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t AMSTERDAM,
By de Weduwe van JfOANNES van SOMEREN, ABRAHAM WOLFGANGH,
HENDRICKende Weduwevan DIRCK BOOM, i68r,
'

Met Trivihgie voor I J Jaren»

PRIVILEGIE.
E Staten van Hollandt en Weft- Vrieflandt , Doen te weten : Alfoo ons
vertoont is by Hendrik en Dirk Boom, Burgers en Boeckverkopers
binnen Amfterdam, dat fy Supplianten genegen zijnde op nieuws te doen Drucken ende aen den dagh te brengen de Nederlandtfche Hiftorie van PieterBor
Christiaensz. met een vervolgh op de fèlve tot den Jare 1 62c. inkluis , met
fchooneen curieufè platen versiert, doch dat fy-lieden fwarigheydt maecktcn;
foodanigen confiderabilen werk, 't welke merckelijcke Sommeföudekoomen te bedragen, by
der handt te nemen , ten ware fy Supplianten, alvooren met onfè Privilegie waren gebenificeert ;
Weshalven fy Supplianten haer op 't alderonderdanighft keerden tot Ons , eerbiedelijk verfoeckende dat het Ons geliefde de Supplianten favorabelijk te verlenen Oftroy ende Privilegie voor
den tijdt van 15- a 20 Jaren, omme 'tfelve Werkalleen binnen onlènLande, 't zyin'tgeheel
ofte ten deele te doen Drucken, ende uit te geven, londer dat het fèlve in 't geheel ofte eenigh
gedeelte van dien , of ook wel een Compendium of anderfints , uy t het fel ve in 't groot ofte kleyn
by een ander foude werden naergedrukt , uytgegeven ofte van buy ten ingebracht , ende in Onfèn
Lande verkofc, op verbeurte van de fèlve Exemplaren , en foodanigen boete , als Wy naer Onfè
Hooge wijsheyt fouden goedt vinden te behooren-, Soo is 't, Dat Wy de fake ende 't verfbek
voorfz. overgemerkt hebbende, ende genegen wefende ter bede van de Supplianten , uyt onfè
rechte wetenfchap, föuveraine macht ende authoriteyt, de fèlve Supplianten geconfènteert,
ge-accordeert ende ge-oclroyeert hebben ,' confènteeren , accordeerèn en oclroyeeren mits defèn,
dar fy geduyrende den tijdt van vijftien eerft achter een volgende jaren, het voorfz. Boeck genaemt de Nederlandtfche Hiftorie van Pieter BorChri s t i a e n $ z. met een vervolgh
op de felve tot denjare feflienhondert entwintigh incluys , binnen den voorfz, onfen Lande, alleen fullen mogen drucken , uytgevenende verkoopen > verbiededende daerom allen ende eenen
ygelijken, het fèlve Boeck ende 't Vervolgh van dien naer te drucken , ofte elders naer gedruckt
binnen den felven onfèn Lande te brengen , uyt te geven ofte verkoopen , op verbeurte van alle de
naergedruckte, ingebrachte ofte verkochte Exemplaren , ende een boete van drie Hondert guldens
daer en boven te verbeuren, te appliceeren een derde part voor den Officier die de calange doen
fal, ende een derdepart voor den armen der plaetfè daer het cafiis voorvallen fal, ende het refteerende derdepart voor de Supplianten. Alles in dien verftande , dat wy de Supplianten met defèn
onfen Oclroye alleen willende gratificeeren tot verhoedinge van haèrefchade door het nadrucken
van 't felve Boeck ; daer door in eenigen deele verftaen den inhoude van dien te authorifeeren ofte
te advoueeren , endeveelminhet felve onder onfè prote&ie ende befcherminge eenigh meerder
credijt, aenfien ofte reputatie te geven ; Nemaer de Supplianten in cas daer in yets onbehoorlijks
foude mogen influeeren , alle het felve tot haren lafte fullen gehouden wefèn te verantwoorden,
tot dien eynde wel exprefïèlijck begeerende, dat by aldien fy defèn onfèn Octroye voor het fèlve
Boeck fullen willen ftellen , daer van geene ge-abbrevieerde ofte gecon traheer de mentie fullen mogen maken, nemaer gehouden fullen wefèn het fèlve O&roy in'tgeheelenfondereenigeomifïïe
daer voor te drucken , op pene van het effect van dien te verliefèn . Ende ten eynde de Supplianten
defen onfèn confente ende Octroye mogen genieten als naer behooren. Laflen wy allen ende eenen
ygelijcken, dien 't aengaen mach, dat fy de Supplianten van den inhoude van defèn, doen laten
cndegedoogen, ruftelijk, vredelijk ende volkomentlijck genieten ende gebruy eken, ceffeerende alle beletten ofte wederfeggen ter contrarie. Gedaenin den Hage onder onfen grooten zegele
hier aen doen hangen den xxiiij. Martii, in'tjaerOns HeerenendeZalighmakersduyfèntfèshon^
dert fèven en fèventigh .
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Gefchiet by tijden van Alexander Heitoge van Parma &c. als Gouverneur en Capiteyn Generael vande Nederlanden onder 't gebied vanden Konink van Spangien , en den Grave van Lycefter Gouverneur en Capiteyn Generael der Vereenichde Nederlanden.
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JVaerachtïge en Hiftorlfche befchrijvwge ,
Door

PieterBor

Christiaensen,

I^ort inhoud Van bet drie-en-ftointkhfle ÏBoefa
E Hertoge van Parma continueert de belegeringe van Sluys?
eerftc uyt-val van die van Sluys. De beleggers nemen eenigefchepen. Die
vande Stadt verftcrken haer en ftellenordre in ecnige faken. Tweede uytval vande belegerde van Sluys. Het maken van de Vrouwen-Berch binnen
Sluys. Schrijven vanden Grave van Lycefter uyt Engeland, aen mijn
Heere van Groenevelt Gouverneur van Sluys, en vanden Burgemeefter
Jaques vander Huift.
De beleggers doen groote fchadc met het grof ge ~
fchut.
Vaft ende Bede-dach binnen de belegerde Stad Sluys. Schrijven
vanden Heere van Groenevelt aenden Ambafladeur Bukhorft.
Derde en
vierde uyt-val vande belegerde: de Heere van La Motte wert gefchoten, doch wederom genefen.
Nicu Bolwerk binnen Sluys begonnen.
De komfte vanden Grave van Lycefter uyt Engeland in
Zcland dencT. julij 1587. De Grave van Lycefter prepareert de faken om Sluys te ontfetten: fchrijven vande Commiffariffen die by den Grave van Hohenlo waren gewceft, aenden Grave van Lycefter. De Grave van Hohenlo ontkent eenige woorden inden voorfeyden brief die hy interpreteert. •De Coninginne van Engeland en Grave van Lycefter fenden trooftbricven binnen Sluys.
Groote fchermutfinge tuffchen de Heere van Haultepcnne en de Grave van Hohenlo.
De Heere
van Haultepenne wert gefchoten , en fterft binnen 's Hertogenbofch.
't Fort vart Engelen wort
aenden Grave van Hohenlo overgegeven.
De Grave van Hohenlo eenich volk na Zelandgefontlen hebbende,
befet den Hemertichen weerd.
Groote moeyte en fwaricheyt binnen Hoorn.
Miftive van Sonoy aenden Advocaet van Holland M\ Johan van Olden-Barnevelt: Michiel Lauterbepk binnen Leeuwerden gevangen zijnde, bekent van Vcrdugo afgevcerdichttewefen om Grave Willem van Naflou om 't leven te brengen, waer over hy binnen Lecuwcrden mètter dood
geftraft wort.
Brief van Lrancoys Verdugo aen Grave Willem van Naflou, hemexcuferehdevan
't voorfz. fcyt. Antwoordevan Gracf "Willem van Naflou aen Verdugo. Placcaet van Grave "Willem van NafTou op 'tftuk vande nacht en dach-wake over het platte Land van Vries-Land in date
den 3. Junii 15H7. Den overften Sonoy fent den Commiffaris Guillaume Moftert aenden Grave
van Lycefter.
Des Graven van JLycefters fchrijvcn aenden Overften Sonoy hem waerfchouwende
vande intelligentie die de vyand hadde binnen Swol. 1 Des Generael Norits vertrek uyt Nederland
na Engeland.
Inftructic voor de Heeren Jonkheer Johan vander Does Heere van Noortwijk,
lIV. Deel.

A

Joos

Toos de Mcnin der Rechten Doctor Raed en eerfte Penfionaris van Dordrecht , Henrik Aemffz.
vander Burch oud Burgemeefter der Stede Delft, en Frederic Boymer mede der Rechten Doctor
Raed en eerfte Penfionaris van Alkmaer, als gecommitteerde vande Heeren Staten van Holland en
Wcft- Vriefland -, om hem metten gecommitteerden van den anderen Provintien te vinden binnen
der Stad Middelburch neffens fijn Excellentie van Lycefter.
Propofitie van wegen den Gravevan
Lycefter tot Middelburch gedaen aen de Staten Generael.
De Hertoge van Parma vordert debelegeringe van Sluys feer heftich , ftormen op de Schants der belegerden gedaen , werden kloekelijk gedaen tot fchade der vyanden.
Die van Sluys verlaten hare voorfchants daer de vyandenmet
vliegende vaendelen in komen.
Brief vanden Grave van Lycefter aendé belegerde van Sluys.
Ander fchrijven vanden Grave van Lycefter aende Gouverneur en Capiteynen van 't Garnifoen
van Sluys, voorder particulier verhael vande belegeringe Van Sluys. ^Béftormirige op Sluysgedacn.
Godvruchticheyd der foldaten binnen Sluys. Brief vanden Grave. van Lycefter aehden Gouverneur van Sluys. Brief vanden Heere Willem Ruffel aende Heere Van Groenevelt Gouverneur
van Sluys. De Grave van Lycefter feylt na Ooftende.
De belegeringe van Sluys wert hert gevordert.
Den leften brief die de Grave van Lycefter fchreef aenden Gouverneur van Sluys. Capiteyn Banker komt in Sluys fwemmen. Lycefter trekt van Ooftende na Blankenberch, dan verftaende dat Parma na hem toe quam tooch wederom,
Gefchrifte by den Gouverneur, Colonel,
Capiteynen en Officiers van Sluys, onderlinge gemaekt, beroerende het traderen metten vyand.
Het appoin&ement van Sluys gemaekt anno 1587. den 5. Augufti. Staten Garnifoen verlaten Sluys
byaccoort. Verantwoordinge vanden Heere van Groenevelt en de Capiteynen van lijnen Regiment
gelegen in Garnifoen binnen Sluys van 't begin van het beleg tótte overleveringe toe. Remonftrantie
vaneenige gedeputeerde vande Staten Generael, aenden Grave Van Lycefter gedaen den leften Julij
binnen Vullingen, en d'antwoorde vanden Grave van Lycefter.
De gedeputeerde vande Staten
Generael waren tot Vliflïngen in perijckel om doot geflagen te worden. De twiften tufTchen Lycefter en de Staten zijn noch niet geflift. Den Abt van Ooft-broek t' Utrecht gevangen en gepijnicht. Welkomcn gedaen by de Gereformeerde Kerken aen zijn Excellentie den Grave Lycefter
op fijne wederkomfte uyt Engeland in Nederland. De rnifverftandèn tufTchen de Staten Generael
en den Grave van Lycefter werden veraccordeert. Acte van fatisfattie den Grave van Lycefter op
fijn wederkomfte by de Heeren Staten Generael gegeven. Brief vande Heeren Staten Generael aende
Coninginne van Engeland vanden 15. Augufti 1587. Placcaet daer by verboden wert dat niemant
eenige calumnien of valfche uytgevinge verfpreyden fal mogen tegen hare Majefteyt, d'Engelfe natie, de Staten generael noch particuliere. Beroerende den twift ofte mifverftant tufTchen de Graven
van Lycefter en Hohenlo, daer werden gedeputeerden gefónden aen den Gravé van Hohenlo verfoekende hem te willen laten vinden by fijn Excellentie van Lycefter. Antwoorde vanden Grave
van Hohenlo op 't voorfz. voorhouden.
Replijke van de gedeputeerde en duplijke van de Grave
van Hohenlo. De Grave van Hohenlo flaet geheel af by den Grave van Lycefter te komen. De
Grave van Lycefter wil de haven van Sluys doen ftoppen , 't welk by de Raden ten Admiraliteyt van
Zeland niet raedfaem wert gevonden. Die van Leyden geadverteert zijnde van eenige onraed, die
in haer Stad voor handen foude wcfen , nemen eenich volk aen. Daer werdt ordre geftelt dat de
Grave van Meurs foude optrekken om de Duytfe ruyteren en knechten te halen. Die van Emmenes ftellen hen tegen de Staten ruyteren. "Wat de Grave van Hohenlo de Staten van Holland aendient. Inundatie vande Betuwe. Grave "Willem Lodewijk van Naffau Gouverneur van Vrieflands
aen-flach op Groeningen in September 1587. te vergeefs. Lycefter befcheyt de Staten generael tot
Dordrechc. Verfcheyden geruchten werden geftróyt van peys tufTchen de Conink van Spangien en
Coninginne van Engeland. Inftructie van 't gene de Heere Bardefius den Staten van Holland van
wegen den Grave van Lycefter foude voordragen. Rerhohftrantie by de Staten van Holland aenden
Grave van Lycefter geprefenteert den 30. Augufti 1587. Verklaringe vanden Grave van Lycefter
op de voorfz. Remonftrantien : die van Gelderland, Utrecht en Vriefland fenden gedeputeerde
(Fol 2.) aen dje van Holland. Ortels fchrijven aende Staten vafi Holland.
Propofitie van Jacob Valk en
Jooft de Menin aende Staten van Holland. Lycefter fchrijft dat dëfe. gedeputeerden zijn mening
niet wel en hebben verftaen, maer Menin de felve in tltaliaens óvërgefét hebbende, feyde het
was feer wel. Publicatie vanden Stad-huyfe van Utrecht gedaen den 8. Septemb. 1587. De Landen federt de komfte van Lycefter en de gedane fatisfactie in meerder gedeeltheyd din 'te voren.
Difcours inhoudende wat Engeland te verwachten "hadde uyt den peys met Spangien, befonder fo
de geünieerde Provintien , fiende datfe verlaten wierden vande Coninginne, uyt defperatie felfs metten Hertoge van Parma mochten tracteren. Remonftrantie vanden Gravevan Lycefter aende Staten
Generael overgelevert binnen Dordrecht. Mifïivebyden Grave van Lycefter. gefónden aén deSta^
ten Generael, mitfgaders aende hoofden en regeerders der. vereenichde Provintien. Brieven van
den Grave van Lycefter houdende aen de Staten van Ooftergoe, Weftergoe, en Seven-Woldeit
elx byfonder. Doctor Dominicus Richeus de Poftella beroemt fich defe brievenalleenlijk door fijn
raed en aengeven af-geveerdicht te zijn. Inftru£tie voor den Bode om de brieven van Lycefter te
beftellen. Mifïïve van Dominicus Richeus de Poftella aenden Prefident van Vriefland. Brièfvandc
Coninginne van Engeland aende Staten van Vriefland, vanden 21. Junij 1587. Miiïive vande gedeputeerde derStaten van Vriefland aen fijn Excellentie den Grave van Lycefter. Befadinge bytüe
vanden Hove Provintiael van Holland om den Grave van Lycefter te antwoorden op f% fchrijven
en Remonftrantie. Antwoorde vanden Hogen èn Provintïalen Raden en Rekeninge van Holland
aen den Grave van Lycefter op fijn voorfchreven brieve en Remonftrantie. De Heere Prefident
randerMyle en andere Raden vanden Hove komen tot Dordrecht by fijn Excellentie. Lycefter komt

naden Haec, doet ecriige Compagnien Engeïfen komen op Maeflants-fluyfe deshalven Sec. Schrijven van Doeke Ayfma , aen fijn broeder Doctor Héflel Ayfma Prefident van Vriefland. Meefter
lohan van Olden-Barnevelt krijcht inder nacht advertentie dat de Grave van Lycefter hem meenfe
te lichten en na Engeland te fenden , dies hy in Delfging. Gefchrifte by den Grave van Lycefter
aende Staten Generael overgelevcrt den 15. Septemb. 1587. door de Raets-heeren Loofen en Telink jRefolutie der Heeren Staten generael op't gefchrifte vanden Grave van Lycefter voorfz. Consenten vande Provintien den Grave van Lycefter overgegeven den 18. Septemb. 1587. Antwoorvan
dc die vanden Forftendom Gelre op de brieven en Remonftrantie van Lycefter. Antwoordc
cles Stad en Steden 's Lands van Utrecht op de voorfz. Remonftrantie vanden Grave van Lycefter
brieven. Miilive van die van Dordrecht aende Staten van Holland, d'anten fijne by-gevoegde
vtoorde van die van Dordrecht op de felve Remonftrantie. De Grave van Meurs neemt Meppen in.
Mifïïve vande Coninginne van Engeland aenden Overften Sonoy. Verklaringe vanden Grave van
Lycefter op de overgeleverde confenten vande Provintien. Refolutien der Staten van Holland op
de deductie en verklaringe van hare conde difficulteyten by den Grave van Lycefter gemaekt op
senten en contributien ordinaris en extraordinaris. Des Graven van Lycefters komfte binnen Utrecht
na dat hy uyt Engeland was gekeert. De Ruyteren doen groote fchade in 't Sticht van Utrecht,
daer hen de huyflieden tegen fetten. Klachten der gedeputeerde vande Staten van Utrecht tegen
den Grave van Meurs. De Grave van Lycefter komt binnen Amfterdam en wat hy aldaer doet. De
Grave van Lycefter verfet 'de Wet binnen Utrecht. Acht Edel-luyden van het Sticht van Uticcht
geven een Remonftrantie aen den Grave van Lycefter over. Omvraginge by Notaris en getuygen
gedaen doen by de voorlz. acht Edelen. Queftie tuflehen de Heere van Moersbergen en Jonkheer
Lubbert van Paris van Zuyd-oort. Deventer doet informatie nemen tegen de voorfz. Edelen. Door
liet aen-porren vande voornoemde Burgemeeftcr Deventer wert daer inde Magiftraet apprehenfie
gcdecerneert tegens de Heeren van Ryfen-Burch, Moers-bergen , en Frederic van Suylen van Nycvelt. Requeftc Vande Edelen van 't Sticht van Utrecht aen den Grave van Lycefter overgegeven
den 28. Septemb. 1587. Poin&en daer op het redres verfocht wort. De Edelen van het Sticht van
Utrecht werden gevangen genomen , eenige der voorfz. Edelen werden weder ontflagen. Lycefter
verklaert de apprehenfie der Edelen fonder fijn confent en laft gedaen te wefen, en doet d' andere
mede ontïlaen. Lycefter vertrekt uyt Utrecht op Naerden, en voort na het Noorder-quartier. Mifiive vande Burgemeefteren Vroedfchap en Capiteynen vande fchutteryen der Stede van Enchuyfen
aenden Grave van Lycefter, hem verfoekende aldaer niet te willen komen. De Grave van Lycefter
komt tot Hoorn, van waer hy antwoorde fchrijft aen die van Enchuyfen , en voorts na Enchuyfen
reyft, vernachtende inde Streek, daer hem die van Enchuyfen tegen fonden, en trekt voorts na
Medenblik. d'Antwoorde van den Grave van Lycefter aen die van Enchuyfen. Lycefter komt tot
Medenblik. Acte vande Grave van Lycefter aende Staten Generael uyt hét Noorderquartïer gefonden. Mifïïve vande gedeputeerde vande Heeren Staten van Vriefland aen den Grave van Lycefter,
liem verfoekende daer voor die tijd niet te komen. Lantdag in Overyfel gehouden. Brief van die
van Overyfel aende Staten des Vorftendoms Gelre of aen hare gedeputeerde: én mutatis mutandis
aende Staten van Utrecht. Vergaderinge der Staten van Holland binnen Haerlem. Cofmus Pefcaringijs geeft patenten uyt onder zijn hand en zegel, waer over hy geapprehendeert wort. Die van
den Raed der Stadt Utrecht fenden gedeputeerde inde vergaderinge van Holland. Miilive by den
Raed der Stadt van Utrecht gefonden aende Staten van Holland. Vertoog by de Predikanten van.
wegen de Kerken van Holland gedaen aende Staten van Holland den 2. Ocïobris 1587. Mondelinge antwoorde op dit vertooch. De Grave van Lycefter klaecht over den Grave van Hohenlo.
Antwoorde vande Ridderfchap, Edelen en meefte Steden van Holland en Weft -Vriefland op de
verklaringeen remonftrantie vande Grave van Lycefter aende Staten Generael gedaen tot Dordrecht
den 7. Septemb. 1587. Nader verklaringe vande Staten van Holland, waer by vertoont wort dat
de poincten by henlieden aenden voornoemden Grave binnen Dordrecht verfocht, zijn notelijk
voor de welftand der Landen, en dat fonder het onderhoud der felver, de Landen niet en mogen
geconferveert worden. Korte vertoninge van het recht by den Ridderfchap Edelen en Steden van
Holland en Weft-Vriefland van allen ouden tijden gebruykt. Refolutie vande Staten van Holland
op 't vertoog aen henlieden gedaen van wegen de dienaren des Godlijken woorts der kerken van
Holland. Antwoorde vande Staten van Holland, gefonden aenden Schout > Burgemeefteren, Schepenen en Raden der Stad Utrecht, op de Mifïiveop haerlieden naem aende voornoemde Staten gedaen. Mifïive op den naem vande Magiftraet van Utrecht aenden Hogen en Provintialen Rade van
Holland ; haer beklagende over de gegeven antwoordc vande Staten van Holland. Nader bericht
des felven Magiftraets op den voorgaenden brief vande Staten van Holland. Vriendelijke vermaniii*ge op den naem vande Magiftraten van Utrecht aende Staten, Magiftraten, en goede gemeynte
der Nederlandfe Provintien. De Magiftraten van Dordrecht bekomen een requeftopderi naem van
de Burgerye aldaer gemaekt, om den voornoemde Grave van Lycefter te prefenteeren j wat de voorfz.
requefte was inhoudende. Oorfaek vande muyterie binnen der StadLeyden , en wat daer uyt gevolgt
ïs. Sententien gegeven over Jaques Volmar, Cofmo de Pefcaringijs, en over Kapiteyn Niklaesde
Maulde. Brieven van Pardon by zijn Excellentie van NafTau gegeven voor de gene die uytfimpelheyt verleyt mochten zijn, om aen den voorfz. acnflag de hand te houden en die toeteftaen. Perfonen die buyten dit Pardon werden geeximeert. Hoe de fententien ter executie geftelt wierden.
De gevluchte geven een ontfehukhnge in druk uyt tot verdedinge vande geëxecuteerden, het welke
fy den Grave van Lycefter toeeygenen. Die van Leyden verbieden de verontfchuldinge en verkla- .
ren de felve te wefen een libel famcux, en wederleggen den inhout van dien» Pafquillen in defe
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tijd geftroyt. De Profeflb'r Saravia fockt hem te ontfchuldigen nopende defen aenflag op Leyden,
fterft eenige jaren daer na in Engeland, te Cantclberge, zijn Epitaphie of Graf-fchrift. De Grave
van Lycefter vertrekt uyt het Noorder quartier op Utrecht en voorts op Dordrecht en van daer na
Miflive vanden Grave van Lycefter uyt Dordrecht aenden Overften Sonoy vanden
Vliflingen.

3. Novcmb. 1 587. De Grave van Lycefter foekt Jonker "Willem van Suylen van Nyevelt te apprehenderen, doch hy ontkomt de lage. Grave Willem Lodewijk van Naffau Gouverneur van
Vriefland trout de dochter vanden Prince van Orangien zijnen Oom, Sufter vanden Prince Mauritius van Naffau. De Prefident van Vriefland Heflel Ayfma wert gedeporteert van zijnen ftaet en
de redenen wacrom. Schrijven van Heflel Ayfma aen den Burgcmeefter Deventer. Die van Holland krijgen verfcheyden adv erten tien. Die vanden Raed der ftad Utrecht willen de Oudemunfters
kerke verkopen. De Deekenen vande vijf Capittelen verfoeken aenden Grave van Lycefter interdiótie daer tegen. Apoftille ofte aóte vanden Grave van Lycefter, ordonnerende den Raed en allen
Officieren der ftad Utrecht, hen te verdragen van 't verkopen, demolieren en afbreeken dervoorfchreven kerke. De kerke van Oudemunfter wert dies niet tegenftaende verkoft om af te breeken
voor 12300. gulden, die vanden Raed der ftad Utrecht committeren een uyt den haren nament<Tol. 3.) 1'jk Klaes Pieterfz. Vogelaer, om aen den Grave van Lycefter te reyfen, en fchrijven ook aenden
Raed van State , hen excuferende, nopende 't verkopen der Oude-Munfterfe Kerke. Miflive van
den Grave van Lycefter aende Hop4uyden der Burgerye van Utrechtuyt Vliflingen. Den Konink
Don Anthonio van Portugael doet aende Staten Generael verfoeken hulpe endc alïiftentie tegen den
Remonftrantie by den Ambafladeur vanden Konink van Portugael aende
Konink van Spangien.
Forme van een Loterye die de Konink van Portugael
Staten Generael den 10. Octobris 1587.
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verfocht in Jtwerk te ftellen. Ander remonftrantie by den Ambafladeur van Portugael overgegeven
aen fijn Excellentie in fijnen Rade van State. Forme en Repartitie vande prijfen dienende tot dtft
Loterye. Confideratien waer door mijn Heeren de Staten hen behoren te refolveren eenige bequame
affiftentie te doen aen den Konink Don Anthonio van Portugael. Nader remonftrantie overgegeven byden Agent van den Konink van Portugael aen de Heeren Staten Generael den léften Novembris 1 587. Inftructie den gedeputeerden vande Staten Generael om hare principalen aen te dienen,
na denaffchcyd der vergaderinge tot Haeriem. Sijn Excellentie van Naffau fchrijven aenden OverDe
ften Sonoy uyt Leuwerdeh van den 5. November 1587, Capiteyn Joriaen Root gevangen.
Staten van Holland fchrijven aen Sonoy dat hy Capiteyn Joriaen Root foude gevangen fenden inden Hage daer van hy hem excufeert. Sijn Excellentie van Naffau komt met eenige gedeputeerde»
vande Staten van Holland tot Enchuyfen , eii doet het vendel van Jaques Chriftal Sonoys overfte
Luytenant daer uyt vertrecken, en fchrijft aen Sonoy. Die vanden Rade den State ordonneren SoSchrijven vande Magiftraet van
noy Chriftal na Zeland te fenden, daer van hy hem excufeert.
Medenblik aen Meefter Johan van Olden-Barnevelt. Guillaume Moftert fchrijft aen Meefter Willem Bardefius Raed van State. Miflive vanden Grave van Lycefter aenden Overften Sonoy uyt
Vlifïingen vanden 2 5. Novembris 1587. Miflive van Lycefter aen Sonoy vanden 28. Novembris. Sonoy fchrijft aende Hopluyden van fijn Regiment. Miflive vanden Grave van Hohenlo aenden Grave van Lycefter uyt Geertruyden-Berg vanden 24. Novembris 1 587. Antwoord van Lycefter aende
Grave van Hohenlo. Verantwoordinge vanden Heere Grave van Hohenlo tegen feeker vertooch
en remonftrantie by den Grave Lycefter aenden Staten Generael gedaen , daer in hy verftoiidt fijn
eere te na gefchreven te zijn. Requefte van Johan Dankaert aenden Grave" van Hohenlo. Requéfte by de gemeene Colonellen , Ritmeefteren en Kapiteynen aen fijn Genade van Hohenlo geprefenteert. De Ruyteren vanden Grave van Hohenlo krijgen eenige gevangenen vande Ruyteren van
Parma. Ortel Agent vande Staten komt uyt Engeland. De Heere van Villers uyt fijne gevankeniffe verloft. Brief van fijn Excellentie van Lycefter vanden 26. Novembris 1587. Antwoorde van
Ander Miflive
de gedeputeerde der Staten van Holland en Zeland aenden Grave van Lycefter.
vanden Grave van Lycefter aende Staten Generael den 28. Novembris. Den Ambafladeur rierbert
komt inde vergaderinge der Heeren Staten Generael, levert fijn brief van Credentie vande Koninginne van Engeland over. Sijne Propofitie. Mondelinge en provifionele antwoorde vande aenwefende gedeputeerde vande Staten Generael. By Lycefter zijn tot verfcheyden reyfen openingen van
Vrede doen voorftellen , waerop de Staten Generael den 2 3 . Octobris gefcheyden en een yegelijk na
fijn Provintie vertrocken waren. Wat die van Gelderland voor refolutie op den voor-gefield ënVrede-handel voor haer advijs in-brengen. Het advijs van die van Over-Yfel. Die van Holland eerft niet'
D'opinien
Holland.
van die van hen
Het advijs
voorgefteldcn
nopende
opinie
eenich
die van
mede met
conformeeren
van Utrecht
Holland. Dievrede.
die van
met den
conform
Zeland
vanhaer
van die in
Holland en Zeland. Verklaringe van die van Vriefland. "Wat die vanden Rade van State den Staten
Generael voor-dragen. "Wat die van Vriefland na gedaen rapport aende gedeputeerde aldacr voor refolutie in-brengen. Antwoorde en refolutie aende Staten Generael op de propofitie vanden Ambafladeur Herben van wegen de Koninginne van Engeland gedaen. De Staten Generael committeren eenige om naEngeland te reyfen. Redenen by-eebrachtengeallegeertinde vergaderinge vande Staten van
Holland, daer by gefuftineert Wert als dattet geraden foude wefen in onder-handelinge van vrede metten Konink van Spangien te treden. Redenen by-gebrochtby degene die fuftineren dat niet geraden
is metten Konink van Spangien in eenigen handel van vrede te treden. Miflive vanden Grave van Lycefter aen de Staten Generael uyt Vlrflingen den 6. Decembris voor fijn vertrek naEngeland. DeHeereia
van Willuchby gecommitteert tot Luytenant over het fetours vande Majefteyt vande Koninginne van
Engeland. Den eed by de Heere van Willuchby aende Staten Generael gedaen. De Staten Generael
ftellen de Regeringe vande vercenichde Nederlanden , vermits des Graven van Lyceftërs vertrek,
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in handen vanden Rade van State. Den Overften Matten Schenk neemt de Stad van Bon in. Miffive vanden Óyerften Schenk aende Staten van Holland, uyt Bon gefchreven denp. Januarij 1587,
Inundatie inde Ommelanden. Miflïvc van eenige vande Ridderfchap en Edelen uyt den geftichtc
van Utrecht aenden Grave van Nieuwenaer,Meurs &c. als Stadhouder van Utrecht, uyt Woerden gefchreven. Proteftatie vande felve Edelen aen den Grave van Nieuwenaer over-gefonden.
Vanden vermaerden flach by Courtras in VrankrijktuÏÏchen den Konink van Navarre en de Hugenoten , en den Hertoge van Joyeufe. Nieuwe twift in Vriefland en proteftatien onder den anderen.
Aenflach op de ftedc van Naerden om die te verfekeren voor de Staten van Holland , dan ondekt
zijnde gaet te niet. Die van Naerden beklagen hen over defen aenflach feer.
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upt-coepen bat alle ©?outocn / fo toeï De foïDaten- fullen achter-laten u te komen ontfetten. Ik fal mee (Fel. j.)
bjoutoen aï£ 2$o?ger£-b?outoen Die baec nocö gebïe* Godes hulpe den 21- lunij naeft-komende van hier
toentoacen/ foubenftomen toerften aenberampartg naer Walcheren trecken, en niet veriuymen van 't geen
ofboïtoetften aebtee befteeten tufleïjen ben3$ïaeu* ik fal achten dienrtich te wefen om u te fecoureren ,
toen toom en ^mee-toom / aïtoacc ttoee©?outoen hebbende U.E. lief en in eftimeomdervromicheyd
mt ma< 0> eme genaemt Catïjacina Öofe/ en b'anbec USaep* en oprechtigheyd , die ik vinde in U. E. en detroupe
tïöSw* Ken »loen §ettl oe Wbz ©?outoen op-ïepben aU €& daer over gy commandeert , het vertrouwen dat ik hebbe van uwe couragie en voorfichtigheyt , fal my doen
toen-éerg pitepnen/ enïjcbben bat toerft genoemt benB^ou^
nalaten
u veel te vermanen, U. E.verfekerende, dat
Smö
toenberg / ooft toectfe ban fommige genaemt ben
* p
©enu^-berg/ ombatfeban fobanige©enuö-bieren ik fonder fimulatie of perfuafie my toe-rufte en gereet
gemaeftt mecbe / aïïe mannen bit Daec pafTccrDen of
reyfe , 't welk moet gefchieden om u te koquamenfttjften/ DeDenfpmebeecnige manDen Daer make mentotte
befoeken , niet tegenftaende de naburige , die
aen Dragen / ja felbe ben 3£>ienaec be£ (6obftjften 't geernefouden verhinderen, en hier op fult gyu mo3©oo?b^ ftomenbe aïbaer ïjet toerft een^ befieötigen /
gen verlaten 3
capttepn, mofïc meDe aï ccuigc manDen blagen/ ccncbanöc
Hiermede
fe©|outocnmacftte cenöijmften/ ban buf banigen
Monfleur Groenevelt , wil ik U. E. metten Capiiwjouö.
teynen en foldaten die U. E. gehoorfamen , bevelen
6

Ghewillich fonder eicli ,
• Te werken aen Venus-Berch,
Soo hiet ons Bolwerk

25p öe
Pep«ï-tnai
nets bet*
fraenöeötc
ban 252H2*
Se.

Dat gemaekt wort fterk
Van Venus-dieren f choone,
Op datmen alfo toone
'tGoet herte altijt
Dus wech die Peifmakers zijt.

(^nber fïont
Goct-willich in 't herte
CATHARINE
ROSÉ.

©en 22. 5(unn foftebben tiie ban^ïup^ op ben
©joutoen-becclj gefteït bier Canon^ / om baer mebe
ttfcfiittm op be fdjantf-ftojben banbe bpanben bie
be felbe gefteït Oabbc op bm inibbcf Dijft / tufTcIjen be
OaojtDijft m bt Mab / altuacc fp boo^-e crfl begon ;

in de befcherminge des Alderhoogften. Gefchreven
tot Grunewich defen 13. lunij 1587. Wy hebben met
grote blijdfehap verftaen datter fo vele goede Capiteynen zijn binnen gekomen, lager ftont , U. E. wel goede vriend. ondertekent ,
K- Lycejler.
Het op-fchrift was, Aen mijn Heere van
Groenevelt , Gouverneur van Sluys.

't 1T^bouDbanbcg^urgermcefïcrg
ort^
bec anbec innouucnöc/ïjoc bat üooftb;iefgattoag
banbee
&ïup$ getoeefï toa^ De foon ban een <S?abc upt €n*
geïanD/ met b?ieben ban öacc Jfêaiefïcpt. J^aec
alfo ben goeben ïfeere baec niet binnen ftonbe geraften/ fyttft (fo beeïin bcmtoa^) gcinfpecteertbe
beïegecinge/ en igaïfo toebecom bectcocftcnnalja^
reB^ajefïept.
^en23. tuffeïjen 12 en 1 uren inbecnaebt/ l»cb*
ben bie ban IjctCafiee! ban ^ïup?i/ bie ban VOcd
cïjcccn getoont een fignael booL: bup,jcn / bat
ïZDaDen
eg^
boomoemben Capitepn Ifect^en 2 foïbatcn met ba*
te imeben bjeï geavnbeett toacen.

©e 25u:<
banDct
g^meeflec
iifuïft A
^aquejï
Die
ban
ftti?tjftaen
^>lUPi5.

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
1587.
©e bcicg^ zfratqg öaet aen öceft öen bpanö toeöetom fefte* niet eenen man geïaten / ban eengeqnetfïmeteen
te ftucften gefïeït öaet meöe ïjpinfommigeïmpfen pie&e in fijn flinne 5ijöe / 't toeïu een folöaet mag on*
££
öecï)ct©enöeïban Capitepn 25?om;fauï]c / entjoe*
oe met ' banöe &taö gefcöotcn ïjeeft / ö«ft ban geïijften feer toeï oefen upt-baï infonöetDepö öaet toe aen-geïept
fi8Cs Ö»** befröoten een fïucft gefclmtg/ ö' toeïft fïont
,
aen De Jfêefï-moïen / toc-beïptenöe fïacob JIEinno. ma^ / om fommige bpanöen te bangen / i^'t feïbe
$eeft ban geïijften met fnn gtof gefc&ut gefloten öoo? öe bieticöept banöe OBngeïfe belet öiefemettet
tneï 100 feïjoten op öen nieumen ^am/ aïtoaet ïjp * furie betfïoegen.
Cngelfe foïöaten Den eenen fijn bifle / en öen anöeren
^en^5. gunijinöen moigenfïont iffet eenboöe
een been afgefeïjoten heeft / en nocï) een anöer inöe uptEeïanö binnen &ïup$ gehomenban JBonfïeuc
oeenen / beeft ooft gefeïjoten öoo? een ïjup£ genaemt ÏÏuffel <6onbetneuc ban ©ïiffingen / toemeboöe+.
^pangten/aïtoaet ïjp een banöe ^taö£ metft-ïupöen oftf. öagen öen Heget banöe bpanöen gefcequen*
öooö gefeïjoten Xyeeft / en ïjebben öe beïegger£ in öen teert baööe/ feggenöe öatöe bpanö grote armoeöc
abonö gebiert/ toeïft fp noemen ^.Jflang bier en ïeeö en niet feer fïerft b3aué / öemiööeï ï)oeï)PinÖe
feïjaten feet beeï met gtoot en ftïepn gefeïwt / om öat fïaö genomen bja^ / fepöeïjp temefen öatbp öe bpanöen te^letöenbutcö gefreguenteert ïjebbenöeaï^
_
utt £>. San£ abonö toa.&
©ibanöier/en
onöec öat p?etert banöen bpanö een
® en * *♦ 3i«nij ïjieïöcn öe beïegetöe binnen &ïup£
iSe&ath
binnen öe een ©aft en 23iööacïj / en öen feïben öacïj ïaet in öen fcfjupte ontïeent / om öaber te ïjaïen of Uopen / met
beiegctbe atjano / $ Capitepn ^ettg met fnn bieten toeöetom toeïhe feïjupt ÖP niet bette banöcr <^taö geftomen i^.
<^en feïben öacïj inöet nac()t tuffcöen n en 12. 4. ©ptgbeettocften/ öaet <£ecfteïo toeöerom een
jiupjsae* ban&ïup
houöen,
ban toag / en öat om feïfé in petfoon aen JBonfleut uten/ 3tjn öie banöer ^ïup^ en |)et5Fo?t toeöetom üaibërbe,:
ftuffel «èouberneur ban ©ïitfmgen en öen (J^betflen
öebbenöe tot een tenen om maïftai*= leserDc^
upt-gebaïïen/
Bont£ te bettoittigen aïïe öegeïegentïjepöenfïaet öeren
te Rennen een toit öemöe aen / en f\jn feer b?eebanöe J>taö^Iupg / ten feïben öagefcfeeef öe^ee* feïijhinöen bpanö gebaüen/ ban öetoeïhe öaer beïc
te ban 45?oenebeït aen öen Cngeïfcïjen Stmbafla* öooö bïeben / gemernt öie ban &ïupg öaer öappec
öeue DenSSaton 23uftïjo?fï feftere mifiïbe ban oefen onöer feïjoten met grof gefeïjut/ geïaöen met teernaboïgenöen inïjouöt.
ïingen/mufnet-ïoöen/ nageïen en anöer gereetfcljap/
fo öatter bieï 8 magend met geouetfïen geb^oeïjt
MYN HEERE,
meröen in 23mgge/ en Vueröe öoemeöe gefcïjotcnöe
j&ctpijben
my t'fijnder komfte l^eereban3ELa£ïBotte in tpn öieïe öattettot fgntee* ®« gew
Herts , heef:
Capiteyn
Dan ben DEnin defe
Stad verklaert
, dat U. E. my een brief nen upt-quain/ eenige fcï)?nben öat öp tot tmec Hj"0nea
$cere uan
gefchreven hadde, die my niet ter handen is geko- pïaetfen in fnn been gefdjoten bjeröe/toatter epgeut* gefeboten,
belt aetn
ban i$ / 't i$ aïtrjt feher öat ï)P Öiee groteïijji: ge*
men ,*t welk my feer bedroeft , om dat ik daer-op lyh
öen alm* niet en
kan antwoorden. Ik hope dat mijn Heere van quetfl i$ gebjee|ï/fo ih upt betfcïjepöen b?ieben gcfien
iwffateiit
Rufïèl u fal gefchreven hebben de particulariteyten van Ijebbc I en \$ banöe feïbe quetfure ooft tueöerom gene*
onfen ftaet en belegeringe , die de Heeren Staten feer fen/öaer metöe ban'tgatnifoen ban^ïupg een ?iöeï*
licht achten, hen geenfïns konnende in-beelden dat- boift öienenöe onöet lEanffatt gebangen/ gefcöoten
tet eene belegeringe zy , maer eene flechte blockerin- 3ijnöe in fijn biXU genaemt 2ïIntïjoni ban 3&ziefct)e.
Z&en 1. 3Juïij ïjebben öie ban Mu$$ begonnen te men
ge. Nochtans fo kanmen openbaerlijkfien door 'svyands bedrijf, dat hy den wille goet heeft om ons te maften een nieu SSoïtoeeft / en öat öooj öen öienfï ^oak
krijgen, fo wy in korten tijd niet geholpen worden. of atbepö banöe foïöaetg bjouloencnom tefïanqne* Sï term aen öe ©efïe ban ïjetnien25eft-af aenöe grote wmm
Van de Amonitie die zy ons gefchreven hebben , en
fcöant^/
om öen bpanö te befcöaöigen / fo^PÖem
hebben wy op veele na (ja op de helft na fo veele) niet
ontfangen als hare brieven in houden , den vyand is toiïöe begeben tot befïo^minge op öen 25eft-af / töelft
S3olmetft fp genaemt Ijebben öet ftinö ban ©ertu^*
aireede getrancheert aen 't quartier een weften , aen bercï); om öat ïjctooït niet aïïeen banöe b?omoen
de grachten van de Stad en geheelijk onder de contregemaeftt toeröe: maer om öat ïjet öen ©^ouujcn*
fcherpen van 't Fort, fpelende van den dagerade aen berganner$.
met hen ftucken aen de Stad datter qualijkeénftraet
5^en2. ^nïij ïjebben een foïöaet ban ^ïnp^öie
vry is, daer de huyfen niet befchadicht en zijn , eri
ondertuffchén en laten mijn Heere Gitillems, deCa- Öemïiet noemen 3£uc-3Mbë/ met nocö etïijaean*
piteynen en ik, mitfgaders de foldaten en Borgeren , öere foïöaten öie op ïjafarö maren npt-getoecfi / ee\\U
mannen en wijven en kinderen niet by dage en nachten ge foeteïaet^ öie fp in öer nacïjt met fu&tijujept t)aö^
te arbeyden om ons te bófchanfen en te bewallen fo öen gefttegen / in-geb?acïjt / fo ooft eenige anöetc foï*
öaten eenen Cngeïfman ïnb?ocöten / Die aen öen bp*
vele als ons mogelijk is , met hope van ons te houden
anö
miïöe oberïopen / öe tueïfte terfiont öoo? ïafl ban
als vrome eerlijke luyden fchuldich zijn , hopende op
een goet en kort fecours ofte ontfet , fo U. E. verftaen dèingienr IBiïïiaem omttent Öe ftïoft s uren aenöe
kan ons nodich te wefen. En dunkt ons (onder cor- gaïgeopöemetftt gehangen \$.
#e foeteïaet^ bp öen<6oubetrteut geejramineert
rectie) indien de troupen van mijn Heeren de graven
van NafTau, Hohenlo, met die van mijn Heere den-, jijnöe berftïacröen boo? öe toaerifjept / öat op öen
generael Norits en den Ridder Schenk herwaerts over abont aï^ ^lntï)oni^ ban 3^iefcïie gebangen mer*
konden komen, fy fouden tegen woordelijk hare Ma - öe/ öatter öoe banöe bpanöen öoo? feïjieten ban 't
jefreyt, en den Landen groten dienft konnendoen, grofgefefmt meï f 00. oft tfoo. öooö bïeben en feet
en fouden feer lichtelijk den vyand konnen flaen , want beïe gequetfl / enöat Öoe 3la ,ïl5otte ooft in fijn.boet
hy heeft den voorleden nacht de gelegentheyt van 't gequetf! metöe.
^enöeröen^Juïij öebbenöie ban^>ïup^ Darebo*
Cafteel doen verfoeken , in voornemen 't felve aen te
taften , fulx zy niet wel doen konnen fonder 't water öen toeöerom upt-gcfonöen na ^eïanö met feïmt
te pafferen , fulx gefchiedende moften hare troupen bjiebenom öe peeren aïöaer teftennen te gebenöe
doen fcheyden van Cafant van de gene die ons fouden geïegentljcpt ban ^>lup^.
5^en feïben abonö fyebbm öie banöe
-^cöantg
komen befchieten. Van Sluys op't Cafteel den Z4 Iunij op öen bpanö gefonöen 3 foïöaten /grote
cnbanbinne
rt
1587. Onder ftont uwer Excellentie feer ootmoedige
geteetfeïjap gemaeftt aï^offpop öen bpanö toeöcr*
en geaffe&ioneerden dienaer, en was ondertekent,
om een upt-baï miïöenöoen/ 'ttocïft fpöactom ge*
Arnout v an GroeneveU.
öaen öebbm / op öat öe bpanö op öen upt-baï toaeïj*
tenöe Ijm bloot fouöe geben / op öat öie banöe
<©eröe
DCn feïben öacb Öcbben öie ban öe gtote fcïjaUg ^cïjang niet aïïeen in ïjaer feïjieten fouöen met
uptbal
banöe tes
omttent miööernacljt een upt-bal geöaen/ Iföufquetten / maet ooft met öet grof gefeïjut öat ge*
tegcröe.
en 5ijn geüaïïen tot inöeeetfïettencbe ban ïaöen tua£ met ïanteernen boï nageïen / ftepen ert
öebeïegger^ / op ïjet feïjojte niet betöe ban 25eft- anöerfinj? / ïjet toeïfte ooft aïfoo gefcljieö ié / öatfe
af / aïtoaer fp eenige banöe beïeggerg ïjebben om ïjenbïoot gebenöe/ aï^ ooft onöer öare fiionierj»/
Öa$ gcbu?ac|)t ; maec öie banöet ^ïup| enïjebben öaetfemetfeöieten gtote fcïjaöe onöer geöaen ïjeu*
ft 4
ton/

Drie en Twintichfte Boek.
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'htnl
itiett upt bet eïenöig toepen «n ^vKermen , toeï
lionöe foafmeten,
q^en fetoen abonD öebben bie ban &ïnp£ Öaer
bmgge DaermeDe men ober 't $ag ging / betïept/
-5nDeban'tï|ooft/ en Dat otnDefelbe
ouerDe<^oft
te toeren upte oogen ban De bpantien / De toeïfte Dooj
een treneïje / biefc op 't öicp op't fcöojre gemaeftt
babben/ fommigeop be bmgge gefeboten babben.
©en bijfben 3luïi> bebben De belegger^ '£ nio^
öengtyoeg op&lupgtreffeïp gefeboten afêooftop
te grote ^cljanfe / en ban geujften 000? be Ijuttc nan
<Sapitepn 25jouftfauïr / öebbenbc tot Die tnö toe ge?
feboten^. feboten met grof gefebut / baermeDe
l)P feer toepnicb fcïjaDe geDaen beeft/ en öeeftöe^
anberen baegg '0mo?geng goeDen Dacö gefept met
4. uren.Dageïijft^ fnn
'gmojgeng
beginnenDe
fcöïeten
omtrent
Defen tijD
beeft Den tebpanD
(jetoelt ban fdjieten feer bermeerDert enbiebanbee
&tab en &cbanfe tocpnig rufï geïaten / Docb fp Dabben ö*n feerb^omclijft gelagen en getoeert/ Doen?
Dcaïtemet£ upt-baftenopDen bpanD bc féïbe in bate
ttenrfjeen bcüccljtcnbe en boob fïacnDe.
33e kom*
©en <J.3|uïn #De<tëjabe ban Hpcefïer upt €n?
SaS?"1
beïe febepen
banitpce* geïanbteBliffingenaen-geftomenmet
nieutoe «SngelfefoIDaten/enigaïbaetmetbjeucbbe
ftecupt en grote blijDfcbap ontfangen/ DaertoerDe gefcb?c?
jsngianb öcn öat ^ mcöc U|0Cj[jt 3000. nieutoe <£ngelfe tot ïa?
lanböett
fïe ban öace Majeflept en 1 500. tot ïafle banbe ^ta^
ten/ bteaftetuectelanbe fouben moeten getoapent
toerDen / De Staten ban ^oIïanD baDDen beïe toape ?
nen boen hopen Die na Ecianö fouben gefonben too j?
Den /ban alfa be <&?abeban £pcefier na bet &tid)t
ban ©tterbt gefonben baDDe ifoo. «Sngeïfen metten CommiflTarig (&bomag fflebbeg om Die aïDaer
te Doen mapenen / fo upt bet ojDtnarig 3Cmomtieïwp£/afê Dooj mibbel ban anbere particuliere üoopïupben/ baecinbeboo?f5; J&ebbcg fuift Deboir bebe/
öat bP op 't crebijt ban fijn <£rceflentie en fïaenbe be
^tab boo? be principale fotnme aenbe Hiaop-Iupüen/
fce mapenen baee toe noDicb jijnDe fyuft benomen/
onbec tuclftc lüoop-Uipben niet en maten becbatet ee;
nige banbe gene Die aenbe Staten ban ^oïïanD eenige toapenen beeftoebt öaDDen/ De feïbe fflebbeg fyeeft
boaitö fijn Deboic geDaen Dat De mapenen op EeïanD
geDefïinecct Daer ooft gefonDcn fouben toojben.
©e<è?as
©e 45?abe ban Hucefter fyeeft tctflonb b£ bet
be ban
ÖanD
genomen alle faften te prepareren Die tot ontfet
llpcefrec
Sareett banbe fiaD ^ïup^ fouDe mogen Dienen / tot meïften
t.è
om fahen
„Slups epnbe l)P gefonben beeft Hèeefiec fötHétn 23acbefïu^
en 3[acob ©alft^aben ban ^tate aenben <6?abe
t'ontfets
ten,
ban ifoïjenïo / om ben feïben af te blagen boe beeïe
(Fol.6.) boïr bPinben quacticte foube mogen nuffen om te
fenbennaManb/ engebmpftttemecbentot ontfet
Det fïebe ban &ïup£ : maet op bP boo| antmoojb ge^
öeben betft/fo bette bet gebefïineetbe boïft ban <6?a*
be I©i»em ban l^aftau/ banDen Jfeete c^eneraeï
3^ont^/enDcn<@betflen^cbenft mibbeïettijb aenquamen/ ooft ben bpanb in Dien nuartiere nieten
quame Daet-en-tuffcben pet te attenteten / ÖP De
nombje ban 1500, foïDatcn/ en 300. paerDenmel
fouDe ftonncn fenDen / De boojfj. (CommiflTaritTen
ÖebbenDeniet
fo'tfebnntgeïetopDeconbi^
tie bit be ^eete genoecb
<6?abe ban
feobenïo / bp 5D" tooo^
öenfepbe/ bebbenaenben<ö|abe3tpcefiet gefcb?eben Den na-boIgenDen bticf.
MYN
^tlurjben WY

baiiöc

HEERE,

hebben heden-morgen U. Excellentie uyt

Dordrecht geadverteert hoe wy goet gevonden
ïiommif;
fatifTen
hebben alhier te Geertruyden-berge te gaen befoeken,
Die tip den mijn Heere den Grave van Hohenlo > en volgens dien
<B?abc
hebben wy communicatie gehouden met mijn Heere
ban L)a
iiet'uolna;
ren
ge»
bjeeft/aen
ben
<özabe uan
Xi?certerf

den
Grave , die believen
ons fcydfalte(A)
konnen
fenden
U. Excellentie
omtrent
afoo.daer
man het
te
voet, die naderhand hier by een vergadert zijn, van
node wefende de Garnifoenen hier rontomme te voorfien , fo wanneer die troepen van hier vertrecken , felfs
aengeficn den vyand hem op den wcch heeft begeven

1587.

om derwaerts te komen. En omtrent 300. peetden
van die van hier , daer in begrepen 200. Engelfe Lanciers , behalven 't gene uyt Gelderland fal konnen komen , gelijk als de Compaignie van Schotis , Jarges ,
Groenevelt en andere, als van gelijken het quartier
van éc Veluwe blijft voorfïen met^oo.Ruyters , en
ondertuffchen dat de nootwendige faken om de daed
van Sluys naderen, fo begeeft mijn Heere den Grave
hem op den wech mét fijn troupen om het fort Engelen
in te nemen, 't welk hy in een dach of twee meent te
veroveren , verhopende dat u Excellentie niet quaed
en fal vinden dat lijn Genade vooreenige weynich dager» ,de Engelfe Compaignien die hier zijn by hem
houdt , houdende voor het befte, niet meer te haeften
mettet vertrek als wel dienelijk is , en voor dat de andere faken in ordre gefteltzijn, fo om de vyand geen
occafie te geven , om alle fijn macht voor Sluys te fenden ,fiende gants Braband als ydel en verlaten van ons
volk , op dat de vyand hier werk vindende , ten dele
uyt Vlaenderen in Braband over kome, en dat ons volk
alsdan metterhaefl mogen over-gefcheept en gevoert
werden ter plaetfe het u Excellentie believen fal, ert
voor een Rendevöus of Loop -plaetfe , bevint mijn
gemelte Heere den Gravè (ónder correctie van u Excellentie) datmen die bequamelijk foude konnen nemen rontom Steenbergen , gelegen niet verder als
twee mijlen van Bergen op Zoom , om 't voorfz.Steen-bergen , ter fubje&ie te krijgen , of wel , fo
den vyand komt om dat te fecoureren , de onfe fulleh
konnen overgefcheept worden , als gefeydis , biddende uExcellentie dat mijn voornoemde Heere den
Grave metten alder-eerftèn geadverteert mach werden
van den tijd en plaetfe tot defen dienft beftemt. En daer
zijn alreets een goed getal fchepen gereet , gelijk ook
d'artillerije gebercht is die hier toebehoort met (B)
eenige amunitie en vivres. En tegenwoordelijk na
Holland kerende om de refte te vorderen , volgens den
wille van u Excellentie , en mitfdefen feer demóedelijk de handen kufiende van u Excellentie , bidden wy
den Almachtigen God,
Mijn Heere, u te willen verlenen de volbrenginge
van uwe treffelijke en heroi que begeerten. Gefchreven
te Geertruyden-Berge defen io.Iulij Anno 1^87. ftilo
novo , lager ftont, uwe Excellentie ootmoedige en feer
getrouwe dienaren , ondertekent
Wilhelm Bar defen , \acob Valere &c.

aenfnf*
e oritfï
uefti
en i^nam
fcb$b<të?ab
U ft
Den <6?abe
ïeren
Hpcef
e banacféo
febenbit Den
ban ^obenïo / beïangenDe Dat De <#jabe ban Stpcefier in feftere fijne Öemonfïrantie aenDe Staten ge*
neraeï en particulier banDe ^obintien en &teDen
gefonDen/ Deboo?f5. <6?abeban Hpcefïer/De^ee*
/ of De DaDen enDe toer*
ren Staten te oojbeeïen geeft ïo/
|oben
met fijn beloften
ebanI
nen banDen <&?ab
ringe ober ren nomen of niet/ 'ttoem De
en bernïa
* 45?abe ban ^obenfonuaïijftnemenDe/ treeft ©*<$:**
boo?f3
jDmge in Dmft uptgeg> g: jan
ttooo
een Dtberan
Daer / tegen
ban Hpcefter op Defen tyief Xnt
(Ö?abe
en fo ïjem
ben
\ni\be beroepen / tteft be <6?abe ban ^obcnïo op De? eentge
«
*j^f«/bit
ïijft Daer men= bitef
efge|ï
fenb?i
tt eïtDef
ban 2500. man te boo$
fenDennament
bet tie
toert ebanannota
gemaef
tie
boet en 300. peerDen / aengetoefert mette letter A.
Ijn inrec*
en nopenbe 'ttooojD amunitie aengetoefen mette ïet- Pareert*
tetB.
A. S^eroerenDe befe IBiffibe fept be %eete <6^abè
ban^obenlo/ batfp anber^ gefcb?ebeni^ al^ fijn
<£enabe Ijetft gefp?often/ bembinbenbe berbaïben
gemtercffeert banben inboiib beé fe\f$ I en beroeren?
be t^et fotijgg-boïft baerin gementioneert / beeft 3D" 3»
töenabe belooft aenjijn CrceLingebaUeben bpanb
binnen bne toeften of een maenb niet en attenteerbe
op be frontieren ban l^oHanb/ en bat ijet bolft ban?
Den «Benetael Bo?it^ / Coïoneï &cbenft en ban <&ek
DerïanD in tijDg gearribeert toaren / Dat 3gtt <i5enaDe >*
gerefoïbeert toa^ bet boojnoemDc ïirijg^-boïft aen 3»
fi}n €rceUentie te fenDen / en Ijoe toeï bet boojnoem? 3»
De boïft niet genomen i# / nocfitang om aen fijn <&p
3»
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reïïentie aïïe mogcïijft contentement te jjeben / fo en foïDaten / feer bcftïaegt toert ; niet alleen om bat
Öet een feec bjoom foïbaet mag : maer ooft om Dat öp
33 fenb 3tjn <0enabe aïïe De €ngeïfeen ©uefen Die ÖP
toag ban een goet en opjecöt ïeben / ban een pber be*
UpDcc öan&öaDDc/ en toa£ onDecteftent
33
mint/ entoetDefeec ecrïijft beg?aben/ geboïgtmet
Philips
Graf
zu
Hohcnlo.
33
Öet benbel en fommige ftapitepnen / Hicutenantcn /
B. ^o beel aengaetD' ammunitie/ bugfttupten
artiïïerpe Ijetftomtsijn <SenaDe niet in gcOacöten / ©enb?agcr£ en anbere <©fficiecen/en toerbe sijn Dooö
33
ban beeïen met tranen betoeent/in 5?jn pïaetfe toerbe
3» Daer ban mentie geuiaeftt / en min beloften geoaen
een anber goet foïDaet genaemt l^an^De lBaïfcïje /
33 te ïKöbcn : macr fo Daer eenige mentie ban i£ ge*
Ilieuten
ant gemaeftt/ en toa£ getoceft Sergeant
maeftt / Dat Ijet getoeefï i$ om Die te gebmpften boo?
33
33 Öet fojt «Engelen en tot anbere entrepufen en niet i 5lBajo;Uot^amme/betocïftebeni3.ooftgefc8oten
„ binnen ^lupg aen 3jjn ^rceïïentie te fenDen/ genjft ;toerbe boo?3gnca£ftet in 't bocrHuwft/ baer öpömi
33 3ijn€rceïlentie ten bollen gelooft/ bat3nn43enabe i berIatenbeop3ijn ronbaj* facïjna beg bpanb£ toer*
, met fo ïiberaeï $ inDe artiïïerpe toeg te fenben/nabe* ftcn. 3£e töijïe Defe faften toaren gefcöieDenDe te
„ maeï ÖP Die aen 3ijn €rceïïentie niet öeeft toiïïen fen* ^>ïup^ en Daet omtrent/ foï)eeftDe<0^abe ban 3^0*
„ Den feifé binnen Eutpöcn/ fonbereeefï acte ban re* Öenlomet3ijnbp öebbenDe boïft ooftöeii befiege*
baen / ïjopenbe De bpanDen
n of De feïbe in
3i flitutiete fjebben / ten minften öabbr ÖP 't Doen ge* De quarttcren ban 25jabanteD Diberterc
eenige merfteïtjfteaf*
3,
confmteert op'ttooo?b banDe boomoembe peeren b?eftteDoen/ Dan ^arma ïjebbenDe
fecr beeïboïr/
33 gebepnteerDe : öetigtoel toaee Dat De ïfeeren&ta*
en
ïjope
öebbenDe
^lup^
reftrijöcn/ eer Hpcefïer fou*
33 ten ban ^oïïaub öebben begeert Dat 3 jjn <tëenabe fr*
33 fter nuantitept ban bu^ftmpt aen3ijn Crcrlïrntie De ftonnen gereet 5ijn om 't feibe t'ontfetten/ Ueef
3i fouDe fenDen/ en gelooft 3ijn <6enabe Dat De boa?* 't feïbe beïeg continuerenDc / ni font Den ^cereban
33 noembe gebeputeerbe fouben berfeftcrt3ijngetoeefï Jlaultepenne met 42 baeuDcïenUoetftnecljtenen*?
ftometten peerben m Die quartieren / omDcna3?abc
3> ban 't boojfepbe bugftrupt / macr bermitg De ftomfïe
tobemo
„ bz$ bpanbg met fuift een macöt öem op Den öaï£ bal* ban
te^ttjebbe
refifïeren / geïijft top in 't boo^gaenbe <&20tt
boeft
aengeroe
n,
33 lenbe/ igÖpboo?befengenootfaefttöetboo?f5. ïju^
5^ea5?abe
ban
^oöenïo
i^mettct boïftDatïjpbp fmgc tüjf*
33 ftmpt te Difïrtbueren aenbe jprontier-^tcDcn / en
ïjem
öaDbe
getogen
mDc
mrperijc
banDen S3ofc6 / en
Öeeft fuïh aen De boo?f5. Staten ban fïïanD ge*
Ueeft
(ierfteitjft
beïegert
\jct
fo}t
ban
Cngcïcn een ure fetjecmut»
fcöjeben Dat fpin pïaetfe ban Dat bustapt anDer
31 31
acn3ijn€rceHentie gefonDen öebben. Cn toagon* ban 'g hertogen Sdofcö geïegen / maftenbe een bmg* fetjen öe
l^eeie bart
3) Detteftent/
Philips Graf zu Hohenlo.
ge
ober
De
m&fej
De
ï^eere
ban
Jfauïtcpen
't
feïbe
De
<H52abc
©an Defe fafte en 't mifcontentement Dat Defc ttöee uetfïaenDe i$ ben 14. 3iMnj met getueïD ban rupteren ban Uoï
<&?aben tegen Den auDcren öaDDen / faï ïjiet na norö enftneeöten geftomcnïanr ©ïiimenober/ en i£ in 't pcancen
tyeeDer gefpjoften toerDen/ en ooft in De föemonftran* 3Legerbanbcnboo^f5. ïfoöenïogebaïïen/ meenenbe
tic banDen 43?abeban %ceflecen De becantlooo^ De feïbe te ïicïjten/ Dan Ijebbcn Den anDeren aïDacc
feer Dapper gcfïagen/ baer bïeben banbe fpbe ban ben
DingebanDen<0?abeban%oljenïo+ .
<£?abeban j|oljenïo/ omtrent Den gctaïe banDjie
Wv
fuïien
ïjiecnu
toat
cufïen
banDe
beïegen'ng
e
ban &ïnp£ te becöaïen/om mibbeïectoijle ooft toat te ïjonDert mannen D00D en beeïe gecjuetfïe / en men
feggen toat op anbece pïactfen banbe geunieeeDe p^o* meent Datter banDen bpanD niet mm macr meer ge*
bintien omtrent Defe tnb Qcfcljkt i$ / aïïeen fuïïen top bïeben 3tjn/ onDer toeïfte mcDe getoeefï i^ tjaren 03*
ÖiecnocïjbpbocgenbatDcnii. 31uïij eenige boDen berflen 03ïauDe ban SSarïaimont ^eere ban ^aulte*
Doo^ Den <&|abe ban ILpceftee gefonDen Doo^o* penne/ Dieïjem fclj^erf ^xabrjouberban'ttcrtog* ©e $?«rc
flenDc na ^ïup^/ De feïbe Daec geïucfteïijft binnen ge* Dom ban <£eïberïanD en't ^aeffeïjap ban Eurpïjen/ ban
t>auit
nomen 3nn/ b?engenDe bueben foban öacej^aje* be meïfte banben peerbe gefrfjoten toerbe /en binnen en ftetft
fieptban <£ngelanb aï^ banDe <0?abe ban lüpceffec '^ j|ertogenbofcl) geb^acï)t 3Dnbe / $ ten feïben bage tepcii toeu:
aenDen aBoubeencuccnïtapitepnenaïbaec/ in^ou* banbe quetfuce geftojben / baer i^ ooft een 3|taïiaen binnen
gefrljoren
Denbe Den b?ief ban öare Majeftm : ^at fp ber* I fcn IBargun^ gebïcben / fopetin / commanDerenDe gen-bofci)»
ntitgtnne
flaenöebbenbeïjare
beïegeringe
/ in ïpcefïer
aïber bi* | fonDen
ober'tboïftbanben
toa^/ aen Den <$berficn<£>öno.pbataïbaerge*
feïben <£btcfrcn fctyccl / en me*
eSanaln Iwnüt
obergefonbcn ftoare
öabbe Hm
cS5?abe ban
DeonDer
anDere
Dat ïjp Dacno. man berïo^cnénj.
beözabe <0ouberneur (0eneraeïban ïjare j^ajcflept^ fe*
atlotterDam m3t<&aft\)iip$ ï)abbc laren
om ïjenïieDente gequetflen
oo?ïogjS-boïft
cour^/ met
frafaSS ontfetten
/ ^aultepen gefejfjoten 30nDe namen be sjjne (rol. 7.)
/ en een
DatterDeeïnocï)
meer boïgen fouDe / en niet brengen
ttooftïn' bïucïjt
15-87. / Defe fcljetmutjmge gcfcöiebe Den 1 3 . 3u*
opöonDentotbatfemet 4Bobe^buïpe fouben berïofï be
binnen
3ijnbanbit ftoaer beïeg. ^z$ ^?aben ban Hpce*
©e if eere ban ïf auïtepen öabbe ben ïicmmft lange 't ipo?
flec^ buef fyictt in / bat öp met OBobe^ ïmïpeöenïie*
t
jaren
toeï en getcouUieïuft ban jonr op geöient/Jjp
Den in pecfoon feftcrïijft foube ftomen ontfetten / aï
foubc baer ober 3ijn perfoon inbcöoogfïepericuïen ma^een^>onebauben ^>cererjan ^arïatmont / bic
ftomen/ bat ï)P tot bien epnbe aïïe p^epacatien maeft* anno 1566. be Abelen bic De reguefteaenbe ^ertote/ en ontbobcn öabbe ïjet ïirijgf boïft ban btfe Han* ginne ban ftacma ïjabben gep^cfcntccrt eccft Den na*
öan <©it maeftte een groote bïijfeïjap en co?agie on* me ban «Seur gegcbcn Ijabbc upt bcracljtinge ;maer
Der be beïegerbe / en alfo baer een fcï)ip ban (^ofienbe fp namen Dictee reren dm totllcnbe aïfó genoemt
ban <Qm
geftomen toag op ö«^>ïupfe gat/ ïjeeft ben <éou* 5nn. 3&c 43^abe ban ^oljeirïo iyceft baer na 't gefeïjut gelen
toert
arnben
berneur upt cenen ïjogen tojen genaemt bc ^ïatte boo^ €ngcïen gcb^acljt / en nabatïïp'tbefcöoten <©2abe
fo?me/ met buerpijlen gefcöoten/ gebenbe Daer mebe ïjabbe gaben 't feïbe ober / toclfte fcöanfe baer na öer*
tenen bat biebobcntocïgcacribeerttoarcn/ en baer bout en berfïerftt 3ijnDc / toerDe De naem ban Crebc* ben,
Dbergeges
op öebbenbie ban ^ïup^ / Uiillenbeï)are co?agie to* ccuc gegeben. ©e <6?abe ban ï^öömïo öaDDe afêDoe
nen/ fo üjeï bmger?! aï.ó foïbaten ben bpanb öert inDen fin op De ^taD ban 'j? l^ertogenbcf *cö pet te at*
tenteren/
DoojDicrte
Degelegcntbept
ban 't öoogmöaDbe
toater baiitóobefocöt/
bemeïfte
onber
be
ramparto"
banbe
grote
en
De
groote
Die
Daer
bmnentoa^/
fcïjant^üja^g?abenDe/ en tot 5ijn befenfïe ober 5ijn
benlo
treneïje ïjojben en nj^ gelept ifjabbe / Die fp met tyeg* goebe öope bic te bermeefteren / macr boo? bien öet
gen aen ftctenen ïjangenbc baer af getroftften en üierbepart ban't boïft bat öp upt (föeïbcrïanb/sbticöt
b?anbcubcgcpeftte repen/ baer potten/ engefoben ban Utmljt/ enbe ©nefïanb toas^ bcrtoacötcnbe /
ongcbïufïe ftaïftbaeringetDojpenenben bpanb g^o* niet en quamenöeeftöpmetfoujcpnigö boïr baer
te feïjabe gebaen l)cbbcu/ öebbcn boo,?t£ coutreminen niet goet*? ftonnen uptreeïjtcn / fo ÖP in 3rjnc berant*
tegen De? bpauD^gemacftt tot bo^Dëeï banDe fcöan^ moo^bingc tegen öc öcmonfïranne banbm (0?abe
en acj&tccDccl banDe mijnen / Doel) Den feïben Dag De^ ban Slpcefïec fept/ 't ioelftÖP fufïineertuptuijbignanoeu^ tüffcïjen 5 en 4 itten i^ op De b?etfcinDe Öept befleït te 5nn/Doo^eenrgcquaDepatriatttnbie
23oo?tfcöan? ben Hieutenant ban ïtapitepn S5jouc* 3|jne eere en ben Dienft ban 't 9lanb benr|ben / anber*
faur/ genaemt gieter ^Damartbootgcfctjoten/ De flnjJ foube be bpanb of be &tab banber ^)ïupfe of
Jtbeïfte ban aïïe De liapitepncn/ Ofiitittmi 23ujger^/ '^ hertogen bof dj ua alle apparentie Ijcbïien moeten
33

beeïa*

IC

Drie en Twintigfte Boek.
bctïatciVeurcfeuftöatïinpttcpn^ilecröagenDmncn ( booten toag / bat be <0?abe ban §Qhmla öfoaec
Uttecbt opcntujn öabbe gcfcpt battec genoeg m | niet uptcecbten en foube.

1587;

laer- dicht op 'ijltrven vm Haultepcv.

cLaVde Van BarLalMont Heer Van HaVLtepen kLoeCk foLdaet
weide t'EngeLen gefChoten daer hl 't LeVen Laet.
35egcabeboomöemtb«ft baec na/ na^eeïanb
Ijenla ee? gcfonöen tot uojbecinge ban b'ontfettinge ban
utatoslfc %lup$/ aUe öc <üJtigcïfe cupteten enooftbiebanbe
fóapitennen S5ar / fferft 3ijnbc45°.peecben/ enbe
Ccfonöen «Engeïfe en I^icfe boet-unecbtcn / fïecft jijnbe 1 315 .
0eUbcnDc
Iiefdjanft Koppen / boïgeng bnune epgen becïtïacmgc / fept
fijn Steger, ï>p / aïffec p^obianbe en amonitie maren te ontfan?
gen / met mogenbe meer boïr nuffen / betoijïe beg
bpanö£ boïft/ fo fïceft aï£ bocen tot23oïteIbIeben
leggen/ op bat in aïïen geballe be J^cmectfcben mceet
niet afgenomen / en aïïe anöere fcoutiecen baec aen
fo beele gelegen tuag / moeiten bemaect bïtjben.
ü^cböenbe obetfuïr 't feïbe boïft aïbacc befcbanfl / oin
Uk bp bet ïjanö te Rebben / a$ toefenbe ben anberen
fcontieeen fecc na gelegen/ fo be bpanbbaeceenig
fïabof pïactfe quame aen te tafïen / be felbe baec me*
be tecfïont na be noob engeïegentbepbtebefetten/
enteaffifïecen.
<SKite
3Jn Heft ttjb fïont öctbinnen^oomfeecrnraïp/
moeptecit
en batbecmit£öetmifbecfïantbat$aefcbbag ah
fUJa'ttf;
baec becmaent
getucefï Ijaööe/
baecuptbanbettopin'tboojgaenbe
nznJ|oo:nt boen
bebben/en
aennemen ban een
baenbeï hneeïjten / baec ofcet eenen ^icït ^ociffs.
commanbecen foube / boïgenbe 5tjne commiffie /
't fcueïïi fuïuen beroerte tufleben ben bucgecen en
ben bopman ^oxibfyezz 3£ic« ban ^aefïcecbt/ ï|eece
ban ^mpnen aïbaec gacnifoen ftoubenbe / beeft ont*
fïeften/ bat be S^ucgemeefïecenenftabenbec^te*
beban ïf oom aen ben $becfïen &onop fcb?eben tien
2, 3Juïij7 bat be faue aïfo gefeïjapen tua£ / bat bp aïDïen boo? ben aenfïaenbe maenbag / mefenbe ben c
3jnï0 baec in niet en toecbe booten / een affuïften in?
conbenient fïont te homen/bat niet aïïeen ben bucge*
ten en folbaten / maec ooït be gebeeïe &tab fouöe
mogen pecieïitecen/ bccfoeftenbe bat stjn C boo^
ben aenfïaenben maenbag foube gebcben fobanige
öeguame mibbeïen boo? te toenben / aï^ baec toe fou*
ben mogen bienen / of ftïfé baec te {tomen om te flen
of booj 5bne p^cfentie en anctoritept W becoecte ge?
ililt en ttieggenomen moebte mo?ben / bibbenbe bem
öaecin niet betfupmeïijft te miïïen toefen / beuirjïe
be boomoembe W>itii ^ocifl). opentïtjn becfeïaecbe
met 5tjn aengenomen commiffie te fuïïen p^ocebecen/
aï foubet bem 5ijn ïeben nofïen/ baec tegen^ ben bopman ^aefïcecbt becaïaecbe fuïr met gemapenbec
Öanb tl fuïïen cefifïeccn / en b'eene bucgec tegen^
ben eenen / enbe b'anbece metten anbecen ma^ / bat
JÖp baccom benïnpben fcbnjben^ enabbectitfement
foube bebectigen / afé upt boogbjmgenbe nootfaKc
gebaen / fo aï£ eec / eeb en beboubcniffe bec gemeen
faue toacen becepfebenbe.
©en €>becfïen ^onop befe abbertentie met een
e£P?efté bobe gebcegen bebbenbe / fyttft btec ban in
aïöcc baefle geabbecteect ben i^ecre 31oban ban €>b
benbacnebeït / aïfo 5tjn ^ceeï^ntie ban Baffau toa^
geceptï na Eeïanb bp ben <®?abe öan 3lpce(tec / bk
bem upt <ömgeïanb 3ijne homfie geabbecteect ïjabbe.
^>cbir)bcnbe acnben feïben/ oen nabolgenben buef.
5©c 452*1;

.ïlMftibe

HOoch -geleerde vvijfe voorfienige Teer difcrete
Heere , ik hadde wel verhoopt dat fijne Excelnop aen
Den ïbuo*
lentie van Naffau voor fijn vertrek , volgens fijne becaet ban
lofte inuwe E. tegenwoordicbeyt gedaen , foude voorj^ulianö
fien en ordre geftelt hebben op 't gene fijne Excelijanban
lentie geremonftreert was, vanden commiffie tot Ka«ölDcnbamcbclt, piteynfehap op eenen Dirk Jorifz. van Hoorn gegeven ,'t welk ik vermoede door fi;n Excellentie haeilige vertrek verfuymt te zijn. En want het apparent
was dat daer door weder eenigc ooifake tot verban ^Oi

ftoiinge des goeden vredes en rufte , in defen quartierc (door Godes genade ) gereftaureert , foude mogen gegeven worden, fo hadde ik daeromaendeHeeren Prefident vander Mijle en Raed Bardefen in uwer E. abfentie gefchreven, niet twijfelende oft fal
'tfelveU. E. gecommuniceert zijn , dan nu verftaende door de aenkomfte vanden Commiffaris Moftarc
datU.E. weder inden Hage gekomen was, heb ik
niet willen laten U. E. in alder diligentie te adverteren, dat ik op gifter avond met het fluyten der poorten, mifiive ontfangen hebbe vande Burgemeefters
van Hoorn , daer by fy verklaren de faken alfo in
hare Stad geftelt te zijn, overmits de voorfz. Kapiteyn met tromilaen en aennemen der knechten fortfelijk wilt voort-varen , dan ten zy daer-in voor maehdag eerft -komende voorfien werde , gefchapen is eenen alfulken inconvenient te fullen komen , dat te
beforgen fal ftaen dat niet alleen de borgeren en foldaten , maer ook de geheele Stad fal mogen perikliteren , en door alfulken inconvenientie de vyandmogc
komen tottet gene daer hy lange mette fijne na getracht heeft. Endaerom ernftelijk'verfoekende datby
my eenige goede en bequame middelen tot voorkominge van fulx foude voor-geftelt worden : maer
noch liever dat ik felfs perfoonlijk aldaer foude verfchijnen, op avontuere oft door mijne prefentie, ol
middelen by my voor te wenden, de beroerte geftilt
en wech-genofnen worden. Waerom ik ook om de
gewichticheyd der fake , my na 't fluyten van defen
derwaerts vervoege, om na mijn uyterfte vermogen
en fo veel doenlijk, de faken by provifie in ftilteen
vrede te behouden, alhoewel ik wanhope, na ik dé
gelegentheyt aldaer verfta , dat by my fwaerlijk de
faken abfolutelijk en geheel f uilen geftilt en af-gedaen
worden. Is derhalven mijne feer ernftelijke bede, dat
U. E. gelieve de hand te houden dat door fchriftelijk
verbod van op-houdinge aende voorfz. Kapiteyn Dirk
Jorifz. of door 'tfenden in aller haefte van éene der
voorfz. Heeren Bardefen of vander Mijle, of by alfulke
middelen als U. E. raedfaemfte en bequaemfte fullen
dunken,onverfuymelik werde verfien,dat dit ontfteken
vier des tweedrachts in tijds mochte onder-gebracht
en uyt-gebluft worden. Hier mede Hooch-geleerde
Wijfe voorfienige, feer difcrete Heere(naer mijne dienftelijke gebiedenifle) U. E. God den Almogenden bevelende, inAlkmaer den 3. Iulij 1587. Lager ftont
Diderich Sonoy,
U. E. dienft-willigen vriend , ondertekent
'tOpfchrift was Eerentfeften hööch-geleerden wijfert
voorfienigen Heere, Mijn Heere van Olden-Barnevelt
Advocaet 's Lants van Holland , in fijn af-wefen aen
den Raed Bardefen oft Prefident van der Mijle, Inden

Hage,

D€fen b}kf met eenen e^p?effen bobe gefonbett
bebbenbe/ij? ben boo^fs. <^oecfïen &onop boo?t^
tecfïont na ^oomgccepfl/ bfe ban ^oom öebben^
be baec ooft ernffeïijften bccfcb?ebcn be 23ucgemee^
' fïecen ban ^nftbupfen beb?efenbe
meecbec quaet / en
bebben geen nabecmibbel bonnen binben/ ban bat
üm
bec ftneebten
foubefytbben
naïa^
tm iïtapitepn
toaec ban 'tfpaennemen
ben föapitepn
acte gegebcn
en fyteft ben ©Oecfïcn baec ban abbectentie gebaen
aenben boo?f3. ^eece 5{bbocaet/ bocb bkfyMftbz
fabe aïfo beneecfiiebt bat tecfïont fo acnben &ucge*
meefïccenban^oom/ aï^ aen ben ftapitepn ©ieft
3|oci^ bp be Staten ban ^oïïanb i$ gefcb^eöen/ bat^
men met \}et aennemen en Hebten banbe folbaten
tecfïont foube op bouben / tec ttjb toe jgn CrceHen*
nomen/
tig ban Naffau Uiebecom in ^oïïanb foube toefen
ge*

(Foi.s.)
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• noemt
nomen/mettenabbi#
epnbeaïfbanbp5ijne<*Irceu'enticboo^
banbe Staten / ten meefïen bien^
fïe banöen Hanbe / nopenbe Den boo^tganft ofte ttf*
fatie banbe boo?f5. tommiffle/ foube too^benboo?firn I toaer ban ïjy b'abbertentie aenbenboomoembe
't pat*
bat infaftestjn
fcïfêijbenbe
Ijeeft IÖienfïe
lotion gebaen
ixtnMzt
ten meefïen
banöe mebe
gemeen
nptterfïe beboir boen foube/ geïijftbPbemooftber*
troube / niet jcflenflacnöc eenige quabe rapporten tnz
gebaen foube mogen toojben / bat afleg bat tot eenig*
Bepb en conferbatiebanben fïaet banöen lanbe benrf*
feng be toate Cöjifïeujfte föeïigie foube fïreeften /
foube boen/ en beeft 3tjjn €rceUentie ban jföaffau ooft
Daer na ben 20. ^julrj/ uptben#ageacnbeboo£f5.
&onop gefcfocben/ bat fuïfte o?ö?c gcfïcït toasS öat
be boo?f5. commiffïeban 3^irft Öloriffê. foube cefle*
een / baer mebe ïjet boojfó. bifferent en opioecte ge^
Öeeï geceffeert en opgeïjouben #/ tot groot contente*
ment ban bit ban *f oo?n.
<©mteent befen trjb i£ eenen genocmt Ifèicöieï
Eautecbeeft een ïfoogbbuptg foïbaet / be toeïae
ïautets
teek tritts
nen %mii boojtijbg ben 45?abe ban ïiennenbecg booji&com*
iuetöen gr* pettec gebient Ijabbe binnen Heeutoerben genomen
toangen
om bienfï te nemen onbec ïjet regiment ban <0|abe
höJtVan *®Mcm labetoijft ban Baffau <6oubeweuc ban
©ecöugo ©|iefïanb / betoeïfte npt eenige fufpitie gebangen
5Ónoe/ en omtrent Dne toeeften gebangen geïegen
btdn te
toefen /om Jjebbenbe/ $ bP onbecbjaegtgetoo^ben/ ïjeeftter*
<&abe
fïont en fonber eenig bjepgementbjpmoebig beftent/
Willem
taan 4üafi afê bat ÖP en sijnen bjocber / ban francopg ©ecbu*
go toacen afgebeeröigt / om be perfoon banben boo^
fou
Uücnom te't noembe <£oubemeuc ter boob te brengen / en bat ÖP
fciengon
't feïbe toiïbc bep?oeben met eene pifïolette ter eerftee
geïegentbeut/ of in een öupg met een ïanüroer/ man*
neer bp in of uptte fterfte quame/ öet toclfte fp ©erbugo berfcfterbentctoiïïenoolb?engen/ met groter re*
folutie! topfenbe ooft aen be pïaetf* op öeg&tabgbefïe aïtoaec ÖP Öem meenbe te faïberen en rebben/
tnetfeer beeïe anbere circumfïamien / enaïfobpbp
öefeïbe confeffïe feer fïantbaflig bleef $ |)p baer ofcec
3^icf)teï
geconbemneert metten ftoeerbe gecpecuteert en *tXU
aautcr*
teek loert cfjaem aen bier nuattieren gcbeplt te too?ben/ 't toeïft
tinnen
ben73inïi) aïfoooïb?acl)t$. (Cerboobgacnoeïjeeffc
=Heeulnets ÖP aen (0?abe ÏÏMlem lobetotjft ban Jlaffau boen
ben gcejcc; aenfeggen/ batter beïjaïben 51J11 b?oebec nocj) bne ate
cuteett*
bere maren/ bk 'tfeïbefeptaengenomenbabbeute
boïb?mgen/ noemenbe be namen en toenamen/baec*
ïupben natie / fïature gebaente en toefen banbe feibe /
met meer anbere ciccumjtantien te ftennen gebenbe.
Cenigen tijb baer na tjeeft ©erbugo aen bm
boo?ft. o^abe IMIem ban j&affau gefcï)?eben tot tp
cufe befen naboïgenbe ojief.
MYNHEERE,

252tef ban IK hebbe onlanx verftacn datm.en tot Leeuwerden
afcancop!»
een Trompetter heeft doen fterven , befchuldicht
©ecbugo

aen<jBjabe
f5jf5[ar,
fau/ tjem
cjccutecen»
betaan

zijnde laft van my te hebben u te doden , navolgende
ziJn ^eg8en- Ik bidde u te willen geloven , datnummermeer waerachtig bevonden fal worden , dathyoyt
fuiken laft van my gehad heeft, noch dat ik fulxoyt
foude hebben gedacht .t want alift dat ik by eede en
'tboo?f3,
door ampt uwe vyandben , fobenik nochtans géén
ft?t.
vriend van fulke maniere van oorloge. \J biddende
alfulken gevoelen van myniet te hebben , en fo wanneer ikfoude verftaen datmen fuik een fchelm-ftuk tegen een fo treffelijken perfoon foude willen gèbruyken
loude u veel eer daer van waerfchouwen als daerin
. bewilligen. Gelijk ik jegenwooidéiijk doe, uverfékerendedattet niet waeris. Sult weten dat een perfonagie
die groot is geweeft by mijn Heere de Grave van Lycefler., my gefeyt heeft feere wel te weten , datmen
u van wegen den voorfz Heere Grave eenige cjuaet fpel
fpelen wil , en wel wetende hoe weyniggoede vrienby den feldatvenhetwaeris,eq
Heer Grave hebt,
gy 'tuwen
fe'lve
mogenden gygeloven
wilt gyfulteenen
vertrouden herwerts fenden , ik fal hem den voorfz.
perfonage doen fpreken, op dat gy weten mocht dattct geen verfierde dingen 2ijn , by my géfchiet om u

te ftellen in mifvertrouwen vande Engelfen , dan om
dat ik gèên vriend ben van fulke daden, na mijn bedunken ónwaerdig voor een grote perfonagie gelijk
als hy. Mijn Heeren de Graven van Bergen uwe Neven zijn des ook verwitticht , die u ook fullen komen waerfchouwen, en gelooft datgyfult bevinden
dat ik u geen frivole faken of beufelen en ontbiede.
Hiermede
Mijn Heere , Bid ik God u te vergunnen een goed
en lang leven en 't geneualderfaligfteis , uytGroeningen defen 2f. Augufti 15,87. bnderftont, utoege1
neychde dieriaer , en was ondertekent ,

iï

Francoyr de Verdugo ,
Op de kant ftont noch
aldaer, fo wel als hier
voor een narre laten gaen
den Edelen Wol-geboren
ven zu NafTau.

aldus. Had den Trompetter
bekent geweeft, hadden hem
als hy was , het opfehrift was,
Grave en Heere Willem Gra<£p>2acf

$ier op Öeeft <£?abe ïMem ban ^affau ©erbu^
go met no?te tooo^bengeanttooojt in bcfer boegen. •Jjjj0*1
MYn Heere Verdugo. So ik in u plaetfe ware, foude
noch meer noch min myeXcuferen dan gy doet,
den dwaes 'of narre fo gy hem noemt heeft hem een geheel andere gétoont , alsgyfegt, fofulxby zijne daden en redenen is gebleken die hy gefproken heeft,
en fekérlijk het moet wefen dat hy vaneen nieuwen

iDillem
ban ^af*
^ "jJJfcopjS
©eröugo,

vreerat gedachte der narren fy, de welke fonder redenen ofte yet verdient te hebben, hem foude begeeren
te laten doden , want een oprecht narre is altijd vreesnarren hebben geen oordeel tufichen 't
achtig de
,
goede en quade , felfs geen léetwefen van 't quaed dat
fy gedaen hebben, gelijk defen, fuiken leelijken en
fchandelijken daad te bekennen, fonder oytbeulgefien te hebben, of oyt hierom gepijnicht te zijn geweeft hier
,
Op volftandelijk te fterven , vergifreniffe
te bidden, gaende na de dood, dit en zijn geen qualiteyten Van een narre. Nu om allen defen , foo bid
ik God, dat hy'my die genade wil doen, dat ik mijne
vyanden en u in vergeldin'ge fuiken oorloge mag doen ,
gelijk
dat Belangende
eenen oprechten
foldaet en man
ééreh.,s
toeftaet.
zijne Excellentie
(van mét
Lycefter)
hy is een deugtfaem Heere , de vroomfieën Godvreefenfte man, ^dit oyt van zijne qualiteyt heeft konnert
gevonden worden. Wel verfekert wefen de dachy zijne
vyanden nummermeer op die vxd)fe handelen fal , en
veele min zijne ware en oprechte vrienden. Dat gy gefchreven hebt vande onderlinge vruntfehap tudehen
ons , daer van is meer als voldoen de bewijs , fo dat gy
ban &ii\s .
niet vinden fult door dien middel 't gene gy foekt , &c. patcaet

I-M 3|um'oteboorenï)erft<S?abe^tncmban^a^ **fl$e™
fan feter ttitu pïaccaét th ti?bonriantie öp 't fïuft ?aU 0p s
banbe bag en nacïjttoacbt obecïjetpïatte ïanbban >t (tuk ban*
B?iefïanD ïaten uptgaen ƒ bienenbe pnncipaïijft tot Je"ai^1
oe«Sbpanb£ graffatic en Der fduer toebfleTte &eïet= "eoberijet
in't «aefï piatre
't fcïbe 't/ toeïh
genoegfaem
ten/toefenöe boeft
boo?gaenbe
gefieït ïjebben
bocï) top
m fbmmige |SS
poinctentoat bcrmeerbcrtengeampïieert/ ooft mebe m bate ben
bepeenentoatflrenger/entoa^gcbateertben 3 c3u^ ^lung
ffl 15-87. €mber $ijn (tëenabe banben 't fegelbrr ^J^
Staten ban ©jicfïanb.
benten"
3&m i4<31uï!j fjeeft ben obcrfïen ^>onop <25uiïïaem &mm
omJ~
llpccfïer
JUofïert
reren batabeban
ben
felbcn gefonben
teremonfinaben(0?
febect ^q\\
bertreft/ (om
fans
nennafïenboetnocöojbonnantte entjabbee gf"'361"
batbpgee
gebab
om ïjem na te reguleren ) bp be boojïeben
Sm
niocptcnïjabbcgebab/obermit^ bc Staten ban^oï- <&mi
ïanb beruïarenbe bat jijne commiffïeljan|jet<©üUï g" ^p«üernementban c^oo?t-boïïanb toa^ fïrtjbcnbe^egen^ ' '
be pnbiïegien ban ouben öeerftomen/tegeng o'auctos
riteptban't(iBouberncment ban ^oïïanb/ 'ttoeïft
baer booj gefebebben toojbe / toaerom men ïjem
fyMsz toiïïen opïeggen / om anbere gefjeeï berftlepn*
be commiffie ban <6?abe iBauritruö ban Baffau
aï^ iètabljouber en Caprtepn (^eneracï ban faoU
ïanb ^eïanbenH&efï-bnejïanb/ teontfangen/ en

Drie en Twintichftc Boek.

Hier mede ,

25870

ïiienbolgen^ eenen nteutocu eeb boen aen ganbenban
Heere den Gouverneur , wil u God in fijn bcy- '
en Den Staten ban %>oU ligeMijn
5ijn €jL*L*cHcntïe ban kaftan nemen
bewaringe
houden. GefchreventotMiddelburch
eecfïé
bc
in
gp
bat
te
u
land/ fonöec acnfcgo
den
20.
Juli]
1587.
Onderftont uteer goede vriend.
en ftoaerfte pericuïen / boo? 43odeg genabe / öe 3lan?
Ondertekent
;
cjegcn
nttott
Den en &teDcnban5!ju<0QUbecncme
R. Lycefler*
tooo^dige gcfïaïtegefyocgt/ tot nocg toe onbecgote
Den / en boo? 5ijne getroutoe fojge betoaert gaDDe/ en
Het op-fchrift was. Aen mijn Heere mijn Heere van
Sonoy
Luytcnant Gouverneur van Noortholland. Cito,
ïanfc in tecompenfe
gem baetom
batmen
cnemcnt3g'ntocïïeben
't
fcïbc <£aube
begoo^be te laten geïgïi cito,cito,cito,cito.
ïjp't öfïtböc / enniettemifgunuen. ©ecnïarcnde ftilje
Den toille ban 3gue€reclïentie ban Epcefïec getocefr/ D€n ©bette &onop geeft tecfïont bateïijftna
en gem fuïcbpapopieopfeuereöemonfïcantiecr*
^tooïgcfcg?ebenenbaee# gtoot onbecfoenge*
Pjcffeïijfe geconfenteett te 31)11. <£n baant gp baer toe gedacn/maee nien geeft aenbe cccgtc Imeel* niet non*
en namehtïp om nicutoen eeb te boen niet en aonoe nen nomen / boel) fijn becfegepden fufpitien op eenige
berfïaen / fonöer eeeft ban stfnen eeb aen 5ijn 4$p gcbaïïen/ Dan baer i$ foDanige ojd?e gepelt bat De
ccïlentie ban Hpcefïec gcöaen / ontfïagen te 5ijn en &tad gep?cfccbeert gebïebcn ip en bupten aïïe pen*
fondet 3iui confent en abbg£. töttt toeïncn epnbc ïjp cnïen. 3£e ï?eecc ban i^ogenfajren feïj?eef in befc tijb
cerfïacn sgne ^jcceïïentïe gefcg?eben/ en becopicn mebc 0?ïeben aen bc Staten ban ïf oïlanb öen abber*
banbc hieutoe eommiffïen en mfïcuctien en febcit treenbebattee bclefacticnin #ber-§|Teïbteïen/ en
nocg na be gcbaïïene beroerte / 3fan 3BicgïeW5. Dat eenïge fïeben.üp ben buanb gctoecfl toacen.
i^eöïeant obecgefonben gabbe in «ümgeïanb/ geb*
benbe nocg tcc tijb fieene anttoooibe nocö cpnteu> bem"®enEcïanD
aBcuecaeï Mottigbpb?a^
omtrent befetijbme^
z&sfti
be a5?abeban
Slpcefïec/ ^Ss
«erefoïutie gegab/ óm gem na te reguleren : bat be 43?abc bangefeomen
Hpccfter gaf Öcm b?ieben ban öace uctttek
fnly baetom jijne Crceïïcntie alïeg bïenbe gere?
bat l)p foube feomentn€ngeïanb
/ om te Jg,Ss
inonfïceect / om aïïe oojfafte ban geïijnc beroerte ^ajeflcpt
tcccItenïnfijn<ï5oubemcmentin
f#anb/
aïbjacrfp
SaSngca
namaeïjï te fcgoutoen en ebitecen. &o berte 3tjne
bc bat De Coninu ban ^pangien eenïgcn in-bal umtu
Crceïïentiegctaben bocgtc/ en gem confenteett en b^eef
fouDe
boen Doo^ intelligentie baneenigeops
bcrtoilïicgt bat öp met 3ijne <£rceïïentie ban && roerigemogen
en
papijlige
/ macc men mcenbe bat bit
fan en Staten ban ü£oïlanb acco^bere en ganöcfc boo? 3lpcefïcr^ beïeptpeen
aïfo befïcUen tua^ / aïfo Ijp öcm
om banden feïben te ontfangen alfulfte fubaïtcrne niet feer gunfucï) en feïjeen
te fcoefen/obermit^ jjp feec
conimiffïe en infïtuctie aï£ tot noteïpe befegermei bieï ftont in De gratie ban be peeren Staten en met*
niffej bctoaceuiffe en berfehectgepc ban ben boo|ï
goebc cojccfponbentic toa^öouDenbe enfeec
noembe £$oo?bet nuatticre begoren foube : en gein tefeïbc
goet regiment Ijieït onber be €ngelfe / baer onber ÖP
ontflen
enebenbjcï bemint toa^/ bc Staten ïjabben
geng
iu£
Dienboï
aenbe booïf"5. <£?abc JBaurit
ban
i^
^afjau
en
De
Staten
ban
©oHanb
foube
bctlm
Den / bat 3i)ue €rceïïentie ï)etn geïieben foube
te
ïegec te toefen tot ontfet ban &ïup£ / mact DP
ontffaen ban 3ünen boo?gaenben eeb / baer mebe ban't
mofl
bertrecken
en SBilïuegup foube in fiju pïaetfe ro*
f)p aen ijtm becbonben toa^ / en öem hk te regime- meny'ttoeïfë beien
mifgaegbe.
een / en \uij: alïeg bp 5tjn Crccïïentie geconfenteett /
^Bz
Staten
ban
^oïïanb
toaren tn btfe tijb in ben
ncabbifeert en gecefoïbeect jijnbe / gem baer ban ïfage betgabect en bonben goet
tecommitte^
|cl)?ifteïpe acte berïeent toerbe. ^>o foube aïf ban be ren om metten gecommitteerbe eenige
banbe anbere p?o*
boojnoembe B>o|ïert met 3ijne ^ceïïerttie ban bintien gen te binben binnen ber fïebe Jï&iobeïuuecl)
kaffan en ben Jbtaten mogen ganbeïen ban nieutue en fijn €rceHentic ban 3Ipcefïec te bectoiïleïiomen en
commiftic en infiructie: be boojf5.<DuiïïiamelEoi conoratuïecen
/ baer toe 3p gecommiteert gebben be
fiert i$. ben ai. ofte 11. %ul$ tpt ^iöbfiburg gefta^ peeren 3Jan ban Der <®oe$ $%ttte ban cföoo?ttoijK/
men : maer toant be <6?abe ban ïïpcefler geï)eeï on^
be t0>enin ber ftetfyten <Docto? 0aeb en eerde
ïebigy bia^/ om be falie beroerende ïjetontfet ban Koo^
£>enfïonar$
ber f!ebe ban^o?b2ccgt/i?enriïi Hicmf5.
^èïup^en geeft gp bpben feïbeti niet ban aïïeen een£
tcc ïoop aubieutie gegab / en booj anttooo^be ontfan? ban ber 23urcg oub 25ucgetineeficr ber fïebe ban »•
Üecgtcn ^oc*
flen / bat in bit falie boo? bie tijb niet en honbc pet ge* ^eïflr / en f ?cberi» SSopmec mebeDerberftebe
ban %\tfc
^enfionari^
cneerfïc
tojöaeb
öaen mecben/ boo? en aï eecDcfaliebaiiben^tede
maec/
be
toeïïie
mebe
gegeben
toerbe
befe
naboïgcnbe
banbec ^ïnp^ foube gebaen 3511/ bat baer na bie faïte
bpbee ganb genomen foube mogen toerden / maer
»ffe
"
toant fuïr aï lange aenïiep en baer na beeïe anbec inductie.
Ndeneerftenfullen de gecommitteerde, met de ge- gjg?e*
toicötige fanen boo^ bieïenfobïeefbefefancaïfoon*
committeerde vande andere Provintien, adviferen en tcerüeöe'c
gebaen.
refolveren op'tverwillekomènendoenvande congra- ^«n
tulatie aen de voorfz. fijn Excellentie,en de behoorlijke Q\®cU
%&t
<0?abe
ban
Hpcefïer
öabbe
reeïjt
boo^
be
ïiom*
gebiedenis
aen defelve van wegen deStatsn generael.
jan& en
i)cbattHps
refters
tïe bau .ïBofïect aen ^onopgefc^ebenbennaboï*
Snllen Ook de congratulatie en gebiedems doen van Vèeftüiie*
fclugbat genben bnef.
wegen
de Staten van Holland h 't particulier, tjenmeue
aen ,Sos

I

nop/l)em
toaerrtlicii;
toube ban
te tnteliti
gentte öie
DennanD
liaööc bilt;
hen^tool,
ÜF0I.9.)

MYn Heere den Gouverneur , aïfo wy bericht zijn
van verfcheyden quartieren van Duytfland en van
goeder fyde , dat de vyand groot verftantheeftinde
Stad van S wolleen omleggende plactfen , zijnde felfs
eenige burgeren van de fel ve Stad in 's vyands leger gefien , handelende metten Prince van Parma omtrent
1? dagen geleden, wy hebben u hier van wel willen
waerfchouwen om de nabyheyt vande quartieren daer
gy commandeert en de kennifle die gy aldaer hebt , dat
gy fulx de Magiftraet aldaer bekent maekt, ofdegctrouttte der fel ver , en verneemt fo 't gefehieden kan ,
wat borgeren dat omtrent die tijd uyt der Stad zijn geweeft, en waer zy hen onthouden hebben. Ten welken eynde wy mede gefchreven hebben aen den Baron
van Hooghfaxen , 't welk geichiet , en wefende de
Steden van CampenenSwolverfekert, falonsaengenaem wefen
toe-laten
, u tefienfohet de faken yan den quartiere'

De voorfz. gecommitteerde fullen beneffens de gecommitteerde der andere Provintien aenhoren de profo van wegen en uypofitie, die fijn voorfz. Excellentie
tennaem vande Koninklijke Majeft. van Engeland als
in fijnen nanie den Staten Generael fal believen te doen.
Sonder dat fy inde vergaderinge vande Staten Generael fullen admitteren , om Staetsgewijs te befonge-

gecommits
*cecö£n
jj^^J"3
berianfe
^^n
fjtnnen be
ftaöiUi&a

ren , eenige
of ook'perfonen,
de voorfz. diepropofitie
met hen
te aenhoren,
by voorgaende
refolutie
van
yemantvandiewede Staten zijngerefufeert, of ook
gen eenige Proviritie foude willen compareren, ten
ware inde felve Provintie vergaderinge vande Staten
der felver in 't particulier werde gehouden , endatzy
by die particuliere vergaderinge van die Provintie , fuffifantelijk waren gecommitteert om ter vergaderinge
der Staten Generael te verfchijnen , aldaer op de pointen vande befchrijvinge , en generalijk op alle voorvallende faken den ftaet vanden Lande, en namelijk de
■
, Vfyheden , Libertevten ,
confervatie vande Rechten

J^^L
4£mi\tn9
tteató
^^^
raeibet
toecmg
jj£J"

Privi-

*5*7-

Vervolg der: Nederlandiè
Oorlogen.
,
ken , oft anderfins
van ongetróuw
igheyt, iichtveéfdigPrivilegiën , tra&aten, en contratten vanden Lande be- heydt,
oft
mimandeli
nge
fufpeót
zijn, vande dienden
tref endtee , refolvercn , en om alle infraclien , daer tegen gedaenoft noch te doen, te helpen af- weren > en mogen geremoveert worden ,, aengefien d'exemplefi
daer van reparatie te verfoeken , oft diergelijke genera- vanStandley, Jork en Paton, vande handelinge binle elaufule tot haer difcretie.
nen 'sjaers gepleegt , den Landen niet alleen bedroefDe voorfz. gecommitteerden fullen op de propofïtie lijk maer ook fufpecl: valt: dat den vyand vele inftruby fijn Excellentie te doen niet eyntlijk refolveren , in- menten tot der Landen dienft felfs doet op-worpeh j
gevalle de felve foude mogen ftrekken tot belaftinge om daer mede fijn profijt te doen.
Sullen aenhouden dat delaften vande Oorloge, fo
vande Lande, tot veranderinge der publijke aucloritey t
veel
mogelij k,mogen geconformeert worden
der Gouvernementen vande Lande,in't generael of par- fo meteenigfins
het
ordinaris
en extraordinaris fecours van haer
ticulienoch
r,
ook niet om inde Raed van State , tegen
de voorgaende fchiiftelijke refolutien en confent van Majefteyt als met de ordinaris en extraordinaris conde Staten Generael , eenige perfonen te admitteren die fenten en contributien van den Lande ; En fullen toe
niet in conformite vande voorfz. refolutie by de Provin- dien eynde hen refereren totten provifionelen ftaet metten Heer Ambafiadeurgemaekt, en de memorie henciën fijn genomineert, of ook niet den genen die byde
lieden daer van mede geven.
vergaderinge vande Staten zijn gerefufeert in haerverSullen fijn Excellentie verfoeken hen opening te wilgaderingete admitteren, oft diergelijke andere faken.
len doen vande goede meninge en refolutie van haer
Van gelijken fullen de voorfz. gecommitteerde niet
eyntlijk confenteren in eenige veranderinge, 'tfyhet Majefteyt , nopende het beraemde extraordinaris fecours van fooooo ponden tot vervallinge vande koften
geven vande commiflie voor den Rade van State, het revanden
Leger, ren eynde den ftaet vande Lande daer ,
dres van de inftruótie voor den felven, oft andere grootwichtige faken , de Gouvernementen van den Lande in na mach worden gedreffeert.
Sullen verklaren dat de felve openinge nodig is t niet
't generael oft van eenige Provintie in 't particulier bealleen
om den ftaet daer na te dreiferen , maer ook overtref enfonder
de ,
daer van aen de Staten advertentie gemits
het extraordinaris confent vande Provintien daer
daen , en daer op haer refolutie ontfangen te hebben.
Ingevalle by fijn Excellentie eenige fwarigheyt fou- op meeft is gefondeert , en dat eenige fteden noch fwarigheyt maken daer op eyntlijk te refolveren , fonder
de mogen werden gemoveert op de faken , die gedurende fijn abfentie zijn gedaen, fo by de Staten als by al- vorens haer Majefteyts goede intentie vérftaen te hebde particuliere Gouverneurs j fullen defelve beantben, fodat 't felve confent daer door foude mogen blijwoorden enjuftificeren fulx als op de propofïtie van de
ven vruchteloos ,tot groten ondienft vande Lande: aenHeere AmbafTadeur dies aengaende is gedaen , en fijn
gefien dat alle de penningen, die op-gebracht zijn op
Excellentie verfoeken ten minften tot datprovifione- de voorfz. hope , en onder belofte , dat, by fo verre het
lijk en by gemeen advijs daer op fal wefen gehandelt , confent niet eenpaerlijk by de Provintien en leden
al 't felve gebefoigneerdetelateninpointenalshetje- voort-gedragen , de op-gebrechte penningen uyt de ordinaris contributie fullen worden goet gedaen.
genwoordig is , fonder eenige nieuwigheden te plegen.
Sullen fijn Excell. van wegen de Staten Generael, en
En fullen niet toe-laten , dat eenig nieu krijgfvolk
van Holland in 't particulier , met de befte occafie re- op den ftaet oft tot lafte vanden Lande fal werden gemonftreren, dat gedurende fijn abfentie door eenige ftelt , fo verre op de betalinge der felve uyt de gedragen
ongerufte geeften in denLande uytgegeven en onder de confenten niet en foude mogen werden verfien , om te
gemeente verftroyt zijn vele gefchnften tot feditie on- voor -komen de geheele confufie inden ftaet vaiden
eenigheyt en oproerigheyt ftreckende, en ook de onbe- Lande , die anders notoir en apparent is.
Aengaende de contributien ordinaris van Holland ,
hoorlijke proceduren by den Secretaris van fijn Excell.
Junius gehouden in 't openen en communiceren van de fullen vertonen dat bevonden fal worden, dat de quote
verfchey den fijn Excell. brieven aen privé perfonen in van Holland, verfchenen den 10. defer maend, al en ten
diverfe fteden,fonder de Staten en Magift.van de fteden vollen is betaelt , en op 't extraordinaris hare quote bedaer van eenige openinge te doen. En dat de Staten van taeltenaengenomen, volgende de memorie den Heealfulke proceduren , ( als in defe Landen ongehoort
ren mede gegeven : en dat op de navolgende maenden
zijnde ) hen ten hoogften verwonderen , goet gevon- ook veel is genegotieert,fo by vivres,munitions, ah anden hebben hem den voorfz. briefte doen exhiberen ; derfins,allesby kenniftc vande Heeren Raden vsn State.
daer van fy ook vidimus oft copye genomen hebbende ,
In gevalle de gecommitteerde bevinden , dat het ordinaris confent by fijn Excellentie , op de conditien inden principalen brief hem hebben gereftitueert. En fullen fijn Excell. verfoeken.dat fijn geliefte zy fo wel haer
de a£bn by de Staten van Holland , na voorgaende beMajefteyts als fijn meninge, nopende de pointen inde fchrijvinge goet gevonden, bcgrepen,niet geaccepteert
voorfz. brief vcrhaelt, te openen,ftaetfgewijfe, om daer
foude mogen worden , fullen het dragen van 't felve
op ten contentemente van fijn Excel.en hare Majefteyt, en
confent op-houden, feggende de gelegeotheyt vande
en ten dienfte vanden Lande te refolveren , doende fijn tijd als nu niet toe te laten op de conditien in eenige difExcell. behoorlijke remonftrantie vande inconvenien- pute te treden , en dat fy daerom hare principale fullen
ten,die uyt alfulke proceduren fouden mogen qntftaen. bewegen, om in 't op-brengen van hare quote, af ftaenSullen voorts terftont na hare aenkomfte , de Heeren
de 't gene daer op genegotieert is , hen te quijten na beStaten vanZeland, oft hare gedeputeerde , eerfl , en
horen, en ten meeften dienfte van den Lande.
daer na ter vergaderinge vande Heeren Staten Generael,
Sullen fijn Excellentie vertonen de beletfelen , door
proponeren het inhoud vande remonftrantie of gefchrifen vande Magift.van Utrecht gedaen in't leveten , by de Staten van Holland gearrefteert om fijn Ex- Webbes
wapenen by die van Holland aldaer tot dienft
ren
vande
cel entie teprefenteren , en by alle middelen arbeyden, vanden Lande
gekoft , welke beletfelen noch worden
dat die van Zeland en vande andere Provintien hen
, en dat daer in op 't fpoedigft dient verfien.
metten inhoud van dien conformeren , en daer na 't fel- geitereert
Sullen in alle voorvallende-faken de confervatie van
ve op den naem van alle de provintien , die 't felve goet de ftaet vanden Lande , Vryhcden, Rechten, Privivinden , oft uyterlijk op den naem van die van Holland
,
, en contracten vanden Lande in 't gelegiën tra&aten
alleen fijn Excellentie prefenteren , en opeen yegehjk
nerael en particulier betreffende, helpen adviferen en (Fel.
point fijn Excellenties intentie en fchiiftelijke verkla- refolveren , fulx zv totter Landen meeften dienft fullen
ringe vorderen : En tot juftificatie vande felve remon- bevinden te ftrecken.
Sullen met fijn Excellentie van Naflau , als Gouverftrantie fullen ook exhiberen en hen behelpen met 't difneur van Holland en Zeland wefende, metten Staten
cours daer bygevoegt.
Sullen ook neerftelijk onderfoeken opdequaliteyt van Holland oft hare gecommitteerde van tijde tot tijvande perfonen , foo van d'Ëngelfe natie, defe Landen, | de,houden goede correfpondentie,en de Staten van alle
als andere Landen , die fijn Excellentie voor-genomen voorvallende faken en befongnen getrouwelijk adverteren, om daer op te mogen letten na behoren.
heeft fo in 't beleyt vande Oorloge als anderfins te gebruyken , en by alle middelen arbeyden , dat de genen
Gedaen inden Hage , inde vergaderinge vande Staten
die in dienfte vande vyanden hen hebben laten gebruy- voornoemt , onder 't fegel, &c Denitf. July, 1587.
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3£e<£?abe ban Hpcefïer in Eelanbgefcomensbn* l langer en bcgeetben gecontinueert te toefen / en
bel beeft aenbe Staten (&enecaeïbpgefcb?ifteboo? | bieïbenfeec bert aen bannen anbereïnbarcpïactfen
ben ,&eccetati£ l£upgen£ inbe bergaberinge banbe fouöen nomineren / bic ban JfoHanb fcb?cbcnbien*
Staten <*5enecael ben w.. ^uïij boen oberlcberen be aengacnbe aen baer gebcputeerbe / batfe ben <S?a*
be ban Hpcefïec fotibcn bibbcn/ bat betotjïebetgb
fcpjopofïtie»
ïjalf berïopen toa£ bat befe peeren ïtennifje ban alle
Yn Heeren, fijn excellentie isfeer blijde van u- falten babben / bat fijn Crccïlentie be feïbe foube
we aen-komfteindefeStad, hopende geaffifteert I geïieben te continueren / bocbfofpnaSrcellentiemct
te zijn mits uwer E. jegenwoordigheyt in de executie j te bicben en toag / l)ebbcn gcnomïncert bit 3 bïe baec
van de Krijchs exploiólen nu voorhanden wefende en | ban outg in bienfï toaceu/ en boben bien/ beïfeere
haeft vereyfehende , de welke en infonderheyt het i giebelt / bc $$tttt ^cflbcnt banber Mi)lt en be
ontfet van der Sluyfe , fijn Excellentie fo grotelijks I ilaebf-#ecre S5anften / om uut Die fc^ bne geboren
heeft behertigt, dat te rugge (lellende alle fijne ey- j tetoOlben*
<B^ie ban ïïtcecljt ftybtn be berïuefïu
gen faken, de felvefichgehaeft heeft weder herwaerts gegebeeï aen fbn€rcelïentie te ftellen fonbet nomi*
over te komen tot der gemeene faken behoudeniffe , natie» 23cïangenbe be gepjoponeerbe mi^berftan*
tot het welke fijne Excellentie een fo grote genegent- ben/ toerbe gefeptban geene migbccfïanbcntetoc*
heyt gebracht heefc, dat al ift dat defelvefichgein- ten / en batfe een goet bertroutoen ïjabbcn op bare
terefïeerc vint ten aenfien van fijne eere , ter oor fake jfókajefïept en fijn ^rceilentie / ban toaten toel te
van feker mis-verftand , durende zijn afwefen over bicbcn bat alle miöbeïen ban cenigbepb toerben ge*
komen , en van fekere gefchriften gefonden in Enge- botert. $5cïangenbe be 100000 poiiben/ toaren
land. So en begeert nochtans de fel vegeenfins dat om bp be^taterKBeneraclalrcbegcconfcntecrt/cn re*
't felve mis-verftand de voorfz. krijgs-exploióten en fïeerbe niet meer ban bic te furnecen/ boebbe $20* <©e ^er^
binticn berfïonben bat bit upt be boo^gaenbe con*
andere den.faken
gemeen
befte uytgeftelt
Bidden rakende
daerom 't
uwer
E. believen
te tredenworin fenten foubcn gcïicïjt toojben. Ifèibbclet-tbb toer* tog ban
communicatie op den ftaet van den krijgfvolke , hare ben alle pzeparatien gemaeht / en alfo be 452 abe ban fiojöevt be
betalinge, wapenen , ammunitien en notelijke provi- SLpccfïec aen bit ban^wpfebooiecnftocmmeceen ticlj»
anderen eynde 't ontfet van der Sluyfe in tijds mach ge- mtftïbc gefonben ï)abbc/ baecbangcrnetnbingeen feer
belegertn*
Ijcf*
ban
patina
fchieden en t'famenderhant adviferen op 't ftellen van toa$ genomen of bic binnen toa£ genomen en ont* ae
den Rade van State,en op andere poindren en artijkelen, fangen/ fo beeft bpttoceanbecebnebcn boen frtmj*
dienende tot de meefte verfekertheyt van den Lande , ben en baer na toe gefonben/ en bccfïacnbcbatbe
ook eenige te deputeren die met de twee Raeds-heeren bpanben ben fcer baeftcn / om bit ban ^lup£ te bet*
van hare Maj. en twee andere van den Rade van State, meefteren / bebbenbe nocb bne fmeften gefebutg ge*
fïch fullen vergaderenom by communicatie en minlijke fyaebt op een ^5oïtoeru na ben 23eft-af/ baec mebe
conferentie te vinden eenig goet middel en expediënt bp/ fomenmeenbc/ bepaffagieop be bmgge toiï*
om hare Maj. en fijne Excel. te voldoen,en alfo 't voorfz. bé beletten / gcüjn bP öacc op ooft gefeboteh ïjttft
mifverftant neder te leggen, en in volkomen vergetent- batfe nabp gefonftcn toag/ beeft ooh na ben ulau*
heyt te ftellen en t'eenemael wech te nemen, de materie toen (Coom/ ben ©enué-bercbcnBenu^-Uintmet
van alle mifvertrouwen en twefpalt, en de fake weder te beele en baïbe Cartoutoen fecc fïerueïnïi gtfc^ottn f
brengen in een volkomen vruntfehap en correfponden- fa bat bic ban ^ïtip£ baec Canon betióm moeten
tie. Begeerende fijne Excel, niet fo (eer, danficht'ac- boen ban ©enu^-bcreb / en 't feïbe gcftelt aen be
commoderen tot alle goede en redelijke middelen om J©efï-poo2tctuffcbenbe pookte en inculen/ en beu*
te völherden in fijne goede genegentheyd, en voort te ben ban baec bm bpanb ijctt btfdjatm I en onber
varen in alle oprechtigheyd , tot verloflinge van defe fo be feïbe grote fcijabc gebaen / ben 17. beubcn btbt*
lange verdrukte provintien. Om waer toe te meer te legger^ baer ^cbanf-lio|ben geb?acbt op be febo^
bewegen , en kan zijn Excel, niet nalaten te vertogen re benooL:bcn be Boo^t fd)ant£ niet berce ban Dc^

M

de tegenfpoet, elendigheyten verlies, d'welkonsde j fcbant$ befte aïtoaec bP geb^acbt beeft 4 Canon£/
ervarentheyt van lange jaren af bewefen heeft geproce- | baer ban b'ecnetoa^ceuöUbbdöeCartOU/fcbiCtCU*
deert te zijn, uyt mifvertrouwen , tweedracht en dif- , bt met bcfeïbc ban 'j? mojgen^ biOCd) te 3 Uren af tot
bt feïoh 9 toe omtrent 260 fcbeuten / en nocb ï)ttft bp
fenfie , door de welke het Griekeland heeft t'ondergebrocht geweeft , de Monarchien vande Romeynen ge- ben feïben bacb fo na bc febantg al^ in be fiab gefebo*
komen in een inlandfe Oorloge en verval , en veele
ten 439 feboten / fo bp bit nacbc en '^ anbecen baeg^
Princen en fteden van Duytfland t'ondergebracht door fijn febieten al gecontinueert beeft/ en beeft ban n
den Keyfer Karel de vijfde , en het heele Vrankrijk ge- tot 2 uren toe met 17 benbeïen op bc febanr^ fommi*
ftelt in oproer. En al ift dat wy noch fwarigheden ge- geatTauten gebaen/maec biebanbefebant? bobben
noegh hebben , fo fundeert nochtans de Konink van ben niannjfttoeDcrfïaen / enfo men meent tocï 700
Spangien en fijne adherenten hare principalen hoop om
man ter nebec geïept/CH \$ aïÖaCC gcbïcbeil fï!Konfï.be
weder in 't Land te komen op den middel van mifver- f^ripnij/HLiCUtenantColonel ban ||auïtepcn/cn nocb
trouwenen onderlinge tweedracht» waer van wy ho- een ttapitepn / bit banbe febant^ \)ebbm fo boöe aï^
pen dat met Godes genade wy ons fullen wachten met geouctfïe fcl^abt gelcben ïnbe 80 fofbaten/aïbaer bete
goede moderatie en eenige betere ordre van onfe faken. ben ben feer manlijn gelagen ïiapitepn Rogier
Was geparapheert ,
Bardefws vf.

en Ondertekent
Chr. Huygent.

0$

befe p^opofitie en upt be abbettentie bit be ge^
committeecbe ban be refpectibe ^obinticn bare
principalen abbifccrbcn/berfïonben fp bat batcïbït op
ttoee poincten moefï o?b?e gcftelt toerben / namens
ïtjh op bc continuatie of nominatie ban beföaoen
ban &tate/ bit ban tocgeubelLanbennefJen^ fijn
Crccïlcntie foube toerben gecommitteert / en ten
ttoeeben om pjompteujïi tot ontfet bec Mtbt ban
&ïup£ te furnereu en op te brengen be fomme ban
bonbert bupfent ponben / ober be bier contribueren*
be ^obintien / boben alle boojgaenbe confenten.
^0 beeï aenginfe be continuatie ban beïïaoenban
&tatej berfiontmen bat bc fiaben ban ^>tate niet

<i§>t02itien
baen/
toer*
QV bs qc>
fchans
feelnk ge?

ben«
ben
fcioebeftnbeert
tot fr Ijabe

JBiïliaem/ JBon^ be JBeet-teften %icutenant ko- bec bpan*
lonel/ ftapitcpnen l|acrogiere/Öibber/#otten en an?
bere o!>fïiciecen en foïbaten / bt liapitepnen banbe
b?outoen / ïjapitepne <Catbaïine be i5ofe en Hiapitepnc JBaep inben i|èrt bebben be foïbaten bit upte fïab
gingen om bit ban 't Jo^t te affïfïcren gocben b^ann
gefebonïten en goeben moet en coujagie gegeben.
5^c ^ feïben abonb^ bobben fp nocb een p^cube ge*
baen op be ü2effe om i}tt f oit in te nemen/ maec 5Ïjn
©ie ban
toeberom met febabe en febanbe af-gefTagen.
3£eni8. 3Iuïtj inbec nacbtfo bebbenbe £njg£Öaebt banbe foïbaten / <6oubcrneur en alle be liapi* bcrïaten
tepnen gerefoïbeertengoet gebonbenbefebantfe te
bcrïaten / om getoicbtige rebenen toiïïe/ toant fp mo* ljareaDco?2
be
flen genoeebfaem alle bet bolfe baec te toerbe fïelïen / baer
ben met
fchanta
UX'tiOMtlf
babben ooh gemcrïtt bat bp met een toelgelaben bitegaibe
fdM/be ^cbeep^-bmggebiefpoberbe <0euïebab' bJiibelen
ben boen leggen om banbe frf)ant£ inbe fïab te gaen /
meenben te betteïtRen / om ben alfo banbe febantj? af bpan-

tefon*
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re fonbeteu/geïp fp bacdjg te bojen ïjaDDcn gepoogt
te Doen/ met tmee obetDeftte piepten bol mnfquettittg/ Diefp Daet na toe fonben/ De mijïefp metten
fïojm DocnDe maten/ maèc De mijïefp ïjapetDen/
Öebben fp Die metbjanDenbe bepeftte ïjocpen / pen /
teere en anber gereetfcDap af-geb?eben. W$ nu De
refoïutie genomen mag /öebben fpaïle DeattiUetpc
tn ammunitie Daet upt gerupmt en 't bnp? tnDe Xyat*
ten gefïcften en beebjanbt I en i$ Den bpanD beg mo^
genp tuffcöen 4 ert j tatert met bïiegcnbe benbeïen
öacr in geftomert/ bocïjbie ban ^ïupg ïjebben met
Jjaetnïepn geftïmtfoinDefcïjantg gefcïjoten Dat De
bpatiDen Dien Daet) Daet in niet en ïjcbbcn nonnen
pet metften.
' ®e$
anDeten Daecïjs
fyebben
De bpanDen
ren
Cromflagercn
DeDen
De flaD
fommeeengefonDen
/ maer
Die ban ^ïupg ïjebbenfe geen geljoo? miïïengeben /
maer met fcïjieten af-gemefen / geïpïjp Den feïben
bacïj meDer een Cambo?rjn aïDaet gefonDen öeeft
öegna-miDDarcïjgte 4-uten/enDcDeDef!aD fommeten / mact $ meDerom met fcïjieten af-gcmefen.
©en feïben Dacö öebben Die ban &lupg öare
©ifcö-merftt begonnen te Deïben tegeng De fcöa«t£ /
op Datmen Doo* De ttencöeinDe fïaD mocöc fener
gaen/ öebben ook met aïïc man De jïaD Daet't noDicö
i$ Doen fojtificeren en fterften.
©en 21. 3ón inDet nacöt omttent 12 uten tmee
botsen upt icclanD inDe fïaD genomen met tmee b?ie^
benbanDen 45?abe ban Hpcefïer bepDe banDen 16.
3|unj / Daet mp boo? ban beröaeït öebben / Den eet?
|ien mag ïupbenbe aïbug.

fo goeden betrouwen op uwecouragie en getróuwigheyd dat fulke propooften u-lieden geenfins fullen ontftellen, maer dat gy veel eer na ons fult wachten, die
herwaerts over fijn gekomen met intentie om u te ontfet en ,om 't welke te wege te brengen 3 fullen wy
niets achter wegen laten , dat wy fullen oordelen hier
toe dienftig te mogen zijn. Enfogyonsfekerlijkvan
uwen ftaet kond adverteren > fult gy ons een aen-gename fake doen. Hier mede mijne Heeren zijt God in genade bevolen. Gefchreven te Middelburg den 16. July
K$7. Ondertekent
^ j^£ ^
de fuperfcriptie was , Aen mijn Heere den Gouverneur
en Kapiteynen van 't Garnifoen van Sluys.

D<êfe 25oDen jfjaDDen noen betfcöepben patticu*
ïiet fcïfêübetrè aen eenige bo jgeten/ fp DeDen ooft
ban 't öace Daet b?p mat bp / feggenDe Dat De <6?abe
ban%pce(ietbpDêïjanDöaDDc toei 20000 mannen/
en Dat ÖP ^atma De pïaetfe Daee öaefl te nautoe fou^
De manen/fepDen ook Dat De <6?abe ban if oljenïo een
^taD in 25jabanD ï)aDDe ingenomen en ïjet 3fo?t
<Öngeïen/ Dat ï)Pï|aultepennel)aDDeber|ïagentocl »
met aoooo mannen/ en eenige bcufeïen meet Die fp
mengDen onDet eenige toaetbeDen/na ïjen fantafïjen.
(Cen feïben Dage beeft Den ^cttoge ban ^atma SSSf^
boo? De DecDemaeï een róTamboucijn gefonDen / feg* Sertjaei
genDe ïafï te ïjtbben ban Den ^ettoge ban ^atma uan 0e w*
omboo? eenige
gebangenen
te fp^ehen/
Dan ïjp
meDetom
met beeïe
atquebufaDc
$iupa
n Doenbetttecf
ten.i$ lffm
(iEen feïben Dage ïjebben Die ban ^>ïup^ begonnen
een töempatt te manen ban aetDe met een graftbe*
25?ief uan \ J Yn Heeren. Oft miffchien onfe vorige, diewy Doïben / cojtefponDetenbe banDe Catte tot op Den
be«©:abe \yX door een fwemmer te water hebben geu>nden,niet ©pumen-betg / en Dat tegen Dat Den bpanD 25;?effc
flrt aenöe en ware binnen gekomen , fo en hebben wy niet willen fouDegefcbotenljtbbenopDe^ ^taD^mup^e/ en Dit
beiegctöe achter laten U.E. door defen middel te Ontbieden , dat toern metDe getaDen te mafteu.Doo? ïtapitcnn ïïogiet
ban
het krijgfvolk uyt Engeland is gearriveert , door mid- DDiUiam. §>)* Rebben ooli begonnen te manen een
del vande welcke wy veel verhopen u wel haeft ontfet «JÈijne om ban onDec De Öempaet^ te tteeïien op ïjet
te komen doen , zijnde befich met de felve in ordre
aen DeDage
neteniffet
acïjtec
te ftellen , en met het genedaeraen dependeert. Men 23oïtoetn
iCen feïben
inDe't ïtafïceï.
nio^genftont b?oeg
adverteert ons dat de vyand door fijne practijke U.E. banDe <©ojïogö-fcöepen ïangg De öaben Doo^ De fcïje*
foekt te diverteren, ja te werpen van uwecouragie: pen banDen bpanD binnen jbuu$ nomen f toemmen
Maer wy hebben fuik een vertrouwen op uwe vromig- een Haoitepn banDe SSooöfgefeïïen genaemt ^an^
heyt en getrouwigheyt , dat gy u met woorden niet en ïtet/ Die ooft b?ieben bjacftt banfijnOBteeïïentieen
fult laten verfchricken , en dat foldaten als gy-luyden ouam met gtoot pecijfteï binnen / en üjett binnen
zijt , in defer manieren-niet en werden ter neder-gefla- ^ïup^ aï nieu gcnïeet / en ïjebben Die ban &\u\?$ tot
gen oft verwonnen. Want uwe renome begint heel Enfignaeï en teften gebaen / om D'dPojïog*
geland ende omleggende Landen te vervullen, ons ver- ttocemaeï
fcljepen te betfeneten Datï)P bcïjouDen in-genomen
zekerende dat-gy-luyden , om de vrucht van dien niet te
verliefen , veel liever ons fult willen vertrouwen het toa^. 3InDet naeïjt ïjebben De beïeggec^ liatc ^cïjanffto^ben gef!eït inDe gtote en hïepne feïjan? om ban
gene wy u hebben belooft , en beloven mitfdefen , u- Daee De flaD te befcöieten.
lieden te ontfetten ofte fterven , verwachtende bequaSjuïtj fyeeft
De <tëoubetne ut met
ttom*
me tijd en gelegentheyt met verdubbelde couragie , meï"©en
Doen ii*
betbieDen
Dat niemanD/folDaet
iiodjDe bo.zget
want wy niets verfuymen van 't gene wy achten hier toe metten bpanD eenige fp^aeft foube tiouDen op bcrdienftig te zijn. En fouden blyde wefen fowyfeker- beutte banDen ïijbe.
lijk van uwen ftaet mochten werden geadverteert. Hier
©en 23. %u\§ ^eeft Den bpanD Deémo^gen^om^
mede U. E. met alle de foldaten ende inwoonders van
ttent 5 uren begonnen met fijn taion bjeffc te feljie^
dien Gode bevelende , fullen wy de felve bidden dat hy ten op ï)et boïmetft ban Den nieutuen Dam en Ijr (
u wil nemen in fijn heylige hoede.
Uyt Middelburg groot boimetft / en b^ft op Den feïben naeïjt omttent
defenitf. July 1587. Ondertekent
fijn 25eït-af geb?acï)t 24 pïepten rontom gemaeftt
R. Leycester.

met Deeïen fcljeut-b?p tegen een mufouet.
Wen 24. öeeft De <6ouberneut ban ^>ïup?JopDc
macht inDeparabe Doen bergaberen alk Den ben^
Deïen banDe foïDaten / De feïben fjeeft ïjp Doen boo?ïjanDen De bjieben ban ïjate iBajefïcpt en banfïjn
«Den anDeten tyitf mag* ïupDenDe aïbug.
<Ötceïïentie ban 3LpcefternopenDeöeiiueDen ontfet/
wy
hadden
geleden
dagen
Eenige
,
MYn Heeren
defe by-gaende miflive aen u-lieden gefchreven : met fuïften bafrigïjept en toefegginge Datmen Daet
Maer vermits eenige verhinderinge konden fy doe niet aennietenbeöoo?Detetmijffeïen/ en bjacgDen Daec

De fuperfcriptie was. Aen mijn Heere van Groenevelt
en de Kapiteynen van 't Garnifoen van Sluys.
Hnber
fchnjben
ban Den
<©:abe

binnen komen, ik hebfe by defe tegenwoordige geop De'tfoïDaten
oft fp Daet /opnictenm'ilDcnbfttoufcïbe te bettoacöteii
en in gcbaïïe Den bpanö
vocgnt om u-lieden te verwittigen dat het krijgfvolk loen
uyt Engeland is gearriveert, zijnde befich met die te ftojmen toiïDe / op De b?cffe ïeben en fïerben/ Daet op
wapenen en in ordre te ftellen, om des te gewifler tot Rebben eetfi De ^ngeïfe en Daet na aïïe De aubcre ge*
u ontfet te komen , zijnde den middel en eenige oorfaek roepen met bïijbfcïjap ja ja. ©aer op sijnfe aïïc op
daerom wy in fulke haefte herwaerts over zijn geko- Oact ïunjen gebaïïen en tjebbenben^aembe^^ee^
men. Wy verftaen dagelijks 't gewelt des vyands dat hy ren op 't mibben banDe marïtt aen-geroepen.
©en 25. gjuïij tjeeftetbeé nacljt^fogeregentert
(Eol.ir. ) doet om het Fort voor de ftad in te nemen, enderegebïoept
bat aïïe be feïjojren baer bc& bpanb^ gefebut
fïftentie en het devoir dat gy daer tegen doet. Ook mede dat den vyand u-lieden foekt diets te maken dat gy fïonb/ aïg ooft fïjnettencöeenonDet mater gebïoept
geen fecours en hebt te verwachten. Maer wy hebben maren,
IV. Deel.

batiUnce*
ben töau;
betneuten
«Captrerx1
nen ban t
«Saint*
focu ban
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Drie en Twintichfte Boek.
berf 19. 3£e aenbecötinge leert op u 3©oo?b meracn.
$pbenab0nbtufltf>en9 en ioueen ïjeeft ben bp;
^>en feïben nac&t # ïiapitepn ^ert^ met een gup*
anö met getacït ingenomen be teencöe op Den aB&tttf» be genaemt <£eaeïo met bneben ban fïjn Creeïïentie
fcn-bna. Jöaeeom öie ban &ïupg upt-gebalïen stjn ban 3lpcefter binnen ^>ïup^gefeomen ban oefen in*
en hebben ben bpanb inDe bïucht gefïagen en beïe omrreb|oc&t / Dan toetöcn epnteïna tocDerom gcflagen /
<£ enige
alvuacr JlBonjS öe jï&eetfter&en en fijn Hieutcnant ïjetiöcn.
Mr. Groen eveit,
bant» <©- njccbengequet(ïmeteen|teeabaneenpp/ en ©ui*
hebbe verfchcyden uwe brieven ontfangen, en
binnen
lecourt gebangen / bier Doo? Um$ grote bjoef hepD IKuwen
ftaet en dien vander Stad wel met groter blijd- J^fJSjJ
to
oor
toerbe
binnen ^ïup^ / en op Den feïben Dag
(luetft en
en daer-cn-boven dat gyfe noch wel joanUpces
verftaen,
fchap
Den <6ouber*
pitepn fóiööer (Daer öp tfont neffeng Canon
ïjaob ge*
getreft eencn goeden tijd fult konnen befchermen , niettemin lïet aen
neur en anöerc $$apitepnen) met een
fctjotem
Dat Ï)P op öe plaetfe fïecf.
gereet zijnde om de felve te komen ontfetten , fo ben ik ^e"^,0"'
&m i>6. 3fuïrj beeft De ïfertog ban IDarmaDeg gerefolveert niet langer te vertoeven , U. E. bedanken- ban
mojgcn^tutTcfoenttoeeenDneucenmet 25 Canon^ de van het devoir tot noch toe gedaen, vaftelijkver- ^l«p.s£»
teffeng beginnen fyefTé te fcïjieten / en ïjeeft Den trouwende dat het fal ftrecken t'uwer groter eere en bealfo wy niet in 't heymelijk konnen doen om de
jBupiban ©enu£-berg af totteïfêefï-poojtegeljeeï kleynefte. Endiftantie
der plaetfen 3 fo en twijffelt niet oft gy
tocg/ en op Den Dag mei 3+00 fcheutengefchoten/
in 't fcïjicten banbe ö?cffc heeft Den «Bouberneur en fulles gemackelijk vande voornoemde ftad fienj en. derïtapitepnen ontbobcn bcpbe De $?ebicanten/op Datfe halven fal ick u voor het tegenwoordige geen ander
iteyten bevelen, hopende U.E. korts te fien
bepDe D'eene onöcr De ©laemfe en D'anDee onDer De particular
en te fpreken. Hier medeMonfieurGroeneveltwilik
MDalfe folöaten fouöen een gebeD Doen op't boïïe ban*
De marat/ opDat<8oDÏ)en-IupDcnfouDe toillenbp* U.E. mette Kapiteyncn en foldaten bevelen inde beftaen tegen Den bpanb op De b?effc/ [jet toeïclte be <Êm* fcherminge des Alderhoogften. Wt Middelburg de$
23. July 1578. en was ondertekent I{.LyceJier,
gelfe onDer Ijm-IicDen ooh gebaen hebben.
Sa Dat Den bpanD De grote bjeffe gefchoten ftabbe/
heeft hp een brugge gebracht tuffchen be^Bcfï poojte 1U bcbinbe noeft een bnef gefcö?eben te 5tjn bp
IBonfieue ÜufTeï (6ottbcrneur bah ©ïifflngen aen
en De gaïge / Die gemaeftt toa£ Datfe op 't toater bleef benboomo
emben (JBouberncurban ^ïup^/ban en
leggen / op bat bie ban 't S3eft-af fouöen nonnen ao* toete niet oft bic meöebp ïtapitcpn %cit$ geb?ocï)t
men aen ben 23,utgfen-Dp.
25e|ïoï*
<©p Den feïben Dach omtrent be aïocae 10 uren i^ / oft bp anbere / maer alfo ih alle befe en nocï) een
nunsot op ijeeft be bpanb fijn eerfïe befïojminge alhier gebaen / naboïgenbe upt De originele Ijebbe laten tran^
auJW Öet toeïïte °'ei,an &ïupg feec manïijaen b^omeïna lateren / en boojfeaee toete bic toeï ontfangen te
ift be feïbe ïjier tot beter berfïanb
öaeiu ' hebben toebcrfïaen / en met grote feftabe banben bp* 5^n getoeefï / öeb eeren
banbe gene Die ben in Dit fu*
anöen af-gefïagen / baer menich b?oom foïbaet te berfaae/ enster
bepDe jrjDen D00D gebleben 1$ / Doch Rebben Die ban rieufe beïcg fo b?omeïijh en toeï gequeten bebben/ï)ier
in boegen / ben tyicf ban auffeï ban toag lup^»
toiïlen aïbu^.
^ïnp^ gcote fchabe geïeöen ban 't Canon banDen benbe
bpanD.
©en 1 7. guit) heeft hp omtrent De aïoa 1 en 2. u*
(C^jetie
alfo ik uwe miflive heb ontfangen en 25?{ef ba»
lie|ta?mttts ren fijnen ttoeeben fïo^m gebaen / aïtoaet Dp geno*
ge op De men i£ toeï aoo metïeeren opbe bjeffe/ meenenbe
daer uyt verftaen het groot en ongelooflijk geweld, öen itjeece
met getoeït be folbaten ban &ïup£ te obecbaïïen / dat den vyand dagelijx doet op de ftad Sluys , om die te Ij^f1
de fubjedie des Koninks van Spangien. aen Den
maet fijn toebetom met groter bjomichepb afgefla* brengen onder
ere ,
e
H
n
Y
M daer uyt verftaende de grote en goede couragie die i^cere ban
gen / en toaren be burgeren ooh met bliegenbe baen* Ook
U.E. heeft gehadt, en noch heeft om alle ftormen te ^^«^us
Delen opbe marat.
<&\\ hebben be folbaten en bo&eren ban &ïup£ feer wederftaen , daer van ik God 3 U. E. mitfgaders alle berneuc
fïeragetojocht tegen be b?cffe / aï^ 00a aenbe 3©cfï- Kapiteynen en luyden meteeren bedanke. Biddende ban
poojte / fo met Set boo?-fnijben fommiget tren- God Almachtig dat hy u-liedcn daevin continuere en & uï*'
rlieeu inbe Catte/ al^ ooh met Ijct botmanen ban een handhave , gelijk ik wel verfekert ben dat hy fal doen.
Öaïbe^ane/ïjet bellen ban eene$?ahffabe/ enber^ Nopende het fecours dat wy u moeten doen 3 zijt verfekert dattet al gereet is en info groten getale, en met
feherben ben fo beïe fp moeïjten tegen be b?effe.
€>pep*
^en 28. 3luïij £eeft t,e ^ertog ban ^atma een het gene wy noch zijn verwachtende, dat U.E. fonfttjuije en
f&amboujngefbnbenuptben
name banben llontna der faute in korter tijdt van een foo fware en langdurige
öe
aiu*
luoojDe
ban ^pangien en bttit De fïab op epffeïjen / fp gaben belegeringe vcrloft fal wefen. Belangende de Ruyterye,
öaet op ge*
boo^antbjoojbbatbp moept fcö?pbenaenDenOB?a? de welke voorfeker inallerneerftigheytaen'tmarche1geben.
beban Hpcejïer/ennjatDie öenüeDen beïafïe/fou? ren is, en wel haeft in defe Landen fal wefen , fofulDen fp gel)oo?famen / Daer meDe tó ÖP bertrochen.
len wy even-wel de felve tot Ü-E.ontfet niet verwach9Cntonté
ten. Gelooft mijn Heere dat een ydermet goede deli^en feïben Daclj ftebben bie ban &Iup£een bobe
25uplebe genaemt ^Cnt&oni^ 25uple be 3|onge upt-gefonben /
beratie isbereyt , om fijn leven te ftellen en te hazardeSfiange
be fcocm Dooi al be Ijaben gef toommen itö in 5ee na be ren tot u fecours en verloflinge. Inden Briel fijn uyt Entoerö:on*
geland 12 ftukken gefchut en een groten hoop krijgs<©cHtacï)-fc!Jepen / ban $ berb?onften tot grote fcïja*
volk
aengekomen , die wy defen naeftkomenden nacht
DebanDieban&Iupg: bjantalfoïjp öet upterfïefe^
cceet ban De nooD ban &ïup$ bp b^ieben bp öem öab^ oft morgen vroech in defe Stad zijn verwachtende, biddende U.E. derhalven op 'thoochften gelijk ik mede
be/ en bat bic b?ieben in Ijanöen ban^arma quamen/öecftfuïr ben bpanb niet toepniclj berfïerftt/ wel verfekert ben, dat U.E. de fake noch vooreenen
en Ijebbcn be bpanben ben feïben bacï)beb?efTrefto^ kleynen tijd wil goedhouden, foen fal ik niet achterlaten t'eenemael mijn devoir te doen, gelijk als ik mede
^jö&taus* men bcfïctjtigen / ban fijn terfïont fonber pet te boen
rSe?met Qetoloben. ^"ë banben ^outebienaerbe^ <e»oDltj^ geftadich doe , en dat met goeder herten om de verlofU.E.als ook de goede Kapiteynen en alle luyElmeu
ï*«i i©oo?b^ binnen .^ïup^ / fïeït op bie tijb in fijne fingedenvan
met eeren die daer binnen zijn. Hopende dat U.E.
&iup#. memouen bat l)P ten feïben bagegefien engeöoo?t
Öecft Dat De foIDaten ban ^ïup^ feer toonberlija ban in korter tijd den goeden raed en het goede herte dat ik
U.E . toe drage fal gewaer werden. Hier mede zijt den
lebenberanbectbjaren/ toantinljareïjuttcn fittenHeere
in genade bevolen , uyt Vliffingen defen 26. Jube/ljeeftmcn niet anber^ geï)oo?t/ ban ïjenïieben ben
1 5 87.vriend
Leger , en
ftont
wel goede en wel geaffectio^eece ïoben en banton met $faïnun en geeflelijae lij
ncerde
wasU.E.
onderteykent.
^ RulTl
5tiebeftcn^ te fingen / en berlangen om be §eere met
(0ebeben aen te roepen/ te Danaen en ïoben/ Daer upt
het op-fchrift was , aen mijn Heere van Groenevelc
men fïet bjaeraebticï) te sïjn 't gene 3iefaia£ in 't t.6, Gouverneur van Sluys.
cap. beef. 16. fept / l|eere toanneer D^oeffenifTe booj
ÖanDeni^,/ fo foe&tmenu/ toanneer gp tuchtigt fa
16, %vü\\ stjnbepbe Daer <£rceïïentien ban
roeptmen angflelija totu. 3Item SSefau rap,a8. D€n
ober
Hpcefier en ban ^affau met alteljetbolftnacöt
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ixiL ia ) nacötnaOojlenbegefepïtomöetboojfó.outfctban met aen- brengen ban fïuftften ban bomen g?ote jjou*
ten en anber gereetfeïjap/cn bat met fuïften pber bat*
£>ïupfe te boen / 't taeïft aïïe gaebe en bjome patriot? tet meer ban tebermonberen mag.
ten meufeïjten bat ten beften foube geïuftften/ bpfon?
©en 1. 2Cugufïi ïjeeft ©arma be JBejï-poö$temc?
Der ten aenficn ban bat be beïegerbe ïjenfomelen
tyomeïijft maren bmgenbe/ en fa feer met feïjieten bcrom ïjert bcfrijoten en omtrent ben noen in be
en flomien toecben gematteert.
3©eft-poo?te een Canon geb?acïjt/ DactmeDeïjn
bmer£
Doo? be ïf outen-poo?te en ïjaïbe maen gefeïjo?
©en 28. giirtn '$mc\jt$ ban omtrent be ftïoft tenen gjoatquaebonDerbe
foïbatenban &ïup£ ge*
ii. neen tot '0mo£gen£tooecii/ öeeftbeüpanb met
fijn Canon gefeïjotentoeï *oo fctjeutenopbeïlDeft- baen ïjeeft / 't toeft* ooft beïe bo?ger$ en foïbaten bifpao?t / en l)cbbm Die Dan &ïup£benbpanbgebje* co^agectbe.
©en feïben bacö / aïfo ben cêouberneur en &rijg£ben uut ecu toomften bourn De booj-poo^te banbe
IBcft-pcu^te/ gemerftt ïjpöen baer uut grote fcljfr raet m. <6uiïïiaem en aïïe b'anbere ftapitepnen ber*
öe baboe nonnen boen : na noen ïjeeft be bpanb gabert maren ten ïjupfeban ïjapitepn ïfame / om te
mcï 300 feïjemen op Den bïanmen (Co?en gebaen / beraam oft noot beDe oft men foube nomen tot apgebmenbe tot ben abonb : ben feïben na noen fo poinctcment / ïjeeft ben bpanb een Moot gefloten
DoojDeftamer/Dacr ban batfe aï t'famcn fo
Jjceft ecnen foïöaet op 't toontfien ban be JBefï-poojt bmerö
ontöacït fommige gebulbe facfcen / item een ronbag bupl baren ban ftof batfe nau te beftennen maren/ en
ban eencn Die baer ban Den bpanb gefeïjotenmatf/ merbe ooft onber anberc ben fcapitepn i|ame ge?
't üicïü niet aïïecn in be genaöe geïjaelt fcoerbe ban be nuetfï / en aïfo i£ aïbaer uiet befloten / gemerftt fp
gene bie inbe boa? pookte fïetft loarcn : maerooft boo? bit fdjicten berfïjopt merben.
<&& ben feïben bacï) ïjebben ben <0ouberneur en
ban 't ftanon ban ben bpanb / tot een tenen ban
fnUitn mannjïicn Daeb ïjebben be (0ouberneur en iiapirepu <6uiïïiaem op be parabe be foïbaten ge>
Jkignicur <0nüftam$ ïjem met eenige flucftcn gout£ tyaeclu; offe nocï) gefinc loaren met ïjenïieben opöe
bciVl)onïicti.
b?effe teïeben en te fïerben / en öetfecourg 4- of ^ ba>
©en 2,9 fpuj fa ïjeeft ben bpanb op ben 23nigfen- gen te bcrtoacïjtcn/ baer op fp alïe met b^oujuet fïemgevinde
ban
bijft fijne ga&ion^cfcfeïjant^-ftomengcbjocljt/ om me geroepen öebben/ ja.
^en 2. ^iugufïi na noen / ïjeftben bie ban ^ïup^
^>lu?ö
al fijn ftanon te pkmten/ cnbanopbcmpb-fijbebe
hClt (JC; ïDeft-poo^tc te bef gieten/ bacr tegen Die ban &ïup£
lueberom'flen feomen na öaer giffïnge inbe 60 frfjepeu
bo;üm.
toeefeïnït gefloten en beeï bpanbenfeïjabeïao^ge? ban Eeïanb / ï)et toeïne bie ban .^ïup^ feer betblijbe.
maefttfjeböni.
^en 3. ^ugufïi backten bie ban ^ïup^ toeberom
<0p Den feïben nacïjt ïjebben Die ban 'tftafïeeïte batbe fc^epen op 't gat ïiggenbe fcuben in ftomen /
^ïnp^ niet aïïeenflgnacï gebaen bat beboo?f5.Hapi' macr 'ttoa^ fo niet: na Den noene beeft be bpanb
rs^fïtniv 3Befïvian inbe
ne Mmt m 1 ban
hert gefeïjeteu/
dtmtnti«ï (eer
hiie Canon?
trwt bne
feer ïjert
tcpn en ^3upbe geïtomen toaren/macr ooït met feben 1 met
anberebuuren/ battettijb toa^bat fnn ^rceïïcntie poo^tc tot in be ©oo^-poo?te/ fo toeï aenbe Boo?t aï^
bie ban J>ïuug fouben fecoureren/ bebJijïe fp beïe boïn De ^ofï-jijbe meer ban 100 feïjoten/en i^ be U&iDDeïfebcet be beïegcringe beeïoren öabben/ baer tegen bie fteïber banbe ïl^efc-poo?te ban't fefticten in-gebalïen/
ban XDalcöeren bjeöerom gebnp?t ïjebben.
baer boo? eenige foïbaten ïijbeïoo$ï/en fommige foïba^
^cn feïben nacöt geeft ben bpanb gemeent fijn tenen bo?gerJ gequetfï merben/ ben feïben bacïjna
«anon te pïanten ter sijben beï©efï-poo?t: maer noen ïjeeft ben bpanb ecu ftïoot gefeïjoten in 't ïjup£
Doo^bet Dapper fcöieten banbe foïbaten ban ^ïup^ ^. 2Bo|i^ op be ïjoocl)-fïrate/ en ïjeeft een man fittenïjcef 't ï)p maet een
fluft Itounen pïanten/baet mebe |)p benjcffcn^fijn öup^-b?outoeinfijttfïoeï 'tingeuiant
ooft ceii fc\ye\xi gebaen ïjeeft / en ben 3Lieutenaut #an uptgef 'cïjoten en aïfo omgefyacïjt.
ïlapitepn^ert^ennocöeen anber gequetfï.
©en 4.'?Un3Ufïi
ï^ boo?
eenen €>uubc
Cïaepfte
een bnef banbe
03;abeban
Hpcefcergenaeme
aenben
<©en
30.*
Siuïij
inbet
nac()t
ïjebben
bie
ban
^>ïupjS
(©oubtrneuc
gcbjacïjtbanbefen
inïjoub.
frguaeï gebaen bat fp be macï)t beg bpanb^nocïj toe^
beeftonbeu/ en iyeeft ben bpanb op ben Sömgger-bnft
nocï) ttoee ftanon^ geb?acï)t/met tpeïfte bne fïuftftcn MOnfïeur Groehevelt3 UÉ. faï wel hebben verftaen
het fecours dat ik toerufle., hebbende na Ooftende
ÖP be JIDeft-poojt aen be 5tipbfijbe befcöoten Ijeeft/en
met nocï) bne anbece fluimen be noouufi)be / fo bat gefonden ^ooo man te voete , en 500 Ruyters , boven
het ander fecours datmen uvan hier fal toe-fenden, en
[)P mcï 100 feïjeuten in Uo?tcn tijb gefepoten ïjeeft.
©en feïben bacï) fijn bie ban ©ïiffïngen gefta=« ook het fcheeps-volk en fecours ter zee. Wy zijn feer
men / onber oojïogfcbepen / fmaeften / en anbere verwondert dat wy federt den dag van S. Jacob geen tij3epïen/
Ineï inbeban80befeïjepen/
tneïfte
na 't ge^ dinge met allen van U.E. en hebben ontfangen. Wy fulmeen geboeïen
beiegerbeïjet/ ijet
p?obifïoneeï
len niet achter laten hem van alle kanten te befpringen
ontfet tua£ fo ban boïft aï^ ban amonitie / baer boo? fo te water als telande,hebbende va-n den anderen hoop
Öet ftrijgf-boïft en 23o?gerije ban ^ïup£ feer berbïijb gefonden meer dan iooq man^enfullen na defe vlote
iuaren / en beben eenige feïjepen fïgnaeï / en ï)*t noch ifooman derwerts fenden , om de gene die biniiafïeel baer tegen.
nenOoltende zijn te verfterken } hebben ook alderhan©en feïben mojgen öebben be beïegger^ 'gmo^ de nootdruft voor u-lieden doen gereet maken. Sb'c
genö te bijf uren begonnen be 3©efï-poo?t aen be mogelijk is ons te adverteren van 't gunt gepaffeert is ,
5upbfnbefecrl)ertte befeïjieten en fcjootbien feïben en 't gene gy vanden vyand verneemt , fult ons aengenabacï) tuffeïjen 5 en 600 fcöeuren / fo bjeï met fijn men dienft doen , hier mede.
fluftften
op 't feïjojeembeaï0 ftclbet
op ben banbe
brjft/ en
beeft een gro^
Monfieur Groenevelt wil ik U'.È. met alle de Kapite
bicffc gefcöoten
3©efqjoo?t/baer
bevelen inde befcherminge des AJna omtrent be ftïoftfte bijf uuren ïjeeft fïclj ben bpanb teynenenfoldatcn
derhoochften , uythet fchip voor Sluys delen eerden
beeenbt tot ïjet affaut om aï be bjeffe banbe fteïber ber Augufti 1587. Lager ftont,U.E. wel goede vriendt
Ondertekent.
3Bcf!poo?t te fouferen: B^aer be foïbaten fo <£ngcïfe/
Weüft aïé ©ïaemfe / ïjebben ïjaer fo manïrjft öaer te*
R. Ljccjler,
gen geftelt / batfe met feïjabe en fcöanbe ïjebben moe?
ten te rugge bjijften. 3ïnöcn nacïjt l)ecft ïjp koeberom
bu'efïjopenbe
ïjtóben beïe
£>ïup£ berbcboic gebaen om be boojfepbe fteïber te foufeten/ ge? D<®at befen
bïijb getoecfï/
ïjaeftbinnen
ontfettetoojben
ïijli ï)p baer ban een beeï in-genomen ïjabbe / ban met en upt ï)et perijfteï te ontftomen / na noen ïjebben bie
beï}u(pca3ob?éenl)etmanïijft berujeer banbe foïba? ban &ïupo boo? buurtoerft batfe inbe JBefï-poo^t ge^
ten/ i^öpmctgetoelbmet g?ote fc^abe en fc^anbe toornen ïjabben ben bpanb berjaeeïjt uptfnnccrftc
bacr upt geb^eben/en beeft moeten togften/ obermit£ trenclje / en fnn gefeïjut upt be pootte boen rup?
be feercte fterfttcn/fo ban ïjaïbe manen aï$ anberfïn^/ men/ en ïjebben ï^m beeï ban fijn fmftrijgcntno?
bie bie ban^ïup^/bacr infbupten meten banbe beleg?
tnen ftomen
en berb?ant/
jijn tegenaemt
^ïups" upt
be
oecjf) gemaefttbabben/ totmtïftetoerften be borger j> bïote
fmemmenin be
een nacïjt
Hüapitepn
S3au?
en b:oumen ïjaer ooft fo bjomchjft gerjucten ïjebben / fter / bk bit ban be bïoot een memorie Dabben ge?
IV. Deel.
23 3
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gebén baec banbcninRoubtoa^/ bat Rp foube Rcb*
ben te Tien oftbepaflagieboojtecïlofflcbeooHpaf*
fabel toa£ / en oft beplactfeacRtecRet<Cafteeïoofc
beguaem toag om De fcRepen te betgen Die Daecfou*
Den mogen binnen nomen / 't toeïn gefïen RebbenDe fouDe Rp aen Ren-ïupben baec ban Rebben rapport te boert / booj öe beguaemfle geïegentRept fb
Raefl Rem mogelijk fouOe toefen.
3£en ?• SHugufn i$ Den bpanb nomen ïogeten in öe
tampactj en meuïen-toaïban gfacob Bieutoe-meu*
ïen/ baetom gcoote bifcoucagie toa£ onbecbebo?*
gcc£ en foïbaten. ©en feïbenbagR Rebben Die ban
rt <£afteel op Ret i|oogR-Rup£ op-gccecRt eenen
Roogenmafï/ en baec een fepï aen/ Rettoeïke3pop
en nebec geRijfï Rebben / baec mebe te Kennen ge*
benbe/ Dattet meec ban tip toagDieban&ïupgte

Reïpen
tegenRebben.
(fo be fcRippec£ fepDen) Die'ban
De
©loot/ baec
gecookt
©e <6?abe ban Hpceftec becttecnenbe na <®ofïen*
bc Rabbe ïafï gegeben Die ban be ©ïote be ^aben ban
£>ïttp£ te befpnngen / en eenige fcRepen baec binnen
tefeubenmctboïkenamonitic/ en bie te leggen op
ten pïaetfc acRtec 't kafEeel / baecmen fepbe een biep*
te uptgefcRup^t te toefen binnen De ttoee ïaetfïe jaren/ altoaecbe fcRepen bjpmocRtenïcggen. JBaec
beïe ^cRcep^-Capitepnen / toacen ban contcacie
fleboelen bat baec fuiken biepteniet toag/ en bat*
tet baecom te becgecfé foube toefen fuïctebefïaen
en teabontucen/ toaec boo? eenigenttoifttoagge*
cefen/ eïk toiïbe fnn opinie fïaenbe Rouben / toaec*
om cpntnjk Capitepn25anckecuptgefonbentoett/
om fuïc te onbecfoeken/ en Ren baec ban befcRcpt
te brengen fo Raefï mogelijk toa$. S3ancftec nam
toeï aen fuïc te onbecfoeken/ maec meenbeoftRp
in 't tocbecom ifteecen mocRtc gebangen toctben / gé*
lijk anbcce gcfcRiet $/ foenfoubenfegcentRbinge
banRemHcRgen/enfofbubebe^tabbecïo?engaen/
en fo Rp oor (b Raefï niet en nonbe toeöecom nomen /
toie toeet of De flaD ttoee oft D^ie Dagen faï nonnen
Rouben/ fp fepben Rp foube Rem na be memocie cegu
ïecen. 3tpceflec Rabbe ïafl gegeben eec SBanchec upte
©loot fcRepbe batmenuepjoeben foube be#abente
Stpcêftet befpjingen en be fcRepen te becgen aï^ boojfept iffen
trekt ban Rp boec ben 2.na<©ofïenbe/ aïtoaecRpmetfooo.
«öaltenöe
na 2Sian* man te boet en eenige peecben Rem te beïbe begaf na
henbecerj / 25ïancnenbeccR 't tneïh Rp meenbe bat Rem tecfïont
baubetobecgeben foube / maec fp Rabben Ren becflccnt fo
(taentie
ban be pïaetfeaïg ban boln/ fo bat Hpcefïet be pïaet*
öat
ma Pat*
na
feixebe befpnngen / maec fp beben ftecne tegennieec /
rtnntoc
Rp Reeft Ren be 25ataiïïe anigeboben / maec fp Rieï*
quant
taocrj \oti Den Raec in Raec boo^Deeï. ^aec-en-tuffcRen nceecR
tiecoin»
Hpcefiec een baïfeRe tijbinge bat #acma met fijn ge*
Öeeï llegec na Rem toe quam / en frjn feïf^ niet fïecït
genoecR liennenbe om Rem ffacR te ïebecen / i^ Rp
te cugge getcocnen na (éoftenbe/ tnant Rp te toepnig
peecben Rabbe.
©ie ban ^ïup^ fïenbe bat gecne fcRepen uut be
bïote p|epacatie maehten om na De ^aben te fto*
men/ niet tegenflacnDe Ret fp?inh-bïoet tua^/ en niet
trjetenbe Dat Hpcefïec upt <©ofïenbe na ^ïanften*
becgR bia^ getogen / öorR Rabben toel gefïen batmen
in 't quactiec banCabfant/ ^. Afinnen en 2i5eh-af
eenige (Centen en $abiHioenen toecR Rabbe boen ne*
men / maec en toifïen niet toat Ret bebupbe/ Dan Ret
bia^ Dat^acma eenigR boïen na 53ïanïienbecgR font
om HpceftecopteRoubenenbjecn te geben. ^0$
De neijgfeaeb bp ben anbecen becgabect / en fïenbe
53erabttt< bat be bpanb ptepacatie maeïtte / om een genecaïen
ue bp öe
ft:rigsraet fionn te boen / en batfe fo becï ucupt£ niet meec Rab*
btniten
ben bat fp eenen fïojm fouben Rebben nonnen tnebee*
toar heit te fïaen / bat be campact^ ben bpanb fo toeï bienoen
Doen Itout, aï£ bie ban ^lup^ / en bat bien nwjgenfïont feec beeï
foïbaten gefcRoten toacen / bat oon Raec ftcijgf-boïft
fo beïe toacen geminbect batfe niet füffifant toacen
De tmncipaïe bjcffe te befetten/ baec be bpanb Ren
nocR aen be kante ban &. Ojanjö $>am en anbec
pïaetfen honDe befp?ingen / en Datfeook fagen bat De
foïbaten ontoiïïigec toacen / fïenbe fo tceffeïijfeen
bïoot fcRepen bie niet en poogben binnen te nomen /

Roe toeï fp ben toinb na tocnfcR Raöben / fo Rebben fp
goet gebonben te befoeken oft fpeecujkappoincte*
ment fouben nonnen ncjjgen / foo niet / ten minfïen
trjb te toinncn om nabec te cefoïbecen. 3©aec-op fp in
Racfïe bit gefcR^ift gemaekt en metten anbecen gete*
ftent Rebben»

( tol IJ *
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MYnen Officiers,
Heeren dezijnde
Gouverneur
Colonel
Kapiteynen
j^efttgifit
vergadert, den
f. Augufti
15 87. «foutiet*
en regard nemende op de brefle, door den vyand op neut/ «£o<
verfcheyden oorden gemaekt, d'eene om met 100 l°.nel/&a*
man teffens in gelederen daer door te pafferen,d'andere ên 3jffe
van 40 en 20. Boven dien hebbende de Poorte te gron- eters uau
de gefchoten en continuerende fonder op-houden daer <pHipsona
na te fchieten , fonder datter een bolwerk is om dat gemadft
te (tutten. En by-na de helft van ons volk verloren heb- beroereniïe
bende , zijnde ook onvoorfien van bufcruvt , fulx dat- ^tracre*
tet niet genoech was om eenen ftorm tegens te houden, ijpanö*
Hebben eendrachtelijken gerefolveert ( hebbende alles
gedebatteert , fóveel als Edelluyden , Kapiteynen en
ioldaten met eeren toe-ftaet te doen ) te deputeren aen
den vyand , twee Kapiteynen van 't Garnifoen , om met
ten felven te tradtcren vande conditien nopende het appoindementen overgeven defer Stad , hoopende door
defen middel eenigen tijd te winnen, die ons anderfïnts
foude ontbreken. Aldus gedaen inde voorfz. vergadenngeten jare en dag als boven, en was ondertekent,
%Aemoh van Groenevclt , Loujt de Maulden ,
R$. Guilliame,
\an Pat ,
Niklaet de Meer-J\erke , Charles de Heraugiere ,

en noch met 23. andere tekeningen. Op den rugge
ftont de fïgnature vande Kapiteynen en alle Officieren
van het Garnifoen van Sluys.

<!5mtteutbe ftïoiH- ucen na noen toecben fóapi*
tepn ©eec een <£ngeï£ liapitepn / met ïiapitcpn
I ^eucaugieceeen JBaïfcR ïïapitepn/ totRetbefpicfi
1 uptgefonben. ©e ^ettog ban gacma Reeft tccfïont
tot Ret bcfpjefebecfïaen en töogiec J^illem^ een Cn*
gefé ïkapitepn ié baec toe gecommitteect / intoieng
plaetfe ben bpanb biniKtt gefonben Reeft ben %ieu*
tenant ban Ha Ulotte / en ^ijn epnteïijk becb?agen /
op DenaboïgenDe conbitien RenbpDen^ectogban
i>acma becgunt / ïupbenbe aï^ boïgt.
SYrie Hoocheyd hebbende verftaen 't gene op hem ^« &v*
verfocht hebben de Gouverneur, Colonel, Ka- poincte*
piteynen , Officiers en gemeene foldaten van het Gar- «fjups
nifoen van Sluys. Begeerende henfavorabelijktetra- getnaefit
eieren , accordeert hen allen , hoedanige fy ook zijn , anno u8r
fonder yemand uyt te fonderen, alhoewel fy pedient gujit,
*
hebben aende eene en d' andere fyde , dat fy uyt fullen
gaen met haer wapenen , bagagie , peerden , flaende
trommel , vliegende vaendels , brandende lonten , loden inde mond, en om dit te doen , fullen hen fchepea
beitelt worden om hen in Zeland te brengen ; op conditie dac fy eenige in oftagie fullen laten voor het wederfenden vande voornoemde fchepen,en daerenboven
toelaten de voornoemde fchepen weder te fenden.
Datalle gevangens , gevangen fovoor dit beleg als
daerna , 't fy krijgsvolk of boeren, van beyde fyden vry
fu Hen uy tgaen , mits betalende haer koften, behalven
de gene die rantfoen gemaekt hebben.
Dat den Bailliu , Ontfanger , Magiftraet , Griffier ,
Burgers , en alle andere invvoonders vande voornoemde
Stad fonder yemant te excepteren of uyt te fonderen ,
infgelijx fullen uytgaen op de felve conditien als hec
vallen fal haermeukrijgsvolk. Enalfohethaer , fwaer
en te difpoferen van haer
blen te konnen uytvoeren
koopmanfehappen in weynig tijds, accordeert zijn
Hoogheyt hen twee maenden na dito van dit traclaet,
inde welke fy die fullen mogen vervoeren en laden met
fchepen oft anderfïnts , fonder eenig belet.
Enwataengaet de onroerende goederen, fo der gene van het Garnifoen , als Burgeren , fo prefent als abfent, en alle andere inwoonderen, fullen een geheel
om die te mogen verkopen , te vervreemjaer denhebben
en te vervoeren tot haer meefte profijt, gelijk ook
haer fchepen.

Daer-
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Daerenboven accordeert een eeuwig en generael pardon aen alle Burgeren , prefene en abfent , en aen alle
andere inwoonders vande voornoemde Stad , fonder
exceptie van perfonen, van wat qualiteyt datfe zijn, van
alle exces, mefuz , defordre , verbond , CriménLafx
JAajeflatü , of andere , vande welke men hen foude mogen berifpen oft ftrarfen , hoe groot en hoedanig datfe
zijn , niet alleenlijk tegen zijne Majefteyt , maer ook tegen de Magiftraet van Brug, fonder dat yemand daerom
fal gemoeyt werden, niet meer van zijne Majefteyt als
van die van Brug , in wat manieren dat het fy.
DatdenOntfanger vande voornoemde Stad niet fal
gehouden noch gearrefteert blyven , om het doen van
zijn rekeninge , noch omeenige andere occafie, hoedanig die ook fy , en fal genieten defelve vryheyd als
de Burgers, gelijk ook doen fullen alle de Officieren
en foldaten van het Kafteel. Gedaen op het Fort voor
Sluys den vijfden Augufti. 1587.
Ondertekent,
Alexander.
Ro. Wiïliam.
lager flont gefchreven.
Ter ordonnantie van zijne
Hoogheyt, ondertekend JLe Vajfeur.
(Fol. 14)

D3tfeïben
accoojt
geflotenomtrent
en geteftent 5ijnbe op ben
acgternoen
8 . uren/ jijn ban ben
bpanb nocö ben feïben abonb 300 «^pangiaerben op
beb?efte genomen.
Den ook
6 %t\QïiiU
fo öebbenro'et
alleentoiïben
öefbïba
ten€)p
: maer
bt burgeren
bre berttecRcn
ge*
reetfetjap gentaefet/om mette foïbaten te bertreeften/
baer toe toeeïe ïjacr goet gefcljeept/en na be noen out
trent be ftfoeft 4 uren bertroeften 3tju / en aïfo De ïf er*
toge üan $arma baer toe 3 of 4- fc&epen gebaen
ïjeeft : 3tjn De ïiapitepnen 2$|omfaur en $ert$ baer
Hl ofïagie gebïcben tot batbiefcöepentoeberoiuge*
nomen fouben toefen.
ïfet «Barnifoen batretupttoogtoagongebaerfijft
fïern omtrent 700 man / baer onber beele gequet jïe
maren.
3£e ï^ertoge ban Parma ï)eeftbooL?&ïup£geïa*
ten tuffeïjen 3 en 4000 man / en baer onöcr % of 43
fcapitepnen / op Mup$ en be #ö?ten jtjn gefeïjo*
ten geburenbe btfe belegeringe in aïïe£ omtrent
17400 feïjeuten.

Iaer- dicht op *i innemen van Sluys»

sLVIIS befChoten, beftorMt, en CLoeCk
Wert

gedefendeert,

Int ellnde no Ch door 's Vllands geVVeLt beheert.

«©«fake
S)at bie ban &\xx$$ fo goeben appoinetement ban
baer 0002 Parma berfctcgen na bat fy tot fobanigen ertremi*
fce hertog
ban \>xi- tept genomen maren/toag boo? oo^fafte bat ben Mfc
ma be' mitaelbanCngelanb/ en ben <tf5jabe ban «Tomber*
toeecljt
toas Dtc lantmetbccïe MM$I ben <tèjabeban3lpcefteetot
ban
#oftenbe maten nomen befoehen/ baer boo? be i^er*
^lupsf fa togban ©attna een gerueöt geïjoojt ïjebbenbebat
gaeöenap* metbe boojfs- «tfngelfe peeren beeï bolje geltomen
potnetes
ment
te ina^/bjeefenbe baer booj bat IjpÖemfoube moeten
toergun*
fcïjepöen / om fo toeï tegen %pcefitt/ bit ïjp niet toifï
ren.

IjoejletK l)p mag/al£ tegen be bloot bit feer fïerft
fcöeen/ te moeten fïrijben/ fo ïjeef t ÖP &em geïjaefï en
|jet appoinetement tcrfïont gemaent / ïjen nccojbe*
renbe al 't gene fp begeerben. 3&it berïieg ban &ïup£
geeft b'auctontept ban Slpcefïer ook meer genrenftt
öan gefterat/boeft Öp Ijecft be fcïjult op be graten ge*
lept / fo mei moribelijn al£ fcDnfteltjft / boo? bien öp
fepbeen fc&eef bat fp öemntct alleen bet beïoofbe
bolft/maee ooit Ijct gelb enbe ammonitie bat noobig
tua£ tot foöanigen erpïoict niet en ^abben faefïcït ./
ooh mebe Ijeefe Ijp banbe ^eere ban OBjoenebeït en
be öapitepnen ban 51)11 ïïegimente binnen ber^ïup^
gelegen Ijebbenbe / toillen toeten aï 't gene ficl) gebu*
renbe be beleger ingeïjaöb e toegebjagen / om te 00?'
beien of fp ö^ook na be^ooren dabben gequeten/
toaecomme be feïbe beft naboïgenbe beranttooojbinge Ijebben obergelebert.

taerani* "T\ ^ Heere van Groenevelt en de Kapiteynen van zijloocMöi* ■J-J nen R-egimente hebbende te Sluys in garnifoen gegtmje üan legen , verftaende dat zijn Excellentie van henluyden
toanS?oe* wll(^e weten j alle 't gene fich gedurende de belegerinnebett en ge vander Stad heeft toegedragen , hebben in 't korte by
öe öayt* »gefchrifte geftelt de voornaemfte poinóten , nopende
banjönen !^et beleg en de overleveringe van dien, welke gefchiet
öegtmen* is op den f. Augurti 1^7. ftilo novo.
te gelegen pe Hertog van Parma gerefol veert hebbende de Stad
tn vösatnts Sluys te belegeren , en wel wetende dat , fo verre hy eefaen btn* nige viclorie wilde behouden , hem van noden was , die
***** in feer korten tijd te bevechten- , ter oorfake van de groban'ljet te dierte in vivres , diedaer doe generalij k was door alicgmöec^ Ie de Landen des Koninx van Hifpanien,en confequenae'totte1' te^jk m zUn Leger , (gelijk de ervarentheyt daerna wel
euerletic' heeft betoont ) dat ook om'tveerdig fecours,dat de
ïtnge toe. Stad apparentelijk ftont te verwachten fo van Engeland,
als, vande verecnigde Provintien , hy de felve noyt foude
hebben komen belegeren , als onder vafte hope , van
die te fullen vinden t' eenemael onvoorfien , fovanvi&ualie,als van krijgsvolk, gelijk fy inder waerheyd was,
en ten ware geweeft ,dat wy fo tegen zijne hope 3 als te-

gen ons eygen felfs verwachten, detweeeerfte dagen
fogelukkelijkmct vier Engelfe kompagnien, alsook
met ammunitie van oorloge en proviande waren voorfien geweeft , voorwaer wy fouden de Stad om hare
fwakheyt geen 1 y. dagen hebben konnen befchermen ,
en bedwongen zijn geweeft ter eerfterinltantie het fort
te verlaten, vermits het feer groot : maer gants niet fterk
was. En felfs den vyand ( zijnde nochtans van geen andere intentie, als de ftad Sluys te belegeren) om die
noch min voorfiente vinden, ging hem eerft legeren
voor Ooftende , hem behelpende met defe krijgslifticheyt , onder vaft betrouwen (gelijk als ftaet te premmeren ) dat die van Sluys de voornoemde Stad Ooftende
fouden hebben gefecoureert met een goeden hoop foldatengelijk
,
fy t' anderen tijden hadden gedaen.
Den vyand fiende de ftad eenigfints voorfïen tegen
zijn hope, was wel qualijk tevreden, nochtans liet hv
daerom niet af van zijn voornemen. En des te meer»
dewijl hy fach dat de derde vlote (die de belegerde fo
met allerhande foorten van ammunitie, als volk van
oorloge foude hebben konnen foulageren en verfterken) daer niet was binnen geraekt, hoewel fy voor de
Geulegeen meerder verhinderinge hadde gevonden als
de twee eerfte vloten. En van zijner fyde ftelde hy met
allen vlijt op alles goede ordre , aen d' eene fyde approcheerde hy aen 't fort langs zijne trencheen. Dede zijn
artillerie van Brugge te water daer henen brengen op
pleyten, gelijk mede alle andere nootdrufcige dingen.
Aen d' andere lyde dede hy dwers over de droogte, met
grote moeyteen arbeyd eenige vijf of fesftukkengefchut na Cadfant voeren, 3. dagen daer na fachmeri
achter 't kafteel pafleren grote quantiteyt van fchuyten,
diemen Eertvelders noemt , die hy van Lieve hadde
doen komen dwars door het gat van Coxide totter Hofftede. Ondertufichen liet hy met grote vlijt en ongeloofFelijke neerfticheyt, de grote Plate tegen over ter
Hof-ftede peylen , als die met alle zeevloed onder liep %
om te verhoeden datmen met dekleyne fchependaer
niet over en voer, gelijk als klaerder blijkt > uyt de kaerte hier annex.
Den vyand , hebbende geftadich gecontinueert het
fort te naderen,quam fo na by ons, dat wy niet en wi'ften
op wat oort hy ons foude aentaften. Ondertuftchen waren wy aen alle kanten befich , want dat was niet dan te
feer van node , gelijk de gene genoeg konnen oordelen
die t' anderen tijden het fort hebben befichticht. Eyntelijk den vyand hebbende een maend lang dag en nacht
gearbeyt , abordeerden ons op twecderley oorden , aen
d'eene fyde vande Zuyd , aen d' andere vande Weftkanc 3 en approcheerden aendc Zuyd-kant fo na , dat hy
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onfe grachten vulden met rijsboflen , en leverden eens waren. So vonden wy een<5rachtelijkgoet (na datwy
daer langs eenen ftorm , maer wiert dapperlijkafge- alles wel rypelijk hadden overwogen , en vindende ook
eenander oneyntelijk getal van hoogwichtige redenen)
(Ful. 14) flagen. Aen de Weft-fyde > (daer den dijk fogerafeert
was) na dat hy door 't geftadich fchieten van onfe muf- hetvoorfz. fort te quiteren en te verlaten >'t welk wy
quettiers in zijn volk grote fchade hadde geleden , uyt ter middernacht dê*den , na dat wy onfe artillerie en andere ammunitie van oorloge daer uyt hadden gebracht ,
oorfake van de heymelijke approche , die hy dede.
Vond goed de fel ve met een W3gen-burch te befchutten en ftaken den brand daenn.'t Welk den vyand feer fpeet
tegen 't fchieten der mufquetten , en fielden die al- en van zijn hope dede vallen. Want hy hadde zijn reketoos voor aen langs de plaetfe daer hembefchanften.
ninge gemaekt ons alle t' famen daerin te attrapperen
te overvallen, om des te beter koop aende Stad te geen
Wy deden grote moeyte om met ons gefchut defe waraken.
genburg te breken . maer alfo wy 't onfe niet vryelijk
kónden gebruyken, om dat van den vyand, dat op
Den vyand , fonder tijd te verliefen , plantede des anderdaegs alle zijn gefchut tegen de Stad. En 3. dagen
verfcheyden plaetfen feer avantagieux en hoog op de
daerna
nam
hy de Weftdijk in, welke ftrekt na de Weftdijken geplant was, fo werden wy genootfaekt op de
poorte daer wy eenige foldaten als fcntinel perdu op
vollen dag door een kleyne poort een uytvaltedoen
om de wagenburg te gaen nemen , 't welk wy deden , fchiltwacht hadden geftelt. 't Welk fo zijnde, deden
en hebbende een kabel daer aen gehecht , en vechtende
wy datelijk, door een uytval, die wy door de Zuydlangen tijd binnen ziijn trencheen (in voegen dat wy poort deden,ons befte, om den vyand van de voornoemde Weft-dijk te verdrijven,maer alfo hy in zijn voordeel
hem daer drie, d'eene na den anderen deden verlaten)
trocken wy defelve tot onder ons bolwerken ftietenfe lach en aireede over de yoo. man fterk was , boven de
continuele verfterkinge, die hem met de fchuyten wiert
in 't Reygerfvlict, fnlx dat fy voor ons en voorden
vyand vruchteloos bleef. Ondertuffchen hielt hy niet gedaen , fo motten wy in groot gevaer onfes volx retireop ons met allen vlijt te naderen, want aireede hadde
ren,na dat wy wel furieufelijk hadden gevochten,en lu
ftich
met houden en fteken op hem doende geweeft, den
hy feekere hoogte van aerde gewonnen, door de welke hy gedekt zijnde , tot in onfe gracht quam , die feer vyand hem op den voorfeyden dijk gelogeert hebbenf mal en ondiep was , en logeerden hem dien febcn
de ,begoft te fchieten van fnachts te 2. uren en continueerden daer intot'sanderendags 'savonts,en fchoot
nacht binnen ons bolwerk. Aen d'andere fyde arbeyden wy fonder ophouden tegen hem , en maekten een metfo grote furie, alsmenoyt ftaende defe oorlogen
mijne onder ons bolwerk den vyand door eene andere van gefchiet heeft horen feggen : want hy dede dien dag
tegen mijne gewaer wordende , vaaren wy aldaer meer met 24. ftukken meer dan 900. kanon fchoten. Breffe
dan acht dagen lank hantgemeen tegen malkanderen , gemaekt zijnde,quam hy met grote platbodemde fchuymet pieken, rappieren, en piftolen , fo onderin de
ten diemen
,
pleyten noemt , een brugge flaen dwars omijne als boven op het bolwerk : Eyntelijk alfo den ver 'tkanael, van den Weft- dijk af tot aende Schorre
vyand fach dat hy door defen middel niet en vorderde , van 't fort : welke geleyt zijnde , met verlies nochtans
fo vont hy goed aen de fyde van S. Anna op de verdron- van meer dan 40 van zijn befte mateloten, hadde hy zijn
ken polder een baterije op te werpen , daer door hy ganfe heyr in fiachordre geftelt om den ftorm te leveren»
ons ons eetfte bolwerk en mijne dede quiteren, ver- en wy aen d' andere fyde wel gerefolveert om hem te
verwachten. Maer den Prince van Parma ( na dat hy
mits hyvan daer in 't open tot beneden toe op ons dede
flanqueren. T welk wy fiende, (nadat wy daer veel 4 off geweldige aenvallen hadde gedaen , diemen wel
affaultenmag noemen) vrefende te groten verlies van
volx door 't kanon hadden verloren) retireerden wy
tot in een ander bolwerk dat wy gemaekt hadden : fijn volk , en fiende de brave refolutie van die van binnen veranderde
,
van voornemen , en vont beft geraden
maer dat en hielp ons niet , want hy won datelijk den
( om ons
te brengen
tot een
uyeerfteen nood
, om t'eenich
eenevoet van 't voorfeyde rampart , en maekte dien dag mael
tot ons
achterdeel
te vechten
ons fonder
daer fo grote breffe, datmen daer meer dan drie hondert man in hare gelederen foude hebben konnen doen hafard of perijkcl van fijn volk te befpringen ) de Weftdoor paiTeren. Dien felven dag hadde hy ook twee pley- poorte ten gronde toe af te fchieten op datfe hem tot
ten doen afkomen, daer fyde wanden of boorden aen een wech mochte dienen , om daer lanx in ons bolwerk
waren die vry waren voor 'tfchieten der mufquetten,die te komen , 'twelk hy eyntlijk dede, dat daer na een oorhy voor de breffe aen anker quam leggen , en dede een faek was van 't verlies der Stad. Want aen die kant hadbrugge flaen dwars over 't Reygersvliet , 7t welk ons men geen middel om fich van binnen te befchanfen, ter
onmogelijk was te beletten , ter oorfake datter aen die oorfake dat het bolwerk fo hoog en vaft van aerde was ,
fyde gene flankeringe was : nochtans verloor hy veel en dat daer binnen een fleen-hoop lach die alle winters
volx in 't leggen vande brugge. Invoegen dat hy over onder water ftont. En al waer fchoon dit niet inde wegeweeft , fo hadden wy niet genoech arbeytfluyden ,
defe brugge gepafleert zijnde , het fort van d' eene kant ge
om
eenich werk te volmaken , ook dat de foldaten meer
tot den andeten konde befpringen,en met fo grote avandood
dan levendich waren vanden geftadigen arbeyd ,
tage vechten , als wyluyden : want alom aende voet van
't bolwerk, datmen de Schorre noemt, was het vaft boven 't groot gebrek dat wy hadden aen allerhande
land , daer hy fo veel volx aenbrengen en ververfchen foorten van inftrumenten. Ondertuffchen hielden wy
konde als hy felfs wilde, dies niet tegenftaende vochten evenwel den vyand if dagen lank inde voorfeyde poorwy inde breffe in fpijt zijn kanon ( dat feer befchadich- te , en vochten alle de voorfeyde tijd in 't hol van dien ,
den) van fmorgens ten 9. uren tot 's namiddags ten 4. met rappieren , pijken , en alle andere foorten van geuren, daer den vyand veele van zijne veeren liet, met
weer en inftrumenten j maer fijn gefchut, dat ons inde
verlies van veele van zijne voornaemfte hoofden , en voorfeyde holen travailleerdcn, dede ons het archftt
infonderheyt van den Heere de Trepigny.
hebben , mitsgaders ook dat hy fijn volk geftadich verWy ondertuffchen, het gevaer, daerin wy ftaken, aen- verfchte,'t welk wy niet konden doen. Zijnde in óns
merkende, eerftelijk ter oorfake van 't voordeel dat den rampart gekomen , fo logeerde hy hem datelijk fo hoog
vyand op ons hadde , ten anderen , dewijle wy om het als wyluyden en begoft met roers inde Stad te fchieten,.
fort eenigfins van alle kanten te befchermen , alle ons En hadde al-rede het ronde heuvelken vande molen gevolk moffen te werk ftellen , uytgenomen fekere 26.
won en en
, gink alfo vryelijk en fonder eenige verhin(een feer dangereufe fake ) die wy inde Stad lieten. Ten deringe, lanx den voet van 't vooifz. bolwerk tot aen
derden dat den vyand , latende met het vloeyen der Zee een fluys , Verlorenkoft genaemt , en datby gebreke
die daer feer (lijf op en afloopt , een weigeladen fchip van eenflaqkeringe. Sulx dathyde breffe, die vande
in drijven, de fcheeps-brugge,die wy over de heule had- Venusberch tot aende Weft-poorte was, en daerna 'tgeden doen leggen , lichtelijk konde breken , en ons alfo heele bolwerk tot Verlorenkoft toe tot fijn believen
van de voornoemde Stad affonderen , gelijk hy ook des hadde. Hy hadde het rechte vierdepart vander Stad fo
anderdaegs met het aenvoeren van een generalen ftorm wel tot fijn voordeel , als wy-luyden , in voegen dat het
hadde voorgenomen te doen. Eyntelijk mede datwy bolwerk van buytenfo plat was als van binnen. Boven
moften denken , dat wy de Stad , aende welke hondert- dien dat hy befloten hadde / een generalen ftorm levemael meer , als aerj 't fort gelegen was , ook moften be*
rende, met eenen van 't Reygers -vliet te doen afkomen.
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30 of 4ö barqueh vol foldaten j om voet op land te fetten tufTehen de poort van S. Jans Dam en die van Nieuwen-dam,daer door hy feer lichtelijk en (onder eenigen
tegenftant inde ftad foude hebben gekomen , om de
breflè die daer was , en ook vermits alle ons volk inde
principale brelTë vfos , fonder dat oort of quartier met
eenigefoldatën te konnen voorfien. Alle welke redenen geconfidereert zijnde , fo waren wy genootfaekt
met den vyand te parlèmenteren en voornamelijk om
den uytërften nood vanbofcruyt, want wy en hadden
niet fö véele overich, dat wyden ftorm een uyr lank
konden tegenhouden. Den welken fo fy hadden aengevoert(gelijk fy gerefolveert waren des anderen daegs
te doen) daer (oude nier eenen van ons ontkomen hebben ,ter oorfake van 't voorfeyde gebrek van bofcruyt
en 't kleyri getal van knjgs-volk , dat niet fuffifant was ,
als om de principale brefie té vullen, daer den vyand ons
ook noch aende kant van S. Jans dam konde befpringen. En eyntlijk dat het voornaemfte is , fo koft hy ons
meteen vollen ftorm aen-vallen vande Weft -poorte tot
aen Verloren-koft , om dat hy aenden voet van dat bolwerk gelegert was , gelijk als gefeyt is : om welk te
voorfien ontbrak ons ten minden 3000 man.
Hier by-gevoecht dat de foldaten alle te famenfeer
©nwillich waren , fiende een fo treffelijke vlote voor
hen , en datfe niet binnen quam om hen te fecoureren ,
ten mwften eenige fchepen van dien. Wantfy hadden
een wind , meer als na wenfchén , een vloed na hare begeerte, en fuik een getempert enfray weder vooralle
haergaleyen enfchuyten , alsfyfouden hebben mogen
wenfchén. Aen d' andere zijde het kanael open gelijk
t'allen tijden fonder eenige verhinderinge,uytgenömën
alleenlijk dat fy fouden gepafleert hebben ter genade
van fekere f of 6 ftukken gefchut , en het fchietcn van
't voet-volk dat fich foude hebben laten vinden op den
dijk van Cadfaht. Daer na ook dat (y de twee Oorlochfchepen, die voor der Hof-ftede lagen ,voor-boechts
fouden hebben gerencontreert. Alle welke kleyne fwaricheden fy-luyden lichtelijk fouden hebben te boven
gekomen , willende alleenelijk refolveren daer binnen
te komen. Want felfsna de bekenteniffedes vyands*
fo beefden haer foldaten van vreefe , als het haer beurte was wacht te houden op de fchepen. Daer waren
ook twee plaetlen achter 't Cafteel feer bequaem om
alle fchepen te bergen die daer fouden zijn binnen gekomen ja
, voor driemael fo veel. En men foude die hebben ontladen,
den vyand
eeniger
manieren
foude fonder
hebbendatkonnen
fien of'tfelvein
verhinderen.
Die vande vlote begingen ook een grote en botte faute, ja aende welke hing de befcberminge of het verlies
vander ftad , gemerkt fy voor de tweedemael fwemmendc uyt fonden, een Scheeps-Kapiteyn toe-genaemt
Banker, dien fy een memorie gaven daer van den inhout
was: Dat hy foude hebben te fien of de pafiage voor
ter Hof ftedc ook paflabel was , en daer na of de plaetfe
achter 't Kafteel ook bequaem was , om de fchepen te
brengen die daer fouden binnen komen : 't welk gefien
hebbende foude hy daer van aen hen-luyden hebben
rapport te doen door de bequaemfte gelegenthéyd en fo
haelt hem mogelijk foude wefen.
Daer-op gaf den
voorfz. Kapiteyn Banker hen-luyden tot antwoort :
Maerofik in 't wederkeeren gelijk vele andere, wierde gevangen gekregen , foen foud gy van my geen tydinge konnen ontfangen , en fiet gy niet dat de Stad alfo
verloren foude wefen ? en alwacr dit ook niet , fo foude
ik binnen 3 of 4 dagen niet weder hier konnen kornen :
en wie weet of de belegerde fo lange fullen konnen tegenhoudeSulx
n?
dat my dunkt ( feyde hv ) dat het veel
beter waer, dat ik u-lieden op 't Kafteel eenich teken
gaf, en fo ik de plaetfe achter 't voorfeyde Kafteel ook
fö wel gelegen vinde , dat ik u-lieden dan noch een ander teken geve. Daerop gaven fy hem tot antwoort, fijn
Excellentie weet welke tekenen hy heeft met die van
Sluys , wy en moeyen ons daer mede niet , maer regule rt u na dcrnemorie, die wy u hebben gegeven. Welke
antwoord niet en is (onder fufpicie van grote fchelmerije of verraed. Want indien fy de tekenen hadden willen hebben, fo foude de ftad ontfet zijngeweeft. In
voegen dat den voorfz. Banker binnen de Stad quam

twe dagen voor 't overleveren vin dien: welken tijd
gedurende, (ó ontftont daer een geweldich ftórm-we- (^oï. ij)
der uyt hét Noortweften , behalven , dat het noch daerenboven doe ter tijd fprinkvlöed was.
De voorfeyde Colonel en Kapiteynen hebben in dit
difcours gewillïglijk vele faken, ftreckende tot hare
grote eere eh voordeel, achtergelaten, om dies wille het
noch fraey noch eerlijk is fich felven te prijfen : Maer fy
willen hen felfs wel refereren, op de brieven die naderhand vanden vyand fijn geintercipiéert,daer uyt men genoeg kan fien en oordelen , het devoir , dat fy hebben
gedaen , en het fwaer gevecht dat fy gèduriglijk tegen
den vyand hebben uyrgeftaen.
En alfo het onmogelijk is alle de weereld contehtement te geven , en allé heymelijke objedtlen der quaetwillijgeh te voldoen.So zijn wy alle en een yeder van ons
bereyt het felve te verantwoorden , en voet by ftick te
(etten tegen alle de gene die hen onfe partijen fullen
willen formeren.

D%i gefc&ifte toa£ bfci ben boo?f5. «Soübemeuc
en öaptteunen onberteftent/en 't fdjiren batmen
baet mebe ban ïjen-ïieben nam contentetnent / en
batmen berfïont aïg Datfe fjenbeboictoelettgetron*
rjocfrjtt aïg goebe en bjome pêcfoneii ïjabben betracht.
tuffcDen inncljttt
boegengelaten
't geneïjabben
top om/
öe 3©p
faftemoeten
ban bef jjiec
e uelegeringe
namentïpop ©?pbagben lefïen gulpte boren /be
Staten <J5eneraeI berfïaen öebbenbe bat fijn <£reeï*
ïentte ban Hpcefïer quaeb contentement öaööe / om
bat öp niet betec en toerbe gefecunbeert/ en tjem öab*
öe laten ontbaïïen fo béfauc ban Jjlup^ niet toelen
gelukte/ ïjp Dan toebetomna^ngeïanbtüiïbe bet*
treeften / fjebben goet gebonben eenige aert tjem te
fenben tot ©ïiflwgen en bmfeïben te remonfïceren
bitnabolgenbe.
Doorluchtige grootmogende Prince, daer zijn twee ^tmons
faken daér van de confervatie vanden Staet defer itcanrte
Landen principalijk is dependerende : d'eene de jonfte
en goede genegentheyd van hare Majefteyt tot defe
Landen, gevoegt met eenfincere en vafte confidentie
en goede correfpondentie tuftchen uwe Excellentie en
den Staten
Vereenigde
: d'andere
een
goede
ordrevande
en diredie
vandeProvintien
faken vander
Oorloge

lmneemge
fr£erbeUbatt
bepraten
«töeiierael
^"a^U
bah JLptte

na 't vermogen vanden Landen, en 't fecours van hare Majefteyt.
Aengaende 't eerfte poincl protefteren wy voor God almachtig dat de Staten der vereenigdevanProvintien
en byfonder
vande
importantftein Leden
dien als Holland
, Zeeland
en Vriefland,
alle

ftecStiöaen
^j« bj"nenÉüf*
flttS60*

hare adien en aen-flageri niet anders voor oogen hebbende gehadt, dan om alle faken te dirigeren tot Godés eeré3 ten dienftè van hare Majefteyt , en van den
Rijke van Engeland, tót verrrieerderingé van de eere?
en reputatie van uwe Excellentie én tot cónférvatié en
behoudenifle der voorfz. Landen , meteen op-récht en
volkomen vertrouwen en confidentie tot hare Majefteyt
en uwé Excellentie, wenfehende dat God Almachtich wil confundcren en befchaeirit maken die andere
meyninge of intentie hebben gehadt, ofdiearbeyden
om hare Majefteyt en uwe Excellentie anders te perfuaderen of in te beelden. Want wat Konink of Prince
fouden de Staten Generael meer of beter betrouwen
dan de Koninklijke Majefteyt van Engeland dié fo lange en menichvoudelijk hare goede jonfte en genegentheyt tot defe Landen en handthoudinge onfer laken
heeft betoont. Op wicn fouden de Staten hen beter verlaten of vertrouwen dan op uwe Excellentie , die van
jonx of geneycht is geweeft tot de ware Chriftelijke Religie,en clie fy fo inftantelijk hebben verfocht aen te willen nemen het Gouvernement Generael der vereenigde
Nederlanden : wat klaerder bewijs vande confidentie
vande Staten van Holland en Zeland foudemen konnen begeren, dan het vry willig over -leveren vandfi
Steden vanden Briel, Vliflingen en Rammekens tot verfekertheyt van hare Majefteyt, wefende de principaelfte
(leutels en havens vande voorfz. Provintien , waer door
de Kon. Majefteyt altijd middel heeft om henluyden
ningu
t'allen tijden te ruynercn of t'onder-brengen ? Watfekerder proeve yan het vertrouwen en de oprechte mee-
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ninge en intentie Vande Staten van Holland Zeland en
Vriefland, dan die grote fvvare lallen van contributien
die fy dragen , niet alleen voor haer eygen behoedenifle
maer ook voor hare naburen en bond-genoten , en fo
langen tijd gecontinueert hebben? Waerom wy u Excellentie veifoeken dat de felve haer wil verfekert houden van het goed en recht vertrouwen vande Staten Generael tot hare Maj. en uwe Excellentie j en meer geloofs te willen geven den genen die fulxmetterdaed
prefteren en bewijfen , dan die met ydele woorden fich
veele vermeten fonder effeót.
Aengaende 't twede poincl, uwe Excellentie na fijne
{onderlinge wijfheyd en ervarentheyd,kan wel confidereren datter niet fchadelijker en is dan meer krijgs- volk
aen terennemen
en de koften
vander
Oorloge t'exten
deboven de, middelen
vande
contributien
en macht

/

vande Provintien. Wy gedenken gehoort te hebben inden fecreten en vermaerden raed van hare Maj. datmen
in 't ftuk vande Oorloge meer uyt-rechten kan met
10000 mannen wel betaelt , dan met 20000 onbetaelt,
want wat exploicten van wapenen/t fy in 't recontreren
van den vyand > belegeren van Steden of anderfïns,kanmen doen , wat difcipline houden , met en over eenen
hoop krijgsvolkj onwillig en onbetaelt ? wat vrugt ftaet
daer van te verwachten , dan de verwoeftinge van u eygen Landen, verjaginge vande bruykers van dien, en de
confumtie en bederf van u felfs middelen,tot onderftant
van de Oorloge nootfakehjkgedeftineert? Defengeconfidereert bidden wy u Excel, willen ordonneren dat
de Heeren van den Rade van M^egen hare Maj. en eenige uyt den Rade van State komen met ons in conferentie van de faken,daer in hare Maj. of uwe Ëxcel.fich vinden geintereflëert , mitfgaders op 't maken vanden ftaet
vande Oorloge, gecompartieert mette middelen vande
contributien ordinaris en extraordinaris vande Provintien , en met het fecours van hare Majefteyt. Uwe Excellentie zyverfekert dat de Staten Generael al fullen
doen dat eenigflns mogelijk fal wefen , behouden 't gene met hareMajefteyt en uwe Excellentie getracteert en
geaccordeert is : niet twijffelende of uwe Excellentie
falinfgelijxhem gevoeglijk laten vinden , om de faken
te accommoderen ; en alle mifverftanden wech te nemen , en voort-aen goede correfpondentie te houden.
^ttttoooi*
Cebaa ö'ctt
<©?abe
fteu

JBaer op fijn <£rceïïentie anttooojöc in fubfïantie /
bat ïjp een goebe confibentie op öe peeren Staten
ïjare
principalen
ïjabbe/
bit ïjem
b'auctoritcptafê
<0ouberneur
<6eneraeï
ïjabben
geconfereert
/ en bat
ïju fonber De felbe confiöentie niet en toare obergefto?
men/ Datmen baerom eene goeDcbafïe confibentie
ban Ïjem beftoorDe te ïjebben / en niet te geïoben
öe fïraet-maren/ of toatbegemepntebaerbanfep*
be : ï)oe toeï be g* mepnte toeï ftonbe terneenen battcr
fuift e corcefponbentie onbeeïinge niet en toa£ / en bat
fijn <£jeceï. niet gcfeconbeect en toert aïfïbeïjoorbe/
bat ïjp boo^ wp&ffc lafl ban ïjare IBaj. obergeftomen
toag / om Defaften banben llanDe te borDeren na fijn
bermogen / op eene baftc ïjope (fo ben Ümbaffabeur
.IMorb be 25uftïjorfï obec-gefeïjreben ÏjaDDe) Dateer
joooooo ponben ban4ogratenbpDe$r°8intiener*
tcaorbinarie toaren geconfenteect / bat ïjp t' fijner
aen-ftomfïc niemanb banbe Staten ïjier gebonben
ïjabbe/ïjoe toeï lange te boten be£ bp fijne miffibe berfoeïjt 3|jnbe / bat ïjp niet ontfangen/ ge-eett en gere*
fpecteert toiecbe aïg be eeefïe cepfe: «JiBaer ter contra*
tien een ban fijne jaecretatiffen binnen 3£eïf toeï on?
toeerDeïijft gearrefteert/ met fijne brieben aenöen feï*
ben gcfcljreben / toaec ban be <£oppe aen ïjare B)ajc*
fïept gefonbentoa^/ omljemt'accufecenofberma*
ften/inaïïen feïjijn of ïjp nabe&ouberainiteptbau
öefellanDen getracïjt babbel' t toelft ïjp niet en ïjabbe
geDacïjt / bat bp niet en toa£ banbe gecingfte peeren
ofte petfonagien ban CngeïanD/ geïtjftOcgcDepu*
teetbe banbe Staten baec getocefotjnDctodgefien
Ijabben e ti mitfbien niet en beïjoorDe fo ontoeecDdijft
geteacteert te jnn getocefi/fo Door 't fdjrüben banben
b^ief banben 4. ipebmarij lefHebcn/ en 't fenben banöe <£oppe ban bien aen ïjare JBajefïept/ afêboor
ö'ampliatie of betftïaringe onïanr öaet op geboïgbt/

toaer boor ïjp bcfcïjulbigïjt toetbt/ afêofïjp eenige
nieutoigïjept inbeildigie ^abbe toilïcn inöoecen/of be
pribiïegicn banben Lanbe infeingeten/toefenbe ttoee
öe f tuaccfïe fancn öiemen öe m moeïjte op-leggen :
öe
Uidl'ic l)n
uocïjtan^
in fonbeeïinge
recom-?
manbatie
tjabbe
gebab altijö
/ en bat
eenige Ijcm eaïum
nienfeïijR na-gegeben ïjabben / bat ïjp geburenbe 5ijn
(6oubecnement 5 miïiocnen gonb^ gefpenbeect / en
cenf beefê in fijn hoffet^ gefïefcen ïjabbe: ^rotefleten^
be boor <6ob en be toccclö bat ïjp toeï 27000 ponben
fleeriinj: ban fijn epgen geïb upt <£ngeïanb gebracïjt
ïjabbe / maec bat ïjp öaet ban geen ?ooo ponben ïjaö*
De/ boen ïjp toebec na ^ngeïanb boet/ enbefeïbe
mitjS De cjuabe betaïinge gebaen aen be4£bcïïupben
en feapitcpnen / bit met ïjem obet genomen toaten /
fuïj: onöecljcnïiebcnupt-gcöepït/ opfijnbetttcftna
«Êngeïanb/ batïjp nanlicj: ^ ponben fteeeïinje beljieït
boen ïjp in «Êngeïanb nnam / en t'fjup^ mofle fenben
om geïö / om 't feïjeep^ boïït te betaïén bit ïjem obec^
gebracïjt ïjabben : Dat ÏJP toeï toifïe Dat ÏJP menfe^e
toasl en mitfbien eenige fauten of etcencen moeïjte
gecommitteert ïjebben / fo bact niemanb fonbet im^
perfectie i^ / bpfonbec in nientoe (6oubernementen.
Mutt bat ïjp aï 't fcïbe ïjabbe boen reeïjten met goe*
be apofliïïen / Die ïjp tmtn banben ïlaDe ban beft
ItanDen felf^/op De öcmonfïrantien ïjabbe boen feeï*
ïen / mepnenbe alfo met gocbe brientfeïjap banbe
Staten gefeïjepben en bertroeïten te 5tjn upt btfc
Eanben na <£ngcïanö / om onfe fanen albaer te be^
borbeceit / en bat mebe ïjp gier meer gocbe bricubcn
gelaten ïjabbe / ban ïjp in ^ngeïanb ïjabbe,/ om fijne
Dienden
toiïïe benbïoeb
Xanben
gebaen bope
/ metbanbéru'cg
ban
3ijn
albec-naefïe
en eenige
fijn fami^.
lie; Mztt bat ï)P nu toeï merïitebatïjPÏJicrtoepi
nigïj brienben ïjabbe / batïjpt'fïjnbetaen-Homfïak
ïjier geen gereetfeïjap aïtool en bonb / noeïj ban boïft
noeïj ban geïb of anbere probifie om te gebrupnen tot
ïjet ontfet ban &ïup£ : batmen nu eerfï 100000 guï^
Den ïjaDDe geconfenteert tot ïjet ontfet ban ^ïup^ /
en Dat ïjp ïjeïber noeïj pcnninïi Daer ban aïfnocïj ïjab*
De gefien: Datmen afle De gcreöemiöDcïen ÏjaDDe ge^
fonDen en gefpenDeert aenDe Duptfe rupteren en
hnecfjten / en in 't Slegcr omtrent Den S3ofcb bnpten
propoofïe en fonbec bjuc^t/toaec Door gecorrumpeect
toaren De goebc occafien banbe ^>tab banben 2$ofcï>
te beroberen/ Door De practiguen en intdïigenticn Die
ïjp Daer binnen aïtijD^ geïjab en geïjouben ïjaDDe /
ooft geDurenDe fijn af toefen in Cngeïanb. datmen
aï te bed geïjouben ïjabbe banben boorfs- ^rnbafla^
beur en ban eenige nïepnc gefeïïen binnen fijnen ïjup*
fé opgetcoeften / en boor fijne recommanbatie gca*
banceert totte Staten of <&fficitn bit fp öabDcn.
IDcïïicn ^mbaffabeuc feer quaöe bienfïenen^ffï^
cien ïjabbe gebaen/ fo toeï boor bare Jifèajefïeptaïg
boor btft 3lanDen / Door De ncgotiatic of ïjanDeïiuge
ban btn pap^ / Daer ïjp Dem te berDe mcDc gemoept
baDDe / boben fijnen ïafl / Die niet anöer£ jen toa„é ge?»
toeeft/ Dan eenige ban De boomoemDe staten ban
Den ILanDe te becftïarcn / in Dien fp met ïjet fecour^
ban ïjace|Bajcu\ niet bcfïant genoeeïj en toaren om
De d^orïoge upt te boeren / Dat Den $f ertogc ban par*
ma upt Den naem banDen ïtontnft ban^pangien acu
ïjare^ajefïept berfocïjtljaöDeom pap^/ enDatöe
Staten ïjen toeï becfeftect mocötcn ïjouDen Dat öare
IKajefiept niet en fouDe berfïaen totten papg/ fo ïan^
geaï^De Probintien miDDd ïjaDDen om ïjaer (tfotn
teDefenDerenen mainteneren mettet geaccorDeerDe
fecout^ ban ïjare IBajcfïf pt : Dat Den boomocmDcn
^ImbaffaDeurDaer D002 genomen toa£ in bngenaDe
ban bare Jifèajefiept/cn ooft D' anDecen een^Ded^ ge*
bangen/en cengDeeï^gecommanDeert toaren in fjaec
ïjupfen tebïijbentot naber beueï/ in fomma Dat ïjp
ïjier te 3LanDe geftomen toa£ / vitt om fijn particulier
profijt te Doen/ cm giften of gaben (Die ïjp niet en be*
geerDe nocb ontfangen baboe/ Dan alleen ban fijn
tractement ïjem bp Den Staten toe-geïept / omtrent
4oof5oDupfcnt guïDeng/ enï>et prefentof bergut
Den ftop banben Staten / Daertcgen^ anDecjS moge*
lijft niet minöec toaren begaeft/ Die fo tod niet bcr*
Dient
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öeptflte

banDeges
rommtt*
tceroe oan

Vervolg der Nederiandfe Oorlogen.
Dient cnïjaööen /maer öoo| erpceffe ïafï ban ïjarc
Cïjn'fieïn*
om De toare
«ïBajeftept
ïanben
en öefe
ïjeïpen maintineren/
te boomamentüjft
«e föeïigie en
öienft te Doen na 31)11 bermogen/ toaerinïjp foube
continueren fa ïang ïjp bpbe ïanöen fuïr toierbe gefe*
conbeert/ öat ïjp met ecre ban ïjare Jüajefïept en
c onferbatie ban 3ijne reputatie Den bpanö fouöe
mogen recontreren of bejegenen» 9möerfïnt£ bat
ïjp niet en foube bertoacïjten/ tot bat ïjp met once*
te upt ben ïanbc foube moeten bertreeften/ en bat
aï£ Dan ïjarej^ajefïcpt eenige anbete refoïutie fou*
öe magen nemen / toant ïjp aï£ töaeD en Bafaï ban
fjateB)ajefïept niet en foube nonnen ïaten/ be feï*
be ïjace ütèajefïept te abberteren / fjoe &p be faften
ïjcrtoacrtjS obec ïjaböe gebonben / bat be Staten
beeïe fepben ban grote menidjte ban rupteren en
uneet)ten Die fp toaren ïjoubcnbc tot ïafïe ban ben
ïanbe / tot berre inbe 20000 beïjaïben ijtt fecours"
ban ïjare ^ajefïcpt: maer bat Ï)P in 't leger boo?
^utpöen geen 3000 mannen bacr upt IjaDDe non?
nen treeften / en batter tecljtc-boojt totljctontfet
ban Sïup£ mebc geen bolu bpfonber ban befe ïanben/
of in befolbinge ban be Staten boo? ïjanben is. ^Bat
ÖP Dit tod ronöeïnn en topmoeöcïnn ijaöbe toiïïen
feggen / bcgeetcnöe öatmen op ïjem een boïftomen
confiDentie xaiibc Rebben / geïijK ïjp ben Staten ban
ben lanöetoaébertcoutoeuöe.
i^icr op toerbe gefept bat 3ijn <t5tcc\\mtie ïjem toeï
maeijtc bccfeïie rt Ijouocn ban be goebe confibentie
bie öe Staten <6enccacï ban ïjem tjabben. <£n bat
3P ben HmbafTaöeur 4fêiïo?ö2DUïu5o?ft ïjaööen geeert en gerefpecteert / aï£ toefenbc ïjare JBajcfïept^
feccetcn QaDc / Dooj toien£ grote infïantie / en baer
ban niet UonnenDeoittflagcn toecöen oeboo2f3.De*
daratie ïjem obecgegeben toa£ : battet een abup£
of mifberfïanö toa£ / beïangenbe be j miïioenen
goutg / aï£ bat 3jjn €rceïïentie bie foube gefpen*
beert Rebben: maer battet toaetacïjtigtoagDatöe
fcofïen ban bcr oorloge gcöuprcnöc ïjet45oubernc*
ment ban 5tjn Crccïïentïe meer ban 5 miïioenen
gout£ beliepen / aï£ 2400000 guïöen ober be o^öi*
narigcontributienban be bier ^obintten / beïjaï*
ben be berbingen / en b?antfeljatten ban bc anbere
^jobintien 500000 guïDeng erttao|öinari£ gecon*
tenteert/ en 13 ofte 1400000 guïöcng ban 't fecour£
ban
ïjare/ bie
Jiföaj'cflcpt
noeïj 10 enofte
nuïöcn?
men acn /De en
Capiteuncn
ïjet taooooo
förijggboUt ban ïjaer bcfoïbinge en anbetfïnt^ feïjuïöig toa*
ren/ boïgenbc ben fïact baer ban geïebett/ bpbie
ban ben ïiabe en in CngcïanD gcerljibcert / bat 3i>
ne «ï^rceïïentie niet en behoeft te ttoijfeïen / of ï)p
Öabbc öicr meer goebe buenben ban ïjp taifïe / en
batmen aïïe£ toattec moebte gefept / gefcö?eben /
aen be een of b'an^
/ met offentie
of gcpaflTeert
öcre
5ijbe moftefijnbergeten
en bergebcn/ begemeene
faïte ten beften/ en nu ban nieuü$ be faftcn beöertigen en bpber öanb nemen / om be fafee upt te boe^
ren tot <J3ót>cjS eerc en conferbatic ban fa beeïe £tyU
ftelijnc fterhen binnen bcfe ïanben / bic anberj* ge*
fcljapen tuaren gebiffïpeert en bcfe ïanben t'onber*
geb?ael)t te mojben.
5^aer 3ijn <^reeïïcntie toeber op fepbe batter bee*
ïc maren / bic bc ïïeligie toaten 000? - toenbenbe /
maer battet öenïupDenbaeromnietcntoaggebaen.
ïBoict mebe ban 3nn ^rcelïentie oojïof genomen
ïicbbenbe/ met beïofte ban nu boo^taen goebe con*

"f
ibentie
cojrefponbentic
te ïjebben en te ïjouben
met
5ijneenOSrccïlentie
/ bic 3ptocgctocnfcj)t
tobben
een gclufi-fabg fucce^banbetegenbjoo^bigeerpebi*
tie tattct ontfet ban ^ïup^.
©e
(öcbec %\$ öc &tcbc ban <§>UipjS cerfi ingenomen töa^/bja*
pntceröc
reu be (ècbepiitccrbc ban be Staten 45cneracl tot
banDe
^tatcit
©ïiffmgcn in groot pcricuï/ toant Hpcefïer ïjabbe
«©enerael
toaren tot binnen ©liffmgen een i^craut gefonben / bic ïjen ge*
iDltfTtngen abberteert babbe / bat bic ban èluuö ïjeu Ijabbcn
tn ycrnhel obergegeben / bic bacr genomen toa£ eer bat be
ban Daoa
;e|lagen te boo/5. <6ebeputecrbc bic ban jijne <£rerttentïege*
noen,
fonben toaren/ om eenige behoeften te ïjaïenbien*
flig totbcljoef ban't ontfet ban ^lup£/ fonberbat

3P tnifïen eer öat 3p quanten bat bit ban &uipg met
ï)arma gcaceo^öeert loarcn/ baant bteban&ïupg
babben lucefler laten toeten bat $p bc^tab noot^Daïben Ijabben moeten obergeben/ maer en öaööett
bit ban bebïotc fuïr niet berabberteert. 3£eboo?f5.
<6ebeputceröe te ïanbe ftomenor / l)oo?bcn 3p aïöaec
bat be f!ab ober toa£/ ettbcn^erautïtabfbeaïöacr
onöer be bojgenje gedropt öat öe peeren Staten
toeï toifien öat jk>\up$ oberman / cnöatmenöacr*
om öe fcljeïmfe Staten niet en foube geïobcn / fa
batfe aï t' fatnen in fcer groot perpeï toaren om
bootgeflagen te toerben / toant fjet graeu toaren nieé
anberë öan of fe rafcnöc-öoï getoecfl toaren / om öat
öefe <0ebeputcrrbe fepben öat &ta$$- niet ober en
toa£/en btn ^eraut ban 3tjn €rceïïcntie fepöe battet
obertoag/ ftifr öat öe <0cöcputeerbc niet anöer£ tot*
fïen ban batfe aïbaer ïjaer ïcben gelaten foubenljcb*
ben. ifier ban tyceft bc ^eerc SBopmecr te biet tijö
^enfionari^
flab ?tïhmaer
en n'aöerljanb
«aeb in
öen#obe banber^olïanö/
rapport
inbe bergaberingc
banbe^taten ban ^oïïanö/ïiomeitöe upt Eelanb/ge*
baen / berïjaïenöc baer bp öat öc dBjabe banUpcefïec
berMaertljaööe/Dattcr éenrge inbe Staten ban ifoï*
ïanö toaren/ öieïjcmgeengoeö |jcrrctoeö|oegen/ja ®timi
öat ïjp ook toeï totfïe bat 3tjn€reellentie ban jfraffau fan tuf/
tmmm Willem banSafTau/f oljenïo /Jllöeur^ Wff^L
en anbere een ïigne en berbonö jegens Ijern gemaeht ^{ftm
Öaöben/ öocl) battet ben jongen 0cere!tëaurittug ïiiimorh
mijten,m ^aööcooftge*
toa^
niet engeïb
ban ^affau
b?acgt
toaer battet
toa^te batter
boojraet toa^/ ntctgefltfï*
tegen 3tjne ïtomfïe/ en aï£ baer gefept toerbe Dat
fuïr aen öe sDnptfe rupteren en fmecljten toa*S gefeljiut om bic te Doen ober nomen/ tot oprecljtinge
ban een ©eït-ïegec / ïjaöbe Hpcefïer öaer op gefept f
iffet anöer^ geen geït fo mofle ïjp ïjare .ïl^ajeflcpt
fuïr ober feïjmben / op batfe op ïjarc faken ïetten
foube öatfe niet belogen en toerbe/ fepöe oor bat
JEilo?ö S3uïtïjo?fi een ^>ot en^artoaé/ bic öem
banDe.^tatcn tjaööe ïaten toij^-maïien öatfe toik
ben / en Ijaööe aen öare IBajefïept gefct|?eben/
öat fp öierfouöefenöenperfonenöieinbe^uptfecn
Jpranfe taïe mofien erbaren toefen, ^at ïjp oofr
fflillehcë öaDbe feerberacïjt/ toaerom Ijare Maje*
fïept ïjem (jabbe boengebangenfetten/ enMoïitg
5ijn ïjup£ öabbe beïafl te Ijonöcn / en meer öierge*
ïnlte pjopoofien Die öe peeren Staten een fcer groot
acötcröenften gaben : öie£ nietemin toe röc raebfaem
gebonben /Hpcefïer met aïïe be beïeeftfïe maniere te
bejegenen/ toant begebeputcerbe öie in «engeïanö
toaren getoeefi / berhïaeröen batmen in aïïe ma*
nieren be gunfte ban Stpeefïer moefïe fïen te toinncn/
fo men upt €ngeïanö pet goets boo? öefe ïanben tuil*
be bettoacöten.
omtrent befen tijö ïjebben 25o?gcmeef!cr^ ért
^cfjepen Der ^taö ïJtreeïjt fcfectc 4BiffIbc gefbnDert
aen Den (0?abe ban 3tpcefïer in Date öen i^.^Cugu*
fïi/baer bp 3p ïupben ïjem beraöbertcrcn / boe öat 3?
ban
ïjaöben Den "Ubt ban <0oft*
b?oehberraDcrrje
geboo^ticïjbetrapt
banBDijïi/enintoaonöerber^taÖ
^trecljt / al£ §e bbcnDe b?icbcn onf fangen ban een
«Engelman genaemt dobbert üïrapfie / fïjnbeban
Daer upt S)iïo?b^ Hbïcp Compagnie terfront naljet
berlie^ ban vDcbentcma&tanïepbertrochen: om
Öet toeïfte en omaïle£bctertebcrffaen/ 3pljcmopr
be pgnbanhïjabbenberoo?bceït/ ooubenbe bc poo?*
ten gefloten. oEn aïfo 3P berflonben bat ïtapitepn
Moot binnen 3fieïft toa^ getoeefï in 't obergebcn ban
be feïbe fïaö / en niet fonöer fnfpitie ban eenige rjua*
öe beboiren / fo ïjabben 3pnobig gebonben 3ijue <&£(
ceïïentie baer bantebertoittigen/ enbefeïbetcbib*
ben bat ben boo?f5. S5oo? ban baer genomen / cri
eenc anber Compagnie in 3ijn pïaetfe gefonben
moeïjt too?ben.
omtrent befen feïben tijb 5ijn ooft eenige <Ötbepu*
teerbe banbefterïienbanBeberïanb bp fijn <ü%eeh
ïentie ban Hpcefïer in Eeïant geïtomen / om be*
feïbe te toeïïe-ftomen en be faften ban be nerfcen te re*
commaKberen / en aïfo 3P-Iupben berffacn ïjabben/
of batter fpjaïte ging bat ïjp toeöerom toiïöe bertree^

M

Drie en Twintichfte Boek.
hem te löïbben bat&pmbefetDbenöenmctenfoube
tutUen bedaten/ öe fcïbe toelnomfïe en bctit tottbe bp
monbe gebaen/ en baes na benfeUjenmgefctmfte
aïbiig obecgeïebect..
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mectaê
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netoeDe^
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<ft * Yn Heere, hebbende de kerken van defe provintie
■^■*a's ook die vande andere, ontfangen en gevoelt
een uyterfte droef heyt , om het vertrek van u Excellentie, en hebbende geftadelijk voor defen met vuyrige gebeden byden Heere aengehouden om des felfs geluckige en hoognodige wederkomfte, foo hebben zy ons gedeputeert, fo haeft het hen mogelijk is geweeft, met
ordre vande Synode en oportuniteyt , en bequame gelegentheyt van u Excellentie in defe ftad , om voor de
felve te verfchijnen en uyt te drucken de grote bly^cnaP » ^aer mede de herten van ons allen verftaende
de geluckige wederkomfte van u Excellentie in defe
landen vervult fijn geworden. Infgelijx fijn wy blijde
en bedanken u Excellentie van gantfeher herten , van
de fingulierc gratie , dat wy de gewenfehte perfoon van
u Excellentie M'eder mogen aenfehouwen. In defe weldaed bekennen wy een oneyntlijke verbintenifie aen
hare Koninklijke Majefteyt, en in 't particulier aen u
Excellentie , dat het de felve heeft belieft in defen ouderdom, fonder regart te nemen op de (oetighey t vande
rufte ," te aenvaerden de wigtige en moeyelijke laft van
't Gouvernement van ócCq Provintien , befprongen van
een fo machtigen vyand , en in verfcheyden bedenkingen feer verfwakt,en die een fodanige remedie van doen
hebben , als wy met de goedertieren hulpe Godes> door
den middel der deugden van u Excellentie verwachten.
En te defen propoofte, het genedequaliteytvanonfe
perfonen niet raekt , aen d'een fijde Hellende , fo fullen
wyalleenelijk dnepoincten ons beroep aenpaende, met
aller demoedigheyd in 't kort voordellen. Voor eerft is
het een gewille fake mijn Heere, dathetvoornaemfte
wit van alle de werken Godes is , fijne glorie en de kerke jefu Chrifti, daer uyt komt het, dat alhoewel de
menfehen veele andere doelen en eynden haerder werken mogen hebben , nochtans het voornaemfle moet
wefen Chrifti kerke en Godes glorie. Hier uyt volgt
ook , dat hoe de vocatien der menfehen direktelijker te
defen eyndeftrecken , als daer is die vande Koningen,
Princen , en andere Overigheden, hoe zy uytnemender
fijn, en de perfonen,op fuik een trap van eere verheven ,
te vafter verbinden , om de confervatie en vorderinge
van Chrifti kerke en Godes glorie te verforgen. En
dit is de grote weldaed , die den Prophete Efaias heeft
belooft > daer van wy ook hedenfdaegs door de goeds: tieren genade Godes het effect gevoelen , dat de Koningen Voetfterheeren en de Koninginnen Voetftervrouwen zijner kerke fullen wefen. Nu alfo den dienft
des H. Euangeliums van God dire&clijk te defen felven
eynde is geordonneert, fo beweegt en verbint ons ons
beroep, u Excellentie democdelijk en vuyriglijk te bidden, de kerken dc(es lands in goeder recommandatie
te houden, met alle het gene daer aen dependeert,
als fijn de univerfiteyten en fcholen , als fijnde het faed
en de behulp- middelen van groter importantie, tot
confervatie en vorderinge vande kerke. En alfo de
merkelijke proeven en fekere kentekenen vande Godvrugtigheyt en y ver van uwe Excellentie ons niet toe en
laten eenigfints daeraen te twijffeien , fo bidden wy de
felve in aller demoedigheyt , dat hem believe na fijn
grote voorfichtigheyt goed regart te nemen, op alles dat
inde felve een totale ruineen verwoeftingefoudekonnen yeroorfaken, om de occafien , wegen en middelen te
verhinderen
en waerlijk
te weerenChriften
: En ter
'contrarie,
meteente
confcientie een
Prince
beramende,
verforgen het gene u Excellentie fal vinden nodig ter
eere Godes en de confervatie vande kerke Chrifti. "
Voor het tweede poincl: , verklaren wy mijn Heere ,
in aller demoedigheyt en oprechtigheyt , dat fijnde gekomen ,om de blyfehap te betuygen , die wy fcheppen
uyt uwe wederkomfte, en u Excellentie de kerken defes lands te recommanderen , fo verftaen wy met grote
droeffenifle en uyterfte leetwefen , dat u Excellentie eenigfints indeliberatie is weder uyt defe landen te vertrekken. Nu en twijffeien wy niet of u Excell. heeft
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daer toe grote gewichtige en billijke ooifaken, gelijk
wy ook nieten twijffeien mijn Heere of het voornaemfte eynde vande komfte van u Excellentie is geweeft de
eere Godes en de behoudenifle vande kerke Chrifti. Indien udoelwit fodanig is geweeft , wat heeft God en de (Tol, 17.)
kerke Chrifti u gedaen, mijn Heere, dat gy die nu wilc
abandonneren en alfo laten vallen ten proye en verderve. Dit is die kerke, diedenSone Godes, zijnde nedergedaelt uyt fijne hemelfe glorie , heeft vrygekofc
met fijn dierbaer bloed, alle de quellagien , diemen hem
aen dede, te bovenkomende. Dat u Excellentie geden- •
ke aen Moyfe , met wat een patientie en verdraechfaerr.heyt,hy gedurende den tijd van 40 jaren het volk Ifraels
na 't Land van beloften heeft geleyt. Dat u Excellentie
fich voor oogen ftelle het apparente verderf van defe
kerken , dat wel haeft op deffelfs vertrek fal volgen , dat
hy gedenke aen de jammeren , die daer fullen ontftaen ,
met den overlaften onlydelijke ryrannijederSpanjaerden , als aen de gene die geftadich onder haer jok fullen
blyven , continuelijk voor oogen hebbende , het vuyr s
fwaerd en gevangeniffe: aen 't gefucht en gekerm van
defe , en aen de vreucht en triumphe des vyands. Ora
kort te maken , dat hy alle defe kerken voor ogen houde. Siet daer , mijn Heere , de leden van dien , mans en
vrouwen , jonk en oud neder-geworpen voor de voeten
vanu Excellentie, hebbende de ogen vol tranen , en
biddende u Excellentie inde name Jefu Chrifti hen niet
te laten tot een proye vande Spanjaerden. Wy moeten
niet wanhopen , mijn Heere datter met de gratie Godes, niet eenich middel gevonden fal werden, om aen
u Excellentie de vereyfehte fatisfactie en contentement
te geven.
En te defen eynde , om tot de conclufie te komen, fo
prefenteren onfe kerken aen u Excellentie alle het gene
in haer macht fal wefen , om fich tot deffelfs dienft te
employeren , en dat met de devotie en affectie, tot dewelke haer fo vele weldaden en gunftigheden , dief7
hebben genoten en noch zijn genietende van hare IVIajo
fteyt , lier,
en verbinden.
voornamelijk
van u Excellentie
particuOok fullen
de dienaren in
des't Woords
continueren , het volk te vermanen tot alle fedigheyt en
getrouwigheyt , infgelijks tot alle gehooTfaemhey ten
reverentie daer toe het verbonden is. En alfo onfe gebeden zijn de ziele van onfe werken , om die te doen prefpereren,fo fullen wy niet in gebreke blijven , om daerin langs fo mecronsdevoirte tonen en God vuyriglijk
te bidden, dat hem believe door zijn almogende goe"
dertieren genade , aller herten te ftieren tot een ware ,
heylfameenvafteeendrachtigheyt fo hoognodig, om
den vyand refiftentie te doen , en vereyfcht tot welvaert
vande kerke Chrifti , en dat hy haer Koninklijke Majefteyt inzijn Goddelijke hoede nemende , ook u Excellentie befcherme , dien met de gaven zijnes H. Geeftes
vervullende , dirigerende alle zijne aenflagen ter eeren
Godes en alle zijn doen fegenende en gebenedijdende.
Invoegen dat wy onder het Gouvernement van u Excellentie mogen verkrijgen de victorien van David, en den
vrede vanden tijd Salomonis,met de welvaert en vorderinge vande kerke Chrifti, welke om fo groten weldaed
fal blijven voor altoos verobligeert aen hare Majefteyt ,
en geaffectioneert tot u Excellentie. Gelijk wy ook in
't befonder deffelfs getrouwe demoedige en onderdanige dienaren.

D<£ Staten 45eneracïom be <0?abe ban ILpcefïer ©«nuf*
^:
^
te gebenfatiff
(Menenmaren
te bjeben
öifferenten
/ bietegerefen
gebttrenbe acrïebanöe
5tjn aftoe^ tuffrtjru
öe
fen in <£ngeïanb/en tipt be üjieben bie atbaer gefet)^ öiineracl
n öen
ben toaren aen \jtm I baec ban öet Dubbelt öare 0& f<j0:atieban
jcfïept toa£ obergefonben / aïfjoctoeï fp gedoopt ijab; graten
öeect.
ben fo toeï bare iBajefïeptafê5iJn€rceïïentiecon* toeracco|*
tentement fouben genomen gegab ïjebben / met be
onöerrigtingebiefpaenbenSBarocn ^tiltïjojfï ijab^
ben gebaen / en ïjare iBajefïept en Ijenlieben oberge*
fonben / noeïjtang berfïaenbe bat I)p bacr mcöe geen
contentement en ïjabbe genomen/ IjcObengoeDge*
bonben/en met abbng banbe€ngeïfeftacbg-$)ccren/
tnben ilabe ban^tate toefenbe geconcipieert fcKec
acte ban fatiffactic / al£ ooft mebe fciter concept cene
ban
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tene miffibe bic fp foitöen fenöen aen bare Biajcftc pt
ban «Êngeïanö / met bjcïhe acte ban fatiffactie öe ftb
be peeren Staten <6cnecaeï op ten i ó.^liigufïi colte
gialitec getoecfï #1 binnenllötööclburg bp Den booj*
nocmöen 45?abc ban Hpcefïer / en tjebben &em obec*
geïebert öe boo?f3. acte/biööenöc Dat &p öe feïbe fouöe
toillen afé een boojfïcljtig bjijg en goeöectiecen feta*
ce tn 't goeöe aennemen / en aüeg in bergetenöept
fMen/ en boojtaen inaïïegmet öe peeren Staten
dBcnerari goeöe cojtefponöentic ïjouöem ©e <02abe
öefe acte gebifïteêrt ïjebbenöe/ aï£ ooft meöe ïjet
boo?ft. concept banöe miffïbe aenfjareÜJajefcept/
ïjeeft becnlaect bat ÖP öe boo?f$. acte ban fatiffactie
booj fo beeÏ5ijnen pecfoon toa£ aengaenöe/ ïjieït boo*
goeö en aengenaem/ cnafé boïöaen banöe ïfeercri
Staten «éenccacï / en öe feïbe gioteïjjr beöannenöe/
öat ï)P met Ijen boojtaen begeecöe te Ijonöcn aïle goc*
be co^cefponöentie / ineöegoeö binöenöeöetbcbjerp
banöe tyicüm aenöaceHSajefïept/ öicc ban 3ijnöe
peeren Staten (öenecaeï feec becbïijt getocefï / en i$
jpet gcüonöen/ öatmen aen aïïe öe ^obintien fcl^ntoen fouöe en öcfeïbe becaöbcttecen / öatöel|eccen
Staten öoo? <0oöc£ ïjuïpe/ met sijne aBrcellentie ban
aïïe öiffecenten toacen gcaccojöeert / fuir öat te bec*
jjopen b)a£ öat boojtaen öe faken ban öen llanöe in
beter ernigijcpt en co?refpüïtöcntie fouöcn toetöen be=
lept. 31>efe acte ban fatiffactie toa£ ïupöenöe a$
buigt.

«fitte ban
farisfacm
ben GmUc
uan %$trftcc op jtjit
toeters
toj;n|le b?
te peeren
<êtaten
(Sentrael
gcscbcii,

Heere , gelijkmen ordinaerlijk fïet in alle nieuwe rijken ofGouvernementen van Republijken en
Staten, dat inde adminiftratie der publijke affairen , fich
veele faken toedragen , die niet in alles en t' eenemael
conform zijn met de gemene wetten of coftumender

MYn

klaren voorts dat zy een vaft vertrouwen hebben op de
deugt , goedheyt , wijshey t , en ervarenthey t van u Excel entdien
ie ,
zy beloven t'aflifteren in 't beleyd der faken met alle 't gene hen mogelijk fal wefen. Verfpeken
dat u Excellentie believe gelijk betrouwen op hen te
hebben, end' affairen t'omhelfen en te dirigeren mee
onderlinge correfpondentie vande gemelte Staten , die
niet en fijn io of 12 gelijk fommige fich abuferen;
maer de Ridderfchap , Edelen en Raeds-luyden of
V roetfehappen van alle de fteden der voorfeyde vereenigde Provintien : welke Staten weiden gereprefenteert door hare Gedeputeerden ter vergaderinge vande
Staten Generael: fonder welk betrouwen en onderlinge
correfpondentie mette gemelte Staten Generael ( welke
eenige foeken t' ondergraven en om verre te floten ,
daeropmen wel acht moet hebben ) het onmogelijk is
defen ftaet te mainteneren , welkers ruine fonder twijffel met haer fal flepen den ondergang vande naburige
rijken en volkeren , en de verwoeftinge der kerken Godes : den welken wy bidden , dat hem bdieve u Excellentie met de gemelte Staten Generael te vereenigen en
t' onderhouden in een onderlinge liefde en onverbrekelijke eendrachtigheyt , tot zijnder eere en glorie tot
dienft van hare Majeftey t, welvaert van defen ftaet, confervatie der ware Chriftelijke Religie , hoogheyt van u
Excellentie , en verwaninge van onfe vyanden. Aldus
gedaen ter vergaderinge vande hoog gemelte Heeren
Staten Generael inde ftad Middelburg in Zeland, den
if. Augufti 1587. Lager ftont , ter ordonnantie vande
Ondertekent t
hooggemelte Heeren Staten &c.

Het concept banöen b?iebe öie ban toegen öe boo?*
noemöe peeren Staten <0enecacï fouöe toeröen ge?
Landen : So zijn aen d' andere fyde de Staten, Magiftra- fcïfêeben en gefonöen aenöe Maj. banöe föoninginne
ten en andere , die gebiet hebben over 't volk , en ge- ban Cngelanö / toa£ banöen naboïgenben uujouöe.

ftelt zijn , om te betrachten , dat de privilegiën , wettien , coftumen , ftatuten , en vryheden
,
ten ordonnan
werden gemainteneert en geconferveert in haer geheel,
zijn gewoon van alle ty den en alroos , infonderheytin
defe Nederlanden , vryeli|ken volkomentlijk aen hare
princen , Gouverneurs , te remonftreren , de fauten of
abufen die fich in 't Gouvernement tot nadeel van 't gemene befte toedragen , op dat de felve door behoorlijke middelen mogen werden geremedieert. Dien volgende hebben de Staten Generael , namentlijk van Hol,
en Vriefland u'Excellentie in't voorleden
landZeland
jaer geremonftreert het gene zy volgens de wetten en
coftumen der landen hebben geoordeelt te behoren, of
te dienen tot beter direótie en adminiftratie vande publijke aflfairenrprocederende hier in ter goeder trouwen
rondelijk en eenvoudiglijk , gelijk hare voorouders en
predeceffeurs altoos gedaen hebben : en volgens den
aengeboren aert vande inge/eten defer landen, fonder
argheyt of achterdocht : Jn 't welke fo zy de palen van
behoorlijk refpedt hebben te buyten gegaen , fo hopen zy dat u Excellentie dat fal leggen op den aert
der landen, den ftaet en de rechtveerdigedroeffeniffe , die zy te dien tijde hadden ontfangen om de
bloedige wonde en hetonverwinnelijk verlies vande
frad Deventer, en bet Fort voor Zutphen » 't welk genoeg was om de ftantvaftigfte Keyfers of Monarchen
des werelds te ontftellen en te verbijfteren : en verfoeïcen dat u Excellentie volgens zijn grote wijsheyd de
faken laet doorgaen , en alle mifverftanden , die gerefen
mogen fijn , aend'eene en d' andere fyde in een eewige vergetelheyt begraven fijn j verklarende mitsdefen
dat zy noy t den wille of intentie hebben gehad , om yet
te doen dat de eere van u Excellentie nadelig mochte
wefen , of de autoritéyt , den felven opgedragen , verende heyliglijk voor God en de
:
minderen Protefter
wereld , dat zy u Excellentie een ware en oprechte liefde toedragen, gelijk als van te voren, dat zy de felve
willen eeren, refpecteren , en gehoorfamen, en van
een yeder doen eeren , refpe&eren , en gehoorfamen ,
als dat behoort , volgens d'autoriteyt de felve opgedragen als Gouverneur generael vande voorfeyde Provintien Niet twijfelende of u Excellentie (al recipro
quelijk de gemelte Staten mainteneren inde rechten ,
autoriteyten , en prerogativen hen toebehorende. VerIV. Deel.

ME

Vrouwe , uyt de brieven die u Majefteyt heeft
believen te fchrij ven aende Staten der vereenigde
Nederlandfe Provintien , den 20. en 22. vande laetftleden maend Junii , en door 't gene , dat ons de Heeren
Henrik Killigrien RobertVele, Raden van wegen u
Majefteyt inden Rade van State der voorfeyde Provintien, hebben te kennen gegeven, hebben wyt'onfen
groten leetwefen verftaen ,dat u Majefteyt haer als nóch
grotelijx hout geoffenfeert om 't geene fich voor 't vertrek van mijn Heere den Grave van Lycefter , Luytenant Generael van wegen u Majefteyt, en Gouverneur
der voorfeyde vereenigde Provintien , na Engeland in
Novembri laetftleden herwaerts-over heeft toegedragen ,en infonderheyt ter caufe van een brief den 4. Februarij aen zijn Excellentie gefchreven , daer vande

copie aen u Majefteyt is gefonden , 't welk ons ten uyterften doet doleren en bedroeft zijn. Aengefienden
Heere Bukhorft , Ambafiadeur van u Majefteyt herwaerts-over (nalange conferentie over dit poinclt mettc
Staten gehouden) opentlijk heeft verklaert, dat hy hem
van wegen u Majefteyt en zijn Excellentie hielt voldaen
vande verklaringe door de Staten op dit poi nel: of fubjec"t
gedaen
: Daer
toe fal
u Majeft.ftaet,
gelieven
te
fienby enmonde
hare ogen
te flaen
op den
ellendigen
daer
de affairen te defen tyde in fijn , en op de ongencfelijlcc
wonde, diewynieulijxin'tbinnenfte ingewand defec
landen hadden ontfangen, door de trouloosheyt van
eenige quade dienaren ,en datmen voor gelijke accidenten in verfcheyden andere fteden en plaetfen , volgende
d'apparentie , die daer toe was, grotelijx was bcdugt.
Wy en twijfelen niet of u Maj. fal door hare fonderlinge
voorfichtigheyt, dit gehele abuys leggen op de rechtveerdige droef heyt en perturbatie,die in fuiken gevalle
op de alder-ftantvaftigfte volkeren en Koninkrijken
foude mogen vallen , welke wel exCüfe meriteert by uweMaj. , een fo goedertieren PrincefTe en die om haer
rare en uytmuntende deugden , infonderheyt om haer
finguliere goetheyt en genade ten hoogften geprefen is.
Ook aengefien de verklaringe daer van inden brief van
uwe Majefteyt mentie wort gemaekt, niet door de
gemelte Staten , noch ook t' haren verfoeke, maer door
de grote inftantie vanden gemelten Heere Ambafiadeur aen u Maj. is gefonden , die feer heftelijk aenhielc
C
om

2S?üf ban
öc^ecixn
«Öenetaeï
aenDe
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ban
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om vorder declaratie by gefchrifte te hebben, feggendc
dat fulx den wille was van uwe Majeftey t> derhalven zy
niet konden nalaten hem die te behantreyken. Nu fo zy
hierin hebben te buyten gegaen het bevel van uwe Mabereyt
allen tetydenfijn
dienfte enzyt'
welkers
tot in
Fol. 18.) jefteyt,
haer leven
alle perijkel
gevaer
ftellen s fo vertrouwen wy , dat uwe Majefteyt derhalven geen andere
opinie vande gemelte Staten fal nemen , als voor defen :
welke wy u verfekercn , Me trouwe , uwe Majefteyt
feer gëtróu te zijn , en tot deflelfs dienft ten hoochften
genegen,en tot alles datftrekttot vermeerdering vande
grootheyt en veyligheyt haerder Koninkrijken en ftaten , en die bekennen dat naeft den goeden God , haer
behoudeniffe is hangende aende gunfteenhet fecours
van uwe Majefteyt , fonder eenig Faveur of byftant van
elders te verwachten. Wy verklaren ook , Me Vrouwe ,dat de gemelte Staten , mijn gemelten Heere den
Gouverneur Generael, van goeder herten en met een
ware en fincere afte&ie beminnen , hebbende een volkomen en vaft vertrouwen op zijn goedheyt , voorfichtigheytenervarentheyt, gelijk voor defen, en datzy
derhalven hem fullen mainteneren en refpe&eren , fullen doen dat hy werde gemainteneert gerefpe&eert en
gehoorfaemt inde autoriteyt door de voornoemde Staten, aen hem als Gouverneur Generael vande voorfeyde
vereenigde Provintien opgedragen , en als dat behoort
aen een fo voortreffelijken Heere, volgens de plaetfe en
ftaet daer in hy is by uwe Majefteyt „en dat zy voortaen
met zijn Excellentie fullen houden goede en getrouwe
correfpondentie , hem aflifteren en byftaen met alle het
gene , tot vorderinge van 't gemeene befte , handhavinge van defen ftaet > en confervatie vande ware Chriftelijke Religie hen mogelijk fal wefen : in voegen , dat
uwe Majefteyt metter daedfal bevinden , datdefelve
Staten, hoewel eenige anders fpreken, geen ander doelwit of intentie hebben gehadt: 't welk zy heyliglijk
voor den almachtigen God protefteren : derhalven , nademael mijn Heere den Gouverneur Generael volgens
zijn aengeboren goedheyt en fachtmoedigheyt hem
. hout voldaen vande verklaringeen beloften der Staten,
hem ook t' eenemael op hen betrouwende , en fïjnde te
vreden met defe en d'andere, dat de mifverftanden voor
defen ontftaen , mogen begraven en voor altoos vergeten werden: wy bidden uweMaj.in aller demoedigheyt
dat haer believe uy t te willen wiflen alle andere impreffien en gedachten , die zy tegen de voornoemde Staten
foude mogen gevat hebben, en fo langs fo meer haer
gewoonelijke genade en faveur te continueren , aen dit
arme fo feer benaude volk , dat inden nood zijnen toevlucht heeft genomen tot de protectie van uwe Majeft.
vande welke zy wenfchen te worden en te bly ven feer
demoedige en feer getrouwe onderfaten , als fodanig
wefen foude den goeden wille van uwe doorlucht.Maj.
Welkers genadige handen wy feer demoedelijk kuflen ,
God biddende , Me Vrouwe , dat hy uwe Majefteyt
voor altoos wil nemen in zijn heylige hoede. Gefchreven te Middelburch in Zeland , den if . Augufti 1^87.
Lager ftont , uwe Majefteyts feer ootmoedige dienaren de
, Staten Generael &c. ter exprefle ordonnantie ,
ondertekent
C. Aerflenr.

<®act i$ ooit een Paccaet uptgegaen bacc On uc r
bobcn iuctöc / bat niemant eenige caïumnienof Uaï
feuptgebingen uerfp?eRen enfaï mogen toauöeöan^
öeïinge
en actiën
/ fo toeïuanbe Staten
JBBajefïent
en fcrCn*of
gêlfe natie
/a$rjanbe||eecen
<0eneraeï/
particulier / enbanbc jteagifiratcntoartbe fitbm'm
anbcte particuliere <&f[iciet$ in bienfïe toanbenKaribe
toefenbe / toeïït $Iaccaettoa£mnbcnbeaïgi)Qigt.
paccaet
tuier bii ROBERT, Grave van Lycefter, Baender-Heer
betboöen
van Denbig , &c. opperfte Hofmeefter en Luytetoert bat nant vande
Kon. Majefteyt van Engeland , Gouverneur
niemant
en
Kapiteyn
Generael vande vereenigde Nederlandfe
eenige ca*
lumnten of Provintien. Alfo wy verftaen dat dagélijx bevonden
baifcbe
werden diverfe perfonen , eenige onder 'c dexel vande
uptgebüt; Religie
en affeclie totten Vaderlande, eenige byden
p?j[cepnnbteetnsen vyand daer toe geappofteert en uytgcmaekt , hen verf ai mog
vorderende onder de gemeente feditieufelijk te ftroyen

veel calumnien , en val-fche uytgevingen vande aótien ttS*" Ö«*
van hare Majefteyt, en d' Engelfe natie , mitfgaders van jfeptTöc
de Staten Generael , en particulier vande geünieerde Cngeife
Provintien , en vande Magiftraten vande fteden , fpre- *gj"c£ **
kende
van haerlieder handelinge en a&ienna hunnen ^enecael/
appetijt, en die felve malicieufelijk verkerende en bla- noct) tege»
merende, om alfo defidentie te maken onder d'Overig- parttauiep
"*
te brente bedriegen
gemeente
de goede
hey tin, enfufpitie
gen
en mif
vertrouwen
van hunne, enwettelijke
Overigheyt , en vervolgens diflentien en fcheuringen
te maken , waer uy t ongetwijffelt volgen foude afvallen
en defectien van Steden en Provintien , en ten laetften
deruine en ondergang vanden lande, en van de ware
Chriftelijke Religie* fo verre daer tegens by tijds niet
en werde voorfien. So ift , dat om te onderhouden goede rufte en eenigheyt, fonder anderfints te willen verminderen de oude en gewoonlijke vryheden vanden
lande , dan alleenlijk om te bedwingen ( fo veel in ons
is ) de moetwillige fprake en ongebonden tongen. Wy
na voorgaende communicatien metten Heeren Staten
der geünieerde Provintien , en hier op gehad 't advijs
vanden Rade van State nerfens ons wefende , geinterdicce»'t en verboden hebben , verbieden en interdiceren
by defen, allen perfonen van wat qualiteyt, natie, of
conditie die fijn, binnen der voorfchreven geünieerde
landen en Provintien, hun voortaen eenigfints t' onderwinden tefeggen , uy t te geven , na te feggen , ftroyen,
of verfpreyen eenige propooften , redenen , of gefchriiten,ftreckende tot quade beduydenifle vande handelinge en adien van hare Majefteyt of vanden voorfz.
Heeren Staten Generael of particulier , of ook vande Edelen , Magiftraten , Vroetfchappen , en Regenten van
de Steden en Leden van dien , of van eenige particuliere in
, den dienft vanden landen of fteden wefende , ordon erende enbevelende, dat die gene die ons tot welvaren vanden lande yet willen verthonen , ftreckende
tot nadeel vande eere en reputatie van hare Majefteyt
end' Engelfe natie 3 of tot belaftinge vanden voorfz.
Staten en Magiftraten , die van de gene die in dienfte
van defe landen fijn , of van andere particuliere Officieren
dat zy hun klachten of doleantien ons of den
Rade van State fullen over geven by gefchrifte , mee
infertie en betekeninge vanden beklager van wat qualiteyt ofconditie die ook foude mogen zijn * mitfgaders
zijn ondertekeninge , of (o hy niet fchrijven en kan ,
van twee bekende getuygen. En dat niemant noch
fchriftelijk noch mondelinge, ons nochte onfen Raed
voortaen fal importuneren , om diergelijke faken , dan
inder voegen voorfz. op dat de beklaegde daer tegens
gedaen hebbende hare defenfie, de fchuld hebbende gepunieert , en de calumniateurs en valfche beklagers geftraft mogen worden , anderen ten exemple , fo dat na
Rechten , redenen en bilhgheyt behoort. Verbiedende mede eenige t' famen-komften , vergaderingen, of
conventiculen te maken, ofte houden buyten de wettelijke vergaderingen. En allen ledig-gangers en vyandelaers buyten tijd en ftond, en buyten behoorlijke
plaetfen,hun te rotten of verfamelen. Alles op pene dat
de contraventeurs van defe onfe ordonnantie en verbod
geftraft fullen worden als perturbateurs en verftoorders
vande gemeene rufte , criminelijk of civilijk , fulx na de
fake bevonden fal worden te behogelegentheyd
ren. Belaftendevande
en ordonnerende tot dien eynde , allen
Officiers,die fulx toe ftaet, fcherp onderfoek te doen op
de contraventeurs van defe onfe ordonnantie, en tegens
de contraventeurs te procederen en doen procederen
fonder eenige conniventie of diflimulatie , oppcene van
privatie van haerlieder ftaet en officie , en voorts gehouden te worden als fauteurs vande voorfz- perturbateurs vande gemeene rufte. En ten eynde niemant hier
van ignorantie en pretendere , fo ontbieden en bevelen
wy , onfen lieven en welbeminden de Stadhouders en
Staten, of haerlieder gecommitteerde Raden refpe&ive
van Gelderland,en de Graefïchappen van Zutphen, Holland en Zeland , Utrecht, Vriefland ., en OveryiTel , en
allen anderen Officieren , Jufticieren , en dienaren van
den fel ven Landen en Provintien , defe jegenwoordige ordonnantie terftont te doen publiceren , alom daer
men gewoonlijk is, publicatie te doen, en tegens den

over-
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overtreders defer te procederen en doen procederen fo
voorfz. is 3 (onder eenige convenientie , fupport of diftot hare Majefteyts
fimulatie. Alfo ivy bevinden't felve
dienft: en der landen welvaert te ftreckenen nodig te
weien. Gegeven binnen der Stad van Middelburg } onder onfe hand en fegel. Den 14. Augufti. Anno 1 5 87.
Leoninus vidit.
R. Lycejlen
Ter ordonnantie van zijne Excellentie.
G. Gilfin.
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<£rt ii* 3Cugufïi 3ijnber giebelt banbe gecom*
mitteecDe uut ^eianD gchornen aenDe peeren
Staten ban Ü oïlanD / iiujouDenDe Dat 5Ün CrceUen?
tte ïjem ïjieït berrioeeïjt / en Dat De bneben bp De ^>ta?
ten ^eneraeïaen ïjare JBajeftept gefc&eben ï)em
meïbeljaecïjDen/ cnDatïjp geujlte bnebenaen ïjare
litëajcjïept fouDe frïjjijben niet ttoijffeïenDe of ïjare
JÏÉajefï. fouDe ooft een goct genoegen ïjebbem &o
Dattec niet anDer£en reflecrDe Dan 3Une <0enaDe ban
ïfofjenlo metten #|abe ban Hpceftecte becfoenen en
ucreenigen / en Dat De ïfeecen J>taten<6eneraeïber?
foeïjten Dat De ^obintien alle mogeïpe miDDelen
toiïDe acntoenDen / ten epnDc Dat Dit Different ooft
moeïjee gemiöödt en ter neDergeïept too?Den/cn toa£
Denteere&öbQcactban ^oïIanD/ Ifêeeftcrüoïjau
ban ^IDenbarnebelt Daeg$ te bojen ontboben bp Den
€ljeue-$oL*?l- ban <£oïen / Die ïjém öabbe becnlaert
ba flaeu cc öebben Dat De peeren «étaten<8eneraeï
met 5tjne Crreü entte ban 3lpceftec beracco?beert
maren/en pjefenteerbe Den <£|jeur-©o?fï fijnen Dienft
om een miDDcïaer te toefen tufjeïjen De Staten en *>\y
ne Crcellentie /flpj&at boo^taen aïïe bojbete mifber?
flanDen tuffdjen De Staten / en Epcefïer geïjeel tueg
genomen toeebeu/ en Dat eïrban fouDe loeten mat
3ijn officie / en De <6?abe ban Hpcefïec afê (tëcuber?
neuc <£5eneraeï mat sijn toerft foube toefen. <®ofe ioat
oe particuliere (0ouberneur£ öaec meen fouöe 391..
't weih De boo,?f3. If eerc ban (JMDcnbarnebeït / inDe
bergaDeringe banDe Staten ban ^oïïanD comparee?
renoe/ rapponeerDe.
55erocrat<
©e ïf eeren Staten <6eneraeï om Defe mifber ftottifc
beben
Den
Die tufjeïjen Den <0?abe ban Hlpcefter/ en Den
tiwtft oft
nttfberj
^abeban ïfoljento uptfïaenDe maren / ïjebbenge?
(lant tufs Deputeert / jl&eefïer^ JMIem 25arDefïu£ / en ^acob
fcljenöe
©aïfte geDeputeerDe banDen öaDe ban ^>tate : ^tcm
<!5?aïiett
i!an %-ott De ^eer 43eerïacïj banDer Capeïïcn ïïaeD inDe £an?
SU? ^°'' csllctW uan ^eïbcclanö / De peeren ban cfèob?tmijK/
- ïioper en Camminga / om ïjéh tebinöenbp DenJ|eere <$u?abe ban $>oïjenïo met bneben ban creDentie
binnen «£cr-©ccre / ennaerïjibitiebanöare creDen^
tien en bcöoo^ijne faïutatie/ Rebben eetft feparatibe^
ïijn / en Daer na gefament.ijn bertoont D' oo?fane ban
ïjare ftomftey te toeten ; Dat De peeren Staten 05ene^
raeïcnDen ÖaeDban ^tate/ tjebbenDe geöoo?tl)et
rappo?t banDe peeren r£o5e/ en SSopamerrefpectu
beïijftgcDeputeert ban öare €onegicn/in boegen Dat
I» metten boo?fc^cben <£%abe ban^oljenïo'tDaer?
öcr g?oter nüfnoegmge/aléiuct ïjebbenDeDen boo?f3.
a32vibe honnen inDuceren om f)em te laten binDen op
5ijn ^reelïentie Den <J3?abe ban 3lpcef!cr / om met
bmntïijhe communicatie De mifberfïanDenenDife^
renten/Die Daer fcttDcn mogen 3tjn/meg te nemen (f c.
<£n gelijk De boomocmDe ifeeren Staten en ïïaeD
ban ^rate / boo?fïenDe De gjote inconbenienten/ mif
bcrftanDen en bifo^e / feifé Den onDergann banDe
boo?f3. 13?obintien Die Daer upt fouDe mogen ont^
©aet
fiaen/ingebalïeDeboojf5. DitJiDcnticn en Diferentcn
VutCDcu
ter goeber uren niet t' cenemaeï toeg genomen en ge?
seö£j3iu remcDteert toacen/ tot ïjet toeïhe De geDeputeerDe
leciDe se= rjcrhïaerDcn jijn €reelïentie ten Dicnfïe Defec ^?obin?
SSaS tien feer genegen gebonDen te Rebben/ babenenber?
uaii &0* fbcljten De boomocmDe geDeputeerDe op Den boo?*

<02abe/Dat ï)f in niet anDerjl
afêaUe eere en bmntfeïjap betoont foube too^Den.
3©aerop Den boomoemDen <6?abe anttooo?Dc gaf; ( Foi. 19. )
<®at Ï)P 3ö«De een ïfoogDupr £ tn b?p <©?abe/ en geen aimtooo?*

baflaef
in eeniger
onDerDaen
ban Defenocöte
p?o bintien
/ men manieren
ïjem niet eneenhonDe
Dtoin?
gen tegen 3ijn Dann in Dienft te bïijben/en Dat ïjp tjier
bo?en^ De if oogöcpt banDen <£ertf-||ertog Ifêatljia?
b^oeDer De^ liepfer^/ en ban geïijnenDe toogöept
banDen ^ertog ban ^Injon UlïentTon f c. eenige bjoeDerDe^ïioninrban
©?annrDK
getoepgert
ÖaDDe / en Dat öp nocl)
en boo? Den
afênuDienft
ganfeïijh
gere^

5J5J8'
^«0*
tjemo 09
' S?h,„
|S?pS*
teeröe
g|Jb£'
ljem 8t,

foïbeert ma^ ficb niet te miïïen fubmitteren of bege? öaen*
ben inDen Dienfï ban 3ijn boojf*. Crceïïentie : ^»eg^
genDe ï)iee toe rec|)tbeerDige rcDencnte Rebben /en
§emop 5nn bop?noemDe^rce!ïentieniette betrouw
men / fo om ï)et &fferent tuffcl)en gem en CDutoatt
Bo?it5 opgerefen/ 't mem ï)p fcljeen ten Dceïe 3ïjn
(ÊrccïlentietemiHenimputeren/of Dattet ten mm^
fïenDoojDcu feïben geapp?obeert toa^/ aï^ötr"na
't oberïebeceuban 't Carteï fabeur getoont en föiD*
Der gemaek ÖebbenDe. 3infgeïijr ban 't gene l)p ber^
fïaen öaDDe Doo? eenen s^anftert ^ecretaril ban
Den <&eneraeï l^ont^. 3}tem nabemacï men een jaec
geleDenfeïf^a^öP
3ö'n Crceïïentie
ticïjept
en na 3ijn bcrmogeji
Dienfl DeDeinaiïer
/ fyuft op?ecö^
gefogt
eenige garnifoenen en plaetfen/ Die Den feïben <0?a*
be onDer 3ijn commanDcment öaDDe / te beranDerem
^o gaf ÖP Derljaïben te confïDereren / ïjoe |)p jegens
moojDeïijft 5ijne €rceï. gelobe fouDe ftonnen geben /
t' ee^
rrfuferenDe
ïjem öebbenDegerefufeert
nemale
alle Diende. <i^at enuocij
3ijn €reel
Daerenboben
ï)eni3ijn beïoften niet bafl genoeg ïjaDDe geljouDen
inberfcöepDenregarDen/fonDec Die nocljtan^ te o*
penbaren*
^ier op Rebben De GeDeputeerDe gerepïiceert / Dat ^pip*
beroerenDe De DaeD ban J>o?it£ 5ónCrceïïenticï)en banöegeDaeg^ te boren met biïïijfte argumenten en conDitien/ öcpute?^
ftaD* oe*
bertoont en/ bernïacrt
boïïen
jijn
De/ onfcljuït
Dat fp oohtenniet
en ttoijffelbcn
ofhomenDebp
3ijn ^reeïientic/ fouDe ïjem ban geüjften goet content
tement gegeben toerDen / fo ban 't gene gefept i$l s&$
ban anbere queftien/ toaer eenige ongerufte geefïen /
fo ban D'een afé D'anDere fpDe / Doo? ffare ïafieringen
en baïfe rapo?ten ten meefien Deeïe oojfaïte ban ma^
ren. 23iDDenDe Derïjaïben op nieu^ Den boo|noemDen
<6?abe/Dat ÖP öem/boïgcn^ De goeDe affectie Die ïju fo
ïange jaren en infobeïe pecieuïen jijn^ ïeben^ Defe
^^obintien en tot Dienfï Der feïber bemcfen ïjaDDe/
om Den jegenmoo?Digen ncoD / mDe Wiïit boo?fcb?c^
ben ^jobintien ïjenal^nubebinDen (tenepnDeberïjaeït)boo? Defe repfe/en boo? mepnig uren/om acn al^
ïe tjuaetmiïligen te betonen en een tenen te geben ban
ïjare onDerïinge cojrefponDcntie / tot p^eferbatie ban
De boojf3.HanDen bp 5ijn CrceU. fouDe binDen ïatcn.
(©bermit^ Den bpanD met fjet tegcnDerï ban Dien
3ijn pjofglt Doen/ enbprefup^ ban 't gene berïjaeït
i$j feer beïe anDere inconbenienten noottoenDelijft
ontftaen fouDen/ fcïfë naDemaeï Defe i>jobintien in
ïjaer ertreme nooD/ geen Ijuïpe fouDen geftregen ïjeb^
ben om geaftffteert en gefecoUreert te toerDen aïo ban
yare ïioninfiïijïje B)ajef!.ïjcbbenDe ban gcïyueu ber*
focfjt een ^eere en p?mce ban miaïitept felfë en boo*
aï 5ijn €rcd. Detoelne tot groot contentement ban
een pegeïp fo ban De graten en peeren/ aï^ ban aïïe
ïjet gemeene boïïi / 3rjnDe een ïief-ïjebber ban De töeïi*
j gie en bjpbepD Defër $?obintien / Doo? infïanteïnït
; biDDcn eninterceffïenDenïafïban't(ï5oTiberuement
| generaeï IjaDDe aengcnomen.^en toe ïfie men Dan in*
| Dien flaet betjoo?Detegeïjoo?famenenrefpectcrena*
j ber aïïe Defe berecnigDe ^^obintien/en Dat Dien \ioop
: noemDen ^taet in ïjeni feïben niet betbeeit moeïjte
j toerDen/ fonDer epnteïijn öet eene met ïjet anDere te

j*"l0/"to«*HQettibe
infïantclijft
/ enfoïjoog/
aï^be boomoemDe
rjupteren/ enïjierDoo?fouDefïaenteb?eefenDat3ijn
SSTe P?£ferbatie<i5?abetoel
banDe boojf^.
^^oointien
ïjem ter ïjerten
Crceï. en naDerïjant ïjare B)aj. ban De
intiien ia* ging en in recommaubatie toa£/Dat ï)P Öem fouDe ïa- goeDe affectie tot Defe gcaffTigccrDe^jobintien moeïj'
tin *minn ten binDen bp 3ijn 05rcellentie te MiDDeïbucg/ om De ten berb?eemDen/ 't toeïh nootfaneïijft fouDe fïreeften
«Sban boo?f3. communicatie / en te beraetflagen ober De De? tot Der feïber geïjeïen onDerganh : 't toefn De gene
5tPceftcc fenfïen Der gcunïccrDe ^^obintien tegen Den bpanD. Die Daer oojfaue ban toefen fouDen booj (0oD en atIV. Deel.
€ z
ïcn

\»
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Drie en Twintichfte Boel

eeutoigïijn. 23ibbcnbc tot biberfe repfen bat fpim*
ben.'t X&elb
ïen menfeben
(èob
bctljoebenfhuöen
toiïbe.moeten
IBaer bcranttoooj
be 45eneraïe Staten en mec^nocï) oen barelBaj. nocb aen 3tjneCrcel. ee*
nacö ban ,5>ratc alle beboïc gebaen Ijcbbrnbc om bat nïge oojfanc Dan alteratie nocJj quacb contentement
te boojlsomen (niet bebbenbe pettoeg nonnen obtine geben en fbnben. <üm aïfo bier op op be gebeputeerbe
ren)
toaren
met berbaïben
reebt ontïafï.
33ibbenbebenboo|?
aïïcgeert toert banbe inconbenienten / trebenbe in
noemden
<&iauc
anbermaeï
en iteratibelift |gefepttocrbc/batal'tgenebpbenboo?f5.<B?abege?
met alber eenft eninfiantie/ bat bpbocb ban beter communicatie met 3ijnCrceï. in perfoon/ ofanber^
meeninge toiïbe üjojDcu. bemeten benlupben met fïn^ boo? fenere gebeputeerbe toeï ïicbteïijn ja beter
abbij£ en raeb te affifteren / toat / ingebaïle 3tjn €r? banbanberbe afgefebepben foube nonnen gebetect
rel. toiïbe (geïp met reben) gefiabiïieertengemain? toerben : en bat feïf be <£?abc IBaurit^ (toaer ban
tcneert toerben inben cffectueïen fïaet ban't <Öoubec? 3bn <6en. 3Luptcnant toa^) 3ijn O^rceï. eeo babbege*
nement generacï öem gebefeteert/ en bat baertoe Dacn/ en becbaïben berpïicbt bemtegeboojfamem
©e boo?f3.(0?abe gaf boo? anttooo?be geïrjft te bo?cit
«Duplijfce ban nobe toa£ bat men't ben eenen ofte ben anberen
bes <&}&' opdzoeg/ toat bem aïfban baer in te boen foube ftaen *. nocb tot becfebepben repfen/ feïf8metp|otcflatie/
ben ban
Itëaerop ben boomoemben (0?abe benïupben toe? batbp boo? bie repfe niet nonbe acco^berenbembp
j^olienla /
aenbege* berom tot anttooo^be gaf/ bat ïjp feer toel toifïe/batfe 3tjn€rceï.teïaten binben. S3ibbcnbe becbaïben bat
tommtts
men bem bo^berbaerom niet meermoepeïijntoilbe
teeröeban ben &taet befer ^obintienniet nonben maintene?
be j&taten ren fonber be goebe affectie ban $p <tërcel. en b' affi- baïïen / totte rebintegratie ber gereebticbeben banbe
«©enerael fïentie ban $\jm ïioninnlpe j^eefïcéflFe/enbatbp
^obintien en Staten toe/ geïijft aï^ boben gefept i^.
en ban
beröaïben
in
allen
gebaïïe
boognobigbonb
te
toefen
€n bat ^et een anber fafte toa^ met «foabe jfeau?
ben öabe
ban
te. &m bat fp Ijm baer mebe beholpen / fonber be feïbe tot ec titg I bie een bafaï toa£ ban befe J>:obmncn / aï^ met
niger tijb te guiteren. JBaeebeel eer bem / te toeten bem bie een bjp enïibec ^oogbupt^ $eere en <è?abe
<6?abebani|ol)enfo/ tetoiïïen quiteten/ bcmbou? toa^ / en batmen bem confeguenteïp niet en moeïjte
benbe boo? boob en oberïeben/ en batmen bem tot btoingen te bienen en te geboojfamen / ban op foba*
öien epnbe een bono^abïe pafpoojte foube geben / om nigeen (u\fie conbitien aï^ bP foube mogen flipule*
met bernoeginge ban 5pe bïoetmagen toeberom ban ren. ^3eïobenbe nocbtan£ onbcctufTcben te tDtlïm
ïjier na ^oogbuptflanb te bertrecnen of na ©ene? continueren boo? aïtijb / en bat in fulner boegen /
marn / baer |)p onïanr banben Honinft berfoeïjt toag bat ïjp aïtoo£ faï bïrjben in goebc affectie en ïicfbe
te nomen/ gelp bP benïieben baer ban bc bneben tot befe geunieerbe ^obintien/ inbe toeïne bP 14
toonbe en ïiet fien. <£n batmen foube toiïïen gebaeïj- jaren ïang continueïnuen gebient/ en bebaïben5tm
ticb toefen bc goebe bienfien ban Det ncijgg-bolft en tractement/ ban 3ijn epgen 1 f 0000 baïer^ gefpen? ©e^abe
foïbaten befee p^obintien / betoeme fo ïange jaren on* beert babbe / geïrjn mebe inbe geboo?faembept ban ban^o*
öer3ijnó <0?aben beïept getroutoeïp gebient bab?
ben/ en bat bpinfuïften gebaïïe te bjebentoag/ be bare IKajefïept. €n bat fpïupben ban aïïe 't gene bo? Si af C
benbetbaeïti^betbeïeeftfïc'en fabojabeïfïe rappo?t ^ ben
«Barnifoenen/ ü>teben en ffojten bieljp in banben fonben
toiïïen boen bat immer mogeïijn toa^. Cn ^aje
Öabbe / ober te ïeberen aenbe gene tot toeuterjs bienfï
op 3ijn be boo?f5.
gebeputeerbe bp fo?me ban eer? XJ
ïpep?otefïatie/
bantebebbcngcbacnalïe^toatben
Uiu $**
£p toa£ fïacnbe / geïp aïg aen mijn #. <6?abe Man* bier
tit$ ban $a|Tau en tnijn peeren be Staten ban ^oï? mogeïnn toa^/ en ben confcquenteüjft te boubcn ont?
ïaub en^elanb:toeïbecfïaenbe bat be feïbe ten eeruen ïafï boo: <6ob en aïïe be toerelb banbe inconbenienten
fouben toerben gemainteneert en gerebintegreertof bte baer op fouben mogen boïgen / ban baer bmroctoecnieut inben reebten en pjibiïegien ban bare §&jo? hen. ©it rappo?t i^gebaen bp ^arbcfiu^/©aïft/
bintien/en bat befeïbe fouben toerben gegouberneert/ fóopee en Camminga ben 10. ^uguff. 1587.
aï£ ten txjbe banben ^eere $nnce ban o^angien
i&a betberïie^ban Mup$ fotoa^ be <è^abebani
ifoogbï. <6en. inbe toelhe bp bte facb gcintereffeert / 3tpce(ier ban abbg^/ bat bP bebaben ban «èïup^
ooo?
feuere ïifïen
of toeïiet/
p^actpen/ en namentïp in't ge? hjiibe boen floppen boo? finhinge ban ^djepen / ijet pe<^ai»
«e batmen
bebe of
battet gepeupeïtofgjau
fou? *-*n4w
ïtcï)tclijn
toa^ bat
öoo^oogïupmngecn fautebanfïraflfeficbbecbiefte? 1 toembembjoet
be bebben honncngemaeRt
gefebicben/
om feer
bie ban
^ïup^be
babenban
gen be Staten en bare toettigetïiBagifïraten/ enfe? feïbe babenonbniphbaer te manen/en aï^ een Hant- &^s
bert onïanr toaggemoept getoeefïboo? eenen bengel ! fïabteïaten leggen/ batter geene febepen en fouben peSfflE
üuniug. ^tem boo? renen anberen
" mageren «Êngelf
"
tipt nocb m mogen nomen / tot toeïhen epnbe bp be be üaben
man met een felepnen ftoarten 23aert/ en beeïean? fiaben ban be ^bmiralitcpt in Eeïanb beïafie fuïr \ZSTU
beren bie 5ijn <6en.en fpïupben ooft (foben^abe terftontin'ttoerftteboenfleïïen. ©eÖabenter?(lb? WnTe*
fepbe) feer toeï nenben. «^eïf^boo? be beroerten te? micaïitept in ^eïanb bebben bier op berfebepben ia«ö met
gen be Staten en IBagifïraten /ban eenige confifio? fcbeepgïtapitepnenen anbere Eeebarenbeïupben/ ggg"
rianten of nernenbienaerg / en boo?nemeïijft boo? en infonberbept eenige be toeïhe alle ben leben be
ÜermanJBobet/ öepngout/ en beeïe anbere fecretc boo#3, baben babben gefrecjuenteert / en fp booj opbeïepbingen en baïfebe rappojten/ biemen toeïaet tot
rechte enfonbeeïinge lief bebberg banben ©aberlan*
beaebten
te toefen gebooit/ en bebonbenuptallebe
berbalïinge en berogatie Dan 't officie en reputatie
banbe boojnoembe Staten en JïBagifïraten/enom bifcourfen batmen toel eenige fmmnge binnen be
Öaerbpbe onbecbanen en gemeenten te brengen in peerbemcrïit op feïtere beguame pïaetfe foube mogen
öaet/ bifreputatie/ en beranberinge ban bate goebe boen / ban foube be feïbe bupten maten ïtofïeïp balrefoïutien. Om 't toeïft te gemoct te gaen en te reme? ïen/obermit^ baer toe niet min ban ógjote febepen
bieren ('t toeïh boognobig toa.ö/ bp aïbien fp niet fouben moeten gebjupnt tooiden / ban toeïne fp maer
boos een baeflige en gebeeïe rupne u)iiben t' onber? eene te bier tpfo g?otc in Ecïanb babben / maer bet
gaen) men fïcaffe en co^cectir mofïe boen/ aï£ boben, feïbe al gebaen 3ijnbe en foube baer mebe maer ah
3(jtembat eenige perfonen toaren berb?eemt ban bet ïecnïnUïionnenbeïet toerben batter geen g^ote fdje*
ijof ban3ijn <icrceïïentie en uptbet crebit baer fp tot pen ban bupten en fouben inlopen / maer batmen
bic tijb m toaren getoeefl. 't ïDeïft gebaen 3önbe/fou? geenfin^ baer mebe en foube honncn becbinberen/
ben be 3lanben en $iobintien mitfgaber^ be Staten of aïïe febepen maer tbicn boeten bicp gaenbe en fou?
aïfo booj bit mibbel in baer grijeeï toecben gcfleït/ en ben geboecblijït upten in ober be gefonhen febepen
confeguentelp berfeftert tegen bare bpanben/ tot ïtonnen pafferen. 25obcn bien bat bet feïbe op een
toeïïiCM» p jefecbatie bp (<6?abe ) met eebe becbonbeu
en ftiï toeber en op een fpu'ngbïoet foube moeten
toa^. ©e üoo^5<i3?abe ban niet alleen berept toa^ te goet
gefebieben : en aïfban nocb bectoaebten of 't gefon»
boenbe boo^f"3. toebergebinge / maerooh toetefto? hcnboo;ben getoeïbigen flroom niet en foube toecb?
men geïopen en ficb
boo| 3ijn <£mï. neber te toerpen fpoeïen / of rrgrn£ befpben een anber canaeï openen /
en in aïlc£ te berootmoebigen/ en l>em alïe eere en ge? in boegen batfp berhïaerben batmettet fïnften feer
boojfannbept te betoijfcn / en boomemeïijït aen bare toepnig foube nonnen uptgerigt toerben. ©aerom te
Üomnïiïnne MaU bctoeïae typ ficb obecgaf tot een toater geen beter remebie en fc!)ccn te toefen ban mer
oatmoebigen en feer geaffectioncerben bienaer booi 3 of4 febepen ban oojïoge be boojf5(baben te btfetten
en

Vervolg der Nederhnd/ê Oorlogen.
en baer mebe be felbe beu bpanb ongebmpueïuft Denbarnebcït heeft Den Staten aetrgebient Dat Dé
te maften / boch Da aïbien befen niet jegen fïacnbe 3ijn Z&uptfc ruuteren enftnechten boo^hanDentoaren/
<£rcellcntiebe fïnktnge begeerbe gebaen te hebben/ bermanenDe De felbe neer fiiehhjft De penningen Daer
LïoLio ) toaren fptoeïbereet oer felbcr gelieftenateftomen/ toe geDefigneert te berDe te Doen brengen./ op Datmen
mit£ Dat 5óne <£rceïlentie in fulften gcbalïc met Die nieten bare geïijftmen het boojïeDen jaèrljaDDe ge- ©aet
ban Hoïïanö foube hanbeïen / bat hen metten eetften baren / $ Daerom ractfaem gebonDen aenDen <6?abe JJfïSft
5 of 6 huïften tot ten 000^5. epnbe gefonöenfouDe ban ^ohenïo te fchjijben Dat hp fo beeïe rupteren en t,M &e
tooien / Doch al toaec 't ooft Dat men De jjuïften fonDe ftnecgten aï^ hp fouDe mogen in Dat auartier mitfen/ <©?abe
toilïen fïnften/ foube cbentoeï Den bpanb De felbe fton* met Den (6?abe ban itDeur£ fouDe laten optreeften / bjSJeurtf
nen af bjeften tot op ï>et ïaegfïe toater. 3üïïe 't toelfte om De ^ttptfe rupteren en Knechten in 'tSanDte foube or
fh 5ijne <£rcell. hebben obecgefcïfêebcn tot grontlijft béngen : bau geïijften foubemen ooft fcD?óoen bat Dp ««henom
bericht bcr fafte /bcgerenbe bathp baer op al fulften boo? een ti}ii ban 10 of 1+ Dagen / fo beeï boïft baer toe SJpK
gaebe refaïutie toiïDe nemen aï£ De getoichticljept bec toiïDefenDenaï^bPttiocljtmiften/DefgelijrfouDemcn en unety
fafte toa$ becepfchehDe / en hoe toeï hp eerft bpsjjn ooft aen Den <©berfïen ^>onop feö^ijben. benige Da- w» ö»3
boomemen fcheen te pecfifterert ert De EeïanDet£fuf= gen Daer na namentïnft Den i'5- 3Uigufii/ i^ De 55aeDf- +
pectectDe : heeft flcö Daer na ïatengefeggen/ fïenDe !&eere IB. ^ebafïiaen SLoofei^aeDban Staten inDe
Dat Dc$oïïauDcr£ beteet toaren hem Daer toe ouDe bergaberinge gecompareert berftïarenDe Dat Ï3tm
5ijn €rcel. bön 3tpcef!er beïafi haDDe / om mijn peefchepen te laten boïgen.
ren De&taten ban Cf olïanb aen te bieuen Datfe Doch
fete ban
^e Staten ban ifoïïanb toaren inbe maenD ban
toilDen
berfo?gen Datter geïD gereet moeïjt toefen om
cmK- ^tugtifïo ben meejïcn tijD inben ïf age bergaDert / al*
Staten
Der
De rupteren en ftnecïjten toillieh te maften / om De
tcett ïijHDe toaer op tert d.^üugufti inDe bergaöeeiuge
ban eeitige üan^olIanDgecompaccertsijnfeftere <8eDeputeerDe <Duptfe rupteren en ftueeftten in 't HanD te halen / De
ban geinen tijDinge toa^ geftomen / Datter be*
Slie°u/ öanDe &tab HcpDen. ÖemonflrerenDe &oe Dat De toijïe
ïe
rupter£
gereet toaren en Datmen alle Dage meerDec
ijaev
23ujgemcefïerg banDe boo?(5. ^taD onlang^ lip goe*
De en loof toaetbige petfonen / en lief hebberg ban toa^ bettoachtenDe / Dan Dat De <£?abe uan ©bcr=
&ml
Kuoe 't gemeenc befïe / toaren getoaerfcDout Dat fp op hen- fïepn met 5tjne D|ie Dupfcnt ïant^ftnechten noclj niet
toefen / ne= ïupber hoeDe fouDen toefen /om henïupDer &tab en De entoa^aengeftomen. ^aertoerDen eentge geDepu?
JJJ5 JJJfo omlcggcnbe 3£o?pen in goeDe berfefterthept / ruft en teert De toelfte fouDen De rupteren en folDaten een
eenicScpttehoubcn/ toant baer een acnfïag op &an* maenD gagie geben / om op te treeften om het 3£upt*
Dentoa£/ om De befïe patriotten Der boo?f5. Jitab fe oo?ïogsbólft in 't HanD te balen / Dan De Schotten
upt De töegeringc te fetten / en anDere bjeemDeïingen toilDen niet optreeften/tentoare men hen een maenD
in pïaetfe ban Dien Daer toeDet in te fïeïïen en boo?tg betaelDeopDe boojgaenbe moufleringe/ en toilbeu
De goeDe patriotten De HanDen upt te bannen / geïijft niet op nieu gemonflert njtfm/ fo Dat epntclijftDe
in 'tboojïeDen jaer if8<j. tot ïïtrecht geDaen toag : <0^aben ban §oïjenïo en IBeuré De fafte met henlup*
2Hïïc£ met fulften berfïanbe / boomemen en berme* ben mofïen afmaften en hen nieer geben aio fr an*
ten / Dat fo toanncec De ^tab HepDen enDe D' omïeg- Der^op nieu gemonflert sgnDe/ fouDen öebbcnont*
genDe ^ojpen aïfo bermeeftert fouDen toefen / De an* fangen/ aï^ De felbe nu opgetogen toaren na het
oere naburige &tcben en platte HanDen Daer onbee Sticht ban Utrecht / hebbenfe tot <£mmene£ toilïen
fo^terenDe ooft lichteïijft bermeefïert fouDen nonnen inbaïïen/macr^icban <ö;mmenef]eenDieban<8op- ©« ban
tooj&en.lfêaerin De boo^. SSu^gemeefïcren feer bnt* ïant t'famen fpanrtenDe hebbenfe te rugge en Daer Gram* .
roert toefenbe obetmit£ De grote menigte ban b?eem- upt geD?eben / Daer 5ijn D?ie banDe rijftfie hupflupben 2^ rK
Delingen De toelfte fp in hare &tab haDDen / ert noch* DooD gebïeben en beele gequetflenDaer blebentoel be^tateit
tan£ berflonDen Dat met goeDert toijferi raeD mbfl 14. of is DooD en toeï 20 gequetft banDe folDaten. imam.
tooien boojfïen / fónDer Daer öp lange te fïapen / en <0eDurenDeDefe bergaberinge Der Staten ban^ol*
Dat fp toeï getoenfcht haDDen Daer in te mogen ge* ïanb ié De a3?abc ban ^ohenlo inDen ^age ge ftobmpften Den goeDcn entorjfen raeD en abbijl banDe men en heeft De bergaberinge aengebient / nabe*
gecommitteerDe ilaDen mïtfgaberg banöen 1$. %fr maeï bp De peeren Staten goet gebonDen toa^J fo ^ ■ •
bocaet Jfè. 3Ioljan ban OïDenbarnebeït/ Dan alfo ter beel rupter^ en ftnechten 00 te lichten om met Den Sfh^
feïber tijD De mcefïenDeel banDe felbe peeren metten <0^abe ban Mtm$ te treeften, om bc ^uptferuptc- bau^o,
tooojfs. ^iDbocaettoaren beneffenj? 3|jne Crcel.bart ren en ftnecïjten in 't ïanb te halen/ fbtoiïbehpbc teniota
getoaeefchout Ijebben Dat tic ïicmectfc-toècet ba'fSï
.SaflauenDen <6?abeban Hoïjenïo omtrent '^^er^ peeren
togenbofrij/of inDe mepcrije banDien/fo IjaDDen fp up niet en bienbeboo?bietijDonbefet gelaten te toerben/ imin ae»
Öcn felben geraDen gebonDen/ om alle oproerte/nieu= toilbe hen baerom abberterentoat baer aen gelegen &»"«•
toigbcDcncn inconbenienten tebdó?ftomen| en met toa£ bat tik toel betoaert toerbe / berfoeftenbe bat br
cenen toegc te boo?fiert/ op De berfeftertljept en betoa- peeren eenige ^teben hie op De flroom gelegen 3ijn /
ringeDerfclber ^)teDe jegen^ De^ bpanbg oberbaï/ fouDen committeren/ om Die te openbaren toat aen
ïipfonDerfo De felben aenDefpDe banDe ^oogtooertfe DefeïbeïïDcerD en betoaringe ban Dien gelegen toa£/
poo?t mit^ 't bernieutoen baii De felbe geheel open en op Dat men hein namaefë niet en foube tonten Dat ïjp
toecrloog toaj» / De o^Dinari^ toacöterg / befiaenbe al- hen-lupDen baer ban niet en ïjaDDeberaDberteert/
leen in5° man / te bermeerDeren en fuïr beneffen^ De en toerDen Die ban 3^o?D?echt / ïlotterDam / en
felbe in befoïDinge aente nemen nocö 100 anDere «föo^cum Daer toe gecommittcert. ©oo?t0 heeft hp
hem beftïaegt Datter beelftïappernjjen hem na ger
,
goeDe getroutoe perfonen aenDicnenDe/
/ D' toelft fp De om
j'egentooo>
DigebergaDcringetoaren
Daer op fept toerDen aï^ Dat hp fouDe gefept Debben / De lan?
berDacl)t te \33cfm Dattet onberftouD banDe bbo?f5. Den niet langer te hennen DefeuDrren fonDcr b?eemDe
aengenomen toacïjter^ / De boo^ft. ,§taD te feer be^ hulpe / bat hp in ^elanb niet en habbe toilïen ftomen
f toacrlijft foube toefen/ maer Dat Die fouDe mogen ge- om 3rjn €rcel. ban Epcefïec be hanbenteftuffen/
bonDen tooien tot ïaflc ban't gemeen lariD/gcmerftt 't toelft hp niet en habbe nonnen Doen / Dat hp D Jbe r
het felbe geDaen toa^ niet alleen tot conferbaticbait fe aDbertentien upt S5?abanD haDDe berftregen /
Deboojfs. «êtaD: maer ooft ban alle D' anDere nabu- toaerom hp ooft upt bie guartieren niet mocht bec*
rige^teDen en platte HanDen Daer onDer fojtereri^ treeften/ om/ of De bpanD ergenjS eeninbaltoilDc
De.©erfocl)ten Daeröm Dat be boo?f5. peeren Staten Doen/ Dat hp hem Dan 't hooft mochtebicDen/ Dat
fjen banDe boo?f5. bermccrDeriuge ban hare toach? dem meDe na gegeben toert Dat hp en De <6,2abe ban
tcr^tn banDe reDcncn ban Dien toilDen houDen be- ÏLpcefïec metten bpanb focljten pep^ te maften/ en
hoo?lijft bertoitticht/ Defrïbetc ïattDeren entenbe* becfocht batmen ttie ftïapper^ / bie 't alle? fochten in
tien te helpen DupDen Daer 't ban noDe fouDe mogert 'tbectoerbetefïelïen/ fonDe fïraffen/ enberftïaerDe
toefen/en ooft De beïoninge banDe felbe tot lafïe ban meDe / Dat hp anDere geenen Dienf! en begeer De riocï?
't gemeen 3£anD aen te toilïen nemen / en bp pjobifie Dem in en toilDe becbinDen/Danaenbe Staten ban
bel)oo?ïijft notuïe
Daer ban te Doen houüen.
ï|oïïanDen EeïanD.
5^en ^CDbocaet ban ^oïlanD M. Sloöan ban <®k
^iec op i^gecefoïbeertnaDatbm^^abebertroc^
IV. Deel.
€ 3
hert
t5S7'

Drie en Twintigfte Boek.
gtéft toa$ nyt bc bcrgabcringe/ batmcn 3ijn <6en. bcctoo?pen bp fo?inc ban tompjomi^enfeggenaen 1587.
foube bebatiuen tam bt gocbe affectie bieïjpb e ïan* ben ïiioninït Uan <Dcnemecucn / bic 't feïbe gefept
te» babbe betoefen en toetyoeeïj / bat bp be ïtïappec* en bcïient beeft aen ecnen^eece ban guaïitept/ üie
nije niet cn fouöe aebten / Dat ben-ïuuben en be jlBa* 't feïbe baec na aen eenanbecobecgeö^agen Ijezft/
gijïcatm Uan De&te&en mebe beeïc caïumnien nage* qui eft omnifide major, bat$/ bie meet aï^ geloofgeben toerben / batmen be calumniateur£ fomenfe \i)l\ i$J upt toeïr monb iït bettoete/ ontfcbuïbigt
toift/foube fïcaffen/en bat men 3ijn 43en. berfoebt bat mu / fo iï» booL? bitmaeï niet pacticuliecïijïiecfcbibbe/
bp be lauben in befc ucbjocfbe gcïcgentïjcpt / niet be ïtoninh uan^Denemecïtenbabbebem gefept bat
foube toiiïcn bedaren / en toert ooft epntïyft berfoebt be acticuïeu baec op ben Ujeörïjanbrl gefebuben feu
bat l)u !jcn metten <6?aue ban 3lpcefïec foube toilïen bc bem fo becbcbanaïïecebenbunïienenbanb'een
tierceüigen enberfocuen/ bat fuïr foube nonnen ge* en be^ anbecg meeninge / bat bp geenen goeben o
| c()iebcn tot 5nubec eece / en battec anber£ niet goct£ moet flet befeïbe toeï te Uecb^agcn. Sjftbopeentoiït «
boo^ bc ïaiiben en toag tebertoaebtcn. <£ntoerbe geïoben bat be peeren Staten genecaeï geen oo^fa* „
goet gebonben bat men ben<£beur-©o?fï!£cure£/ he gegetien bebben ban fuïïibecuoutoen etc. «S)oba* „(roi.nl
bc $ jcfïbent uan becïBijleenbeïlaeb^eecDDi}^ re jlfóajcffrpt betoeeebt i^bacecbïieuincufietcfleï* „
gerben foube Uccfocïtcn / om 5ijne <£rcel. te onbec* ïcn / fo meent bat iyzt becbjag bat gemaeïit faï tocc*
rieïnen en baectoctebifponereh/ op bit ïefle en fep* hm alïeen faï nitfm boo? bace^oninUcijïJenencn*
De5iju<0eu. niet bpfonber^ / banbatfulrbaeftfton* becfatrn / en fulp gefebicbeube / fo moet fp on$ bec*
en be banb Uan on^ treeften. <&o tcc anbece 3bbe gefdjicben/
atë bcingeredjtigbept
hm toaren.
't ïanben ïaten
be fp fïaet maeeïit oti^ in bit becb^acb te begrijpen
bc
Staten toeberom
bacr getjecï geftclt
igmnda*
<6n aïfoboo^ bie innnbatie ban be 2ï5ctutoe / ben onfen oiiberganïi fa\ toefen be naeflc elïenbige en be*
mJS? 3^ef-byft noteïnft foube moeten beef toaert en bec* bjoefbe conberfïe ban elïenbige flaben/foubec berge*
^«uuh,, ^oQ3t togcl|m f en bat ^ öe 3&fy{„gXatfm j^eemra- ïtjïunge/ eïïcnbjgcc a(?" topïefen inbcbulociebanöe >»
Den Uan be ^UlblafTcr-toactt en 'tïanb banSirfteï/ ^nbianen/ etc.
in ben lopenbeu jare buoi be beboubcniffe uan bien fo ^efe en biecgeïtjuc gecttebten en abbectentien
gcote ïtofftn tot ïafïc bacrber iugefetenen en grote meec/ uccooiföeüten onbec be Staten een b?eemt be^
periculen toaren gebaen / batfc niet meer en Uer* benften. =^p beeft gcote communicatie in Seïanb ge=
rnoebten/ fo toerbe geconfenteert tot berf toaringe bouben met jBonfïeuc ÏJUtTeï <6uubecneuc ban ïïlifc
uan ben ^ief-biju 20000 guïben / toant fo bc bgften fmgen/bp ïjctft ooit JtëonfleuciBojgan <6oubccnenc
niet en toecbeu gemaeftt / fouben bic Uan ï^oïïanb Uan ^ebenbergen gemaeïtt/ en beeft (B^abeiBau^
aen be berponbingen en gemeene nuDoelên toeï rit£ ban j^alTau bcïafïbcnfeïbenbaecinteboecen/
ban bit # bp be Staten Uan ïfoïïaub afgefïagen/feg^
70000 gnlben jacrinr berïiefen.
<ö:abe
(JBjabe IDiïïcm Uan ^affau 45ouberneuc uan genbe in ïf oiïanb en ^eïanb maec een <0ouUecneuc
%oS\'i ©?«flanb Ijaöbe be frontieren Uan ©nefïanb nu tem* te bennen/namentïbït <&}tibe .USaucit^ ban Baffau/
baa ^af* "jften toeï booten en berfeftect met goebe fatifica* acbtecboïgcnbe boo^gaenbe ccfoïutie. 't 3Beïït bc
fau <©au* tien I bat ben bpanb bacr nu fo ïicbteïnu niet en fton* a3?abe ban Hpcrfïec nier toeï genomen en \}eeft,
©e <6ebeputeecbe banbe Staten Uan ^oïïanb toe*
JSSJefc oe musenen gelijft bP te bo^cn gebaen babbe/ maec becom
gehomen 3ijnbe / Rebben ben cappo^t gebaen
ïanösaciu bacr mebe fïcb niet contentecenbe / babbe bu eenen
aenbc
Staten/
en 3ijn ben 23. ^lugufti na bupl geba^
liacb op aenfïag gepjactifeect ou bc Mab Uan <!5?aeningen /
cen
om
tegen
ben
17. toebec inben Üage gecefolbeert
Sn
öaectoe bp een beeï ïitngg-boïft bp benanDcrenfe*
^ptemb, creteïijftuergabertbabDe/entoagDcn feïbenfotoeï/ te ïtoinen / boemen Uoo|t^ met ben (6^abe banDeïen
ijs7» te tonffelijfi en boojfïcbreujft aengeïept / bat baec geen foube/ met ïaftc om bic^aengaenbcen'tgcnebaec
vurn* m^ aen toacj 0|: |-OUOc toeï gcïUft t ïJeü&en / bp aï* aenltïeefttebeïpen rcfoïbecen. <i£n aengefien note*
öien boo? een ertcaojbinacie ^p^ingbïoet fuïr niet ïiju o?b^e foube moeten gefteït toojben om tiet confent
en toace Uecïjinbect / enfco?t£baec na ben Upanb Uanbe o^binatig contributie epntenjfe tebjagen/ en
ontbeïtt.
bat op becfebepben potneten inbe boojgaenbe acte
ïptefïet
3Be 45?abe Uan SIpcefïec bïijbenbc nocï) eenige ba* ban confent gefieït/ bp 3011 Crceïïentic en anbece
apjpaccnteïnïi ftoacigbeben faubm ge*
ë^aïöt 8en in ^eïan°/ 5Ï)n oe ^Cf cen &tetm <0enecaeï ban ^obintien
SSS oae,: gefebepben / en ïjeeft bp befeïbe befcijepben tot macïit toerben/ fo fouben be Abelen en J>tcbcn op be
tot ©o?- ^o^b^ecljt tegen ben 24.of i^ugnfli om aïbaec op refumtie ïtomen met bolïiomen ïafï. €n aengemecïtt
f^echr» afle |'a[icn üan oen ïanoe cn oe betcljecminge Uan bien bet ertcaojöiuaci^ confent banbe 1 000000 guïben^
tub?e te fïeïïen / mibbeïectijb ïjeeft ïjp fijnen feeccra- boo? bett ïopeubcn jace/nocb epnteïtft ter bergaberin*
ge banbe Staten <©eneraeï niet en toa^ gebjagen /
ci^
'Jmniug
met feheceinöoubenbe
ccebentie-b?ief
gefonben
öie Uan
Bcnemupen/
fimpeïijh/
bat /aen
aï*
obermit£
lioninginne
ban <£ngeïanb
fo Uecfcïjepben gccucïjten Uanbefenfïaettotsijnbec ban
500000bc guïben
crteao^binaerujR
(te in'pïaetfe
bocett bp
nennifTe quanten/ fo ïjabbel)pbenjegentooo?bigen jBpïojb 23uhbo?f! genoegfaem toegefïaeu) nu niet
biengec 3tjnen feccetaci^ füuniu^ aen ïjen ïuuben meer en belief be te confenteren ban 150000 guï^
toeï toiïïen DepefcïjecenomteUerlraenbenfraetnan bcnö / in boegen bat bepraten be penningen bp ben
SuS**' Öacc
*°atMaj.
aff«tiefp-ïupben
ten aïecebe opgeb?acbt/ ter goeber reueninge toa^ge^
tucbten
bicnfïe^taö
Uan en
\}axt
Uccfocöte baeromb?oegen
bat fp ben
epnteïijït foube
toecben beCbeïencn
boo,? ben ïo*
penbeuban't
jare gene
geconfenteert
/ fo fouben
toitöen uoomoemben 3luniu^ geïoüe fouben geben / en ïjem frijict
bacc" goeben toiïïc te ab* ^tcben homen geïa^ om te abbiferen / tot toat font*
W°m 3£it3funlum
Ö00^ öen etc.
ba?Ss
geïiomen 5ijnbetecoocenUanbe me toe / 't boo£f$. ertrao?binari£ confent boo? ben ïo*
tuffeben^ Ucctecen
$mm Staten / gaf toebecom ban nieuji een bebenïten op penben jare foube toerben gebogen / en op toat boet
^pangten 3Lpcefiec/ bufonbec om beboojgaenbeb^ietienbaec be quote ban ^oïïanb foube opgeu?acbt engebouben
cnguweïaonins top in 't Uoo^gaenbe boen ban becmaent ïjebben / toojben I aengefien bat bp bc ontfanget£ banbe ge#
oan baeceuboben ïiepen aïomme gecucïjten bat ben pep^ meen mibbeïen fo beeï penningen niet fouben nonnen
orngcï
lanb.
met «Êngeïanb en £>pangien jjjn Uoojtganït foube Qciiclit toojben / afêbp boojgaenbe refoïutic toa^ be*
ntoccbe/'ttoeïh be^inceflé raemt : en eenige anbere poincten meer.
ïjebben cnfeecgcb^ebe
Uan ^angien be Staten abbecteerbe / bat
luebutoc
i&c 4B?abe ban 3tpcef!cc toa£ mibbcïec tijb ben 1 5. ©e <!5?a*
öe 45ouberneuc Uan ÖammcBen^ baec gefept ïjabbe/ of 26. ^llugufïi tot ^o?b?ccbt aengeftomen cn b^unt* S^ÏL
cn ben 23iffcïjop ban l^oïen (Ccure^ babbe 't feïbe ïijft ontfangen. <S>an toajS niettocïteb?eDenDatöe KW*
ooft tegen <f5?aue J]Baurtttu£ uan cBa|fau gefept/ peeren Staten (6eneraeïnocb aïDacc niet cn toaren oefas a«i
öacc toaé ooit eene mifTibe gefebjeben aen eene Uan geïiomcn/Dcrbaïben ïjeeft bp M. Biïïem 25arDcfiu0 %££&
Raebban^tateben 27.^1ug.afgebaerbicbtnaben iojiö*
De eegeciuge aïljiec / inboubenbc aï^ boïebt.
„ .ïlfitjn ïf ecce / th beriebte tt boo? een toaecaebti* ïtage/met fefter fcbnfteïijïte inflcuctic aen be Staten
i , ge fahe bat ben ïüoninft Uan ^pangien en be föonin* ban #oïïanb/om befeïbe fijne en be£ ïJaeb^ ban.^ta*
„ ginne Uan <£ngclanb ben met eenfï toiïïen Uecfoenen te meeninge te bectoittigen en berabberteren. ©e
„ Doo? eenenbjebe/eubatfpbenaïïebepbebebbenon' boo|f5, infïrwctie toa^ inöoubenbe bet naboïgenbe.
i>
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fjnirruttte
ban t gene
ben ll?eere
23arö*ftu;S
ben &tii
ten ban
SjolianDof
Ijategeöcj
pntcecöe
banüjcgen
fijn 4£]tcel.
fouöeuoo?*
tyagen»

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
Of wy fullen ontwijffelijk , behalven ogenfchijnlijk
E Erft vande goede affeclie van haer Majeft. en zijn
Excel, toe ons, als blijkt by bet extraordinarisfe- groot verlies van forten , fteden, quartieren, of provincours van volk van hare Majefteyt.
tien , door 't geweld des vyands, of door oproer onder
de
gemeentc(daer voor in fuiken geval niet weynig ltaec
onthet
tot
Excel,
zijn
van
Item het goet voornemen
fet van Sluys, hoewei fo geheel weyniggeafïifteert noch te vrefen ) in verloop ja gantfehen ondergank geraken.
En ten geringften , in gcheele verachtinge der vyangefecondeert van decs zijde , ja met niet een hem des den.
aldan
,
kennende
, en dien quarrier
Krijgsleenverftaende
denoverften Schenk.
Waeróm zijn Excellentie niemand vande Staten GeEn in volk van ons fyde met 3 Vriefche en weynige nerael (tot zijn groot leetwefen , en buyten zijn hoop)
tot Dordrecht gevonden hebbende , in yl aen die van
andere compagnien.
Daer nochtans by ftaet en aclehaer Ma j. en zijn Ex- Holland (als meeft vermogende en contribuerende) af
cellentie (ook fonder de Engelfe en Duytfe ruyteren en heeft gefchikt.
En na behoorlijke groetcnis , en wenfehinge vande
knechten) 2000 ruyteren en 4000 voetknechten toe zijn
genade
en fegen des Heeren indefenuyteiftennood,
gefeyt , diemen te velde fonde mogen gebruyken.
verfocken
(y , defelve voor ogen hebbende , na haren
Den welken zijn Excellentie ook altijtby den Grave
van Hohenlo door Valck en Bardefio 2? 00 knechten en gewoónlijken yver,nu na alle vermogen,ja boven 't fel600 peerden waren toegefeyt.
ve,haer willen verkloeken,en fonder eenig vertrek ronEn, hoewel fchriftelijk daer opdikwils vermaent, delijk en uytdruckelijk, wat hare E. op te navolgende
lange na den geraemden tijd,en terftont na het overgaen poinclen vermogen en van wille zijn,ce doen verklaren.
van Sluys met ontrent 800 of 900 man is verfchenen, na
Eerft op het revicluaillement en verfieninge van ammunitie der Stad Aernherri , volgende de bygaende lijopgantfeh
en
verdeelt
gemeenelandspouder
dat hy't
gehouden haddejals hy of den zijnen oOk noch fchijnen fle , waer uyt dan Lochum , Dotechum , Sherenberge,
doen ; daer aen wy 't meefte gebrek hadden en noch en Wageninge , mede fouden mogen en moeten verfien
te
hebben.
worden.
Ten anderen op te voorfieningeder fteden Berk en
Alle defe fwarigheden niet tegenftaende , heeft zijn
Excellentie uyt een fonderlingenyver alles gewaecht, Wachtendonk , ook volgende de bygaende lijfteAen alle welke faken ten hoogften is gelegen, dewijl;
wes hem doenlijk is geweeft sde faken aen allen hoeken,
tot ontfet dienende, gevifiteert,en uyt Ooftende getroc- I men dan, daer uyt nier keiijken dienft,en af brek vanden
ken met al wat hy mochte tot Blankenberg , al waer hy vyand heeft te verwachten , ook eer yet lange , als den
hem den vyand (die aldaer feerfterk was) tOtbataille brenger ten vollen is bekent en in't fecreet betrout.
heeft aengeboden : maer de fclve hem in zijn voordeel
En in allen gevalle de voorfz. plaetfen aldus verfiende
houdende , was het gantfeh niet geraden , ja fonder fal de vyand de reft des fomers daer voor verflijten, ook
*t gantfeh verlies van fijn volk, om d'ongelegentheyt gantfchelijk tevergeefs, fovaftelijk te verhopen ftaet.
vande plaetfe , en de vcelheyt van 's vyands peerden ,
Daer wy anders , nalatende 't felve, alle de voorfz.
voort te trecken.
plaetfen
moeten verlaten , en daer afvoeren dat wy kunnen.
En alfo alfdoe vande water-fyde niet en worde beflaen (het welke veele nochtans fuftineren dat licht om
Waer door de vyand terftont voor Utrecht foude modoen foude géweeft hebben) is de Stad overgegaen i
gen komen, en gantfeh Overyfel , met alle de fteden
God weet de faute , en wort daer op alnoch informatie vande Veluwe , ook die aen de Zuyder-Zee leggen,met
de Neder-betuwe , ook de Dortfe-waerd , en tot Ougenomen.
• Staet ook alhier te noteren de fonderlijke affe&ie van dewater en Woerden voor de poorten , lichtelijk onder
veele Heeren in Engeland tot dienft van haer Maje- hem brengen.
Dan by fo verre men fulx voor wil komen , (gelijk
fteyt die defelve ftede in de hoogfte recommandatie
het dan nodig is,fo verre men behalven ons verderf haer
hadden : dat Milord Admirael , Ie Conté de Commerlant, om haer mede op 't ontfet te laten gebruyken , tot Majefteyts argunfte niet op ons willen laden) fo begeert;
dien eynde alleen uyt Engeland quamen , genoeg op zijn Excellentie klaerlijk en categorijkelijk verfekert te
ter daed.
zijn vande ftaet van het volk van herwaertsover , die hy
tot af keeringe van fulx te velde fal mogen gebruyken ,
Daerwy, als voren gefeyt, niemaht en hadden.
En alfo zijn Excell. nu over de 7 weken herwaerts- onder behoorlijk gebod en auctonteyt, in en by allen,
over is geweeft , en, behalven het gene voorfz. het wel- volgende het traótaet met haer Majefteyt , en hem opgeke in deele, immers by den genen die vande fake ten dragene auctoritey t van Gouverneur Generael : item van
vollen niet en fijn onderrecht , tot difreputatie van haer prompte en gereede penningen tot willichmakinge en
Maj.en zijn Excell. hoewel gantfeh buyten haer fchuld, onderhoud des felfs , ook eenige merkelijke fomme tot
is ftreckende , als te weten, darter niet alleen geen 2000 onverdachte koften , ook ftaet van alderhande aramupeerden noch 4000 voetknechten , maer ook het vierde nitien.
En dat voorts alle verhinderniffen , die fulx, als voren
part niet en ïs te bekomen, omdienftelijkte velde te
mogen gebruyken.
geftelt , fouden mogen beletten , by behoorlijke wegen
Door dien defelve en alle andere Garnifoenen fo en middelen af mogen worden gedaen.
gantfeh qualijk betaelt fijn.
Van alle 't welk zijn Excellentie en die vanden Raed
Soo en heeft fijn Excellentie , allen defen tijd gedu- uwe E. (als 't meefte lid der geünieerde Provinciën) wel
rende aen
, geen gantfeh perfeóten en klaren ftaet, noch hebben willen verwittigen en adverteren , om, ofby
van 't volk, als voorfz. noch vande füy ver refterende faute van dien eenige vorder fchade of verloop mocht
penningen , konnen geraken.
( 't welk God genadelijk gelieve af te wenWaermede zijn Excellentie , beneffens het Krijgs- overkomen
den) fydaer af voor God, eneenyegelijkgeexcufeerc
volk en de hulpe van haer Majefteyt, fo ordinaris als ex- en verfchoont mogen worden gehouden ; als die gene ,
traordinaris , tot vordernis der eere en reputatie derfel- die noch ftaet noch beleydinge van penningen noch van
ver haer Majefteyt en zijn Excellentie , eere Gods , en krijgsvolk, noch vol en behoorlijk gebied over defelve hebben. Gedaen tot Dordrecht, den 28. Aug. 1587.
dienft defer Landen , yet vruchtbaerlijx of ogenfehijnI. de Bye ".
lijx te hand foude mogen trecken , noch offenfïjf noch
defenfijf.
en was ondertekent R. Lycejier ,
En alfo den vyand, zijn volk nuververften geruft
en lager
I. van Langen.
hebbende , terftont wederom yet by de hand fal nemen,
daer afzijn Excellentie niet alleen by indiciën en pre3£e antfcpoo?öe 2$aröefio gegeben uefïontpjmct^
paraten ineenige oorden , dan ook door gewifTe kont- païtjtt öacrin Dat bp bic ban ïfotfano en JDefïB'ie^
fchappen is verfekert, waer tegens zijn Excellentie ïanö / geen geb?efe en foute batten om 3!jn <£xccl
gantfeh nodig acht , dat wy ook terftont , fonder eenig lentfe op aiïeg goed rebeUjfe en boï&omen contente?
vorder verlies van tijd , in de laetfte en alleen bequa- ment te geben/ tot toelnen epnoefpoonbergaöcri
me fayfoen , yetwes , en fo veel wy mogen , te handen maren om op aflc£ met 3ijn Crcelïcntie goede 0203*
nemen.

te öeïpen fïcUcn / bat oofe3ijn<2jca1lcnticopgcö|a*
€ 4
0«tè

Drie en Tvvintichfte Boek.
acne anctoritept ten boïïen en inattegtmïbcnmainï
tenccen/ boïgenbe ben ttactaten niette fcïbe gemaeut
en fatiffactte 3jjn <£jcceïïentie tot JBibbelbucg ge*
gebcn / begecrenbe alleenlijk bat 31311 ^ceïïentie om
te boo^uomen alle toehomenöe mif bctfranben / met
£enlupben in confibentie tuilbe Ijanbeïen/ en boen u
parerenhoef) ban'teenige
gene inben
iarë'158© boo|
begnabe boojïeben
geefïen moettoilligltju
of ten
rairifïen boo? mifberfïanb toaggebaen tegen be tcae*
taten met öare l^ajefïept en 3ijn <£rccllentie gemaeïtt / en tegen be geteeïjtigbeben banben 3lanbc/
en geen bojber geïobe te geben in fauen banben 3tan^
bc I ben genen Hit oneenig&eben en mif becfïanben
tuffcöen 3ijn <£rcellentie en be Staten bojbeten en
boeben/ geïp fp/ ïjembpöaceremonfitantiebaet
toe aï gereet 5tjnbe / paiticuïiecbet fouben booj öacc
<6ebeputeerbe boenbetfoeïten.
^en 30. ^ugufïi tjebben be <0ebeputecrbe banbe
Staten ban $f oïïanb aen b'<*Êrccïïentie banben <6?a^
be ban Htpcefter; binnen bet <§>tab ^o?b?ccï)t oberge^
ïebert btfe nabolgenbe föemonfïtantie.

land en Weft-Vriefland altijds verftaen hebben V en
verftaen als noch, dat by gebreke vaneenPrinceder
voorfz. landen de Souveraineteyt der felver landen aen
hen wederkeert : En dat over fulx na het verlaten van
de Conink van Spangien, eertij ds Prince van de voorfz.
landen, alle aclen van de Souveraineté bydenfelven
landen wettelijk fijn gc-exerceert , in voegen , dat zyluyden in dier qualiteyr ook metverfcheydenPrincen
en Potentaten , en namentlijk met hare Majefteyt beneffens den anderen Provintien hebben getracteert, en
uwe Excell. d'autoriteyt als Gouverneur en Capiteyn
Generael van de vereenigde Nederlanden geconfereert.
3. En overmits dattet den voorfz. ongerufte menfehen niet wel mogelijk was der Staten auctoriteyt directclijk te labefacteren of renverferen , fo pogen zy
't felve by indirecte wegen te doen , uytgevende dat de
Staten niet gereprefenteert en worden by den genen
die 't felve na den Rechten en gebruyken van de landen
is competerende , maer by eenige baetfoekers , lorrendraeyers, en quade geaffe&ioneerde totte gereformeerde Religie , hare Majefteyt, den welftand van de
landen , en uwe Excellentie.
(Fol. 21.)
4. Waerom de Staten nodig geacht hebben uwer
Doorluchtige Hoochgeboren Furft enHeere, de
öemonc
Ridderfchap, Edelen en Steden van Holland en Excellentie te vertonen , dat de Staten niet by fekeftrantte bp
rc privé perfonen , maer by de Ridderfchap , Edebe "Staten Weft-Vriefland , reprefenterende de Staten vanden fellen, en Steden gereprefenteert worden , fulx dat feer
hebbende opten jefanö acn* Ven banden > we* en rvPenJk ge^et Nederlanden,
verdwaelt
fijn de gene die meenen dat de Staten uyt eehebben <ö?abe genwoordigen ftaet der vereenigde
ban Hpte* ben volgende den eed en plicht daermede zy de voorfz.
nige privé perfonen beftaen , en dat de faulte die zyluyden
opte felvé pretenderen, den Staten met recht
itommt^*
^an<^en
^Jn
verplicht
en
verbonden
,
totvorderingevan
ben
^o»
den dienft van hare Majefteyt, confervatievande ftaet foude mogen te laftegeleyt worden, temeer, aengeflusufti
der
voorfz. landen, eenfamelijk de eere en reputatie van fïen de Staten altijds verftaen hebben, en alfnoch ver1787*
ftaen, dat ingevalle yemant vanden genen die op hare
uwer Excellentie , nodig geacht uwer Excellentie te revergaderinge compareren , hem in eenige faken fouden
monftreren 't gene hier na volgt.
mogen hebben ontgaen, de felve voor anderen exembehoren geftraft te worden. En fo verre
i.ifNden eerften , dat zy-luyden (hen ten hooch- plaerlijken
JL ften verbonden houdende aen hare Majefteyt , (o uwer Excell. beliefte ware henluyden openinge te doen
uyt fake vande gunfte en faveur by de felve hare Maje- vande redenen , waer door eenige perfonenter vergaderinge vande Staten comparerende in eenige faken
fteyt defe landen en Ingefetenen der felver , veele jaren
tot vorderinge vande ware Chriftelijke Religie \, en den fouden wefen culpabel, fullen de Staten de hand daer
aen houden dat alfulke exemplaerlijk geftraft worden.
welftant defer landen bewefen > als {"onderlinge mits de
f. En alfo de voorfz. ongerufte menfehen mede oorloffelijke en genadige afiiftentie die hare Majefteyt belieft heeft defe landen te doen } en voornementlijk daer faek nemen , om de wettelijke au&oriteyt vande Staten
toe latende gebruyken den perfoon van uwer Excellen- in controverfie te ftellen , overmits in 't confereren vande. au&oriteyt aen uwer Excellentie als Gouverneur en
tie)van herten altijds hebben begeert , dat hare Majefteyt hadde mogen beweecht worden om defer lan- Kapiteyn Generael der vereenigde Nederlanden , en
den Souveraineteyt aen te nemen , óp redelijke con- daer na opten naenf van uwe Excellentie,veele faken geditien , tot confervatie van de ftaet defer landen
pafTecrt;gedaen en gedecreteert zijn,niet con form 't gene ten refpeclc vanden Gouverneurs generael van de
ftreckende. In welken gevalle zy-luyden hare Majefteyt alfulke eere refpect, reverentie en gehoorfaem- Nederlanden , of op haren name ten tijde van Keyfer
heyt fouden hebben bewefen , als zy-luyden Keyfcr Kaerle gedaen is geweeft , maer ten refpeete van Keyfer
Kaerle oft eenig ander Pririce der landen oyt hebben Kaerle , en op zijnen naem als Prince defer landen felfs,
gedaen. En hoe wel hare Majeft. als noch 't felve niet en daerom by vele in difpute geftelt wort , oft uwer Exen heeft belieft , nochtans en zullen zy niet nalaten de
cel entie igeconfereert
s
gelijke authoriteyt, als Keyfer
weldaden vart hare Majefteyt na haer uyterfte vermo- Kaerle inden lande heeft gehad, of alfulke als den Gouverneurs vande Nederlanden (by den felven geftelt) i»
gen met dankbaerheyt te erkennen , en het Traclaet
met hare Majefteyt gemaekt aen hare fijde in alle fijne
gegeven , en dat daer door veele mifverftanden en conpoincten t'achtervolgen. En is haer meninge en intentie fuhen worden gevoed : fo fal uwer Excellentie beliealtijds ge weeft, uwer Excellentie te mainteneren niet
ven te verftaen, dat al ift fo dat de Staten de Gouverneur ,Officiers en Jufticiers van defe landen by tijden
alleen in d'autoriteyt defelve competerende uyten
voorfz. Tra&ate met hare Majefteyt gemaekt , maer van Keyfer Kaerle , of voorgaendePrincen der felver
ook in 't wettelijk gebruyk van de autoriteyt uwer Ex- landen , noyt by epde verplicht of verbonden en fijn gecellentie boven dien by den Staten Generael der verec- weeft aenden Gouverneurs generael der Nederlanden ,
nigde Nederlanden als Gouverneur en Kapiteyn Gc- dat de Staten voornoemt nochtans henluyden de Gounerael der felver , geconfereert.
Officiers, en Jufticiers van Holland en Weftz. Maer aengefien dat by experientie bevonden Vrieflandverneur , (boven d'onderhoudinge van het Traclaet
wort, dat eenige ongerufte menfehen arbeyden, om
met hare Majefteyt gemaekt) aen uwer Excellentie (intuffchen den Staten defer landen in 't generael en partide geünieerde landen wefende) verbonden houden,om
culier ,en uwer Excellentie , mifverftanden en onee- de felve in 't wettelijke gebruyk vande geconfedereerde
nigheden te veroorfaken , waer uyt in 't eynde der lan- autoriteyt , als Gouverneur en Kapiteyn generael vande
den ruijne en ondergang foude moeten volgen , te voorfz. Nederlanden , te gehoorfamen , en de voorfz.
meer * nademael de voorfz. mifverftanden en oneenig- autoriteyt te helpen mainteneren , fo lange uwe Excelheden oorfprong nemen , door dien by de felve menlentie devoorfz. autoriteyt wettelijken is gebruykende:
fehen gepoogt en getracht wort een confufie in de auto- Sonder nochtans henluyden daer mede nopende de
riteyt den Staten , uwer Excellentie als Gouverneur Souveiainiteyt der landen eenigfints te willen prejudiGenerael , en de particuliere Gouverneurs van de Pro- ceren , en dat dien volgende ter difpofitie vande Staten
vintien refpective competerende , te maken : So fal
vande Provintien in 't partiuwer Excellentie believen te verftaen , dattotwech- Generael , en vande Staten den
felven in defe landen vaii
culier (boven d'autoriteyt
neminge van den Oorfprong van de voorfz- mifverftanf allen ouden tijden, en namentlijk van Keyfer Kaerlegeden , de Ridderfchap , Edelen 3 en Steden van Hol- J
competeert hebbende) fal blijven de difpofitie vande faken.
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen*
ken , die Keyfer Kaerle de Hertoginne Margriete , de
Koninginne Marie, den Hertoge van Savoye,en andere
Gouverneurs generael vande Nederlanden niet en heeft
bevolen , maer aen hem felven gereferveert , uytgefondert 't gene by het tractaet met hare Majefteyt gemaekt ,
is verandert, alfo de Staten voornoemt hen daer aen verbonden houden.
6. Item dat alle faken by tijden van Keyfer Kaerle ter
difpofitie vande Gouverneurs generael der Nederlan
den geftaen hebbende , ter difpofitie van uwer Excelc — , ..
!, ., , d's acle;. van
., .,^devolgende
lentie en den Raed van State
latie van het Gouvernement aen uwe Excell. gedaen,
fullen ftaeu, behoudelijk dat in't doen vande depefchen
der felver gevolgt fal worden d' Inftruótie daer op gemaekt en noch te maken : En dat 't gene op ten naem
van Keyfer Kaerle plach gedecreteert en uy tgegeven te
worden , fal worden uytgegeven opten naem , zegel *
contre-zegel en cachet vande Staten Generael , ingevalIe allulke depefchen den Provintien in 't gemeen aengaen. En ingevalle de felve den Provintie van Holland
en Weft-Vriefland in't particulier aengaen.opten naem,
zegel , contre-zegel en cachet vande Staten der felver.
7. Dat mede alle Gouverneurs vande particuliere
Provinticn , generale en particuliere Overften en andere Officiers en volk van oorlog, fullen by eede verplicht
en verbonden worden de vereenigde Landen in 't generael, uwer Excellentie als Gouverneur generael der felver en
, den Provintien, Steden, en Leden van dien daer

SYn Excellentie verklaertopte 6 eerfteartic uien, dat
hy noyt en heeft gepretendeert meerder audtoriteyt,
dan die hem by de Staten Generael gedeferéert is by de
aclen
defen te
vermaent,
is alfnoch daer mede te vreden, infonder
willen inen eeniger
manieren derogeren
d'au&oriteyt , die mijn Heeren de Staten competeert,
oft
van niet
difputeren. So dat den inhoud van defe artitulendaerhem
alleen niet aen en gaet : maer begeert
ook dat zijn voorfz. audtoriteyt hem geheel blijve , vol[ gende de palen ofte limiten vanden Traótate , en de
poffeflïe inde welke mijn Heeren de Staten hem geftelt
hebben , fonder daer in te willen gedogen eenige derogatie , diminutie , of reftri&ie. En dat over fulx niet en
behoort verandert te worden inde aenfehouwinge vande intitulatie of zegel, die zijn Excellentie gewoonlijk
is te gebruyken , en dat met deliberatie of bcradinge en
expres confent van mijn Heeren de Staten Generael , en
fo zijn left- voorgangers in 't Gouvernement generael
des gebruykt hebben.

in fy fullen gebruykt worden , in't particulier gehou en
getrou te wefen. Dat voorts alle de felve, uwe Excellentie als Gouverneur Generael, en den Overften, Ritmeefteren, Kapiteynen, Officiers, en Soldaten,den Gouverneurs vande Provintien daer in zyluy den gebruykt fullen worden , hare Luy tenanten , en den Overften, Kapiteynenen
, Bevel-hebberen over henluyden geftelt en
teftellen , te gehoorfamen.
8. Belangende d'abfolute macht uwer Excellentie in
*tbeleyt vander oorloge geconfereert , verftaen de Staten voornoemt de felfde te ftrecken , om over al het
volk van oorloge te water en te lande, fö wel hare Majefteyts fecours als in dienfte en befoldinge vande landen wefende> commandementen bevel te gebruyken,
de felve tot krenkingevanden vyandent'employeren,
en daer over recht en difcipline militair te doen exerceren :Sonder dat daer onder verftaen kan worden , dat
uwe Excellentie meer krijgs-volks foude doen lichten,
dan uyt het fecours van hare Majefteyt en de contributien vanden landen (conform der Staten Refolutie) mogen worden betaelt.
Verfoeken voorts , dat uwer Excellentie believe de
faken vander oorloge te water te doen beleyden door
den Admirael vander Zee , en het verleggen vande garnifoenen door de Gouverneurs vande refpedlive Provintien.
9. En om voortaen te beter eenigheyt,correfpondentieen confidentie tuffchen den Staten en uwer Excell.
te voeden en t'onderhouden , fal uwe Excellentie believen voor al te doen repareren, 't gene by toedoen van
eenige ongerufte menfehen , of door onverftant, opten
naem van uwer Excellentie inden voorleden jare in
't ftellen van eenige Gouverneurs , of Superintendenten
vanden Steden of Quartieren , en in 't confereren van
eenige principale officien , fo vander Politie als Tuftitie,
tonpnr J'oA» .,-,„ ^to.:„
>. n>
Jl :
tegens d'acte van delatie van 't Gouvernement is ge
daen. En te doen effectueren 't gene byden Staten in 't
generael en particulier , conform den Tractate met hare
Majefteyt gemaekt , en de voorfz. acte by voorgaende
llemonftrantie aen uwer Excellentie is verfocht. En
dat uwer Excellentie tot dien eynde believe van hem te
doen vertrecken,en geen geloof inde faken vanden lande te geven, fo den perfonen van defe landen, als andere
Natiën, die oneenigheyt en diffidentie tuffchen den Staten en uwe Excellentie foeken te maken, en confequentelijk de landen in confufie , en de eere en reputatie van
uwer Excellentie in hazard te ftellen.

39crWas
Den^?aSJ
ban lipte*
Jïer/r°*,t*
ben ito
itionftcan?
^tb?i?e
ban ffi
lanö»

Op 't 7. articul.
Sijn Excellentie bcvint niet behoorlijk dat eed gedaen fal worden den Provintien , Steden en Leden van
dien, den Gouverneurs en Luytenanten particulier,
als wefende een nieuendangereuxding, inaenfehou
vande menigte van eeden , die voortbrengen confulie
en verachtinge,daer toe voorfien dient,völgende het 19. (Eol.23 -■)
articul van *t Traftaet met haer Majefteyt gemaekt ,
welverftaende dat 't volk van Oorloge , komende garnifoen te houden in fteden , fweeren fullen indefteden*
boven den eed die zy zijn Excellentie en't Land gedaen
hebben , dat zy de voorfz. fteden en plaetfen getrouwelijk bewaren fullen voorde Staten en Gouverneur Generael. En datfe niet en fullen attenteren tot prejuditie
vande felve fteden. En dat niettemin zijn Excellentie
fal wechnemen en veranderen de felve garnifoenen alft
hem goedtdunken fal.
Op 't 8. articul.
Sijn Excellentie accordeert den inhouden van dit articul ,en fal acht nemen dat 't felve alfo gedaen werde ,
voor fo veel den tijd en occafie fulx toelaten fullen ,
wefende onbehoorlijk dat door gebrek van nieuwe onderhoudinge van defen , den dienft van de fake vcrachtert oft geinterefTeert fóude worden.
Óp 't 9. articul.
Dat declaratie fpecialc gedaen fy van 't gene de thoners meenen dat behoort gerepareert of geeffectueert
te worden, om 't felve gefien, gedaen te worden als
in redenen en equiteyt bevonden fal worden te behoren. Aldus gedaen den eerften Septembris Anno 1 58/.
en geparapheert.
Lconimt. vt.
Ondertekent
ï^. Lvcejler.
Lager ftont ter ordonnantie van zijn Excellentie, geteykent
C. Huyaenr.

tyiet op ïjeuuen bc Staten baer na gebaen ren na
Öer berMaringe / Die top ttt berjttanier pïaetfell Uie
Öe uetliaïcn fuïloi»

n Maten ban
S€ftere Dag gier na ïjeuucn Degenijcctt
ban baren eigent <0Jtei
^oïïanb een miffïbe ontfan
€>2teï upt Cngeïanb ban beneerfïen&eptemb?#/
imjoubenbe Dat gare IBafefïept gem baegg te bo* ftmu*&
en om namiööag Je^.ar(eu
ren belieft gabbeup Daer te ontbied
te ttoee upren bpgaette&omente^obetot€Want Sf
15 mijlen boben Eonben/ aftnaer uomcnbr gabbe
gare H&ajefrept gem begonfi te berftïarert / batfe
niet en ttogffclbe of ï)ici fo toel al£ baer ginge eenen
gemeenen roep ban fellere bjebeganbelinge maten
ïtoninlt ban Jbpangfen enben§&?inteban$arma/
fnïr aï£ of-fe ban meeninge foube toefen pet particufciet op geeft 5ö» «BHjcccïïentic öp appofïilïe gepelt
lier^ ofbuptett ber Hanben toïïïe en toeten bieg-aen
oefe nabolgenbebernlaringe.
gaenbe te ganbeïen / gare jfêajefïept gabbe gent
baerom nocgmae$toiUcnbetfcïaten/ gare intentie

geen-
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ö£u;;eit
bande

uemfing U toefen in 't aïbctminfïe booj te nemen
't
ben ïanbe
eenigfïng noch
fchabeïn'ft
ï)oegene
toeïïjaec
niet berboben
Quaitjftfoube
af te toefen
nemen /
toaS/ fa ïn befe aï£ andere de£ bpand$ intentie te
onbeefoefcen / te meec haeelïSajefleptnuetujucja*
ren ban bïbecfe tot ruffeenb|ebe habbe becmacnb
getoeefï/ beneffen£ batbceïeinbigniteptenfotoclin
ïiacc epgen / aï£ in regarb ban 5jjn Crceïïentie /
mitfgaöec^bcr ïanben onbecmogentïjcpt geen hïep*
ne oo?fahe öaer toe en foube mogen gegeben hebben.
3&ochtan£ en bk$ aï niet jegenfïaenbe / begcecbe ha*
te 4!Bajejtcpt bat hp toübt niet onberïaten hare <£♦
in en npt haren name te berfefteren/ bat bate inten*
ik geeufm£ en toa£ pet finaïijr bieg-aengaenbe boo?
te nemen / banbeïen ofte ïaten banbeïen / ban met
boojtoeten en aggceatie ban be ïanben/ toien£<föe*
conimitteerDc in Dien gebaïïe / fo toeï aï£ be bate fou*
Den pjefentsijn.
Mm ïjaböe bare Höajefïept Dier boten toeïbeeï
bingen belooft / macc quaïiju geprcfïeert / onbee
anbece bat be ïanben up be 20000 mannen in Date
bctaünge en öicnfïe onberbieïben / toaec af noebtanj?
onïangg aï meeft geene tot bet ontfet ban J>ïupg
(toicn$ beeïieg bare JBajefïept ten boogfïcn bcftïaeg*
be) en toacen te benomen getoeefï/ nictfonbermtr*
nclijhe en ebibente fufpitie ban fommigee ïupben
particuliere fauïteu en ontoilïigbept, ©eeï min boï*
Debe men bare onberfaten ( tot ber ïanben ïaft en
quotifatie fïaenbe) ban 't gene men ben babbe be*
looft» H&aer geïjengbe 't feïbe noeï) bagcïiir upt bare
miöbeïen en penningen te gefeïjieben. Söenefltng
öien toa£ Ijet refpect aen 5ijn ^rceïïentic gelagen
fcei (abeel fuïjc batmenacn hare jBaj. ban allen fij*
ben oojfaue genoecï) gabe ban mifcontentement / in*
öien fp i}tt generael en aïgemepn toelbaten niet meet
öebertigbe / ban ï)et particulier. 23egerenbe en be*
ïaff ende ïjem baerom toeï erpjefteïijfe be peeren Staten «öcncraeï en bit ban ifoïïanb in 't patticuïiet ban
Date intentie tebectoittigen.
«Hjtt be feïbe te bertoiïïigenfïcb in bien gebaïïe ge*
ruft en bupten aïïe fufpitie tehouben. @g meec bat
biecgeïtjne banbeïinge niet getooonhjn toerben booj*
genomen/ ban met beboo?ïnne ceremoniën / tefla*
tk ban toapenen / recipjocnue pafpeotten etc. toaec
af boa? aï£ nocï) geen grote apparencietoa^/ beeï
min bare jf&ajcfï. berboben of quaïp af te nemen /
fo in beftn afê anbere beg bpanb£ gemoet en intentie
te onberfoenen. Ban aïïe 't toeïïteïjp niet en ïjabbe
ïionnen naïaten ïjaer J^og. <£. in aïïe bïnt te ab*
bcttecen/ om fuïr regarb baer in genomen te toer*
ben / aïg be feïbe tot bet ïanben bienft en confer*
toatic ban 't gemeen toeïbaren fouben binbeu te be*
boten etc.
5^it frijnen/ en becfeïjepben aubere abbettenticn
bk be Staten bageïijn^ ban bibecfe pïaetfen Ucegen /
gaf be Staten een groot acÖtecbCIlhen en b?efe / bat
toegen tot CC
onbillijke
en be ïanben
5p-ÏUUben
nen bebnegcïijïtcn
b?ebeb00£fouben
mogen
geb^ac^t

toecben / en men bebont bagcïijï$ ooii batter betfeïjepben totten b?ebefcïjenen genegen te toefen/ en
bat bc eenigöept en eenb?acï)t minberbe / b'eene bug
ö'anber fo gefint toefenbeoftoecbenbe/ ennamaï*
ftanberen ommefïcnbe en mif bcctcoutoenbc.
3&e faften in befen flaet fïaenbe / en bat aïïe faften
feer fïappeïp beïept toerben / boo? be boo?f5. en
meer anbere berfeïjepben rebenen / fo 51311 in be ^ta*
ten ban ï^oïïanb gecompacecct B^ccfïer ^aeob
Baïï. en 300^ B>cnin/ en Ijcbben aen be feïbe ^ta*
ten gebaen befe naboïgenbe p^opojitic.
$:oi30fitte OP huyden den z.Septembris Anno 1587. hebben
banjjacob
wy jacobValk enjooftde Menim, door laft van
3Dal i en
zijn Excellentie den Gouverneur generael dervereegiooftöe

iFlentjn
aenöe
staten
ban J&ol*
lanb o^ï
öartu
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nigde Nederlandfe Provintien , den Heeren Staten van
Holland » vergadert fijndc in den Hage , vertoont,
hoe dat zijn Excellentie op gifteren voorden middag
binnen de Stede Dordrecht , in prefentie van de Heere
Velt-maerfchal Sr. Willem Pellem , en Milord Northons , in Italiaenfe fprake verklaert heeft in éffecT; ,

dat hacr Koninklijke Majefteyt van Engeland by de lefte depefche aen zijn Excellentie gefonden , Ichrijft
fcer verwondert te zijn , dat van alle de tijd , dat zijn
Excellentie over gekomen is , fy niet altoos en heeft
vernomen , \yat de Heeren Staten Generael gerelblveert zijn te doen, nopende het voeren van de oorloge j en de middelen die fy daer toe hebben : feggendc
dat hare Majefteyt wel gedifponeert is , omhaerordtnaris fecours te continueren 3 en metdefe Landen
d'oorlog te vervolgen tegen den Konink van Spangien ,
fo lange als de geünieerde Provinticn middelen hebben j om met defelve en het voorfz. fecours van hare
Majefteyt , hen-felven te defenderen en befchermen.
Maer indien de middelen vandeProvintien , neffens
het voorfz. fecours van hare Majefteyt, daer toe niet
beftand en zijn (alfo fy zijn Excellentie dunken niet te
zijn) gemerkt daer aen deordinaris quote van aooooo
ponden ter maend, tot betalinge van deordinaris garnifoenen en befettinge der fteden en fterktcn der geünieerde Provintien met de geafïbciecrde fteden alle jaers
te kort komt omtrent 500000 gulden ; Behalveneen
derdepart , darmen het krijgs-volk fchuldich bli]ft, .
als betalende defelve alleen tegens 48 dagen voor de
maend. Behalven de fware laften van de equipagie van
de fchepen van oorloge , en onderhoud van 't fchipvolk , daer uyt grote inconvenienten te verwachten
ftaen , indien daer in niet promtelijk wort verfien. Behalven noch de grote koften van vivres, munitien,
fcheeps-vrachten , fortificatien , en andere ontallijke
laften , die alle t'famen moeten gevonden worden by
capitale , en andere extraordinaris contributicn , vallende den burgers en gemeenten feer befwaerlijk , en
voortaen ongeerne dragen , en met executien moeten
geinnet worden. Behalven noch dat de geünieerde
Provintien op 't ftuk van de contributien , invoeringen
van de gemeene middelen , en anderfins, onderlinge
niet wel en accorderen. En geconiïdereert dat haer
Majefteyt 't voorfz. ordinaris fecours van f 000 voet-'
volx en 1000 peerden niet en kan vermeerderen , overmits de grote koften , die fy niet alleen ten opfien van
den Konink van Spangien , maer ook van Vrankrijk
en Schotland, hoe langer hoe meer dragen moet, fo
te water als te lande , tot befcherminge van haer eygen
Coninkrijken en onderfaren. So heeft zijn Excellentie
de Staten wel willen vermaent hebben , dat fy hen ernftelijk willen bedenken, oft niet beter ware vrede te
maken op redelijke conditien, dan dat door gebrek
van genoechfame middelen , d'eeneStaden Provintie
voor , d'ander na onder 't geweld van de vyand gebracht werden. En fo verre de Staten Generael vonden
raetfaem pays te maken dat haer Majefteyt te vreden
was haer daer toe te employeren ten meeften voordeel
van de Provintien. Of indien de Staten fouden verhopen beter conditien te obtineren , handelende alleen
met den Prince vanParma, dat haer Majefteyt 't fel ve
j ook wel mochte lijden. Maer dat geenfins geraden was ,
| dat d'eene Provintie d'andere preven ieren, en met den
Prins van Pai ma apart foude handelen. Begeerende zijn
Excellentie , dat wy ons inder yle fouden vervoegen na
den Hage, om den Heeren Staten van Holland 't felve
van zijnent wegen aen te geven, en zijn Excellentie een
fpoedige antwoort voor donderdag over te brengen,
want liy 't by haer Majefteyt niet langer excuferen konde, repeterende tot meermaels, dat haer Majefteyt wel
geneygt was haer voorfz. fecours te continueren , en
met den Prince van Parma niet te handelen , fo verre als
de Provintien middelen hadden , om neffens 't fecours
van haer Majefteyt henfelven te defenderen, en daer van
verklaringe doende aen haer Ondertekent,
Majefteyt.
\acob Valide ,

f. de Mcnijn.

O ©er befe p?opofitieöceftbe€>2abebanHpccrtcc
hem bp biieben banben 17. «September aenöe
beft pjopofitic
/ batfebabben/
behïaecïjt
ban l^oUanb
Staten
aenbe Staten
ban ï^oïïanb
gebaen
fonbec
5ijnc meeninge toeï tebcrfïaen/ en babben bc feïbe
fcbnfteïijït obergeïebert/ en aen b'anberefïebencn
ooft B^ieffanb en Htrecöt obecgcfonben / baec in be
erre

%nmtt
fchujft&at
g^e^mnm,
mmma
gj^
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
eete ban Darc j^ajeftcpt en ban 3ijne Crceïïcntie D<®t\} Rebben öaec tneDe toepnig untgerccöt/ lm*
:mcr^njetbp Dengenen DieinDe regermgetoa*
groteltjr ïua£ betnojt. J^cnin becfïaenbe Datsiju
«grceïlentie Defe falie toilDc ontkennen of uptleggen ten / inDeu toeJ&en een acöterbenfcen bleef Dat De
na $ne bcliefte/ïjeeft Die p^opofïtie fo öp en $aUi Die JIBajefiept ban ^ngeïanb / fofp eenigbo?Deelboo|
aen De Staten ban ïfollanb oUccijcïcücct ïiaööc/ int baer facgte boen bp öanöeïinge ban pep£/ metten
Sftaliaenfcb getcanfïateert / en #DareraeDebp3tp* fóoninfc ban ^pangieuen ^cttog ban^acina/batfe
aefïec gegaen en geeft öem Dieiuïjanbengegeben/ fulr niet en föuDe nalaten: oocköetgoct uetroutoen
feggenDe Dat bp alfosjjne €rcellentieg meninge ber* Datfeïjaööenopljare JlBajefl. Datfê Defe ïanDen niet
fïaen en ben Staten fcïjnftehjl: baDDe obergeïebert / en fouöe milten bebjiegen / norf* licbtchj&berlaten /
5Ön Crceïlentie De felbe een tocpnig co^cigerenbe/fep^ Öielt ben binnen De palen :. maee omreebt te feggen ƒ
De Doe Ijct inag feet üjcï. 3Doch Die banDcn Öaebban be üoïïanDetg bpfonDer baDDenmepnigberteonuien
Utrecljt öebben onlang^Daeena/ Defe naboïgenDe op Den <0?abe ban HLpcefïcc/ om De b^eemDe maniere
publicatie banben <ètaü[uipfc Doen Doen*
bansnne pjoceburren / Diemen Dagelijr fo lang£ fo
ALfo zijn Excellentie, fo wel by de Remonftrantien ïneeegetaaer toert/ ramen bebont Dat feoert 3911e SSe
die hem belieft heeft te doen den Generale Staten , tocbernomfte tint <4SngeïauD/ettbe geDane Satisfactie homjte
publicatie
banden
als by zijne brieven vanden 9. defer maend na den nieu- De HanDen en ^obintien meer en meer geDeeït toer- **** ^pre*
<£>tflöwen ltijl , gefonden aen allen Steden vanden Landen ,
ijupfcban
ben /mette
ö' eeneStaten/
feonbenbeja Dat
De falie
au* ESe
IStrecijt weluytdruckelijkverklaert heeft: Dat het fo verre fy bere
feïf£met
nocb3tpcefiee
onber beenD'
töegen*
fotwfwtu

geöaenöen dat de Koninginne van Engeland eenigen peys metten
3S. ^eps
3|n geDifcoureert
*£ngeIanD toa^&et oofcfage? «"p"
Konink van Spangien (oude befloten hebben s of tot ten
fieltban
tembec
Dat £>teten.
albaee beeïe
meebe op Defen St austè
fuiken eynde eenige Commifiarifïen gefonden aen den I fyeDeljan&eJ / eenige meenDen Dat ntetooetg lipt ful* boren»
Hertog van Parma, datfyfelfs (mettegenftaende ver- j nen b?eDe|)anbeï ïtonbe boïgen / engabenoe Staten
fchcyden onweerdigheden haer in plaetie van fo veel j g^OOt gelnfi Datfê l)en fo qualp baubcn ÖjeDe in Defe
weldaden bewefen) ons alfnoch genadelijken is aenbie- geïegentbept maren bouöetibe / tuantnieu geen ber=
dende fich met ons te voegen , en haer huipe
fenrrtïjcpt en Konbe bebben banbe Jüetigie / betoijïc
te continueren by aldien wy onfe fake daer toet'onfwaerc
fchicken,
men taeï tpifï en bOÖJteker ÏUelt Dat De Üonintt ban
en aenftellen-Sulks dat het maer en houd aen onfe goede Spangien nocö Den §$mce ban parma nimmer*
correfpondentie en vly tigen wille te vokrecken > de re- meerbe föeligie cnÉbubcu toelaten/ aïgboojecnen
liftentie en wederftant tegens onfe vyanden , die wy van nojten tijD ban jaren / en miDDcIcrnjD ook inbe^oonfer fyde hare Maj. gelooft hadden , doen wy hare by- bintien mactenöemcDerom toelaten/ DrCatöoïijfte
ftant waren verfoekende. Waer in men fich tot noch toe tloomfe ileligie: Mmlx Dat ooh bc €ngelfe luerin niet
niet alfo gequeten heef t ,alfmen hare Maj.wel hadde toe- ban een geboden en tuaren / en Daer loert De ïiomu ■
gefey t. Defen allen nochtans niet tegenftaende men fich ginne ooft in banben gegeben fêfter bifeour^ / m[)ou
vervordert ter contrarien over al uyt te geven , foval- DeuDe tnat <£ngelanb te bertnaebten fïont mt Den
fche fchandelijke geruchten en rapporten die te veel zijn pep$ met Spangien/ bpfonber fo be geunicetbe ©|o>
om hare Majeftey t meer als by alle vorige onweerdighe- bintien fienbe batfe berlaten merben banbe fóonin*
den op 't hoogfte te verbitteren , in voegen dat wy ons ginne / upt Defperatie feïfé metten ïfettog ban Idar(Eol. Z4-) grotelijkx. beforgen dat fodanige gerugten van peys tot ma moebten tracteren/ toelft bifcour^ mpgoetge?
geenen anderen eynde worden uytgeflagen , en met fo bonben bebben gier bp te boegen.
mcrkelijken ernft door uytgelefen inftrumenten verbreyt, ingedrukt en bevefticht, ook inde herten van- ALder geduchtigfte Koninginne , hoewel het mach
<de aller vroomften, dan om ons eyntelijk totten peys
fchijnen een al te vermetdijke fake in een onder- jJfhTOööt*
te brengen , fo wanneer defe injurien ons fouden heb- faet , advijs en raed te geven eene Princeffe van fodani- öenöe Inat
ben doen verliefen degunft, en hulpe van hare Maje- ger wijihevd en ervarentheyt,als u Majefteyt is,voorfien <*Bngelanö
fteyt , wel wetende dat wy menfchelijkcr wijfe5 fonder met eenen raed van uytnemende difcretie en verftande , ^^01
<le felve niet en fouden kunnen tegenhouden noch be- fo wel inden ftand van uwe eygen domeftike affairen,als baööeupt
ftaen , gelijk wy ook genoeg mogen verfekert zijn dat van UM'e uytheemfe naburen3noehtans dewijle den ftaet ^"W^
God almachtig onfe fake niet enfoudegebenedijden, van uytheemfe faken verfcheydentlijk denPrincen wort jjjgn/tej§jté
als wy zijne middelen van een fo Chriftelijke Princeffe overgegeven, fo uyt oorfake vande diverfiteyt vande bctfoöè
met on weerdigheyt verworpen. So ift,dat mijn Heeren
opimen der Raeds-Heeren (die felden accorderen in ^umeeröc
de Stadhouder , Schout , Burgemeefteren en Schepenen een
voornemen) of ongefchikte Staten , ten aenfien van- tten/fienbé
defer Stad Utrecht, boven de reden,die hen totte vorige de begeerte die fy hebben om te behagen hunlieden batfe bers
publicatie tegens den genen die hier van peys fpreken hoogfte overheden en hunlieden toegedane favoriten. L?inu^ifil
fouden veroorfaekt hebben , infiende wat perijkel de Waer door de waerheyd dikmaels yet bygevoegt , of ggomngnta
gemeyne fake foude mogen overkomen byalfohier in met eenen dekmantel bekleet wort. 't Welke inde Ho- ne/uptöcs
haers vermogens niet voorfieo en worde : Wel fcherpe- ven van grote Princeninfwangeennietmingebruvk- SfelS.»
lijk verboden hebben en verbieden by defen , dat nie- laem is geween: , als dangereux voor henlieden en hen- ten $ers
mand van wat ftaetof qualiteythy fy3(ichen vervordere lieden Hofgefin. En om dat menig onderfaet van fchul- tog ban
van peys metten Konink van Spangien of Hertog van delijken plichts wege feer haekt na den voorfpoet zij- ^cSeit
Parma aen te gaen , eenige woorden of propooften te nes Princes, en lands : So heb ik beftaen u r>oninklijke tracteren»
houden , noch daer mede hare Majdteyt of zijne Ex- Majefteyt voor oogen teftellen , dit ongeciert difcours,
cellentie verdacht te maken, het ware dan door haer fel- niet denkende daer door eenigfins te taxeren het treffelijk en rijpe oordeel van eenige van -u Majefteyts Raed 3
ven, ofyemant anders in 't heymelijk of in 't openbaer ,
op pene van metter dood,fonder hope van eenige gratie» noch prefumerende yet nieuws voort te brengen of corgeftraft te worden als oproerigeen verftoorders vande
recter, dan by u Majeftey tdikmads rijpelijk mag wefen
gemeyne rufte , toeftanders en aenhangers onfer vyan- voorbedacht:nemaer uyt eenen y.ver, om te prefenteren
den. Ordonnerende voorts dat die gene die mijn Hee- in alder demoedigheyd aende confideratie en .overlegxen vande Magiftraten met genoegfaem bewijs yeman- ginge van u Hoogheyt mijne qualijk gecierde bedenden ontdecken fullen , die uytgegeven of gefuftineert
kingen en opinien, de felve des niettemin onder werhadden dat zijn Excellentie herwaerts overgekomen
pende de cenfure , en verbeteringe van u MajefteytS
waer , na dat hare Majefteyt afgehandelt en befloten geeft alles verre overtreffende , en biddende om genahadde den peys met den Konink van Spangien , om
dig pardon van alfulke fauten.als ik by ignorantie daerin
gecommitteert
foude mogen hebben.
zijn Excellentie inden Gouvernemente hem gedefexeert , te beveftigen , en door dat middel de Provintien
Diverfe van u Majefteyts geminde onderdanen veren Steden te leveren in handen vande Spangiaerden , of
moeden dat
, gy grotelijx fijt bekommert van wegen
dat
de
fake
vande Nederlanden achterwaerts gaet,waer
diergelijke propooften , tot een publijkc vereeringe genieten fullen de fomme van 100 ponden groot vlems.
van 't accoort foudet ontrecken (ingeerne
gy metuuwc
door dient
eere en verfekeringe mochte gefchieden)
Aldus gepubliceert vanden Stadhuyfe t'Utrecht den 8.
Sept. Anno 1 587. By my
G. Vander Voort.
ter oorfake vanden fchandigen voortgank in defen gevallen
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vallen inde befcherminge vande voorfz. Landen , niet
tegenftaende de exceflive onkoften by u Majefteyt geleden inde twe jaren vande afiiftentie aldaer gedaen , met
vermeerderi nge van uwen ordinaren laft ter fomme van
tfoooo ponden fterl. ten minften , beneffens deconfumptie vande contributieh der Landen 'tfedert den
10. lanuarij i<jS?. tot den io.van{defe jegenwoordige
maend Augufti 1^87. belopende tot 500000 ponden
fterl. Welken* uwer Majefteyt gehelen laft voorde
voorfz. twe jaren maekt 8 izooo ponden fterl. Inde
lan't welvaren isvanden
der welker(hoewel
uytlegginge
de ,en den welftant
des felves befchermt
geweeft )
zijn daer des niet te min verloren geweeft by belegeringe > en verraderye 7 fterke fteden neffens caftelen en
havenen van gene kiene importantie , de groothey t van
welke voorfz. laften , met het verlies vande fteden en
andere plaetfen foude geringe difcourageren een Prince genoegfaem hoogmoedig , confidererende dat noch
den Rijkdom defer Landen,noch den geweldigen threfoor van u Majefteyt kan wel verftrecken om daer in te
continueren, nochtans als u Majefteyt fal overleggen de
gelegentheyt en den ftaet van u eygen Koninkrijke , en
Landen , de boosheyt en liftigheyt van uwe vyanden ,
de verfcheydenheyt van de Overfte onder uwe eygen
onderfaten , en de weynige hope die voor u gelaten is ,
om u felven te verfekeren door eenc pacificatie , met de
fwarigheden om daer toe te geraken , foo fal u Majefteyt bevinden , hoe veel u daer aen gelegen is , niet alleenelijk rijpelijk te ramen,en overleggen, wat cours gy
fulc mogen nemen tot defenfie en prefervatie van UM'en
perfoon en ftaet , nemaer hoe dat 't felve by tijds fal mogen geftelt worden ter executie. U Majefteyt (onder
correctie) en heeft rhaer twe middelen omtebeftaen,
den eenen door pays ,en den anderen door oorloge, den
weg van payfe is de alder aengenaemfte voor den aert en
nature van u Majefteyt , en alder bequaemfte voor den
jegenwoordigen ftaet en ftant vanden volke uwer Landen : uytredenedat den rijkdom der felver is verkregen en geconquefteert by traffike van koopmanfchap,de
ophoudinge van welke mach uMaj. onderfaten verarmoeden, en opbrengen eenige dangereufe inconvenientien voor uwen ftaet. Indien dan u Maj. wil op den pays
iefolveren,fo moefte geconfidereert worden, of 't nodig
fy den felven aen te gaen , en met hoedanige verfekertheytj den Konink van Spangien fonder eenigen twijffel ,
fal u Majefteyt voorhouden en toelaten redelijke condïtien, fcheydendeu felven van alliantie en correfpondentie die gy jegenwoordelijk houd met de geünieerde
Provintien, het is ook gewis en feker , dat den Prince
van Parma fal feer gewilhglik aennemen de propofitien
vande handelinge, alswefende eenen groten weg tot
tweefpaltigheyt van de Provintien , en daer door hy in
onlangs voorleden tijden grotelijx is viclorieux geweeft , diergelijke propofltie van den Keyfer weynige
jaren geleden was d' oorfake van de feparatie van Artoys en Henegouwe. En ongetwijfelt eenen nieuwen
handel fal in hazart ftellen de divifie van Gelderland en
Vriefland , uyt reden dat defefwacke Provintien niet
geerneen fullen dependeren vanden pays van Holland ,
doordien ( als by experientie dagelij x wort gefien) fy
meerder regard fouden nemen op hunlieden eygen particulierebadan
ten , op het gemeen voordeel van hunlieden naburen. Doch hoe u Majeft. foude mogen aengaen met verfekertheyt van uwe eerc , en hoogney t , is
een fake die op het hoogfte ftaet te confldereren. Eerftelijk , ik hope dat niemant u Majefteyt fal raden te verfaken ofd'een of d'ander , u Majefteyts eere fal gebragt
worden in queftie , indien gy verlaet defe Landen en
'tvolk van dien : aengemerkt gy de felve geengagiert en
verplicht hebt by twe middelen , den eenen by contrair, of accoord , daer by gy u felven hebt verbonden
met woorden , of beloften van een Prince, henlieden
afiiftentie te doen gedurende hunlieden oorlogen , fortder limitatie van tijde , d'ander by de uytlegginge van u
threfoor , en uytftortinge van 't bloed uwer onderfaten,
doorgebracht en geconfumeert onder henlieden: u Majefteyt enkan niet (onder correctie ) dit volken land
verlaten, gy felve blyvende geruft en feker. Want indien
gy die abandonneert 3 deSpangiaert wiltfe overwinnen,

*

en in feer korten tijd Heere over henlieden worden,niet
ten opfïenvan de groothey t zijner macht, de wijl de
Landen genoegfaem fterk zijn, de Steden wel gefortificeert, cn'tvolkniett'famenongerefolveert inde fake
van hunlieder befcherminge, als d' experientie vande
belegeringe van Haerlern , Leyden , Zierig-Zee , en ander Steden van importantie ons hebben geleert, nemaer
de ware contenantie en name vande Koninginne van
Engeland maekt dat zyin hunlieden ftant bly ven vereenigt ( hoewel hy in hem felven ontftucken en verdeelt
is ) en geeft moet den volke hem felven te befchutten
met lijf en goed, en v'oedet henlieden met goede hope
van eyndelinge vryheyd en overwinninge : welke van
henlieden genomen wefende, fo vervalt ten gronde
hunlieden hope en verwachtinge , en maekt dat fy hen
bereydenomte treden in compofitie en accoord metten tyrannigen Spangiaert, hunlieden pays makende
door nootfake tot hunlieden ruine en onderdruckinge.
Hoe u Majefteyt kan fekerlijk behouden wefenmetfodanige feparatie , een yegelijk menfehevan verftand
fal 't lichtelijk oordelen, die geobferveert en waer genomen heeft d'offenfïenenaenftoten, dieu Majefteyt
en natie van tijd tot tijd gedaen heeft den Spaenfen Konink en zijne onderfaten. Den Konink van Spangien is
een Prince feer opgeblafen iri hoverdye, meer als eenig
Potentaetvan Europa, hebbende eenen raed genoegfaem inpolitie en experientie, om zijne eere niet te laten lyden eenige wederwaerdigheyt , den aert van die
natie is trotfig, en wraekgierig over hem felven, van
dien die ftantvaftelijk, of veel meer obftmatelijk houd
zijn beloften en refolutien , en niet lange geleden heeft
hem felven toebelooft de Monarchie vande wereld,
indien de oorlogen vande Nederlanden hem niet en
hadden behindert: indien u Majeft. begeert te weten
hoe hy t' uwaerts gefint ly , laet u in gedachteniffe komen de praktijken die hy onlangs gepleegt heeft om
te invaderen u Koninkrijken van Engeland en Yerland,
dat hy tot dien effecle menigte van uwe principale onderfaten heeft gecorrumpeertenaen zijne fydegetrocken , om te helpen vorderen de voorfz. invafien binnensLands, en wat inftrumenten hydaer ingebruykt
heeft om te volbrengen zijn verraders voornemen : als
Mendofa, zijnen Ambaffadeur Guaras, enPedroGebiarra , beyde voerende de titulen van zijne Agenten in
Engeland , u Majefteyt en mag niet vergeten de San&a
of heylige ligue ( daer van hy 't hooft geftelt is ) en-ie
onverfoenelijke boosheyt des Paus , den auteur en eerften oorfpronk daer van , welkers bloetdorftige gierigheyt om u Majcft.en hare onderfaten te ruyneren en vernielen nimmermeer fal verfaet wefen. Niet alfo, goede
Madame , hoe fy in hunlieden affectie en begeeitch-y veren om te vervolgen de verderffenis van uwen Koninklijken perfoon , en welvaren. Befiet doch eerftelijk in
u eygen Koninkrijke, en Landen, en overlegt den nom^brevandequaetwillige Papiften, Atheiften , en Malcontenten, neemt acht op de gemeene armoede van uwen ingefetenen volke door 't Koninkrijke, eenfdeels
vervallen door de ophoudinge der koophandel , welke
over etlijke korte jaren 't gemene volk (eer verarmoed
heeft, die alleenlijk leefden op het wolle weven, en
lakenen maken , van gelijken en moet in genen dele
kleyn geacht worden de macht vanden Spaenfen Konink ingevalle
,
gy aenmerkt de mogentheyt van zijn
beurfe , of het geweld van fijn volk, en 't getal van zijne
ervaren krijgslieden en ruyters ter oorloge,foen kan hy
geenfins u Majefteyt hinderen of overvallen : En kan
ter Zee in ganfeh Europa niet voorfien worden van
fchepen , fchippers en bootfgefellen , genoechfaem om
te doen fuik een exploict , fo lange als u Majefteyt hem
kan houden vande poflefile van Holland en Zeland ,
waer toe indien hyt>eeniger tijd kan geraken, 'tfyby
payfe, of conquefte, hoewel u Majefteyt haer veel mach
beloven tot haer eygen defenfie , uyt reden van de grote vlote , en de menigte van de fchepen van oorloge ,
van uwe onderfaten , nochtans met de toevoeginge van
defe twe Provintien , die alleen fonder afiiftentie van
zijn ander Koninkrijke en Landen vermogen te furnicren meer fchepen en bootsgefellen dan 't gehele Koninkrijke van Engeland, fofal u Majefteyt in perieul
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ïijn van twee merkelijke inconvenienten, d'een van ter
Zee overweldigt te worden, en d'ander va*n ganfchelijk
onder voeten getreden te worden, de traffic en koophandel van uwe onderdanen in alle plaetfen. Want hy onder
hem krijgende de Provintien van Holland en Zeland ,
niet alleen affnydenfal de negotiatie van uwe kooplieden tot Embden,maer door zijn geweld en credijt haer
verhinderen den handel op Hamburg, Bremen , Elbig ,
en de red van de Anfche Steden, aft welke hem weynig
aen hebben fal ten opfien zijner grootheyt , en fal goetwillig confenteren in't gene daer mede gelet en behindert foude mogen worden den handel van uwe kooplieden in defe landen,als't felve by experientie van fommige voorleden jaren is gebleken , wanneer de Staten niet
nagelaten hebben hunlieden uyterfte befte te doen , wel
by weygeringe van onfe kooplieden te laten komen , en
handelen in hunlieden Steden , als by practike gemaekt
met de Keyfer en de Potentaten van Duytfland om henlieden te fecluderen van de traffic en handel uyt alle de
Landen van den Keyfer- Rijke : So is het ook wel te
noteren dat in defen leften dieren tijd de Staten door
geweld van hunlieden fchepen gaven verlof aen de meeftendeel van Europa om te vervoeren greynen van Dan7ijk, niet tegenftaende den groten laft van hunlieden
oorlogen, en de macht van hunlieden vyanden, fulx
dat de Francoyfen , Hamburgers , Breemers , en Embdenaers waren benodicht door hunlieden gecommitteerde te verwerven toelatinge van traffic , en waren te
vreden convoyen te betalen van alfulk koorne , als
door middel van licenten aen henlieden gebragtfoude
worden. Waer toe dit geobferveert mag worden , dat
is geNederl
van deover
geweltderen
defenomtijdte'tcomman
indien
de
traffic van
de anden
noechfaem

den
oorlogen'
vande , civile
gedeelt ten
Konink
en refpette
den Guizaert
en tuffen
defelve tuflehen
en den Konink van Navarre, en 't huys van Bourbon, en bevonden worden, datter geen apparentie en is, dat zy-Üeden
of yemand van henlieden, kan beletten de toeneminge
van des Koninx van Spangien grootheyt, En fo veel
behngt de Potentaten van Duytfland , ïjoeïatt m frattt

yegelijken genoechfaem
fp bat? l'nne 5ljn / is eenen te
kceren tot mijne voorkennelijk, En om nu weder
genomen prop'^fitie , en te tonen , oft den pays dient
gemaekt en aeng^aen , of den felven rufte en verfekeringe fal mogen mede bringen : Ik en wil niet peremtoirelijk affirmeren , datter geenen pays en dient
uwe alcontinueert
, in gevalle umetM^'eft.
aengegaen
: dochftaet
de provintien
liantie en confederatie
voornamelijk te pondereren de refcJinie van de Staten
en van de principale fteden eiker provintie jegens de
intentie en meeninge van den Spaenfen Koflink , fulx
dat indien gy verfekertheytverfoektfo wel voCï uwer
behoudeniffc , als vooi hunlieden , gy en fult nimmermeer daer toe konnen geraeken , dan met wonderbare?
fwarigheyd, ende niet in defen tij de, als wanneer de
vyand den fterkften te velde is , en u Majefteyt niet
alleenlijk is gefwakt door 't verlies van Steden , confumtie van de threfoor , verarmoedinge van den volke
en landen , nemaer de civile queftien , en tweedragten
gerefen, en gevoedet tuflehen de Gouverneurs, Staten,
en principale hooftluyden van de foldaten en provintien ,waer mede u Maj. mach wel verfekert zijn, dat den
Hertog van Parma zijn profijt en voordeel doen fal , en
om defen pays te behinderen en geen voortgank te doen
hebben , fult gy vinden defe naervolgende beletfelen.
Den Adel, Edel-luyden ,en Hooftmannen van de
Oofterfe landen , waer in (y fullen gemainteneert wor- fteden die voor henen hebben geemployeert geweeft
den by de macht van Spangien , fo verre als u Majefteyt in eenige regeringe , en fullen nimmermeer confenniet tegenftaende de redenen voren gementioneert ., teeren in eenigenpays, eerftelijk uyt oorfake fygeene
foude op eenig beter gefondeert voornemen u felven middelen en konnen vinden om hunlieden perionen te
fcheyden van de Provintien , het fy t'huys ontbiedende verfekeren , fo den Konink commandeert over de landen , nemaer dat hy in tijden en wijlen over henliedert
Uwe fortfen, en behoudende de Steden variVliffinge
hem
fal wreken. Ten tweeden om dat hunlieden eergen
ringe
, die
van de pennin
en den Briel , tot verfeke
de Provintien u Majefteyt zijn ten achteren, ofdatfy gierichey t en begeerte is te gebieden , waer van fy feer
fouden mogen weygeren met u te treden in handelinge node fullen worden afgefet , hebbende gefamelijk
van vrede daer gy foud uwen pays apart maken , fo voor ettelijke jaren gegouverneert. Ten derden orrt
moeft gy eerft voorden of de voorfz Steden zijn houde- hunlieden Religie en confeientien , alfo fy meeft alle
lijk met hunlieden jegenwoordige garnifoen alleene- van de gereformeerde Religie zijn , welker vrye exercitie deKonink henlieden tot geenen tijden en fal toelijk , of wat garnifoen beftant fullen zijn om defelve te
bewaren , en noe groot de laften daer van fullen wefen,
laten, enHolland en Zeland geene ander Religie hebbende dan de gereformeerde fal alfo node in den pays
als ook van hunlieden ammonitie met d'onderhoudinge
van eene continuele vloot van fchepen , om de Zee te accordeeren , indien de felve geabolieert , en d'exerbewaren tot hunlieden defentie. En wanneer alles fal citie van de Paperie wederom wort ingevoert,de Predikanten fullen keeren de herten en affectien van den vol«verleyt worden , u Majefteyt fal bevinden , dat de
nge
van de voorfz. twee Steden in effecte fal
bewari
ke direclelijk tegen den pays , uy treden fy bemerken >
equivaleren en gelijk zijn, den gehelen laft dien gy hebt en fïen , dat den felven fal wefen de mine en den val
te dragen van wegen d'onderhoudinge van de ordinaire van de Religie. Bemerkt doch Me-vrouwe wat verfeaffiftentie en fecours , daer beneffens houdende d'an- kertheden dar.tet zijn , die henlieden den Konink wilt
der plaetfen van den Lande , *t Land foude jegens u re- gunnen: Hy fal (fohyfeyt) alle fijn forcen uyt defe
volteren. AVaer in de onlange experientie van Nero landen weeren , en die leggen in frontieren tegen
heeft u Majefteyt alder beft geinftrueert. En hoe peri- Vrankrijk , van waer hy tot allen tijden defelve wederculeus dattet voor u Majefteyt fal zijn fonder henlieden
om trecken en brengen fal in de voorfz. landen , om
uwen pays te maken , en henlieden te verlaten in de teinvaderen, of tyranniferen over de Staten , enden
genade van hunlieden vyand , mag ten rechten gecolli- volke, wanneer hy bequamen tijd fïen fal , om hem
geert worden uyt de redenen en argumenten aireede ge- over henlieden te wreken. Hy fal confenteren d'onderallegeert, daer is dikmaels een objectie gemaekt gehoudinge en prefervatie van hunlieden oude privileweeft jegens den voortgank van de grootheyt en gegiën : nemaer fy hebben menige privilegiën , die de
weld van den Spaenfen Konink , als dat het niet en is Konink nimmermeer en fal approberen , den Konink
gelijkformig dat den Konink van Vrankrijk , en de Po- en fal tot geener tijd henlieden accorderen 't poinct van
tentaten van Duy tflant hem fouden laten te groot wor- de Religie waer fonder u Majeft. haer mach verfekert
den , ten opfien van de inconvenienten , die daer uyt houden , dat de Staten en 't volk van der Religie nimmermeer na pays fullen trachten ; maer latet fo zijn dat
fouden volgen jegens henlieden welftand,defe objectie
ware wel geproponeert fo verre defe eeuwe ware gelijk de privilegiën gegunt werden, de ^Religie gèaccordie was ten tijde wanneer Hendrik den VIII. en Fran- deert by tolerantie en lydinge , en niet by beveftinge ,
$oyS den Konink van Vrankrijk leefden, dewelke hun- de forcen geweert en gebracht in de frontieren , wat
lieden devoir deden de grootheyd van hunlieden naeft- verfekeringe fal der wefen,dat defe dingen al gehouden
gefetene Koningen te houden in egaliteyt en gelijke en in fwang onderhouden fullen worden , fal den Kobalance. Doch fowienuaenfïetdenftand van Vranknink confenteren , dat de Provintien, daer de gereformeerde Religie alleen is gevefticht , tot hunlieden beter
heyt
t
van den Ko-'
rijk, endaer in bemerk de mogent
nink, fo die nu ter tijd is en hoedanigen aenhank de gerufticheyt hunlieden garnifoenen fullen behouden
Spangiaért hem daer in gemaekt heeft,door den Hertog inhunlieder frontier-fteden, vooreenige jaren? Hoe'
van Guife, en fijne oprotten, mitfgaders hoc'tland ftaec I fal uMaj. en den Konink van Denemarke beftaen hier
IV. Deel.
^
.
in te

Drie enTwintichfte Boek.
hunlieden
38 indefete interponeren
dingen alle volbragt en

credijc en borge zijn , dat
onderhouden (uilen worden, en toe meerder fekerheyt van de landen te treden
in een ftrikt verbond met de Staten , dat fo defe conditie daar op den pays toegegaen is, worden geinfringeert
en nagelaten> gy oorloge voeren fult tegen Spangien, en
fenden geweld in de landen om henlieden te befchcrmen; indien u Maj.van uwer zijde daar in foudc verwilligen , het is te beduchten of de Konink van Denemarken hem felven fo verre niet foude willen verplichten ,
fai den Konink met hen-lieden accorderen geene Papillen teftellen ïn't Gouvernement van de provintien , en
Heden van Holland en Zeland» nog in de officien van jufticie en van de Oveihede»7 van fteden?neen hy gewis. So
dan Me-vrouwe,en nV na geenen pays,en overdenkt de
perikelen, die da?* volgen willen uyt uwe handelinge
van den felven- eerftelijk fultgy werkeneen wonderbaar achterJenken in de herten van de Staten en van die
van de Keligie jegens u Maj.gy fult hem odieux maken,
en aJles in't openbaer brengen onder henlieden : gy fult
de landen en 't volk in divifie brengen, en de quade onder de goede ftellen , de papillen , atheiften , anabaptiften , en die van ander religie , fullen onvoorfigtelijk na
den pays lopen, om ontflagen te zijn van de impoften en
laften.
Gy fult daar door benemen den cours van de contributien , en geenen middel hebben om te betalen de foldaten,die daerdoor fullen mutineren, enden vyand
de fteden overgeven , de Kapiteynen en foldaten fiende datmen tracht om pays. te hebben, en wetende
d' ongelegentheyt van de landen om henlieden te voldoen het agterwefen datmen haer fchuldigis ('t welk
groot is ) fullen hare voldoeninge aen den vyand
Foekem , en alfo ( 't welk wel te bedugten is ) fullen fy
den welftand brengen tot een ellendige defolatie van de
landen
clufle. , en aller dingen ruine en verderffeniffe, tot con-

Opeendink bovenalle andere moet uMaj. eenbyfóndere oge en regard nemen,een fake van geen kleyn
perikel , 't welk is , dat de Staten felve bemerkende
u Maj. onwederroepelijke refolutie om pays te hebben,
en vrefende de perikulen regts hier boven gefpecifieert,
l Jol. 16. ) fullen den vyand prefenteren fonder U. Maj. hunlieden
pays te maken, en fullen u laten incurreren de perikulen
voren gementioneert , indien den Spangiaert meefter
word van de Landen. En indien't fo foude gefchieden
f dat God wil verhoeden en nogtans grootlijx fulxftaat
te vrefen ) U. Maj fal dat volk heftiger en bitterder vyanden tegen u vinden da/i de woefte Spangiaerts felve.
Bedenkt daerom me goede-Vrouwe,hoe fwaer en van
hoedanige importantie de fake is eer gy die aengaet, als
u meer betreffende dan yet oyt te voren is gefchied, zedert datgy aen de Kronefijt gekomen. Een fake daar
aen dependeert voornamelijk of uwe prefervatie of uwe
ruine. En laet u niet bedriegen door de humeuren en Iiftigheytvan de wraekgierige Spangiaerden. Gedenkt
die maxima van de Papillen , hxreticitnon ejl adhibenda
fider, of datmen den ketteren geen gelove en behoort te
houden. En vergeet niet de San&a ligue , en de refolutie van den Paus uwen dodelij ken vyanden zijne adherenten. Overlegt hoe feer gy flerkt de voorfz. ligue als
gy foekt om te trecken den Spanjaert van de jegenwoordige querele van de oorloge in de Nederlanden. Want
fo verre fy daer in geruft zijn , foen liet na geen rulle in u eygen Koninkrijk. Laet u in gedagteniffe komen het Ediól onlanx in Vrankrijk gedaen, daer by alle
die vande Religie opentlijk verklaert werden verraders,
het is vreeffelijk , beginfel en een openbaer en klaer argument van ongeval dat geintenteert word jegens U.
Maj , als wefende het object , daar toe hunlieden boos
voornemen is tenderende j God heeft U.Maj. gefegent
en begaeft met wijsheyt, met een vaillant en couragieux
volk , met rijkdom en middelen om u felven te befchermen, en met magc om te verdryven uwe vyanden. 'tVerlies vanSluys is niet van fulker importantie dat het U.
Maj. foude dilcouragieren van met Koninklijken gemoede voort te varen in de befcherminge van de Nederlanden, hetis recouvrable, indien't by tijds ter hand gegrepen word, of ten minftcnfal'c konnen ombruykig

j»cmaekt worden voor den vyand door opbouwinge van
een Fort op den mond van de Haven,datmen fal konnen
houden in fpijt van den Spangiaerden , en vi&uailieren,
en fecoureren tot allen ty den, fo lange als de Zee blijft
onder't gebied van U.Maj. Nemaer indien't felve ver*
flacket word,fo fal den Spangiaert t'allen tyden van daer
en van Duyn-kerke forcen konnen brengen in Schotland om
, van dier fyde U. Maj. te quellen en hinderen ,
indien den Konink en 't Land van U. afvalt en wijkt ,
't welk U.Maj. moefte voorkomen en toefien fo nauwe
te bewaren als den appel uwer ogen.
Indien U. Maj. moede is van de fake der Nederlanden, 'tfy ten opfïen van de grote laften , diegyaldaer
hebt te dragen, of van wegen de twijffelmoedigheyt die
gyfoud mogen hebben , dat den vyand henluydenfal
overwinnen uyt oorfake van de fwakheyd van de gemeene beurfe , en van de twiften en twedragten onder henluyden ryfende. Ik bidde U. Maj. te willen overleggen
de nootfakelijkheyd van uwe behoudenifTe met de validiteyt en mogentheyd van uwen fchat,en befiet hoe defelve over een komen. Denlaftvan 150000 pond ftarl.
jaerlijxisineffecte niet met allen, hoe welden felven
komt uyt U. Maj. eygen koffers , en is feer weynig indien defelve word gevonden onder uwe onderfaten,
die blijde fullen wefen te kopen hunluyden verfekertheyt met fo geringe een contingent en fo goeden koop.
Gy hebt de Zeet'uwer contemplatie voor uwe traffike
op Hamburg , Embden , en elders : de welke fo fy gewaer mogten worden,dat gy gerei olveert waert u felven
en de Nederlanden te befchermen , fy fouden geerne
toeftaen eenig redelijk verfoek om in te voeren, en in
fwang te brengen de traffike van uwe onderfaten in defe
Landen, en vryheyd van dien. Daer tegen nu wefende
bevrceft van't gewelt der Spangiaerden, en bemerkende
dat U. Maj. niet alleenlijk is in een verwerringe , maer
ook in eenige vreefe voor uwe eygen welvaren , fo vermyden fy henluyden den Konink te verftoren en verbolgen ,als wefende fonder hope van U. Maj. gefterkt
ofbefchermt te worden. Denbuydelvande Provintien
en zijn nogfo niet gefwakt, of geydelt, of fy en zijn nog
fufficient en magtig om te continueren de laften van de
maendelike contributien.DeProvintien van Holland en
Zeland en zijn noyt fo rijk geweeft,als nu, uyt reden dat
de traffike van koopmanfehap , die in voorleden tyden
gemeen is geweeft allen Landen aen de Zee palende, is
i nu gevallen op defe voorfz. twee alleen. En het en fal de
I felve niet befwaerlijk zijn alfo die nu geunieert zijn,
voor fekere jaren te volherden in een extraordinare contributie van foooo pond. ftarl. jaerlijx. 't Welk bedragen fal ter fomma van 200000 pond. en met de toevoeginge van U. Majeft. jfoooo pond. fal alles belopen
440000 pond. Hier toe mag gerekent worden 10000
pond.ftarl. die provenieren fullen mogen van de brandfchattingen van Braband, Vlaenderen, en andere plaetfen en landen, met welke voorfz. fommen behoorlijk
geemployeert en verfterkt,falmen mogen onderhouden
een fufficient garnifoen tot defenfie en befcherminge
vari de Steden, en daer beneffens ï 0000. voetvolx ten
minften, en gooo.lancen. om in'tveldte gebruyken
voor 6. maenden,wefende 'tfelve een meerder magt dan
den vyand jegenwoordelijk heeft , om de landen daer
mede te invaderen. Doch alles fal confifteren inde goede regeringe , employ en beftedinge van de penningen,
welke niet en mogen bevolen zijn de handelinge en difpofïtie der felver aen eenigen perfoon alleen, niet meer
in de qualiteyt van een Gouverneur dan anders. Nemaer
den Gouverneur en Raed van Staten gefamelijk, om geemploye rt en uytgegeven te worden met kennifle en
verwilhginge van eiken van henluyden. De twiften en
tweedragten zijnde onder henluyden gerefen by faute
van gemeene juftitie , door het altereren , veranderen,
of infringeren van hunluyden ordinaire Privilegiën ,
Wetten en Vry heden , en door het voorftaen, en onderhouden van de rotterijen en oproeren onder henluyden : weert de fauten , en hunluyden tweefpaltigheden
fullen geringe verdwijnen, 't Welke gedaen moefte
worden of by U. Majefteyt of by 't credijt en wijsheyd van een fodanigen Gouverneur , die mer henluyden überalijk en beleefdelijk] foude mogen handelen.
Want

1587^

Vervolg der Nederiaüdfe Oöriogen.

*5S7-

Want fo lange als fyhcn-ïüyden Gouverneur, offullen I de waer om eenige hoogheyd , of aenfïen vande wèvrefen, of haten , fo en falder geen hope weien van ee- j reld,
aen te veerden, fodanige reyfen , arbeyd, en
moeyten.
ni^accoort noch met hem , noch onder hen-lieden fel
Herwaerts over gekomen zijnde , heeft het u belieft
ven Een fake daer op principahjken bytijds goed re
gard dient genomen , anders foudet mogen vervreem- fonder eenig mijn verfoek , goedwillichlijk, ennauden, hen-lieden herten en arfedien van u Majefteyt, wen eygen beliefte, als blijkt by uwe aden, boven
tot de welke ik fekerlijk weet datfe ganfchelijk zijn den ftaet die ik hadde van hare Majefteyts Lieutenant
genegen.
Generael, my in handen teftellenookhetGouvemeIk beduchte my dat ik in 't beleyden van dit difcours ment, uyt oorfake, fo gy feydet, dat de nood van
en vertoog te prolix en lank ben geweeft. Daer toe de uwe behoudeniffe u daer toe dronpe en dwönge.
nootfakelijkheydvan u Majefteyts welftand, en mijn Waerom ik ook te vreden was 't felve aen te nemen,
fchuldelijke plicht t'uwaerts in de qualiteyt van een on- en hebbe 't voorleden jaer gedaen wat in mijn macht
derfaet , my hebben geport en gedreven. Doch als ik geweeft is , om des vyands voornemen te beletten ,
overdenkedegoedheyd, en vriendelijkheyd vanu Ma- : na de middelen, gelijk gy weet, die gy my gegeven
jefteyts aert en nature, fo dunkt my dat ik myfelven ! hebt, ten welken tijde is verovert, en wederom veribude mogen toebeloven, niet alleenlijk u vriendelijk j kregen worden, het quartier van de VeluweenBeaennemen van mijnen goet willigen en fchuldelijken ar- tuwe.
beyd in dien dele gedaen, maer ook u pardon. Te meer,
D.aer na gewichtige oorfaken hebbende om na Engeland te reyfen , ben ik vertrocken met uwe brieven
gemerkt mij n voornemen hier in tendeert tot vorderinge van u Majefteyts behoudeniffe , en de prefervatie van aen hare Majefteyt , by de welken gy verklaerden den
goeden
mijnen Vaderhnde. v
hadde. aengenomen dienft die ik den Landen gedaen

fata in befen fïate in Bebetïanb aïbug fïaen*
be / i$ ï)iec op geboïgt / Dat be <$?abe ban Hpce*
fïec / ben 6. £>eptemoec ^nno 1587. feKeceföemon*
fïrantie in buptg en fcancop£ $t eft ïaten uptgaen in
bjuft 1 toeïfte boojfs. Öcmonfïcantie öp ben 7. bet feï*
bec maenböeeft gepjefenteect aenbe peeren &taten (Senecaeï bet beceenigbe3kebeclanben/ binnen
^ojbjectjt 5rjnbe/ beeft ooft befeïbe boo?tg neffen^
feftece gebmftte miffïbe gefonben aen alle be pacte
cuïieccl&jobintien / en JifeagifïcatcH ban bc &teben
ban bien / ooft mebe aen be tfoben ban be ^uftU
tien. ®efc maniete ban boen tocebe feec b?ecmb ge?
bonben / toant öet feïjeen of ï)P be gemeente (bie be*
felbeboo? bien fp gebjuat toacen metjijne^nuiïe'
gie/ in ijanbcn quanten) öaec mebe tegen De Staten en bpfonbecbiebau ifoilanb toiïoe opïjitfcn / of
ten minden fetjeen 3óne meninge te toefen/ bare boo?
U torilfen oubtcfoeften utat $)?ooinrien en ^teben
ficm pjincipalijft fo*gebaen toaren / toant bit tec*
fïonbbp eenige ^:obinnenen ^tebcn felfg fo bet*
fïaen toicrb / Deuinïe ÖP patticutiecï))Rcn becforfjt
banbe ^reben Jacc bpfonbece antmoo|be te Rebben /anberfiint^ ( fcggen bit ban ^o?D|ec()t in fefte?
te ïjate mi'fïbe acube Staten ban èoiïanb) fouöe
3911 €rcelïentie ïjem toeï becnocgt fjebben met be
boo?f5. ïiemonflrantie/gebaenaen be <6cbeputeec*
ben ban be f^abintten ter betgabecingc ban be &ta*
ten 43enecael/ fo bat öiec boo? be eenigftcpb feec ge?
ftjennt toiett / geujft ïjiec na fal bctöaeït koojben tec
gelegenbetpïaetfe.
D€

<Dc ftemonfïcanti'e toa£ ïupbcnbc aïbu&
ftïantie
banton
«J3:abe

banapre*
ftac aenöe
<$tatcn
<©enctael
stoetgete;
bert bitb

lt«ti©0&
ö:cct}t»

MYnHeeren, het isgenoechopenbaer , eneenen
yederen vanu en de ganfche wereld bekent, hoe
dat , na dien gy te vergeefs verfocht hebt gehad , de
hulpe en byftand van uytheemfe Princen , eyndelijk
door uwe grote inftantien en beden de Koninginne
mijn Overfte belieft heeft , fo door medelijden van
uwen deerlijken ftaet, om Gods dienften zijne Religie
te vorderen , als ook ter oorfaken van de oude vrientfchap en verbinteniffe tuffchen de Princen en Staten
van beyde defe Landen, te treden in onderhandelinge van eenige hulpe en byftand met de vcreenigde Provintien , fulx fy tot noch toe voltrocken heeft.
't Heeft u ten felven tijde belieft met gelijke inftantie
te bevorderen, en hare Majefteyt te bidden dat fymy
herwaerts over fenden wilde , als haren Luytenant Generael ,om des te beter te beleyden , en te bedienen de
faken van de Provintien , volgens 't voorfz. Traftaet.
D'welk ik ben te vrede geweeft aen te nemen , tot
bevorderinge van Godes eere, van mijnen dienft tot
hare Majefteyt, en van de affectie die ik drage tot defe
Landen , fonder acht te nemen noch op mijnen ouderdom die. rufte vereyfehc, noch op de middelen die
God en hare Majefteyt belieft heeft my te vergunnen
om my in eere te dragen, fonder dat het my vanno-
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Weynig tijds daer na is gevallen 't verraet en overgeven der Stad Deventer , en der Schanfe van Zutphen s
d'welk ik betuygc voor God almachtich myaliofeer
't herte geroert en bedroeft te hebben als uwer eenige „
en ben ik de eerfte niet die door verraders bedrogen
ben. Want belieft u intefien hoe veel van fulke ongevallen en verraderyen by verfcheyden van uwe eygen natie begaen zijn federt den aenvankdefer oorloge , gy fült bevinden dat de allervvijften van uwe Gouverneurs bedrogen zijn geweeft , en dat daer door meer
verlies en fchade de Landen over komen is , als defe
fouden mogen wefen.
Des niet tegenftaende is mijn eere en autoriteyt onder
defe vereenigde Provintien in twnffel en in difpute gebrocht geworden , en vele faken gedaen tot nadeel van
defelve mijne autoriteyt en reputatie , die ik met ftilfwijgendheyd wil voor by gaen. Doch om my niet alleen herwaerts over by 't volk van defe Landen t'onteeren , maer ook mijnen goeden naem en gelove in Engeland byde Koninginne mijne Overfte te doen verliefen , heeft men brieven aen hare Majefteyt gefonden &m
bectrrjt.fe
vol van valfche opfpraken tegens my , en fcheen dat b;tebm
defe brieven gefenreven waren met bewillingc van alle fijn öat öe
ben
de vereenigde Provintien, met den welken hare Maje- ban
fteyt gehandeld hadde , doch ben ik federt bericht <€ngtlanö
4. 5fcb. trt
geworden , en gelove, dat het u alle kenlijk genoeg is , gefonben?
niet met
wie defelve brieven gedicht hebben , ook dat uwer
veele daer toe geen confent hebben gedragen, jafom- betoiUt;
mige eerft na die daed verfocht hebben harer principa- be
gtrtge
ban
j&tatert
len confent en approbatie.
•ÜSenerael
Hoe wel ik nu dit ongelijk hadde mogen opnemen ,
tot een genoechfame oorfake ommyuwerhandelinge en?ijnges
niet meer te onder-winden, nochtans hebbe ik, ten fonben.
aenfien van veele fwarigheden die hadden mogen overkomen in de fake Godes , en 't wei-varen van de Landen :Niet alleen mijn uyterfte befte gedaen aen haer
Majefteyt om defelve in hare gunfte en byftand totuwaerts te doen volherden , maer ben ook te vrede geweeft my felven noch eenmael te wagen in defe moeylijke en forgelijke beleydinge , om daer in den befteii
dienft te doen die my foude mogelijk zijn.
Daer op heeft het hare Majefteyt belieft my wederom
herwaerts over te fenden , niet fonder u ganfeh ernftig bidden en geftadig aenhouden aen defelve Makomen. Nu weet'gy
weder fte
myte doenwederk-om
, en watpropooik omt'mijnder
wat voet jefteyt,
ften ik ü voor gehouden hebbe , hoe dat ik d'algemeyne befte gennd was te ftellen boven en voor alle
particuliere oorfaken , die my bewegen mochten ,
hoe groot fy ook waren : So bent gy , of uwer eenierogftebene
op 'tallerho
, dat ik dat
getuygen hebbe,
ge goede
r Sluyfe
de ftadvande
en bearbeyd
iticht
mocht ontfet worden , gy weet ook hoe wel my belooft was onderftand van 3000 of 2foo Soldaten te
famen met d'overfchot van voorraet totten Veld-Leaf beger in Brabant gedaen , dat ik nochtans niet daer dat
ik
mach u verklaren
komen hebbe : uwen Tr-eforier
35 z
van de

t

1587;

Drie en Twintichfte Boek,
«öntfcljuls
btgt flg no=
peitfic t
betitel
ban

üe quf ftte
met Den
<S*abe
bah l£o*

vande ïooooo guldens, die gymy in gerede penningen
tot het ontfet^van der Sluyfe belooft hebt , niet meer
ontfangen hebbe als 13000 guldens of daer omtrent.
Daer beneffens weet gy , hoe qualijk ik in 't felve ontfet
ben gevolgt geweeft by de Officiers van de Admiraliteyt, niet tegenftaende d'inkomfte en paflagte van de haven ligt was , overmits federt 2 jaren herwaerts, een bequame plaetfe onder 't Cafteel aengekomen is , om onfe
fchepen , alfe door gefeylt waren, tegens het gevaer der
vyanden te befchermen , en te bedecken, fo ook naderhant door het rapport van den GouverneurjKapiteynen,
burgeren en andere (daer uyt gekomen )gebleken is, hoe
wel nochtans dat fommige Scheeps-kapiteynen, 't contrarie van dien fuftineerden , en allelins trachteden my
en anderen daer af te wen den.
Wat belangt fekere hare Majefteyts brieven op de
voorgaende fwaf igheden aen u gefchreven , fo tffer wel
eenige communicatie met u-lieden gevallen op fekere
poin&en die my roerden , en mijn particulier waren betreffende, van de welke, fogy weet,ik te vreden was,my
ganfchelijk aen den Rade van State te gedragen. Na
dien gy ook tot Middelburg my vertoont had hetbewerp van een Mifllve aen hare Maj. met feker gefchnft
aen my addrefferende , fo weet gy dat ik van gelijke, my
daer met hebbe laten genoegen , fonderdaeryetnieus
herftelt oft verandert te hebben, ja op hope die ik hadde
van een ganfch vafte vriendfchap, vereeninge, en vergetenifle van voorledenc fwarigheden, hebbe ik hare Maj.
(dewelke fich hooglijk by defen handel verkort vond
fo uyt de brieven die fy aen u gefchreven heeft blijken
mach) noch meer gebeden in 't goede op te nemen 't gene gy daer in gedaen had , en u voortaen meeren meer
in hare gunde en byftand te willen behouden.
Ook weet gy dat ik geen fwarigheyd gemaekt hebbe
u t'uwer groter inftantie re vergunnen mijn hulp en autoriteyt, om te beletten de moetvvilligheyd der gener
die qualijk waren fprekende van u en vande andere Magiftraten defer Provintien , waer door , foik gelove, gy
wel hebt konnen begrijpen, dat mijnes voornemens niet
en was (gelijk fommige verkeerdelijk te kennen gegeven en verbreyd hebben) deGemeynte tot beroerten te
verwecken , en my alfo , of van u te wreken , of door
defe omwegen over u meefter te maken.
En foten felven tijde uwer fommige, ook eenige uyt
den Rade fo wel in defe fake als by den Grave van Hohenlo gebruykt worden, weet gy wel wat verklaringe
ik hen hebbe doen doen , niet tegenftaende hy tegens
my niet fonderlings hadde weten by te brengen, dan alleenlijk feker pretens rapport van eenen Dankaert , de
welke nochtans 't felve rapport ontkend heeft, en daer
by verklaerd datmen doorflinkfe onbehoorlike middelen hem hadde Mallen voor de waerheyd doen bekennen, wat de Grave van Hohenlo hem dede voorhouden,
't welk hy feyt, geweygert te hebben. Het kan u ook indachtig wefen (fo ik gelove) wat advi js defel ve Grave u
gegeven heeft , hare Maj. en mijn aengaende, onder andere dat hy ons geen verhinderinge foude willen doen ,
maer na den Konink van Denemarke , fo hy feyde,vertrecken , doch gy lieden , of die van den uwen tot hem
zijn gefonden geweeft , kond veel beter oordelen uyt
zijne nagevolgde daden en werken , of defelve met zijne
voornoemde beloften en verklaringen over een komen
of niet , aengefien hy federt niet alleen geweygert heeft
mijn patenten na te komen, u-lieden polver en ammunitie van Oorloge te laten volgen, met andere gelijke dingen, maer ook ganfch afgeflagen my te erkennen of te
gehoorfamen.
Doen ik u in Zeland vraegde , wat u gevoelen was op
't gene men voor dit jaer te doen hadde,fo vond gy goed
in te ftellen uwen ftaet van een oorlog offenfyf voor
twee maenden , en beloofden my uwe neerftigheyd te
doen , aende particuliere Provintien , om dé penningen
daer toe op te brengen , volgens den ftaet die derhalven
by uwen Treforier gemaekt,en in uwe handen geleverd
was , daer opgy my ook had toegefeyd t' mijner aenkomftein defer Stad uwe antwoorde in te brengen.
Maer fo ik, daer en tuflehen eerft verfïen hebbende op
de bewaernifle en voorraed der Steden van Bergen , Oftendc, Axele, en andere plaecfen, t'mijndcr aenkomftc

in defe ftad Dordrecht , noch niet en vond de faken in
fuiken geftalt, als ik verhoopt hadde,hebbeik raedfaem
geacht tot verfcheydenreyfen , eenige uyt den Rade te
fenden aen de Staten, alfdoen vergadert in den Hage ,
om aenftonds haer refolutie te hebben op 't ftuk van 'c
Krijgs-volk , en van penningen.
Ik verfocht hen ook voor te dragen , en te vertonen
den felven Staten, den tegenwoordigen nood vande
gemeyne faken, en haer te verwittigen , 'tgene ik verftaen hadde uyt den Gedeputeerden van Gelderland , en
andere , van 't gebrek van proviande en Krijgs-munitie
in de ftad Aernhem en andere Frontieren , op dewelke
men voorfeker feyde , dat de vyanden haren aenflach
hadden , van gelijken dede ik hen waerfchouwen 't gene ik verftaen hadde, aengaende 't gebrek enfoberen
ftand uwer fchepen en navigatie, Item,van't verloop
van uwe boots- gefellen na den vyand in groten getalle ,
midsgaders ook van de grote toeruftinge die de vyand
dede tot Antwerpen , en andere plaetfen van Schipsvolk en Oorlogs-fchepen.
Doch dewijle ik hier van ure tot ure een goede ant- ^jacjjtC0É
woorde van u was verwachtende, op 't ftuk van den bcrüteban
Kiijgs-volkeen van't geld, quamen ten laetften by my Ë^SÏÏ
fekere gedeputeerden van Holland , de welke my, buy- j^cn{0ns
ten mijn verwachten, gingen voordragen feker artij- ftranrie
keleh , en nieuwigheden, aengaende de fouverayniteyt JJ^JJJ"3
of opperfte macht van de landen , met eenige poin&en üntttatte
van limitatien en verkleyninge mijner autoriteyt , enbetkieps
ganfch ftrijdende tegens d'afte , waer mede gy my jgf JJ»a
't gouvernement hebt opgedragen,cn tegens uwe eygen xnegt en

brieven die gy aen hare Majefteyt uyt Middelborg ge- ganfcbelrjk
fondenhebt.
IgXSi,
Defe maniere van doen heeft my ganfch vreemtge- te toaet
docht , ,aengefien
ik noyt
hadde verfocht
begeert, betnernent
Jleö^Öet?
andere
noch nadere
autoriteyt
dan dienoch
my toequam
uyt u eygen felfs acte » fonderlinge om hare Majefteyt te genetael,
mijnder wederkomfte boven d'ordinaris fecours , hare bja# op_
uwaerts vermeerdert
en byftant
gratie
ik
my niet
genoechtot verwonderen,
datfe daerhadde,
tegens koft
ver- S«ö?<»Se
minderen en verkleynen wilde d'autoriteyt van hares
Majefteyt generalen Stadhouder , en uwe Gouverneur ,
meer dan tevoren.
Welke oorfake halven , overmerkende defe uytftellingen , tegen bouwinge en verlies van tyde , ben ik ten
laetften bedwongen geworden te protefteren aende vergaderinge van den Raed van State , om daer af rapport .
■ aen den gedeputeerden der Staten van Holland gedaen bergaf
te worden , te weten in geval eenig ongeluk over quame öertnge
door't verlies van eenige plaetfe in Gelderland of ywers ban De
anders
, dé fchuld geenfins konde geweten worden , fojfijjfc
nochmy noch den Raed van State, de welke airede lanbge*
langen tijd genoeg bereyt zijn geweeft ,en nog zijn dien- 5?X£2?
en de penningen die gy ^a ",0*
ons tot
Middelborg
belooft
't volkhad.
, hadden wy
te doen
ften
Nu verftaen wy dat de fake van dit gebrek en uytftel
gelegt word by de fommigen , op den groten nood en
armoededer Provintien , dat die niet machtig genoech
wefen fouden fo groten laften te dragen : By andere op
fekere vrede Jiandelinge diemen feyde tuflehen hare
Majeft. en den Hertog van Parma gedreven te worden.
Op datgy dan mocht des te beter en in der waerheyd
bericht en gerefol veert zijn, fodede ik eenige van de
4iade van 'State , den Staten van Holland op hare vergaderinge in den Hage van mijnent wegen aenfeggen ,
datfe by haer felven infien en overflaeh fouden de machc
harer middelen , gelijk wy u luyden ook verklaert hebben in deftad van Middelburg , vermogens hare Majefteyts hfien inftrudie : te weten , by alfo uwe middelen
genoegfaem
, d'oorloge
voeren *
en
dat ik daerbevonden
af mochteworden
vèrfekert
zijn met teblijkende

daed,en niet met woorden of oppampier : Dat in fuigevalle
hare Majefteyt
foude te vreden zijn , u-luyden ken
haer
fecours
te continueren.
So ook de felve middelen niet genoegfaem bevonden
worden •■,dat het geen reden nog apparentie geven foude, waerom hare Maj. meer foude naoeten doen dan het
tra&aet met brengt , aengefien 't felfde tra&aet tot geen
ander eynde is ftreckende, dan tot onderling behulp en
affiftentie,jn geval gy van uwer zijden volbrengt 't gene
gy
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gy fchuldig ztjt , fulx datter geen reden is vvaerom gy
fout verminderen de refiftentie die gy ten tijde vanden
voorfz. tradate hare Majeftey t belooft hebt , en alfo den
laft op haer fchouderen alleen willen dringen.
Want gy hebt te bedenken , dat hare Majefteyt grote
koften doet tot befcherminge van haer Koninkrijken
van Engeland en Yrland,en dat fy principalijk om uwer
faken wille getreden is in vyandfehap met Spangien ,
noch meer ift waerachtich dat ter oorfaken vande arrehebt,en om uwe placcaten te onften die gy hier gedaen
derhouden en te voltrecken , de onderdanen van hare
Majefteyt in Vrankrijk aengehouden en gequelt worden ,in voegen dat hare Majefteyt genootdrukt zijnde
uwer oorfaken halven fo grote koften en fware laften te
geen reden geperft oft gequelt mach wor, met
dragen
te doen.
den meer
«Openinge
Ift dan alfo dat uwe middelen met het fecours van hataan uzebe
re Majefteyt niet genoegfaem en zijn om fuiken oorlog
bp ben
te continueren als behoort , in fuiken geval heeft fy my
itjertog
ban $ ar;
bevolen u te kennen te geven dat federt 't verlies vander
wia/tie Öo* Sluyfe
, haer noch eenige openinge van vrede by den
ntngtnnc
ban «lEnge* Hertog van Parma gedaen is , op welke openinge nochlanb ge*
tans haer Majefteyt niet en heeft willen voorts gaen ,
Hoen,
noch fonder u eenige refolutie nemen , maeruluyden
doen aenbieden dat fy begeert haer met u te voegen , te
famen met de Heeren , en Edelen van defen landen, die
inde faken het meefte intereft hebben.
Daeromisheteen tefeer openbare valfcheyt , onder
3t gemeyne volk te ftroyen, dat fuiken fake foude befloten, en daer afeenigaccoort gemaekt zijn , oft ook tot
fuiken eynde eenige Commiffarifen gefonden, wantfo$eefrte danige propooften en rapporten over lange zijn uyt gegeven ,welke nochtans den tijd ons heeft doen ontdecboren tot
ken , dat het maer zijn enkele opgefochte calumnien
öfberfe
tepfm bets tot een ander eynde ftreckende , fo men tegenwoordig
klaert bat
.3HMlo?b fpeuren mach.
23uht)Ö2ft
Haer Majefteyt en zijn nochtans door 't voorfeyde
contract de handen niet alfb gebonden, dat fy niet en
gEï-nlaft
gerjab
beefcom foude mogen traderen , hoewel fy te vrede is , fonder u
fuit te ken* luyden ganfeh niet te handelen in faken uwen ftaet betien te ge?
treffende, tot welken eynde fygewüt heeft dat udefe
ten.
openinge gedaen foude werden.
( Fel. 28. ) Het is u ook hier bevorens by den Baner-Heere van
Bukhorft , onlangs Ambaiïadeur van hare Majefteyt en
andere verklaert geweeft met hoe grote follicitatien en
inftantien , haer broeder de Konink van Denemarken
haer aengeboden heeft als middelaer daer toe te intercéderen," Gyfelfs wetet wel (fo ik denke) wat propooften hyleftmael met uwe laetfte Gefanten dien aengaende gehouden heeft.
Nochtans om dat het hier voormaels uadvijs en opinie geweeft is , datter geen hope en was van eenen goeden peys,ter oorfaken vande exercitie vande Rcligie,en
van de verfekertheden , fo is u verklaert geweeft dat het
geenfins hare Majefteyts meeninge was u hier in tebedriegen,gelijk gy hebt mogen verftaen uyt d'afveerdinge vande Heere Draek naSpangien,enmijnwederkomfte herwaerts over om d'oorloge te continueren , hadde
ik die middelen daer toe bequaem gevonden.
Maer wilt of kunt gy niet opbrengen de middelen die
tot fuiken eynde van node zijn , wat wilt gy dan dat ik
doe , of wat wilt gy van hare Majefteyt meer begeeren ?
D'welk my goet gedocht hééft u voor te dragen gelijk ikden voorfz. Staten inden Hage gedaen hebbe.
Vint gy dan goet my te laten 't Gouvernement volgens uwe eygen felfs aóte,mette beleydinge van de middelen en contributien tot mijne en des raeds difpofitie ,
en dat gy my kont doen blijken , dat met hares Majefteyts ordinaris onderftant gy middel hebt d'oorlog tegens uwe vyanden te herden,fo ben ik gantfeh willig en
bereyt my te gebruyken om alle den beften dienft te
doen die ik vermogen fal,fo tot den ftaet der Provintien
in't gemeyn, als tot een yder van dien in't particulier.
Want hoewel andere fouden mogen toeleggen op de
behoudeniffe van een of twee Provintien fonder van de
refte veel werks te rnaken,fo ift nochtans dat hare Majefteyt met alle de Provintien gehandelt heeft, en dat dien
volgens ik hare Luytenant over die alleforge dragen
moet , aengefien dat gelijk van de behoudeniiïc van
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d'eene hangt de behoudeniffe van d'andere, allo ook
't perijkel en ondergank. Ifïer eenigen voorilag ter coptrarien, 'tfelve ftnjd gehelijken tegens 't tractaet met
haer Majefteyt gemaekt en tegens u luyden verbond, en
fal hoe langs hoe meer veroorfaken de verderffenifle
van't geheel.

Zijtgy dan niet van meyninge , my te laten d'autori- %yVt VKi
tey t die ik tot noch toe gehad hebbeen dat uwe midde- te|ïat$e/
len niet genoegfaem zijn, in defen gevalle ift my van node tot coufervatie van de eere , fo wel van hare Maj. als
de mijne, wederom te protefteren , by aldien daer eenig
verlies of ongemak over komt, datdefaute enfehande
piet en behoort gegeven te worden hare Majefteyt noch
my , maer den genen die fuiken oneer en onbeleeftheyc
hier Majefteyt zijn bevvijfende.
Verftaet gy ook in uwe acte van de ordinaris contributien, van loooooguldens my eenige Iimitatien te geven, ofte ftellen dan hier bevorens, fo en ben ik niet van
meyninge de felve aen te veerden : Behalven dat ik u tot
meermalen verklaert hebbe , dat defe contributien niet
genoeg zijn,gelijk gy ook felfs bekent inden ftaet die gy
•derhalven gemaekt hebt , doen de Heere van Bukhorft
herwaerts over was , dat de voorfz. ordinaris contributien van iooooo guldens ter maend, niet genoeg en waren om te betalen d'ordinaris Garnifoenen (die nochtans ,mijne bedenkens , niet mogen vermindert worden) op 500 en 56000 guldens na, welke fomme anders
waer moet gevonden worden by extraordinaris confentc of quotifatien. Wat ordinaris contributien fouden dan
bekeert mogen worden , om te flaen en te onderhouden
een Velt-leger, en om andere nootwendigeonkoften
(die gy weet van
van defen
node ftaet
te zijn)
tot behoudeniffe
en befchermenifle
te vervallen
?
Ik foude hier by mogen voegen d'onkoften , en notelijke laften van reparatie van uwe fchepen en toeruftinge
ter Zee : maer of men nu ook tot de betalinge van den
borger vendelen onlangs fonder mijnen confent toe
Middelborg en elders fo ik hore , opgerigt > verftonde
eenige afkortinge te doen vande ordinaris contributien,
waer af fouden dan de ordinaris garnifoenen betaelt
worden?en wat geld foude komen in de handen van den
Tref orier,'tware dan tot de betalinge van defelve garnifoenen ,of tot andere Oorlogs-dienften ï
Daerom,want men geen beter ftaet van middelen maken kan , noch meerder contributien opbrengen , fo en
fïeik niet waer toe mijn tegenwoordigheyt herwaerts
over doen.
fal mogen dienen, of wat goeds ik onder u fal konnen
Welker oorfaken halven , bidde ik u gantfeh hertelijken, dat ik metten eerften verftaen mach uwe eyntelijke
refolutie, op dat ik geenen tijd meer verliefe,maer dat ik
daer af hare Majefteyt (fo ik gehouden ben) mach verwit igen ten
, eynde fv verfie op hare faken.
Ten laetften,heb ik laft u te doen weten,dat nademael
hare Majeft, is van den begin aen tot de ondei handelingevan uwe hulpe en byftant beweegt geworden, eensdeels uyt oorfake dat de oude contracten van vriendfchap , en koophandelinge niet alleen geweeft zijn tuffchen den Princen , maer ook infonderheyt tuffchen de
particuliere Provintien en fteden, van d'een en d'andere
uyt de voor-reden van 't felve tradtaet,
zijde,
en
van als
de blijkt
verklaringe , die derhalven op den naem van
haer Maj. is uytgegaen, en dat de brieven, charteren, en
inftrumenten van vele fteden defer Provintien,als onder
andere , Dordrecht , Delft, Leyden, Haerlcm, Amfterdam,Briel,Middelborg,Campvere,Zierikzee, noch geheel en in haer wefen bevonden worden , de goede beliefte van hare Maj. is, dit de voorfz fteden en alle anderen te kennen te geven , ten eynde fy daer uyt des te fekerder erkennen mogen hare Maj. goeden wil en verlangen om van hare fyde te voldoen 't gene behoren fal ,
fo wel uyt krachte van defelve tractaten , contracten, en
inftrumenten , als van 't lefte tractaet van fecours en affiftentie , by aldien fy herwaerts over fpeurt een gelijken
yver , en correfpondentievan defer fyden , mette felve
tractaten overkomende,en tot fo gewigtige fake van node wefende. Alfo gedaen en gefloten in de ftadt Dordrecht, onder onfe hand en name,den 6. Septemb. 1 j 87
na den nieuwen ftijl.
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<£n toa£ öe »fribeöactmet>eöefefóemonfïcan*
tk aenöe pacttcuïtece $?ouintïen en&teöengefon*
Dmtoecöe/ ïuuöenöeafêtoolgt.

RObert Grave van Lycefter &c. Gouverneur en Kabp Den
piteyn Generael &c.
<25:abe
Erntfefte, eerfame, lieve befondere. Alfo wy federt
ban %mei
onfe aenkomfte in defe vereenigde Provintien , alle
fter/gefcm;
ben
aen De
neerftigheyd gedaen hebben om vande Generale Staren
&tawi
«Senerael / te erlangen behoorlijke refolutie,in't gene't Gouvernement en behoudeniite van den Lande was betreffende :
mttfga=
öerö
am
Daer in de felve Staten ons beloofden fig te bevlijtigen,
De liooföen
en regeer* en voort tegaen met alle neerftigheyd en goede correDetó Dec fpondentie, dat nochtans na veele uy tftels fekere Gedebereenfg&e
puteerden van Holland , fonder inde vergaderinge vanP:abin;
de Generale Staten fich te prefenteren , of hare refolutie
tien en
^teöen. in te brengen , ons zijn komen voordragen poincten en
articulen verre verfcheyden van de voorgaende belofteniiTe, en van de fchuldige plicht daer in fy ten opfien
van 't algemeyn verbond gehouden waren : Daer en tuffchen wy ook bericht werden, dat eenige fich vervorderen in openbare vergaderingen (gelijk ook van te voren
by verfcheyden faemftroyinge gefchiet was ) uyt te geven ,dat wy herwaerts over waren gekomen , na dat de
Maj. in Engeland afgehandelt en befloten hadde den
peys metten Konink van Spangien > (waer af fy feggen
brieven en bewijfen te hebben) om ons inden Gouvernemente ons gedefereert te beveftigen,en door dit middel de Provintien en Steden te leveren in handen vande
Spangiaerden/t welk fy valfchelijk en verkeerdelijk erdigt hebben , tegens d'eere en refpect die fy hare Majefteyt te dragen fchuldig zijn > en tegens 't vertrouwen
datfe op ons behoorden te hebben : Alles om de Gemeenten te verleyden , en met fodanige oorfake haer
profijt te doen tot een ander eynde. So zijn wy onfes ampts-halven beweegt geworden u luyden hier af te
waerfchouwen , op dat gy op u hoede wefende , defe
forgelijke liften en pra&ijken des te beter ontdecken
moget. Van gelijken u toe te fenden de Remonftrantie
die wy op de vergaderinge vande Generale Staten binnen defe Stad gedaen hebben , fo wel op 't gene den tegenwoordigen ftaet vanden Landeis vereyfehende , als
op 't Traclaet van peys, die hare Majeft. gemeynt foude
zijn te maken. Ten eynde dat defelve Remonftrantie
overgefien en in communicatie gelegt zijnde (fofulx
behoort na ouder gewoonte ) wy fekerlijk mochten ge-

adverteert en volkomelijk bericht worden, van't gene
gy na rijpe deliberatie daer op fult gerefolveert en befloten hebben : Begerende derhalven dat gy ons uwe
antwoorde vrymoedelijk by gefchrifce wilt over fenden, om hare Majefteyt des te beter te onderrechten,
van de waeragtigheyt uwer meyninge en intentie. Wy
verfekeren u op't geloof dat wyGod almachtig, en de
Koninginne onfe Overfte fchuldig zijn,dat tot noch toe
inde fake van vrede -handelinge niet anders gedaen
noch bevordert is , dan de voorfz. Remonftrantie is
mede brengende.
En fullen de voorfz. Rapporteurs
nimmermeer konnen doen blijken , 't gene fy tercontrarien hebben derven uytgeven. Voorwaer hare Maj.
daer af verwittigt zijnde , en fal in't goede niet konnen
opnemen dat ( in plaetfe van de weldaden en affiftentie
die defe Landen, d'oorlog durende , tot harebehoudenifle,van hare Majefteyt ontfangen nebben, met dankbaerheyt te bejegenen; hare authoriteyt tegenwoordig
fo weynig aengefien en bekent word , dat fodanige onbefchaemde luyden tegens haer fouden derven uytgeven, een fofchandelijke onvrome fake , als fouden fy
defe Landen den vyanden willen overleveren , en dat
door ons middel en authoriteyt : behalven dattet verdriet, 'twelk hare Majeft. daer in hebben fal, lichtelijk foude konnen veroorfaken , niet alleen dat wy wederom na Engeland fouden geroepen werden , maer
ook dat hare affectie die fy heeft om hare hulpe te continueren, merkelijk foude worden vermindert, tenzy
dat hare eere en authoriteyt worden gerepareert , en dat
fonder fulke valfche rapporten gelove te geven , tegens
de hoofden en autheurs van dien geprocedeert werd
na haer verdienfte , te meer aengefien de Staten en een
yegelijk tot verfcheyden reyfen , ter contrarien van defen , by ons bericht zijn geweeft ; onmogelijk is te oordelen ofte bedenken, anders dan dat fommigebofe
geeften trachten door fulke indire&c omwegen,en valfche perfuafien, twift tefayen, en hare Majeft. te ver-'
bitteren, om haer eyndelijk defe Landen te doen verlaten ,daer mede fy felfs den peys bevorderen en invoeren mochten, den welken fy tegenwoordig veynfen
geenfins te willen noch te begeren. En hier op verwachtende devoorfchreven antwoorde.
Erentfefte , lieve , befondere , blijft God bevolen ,
gefchreven uyt de Stad Dordrecht , defen 9. Septerflb.
1 587. En was getekent, u-lieden goede vriend ,
R. Lycefter.

Byvocgfel of vervolg van den Autheur naderhand daer by gefet
achter het vervolg van fijn 27. boek, Fol. 3 r.
Edele , vermogende, wijfe, voor fienigcfeer difcrete Heeren.
WY
hebben ontfangen IJ E. miffive van den 1 8. defes , met
«lüütfftbe
ban Die
de bygevoegde ftucken daer in geroert, en defelve wel rijban©o?s
pelik gecxamineert en overleyt, waer op wy niet en hebbzecht aen ben willen onderlaten U E. te verwittigen , hoe dat
wy inden
De graten onfen raedfaem gevonden hebben , de miflïve van fijne
Exccll.
ban^ok
«anöt/ban aen defe Stad particulierlik gefonden met het vertoog aen de
ben 24.
generael , binnen defer Stede gedaen in't partidê»eptemb. HeerenculierStaten
van Stads wegen te beantwoorden , naer de waerheyt en
1187»
onfe befte wetenfehap , ten meeften dienfte van den lande , en
vorderinge van de gemene fake, fo wy 't voor God en de werelt
willen mainteneren, d'welk wy eeds en plichts halven nieten
hebben konnen nalaten, aengefien dat zijne Excellentie (die wy
neffens d'ander fteden belooft en gefworen hebben t'obedieren
en gehoorfamen) tot twemael toe fulx van ons vordert
, en begeert om hare Majefteyt des te beter te mogen onderrichten
vande waerheyt onfer meyninge en intentie, op den inhoud
der voorfz. remonftrantie, waer mede wy verhopen dat hare
Majefteyt en zijne Excellentie beter contentcment fullen hebben, dan of't op den naem vande Staten van Holland, van wegen alle de Steden jeen generale beantwoordinge werde gcmaekt en gelevert,**t welke de meyninge van fijn Exccll. niet
en fchijnt te zijn, anderfins foude fijn Excell.hem wel vernoegt
hebben met de voorfz. remonftrantie, gedaen aen de gedeputeerden vande Provintien, ter vergaderinge vande Staten Generaeldaer
,
onder mijne Heeren van Holland ook de hare hebben gehad, en met de generale antwoorde die Staetfe wijfe,
daer op van wegende Provintien ter voorfz. vergaderinge van
de Staten generael , fal werden ingebracht en beflotenf Aengaendc '-tgeconcipieerde , om by formc van nader Yerklaringc ,

opdcapoftille van fijne Exccll. wel te vreden fal zijn met de
verklaringe in't cerfte artieul van't voorfz. concept vervatet ,
daer by de Staten van Holland verklaren , altijds van meninge
geweeft te zijn , en als noch te wefen ,fi£ie Excell. te handhouden ende doen handhouden in de autoriteyt , fo by het tra&aet
met hare Majefteyt gemaekt, als by de aftc en commiflïe van de
Staten generael, fijne Exccll. gegeven, want 't felve metter
daed prefterende , fo die woorden in't papier luyden, fullen alle fwarigheden cefïercn, waerom onnodig is ons bedenkens
andermael dcduttietedoenenveeltc verhalen , ufque ad f'<tflidinm , ( tot walginge toe ,) vande autoriteyt van de Staten, en
van't recht den fclven competerende tot de fouverainiteyt van
den lande. Aengefien fijne Exccll. dik en menigmael vcrklaert
heeft te vreden te zijn met de autoriteyt die hem by den Staten
gocdwillig , fonder cenig zijn verfoek , is geprefentcert en gcconfenteert , en dat hy geen meerder of vorder autoriteyt en
begeert, fonder eenigfins te willen treden in difpute of d'autoritcyt, of't recht den Staten competerende tot de Souverainiteyt
van den voorfz. Lande, of tot de gereferveerde faken die den
Princen voormaels aen hen behouden en den Gouverneurs generael (hoewel van haren bloede zijnde ) niet bevolen en hebben ,welke deduftieontwijffelik van nader infichte en gewigtc
foude zijn, als die by vreemde en neutrale werden gedaen , en
die de fake niet aen en gaet , Princen grote Heeren en Meefters
die gefupporteert werden vanecnPotentaet of Monarche, en
genoegfame middelen hebben om elders eerlik te leven , die delen oorlog in haer particulier niet en roert , maer uyt eenen oprechtever
n y tot Godescerc en affectie tot den lande, hen in
mocyten en pcriculen begeven , vinden fodanige comparatien
en manieren van doen feer yrecmt. Mijn Hecre den Prince van
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Öranjcn, hoger gedachten , heeft al veele geleden en verdraoC,i om fekcre refpeften en confideratien na fijne gclcgentheyt,
\ welke hy anderfins , van gelijken ftate en conditie wefende,
als den tegenwoordigen Gouverneur generael, niet en foudc
hebben gedult noch gedoogt: UE.konnen gedenken wat gratie dattec hebben lal, tegens fuiken Prince, groot Meeftcr van
Engeland, Lieutenant van hare Majefteyt, en Gouverneur generael van de geünieerde Provintien, te feggen, dat in den
voorleden jare indifferentelicken den name van fijne Excell.
t, maer dat 't felve t'onrecht isgefchied, en
isgebruy
van het recht vanden lande gedaen , en daerom reintcreftktgeweef
toe
dres daer van behoort te gefchieden , aengefien dat by inftru&ic
by den Staten generael voor den Rade van State gemaekt, en by
hen'.uyden befworen , cxpreflelicken gecaveert is, dat alle brieVen, ordonnantien, en alle andere depcfchenfullenuytgcgeven
worden op den naem, en onder de fignature zijnder Excell.&c.
By defelve infkü&ie is ook gearrefteert het formulier van den
eed , die alle Overften , Admiralen , Colonellen , Kapiteynen, Bevelhebberen en Soldaten gehouden zijn te doen. Waerom dan defe nieuwigheyt ? byfonder fo by de voorfz. apoftille
fo veel meer gefeyt wort, dat het volk van oorlog, liggende in
«arnifoen van eenige fteden , fullen fweren , defelvc trouwelik
te bewaren voor de Staten van den lande, en niet te attenteren
'tot nadele ofprejuditie van defelve fteden. En nademael dat de
Staten vande Provintien (die ten dele beftaenuytde fteden van
dien) nu competeert de Souverainiteyt van den lande, is het
niet «enbeg dat her krijgsvolk fweert den Staten en Gouverneur
general van den lande, en Gouverneurs der Provintien gehou
en getrou te zijn, 8cc. (onder daer in ook te trecken de fteden
in't particulier ; ten warcdatmen wilde fuftineren dat ook elke
ftad 't recht vande Souverainiteyt binnen de muren en poorten
vande ftad ware competerende , of heeft men oyt gefien dat by
tijde van Keyfer Kaerle , het krijgs-volk eed gedaen heeft aen de
particuliere fteden, of aen de Stadhouders van de provintien of
haren lieutenant, welke Stadhouder het kri|gs-volk van hare
" provintie fchuldigisgeweeft t' obedieren en gehoorfamen, niet
ten opfien van eenigen eed die fy fbuden gedaen hebben aen de
felve Stadhouders , maer uyt kracht van den eed die fy aen den
Souverain hadden gedaen, enten refpekte van de commiffic
van de Stadhouders , daer by het krijgsvolk en alle anderen wel
fcherpelikbyden Souverain belaft word, den Stadhouders voor
fulks te refpecleren, en hare geboden en bevelen van des Kcyfers of des Souverains wegen, na te komen en te gehoorfamen,
welke ftadhouders autoriteyt binnen hare provintien wy niet en
geloven fo abfoluyt geweeft te zijn, dat de Gouverneurs generael over alle die provintien niet en fouden hebben mogen cénigeveranderingc doen vande garnifoenen binnen die provintien, fonder confent of adveu van de Stadhouders: Niet-te-min
defèqueftie is nodeloos, aengefien het veranderen van garnifoenen dekrijgs-faken aengaet, en zijn Excell. abfolute macht
en autoriteyt gegeven is , (onder eenige exceptien, limitarien,
of reftri&ien, endunktonsdatmenmetdeverklaringe en apoftille, van fijn Excell. hier op gedaen en gegeven, wel behoorde
te vredentezijn , en dat men den Gouverneur generael fb wel
behoort te betrouwcn,als den Stadhouders of Gouverneurs par-
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bat be Staten ban ïf oïïanb boo? öare <6ebc*
puteetbe aenben<6?abe banUpceffec ïjaööcn
boen obetïeberen bate boo jft . ftemonff rant ie en bat
be feitje <è?abe baec op fjabbe boen fïeïïen be %paftiU
U ban ben i . &eptemb?$ / fo srjn be feïbe 45ebepn*
teecben toebecom bettogen om rappo?t aen be&ta*
ten te boen/ betoelfte totbten epnbe becgaberttoa*
ren: en alfo be feïbe fobaefi niet toeberom en qua*
men / en bat be <6?abc ban Uncefïet ïjent feet befcïaegbe bat be ictefoïutien ban be Staten generael
oojfane toaten ban be mconbementicn bic bellam
ben fouben obeeftomen. §>o Rebben be aentoefenbe
<©ebeputeerben ban be Staten ban <£elbertanb /
Utrectjt en ©nefïanb/ aen be Staten banïfolïanb
gefonben feftece ïjare <6ebepnteetbe / aïg namentlijft 31onftec <0cerïacï) ban Capefle / ftaeb in <0eïbec*
ïanb/ (föcrarb ban^ompfeïaec/OBebeputeecbeban
be Staten ban Uttectjt / en meejïet: fiombert W
lenburg / ber teelten #octo? / (tëebeputcetbeban be
©te ban
Staten ban ©nefïanb / om ban toegen be aentoefenbe 45ebeputeerbe ban be Staten ban <23elbeclanb /
lanö / ©*
trertjt/ c» Htcecïjt en ©?iefïanb / met fcïjnftenjfte mftcuctie /
©ziejlaua
aen be Staten ban üoïïanb te bectonen'tgene ï)ier
fenben <&t-, naboïgt.

teputeetöe
aenüie Dtó voorfz. Heeren Gedeputeerde fullen voor eerft ,
toau i^ois
doen de behoorlijke gebiedeniffe , van de voorfz.
land.

aenwefende Gedeputeerden vande Provintien van Gel-

ticulicr van de provintien, 't menigvuldig repeteren en verhalen van't verkorten van de fteden of landen , autoriteyten en
rechten, byfonder als men niet en bewijft dat fulks by fijne Excellentie datelijk is gedaen, ofgeattenteert, is feer odieus methem brengende een notc van infamie en meynedigheyt , nademael dat zijn Excell. by ede belooft heeft de privilegiën en rechten van den lande te mainteneren fo veel in hem is, waerom
men wel behoort voorfichtelijk daar van te fpreken en te handelen, want een hoogmoedig Prince niet fo lief en heeft, noch
fo nacngaet, als zijn eer en reputatie, dat den ftaet van het
krijgsvolk en de traftementen van oorloge, fodanig gemodcreert en geredrefTecrt worden, dat uyt de contributien en confenten van den lande de laften mogen betaelt worden , en dat
uyt de penningen van de quote van Holland, voor al betaelt
werden de garnifoenen in Holland, 6cc. is by den Staten generael ophet dragen van haer confènt, op de contributien ook gcftipuleert, en mits dien alhier onnodig, als ook is 't vermanen
van vrede-handel , daer in de Staten generael en de fteden in het
particulier ftofte en materie hebben om aen fijne Excellent, te
fchrijven, veel te verhalen en jufticeren op de faken tot Utrecht
gepafTecrt, en byfonder van dedoleantien vanhet twede lid—
maet vande Staten van Utrecht , {o d'and'crc provintien 't felve
niet gefamcntlijk aen binden , Om niet al te curieus te fchrijven
in een ander Republijk of Provintie. By defe redenen en middelen, en om meer andere refpecten en confideratien, en achten wy niet geraden , immers voor alsnoch inde jegenwoordigeconjuncfureengeftalteniflè, en eer men byexperientie fiet
hoe fich de faken voortaen in'tgebruyken practijk fullen toedragen, eenige vorder remonftrantie aen fijn Excell. te doen,
fulx wy ook dik en menigmael voor dato van defen door onfe
gedeputeerde op voorgaende dagvaerden en anders 't felve hebben doen proponcren, en voor advijs en refolutie deferftedc
doen inbringen , maer het is'er weynig gefien of gehoort geweeft, enmengaetal evenwel voort : waerom wy onnodig
geacht hebben op defe jegenwoordige dagvaert van de Staten,
dienende alleen op de voorfz. poincten , yemant uyt den onfen
te committeren of fenden, en onfe ftad op onnodige koften te
brengen, begerende dat U E. 't felve in't goede willen verftaen ,
en alle faken fodanig dirigeren en beleyden, dat wy de jonfte en.
'tfecoursvanhareMajeft. en de prefentie van zijnder Excell.
mogen behouden , fonder welke wy oogen-fchijnlijk verloren
Hiermede,
Edele, vermogende, wijfè, voorfienigc feer difcrete Heeren „
gaen. wy God almachtig U E. te behouden onder fijne hcyligc
bidden
hoede. Gcfchreven tot Dordrecht defen 24.Septemb. 1587.
Onder ftont gefchreven ,
U E. dienftwillige goede vrienden, Schout, Bürgermeefters
en Regeerders der Stad Dordrecht ,
en ondertekent

De Superfcriptiewas ,

W. Pau wel f.

Edele, vermogende, wijfe, voorfienige, feer difcrete Heeren,
mijn
in denHeeren
Hage. de Staten van Holland jegenwoordig vergadert
derland , Utrecht, en Vriefiand, met aenbiedinge van
allen gebuerlijken dienft.
En daer na den voorfz. Heeren Staten van Holland (Foï. 19.)
vertonen , dat de Gedeputeerden van de voorfz. 3 Provintienvolgende
,
de lefte refolutie tot Middelburg genomen,zijn gecompareert binnen defe Stad Dordrecht,
om zijn Excellentie te geven alle mogelijk contentement op de poincf-cn van defelve refolutie, befonderlijk
aengaende de contributien , en de reftitutie van zijn autoriteyt gelijk
,
zijn Excellentie belooft en toegefeyt
is geweeft by de verklaringe hem tot Middelburg by de
generale Staten fchriftelijk gegeven, en de brieven
aen haer Majefteyt gefchreven.
Dat fy meer dan 14 dagen met groot verlangen alhier ook hebben verwacht de Gedeputeerden vande
vóorfz.Staten van Holland, infgelijx op de voorfz.poincten gelaft , om gefamenderhand fulkc refolutie te nemen ,gelijk den dienft van't Land ten alderhoogften en
meer als oyt te voren vereyfehte.
Sullen daer beneven vertonen de grote inftantie , die
zijn Excellentie van dage tot dage , en van ure tot ure ,
by hem felven, door de raden van haer Majefteyt en
raed Van State , is doende , om eens tot een goede refolutie te mogen komen , met klare bewijfingen, by fo
verre de felve refolutie langer wort vertrocken, dat de
Landen nootfakelijk moeten komen in verloop , gehelen ondergank , en in handen vanden vyand.
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Item dat zijn Excellentie daer boven ,tot confervatie
vande reputatie van hare Majefteyt , en van zijn eer hadde gedaen twee verfcheyden proteïtatien , d'eene mondeling door't collegie vande Raed van State, en d'ander
by geTchrifte , daer af den Provintien dubbeld fal worden gefondeni Inhoudende, by aldien den vyand inbreuk doet in eenige vande geünieerde Provintien , dat
hy daer af onfchuldig is; maer dat de irrefolutien vande
Staten Generael oorfake zijn van alle inconvenienten ,
die den Landen overkomen fullen , en dat zijn Excellentie daerom op hen de fchuld fal leggen , en haer Majefteyt van alles adverteren.
En alfo de voorfz. aenwefende Gedeputeerde voorilendefware inconvenienten, diegefchapenzijnteryfen, fo verre zijn Excellentie binnen korte dagen niet
en wort bejegent met beter contentement ; boven dien
dattet heneenhertfweeris, dagelijkxfulkeproteften ,
met opfprake vande gemeente, nietfonderfvvaredreygementen te horen.
En dat fy daer in niet en konnen verfien , overmits de
Gedeputeerden vande voorfz. Staten van Holland op
de voorfz. principale poin&en niet en zijn gelalt.
Dat hare E. daerom nodig hebben .gevonden de
voorfz. Gedeputeerde aende voorfchreven Heeren Staten van Holland te fenden , om de felve feer inftantelijk
te verfoeken en bidden , ten eynde hare E. gelieve , alle
andere faken gepoftponeert , met de voorfz. Heeren afgefanten hare Gedeputeerde alhier te fchicken , met genoegfame laft, omzijn Excellentie op alle de poinclen
vande voorfz. refolutie metten anderen Provintien met
behoorlijk contentement te mogen bejegenen.
Sullen hen tot dien eynde voorhouden , het achterdenken datter is, uyt de gemene gefpreken, en ander
inditien dat zijn Excell. zijn vertrek prepareert na Engeland en
, vertonen de dangereufeemotien van de gemeenten, die daerom in alle de Steden fullen ontftaen.
En indiende voorfchreven Heeren Staten van Holland met allede voorfchreven redenen nieten fouden
zijn te induceren, om haer Gedeputeerden met den
voorfz. laft alhier te fenden ; Sullen wel ferieulclijk van
de voorfz. Staten bericht verfoeken , hoe , en in wat
manieren, en met wat middelen fy denken henfelven
en hare bondgenoten te conferveren , verklarende expreffelijk , dat , by fo verre fy hem daer op geen genoegiaem contentement en doen , d' aenwefende Gedeputeerde van de voorfz. Provintien van Gelderland , Utrecht, en Vriefland gerefolveert zijn, hen infgelijx te
fcheyden , en na huys te vertrecken , mitfgaders hare
'principalen van alles rapport te doen , ten eynde fy op
hare confervatie fulx letten en refolveren, gelijk fy fullen bevinden te behooren , en onfchuldig te zijn van de
inconvenienten , die daer uyt gefchapen zijn te ryfen.
Sullen mede vertonen met alle gewoonlijke manieren, 'tgene de Heeren Staten huyden voor den noene
van zijn Excellentie mondeling verftaen hebben. Aldus gedaen in de Stad van Dordrecht, ter vergaderinge van de voorfz. Heeren, den 9 Septembris anno
1 5 $7. geparapheert ,
Arnhem ut.
Onderftond, ter ordonnantie van de aenwefende
Gedeputeerden van de Provintien van Gelderland,*,
Utrecht 3 en Vriefland , getekent.
C. uderjfent.

<& ijoojfj. <&e brputeerben nebben bicnboïgenDe
D 'n>n
acnbe «Staten ban ^oïïanb gcabtyefTcert /

en be feïbe aengebient Den ïafi ïjem bp De boojfe. aen*
tocfenbe <£ebeputcctbcn gegebcn/cninbcboo?f5.in*
ftructie begrepen.
3£c Staten ban ^oïïanb ïjebben ïjen ïjtcr tegen be*
ïiïaecljt/ batfp bageujrfo langer; fo meet bebonben
bat eenige ongerufïe menfcï)cn toaren arbepbenbe /
om niet alleen tutTdjenbe &tatenbefcc lanbenin't
generael en particulier: maer ooft tuffc^en be Staten
en 3ijn «örcelïentie al£ <6ouücrncnr <*5eneraeï/ en ben
45ouüerncucen ban
be $?obinticn
in 't particuliec/
mif*
orrftanben
oueenïctjcpb
te bcroojfaftcn
/ en be toet*

teïiji'te
autojicept
banbe ban
Staten
in confufie
ffcïïcn /
Daer upt
niet anber£
be mpne
banbe teïïauDen
t'ouDe notcujft moeten boïgen/ enöoetocl fp 't feïbe

genoeeö babben geremonfïceett aenbeanbrrc&ta*
ten particulier / ten epnDe fulx eenb?acl)tcïnft aen 3iju
excellentie foubetoecben geremonfïreert / ombaer
in brtjoojïijftboojfien en geremebieert te toojben / foa
en toojbc 't feïbe niet ter Ijerten genomen / maer be
rjoo?f3. mifberflanben en oncenicöeben meer en mcec
geboeb/
groot/ toaerom
nabcel ban
ben genootfaeftt
3Lanbc en b' ingefetenen bantotbicn
fp ooft
toaren
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getoeefïopïjaername alleen 31311 <£rceïlentie fulp te
reinonftreren / bie baerop tocl eenige apojlillen ge*
fïeït tjabbe/ bacr mebe ïjet niet al gereeïjt toag / Uocöte enftonbe too^ben/ berïjaeïben mebe meer anbere
faftcn bie eïrinben 3s3u.cn ftabben te communiceren.
ïDorl) battet aen ïKiiïupben niet en fou De geurenen
om ï)et gemeeue befle te bojberen / ban bat aïlcg met
goebe 0303e mofï gefcljiebeu om in geen meecbee con*
fufïctegeraftcn.
T€rtoijl be peeren Maten generael en particu*
lier fïcïj mocljiteu bcraben om 31311 <£rceïïentie te
antVjooojben op 5ijne boomocmbe remonflrantie en
miffibe / fo biel bp geballe m ïjanben ban <0jabe IDiï*
ïem Hobetorjft ban kaffan fefter pacftet met b?ie*
ben /ban ben <0?abe ban 3Lpccfïcc / enbe gcbniftte
remonfïeantien ban benfeïben bie in effecte aen bc
Staten ban ©ncg-ïanb gefonbrn tooien / onbec
toela pacftet eenige bebonben toaren l)oubenbe aen
be Staten ban «Sojïcr-goe / JE)efïcr-goe / en &eben*
tooïben eïr bpfonber/en toaren bne bnebcn ban cenen
inljouben/ toaer onber ooft bjieben toaren aenbe acï)t
bafïe ^teben / en aïfb 3ijn <6cnabc upt ben inbouben
ban be bne boojfdfê^en bneben bie ïjn mette^ebe^
puteecbe aïbacr openbe / en bp be inffructie boo? ben
bobe / bebonben bat bitcencrtrao?binari£ maniere
ban piorebecen toa^/ bie nergen^ anber^ toe en fton^
be fireeften ban om feparatie/ fcl)épbinge en confe^ 25?icbcit
ban
bitl
■bah Epce*
guentïijft biffentie en oneenieftept inbe Hanbenaï? <j&2dbe
Daer te inaftcn/'ttoelft tot bien tijb toe ban geciK6ou- ijciibc aen
berneur^/ ^bengDeben/ of ooft eenige b^eembe l}ee* lier t)ou»
ren of potentaten toajö geb?upftt gctoeefl / om op fo* öe ^ratett
Danige manier Ijarebneben te befielïen aenbe J»ta* (lergae/
ten of <6ebeputeerben ban bie^obintie/ of De feïbe H3e(lergoc
bau
0Da=/
toolDen
alfo te intituïeren / fo IjaDbe fijn <èenabe en De <0ebeï tot*
puteerbe niet gettoijffeït of (jet felbe toag te toege ge* en ^eben»
b^acöt boo^ eenige ongerufle geeflen/ banbetoeïfte eijc l>pfons
3ijn Crceïïcntie mocijte belogen toefen/ geïpfp*
ïieben ooft babeïijft bebonben toaeracl)ticb te toefen/
Jatter
upt be infïructic ben bobe mebe gegebcn / en bp lBo*
minicum Öicöeum ingefteït / ffcö beroemenbe Dat
befe bneben alleen booj 3tjnen raeb en aengeben afge*
bccrDicïjt toaren : ,ëo hebbni fijn <6enabe en be tUS JEtta
©amtnt*
OBcDepiiteerDe acnbe acöt bafle^tebenban ©?ie^- cf)f
up be
beroemt
ïanb / nameïijft/ Hecutoerbcn / Jpranifter / ^arïin* £>ofreüa
ficrt btfe
gen / 23oïftoaert / Sneeft/ 3£ocftum/ floten/ en aüeenltjh
^tabcren / gefdfeeben öoe Dat Doo? fonDerlinge bon: fijuc»
fcljicftinge tot öen-ïupben ïjanben geftomen toaren
fefter pacftet bneben etc. en batfe bebonben Dat
en
Ditï)ettoerft toag/ ban ^ominicu^ Öicöeu^. <Sn raeb
aengeben
alfo be felbe töicöet$ toa^ een befpotter banbe ileli; biïttesöir;'
tyiebeu
gie/ en ooft ban een openbaer ergerlijften lafferlijft afctebetr*
ïeben/ fooftonben alle b?ome ïicljtelp eracötenen
afnemen / toat b^ucljten upt fobanige 3ijne follicita*
tien te bertoacöten toaren / en ftonben boïgen / öoe
beerïijft De goebe reputatie en auctoritept ban sijii
^pccïlentïe / ïjebbenbe geen rechte ftennifTe ban be
Ijumeuren en quaïitept ban Defc en geïijfte perfonen /
tot fonbcrlinge nabeeïban be ^jobintien / bie aen bt
reputatie ban 3jjn «Srccllcntie fo beïe geïegen toa^ /
geïebeect en mïf bnipftt toojbe. %Ue Ijet toeïfte alfo
getfaften toaren ban feer groten getoicöte/ en ober*
toegenbeljoebeïe baer aen gelegen fp/ bat goebe ec*
nicöepb in Defe gebacrïijfte tijben / onber alle be ïeben
ban bcfen ïanbfcïjappe onberöoubc n toojbe / fo en
Ijabbt n fp amptf l)aïbeu niet mogen ouberlaten met
eenige notable perfonen opter fafte te communice*
ren/ entoagbp Denlupben met gemeen abbij^ goet
gebonben/ upt rebenen boren bcrïjaelt/ De boo?fcl)?e*
ben bneben boo? alfuocD op te l)ouDen / 3ijnbe berept
Denlupben/ allen bjomen en ooft be geöeïe ïanbfcïjap*
pe/
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pe/be genetaïe &tateü en jijne «^jcceïL felbet/aen ben
toeïfte fp oor babeïn ken maten fcï)?tjbenbe / ïjiec ban
genoegfame tebenen te geben / {jenïupben bafleïp
betfeneten tot genen tijben bp Ijenïupben in oefen en
bietgefojfte faftcn anbet# gebaen engeöanbeït terne*
fm/ öantoatfptotmeefïenbienfï/eenigöept/ toefc
fïanö bet CïmfteïrjKet ïJeïigie/ en'tgemeene ©a*
betïanö geacljt baoöen öojbaetujtfïte toefen» <t5n
öatfp &ate l&ajefïept ensijne Ctceïïentie in allen
faken a\tebefyooi\i)l\emti' tefpect/ engefjoo?faemÖepö Naboen tO€geb?agen/ ïjoetocï be boo^.ontufïige geeffen ïjen ftjjenen te befclniïbigen / afê of fp
Ijate jiaj. fócf)ten te betbitteten /om epnbenjft ïjact
oojfafte te geben bele 'itanöen te betïaten/ op bat aïfo
ben meel) tot een #ifpanife bjebe betepbfoubemo*
gen toojben : pjoteftetenbe bóo? <0ob 3Wmacf)tig /
Die een jjett-Renbec if{ batfp-ïupben fuïctnoptg;^
baet)t/ maetbeeï meetaïïe baïfetje b£ebe-[)anbeïini
ge/ baeemebefp mifïen öat be ^obtntien menig*
maeï beb?ogen en geabuféeet maten gemeefï / ban
ïjattn bpanb / en ooft baet ban te bo?en / gefoju fp ak
fuïtbenfeïbenmebetom bp Defen millen ttoumelijft
gemaetfcöout ïjebben / onDet mat bebenten feïjijn
'tfeïbeooftmoe&tctot eenigentijbe boojgefMt moj*
ben/ befebneben mate ban bate ben 14. «^entern*
tyi$ 1 58 7.
d^nbettenent/
Wiilem

Luduwig,

Graefzu Naffau.

<£nïagetfïont tet o^bönnantïe bet 45ebeputeetbe
&tatenban©jiefïanD/ «^nbettenent.
C. If brandi.

i©e befïeïïmge en befe nienme en aïbaet ongemone
intituïattenban b?tebenban ben <6?abe ban Epce*
bjteüen
fier/ gaf öie ban be Öegeringe tn ©jieflanb een bjemt
ban lipte* nabenften/ bannntbe inflcuctie ban ben botte bon*
(let te be* Dm fp bafl bc beïepDcc£ ban beft nteömicljeDen en
fteHen,
ttoifïen / boet aen befe bneben fouben metben befïeït/
te toeten / ben b|ief aen't^of / aen ben ^eftöent
boeter ïfreffd ^Itjfma : tn mcftetqoe] Ubbe Mijlua/
Cepc ^Igïua / Csaïing &itma : in ^ofïetgoe/ J©p*
fyanb $lnïua : in &ebenmoïben / 3Jo£anneg &t*
(Fol.jo. ) meg / Grietman tn ^cïjeïïhittmetf : DBefïepnbe/
Slacob fCiebbig / 4&tittman in «©ofïecïanb: BLeen*
toaerben/ aen ben ^eccetati^of S5wtgemeefïet3|a*
rob inbe ©aïft: JpcaniKec / aen ben &ecceta«g of
25ncgemeefïec (Sijfbect ffcanfs. : i|arïingen aenben
^ectetari^ of 23ucgecntee|ïec Cïae^ tflatheetfe. :
!23oIftoaett / aen ben ^ectetati^ of 225«rgemeeflec
3facob ^imonf5. : Sneeft aen ben ^>ectetati^ of
$5nrgetmeefiec : lochum /aen ben &ectetari£ ofte
25ucgemecfter;$Éetee31anf5. of IBepnfe 4$ratema :
bloten aen ben ^cetctati^/ en ^tabeten aenben
&eecetat$.
©oo?t^ fcfjföft 5^. ftictyug be ^oflcïïa aen aïïe
Öe feïbe bat be bpgaenbebnebenentemonficantien
aen f^enneben tlh bpfonbec gefonben too^ben / en be
bobebaetopjjeotemoepten boet/ fa bunhtïjem te*
beïijit batbe fclbe bobe ban eenpgeiijft bandeneen
^ocbe beteeringe oft foïati^ toette gegeben/toant bet
toa^ ertrao?binati^/en boo? 5Btt toeboén aen een pbet
in 't bpfonbec gefc!}?eben.
23pbit paftet
toa^ nóc^aehbe
eert befloten
koningin
ban €ngcfanb
Staten b.u'ef
ban ban
^itpbe
ïanb/ bie gefloten toa^/ en noeï) eencopte ban ben
feïben gefloten b|ief/ mitfgabet^ èenb?ief ban<©o*
minicu^ieïieiaenben #?efibent/ ban bennabol*
genbe mïjoub.
ginltritttt'e
ör om befe

andere Provintien worden aengetekent ,' welke fonder
twijfel moeten genomen werden van het valfchegerugte van den befloten vrede , dat van velen gefpreyt is ,
voornamelijk alfodefe woorden klaerder werden uytgeleyt inde brieven , die zijn Excellentie aen de Raden
en eenige byfondere Steden gefchreven heeft , in welke, vele de auteuren van dat gerugte aengaende, werc
gefproken. Derhalven is mijn gevoelen , datmen die
niet de gecommitteerde , vanvrefedat fyfe achter wegen mogten houden , maer aen de Staten felfs behoort
over te leveren. Sö (uit gy dan ( na mijn oordeel ) wel
doen , fo U. E. met advijs van den Raed , de Staten van
Vriefland doet vergaderen, die daer toe des te meer
oorfaeks hebben, omdat fyóp den brief van zijn Excellentie aen hem gefonden , fullen moeten antwoorden. Want nu is het nodig, dat fy oprechtelij k haer fin
en meninge , of volgens de eerfte refolutien eri ordonnantien , goed of fommiger verdorven lult openbaren.
Laten fy nu bekennen datter befloten is zijne Excellentie de volkomen adminiftratie op te dragen , doch buyten haer weten hem nochniec overgelevert. De auteuren zijn bekent , fulx datter geert onderfoek of onderzoekers van node zijn. Ik fende mits defen ook een remonftrantie van zijn Excellentie de Staten Generael
voorgehouden , waer van zijn Excellentie een copie in
ydere brief gefloten aen alle de Steden heeft gefonden.
Ik en twijfele niet mijn Heere , of gy fult u Vaderland ,
als ook hare Koninklijke Majefteytenalle vromen, fó
goeden dienft hier in bewijfen als gy konden pleecht ,
Ü. E. broeder meend binnen twe dagen daer te zijn, en
U. E. alles gelijk het fich hier toe heeft gedragen, te
vertellen. De goede Prince draegt een fónderlinge affectie tegens alle vromen , en de ondankbaerheydvan
vele tegens hem is al te groor en onbefchaemt. En fo
fy niet , ofvan de auteuren felfs verbetert , of van andere gebreydeld word,(o fal Cy ondertuffchén des Vaderlands en aller vromen welvaert met haer trecken. Dit
hebbe ik al wat vryer aen U- E. gefchreven , Heer prefïdent , als het behoorden : Maer om dat ik van uwe beléeftheyd en difcretie verfekert ben,fo en twijfel ik niec
ofU.E. fal 't in 't goede nemen. Hiermede vaert wel
voortreffelijke Heere, en houd my in uwe recommandatie, tot Dordrecht den i. September 1^87. ( dat is na
den ouden ftijle ) onderftont , U. E. dienftwillige
D. Üjcheu! Pojielta ,

de fubferiptie was. Aen den voortreffelijken Heere,
Doftor Heflel Aifma,

Prefident van Vriefland , tot Leeuwerden.

3&enb?fefbanftefconnigtnne ban <£ngcïanbaen
be Staten ban ©nefïatiö/ bie noeï) befloten toag /
baet ban 3£. fóicïjeug befe copte aert ben ïf eete $&*
flbent font / toa£ ïupbenbe albu^.
25uef

MYneHeererti defelve oprechte goede wille , die
ons in den eerften heeft geinduceert , de defenfie
vah u en u land te omhelferi : en de commiferatie,die wy
vanden beginne gehad hebben over uwe afflictieh , behouden inons noch defelve plaetfe orh U. E. E. te folageren en t'eenemael u welvaert en rufte te bejagen.Hier
rtóch by gevoegt de kenniffc, die wy hebben van de difordren en grote confufien , dié aldaer zijn ohtftaen , na
't vertrek van onfen neve, den Gravé van Lycèfter,heeft
onsöp'tinftantelijk verfoek onsvanuwent wegen gedaen en dikwils vernieuwt , hem tegenwoordiglijk na
zijn ouden laft , doen wederom fenüen , hebbende defe
confidcratie , dat by gebreke van één hooft, dat gouverriere , met behoorlijke refpekt en autoriteyt , welke
jflftifnbe
hem behoort gemainteneert te worden , fulke confufieri
ban ©os
IK fende U. E. voortreffelijke Heere , defen ingeleyminicuer
den brief van hare Koninklijke Majêfteyt van Ehge- zijn öntftaen , eri fo liftelijk beleyt door de finifterlijke
■Ëttctietüe
land &c. met de copiè van dien , op dat gy mocht we- praktijken van eenige quaetwillige , dat het niet véél en
ïJofteüa
aen den
ten wat daer in verh'aek ftaet , fy is gefchreven aen de icheelde , offy fouden tot de ruyne van U. E. E. en de
©^efttrent Staten van Vriefland, en opdat fyter goeder trouwe gemene fake veroorfaekt en doeri veranderen hebben
nan 3&}itf:
beftelt mocht werden aen de gene daer fy aen hoort , fo onfen goeden wille en affeétie , daer van wy evenwel
ianb*
is fy my behantreykt. Wat my belangt , voor fo veel ik riiét en zijn gediverteert , hoewel fulke luyden hebben
den fin van hare Majêfteyt uyt den brief eri 'tvèrhael van gefocht ons daer toe gróte occafie te geven. Maer hebzijn Excellentie bemerke > fö oordeele ik , datter met
ben 'tuwer aller beften ons faveur liever willen contidie woorden , de treken enpraBijcquen vdnfodanige , ifc.
, tot een volk , die wy beminnen als onfe ounuerenals
vele van de Gedeputeerden van ons Vriefland , als van
de goede vrienden , eeburen en geallieerden, en w^

fcerl

ban

be
ïiontiH
ijtmte
ban
«Sugeiaitb
aen be
ban©2iefa
ben
2I.3JÓ3
lanb
Statenban
nÖ« iy»7»

y
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Cè 4üietett
üe.s üojks kers onnofelheyt ons genoechfaem is bekent. Nu geen öec
lijk qy mocht fien, datwy onfe befte middelen niet en
graten
fparen, alleen t' uwen befte, fonder eenig ander ooguanDten,

is geabufeert van de ongeregelde deuchnieten defe*
Lands , en die niet foeken dan het water vuyl en troebel
temaken, om daermede haer profijt te doen. So hebben wy niet anders konnen doen , dan met ons uyterfte
merk te hebben , ja fo verre dat wy een van de voorbefte
fulke defleins te beletten,dacr door het vaderland
naemfte
Heeren
onfes
Koninkrijks
daertoein
gevaer
©ir
nwru niet
ftêllen , dien wy ook in fo grote waerde houden , fo ho- een doodlijke wonde foude mogen onrfangen, behal^eRomen
•>.Ü02Dcn
pen wy dat gyluyden fult continueren hem alle goetwil- venhetoneyndelijke quaed, dat den gemeenen vyand
ti .ju ban
ligheyd te betonen en alle goede affiftentie te doen , ge- ons dagelijx aendoet. Derhalven om het vuyr niet midte gene/
lijk ons waerlijk wel bewuft en bekent is dat gy ulieden
den onder't volk te ftroyen, en alle occafien van beroerDie Ce
ten te verhoeden , fo hebben wy de voorfcyde brieven
auraritept dies aengaende wel hebt gequeten, fonder dar gy plaetiMthjijri
fe gaefc,of conniveerden de treken en pra&ijken van fo- by ons gehouden. Biddende dat u Excellentie believe
«Êrteu
danige , die U.E. E. fochten te feduceren van fich met onfe forge in 't goede te nemen, en hem van defewariKliben ges
ons te^ereenigen , dooreen valfche opinie ftreckende geeften en verleyders niet te laten abuferen , tot oneerc
bttipeib
Deert»
tegen onfe oprechte intentie , daer van wy U.E.E. door van u Excellentie en grote fchade van 't gemeene befte.
defe tegenwoordige verfekeren , U. E. E. voor de refte Want wat den voornoemden Richeus belangt,u Excelremitterende
tot het gene, onfen Nevedien U. E. E.
lentie mag voor feker houden , dat hy is een lichtveerJDctge*
rucljte ü.in volkomen gelove fullen geven, t'eenigertijd vanondigen Ieugenaer , en een rechten fpotter van God en de
öen üjctie / fent wegen fal verklaren. Hier mede defen eyndigende
Chriftelijke religie, en die eenigen tijd geleden, naöte Ijaie
bidden God , dat hy U. E. E. wil nemen in zijn heylige mentlijk in defe Stad Leeuwaerden , in 't ftaen na eenijll&aj, met
beu ÏJfls
gen ftaet doen vacerende, willende door geveynftheyt
hoede, datum opons kafteel Groenewig defen 21. JuntnK üan
nii 15^7. lager ftont. U. E. E. wel geafteótioneerde profeffie doen van de religie en communiceren aen de
^pangttn
Ondertekent
tafel des Heeren , hem fo fchan delijk heeft gedragen ,
fuuDege*
floten qchs
dat niet alleen de kerke alhier, maer ook alle de wereld *
iien/ toojt
Eli^abetb.
De fuperfcriptie was aen onfe goede vrienden de Sta- daer van kennifle hebbende , een af keer daer van heeft,
üalfctjeiijfc
ten van Vriefland of hare Gedeputeerden.
geitïopt*
hebbende daerenboven defen lichtmis fuik een gedebaucheert leven geleyt,dat hy als een fchandvlek wierd
Houd dit by u treffelijke Heere tot dat den brief
gehouden by alle luyden met eeren. Derhalven moetmen nier feer verwondert zijn, fofulk een pot , fuik een
open:li)k is gelefen.
dekfel heeft gevonden, bequaem zijnde om fig daer mede te decken , enondei 'tfelve vooru Excellentie te
Hgja* untoa^nocïjeenbnef ban Z&othtMvfim
ïjjocöec ban Den @?cfïbcnt / Die beeï b^eemDp o* verfchijnen , doende hier door nochtans groor ongelijk
bccfcölDft / befcïjulbïgenbe fcet De Staten / Date ban aen alle goeden , welke hy als zijns gelijke in fijn gilde
ton ui geïcgenDet tnö fuïïen tyeDec berïjacï boen. wil trecken. Want om de andere te verfcjionen , aen de
ïëp fuïïen ïjiec nu ïaten boïgen be miffïïje ban be welke defe brieven door raed van defen Richeus zijn
43eDeputecrben Der Staten ban ©^iefïanb aen ben houdende : wat is Johannes Sauves voor een : om met
<6jabe ban l-pccfiec / DïenenDetneDetocanttooo?be
weynig woorden uyt te fpreken , een rechte en levendiop De $ feïfë fcö?i)ben en ccmonfïcantie»
ge af beeldinge vande voor-verhaeldevirtuten van zijn
aenprijfer Richeus , en in alles den felven gelijk, en die
MYn Heere. Het is notoir vooralle menfehenmet
hem fo heeft gecomporteert in zijn Officie van de Grieeeren en van qualiteyt in't generael , enu Excell. tenye, dat hy meer dan vier jaren geleden bankeroctis
in't particulier, met welkeen finceriteyten oprechtig- gefpeelt , 't welk hy heeft gefpeelt aen allen en byfonheyt wy tot noch toe de affairen van de republijke in't der aen den Fifcael^daer aen hy noch ontrent 7000 gulmidden van fo veel troublen en confufien , van defe
dens ten achteren is , om welke fchuld in hechtenifle
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bloedige burgerlijke oorloge hebben beleyt. En voor- genomen, en daer na ter oorfake van eenige nekte ge>namelijk isu Excell. wel bekent hoe wy defelve tot di- releveert is,onder belofte en eed van niet te fullen door vevfe reyfen hebben geremonftreert en levendich voor gaen op pene van overtuycht en verwonnen te zijn»
ogen geftelt de waerheyd van verfcheyden hoogwigtige 'twelk niet tegenftaende is hy gevlucht en houd hem
faken, envanfulker confequentie, datwy noodwen- noch in ballinkfchap ,leydende een ongebonden leven,
diglijk in gebreke moften blyven van ons devoir te be- als uyt zijn heremitagie blamerende en quahjk fprekentonenMende
,
dat vele verkeerde opgeroyde menfehen, de , felfs door brieven en fameufe libellen , op alle luyalle verbintenifle van getrouwigheyt en refpeót ons met
den met eeren. Het foude al te langen moeyelijk valede gefworen, in vergetelheyd (lellende, hen fo verre
len vooru Excellentie, fo wy alle zijne fchandelijke
hebben durven verlopen , dat fy tegen hare „wettelijke i ftucken willen verhalen , latende die dan varen , fobidoverigheden en ons een ontallijke menigte van valfche den wy op nieus u Excellentie feeraffe&ueufelijk, dat
rapporten en calumnien hebben geftroyt. Nu hoewel hem believe wat nader regard op defelve te nemen, en
wywel verhoopt hadden dat u Excell. hebbende vol- hem ontladende van óeCe lichtmiflen , die barften van
komen kennifle van alle faken , ook volkomen contenfpijt , oproer en ambitie , hebbende geen ander doelwit, dan om de macht te krijgen om alle goede ordre
tementen fatisfac~tie foude hebben , om fuik een hoop
oproerige luyden en vyanden van God en de gemene ru- onder de voeten te floten ; en confequentelijk een volfte van fig te weren : So is het nochtans , dat buy ten alkomen toegank. te maken voor den gemeenen vyand,
le hope en tot ons groot leedwefen , defe voorleden da- tot koften en oneer van hare Majefteyt , en u Excellent,
gen ons verfcheyden brieven komende van u Excellen- met verderf des vaderlands , believe de gemene affairen
tie zijn behandigt, behorende (gelijk de fuperfcriptie te verhandelen , met fodamge die daer publijkelijk toe
uytwees ) aen de Staten van Ooftergoe , de Staten van zijn beroepen , gevende audiëntie aen de wettelijke
Weftergoe , en die van de Seven-Wolden , met die van
Gouverneurs en Overigheden. Sonder 't welke het
de Steden in 't particulier. En hoewel ons defe inferi- 't enemael onmogelijk fal zijn eenige vrucht te doen,die
ptien wat vreemd en buyten gewoonte fchenen , zijnde met de grote onkoften van hare Majefteyt en defe landen over een fal komen. En inder daedu Excellentie
nochtans dit Collegie vande Gedeputeerden reprefenterende de Staten van Vriefland, fo nebben wy dien van te veel de oóre lenende aen de valfche rapporten van de
de drie Goeen geopent , als aen ons behorende, en heb- verklickers tegen "hare wettelijke Overigheden, fal fich;
bende daer in gevonden twee andere billetten, gefchre- in korter tijt bedrogen vinden,metter daed gevoelende,
ven met de hand van eenen Richeus , hem toenoemendat defe felve menfehen .( wat goed famblandfy tegende de Poftella, fo hebben wy volkomentlijkverftaen
woordichlij k mogen tonen) volgende haer naturel,door
dat den au&eur van defe pradtijke , is defelve Richeus , den geeft der dwalingen, daermede fy gedreven wordie hem dat met vollen monde beroemt.
Nu , mijn
den ,en om de minftc oorfake het felve tegen u ExcelHeere , om vryelijk in alder oprechtigheyt te fpreken ,
lentie fullen attenterqn, daer vap men ontallike exemgelijk wy zijn gehouden te doen volgens de plaetfe vari
pelen heeft. , mijn Heere, wy fullen hier geen verhael
onfe vocatie , welke ons tot God en het vaderland verEyndelijk
bind :Siende de faken alfo gaen, dat u Excellentie alfo doen van ons devoir tegen hare Majefteyt , u Excellentie e«
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tie en het Vaderland. AlleeneÜjk voor God protcfterende , dat gelijk wy noyt een ander doelwit hebben gehad als den waren dienft Godes , en de welvaert der republijke , dat de felve mocht worden onderhouden en
gehandhaeft, derhalven hebben wy Altoos een fchrik en
afkeer van vrede te maken met de vyanden van dën vrede ,doende opentlijke profeffie dat fy noyt andere religie als de Roomfe lullen lijden , fulxdat wy noch tot
geen ander eyndeftreckenóillen, hebbende altoos geprefteert, gelijk wy noch ddn en altijd (uilen doen, tot
onfen laeften adem toe, ootmoedigen dienft en behoorlijke onderdanigbeyt aen hare Majefteyt en u Excellentie, als ware inftrumenten, die God belieft te gebruyken tot onfer hulpe en confervatie van zij n kerke , fo in
de Koninkrijken van Engeland , Vrankrijk en Yrland ,
als in defe Nederlanden. Hier mede defen eyndigende,
fullen wy God Almachcich bidden , mijn Heere, dat hy
u wil nemen in zijn heylige hoede , en in hem vermeerderen de gaven van zijn heyligen Geeft , tot vorderinge
van glorie eneere van zijne hogeGodlijke Majefteyt,
en dienft van de Doorluchtige Koninginne van Engeland ,mitfgaders u Excellentie , en tot behoudenis van
defe arme, bedroefde landen. Datum te Lewaerden
defen if. Septemb. if87. lager ftontgefchreven, u Excellenties feer ootmoedige Dienaren , De Gedeputeerden der Staten van Vriefland , door ordre van de felve
Ondertekent

Ijhandi &c.

23etat>M*
Sebpine
banden
btnnaei
ban tyoU
lanö/oin
ö.n<«B2abe
banUpre;
flertcant;
tnaozüen
op fijn
enfrlj.'ij'uett
renwns

W\) fuïïen bojbec becbaïen eenige becfrfjepben
anttooo|bcn bit Den <6?aUe ban SLpcefïet geftcegen
Öeeft/ fo ban eenige ^obinticn aïg ^teben / en
Detoijïe D' eene bjoegee gefonDen toiccDen Dan De
anDece
D' eene l^obintie
meertoaöban/ enbe beanDece
aen Defe/ en
beanttooo?binge
gelegen
fafte
fuïjc betepfeïjt / fo en faï bet ben ïefec niet b?eemb
toinben bat top geene ceeïjteojbje in Defe ono?Dening
en Rebben bonnen ïiottöcn.
#e <02abe banilpcefïec habbe ooft onbecanbec
jtjne booifs- fyieben en cemonfïcantien gefonben
aen 't ^of^obmttaeïban^oïïanb. 3£e#?efibent
en ïïabcn metten anbeten ïjiec op gebeïibeceect
jjebbcnbe/ öabben btft fafte geetne banbe öanD
gefmeten en be n Daec bupten gebouben : mitgbitn
btftWit temonftcantic hem abbjcffeetbe aen be
Staten <Senccacï en banben ïanbe/ entoagbehek
fenbebetee fabenbeïept tuffebenhate jBafeft/ $ijn
<i*cceïïentie / en be Staten/ baec onbec fp geene
ftcmmc en babben nocb beroepen too?öcn ober Det
gene bp Ijenïicben toect gchanbeït / toefenbe bate
officie bm pecfonen bat becfoeftenbe / in uptctïifte
cefojtc tedjt en jufïitte te abminifïcecen / bechaïben
meenben fp boo?eecftbacelBajefïepten5ijn<IÊrceï*
lentie ten aïDechoocbfïen en meefïen te bebanften
ban'tgenabigfecoecg en gettoutoe affifïentie/ ï)et
toelft
habbe befegeaffu'geecbejëebec*
Ianben bete feïbebeïieft
boen / en ootmocbeïift
te becfoeften baec in
te continuecen / fonbec ben goeben ingefetenen te
itnputccen be onbanftbaechept bit bp eenige faemco*
benbe geefïen frfuben mogen toecben gepïeecht / bit
fp niet en fouben ïaten met aïïe cigeuc te fïtaffen
met tocgen ban jufïitie / inbien fp bit bonben be*
bomen / en hoetoeï bp alle bjomc niet fo feec en toate
te toenfehen / afê bat befc Ianben banbe bebjoefbe
oojïoge moeïjten metben ontïaft / aïg'tfeïbebehou*
ben£De gïone <&obz$ / metgoeDebetfeftecingeban
Den ïanbfaten mochte gcfcïbeDen : fo en mag noch*
tan£ bcfeïbe bjomen niet mogeïifteenigenpep£ aen
tegacn/ baec bpfpbanbetoaetachtige<6obfbienfl:
fouben mogen totjften / en baecom ïiebec b' oo?ïo*
ge met <8ob£ Ijuïpe bïijben continurcen / beïjak
benbattcc geene mibbeïen (ebenen bebadjt te bom
nen toctben/ baec bp be ingefetenen ban ben ïanbe beljoojttb föube bonnen becfeftect toefen / en aï
toag't bat be mibbeïen om b' oojïoge te continuecen/
tegen fo maeïnige bpanbenbïepnfcïjenen te toefen/
bctoijïe nocïjtanö Defe ïanDenpnncipaïiftenbebocb^
ten too?ben om b' aeucoepinge ban <ëobe£ naem / (o
fn toa£ mettettoijfeïenofbe^eeceöetöwfcïjacm

foube be wibbeïen ban btft Ianben met §tt genabigê
fecoec^ ban öace iBajefïept fo fegenen / bat Daec
boo? 5tjnen 03obïicbcn naem gpot gemat ht / en bc
ingefetenen banben ïanbe befcï)ecmt fouben too?ben /
tot een eentoicï) ïof ban öace «Jlfèajcfïcpt en ban jijne
Crceïïentie/ en meenben met beft of gebjbe bo?te
in fubf!antie anttooo?be baec af te feïjepben / ban
na communicatie met eenige/ öebben goeb gebonben
be naboïgenbe ampïe anttooojbe / ooft met abbijg
ban bit ban ben ï§ogcn 0abe en cefteninge in §ok
lanb/ bp gefebjifte te fïeïïen / ïupbenbe aï^ boïcï)t.
^oojïucötige öoocögebocen ©o?fi/genabigeï|eec:
hebben ontfangen uwe Excellentie MirTive van be ban tien
date den 9. defer maend , mitfgaders de remonftrantie gedaen aen mijne Heeren de Generale Staten l^ogen ert
ttaleen ö<i.
&e*
daer by gevoecht, onder andere verfcheyden poinc- be
p.obiiia
ten, vermeldende van den ftaet vanden lande envre- feen-feas
de-handel. Waer op u Excellentie ons verfoekt te wil- mer ban
len vry moedel ijk over fchrij ven ortsadvijs engoetdunaen tien
ken. Om welke u Excellentie goede geliefte na te ko- l^oüanb
men , en ten eerften fo veel het eerfte deel der felver baitltprea
<£5:abe
Miffive aengaet : Soo ift dat wy met grote bedroefnifie fteropfïjs
verftaen hebben : dat u Excellentie ter oren gekomen ne bneben
foude zijn verfcheyden faemftroyinge , in allen fchijn en rémona
of hare Majefteyt of u Excellenties meninge foude fijn,
beveiligt zijnde in zijne autoriteyt, den landen den vy- (Kantte,
and uyt kracht van eenen peys , airede gemaekt , over
te leveren. En alfoby de gedeputeerde van de drie collegicn , fo uyt onfen naem als uyt den naem van die van
den hogen Raed en die van de kamer van de rekeninge verklaert is dat niemand de felve ofgelijke propooftengehoort heeft , fo hebben wyeen vaft vertrouwen
dat u Excellentie de felfde ingebeelde opinie uyt zijn
hertfal geftelt hebben , en met de voorfz. verklaringe
fich voort voldaen en genoecht houden, byfondernademael wy by onfen Gedeputeerden onderricht worden, dat mijn Heeren de Staten volveerdich zijn van
gelijken verklaringe te doen, te Moeten dat fy de felve
propooften noch in de vergaderinge van de voorfz. drie
collegien, noch in de hare , noch in eenige andere,
'tfy in't generael of in't particulier niet gehoort hebben:
verfoekende u Excellentie dat fo verre de felfde valfche
WY

faemftroyinge in de Miffive gementioneert in handen
te doen ftellen , dat wy in geene maniere en fullen nalaten ,tegens defelve na uyt-wijfen van onfe plicht en inftru&ie te doen procederen : alfo wy ganfelijk bedroefc
foudenzijn dat de 2uteurs van al fulke enorme en atro»
ce injurien en calumnien ongeftraft fouden blijven.
Verfekerende voorts uwe Excellentie dat wy geen andere opinie hebben belangende denvrede-handel, dan
u Excellentie in zijn miffive en remonftrantie verklaert,
noch ook contrarie van dien verftaen te hebben.
Belangende nu het andere pointt , te weten , dat u
Excellentie verfoekt , dat wy vrymoedelijk fouden adviferen op de voorfz. remonftrantie : fo ift dat wy al de
poinólen van dien rijpelijk gexamineert hebben , en om
u Excellentie goede geliefte na te komen , de felve wel
hebben willen verwittigen , dat wy God Almachtich
danken dat zijne Goddelijke Majefteyt gelieft heeft hèc
herte van de grootmachtichfte en doorluchtichfte Koninginne van Engeland daer toe te bewegen, dataenfchouw nemende op de bedroefde ftaet van defe geünieerde Provintien en ingefetenen van dien , hare Majefteyt gelieft heeft de felfde te affifteren met alfulken
merkelijken fecours , als de felve hare Majefteyt de felfde Provintien ingewillicht heeft.
Wy danken ook uyt ganfeher hetten hare Majeft. dac
de felve gelieft heeft boven het verlenen van het voorfz.
fecours , den perfoon van u Excellentie den felven Provintien over te fchicken , als den genen die van alle ouden tijden een fonderlinge voorftander gerekent is geweeft van alle bedroefde Chriftenen , en byfonderby
hare Majefteyt een patroon en voorfpraek van defe geaffligeerde Provintien.
Konnen ook met genoegfaem bedanken u Excellentie, dat defelve verlatende zijn geliefde Vaderland,

de eere,digniteyt,reputatie die de felfde in't Koninkrijk
van

Drie en Twintkhfte Boek.
van Engeland boven alle andere perfonagien is genie- \ en tot fchade van den vyand j en confufie en verftoringe
tende : haer niet öntfien heeft , hier te tranfporteren , van alle zijne deffeins en liftige aenflagen.
en quiterende zijn gemak en zijne commoditeyten:hem
So hebben wy met de Heeren van den Hogen Raed
deelachtig te maken van onfe travail , moeyten , forge , en die van de Rekeninge eenige uyt den onfen gedepu
die tot nederlegginge van het felfde mifverftant
ja miferie en ellendigheyd.
teert
Bedanken voorts u Excellentie dat de felve tot zijne u Excell. haren en der voorfz. collegien dienft in aller
aenkomfte, fo manlijk tot welvaerd en prefervatie van onderdanicheyt fouden aenbieden , dewelke hen ook
defe Provintien , de kerke Chrifti , en de goede ingefe- tot onfen verfoeke aen mijn Heeren de Staten tot gelijken fijne gevonden hebben , en defelve uyt onfen en der
tenen hem gebruyktheefc fonder zijne naefte bloedverwanten en zijn eygen perfoon te fparen , en ook de fel- 1 collegie namen wel ernftelik geadhorteerten vermaent,
ve te (tellen in merkelijk gevaer en perijkel : loven en dat fy u Excell. de wettelijke antonteyt , haer by deGebedanken God Almachtig, dat zijn Goddelijke Maje
nerale Staten gedefereert, foüde willen laten gebruyiteyt belieft heeft u Excellentie opfet en voornemen ken , fonder aen de felfde eenige verhinderinge ofte
fulx tegebenedien en te fegenen , dat daer door de mer- infractie te willen doen , en diefhalven u Excell. met
kelijke quartieren van defe Provintien in verfekertheyt behoorlijke verklaringe contentement en fatisfaétie
gebracht , en de fteden en forten , door dewelke de vy- doen. Van gelijke dat haer Ed. foude gelieven u Exand een onverhinderdeingank hadde totin't herte van j cellentie te forneren de toegefeyde middelen en pende feve Provintien, den felvenvyand afhandig gcmaekt, ningen tot uytvoeringe van den oorloge, waeropde
en den felven bedwongen heeft , niet tegenftaende hy | voorfz. Staten voor antwoord hebben gegeven , alfo
alle zijne macht verfamelt had, teruggete trecken,en i de voorfz. Gedeputeerde ons ook verklaert hebben ,
fchandelijk af te wijken, verfekerende u Excellentie ! aen u Excellentie gerefereert te hebben , dat fo veel
dat alle de felve weldaden, by alle d' ingefetenen , by- ' aengaet de autoriteyt van uwe Excellentie , dat fy dies
fonder byons, fo hoog geacht en gerekend worden, aeng;aende hare refolutie in de Generale Staten fouden
datter niemand is of hy foude hem wel geluckig re- ; inbrengen , dewelke fulx ware , dat fy verhoopten
kenen eenig middel te hebben , de felve met eenige dat u Excellentie reden fouden gegeven worden, om
dankbaerheyd en onderdanigen dienft te bekennen.
een goed genoegen te hebben. En belangende de midWy zijn naderhand grotelijx bedroefd geweeft, dat
delen, dat fy noyt in meninge zijn geweeft u Excellentie minder fubfidie te offereren , dan fy u Excell. tot
de gelegentheyd van uwes Excellenties faken fulx verzijne aenkomfte aengeboden en belooft hebben , fo dat
{ Fol. ji. ) eyfcht hebben, dat de felve haer na Engeland heeft moe
ten begeven, gelijk wy 't felve u Excellentie op zijn ver- wy vaftelijk verhopen, dat fo wel in't een poin&als in't
trek zijnde, met grote bedroefeniffe vertoond hebben, ander, uwe Excellentie volkomen voldoeninge en geWy zijn ook infonderheyd bedroeft dat door occafie noegen gedaen fal worden,
van u afwefen , de Gouverneurs van Deventer en de for- En oft fo gefchiede , des wy vaftelik verhopen neen ,
te van de Velu wen , geenontfïg hebbende, de middel dat op de voorfz. refolutie nopende uwe Excellentie
hebben gehad de felve ftaden forte in handen vanden ' autoriteyt eenige fwaricheyt foude refteren : fo zijn
vyand te overleveren , en gelijk wydaer van bedroeft wy volbodichonsinalsteemployeren, ommijnHeezijn geweeft, fo zijn wy en alle ingefetene ook verfekert ren de Staten behoorlijk te verfoeken en onderrichtinge
«lat 't felve tot een onuytfprekelijke bedroefFeniffe van te doen : met vaft betrouwen van daer in fulx te beuwe Excell. gefchied is, wel konnende bedenken dat foigneren dat uwe Excellentie behoorlijk contenteook de alderkloekfte hen door veraders tot meer tijde
ment en volkomen voldoeninge gegeven fal worden :
als van gelijke fo verre op het ftuk van de contributien
bedrogen hebben gevonden.
Ook verftaen wy met groten hertfweer dat fo ter oc- eenige reftriétie gedaen foude werden , dewelke uwe
€afien van dien als anders eenich mifverftand of altera- Excellentie foude rekenen onbillijk en onbehoorlijk te
tje gerefen is geweeft , tuffchen uwe Excellentie en zijn, fo (uilen wy ook niet na laten na onfe vermogen
mijn Heeren de Staten. Maer gelijk wy daer van uyter ons fulx te gebruyken en mijn Heeren de Staten fuik
maten bedroeft zijn geweeft : fozijn wy van gelijken veifoek en onderrichtinge te doen dat wy ons voor
verheugt geweeft, onderrregt zijnde, dat alle de felve verfekert houden dat de voorfz. Heeren in conformimifverftanden , door toe doen van hare Majefteits Ara- | teyt van haren yver , die fy van den beginne van d'oorbaffadeur den Baron van Bukhorft ter neder geleyt, en log gedragen hebben , om den lande jegens den geden felven Heer Ambaffadeur volkomelijk fatisfa&ie menen vyand te maintineren : fullen niet alleenlijk
alle vlijd en naerftigheyd doen om de penningen en
gegeven is geweeft.
Voorts en konnen wy u Excell. niet genoegfaem be- middelen u Excellentie tot zijne komfte toegefeyd
danken dat haer gelieft heeft wederom de moeyten te te fourneren : maer ook fo verre het in het lands verdoen, van haer wederom herwaerds over te transportemogen foude rijn, defelve ook te verhogen en te verren, en overgekomen zijnde, van de vaderlijke forge meerderen.
en uyterlijke neerftigheyd , en alle devoir die de felve
Dit felve aldus gefchiedende , alwaer het alfo dat de
aengewend heeft , niet fonder merkelijk gevaer en dan- toegefeyde middelen en penningen , en alfulke meer
gier van zijn perfoon, van de Sluys te ontfetten, uyt als de Heeren Staten fouden bevinden in het vermogen
ganfeher herten bedroeft zijnde , verhorende dat by van het land te zijn om te fourneren , mitsgaders het
fommige u Excellentie na behoren niet gefecondeert j fecoers van hare Majefteyt , gecompenfeert zijnde met
en foude zijn geweeft.
de middelen en macht van den vyand : bevonden worGelijk wy infonderheyd bedroefd zijn, dat tuffchen
den na menfchelijcker wijfe en gifiinge niet genoechuExcellentie en mijn Heeren de Staten eenig mifver- faem te zijn om tegen den algemenen vyand hem te beftand gerefen foude zijn, fo belangende de autoriteyt fchermen : fo ift nochtans dat wy u Excell. in alder
en het Gouvernement uwe Excellentie by de felve ge- onderdanicheyt gebeden willen hebben om niet te wildefere rtals
, ook het furniffement van de penningen ,
len luyfteren en gehoor geven den genen , die daerom
tot het uytvoeren van den oorlog nodig en gerequi- u Excellentie foude willen raden en autheurs zijn van
reert , en alfo wy midsgaders die van den Hogen Rade te willen vertrecken of uyt het oorlog te fcheyden, of
en kamer van de rekeninge , geoordeeld hebben dat uyt met den vyand accoort of pays aen te gaen.
Want hoewel dat het voor wijsheyd gerekent wort,
fuiken mifverftand niet foude konnen volgen dan een
uyterlijke confu{ïe,ftreckende tot de gehele ondergank fo wanneer Monarchen, Koningen en Potentaten devan defe Provintien , de kerke Godes , en elendige ver- fer wereld, tegens den anderen ftrijden om haer imderveniffevanallede getrouwe ingefetenen : gelijk ter
perium tebehoeden of te amplificeren , of eens anders
contrarie een yegelijk zijnampt en beroepinge wette- te verkrijgen , fo verre de eene zijn macht overley t heblijk en fonder eenig hinder ofletfel exercerende , door
bende tegens de kracht van zijnen vyand , bevint hem
alfulke eendrachtigheyd apparentelijk door Godes fe- felven niet machtich genoech om zijn vyand te wedergen die landen geconferveert , Godes eere gcavanceert» ftaen : als dan te peyfen en te trachten om met den felen de onderfaten behoed foude werden , tot dienfte van
ven te komen in accoort en tractaet van peys. So heef»

hare Majefteyt > ecie eu reputatie van uwe Excellentie , tct nochtans een ander inlïen , fo wanneer dat daer
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Wy weten feer wgl en willen wel opentlijk bekenqueflie is niet varl werelds rijk , maer van Godes kerke en Godes eere , als hier is.
nen en verklaren, dat, indien men eenige beftendige
en
verfekerde vrede, behouden Godes eere, zijn
handen
voor
dat
,
is
Want als dan billijk en redelijk
nemende alfulke middelen als de goedertierenheyd j woorden verkondinge van dicn,met dat dneraenkleeft,
konde bekomen: defelve niet alieer,lijken nieten fou
Godes gelieft te verlenen, en dcfelve met dankbaer
heyt en voorfïchtigheyt employerende , de refte God de zijn te verwerpen : maer ter contrarie met een blygemoet endankbaerheyt jegens God Almachtich
Almachtig en zijne wijsheyt op geven : en met God- dig
foude
wefen te aenvaerden.
falige geduldigheyt , lyden en verdragen alle kommer
Ja dat in fuiken gevalle, niet alleenlijk als onfe
en ellendigheyt , die ons God Almachtich gelieft toe
middelen
en forfe, met des vyands geweld niet getefchicken, want ook voor ons oogen fiendenamenlijk
zijnde:
na menfchelijke giflinge, wy den felven
fchelijker vvijfetefpreken , onfe uyterfte ruyne en on- niet wederftaen
en fouden konnen : maer ook alwaer
dergank :nochtans met een Chriftelijke ftantvaftigheyt Godfaliglijktevolherden, fonder hem te geven het fo , dat defelve des vyands macht gelijk waren ,
in het geweld van de vyanden Godes en zijner ker- ja ook te boven gingen, want wy feer wel weten (Fol.
ke, vaftelijk betrouwende dat ten eynde onfen goe- dat de Chriftelijke vreedfaemheyt vereyfcht, na de
dertieren God en Vader tegen alle menfchelijk oor- vrede te trachten , en alle on ruft en onvrede te fchudeel , uyt de voorfchreven ellendigheyt en mifene wen. En fouden wy den genen die een Godfalige
ons genadelijk en wonderbaerlijkverloffenfal , en de vrede voor al fodanigen bloedigen krijch niet en fouden erwelen en kiefen,niet alleenlijk voor geen goefelfde geringe en kleyne middelen die hem gelieft
de
Chrificnen achten, maer ook defelve als meer dan
heeft ons te verlenen , tegens alle menfchelijke vernuftheyt fulx gebenedyen , dat zijne goedertieren- Barbarife luyden rekenen , van alle menfchelijke gevoelen en gemoed berooft te zijn. Maer ter contraheyt ten laetften ons van alle gevaer en perijkel verrie wederom geen apparentie van vrede voor alsnoch
lotende, onfen vyanden met alle groot gewelt en
kracht fal vernielen en te fchande makem
voor handen fiende, dan de gene die vermengt is
Sulx bevinden wy dat God Almachtich al tentyde met den uyterften ondergank en ruine der Chriftelijke religie , en beroyinge van ons lijf en goederen ,
van het oude Teftament belooft en met heerlijke exempelen beveiligt heeft , fulx bevinden wy dat met niet alleenlijken van den genen die van defelve relider daed alle Godfalige van geweldige Tyrannen en
gie profefiie doen , maer ook van alle de gene die deMonarchen , overvallen , geprefleert , ja ook met
felve in 't minfte toegedaen zijn , en die niet volbodig
zijn
om defelve te verfweeren : So en konnen
fpottige woorden aengevochten en fchier onder gebrocht zijnde , den (elven haer niet overgegeven , wy ook anders niet oordelen , dan dat het Chriftelijmaer op Godes kragtige hand betrouwende, meteen ker is en wyfelijker j liever te kiefen , met de macht
goede ftantvaftigheyt een Godfalige verioflinge ver- en' middelen die ons God in fodanigen gelegenheyd
wacht en verkregen hebben.
gelieft te verlenen , jegens des vyands bloedige aenSulx hebben wy ook gefien in de omleggende Pro- vechtinge, onfe defenfie en wederftant te doen, met
vintien en Koninkrijken, dat God de kleyne midde- een vaft betrouwen , dat God de Hecre de gene die
len die hy den genen verleenden dtc om zijn naem en op hem meteen opregt hert betrouwen en hopen, niet
woord vervolcht en aengevochten worden , fo lan- en fal verlaten , maer dat hy ons door zijn Goddelijke
ge fy met geduld des vyands macht wederftaen heb- barmhertigheyt , en om zijns naems eere wille, een
ben , gefaligt heeft en genadelijk behoed van in het ge- faljge uytkomftc en verioflinge verlenen fal , gelijk
weld des felfden te vallen.
hy ons tot meer reyfen gedaen heeft : Dan te kiefen
En infonderheyd fo hebben wy dit metter daed den felfden vrede die voor de hand niet alleenlijk den
gefpetirt alhier i in Holland en Zeland , alwaer wy v ondergank van de kerke Chrifti , met alle lidmaten
eja onderfaten van dien, van defe Provintien mede met
aengevochten zijnde met de uyterfte macht van- den
Koninkvan Spangien : De Staten en ingefetenetuvan £g foude brengen : maer ook den vyand de dcure opedefelve Provintien fonder defelve machtvan de voornen om van gelijken jegens andere Provintien te mofchreven Konink , daar fy nochtans dagelijx mede
gen attenteren.
Het is nu fodatde Konink van Spangien in geene
gedreycht worden aen te fïen , op God betrouwende, en gebruykende de middelen die ha?»- God al- maniere gefïnt is eenige vrede aen te gaen , daer memachtig verleende , niet ontfien en hebben te lijden
de deRoomfe religie het minfte nadeel foude gefchieen te dulden al het quaetdateen bloedige krijg met den , van defe zijne meninge en intentie heeft hytot
hem foude mogen- brengen , en God Almachtig den verfcheyden reyfen niet duyfterlik of bedektelijk *
uyrgank te bevelen : en tegens alle menfchelijke ver- maer openbare en folemnele verklaringe gedaen. De
nuft op God alleen te betrouwen , de welke hen-luy- felve verklaringe heeft zijne Majefteyt gelieft te doen
den ten laetften genadelijk aengefïen heeft, en niet al- op de vredehandel tot Breda , met exprefie verklarin leenlijk defelve met hare bondgenoten , die in des ge niet te willen inwilligen yet, daer by een jota de
vyands geweld gevallen waren: maer ook alle de Pro- Roomfe religie te kort foude gefchieden, defelve
vintien uyt detyrannye en fiavemye van den gemenen zijne meninge heeft hy noch duydlicker verklaert tot
vyand verloft heeft.
Colen. De felve zijne intentie heeft hem gelieft ook
Indien wy dan ten tyde doen wy met al het geweld nu onlanx noch te openbaren by zijne Miflive aen de
van den vyanden , geaflifteert van de voornaemfte Po- Koninklijke Majefteyt van Denemarken. Sulx dat
tentaten van Europen aengevochten zijn geweeffc : en daer uyt een yegelijk van goeden oordeel zijnde, wel
niet en hadden dan een gedeelte van Holland , en dat kan bemerken, dat hy gefïnt is daer in te volheiden, ,
mceft alfins door den vyand , als door het water ge- en als hy -van jongs af by zijne devife geeft te kendevafteert , en een derdendeel van Zeland , fonder
nen ,Nee fpe nee mem , daer af te brengen.
eenich fecoers of afliftentie van eenige Potentaten te
Al 't welk ook niet vreemd te vinden is , alfo hy
genieten : nochtans op de kragtige hand Godes betrou- dat felve voor een fonderlinge eer en groten roem rewende ftantvaitclrjk volhert, en met een ftantvaftich
kent, dat behalven zijn macht , de gene die fy noemen
Catholijkfe Koningen en Potentaten, dat hy defjemoet in het oorloch gecontinueert en een genade felve daer door precelleert en te boven gaet, dat hy
ijke uytgank verwacht hebben : hoe veel te meer redenen hebben wy dan den felven goedertieren God te ook om geenderhande oorfake , het minfte ook met
betrouwen , nademael dat God Almagtig ons gelieft woorden niet ingewillicht heeft, datinprejuditie des
heeft nog geheel Holland en Zeland , met ander gehe- Paus van Romen foude mogen ftrecken , en daer door
le Provintien, en machtige fteden en landen te laten, verkregen heeft dat alle de felfde Koningen en Potentaten onderdanen
,
de Roomfe religie toegedaen
en boven dien hare Majefteyt van Engclands hertete
verwecken , om uwe Excellentie ons alhier als een zijnde , hem niet min en ontfien en refpeóteren dan haer
Jofue , geaflifteert met fuiken merkelijken fecoers van eygen Heeren en Koningen , in der voegen dat defelve
„ krijgsvolk , over te fchicken.
Konink van Spangien , in het volherden van niet te
IV. Deel.
&
cor}«.
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confenterén , ook met voorde > dat tot verkortinge van
de Roomfe religie fonde ftreckeri , feker te wefen den
rechten wech om hem te conftitueren arbityum van
ganfch Europe.
En alwaer het nu fo , datmen foude mogen feggen
dat de vöorfz. Konink van fin en meninge verandert
foude zijn , en dat hy aenmerkende de gelegéntheyd
des tijds en de circumftantien van dien , mitsgaders de
langduiigheyt van het oorloch,hem wel gevóéglijker
foude mógen laten vinden, en mogelijk yet tot voordeel van de religie inwilligen, 't welk hy tot noch toe
te doen Onwillig is geweeft, en dat hytot onderhoudinge van dien fich met eede foude verplichten , en
v^n gelijken doen de Gouverneurs en andere Magiftraten , en dat hy tot meerder verfekertheyt alle foldaten uytden landen foude doert vertrecken. Sóifteen
yegelijk notoir dat het onder den genen die profeflic
dóen vdnde Panfelijke religie, Voor een maxime en
voor een artijkel des geloofs gehouden wort, datmen
de Ketters geen geloof en behoort té houden. Sulx
hebben fy in het Concilie van Conftance gedecrétèert.
Sulx hebben fy ten felven tyde jegens de vrome en
Godfalige mannen op des Keyf. Maj. trou eri geloof
aldaer gekomen zijnde , gepra&ifeert. Sulx fiên wy dagelijx by de omleggende Potentaten , die de Paufelijke kerke toegedaen zijn , gepleecht té worden. In conformite van dien hebben wy gefien , dat geleden omtrent io. jaren, by den Konink van Spangicn in defe
Nederlanden ook betoont is geweeft : want alfo ter
oorfake Van het exercitie van de gereformeerde religie
fchier door alle de Nederlanden gepleédit, de goede
luyden beducht zijnde van het perijkel dat hen dieshalven was genakende, met menigte uyt de landen begoften te begeven : So heeftmen van'sKoninx wegen
allenchalven dóen verkondigen , om het felvê vertrek
voor te komen en te verhinderen, datmen op de goedertierenheyt van den Konink hem foude hebben te
betrouwen , en dat de gene die defelve hem betroUwende waren , defelve fouden genieten : en dies onweerdich zijn , de gene die door haer vertrek vertonen foude hem defelve goederrierenheyt niet te betrouwen.
Door welke verkondinge veel goede en eenvoudige
vrome luyden veroorfaekt zijn geweèftin de landen te
blyven, maer de beloofde göedertierenheyt is fülx geweeft, dat vele van defelve korts daer aeninpérfoofi
voor den Raed van trouble zijn verdachvaert , en daer
na ter dood gebrogt , en defelve maniere van dèenfo
gecontinueert : dat den Hertog van Alba met de waerheyd.daerna fichfelfs beroemt heeft, dat hy federt
zijneraenkomfte 18000 menfehen door handen vanden
Beul heeft doen fchandelijk ombrengen. Indien het
felfde gefchiet is ten tyde de Konink in geenre maniere hem koft bevinden geoffendeert, alfo feer weynig
getal luyden gecaufcert mogten werden van wapenen
gedragen te hebben: maer alleenlijk op de goede luyden te feggen viel , dat fommige van henbryden de
gereformeerde religie geexerceert , fommigfi alleenlijk
ter Predikatie geweeft hadden : fo kan een yëgeajk
wel vermoeden , wat de voorfchreven Konink foode
aenregten jegens de gene die niet alleenlijk de gereformeerde religie geexerceert , de Paufeïijke gehelijk uytgeroeyt, maer omtrent 16 jaren laak hen geftadelijk ineenfwaer en laftig oorloch'ondefhouden',
den felfden verfcheyden ftryden fo te water als te lande aengedaen, een anderen Heere roet gewoonlijke
folemniteyten ingehaelt én gehuldet : hem verfworen , zijnen naem uytgeroeyt , zijn wapenen vernieler,
in fomma alles gepleegtwat hem een Heer of Prince
foude mogen bekreunen van zijne onderfatéïi wedervaren te zijn.
Alle welke periculenen inconvenienten fo gewis
en voorfeker zijn , dat de geimagineerde verfekertheden en 't geen dat na menfchelijkér wyfe daer toe
noch foude mogen gevoecht worden-, .... want alweer
het fo dat de voorfchreven Konink geheelijfc de landen ontledigde van alderhande krijgsvolk , fo is nogtans dat daer door de voorfchreven periculenniet weggenomen fouden worden , want alfo ten ycgelijken
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die eenige wetenfehap van defe landen heeft, kenlijk
en notoir is , het merendeel van een ycgelijke ftad
en plaetfe te zijn de Roomfe religie noch van herten
toegedaen , alle de welke de Konink van Spangien
wederom voor Heer aengenomen en verklaert zijnde,
terftont tot zijnder devotie geheelijk fal hebben , mitsgaders der felven die wankelbaer en variërende in 't
ftuk van de religie zijn , de welke gevoecht zijnde
met den genen die tegenwoordelijk buyten 's Lants, fo
by den vyandals in neutrale landen hen zijn onthoudende ,en fulx ongelijk meerder in getal en ongelijk
fterker zijnde dan de gene die de religie toegedaen
zijn : de voorfchreven Konink in abfoluter macht en
autoriteyt geftabilieert fal zijn, dan hy of yemant
van zijne voorfaten geweeft is. De eene geneygt zijnde alles te doen dat hem behaegelijk is , als van hen
gebeneficieert zijnde, de ander uyt forge om van de
voorgaende actie gerechergeert te worden , de andere
uyt den haet die fy jegens die van der religiën , van
de welke fy haer geoffenfeert rekenen , geconcipieert
hebben : daer by gevoegt dat de gene die uyter herten de religie toegedaen zijn vertreckende , hen niet
en fal obfteren , om te hebben alle 't geen dat tot een
abfolute autoriteyt gérequireert en van noden is , in der
voegen dat de voorfz. Konink fulx geftabilieert zijnde,
tot allen tyden in zijn vermogen fal hebben >niet jegenftaende alle verfekertheyt diemen foude mogen imagineren : ook fonder afliftentie van eenige foldaten of
vreemdelingen, na zijne appetite de religie te verdelgen , en van alle de gene die defelve toegedaen zijn ,
en van den welken hy hem in eeniger manieren voor
geoffenfeert foude mogen houden , te nemen fuiken
wraek en ftrafte , als tot volvoeringe van het bloetgierich gemoed van de Spaenfe inquifiteurs , fal erdigt en
bevonden konnen worden. Sonder dat daer na in't vermogen van de protefterende Potentaten fal zijn den
voorfz. Konink fo machtig en fulx wederom geftabilieert zijnde , wederom tot reden re brengen 1 , door
<iien men met der daet wei heeft konnen fpearen , dat
de geringfte ftad genoegfaem is met een geringe affiftentie , het uyterfte geweld van een grootmachtich
Potentaet re vernachten , in der voegen dat wy anders
niet konnen oordelen dat in geender maniere met den
vyand overkomfte gemaekt kan werden , fonder gewifïè ondergank van alle vromen luyden en vernielinge en ftoringe der kerken Chrifti,
Waerom vryfnoedig volgenden ExceMentie begeerte , ons advijs en meninge over te fchrijven , fouden
u Excellentie bidden dat alfulke middelen als uwe
Excellentie tot zijnder aenkomfte toegefeyt zijn , en
als God Almachtig na de vermogentheyt van de landen vorder gelieven fal te verlenen , voor handen nemende, fonder regart te hebben dat na menfchclijken oordeele , defelve om den vyand te wederftaen ,
niet genoechfaern bevonden foude mogen worden :
haer begofte werk gelieve ce continueren , fonder
om defelve oorfake wille te gedenken te vertrecken,
en dat voorts u Excellentie gelieve by hare Majefteyc
de goede hand te houden , dat hare Majefteyt dies
ook niet jegenftaende gelieve haer fecoers te continueren, de gene die haer betrouwende op Godes
goetheyd en van defelve verwachtende hare verloffïnge , liever hebben alle miferie , verdriet en ellendigheyt met geduldigheyt te lyden , dan hem en de
kerke 'Godes van defe Provintien geheölijk te precipiteren ineen grondlofeen fekerei^ederfeniflè , waer
van ons -God Almachtig gelieve te behoeden , den
welken wy bidden ,
Doorluchtige Hooggeboren Vorft Genadige Heeïe dat hy uwe feccelkntie gelieve te fparen in geluk
«n geiukfalige regeringe , gefehreven in den Hage
idenï*. Septèmbris,i5'S7.
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treeften/ jfjcm be öoo^fc^eben anttooo?bc obetïe*
bcccnöe/ geïijft oefcöicbe. ©e (ï^abe ban Slpcefïer
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fcïaecbbc tegen öe felbe feer ober öen ïfeere Bboocaet
banber
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ban ïfoïïanb / JlBecfïec StoÖan ban <&ïöen-uarnc*
anüÉ«öa= beït / Dat be felbe inbe becgaberiuge ban be &ta*
SS?" ten u^n ifolïanbfouöebeübengcfepbbat nareJBa*
men tot' tot
jefïcpt
jijn ^rceïïentie
foube öeööen
bent
©ojö?ec|)t
ben abfaïnten
<ö>ourjctnemeute
ban gelaft/
be geunieec*
be $jobintiente boen autonfecen / om bp miböeï
2ö
ban j&ce* ban pep£ gemaefctofnocb te manen met ben ï^ec*
**♦
toge ban^arma/ beïanben te bjengen onber ben
foouinb ban £>pangien / en bat bp bem fouöe be*
roemt bebben te bebben coppe ban be injttuctie bic
bace iBajefïept 5ijne «Ereeïlentie bien-aengaenbe
babbe gegebeu. ©e 8aben fepben nopt ban foba*
nigepjapoofïengeboo2tte bebben/ bocb batter mei
gecucötcnban b?ebe- bauöeUngcn toaren gcfïropt/
CF01.34J ntacr'bat men na alïe onbecfoeïunge bebonben
baboe bat alle be feïbe geruchten upt bjeembe ïanben
genomen maten, atpccfïcc ontfcent fobanigen ïafï
ban bare JiBajcfïept te bebben/ fufhneertmenbe*
boo?be iBeefiec 2Ran ban <0ïbcnbarnebelt te bela*
flen te openbaren en crPbecen coppe ban beboojfs.
infïcuctie/ met erp?efTïe ban ben naem enperfoon
ban be toeïbe Ijn 't fcïbc baböc getecoub?eect / bic bP
fo groot geloof beeft toilïen geben en baer upt rap*
posteren fatten ontoaerbicb en contrarie be toaec*
Ijcpt/ be reputatie cutoeerbicbeptbanbatelBaJe*
Sept en tcgeng be ccre ban jijn Crcclïentie / en bon*
be anberg met oo^beïen of be eer ban bare JSajc*
ïpctlïet fïept en be 5ijne maten te meer geintctefteett.©oo?t£
homt na
beu $age/ boetïjp baetujït sijnbagagiet'fcbeep boennatöot*
batttzüi' tecbam en ben ifage/ cnbeeftniibbeïertijbinbae*
ge £omi fïe eenigc Compagnien <£ngelfen laten nomen op
öïrm Jfltaffantfe &ïupfe en ©eïfé-baben / en bP nomt na
tomen cp ben #age / bit maeftt een feïtfaem nadenken. "®e
MMS-- bjocber ban be ^efïbent ban©nefïanb / ©oeche
SS Wma/ fcMft aen 3!Jnen boo?fcb?ebcn bjoeber
ten/cix. ben ^efibent/ bat be <0?abe ban 3Lpcefïer feer
bcrgiamt toag op be trouïoof bept ban De Staten /
SmSm* en niet be bcfettinge ban befe pïaetfen fonbe baer
ne^pftna nieer boïgen en te reebt bomen / en $ baerom baer
sebïebcn tegen 3jjn fin / ter begeerte ban ben <&*
££?
Sm-tS
beiden £bonop / bic ban ïjtreebt tn anbere / mant
$effeiUpfv be fabcn fonben binnen bne of bier bagen uptbte*
SSS" toaec
fteri etlboo?
em bpfd&fame
beeïjanbeïinge
gefebieben/
ma^ gebïeben
tegen 5ijn
gemocb /
lanïJ,
om b^t brsin te fïen / baer ïjet boojfpooft b^m af
begon te openbaren : sijn «örceïïentie babbe b^
ïupben be bneben en rcmonfltantien / baer boren
ban i$ beröacït / boo? ^5urcbg^aef boen bebanbi^
gen / fo be <0ebeputeerbe in ^ie^ïanb (fcblbft
bp) niet o?benteïöft maren gcfïeït / fo bennen mp
baer baer niet boo^/ baerom maren be bneben ete.
tot baren Ijanbcn gefïcït / op batfe tiie niet fonben
aebtetbouben / en meer bicrgeïrjfte ; begeert ber^
balben bat 't i>of baer mebebe banben millen aen
be pïoecb ftaen / bP fïet be faïte met <6obc£ bnïpe ge^
toonncn/ laet on£ (60b/ fd}$ft bp / te bnïpe nemen /
en met moeb bc reebtbeecbige fane tyijüzn / 't fal
on^mel gacn/ top bebben <6ob en een gjoot ©0;
tentaet te b»ïpc / enbopen be fafeen op fulften boet
te brengen / batter meer afllftentie in ©?iefïanb
fonbe Komen/ bne fmaefte Compagnien toiïöcnfe
niet aenncmen / ter abonture fuïïenfe meï toat an^

berfeltett / en batfe fonben na <£itgcïanb gcfonben ©elft
m
toojben / bier op ibo?be binnen ^clft confultatic
Ianti ö!'
te/
gebouben/ en men bonbgoeb bat 3ijnboojf5.^nn^ Dtes
feilden
eeïnfce Crceïïcntie uuten ^age fonbe berttecücn/ on?
ber iiml ban batter baemgetybinge genomen mag
bat be bpanb eenigen acnfüacb b^bDc op eenigc pïaet* 51115.
fe in ^eïaub / baer in mettct öaeft mofï booten
toefen/
toeïbbfmal^^lbmiraeïtocltonttebero?'
gen / be 'tpeeren
©aïebe en Eofen ïïaeb ban <^tate
patnen binnen ^eïft en fp?aïien metten £?ccre ban
o^ïbenbarnebeït / om 3jjne ^rceïlentie ban Baftau
toeber te boen becren in ben Üagc / ban en toerbe
fuïr niet goet gebonben/ bit Ijaeflicb bertteb ban
3|jn excellentie ban ^affau gaf eenen b?eemben
roep/ Hpcefïec fepbe bP toifï alïe bet beïept toeï/
baer
becffoeu
beböenbeeenig
bat boïb
be#n'nce|Bautit£
en be na(6?abe
ban ëobenïo
bp ben attbcren
6|acbten / interp?eteerbe bat fuïr qtfcl^ittit om bet
Cngcïfe gacnifoen op 3iBaefIant£§>!up£ en <®clf$baben te boen berttteften / fomma be fabcn be^
gonbenbemfeec feïtfaem te tonen / batbeaïbetge*
troutfïe patriotten bie in en bupten beregceringe
toaren / en noebtang be religie ban bertcn tocgc*
baen / niet en toifïen toat fp benben fouben / en
b?eefben boo? een feïtfamen nptganb / en'tbcrberf
ban't ïanb/ en betoijïe be (0?abe ban Hpcefler fo feer
totte reïigie febeen genegen te toefen / fo toaren be=
ïe
ia meeft"batbicbP ban
reïigiebabbe/en
bem feerbattoegebaen
meenben
9?ootbegelijh
bc ^tatert/
3Lpcefier g200t ongelijk aen bcben / bcfe opinie toer*
bebrt gemeen bolbooKbaflbagcïijringcbeeït/ bp
b'eene upt eenen goeben en opreebten pbec totte reïi^
gie en '03lanb^-toclbarcn / en bp b'anbere upt areb*
lifïicbept om bc ttoeeojaebten te boeben/ en baer upt
baer
particulier boojbeel te treeften tot '£ 3Lanb£
acbterbeel.
5^aec en tuffeben facb ïpcefïec bat bent jgnen
aenfïacb gebeeï gefaeïgeect toag. ^erbaïben bp bent
bcpnfenbe / boïebbe $ijn boo?gaenbe pjopofïtie om
eeng tot finale refoïutie te mogen boren / toat be
f>20bintien boo? confentin brengen fouben om ben
oorlog te boeren / en beeft ben 15* September boo?
be ^aeb^-beeren / Hofen en (€ce\inhl in beberga*
bering ber Staten (^eneraeï boen ingebcn bit na
boïgenbegefcbnfte.
<Sefcft?tfté
SYnc Excellentie tot sijn gróót leetvvefen ehhertfeeri fiende en bemerkende de fvvareinconvenienten , confufien en defordren , mitfgaders de onuytfprekelijke fchade en verderf daer de geünieerde Provinciën van over lange in vervallen zim , en dagelijx
meer en meer vervallen, by faute dat de behoorlijke
autoriteyt en middelen , mitfgaders de difpofitie der
felver by hem en zijhen Rade niet en zijn gebleven ,
fulx en in voegen 't gouvernement vanden voorfz. Provintien hem is gedefereert, endattetnubetdantvvee
volle maenden zijn dat de felve met groter devotie op
zijne fo menigvuldige inftantien , is verwachtende
vande Heeren Generale Staten op't redres der voorfchreven vervallen poinélen , eenige vruchtbarige en
dienlijke refoïutie , tot welvaren der voorfchreven
landenmen tehebben.
, fonder tot nu toe yetwes dicnthalven verno-

So heeft defelve amptshalven niet konnen onderlaten , de voorfchreven Heeren Generale Staten al noch
bctê bomen / Ctc* %&it Upt ben bnef ban 3^0CChe I te vermanen en bidden , op fo lief fy hun eygen wel
2Cpfma / ban ben eerflen ^cptembnö ouben fnjl upt varen hebben , op de voorfchreven poincten , fon
der éenich vorder uytftel te willen refolveren , en
^o?b?ecïjt.
Mn ten p?opoofte / bctöaebfbecrenj^eeftcc<0es *t felve zijne Excellentie over geven , om voorts fo op^eeficr rartbanIDijngaerben (namael^^efibent) en Mee; ten ftaet vande oorlochs-laften , als de conduite , en
^mjan fier Heonarb ftafenbjoot/ bomen in ber nacbt bp beleyd van dien, en der voorfchreven middelen, algeftelt te worden , als bevonden fal wortabatne* Jüeefïec 3Joljan ban <aïben-barnebelt / bem abbi^ fulke denordre
ten meeftcn dienft van den lande te behoren, en
beu
hr'ngt ferenbe/
battet
<0jabe
'iLpcefïecopbemge^
inbetnagt
nmnt fyzbbe
J batbe b?
bem ban
meenbe
telidjtenenna ook ten hoogden wel nodig is.
En op dat gedurende de voorfchreven deliberatie
bit becfïaenbe
Ifibbocaet
ben
fenben/
te
SSïm ^«aeïanb
banitöce^ gaet in ber nacbt na ©elft/ altoaecbemgeabber* zijne Excellentie eenich middel mach hebben, om
(iet ijem teert toert bat in Eeïanb be tijbinge al toajS bat $ijnt verfcheyden Compagnien in lange geen betalinge genoten hebbende , en infonderheyd defelve EngelISnm €rcellentie#nnce JBaucit^banBafTau/ #ïbcnfe Compagnien , tot laft van den lande ftaende , en
na enge.- barncbeït
en
eenige
anbere
ban
be
Staten
toaren
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banHpees;
<Qza\ic
bpöen
fier aenoe
generael
tembjts
obergeles
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bert ben
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de welke door de fobere betalinge hun gedaen , van butien ordinaris en extraordinarïs , voor dit geheele
honger en kommer fchijnen te vergaen , eenich on- lopende jaer 15S7. hebben fy goet gevonden zijn Excellentie over te leveren de confenten van elke Provinderhoud tekonnen geven, fofullen de voorfz. Heeren Staten Generael mede gelieven daer toe aen te wij - tie in 't particulier, in gefchnft , fodanigalsde Gedefen , en in handen van den Ontfanger Generael te doen
puteerden van dien die hebben gebracht , ende vertellen , de fomme van 50000 guldens en dat prompte- klaert in onfe vergadering , opdat zijn Excellentie fig
lijk fonder eenich vorder dilaey, gelijke felvehoog- daer mede mach behelpen ten beften dat hem mogenodich is.
lijk falwefen, tot beleyding van de faken vanoodoDe voorfz. Heeren Generale Staten fullen mede ge- ge , en behoudenis van defe landen : verfoekendefeer
lieven inhet delibereren op de voorfz. middelen ter ernftelijk dat het zijn Excellentie believe te doen brengen en te houden het oorlogsvolk in goeder ordre en
oorloge in lerieufe acht en recommandatie te nemen
difcipline,
gelijk dat behoort, altijd wel lettende op
het ftuk van de Equipagie van de fchepen van oorloge ,tot hanthavioge van den ftaet der voorfz. landen het ftuk van de monfteringen van dien , waer in gefchiedenfeer fchadelijke en onverdraeglijke fautenen
f o grotelij x importerende , als hun bekent is , infonder
heyt door dien het onderhoud van dien , in den quartie- j abuyfen , en dat de betalinge van de Taften en koften (Fol, 35.)
re vanZeland, door de fobere inkomften vandecon
van oorloge mogen werden veraccordeert met de
voyen en licenten , niet mogelijk is uyt defelve verval- contributien ordinaris en extraordinaris , daer by
len te worden, en 't volk langer in officie te konnen gevoecht het ordinaris fecours van haer Majefteyt ,
houden.
en het gene haer Majefteyt belieft heeft door haer {onDat mede de voorfz. Heeren Generale Staten geliederlinge gratie en goedertierenheyd , daer extraor»
ven de poinften hier mede gaende , betreffende de f wa- dinaerlijk voor dit jaer by te voegen, aengefien de
nu tegenwoordelijk niet meer uytreyken
righeden op't ftuk van de afrekeningen van de foldyen Provintien
konnen.
vanden Engelfen krijchsvolke , teoverfien, en op de
felve alfulke refolutie te nemen , als fy in reden en bilEn fo veel belangt de beveftinge van den Raed van
likheyt bevinden te behoren. Ook mede iemand uyt Staten, fy verklaren befloten te hebben, en befluyten
den haren te deputeren , om met den Commijs Dirk met defen , haer nominatie te ftellen aen zijn Excellentieom
, te kiefen fodanige perfonagien , als zijn Exvan der Does over de voorfz. afrekeningen en 't gene
daeraendependeert te vaceren, Gedaen in den Hage
cellentie oordelen fal , de bequaemfte en gequalifiden 14. Scptembris 1587. geparapheert
ceerfte te zijn , volgens de acte van delatie van het gouvernement, ende ïefolutien van de Staten generael op
dit poinct. Verfoekende voorts dat het zijn ExcelOnder ftont ter ordonnantie van zijn Excellentie,
lentie believe aen te vangen het gouvernement en beleyt der faken van defe landen met een goede couragie,
Ondertekent
enmoediglijk te continueren , totdat het den goeden
Gilpn.
God believen fal ons een goede uytkomfte te geven ,
dewelke wy verhopen dat om de billikheyt van onfe
%n be poincten en ftoadgöeben op'tfïuft ban fake feer geïuckig wefen fal , door middel van de gunft:
be aftciïeninge ban be foïbpe ban ben Cngeïfen van haer Majefteyt en het wijfe beleyt van zijn Excel-.
ïmjg^boïlte in'tïefïc poinct gementioneett / toacen lentie, met mijn Heeren van den Raed van State,
fefcere f toatigöeben uebonben boo? be communiea* waer in de Staten generael ook continueren fullen zijn
tïe geöoubentuflcöen ben Commijg ^ieft ban bet Excellentie te afllfteren , en te fecoureren met al haer
%&oe$/ en ben ótommiffati^ genetaeï banbe mon* mogelijke middelen.
fïecinge 3^iggeg / toat boet men ïjouben foube in
Alfo gedaen en gearrefteert in de vergaderinge van
de
Generael , in den Hage in Holland defen 18.
't afrekenen ban bcfeïtoe Compagnien / aengefien dachStaten
van
September 11587.
febettben ix* <©ctobec / in p?efentie banbe Commiflariffen bet peeren Staten / maet tyie monfïe*
Onder ftondt gefchreven , ter ordonnantie van de
tingen toaten gepaffeett / te toeten ofmenp^ocebe* voorfchreven Heeren,

ten foube tot be aftefceninge bet toïïen / om 't in*
en was ondertekent
tetbaï of be fpatie tuffc&en be monfïetinge na ab^
benant be fïuotinge bet toïïen ban b'eene monfïe*
tingc tot b'anbere/ of bat men foube beïafïennocï)
öaec-en-uoben eenige bocumententot berificatie te
erfnueren/ bat be compagnien gebutenbe öetinter=
&effen$ befe tefoïutieïebetben be Staten obet/
bal bet boo^fs. monfïetingcn boÏ5ön getoeeft
be confenten ban be tefpectibe conttiöuetenbe #?o*
bintien ban \jet geïieele ïopenbe jaec 1587. in be
Op bit boojgaenbe gefeïmfte ban ben <6?abe ban boo?fcf)?eben tefoïutie bcröaeït / imjoubenbc al£
ïpcefïec Rebben be Staten <0enetaeïbeni8.<èep; boïeöt.
temujtë getefoïbeett aï£ boïcöt*
ücfoïutte
6ec peeren
Staten
<Öenerael
op't %tfchuftc
lianoe
(Öjatoeban
Ipceftec
bob?f5*

Staten Generael van de vereenichde Nederlanden ,om te voldoen de remonftrantien gedaen van
wegen mijn Heer denGrave van Lycefter, Baron van
Dembig &c. Lieutenant Generael van de doorlugtigfte
Majefteyt van Engeland , belangende het poinct van
deautoriteyt hem gegeven, ook het ftuk van de contributien , en de beveftiginge van den Raed van Staten ,
verklaren opheteerfte poinct, gelijk fy airede gedaen
hebben in de ftad Middelburch in Zeland , den 1 5. van
de maend Auguftus laetftleden, dat fy verftaen , dat zijn
Excellentie fy gemaintineert, ge-eert, getracleert ,
gerefpecteert en gehoorfaemt in de voornoemde autoriteyt van den Gouverneur Generael van defe vereenigde Provintien, gelijk hem die is gedefereerr, en
van hem in den begin geaccepteert , volgende de acte
van delatie, fonder eenigerhande verminderinge of
verkortinge.
Wat belangt het tweede poinct, Alfo de vereenigde
Provintien niet en hebben konnen formeren een confent in alles over een komende , belangende decontriDE

Die van Gelderland verklaren van wegen des Sut- Confenten
phenfe en Aernhemfe quartiers en Ridderfchap ^"b^a
des Nimweegfen quartiers , dat fy confenteren en eon- tten/ ben
tinueren , de lopende middelen in den fteden , mitfga- 4B?abeban
ders de contributien en dingtalen van de platte landen, ^5^,
dat defelve platte landen alfo vele aen onfer zyde als bcnöeni?*
aen den vyand fullen contribueren, verfoekende dat f^exf
door d'autoriteyt van zijn Excellentie , daer defelve 'WIÏ 7*
noch in treyn niet en zijn en door 't krijgsvolk wor- (ffieibet*
den verhindert , datelijk in't werk mogen geftelt wor- lalden. Biddende dat zijn Excellentie fulke ordre gelieve
te ftellen, daer mede goede difcipline over het krijgsvolk worde gehouden , waer mede ook de contributien hoger gebenificieert fullen mogen worden. En
aengaende de fteden , Thiel en Bommel , van de welke fy niet en zijn gelaft, mogen fy lijden en vinden
goet , dat men aldaer gelijke middelen door autoriteyc van zijne Excellentie lact collecteren en in train
brengen.
Alfo van wegen zijn Excellentie inftantie aen de Sta- .... .
ten van Holland wort gedaen , om te hebben hare *? ' *

uyt-
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Holland hebben fommierlijken gerefumeert haer gedragen confenten van den jare 15Stf.cn degene diefyluyden voorden lopenden jare 1587- geconfenteert
hebben te dragen , daer van ftaet wort gemaekt fulx als
hier na volgt.
Als in den eerften het confent in de 200000 guldens
ter maend genomen voor 24 maenden ,ingaende den
lo. Januarij 1586. en expirerende den 10. Janua. 15S8.
eerftkomende , bedragende in alles de fomme van
30S4067 gulden 4 ftuyvers.
Item de quote van Holland in de 500000 gulden in
den jare 1586. extraordinaric geconfenteert 3112.57
gulden.
En boven dien hebben de Staten van Holland op den
ftaet met den Heere Milord Bukhorft gemaekt , by confent van de Edelen en meefte (leden in den lopenden jare extraordinarie belooft te betalen de fomme van
600000 gulden, maer overmits de fwarighedenbyeenige fteden gemaekt op't dragen van 't voorfz. confent ,
en dat eenige van de middelen daar toe geraemt niet bevonden en worden te wefen practicabel , befonder vermits geen iapparentie is dat volgende den feiven ftaet
voor den lopenden jare het leger fal worden opgericht j
fo bevinden fy hen niet mogelijk te wefen voor als
nog het voorfchreven extraordinarie confent vorder
te nemen , als ter fomme van 500000 gulden , dus
alhier defelve 500000 gulden, fomma 3905324 guld.
4 ftuyvers.
Hier jegens airede betaelt volgende de rekeninge
die hier af met den eerften fal overgelevert worden
omtratnt 3400019 gulden.
Item hebben die van Holland haer geloof of credijt
verftrekt voor den inkoop van verfcheyden goederen in
de voorfz. fomme niet geprofiteert , daer voren de quote van de aenftaende maenden is befvvaert , en in minderinge vandien fal moeten ftrecken ter fomme van omtrent 67200 gulden.
Behalven noch 't gene in de twee maenden in NoordHolland is betaelt aen het volk van oorloge , uyt de generale middelen en andere contributien aldaer , en verfcheyden extraordinarife koften, daer van de rekeningen noch niet zijn gedaen , bedragende by raminge omtrent 60000 guld. fomma van de betahnge 3446200
guld. vereffent j fouden die van Holland hier noch
fchuldig blyven 459124 guld. 4 ftuyv.
Uyt welke refte de Staten voornoemt verftaen , dat
betaelt fullen worden alfulke ruyteren en knechten ,
leggende in de fteden en fterkten , fo van Holland ,als
van andere Provintien, tot laftevan die van Holland
ftaende , welke betalinge in 5 maenden als September, October, November, December en Januarius,
voor het garnifoen van Amfterdamop5 ,en d'andere
garnifoenen op 3 maenden felfs genomen, te famen
bedragen fal omtrent 350000 gulden.
Item 't gene noch fo by den fteden als by de platte
landen fal worden aen hare contributie gekort , en ingehouden terfake van de leningeen 't örtderhout't welk
gedaen wort aen de ruyteren en knechten , die binnen
den fteden enten platten lande leggen , en vorder fullen geleyt worden , gedurende den voorfz. tijd , niet
begrepen onder die voorfz. garnifoenen , 't welk alhier
geftelt wort voor memorie.
Item 't gene die van Holland noch moeten betalen
aen de Duytfe knechten en Pioniers , en alhier mede
voor memorie.
Item die tra&ementen van den Gouverneur Generael
van Holland , den Overften , Superintendenten, Wagtmeefteren , CommilTarifTen , en andere Officiers in de
voorfchreven landen van Holland , eenfamentlijk in de
voorfz. fteden en fterkten dienende, ter maend by raminge genomen wort op 8000 gulden komt i over de
5 maenden 40000 gulcL
Item voor de munitions die in eenige vande frontieren voorfz. noch fullen worden gefchikt , tot voorfieninge van defelve geraemt op 70000 gulden.
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Item de fcheepsvrachten en ander extraordinarife
koften, die in Holland moeten worden betaelt, werden alhier mede geftelt voor memorie,
Behalven dat de middelen van den Briele en landen
van Voorne bedragende 7000 gulden ter maend, tert
behoeve van de Engelfe aldaer wefende tot lafte van hare Majefteytj worden aengetaft , en den lande onvrugt-1
baer zijn , tegens het traaaet met hare Majefteyt gemaekt ,en tot groten ondienft van den lande , daer iri
notelijk dient verfien, dus alhier mede wort geftelt
voor memorie.
Item dat de laften van de Adrhiraliteyt die uyt dé
Convoyen en Licenten niet en konncn beraelt worden ,
notelijk mede uyt de quote van Holland fullen moeten
worden
morie. gevonden, 't welk ook alhier dient voor meSonder dat de Staten voornoemt fouden verftaert
dat de refterende penningen tot anderen eynde fullen
mogen worden geemployeert , als hief voren verhaelc
is, nochte dat fyluy den met andere onbetaelde ruyteren of knechten in de fteden of platte landen van Holland fullen worden befwaert, dat mede de betalinge
die tot dienftc van den lande by die van Holland zijn
gedaen in hare rekeninge fullen gepaffeert worden onder behoorlijk acquit daer op dienende.
DievanZeland gerefumeert hebbende hunne gedra- g«ianB..
gen confenten fo ordinarisals extraordinaris totvervallinge van de Oorlogs - laften van den voorleden jare
1 586. bevinden te hebben geconfenteert en gefurneeré
hun contingent en aenpart in de 20Ö000 gulden ordinarie over het voorfz. jaer 1586. daer van fy ook aeri.
die van den Rade van State gerekent hebben. Verföékende mitsdien dat by de andere contribuerende Provintien van gelijken voldaen en gerekent mach worderi.
En voorts , belangende de verfochte contributien voor
defen lopenden jare 1587. zijn tevreden beneffens de
andere contribuerende Provintien van Holland, Utrecht, en Vriefland hun aenpart te furncren in de
aoooco gulden ter maend ordinarie tot den 10. Januarij naeftkomende^i en boven dien hadden die van
Zeland hunne gedeputeerden gelaft , om beneffens de
andere Provintien ter vergadcringe van de Staten Generael t'adviferen en refol veren op de verfochte ioocooo
gulden tot oprechtinge van een veld-Jeger , volgendeden ftaet daer van met den Baender- Heere Bukhorft ,
hare Majefteyts Ambafladeur gemaekt. Dan alfo door
't verloop des tijds geen apparchtie en is om eenigert
alfulken veldleger te konnen oprichten , en datmen eenige middelen niet en heeft konnen in treyn brengen :^
fo bevinden fy hen niet mogelijk te wefen voor alsnog
't voorfz. extraordinaris confent voor den jare 1587.
voörder te dragen, dan na advenant de 500000 gulden ,by die van Holland geconfenteert , behoudelijk
dat fowel met de ordinaris als extraordinaris quote,
alvoren fullen worden betaelt de garnifoenen aldaer ,
tot 4o,ofuyterlijken 42 dagen voor de maend, mits
de grote diertevan allen dingen in Zeland, meer dart
elders, eenen yegelijken genoeg kenlijk , fulx dat hun
anderfints onmogelijk fal wefen , daer te konnen leven.;
fonder groten overlaft van deinwoonderen , en boven
dien alle fchipvrachten , en andere 001 lochslaften binnen den feiven quartiere vallende , Item de fervitien ,
turf en keerfen voor 't garnifoen van Vliffingen. En
voorts fo de convoyen en licenten niet beftantenzijn
totonderhoudinge van de Equipagie : dathetfelve fal
gevonden worden Uyt de Voorfz. quote fó ordinaris
als extraordinaris , tot ander ftönt daer in by anderd
middelen fal wefen voorfien.
Om van wegen de Heeren Staten van den lande van ©ttecljt^
Utrecht zijne Excellentie te Openen de refolutie van
defelve Staten in der fake van de aUtoriteyt van zijne
Excellenties contributien en redreffement van deri
Raed van State. Sóiftdatde Gedeputeerde van defelve
Staten jegenwoördehjk inde vergaderinge van de Generale Staten alhier in den Hage zijnde , verklaren.
Eerft aengaende d'autöriteyt van zijn Excellentie, dac
men defelve zijn Excellentie mainteneren en handhouden fal in de autoriteyt die zijne voorfz. Excellentie
uyt krachte van den traclate van Engeland , d' acle
<& 3
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butie van den eerften Februarij ifStf. En mits dat
zijne Excellentie, de middelen van alle de geünieerde 1587*
Provintien buyten confent van de Provintien niet hoger befwaren fal , dan met eens iooooo gulden , welverftaende datmen zijne Excellentie verfoeken fal , dat
de voorfz. middelen verpacht en geadminiftreert fullen
worden by de Gedeputeerde van de Staten , als daer
van dé befte kenmffe hebbende.
Hoe wel de Provintie vanVrieiland meeftendeel fo
door des vyands verfcheydene geweldige invafien, heymelijke incurfien en foelen, is gedevafteert enbedor-:
ven , als mede door het inhouden van boter enkaes in
den voorleden jare voorns uy tgeputtet. So ift nochtans
dat die van't voorfz. landfehap , erwegehde den hogen
nood daer in fy met hun bondgenoten nu tegenwoordelijk fteken, en begerende tot onderhoud der loflicke'r
Unie haer ten uyterften t'efforceren. Verklaren voor
hun Provintie voor defen lopenden jare 1587. teperfïfteren by hun contingent van de ordinarife maendlijke contributie van 200000 guldens , onder de limitatien geftelt en gevoegt by de voorgaende confenten. Te weten dat de garnifoenen , leggende in de
fteden , fterkten , fchanfen of landen van hun Provintie
voorfz. daer uyt eerft met den aenhang van dien betaelt
fullen
worden. En fo verre de krijg met de felve conVoorts belangende 't derde poincl , te weten van de
tributien niet gehouden kan worden , fo confenteren
contributien.
Verklaren van gelijken dat hoe wel in't
quartier van Amersfort en Emmeland wel 10000
die van Vriefland van wegen als voren, noch willende
mergen feer goede wey landen en boulanden ledig en hun devoir ten uyterften betonen, , dat de voorfz. ordinarife contributie 's maands verhoogt fal worden ,
ongebruykt leggen , als van gelijken ook dat in't quartier van Wijk, lopende na Amerongen, en van daer onder de contribuerende provintien met de fomme
van foooo Carolus gulden , en prefenteren daer bovoorts den Berchkant op , mitsgaders in't quartier van
ven , extraordinarie , tegens de 500000. gulden by
Rhenen,dat genoeg geheel en al ongebout leyd,wefcndede drie principale quartieren of gedeelten van den die van Holland , vóór het lopende jare voorfz. geprelande van Utrecht , dat fy nochtans te vreden zijn haer fenteert, haer quote te dragen en op te brengen , des
oude quote, te weten het tiende part van die van Hol- dat in alles d' ander mede contribuerende Provintien ,
gelijke vele haer advenant ook contribueren , en anders
land te continueren , met expreffe conditie dat d' ander
Provintien de Staten van Utrecht vergoedinge fullen niet , en dat daer in de brandfehatten, en verdingen van
doen tot arbitragie or verklaringe van zijn Excell. , en de Ommelanden van Groeningen , by die van Vriefland
andere onpartydige perfonen daer toe te verkiefen,over van wegen de Generaliteyt mogen werden bekeert tot
de onuytfprekelijke fchade , die hare platte landen bo- betalinge van de garnifoenen leggende in Oterdum , en
ven en beneden, en 't gehele Stigtdoor, in vorige ty- de nieuwe Boomfterzijl , en dat mede fy de penningen ,
den en byfonder in den voorleden winter en fonder
opkomende in hun landfehap, van de convoyen , alfo
hun infonderheyd aen de Zee mede is gelegen, tot minnood, en boven alle goede devoiren en remonftrantien , daer van by de Staten , by den Raed van State als fte koften , en om de befte kenniffc ( gelijk ook in
Holland en Zeland gefchied) mogen adminiftreren en
Generale Staten gedaen , gehad , en geleden hebben ,door de ftatige inlegeringe , doortogten , en fou- tot de Equipagie uytkeren. En dat de Convoyen van
boter enkaes redelijk werden geredreffeert, en mede
len van ruyter en knechten , fo tot lafte van hare Majeftey t als van de Provintien geftaen hebbende,en die fy dat hun twe Raden van State datelijk werden gekoren
hier beneffens noch dagelijks lijdende zijn , overmits
en geroepen. En verklaren (y door d'acle aengaende
die eenfdeels frontier-plaetfen zijn , en allo den pas d'autoriteyt van zijn Excellentie ^ op de name van de
fubject , waerdoor het gebeurt is dat de Huyfluyden
generale Staten binnen den Hage nu wederom gemaekt,
ten platten lande , terfelver tijd, alsnamentlijkinden
niet te verftaen wijdere inwilliginge, nopende de felve ,
winter voorleden, doen alle andere Provintien van de
dan fy.by d'eerfte deliberatie gedaen hebben.
garnifoenen verfchoont waren , niet alleen gefpolieert
Aldus gedaen en gerefolveert ter vergaderinge van
zijn geworden, van haérbeeften en haven : maer ook
de Heeren Staten Generael in's Gravenhage den 18 Seom haer leven te falveren , huys , hof, berg en fchuer
ptcmbris, Anno 1587.
hebben moeten verlaten , in der voegen datter vele der
felve huyfluyden noch zijn , die hare geledene fchade ,
3Bp fuïïen öïet nu ïatenboïgenb'anttooojbebau
haer leven niet en fullen konnen verhalcn.die gefchapen «Seïbertanb op be temonffcantic ban oen <£?abe ban
zijn , dat de refte van haer leven in armoede fullen moe- Stycefïec / en eentge anbece antluoojöen / en fuïïen
ten overbrengen en eynden , die nochtans te voren wel ter geïegenbet tijö ïaten boïgenbeberuïatingeban
gefielde huyfluyden na haer qualiteyt en gelegentheyd
oen feïben <6?abe op öefe obergeïeberbe confenten
geweeft zijn, waer door dat ook gebeurt is , dat de con- Dei; $3?obmtien.
tributien ten platten lande der fel ver tijd, eenen tijd
lank geceffeert hebben , en de middelen van confumtie
3>c antujoojöe ban bie ban (tëeïbcrïanbtoaplup*
in. de fteden merkelijk gcdiminueert door armoede van benbe en ban ben iiujoub aï£ bolrjjt.
lic ban Die
3!nrtoo0?s
den rijkdom in de fteden , beftaende 't merendeel in
Rentiers, die van de platte landen moeten leven.En wel Durglugtiger Hoog-geborener Vorft Genadiger Heer. ban ben
verftaende dat fy middelertijd en tot dat by zijn ExcelUWer Excellentie fchrijvens aen defen Furften- bom (iBeire
domsCantzleren Raden in date den 9. Septemb.
lentie ende voorfchreven onpartijdige perfonen op hare
beüjtfa
voornoemde fchade , uytfprake ofverklaringe gedaen ftilo novo, fampt bygefeuchderemonftrantie gedaen op
ben en re*
tfurfieiu
te ban ben
fal zijn: 't welk in korte dagen gefchicden kan , fullen aen de Staten Generael , in't bywefen des Raeds van tmonfirans
moeten volftaen met het twintigfte deel van die van Staten der vereenigder Provintien , vergadert binnen
Holland , en dat fy daer aen fullen mogen korten , ge- Dort den 7. des felven maends , hebben wy den }. ftilo ban 3£pce*
lijk als andere Provintien: Ten leften aengaende het ce- veteri in onderdanigheyt ontfangen , en defelve der
45?abe
deren van de generale middelen van confumtie in han- aenwefender Ridderfchap en der Magiftraet alhier ge- fter.
den van zijn Excellentie, verklaren devoorfz. Staten, communiceert, waer Op uwe Excell. wy ter onderdadatmen de felve zijn Excellentie cederen fal , op de
nigheyt antwoord niet fullen verholden , dat wy den
conditien begrepen in de afte van confente , of contri- inholden van dien vlijtig gelefen en examineert heb-bende ,

van delatie , en de commifiie daer opgevolgt toe komt,
en by de Staten van den lande gedefereert is gevveeft ,
en de felve daer in te helpen mainteneren , jegens alle
Provintien én leden van dien , mitfgaders Gouverneurs
particuliere, hare Lieutenanten, en alle andere Officiers
van der oorloge , die hem eenige troubel en empefchemenc daer in fouden willen doen, of aen haerluyden
fouden
willen ufurperen,dat ook alle placcaten en brie( Foi.jg.;
ven van juftitie en gratie , op den naem van zijne Excellentie gemaekt en uytgegeven tullen worden , gelijk
't voorleden jaer gefchiet is. En aengaende het redreffement van den Raed van State , dat zijn Excellentie vrye
keur of electie fal hebben van een perfoon uyt haer luyder provintie tot Raed van State. Zijne Excellentie
feer ootmoedelijk biddende dat de felve gelieve hem
t'o&royeren om twe perfonen in den Raed van Srate te
mogen nomineren, tot welken eyndementwegequalificeerde perfonen nomineren , en zijne Excellentie
dit ectelijk prefenteren fal , om daer uyt by zijne Excellentie een gekofen te worden: dat ook zijne Excellentie
de Raden van State commifiie geven , en voor de felve
in't nood fy, inftrudtie maken fal, in conformite' van den
tractaet van Engeland , en gerechtigheden aan den lande ,en dat met advys van de Staten Generael.
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bende, ons daer over met bekommerniffe des harten
verwondert hebben , van wegen der oneenicheyt fo
fich tuffchen uwer Excellentie en den Generale Staten

een tijd lank her verhalden , und nu op't new in meerder bitterheyt geraden zolden zijn , hier tegens hedden
wy ons wael verfien (wie wy ook daer van vertrooftet
worden zijn) dat na verlos der Stad Sluys , die aenftaende gef haer die Provintien uyt die fecouriteyt tot gebuerlijken plichce folde erwekt hebben , daer met
durch gemeynen raed en eendrachticheyt watindem
vurjaer verfuymt en verlaereu, yetfiger tijd durch de
goede occalien des Francoyfen krijchs , (daer der Hifpanifierden avermoet en gewalt villicht wol nvuchtc
gedemuediget en genedriget werden) hedde wedergebracht en reenpariert werden mengen. Nu hebben wy
averft uyt u Excellentie fchrijvens en der bygefeuchde
remonftrancie verftanden , dat uwer Excellentie autoriteyt verkleynert werden felde, daer durch dan ongetwijfelt de Majefteyt van Engeland tot toorn verwekt, en volgens veroorfaket werden kunde, omire
hulpe en ftuer den ondankbaren te onthalden. Und
fulkes fo veel deltoe meer , daerom datmen de beloofde contributie uwer Excellentie niet in handen ftellct ,
en daer beneven , onder den gemeynen peupel uytftroyet, als folde hare Majefteyt vaneenigen vredehandelingen , met den Hartoge van Parma lïch ingelaten ,
und tot voltrecking der fclver uwer Excellentie in defe
Landen remittiert hebben. So veel defeProvintieen
Furftendums Gelder belanget, hebben wy vooronfe
perfonen op geroerte remonftrantie uns refolviert en refolvicren nafolgende geftalt, dat na onfen advijs alle
. ingefetene der unieerden Provintien , fo wael hoges
als nedriges ftands perfonen , Tonder onderfcheyt , uwer ExceHentie an ftat hoochft beroempter Majefteyt
van Engeland en als Gouverneur en Kapiteyn generael der unieerten Provintien , vermeuge des traótaets
met ire Majefteyt gemaekt, endaeropgefolchdea&e
van delatie des Gouvernementsgeneraelindenvereenichden Provintien te refpedieren, te gehoorfamen, en
mit gebuerlijke dienften te leiften , fchuldich en gehalden zijnt, (lellende in uwer Excellentie handen de ingewillichde en belaefde contributien , om defelve met
toedoen des Raeds van Staten daer op te ordonneren
als tot welvaert der Provintien die nood erheyfehen fal.
Biddende niettoemin uwer Excell. om die garnjfoenen
allenthalven , op grote f ware penen te befelhcn, de
inwoonderen der platte Landen boven erworvener fauvegarde van uwe Excellent, in genen wegen te bedroeven , gelijk {y vaft allenthalven baven die maet en gans
onchriftelijken doende zijn , uwe Excellentie verfekerende wan fulkes gefchiet, en tot ftraf der avertrederen vermeugens die Saulvegarde geprocediert
fal werden , dat de arme onderdanen in defen quartierenen Provintie haar uyterfte vermuegen geern byuwe Excellentie fullen op fetten. Und wat wijders
defen punt van uwer Excellentie autoriteyt en Gouvernement belanget , willen wy ons wijders referiert
hebben , tot declaration aen den Heere Baron van Bukhorft irer Majefteyts Ambafladeur hier foermaels aver
gefchikt, und dan wijders totalfulken mandaet en inftruction , als defer Provintie deputierden by den Generale Staten refidierende jungft gegeven is worden.
Wat wijders belanget den genigen welke fig onderftanden die Majefteyt van Engeland the calumnieren, durg
verfpreingeeniger vredehandelingcmetden Hartogen
van Parma befloten,&c. daer in defe Provintie eenige
gelijke boeshafte luyden gevunden wurden , (daer van
wy dan noch wes her thoe niet hebben vernaemen )
folden wy niet nalaten tegen die felve metter execution te doen procedieren , als fich fulx na iren verdienft
van rechts wegen en vermuege der Placcaten , daar van
hicrbefoerenspubliciert, gebueren wolde , uwer Excell.hier met verfekerende , dewijl de Gelderfe den Konink van Hifpanien en de Roomfe kerk met allen valfen
Gades dienften en Afgaderien uit toelatinge der Regten
Tol xi-} te kijven , verwachtende durch Godes genade in Chriftelijken gedult eenen oprechten Godlijken vrede, daer
durch unfere confcientienvanGodtotlofengrootmakinge zijnes eeuwigen names gefryet, enonfclijfen

leven , voor gewalt en liftige prattijken des vyands bewaret werden kunden , wel wetende dat van den Conink van Spangien nimmermeer eenige andere vrede te
verwachten , dan met lafteringe des allerheylichften
naems Gades, en met gefaer en periculeener eeuwigen knechtfehap oder fervitut der Spanger aver die
cpnfcientien , lijf, en goed, en bloed aller Chriftgelovigen en der felver kinderen, en nakomelingen, ongeachtet fulke Spaenfe vrede met ioo feldigen eeds
plichten en andere folemnitey te opt allerbundigft confirmiert en beftedicht Meerden muchten , und op defen
beftendigen en Chriftelijken grunt hebben de Gelderfche neven den anderen Staten Generael fich gefundeert in hare deliberation en refolution , nemlick
datmen in alle onderdanicheyt , en opt vlijtichft die
Majefteyt van Engeland aenroepen en bidden folde om
die fouvereyniteyt der vereenichden Provintien in genade aen thoe nhemen , op dat fy der Kronen van.Engeland incorporiert zijnde , deftoe meerder occafion
en gelegentheyt bekommen kunden , dat land van aller
afgoderye en fuperftitie God then prijfe en ehere the
reinigen. Wael wetende dat fo lange der valfche Gadesdienlt onder ons geduldet en toegelaten wurt, wymit
innerlijken en uyterlijkenkrijchenbloetvergieten uyc
Gades gerechten torn, fullen geftraftet werden, en nimmermeer tot eenen beftendigen vreden komen mugen.
Om welke redenen wy u Excellentie in aller onderdanicheyt hier mede bidden en verfoeken , om fich hec
vurnhemen eeniger onbedachter en wederwilliger perfonen niet
,
alfo aenfechtigen te laten, dat daer durch
der felver u Excell. Furftlijk en vredlevent gemurh van
defen landen gekeert werden , dan veel meer dat uwer
Excellentie met eenen Godlijken en Chriftelicken yver
ontfangen
, daer
her die
met verrefen
d'uyterften
vermengen
believen tezijnde
trachten
, dat
mifverftanden
na behoren nedergelacht , en dat fo veel heerlijke reformierde gemeynten , die het den Almachtigen ge.
trouwen God uyt louterer genade en barmherticheyt
durch die predick zijnes heyligen Evangelij belieft
heeft in defe landen op te richten , by den waren geloveaen Jefum Chriftum en die aenhoringe zij nes Godlijken woordes , durch hulp des Almachtigen durch hec
onderftant irer Majefteyt , und den dienft van uwer Excellentie gehanthavct , befchutfet en befchermet werden meuge , und ons defes alfo rot het Godfalig , en
het Chriftelick vuhrnemen van u Excellentie vertrooftende , bidden M'y God om u Excellentie in langdueriger gefontheyt envoorfpoedigeregeringe the bewaren, gefchreven Arnhem den n. Septembri 1^7.
onder ftont uwer Excellentie fcer onderdanige de Raden en aenge wefen Ridderfchap , &c.

^'anttooojöe ban be fïaö en fïeöen '£ %mb$ ban
Mtccdjt/ toa£ ban öantaticlgaiönunSjouöcn.
Doorlugtige Hoog-geboorne Vorft Genadige Heer.

bu be fiats
cnfteöen
trechtop
llanös

de
by 'tte gene
gevoegt
UWer
felve Excellentie
belieft heeft Mifsive,
den Generale
Staten
verthoban 39*
nen, doet ons inalderootmoedigheytenonderdanigheyt wederom verhalen onfevoorgaendeproteftatien, Deftrantte
banremonben
«töJabe
te weten dat wy noyt kennifle hebben gehad van de onweerdige ondankbaerheden daer mede bejegent zijn
de weldaden van hare Majefteyt en de verdienften van (Ier en jtjtie
uwe Excellentie , want wy verwerpen andermael gan- ban %ptcöe lutcbeiij
fchelijk, al't gene de gedeputeerden van de Generale tipöcboeg*
Staten gedaen hebben , fo by hare brieven van den
4. Febrüarij , en 't gene daer na gevolgt is , als ook
merkelijk de quade rapporten van fommige , nopende
den peys die hare Majefteyt foude begonnen hebben ,
herwaerts over te brengen , door middel van de autoriteyt van u^e Excellentie, een fo fchandelijken en bofe
fake , dat wy ons daerafverfchricken , op deautheurs
van de welke wy ootmoedelijk bidden dat informatie
genomen worde , om hen te doen dragen hare welverdiende ftraffe, gelijk wy van onfer zijde bereyt zijn daer
in te verfien: Tegens alle den genen die in defe ftad
over 't gene voorfz. fchuldig bevonden fullen worden.
Alfo wy dan hare Majefteyt bidden en op't hoochfte
aenfoeken by den levendigen God enalledatheylich
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plaetfe van de welke
den Almagtigen een
S« is j ons niet te willen verlaten > maer te continueren tot Chriftelijker Overicheydwyzijnvanverwagtende
, die wy met
ons hare ootmoedige dienaren , om de onnofelheyd

der gemeynte , die des niet en vermag , hare gratiën ,
gunften, en afliftentie , en datwy over fulx bedenken
met wat vyand wy ce doen hebben , en hoe veel voordeels hyop ons nemen kan door onfe eygen faulten ,
fonderling daer in dat hy met autoriteyt, en na zijn welSo perfïfteren wy by ónfe eerfte
s
geval en igebiedende:
refolutievan uwe Excellentie, zijne autoriteyt te handhouden in allen puntten fo van den traclaet van Engeland >als de nagevolgde commifiie, en 't gene de Staten uwe Excellentie toegelaten hebben , ja ook in 't gene waer in uwer Excellentie fig boven reden foudebefwaert vinden , zijn wy bereyd en willig zijn autoriteyt
te verbreyden na eyfch , fo van onfe confervatie, als vermeerderinge van de gunften van hare Majefteyt. Want
wy houden voor eenen fekeren regel , die niet feilen
mag , dat men in politijke Gouvernementen met autoriteyt verrigten moet 't gene aen de magt is ontbrekende,
gelijk wy fien by experientie dat de magtigfte. regeringen zijn ten val gekomen door gebrek van autoriteyt,
daer jegens de krankfte harefwakheyd met autoriteyt
verfterkt hebbende , tot onverwagte hoogheyd opgeklommen zijn.
Soveelaengaetde contributiën , uwe Excellentie is
niet onbekent onfe rechtveerdige klagtevan 't verderf
onfer platte landen, overmits door defe quartieren alle
krijgsvolk pafferen en repafieren moet, alles hier in valt
dat anders waer qualijk get raóreert is , wy hier ontfangen moeten» die anders waer geweygert worden, en
alfo den laft dragen van de ongehoorfaemheyd onfer
omliggende naburen. Sulx dat wy tredende in rekeninge met den ftaet der vereenigde Provintien , en de uytteringe en fchaden die wy t' harer oorfake geleden hebben ,en noch lijden , ons vergolden zijnde , genoeg
voor dit gehele jaer van contributiën fouden bevrijd
blijven. Nochtans op dat uwe Excellentie in fijn voornemen van onfer befchermenifle niet en worde verhindert ,en dat allen den genen die niet anders dan fuiken dekfel fouden begeren , d' oorfaken onfes exempels benomen worden: Sijn wy gerefolveert ( fonder
nadeel onfer doleantien over 't goed doen van geleden
fchade ) onfe gewoonlijke quote te continueren in alfulke contributiën als uwer Excellentie tot den ftaet
van oorloge behoeven fal , wel verftaende dat wy defelve uwc Excellentie ganfeh ootmoedelijk bidden , zijn
autoriteyt te willen gebruyken, teneynde dat volgens
het traclaet van Engeland (deKrijgs-difcipline ftrictelijk onderhouden ) onfe platte landen mogen bevrijd
blijven van alle onnodige doertogten en inlegeringen ,
en nog meer van uytteringen en overlaft. Want alfo
wy tot de beloofde contributie d' uyterfte onfes vermogens bybrengen fullen , fö verklaren wy ook rondelijk
dat defe en diergelijke onordeningen ons benemen
fouden devoltreckinge onfer confenten. Deweerderingeen verfettinge van onfe geleden fchaden volgens
't traólaet van Engeland tot uwer Excellentie uytfprake
refererende. Boven allen begeren wydat de ingewilligde contributiën komen in handen uwer Excellentie
in klare en fuyvere penningen , en dat niemand volgende 't voorfchreven traclaet , daer af difponere dan uwe
Excell. alleen met zijnen Raed. Want dien wy vertrouwen de gehele onfes ftaets behoudenifle , lijf en goed ,
onfe vrouwen en kinderen , den felven behoren wy met
meerder reden te vertrouwen hetbeleyt onfer penningen. Verfckert zijnde, gelijk uwe Excell. (den ftaet gemaekt) behoort te hebben het middel om alle 't krijgsvolk van 4f tot 4? dagen te doen een even-gelijke en
allegcmeynebetalinge, dat allo met onfe garnifoenen
niet anders als met allen anderen fal gehandelt worden.
Hier met , Doorlugtige , Hoochgeboren Forft Gen.
Heere, hopen wy voldaen te hebben fo wel de brieven ,
als de remonftrantie van uwer Excellentie. In aller

Godes genade niet fullen verlaten , fo lange als wy 't geluk fullen hebben eer voor de voeren van uwer Excellentie tefterven , uytfoo goeder herten als Wy geernc
wijt van ons fouden werpen de grouwelijke fchandvlecke van ondankbaerheyd en onftanthaftigheyd. In
welken geftaite het ons aller aengenaemfte is met ootmoedigheyd,

Doorlugtige Hoochgeboren Forft genadige Heere,
ons in goede gratie van uwer Excellentie te gebieden ,
en te bidden God Almachtig , dat hy uwer Excellentie
verlcne in gefondheyd en lank gelukfalig leven en voorfpoedige regeringe , gefchreven tot Utrecht den 6. Sep- tembris. Anno 1587. na den ouden ftijl, onder ftond
uwer Excellenties ootmoedige Dienaren , Scholten >
Burgemeefteren , Schepenen , en Regeerders der ftad
en fteden 's Lands van Utrecht.

Z&ic banï^oïïanö en teen nog niet gereeb met Mm*
Öace anttooo?be op beg <&?aben ban llpcefïerg cc* 5j!jSL
monfïcantie / booj bien eenige fïeben en bpfonbec Die t£t&ata
ban 3&o?b?ecl)t ban meninge maren/ batmenbefek ö2 Masm
beecmonffrantte niet fïact$£etoijfe enfoubc beant- S?9U
toooiben /immers fp fcfoeben/ Dat fp ban fjace fïab£=
inegen in't particulier ban meninge maren befeibe teir- «
beanttooojben na toaerftept en tjaer befte loeten; cc
fcöap/ ten mcefïen bienfïe ban Den ïanbc en bo^berm*
ge ban öe gemene fafte/ fo fp't boo? <tëob en öe toereïb cc
miïben mainteneren/ b'tocïK fp eed? en pïicï)t£ ïjafc cc
ben niet en fjabben nonnen laten / aengefien fijn Up
ceïïentie( babben
öie fp neffeng
b'anbeeeenfïeben
berooft en) ge*
füjoeen
te obebiecen
geljoojfamen
tot
tmemaeï toe/ fuïjc bantjen öabbe gebo^bett en be* <*
geert/om Ijate JBa). be$ te beter te mogen onberrrg*fes cc«cccc
ten ban be tuaertjeyb ïjaerber meninge en intentie/op
beninöouben Decboo?f5. remonfrrantie/ ttc. fri)jf>
ben
00» bare
meninge opopenige
anbere poincten
/ "en
bat nare
<0ebeputeerbe
be bagbaert
niet fouben
nomen/ atöbeftlue boojbe trjb onnobig acfjtenbe/ <c
begecenbe bat be Staten 't felbe in't gocbe bjilïen nc* cccc«
men/ en aïïe faften fobanig birigecen en beïepben/ bat cc
fp ïieben be jonfïen en 't ferouté ban öace Jtëa jef ïept/ cccc
enbe p?efentie ban fijne <£rceïl. mogten beftouben/
fonber be toeïne (fc&Dben fp) top met ftenbe ogen cc
berïoren gaen. ^efen bjief toag gebateett ben ■*.+. «cc
&eptemb?ig/ 1587»

b' ^intbJoo?be ban bie ban ^o?b?ccï) t aen ben boo^
noemben dB?abe ban Epeefïec / toa^ ïupbenbeaïbu^.
Doorlugtige , Hoog- geboren Furft, Genadige Heere.

Mifuve van u Excellentie, van den 9. defer, ban de
met het vertooch en remonftrantie by u Excellen- Mtiïïöt
Irraet Der
aen
tie gedaen aen de Staten Generael der geünieerde Pro- bzcctjt
s
vintien ,midsgader de Miflive van de Koninklijke ben
<*5?abe
flaö ©02*
Majefteyt van Engeland aen defe ftad gefchreven den ban itpce*
anttcoo^bc
tot
20. lunij left-leden, hebben wy al gelijk ontfangen, nenbe
(ïer/öies
en in onfen raed rijpelijk geexamineert , daer op wy
op bes
niet en hebben mogen laten u Excellentie met aller titl$u
eerbiedinge te dienen voor antwoord , dat wy haer Koninklijke Majefteyt nimmermeer ten genoegen fullen monfrtans
konnen bedanken voor hare goede wille en genegent- felfs «s
heydtot defe landen, en voor de onfterfFelijkeerïmei (Fol. 38.)
nigvuldige weldaden defe geünieerde Provintien ,
tot vorderinge vanden Gods-dienft en de ware Chriftelijke religie , genadelijk gedaen en bewefen. En by*.
fonder, als andere uytheemfe Princen vergeefs verfogt waren tot hulpeen afliftentie, dat hare Majefteyt
alfdoen belieft heeft met de geünieerde Provintien
t' haerder groter inftantie en ootmoedige bede, te treden in onderhandelinge van het loffelijk fecours van
cooo
voet-vol x en 1000 peerden , by hare Majefteyt de
ootmoedigheyd biddende, dat hare Majefteyt hier af"
volkomelijk onderrigt wert. Teneynde fyhaerverfegeünieerd
Provintien
oorloge,
teprekere van onfe ftantvaftige getrouwigheid , de welke fteren.
En e daeren
boven,, gedurende
door gelijked' bede
en inftantie
begeren metter daed te betonen , dat ons niet meer te- van de gedeputeerde van de Staten der Geünieerde Provintienu, Excellentie herwaerts over te fenden , als hagen'thart is , als peyste maken met degene die noch
wil , nog middel heeft den felven ons te houden , en in
ren Lieutenant , om des te beter te beleyden en tebeDE
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dienen de faken van defelve Provintien , in conformite
van't voorfz. traetaet , tot gelijke dankbaerheyd gevoelen wy ons ook verbonden aen u Excel., niet alleen ten
opfigtvan de aenneminge van de voorfz. laft van wegen haer Majefteyt , maer ook ten refpecte van de acceptatie enbedieninge van het gouvernement generael
van de felve Provintien , u Excellentie , fonder eenig
haer verfoek , by de Staten Generael van felfs goedwilMchlijk en na haer eygen believen gedefereert of by
handen gcftelt, boven den voorfz. ftaet of Lieutenantfchap generael van haer Majeft.'t welk wy wel weten by
u Excellentie , ook ter groter begeerte en aenhoudinge
van de Staten Generael , geaccepteert te zijn , dooreen
opregte affectie en genegentheyd tot het welvaren defer
landen , en tot vorderinge van Godes eer , en hand-houdingevande gemeente Chrifti , foden nood onfer behoudenis fulx was vereyfehende. In welk gouvernement en bedieninge van de faken , u Excellentie , na de
middelen haer gegeven, haer fulx gedragen engequeten heeft ( als een yegelijk kenlijk is) dat niet alleen des
vyands voornemen is belet geworden , maer het quartier van de Veluwe en Betuwe gerecouvreert en verovert : en daer was goede hope van nog beter effecten ,
en goede fucceflen , indien u Excellentie niet had moeten vertrecken na Engeland , die wy wel in't feker verflaen hebben hetverraed en overleveren der ftadDeventer , en fchans voor Zutphen, daer na gevolgt>'t hart
en gemoed ten hoogden geroert en bedroeft te hebben ,
Waeromwy geenfins toegeftaen hebben nog'tfcnden
van de brieven aen haer Majefteyt in't voorfchreven
vertoogh verhaelt , nog eenige faken ftreckende tot
nadeel of prejuditie van de autoriteyt en reputatie
van u Excellentie aen de welke wy des te meer ten
eeuwigen dage gehouden en verbonden zijn, dat u
Excellentie na haer fonderlinge wijfheyd,al 't felve achter rugge ftellende , maer veel meer innende de fwarigheden, die anderfins hadden mogen overkomen inde
faken Godes en 't welvaren van den lande, niet alleen
haer uyterfte beft gedaen heeft, deswy door de Gedepute rde, inEngeland geweeft zijnde, wel berigt zijn ,
om de Koninklijke Majefteyt in haer gunfte en byftand
te doen continueren , maer ook dat u Excellentie op
het ernftig bidden en aenhouden van wegen de Prpvintien tot dien fine gedaen , te vreden is geweeft haer felven weder te wagen in demoeyelijke en forgelijke beleydinge der faken defer landen , ten meeften dienfte
van dien. Den voet byu Excellentie t' zijner aenkomfte genomen , en de propooften den gedeputeerden van
de Provintien voorgehouden. Hoe dat u Excellentie
gefint was het gemene befte te ftellen boven en voor alle
particuliere oorfaken ( die de felvé bewegen mogten ,
hoe groot die ook waren) betuygen klaerlijk de fonderlinge wijfheyd en andere uytnemende deugden, daer
God u enExcellentie
, en d' oprechte
liefde
affectie totmede
het begaeft
welvaren heeft
en behoudenis
defer
landen , als mede doet de grote moey te en neerftigheyd
by u Excellentie op't alderhoogfte gedaen en bewefen ,
ten eynde de ftad Sluys mocht worden ontfet , waerom
wy en alle vrome lief-hebbers des Vaderlands temeer
oorfake hebben van bedroeffenis*datu Excellentie daer
in niet en foude zijn gefecondeert en geaflifteert met
geld, volk, fchepen , en andere behoeften, als't behoorde, en d' importantie van fuiken hooft-ftad vereyfehende was , dan wy verhopen , dat u Excellentie des niet te
min harten moed grijpen fal , om de fake te redrefieren,
en dit verlies te vergelden met meerder afbreuk en
fchade , die den vyand op andere oorden kan worden
gedaen. In welke goede en vafte hope wy gekomen zijn
door de grote goederiertenheyd en moderatie by u Excellentie gebruykt te Middelburg in Zeland, in't accommoderen van de voorleden faken en fwarigheden :
waer in u Excellentie fig fo gevoegelijk heeft laten vinden en te vreden ftellen , alfmen van een goed Prince
en Gouverneur generael eenigfins foude mogen wenfchen of verwagten. Ja dat meer is , heeft u Excell. ook
belieft defe landen ten beften aen haer Maj. (dewelke
?en de voorgaende handelinge een quaed genoegen hadde )te intercéderen en te bidden, in'tgoedete willen
opnemen, 't gene byhen daer in was gedaen, ende-

fe landen voortaen meer ende meer te willen behouden.
So wy al 't felve hebben verftaen uyt de voorfz. gedeputeerde van de Provintien, ter vergaderinge vande Staten
Generael, midfgaders ook hoe uExcell. haer gedragen
heeft, ter begeerte van de Staten Generael , in't accommoderen van haer faveur en auroriteyt , om te beletten
de moetwilligheyt der gener,die van de Staten en Magiftraten vande fteden en Provintien qualijk waren fprekende, fo dat (y fig te regt moeten fchamen , die lig fo
verre fouden moeten vergeten eti verlopen hebben , dat
fy fouden uytgegeven en nytgefprey t hebben onder den
volke, dat u Excellentie des voornemens foude zijn geweeft ,om de gemeente tot beroerte te verwecken , en
fig alfo of over de Staten Gen. te wreken , of meefter
over de felve te maken. Wat belangt de fake van den
Graef van Hohenlo , wy hebben wel vernomen wat redelijke verklaringe uwer Excellentie den felven Heere
Grave heeft doen doen. En het valt ons feer bedroevelijk en befwaerlijk, dat hy niet kan beweegt worden
om fig te begeven onder 't commandement en gebied
van u Excellentie , alfo 't behoord. Want andeifins
voorfien wy , dat den felven Heere Grave van Hohenlo
( die hem voorwaer veel jaren lang ten dienfte van de
gemene fake feer vrymoedelijk en getrouwelijk gebruykt en gequeten heeft ) niet alleen van den lof en
prijs , die zijne vromigheyd verdient heeft ( 't welk den
opperften loon is, daer alle grootmoedige Heeren en
Princen en alle vrome en oprechte ioldaten vromelijk na behoren te tragten) fal werden gefruftreert*
maer dat dit mifcontentement of mifvertrouwen , in
dien 't langer duert, ftrecken fal tot merkelijken ondienft van den lande, waer mede den vyand zijn profijtwei fal weten te doen, en de keerfe te ligten , als
men feyt. God de Heere wilt hen vergeven, die daer
de oorfake van zijn , en die 't wel konnen beteren , en
niet doen. Wy hadden wel gewenfeht, genadige Heere, dat u Excellentie inplaetsvan de articulen defelve
by de Gedeputeerde van Holland geexibeert , alhier
binnen defe ftede waer bejegent geweeft met een vrugtbare en goede refolutie en antwoord, aengaende h opregten van een velt-leger voor de tijd van twe maenden ,
en de middelen daer toe nodig , volgende 't reces en de
beloften tot Middelburg gedaen en genomen , daer van
u Excellentie niet nagelaten heeft de Staten ernftelijk
en trouwelijk te vermanen , midfgaders ook van andere
faken defe landen grotelijx betreffende : en wy geloven
datfodanige procedure en maniere van doen u Excellentie vreemt dunkt, en alle Heeren en Princen in monarchie opgetrocken zijnde, maer ineen republijke }
beftaende van vele lidmaten en fteden , daer men befluyc
na de meefte advijfen, en is't niet vremt , datter fomtijds
faken worden gedaen , of refolutien genomen , die alle
fteden niet toe en ftaen. En dit is een van de aldergrootfte deugden , die in de Gouverneurs van fodanige republijken worden bemerkt en geprefen (boven de Koningen en Princen abfoluyt) dathy diergelijke faken met
patientie heeft konnen verdragen en verwinnen , en beter tijd en gelegentheyd verwagten , hoe wel het verlies
van tijde en occafie verdrietelijk en befwaerlijk valt.
Maer en kan de fchuld geenfins geweten worden nog u
Excellentie nog mijn Heeren van den Rade van Staten ,
die wy wel weten over langen tijd bereyd geweeft te
zijn om de landen dienft te doen,indien't geld en krijgsvolk voor handen waer geweeft. 't Is wel waer dattec
gebrek of uytftel geleyd is geweeft op de grote laften
en onvermogen vande Provintien, en dat de gereedlf e
penningen van de extraordinaris conti ibutiegefonden
waren naBremen, totligtinge van 2000 duytferuyteren , 3000 voet- knegten, en 1000 Pioniers, en de mare
of faem-ftroyinge van de vredehandel ( die gefeyd wort
tuflehen haer Majefteyt en den Hertog van Parma gedreven te worden ) heeft daer ook toe gedaen. Waer
door u Excellentie goede oorfake gehad heeft om de
Staten van Holland op haer vergaderinge in denHage,
te doen vertonen en aenfeggen in fubftantie , 't gene in't
21 > 2X> 1^ en 24-fte artijkelen van 't voorfz. vertoog vervaet wort. Wy weten ook wel, dat haer Majefteyt by de
voorfz. tractaten de handen alfo niet gebonden zijn ,
dat fy niet foude mogen acteren. En hebben ook mede
gehoorc
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en verftaen van de folicitatie en inftantie van de
van Denemerken , en van zijn aengeboden
interceflïe , mitsgaders wat propooften hy den gefanten
van de Geünieerde Provintien laetftmael voorgehouden
heeft. Maer dies al niet tegenftaende hebben wyeen
vaft vertrouwen op haer Majefteyt dat fy in faken concemerende den ftaet van de Geünieerde Provintien ,
ganfehniet enfal handelen met den Konink van Spangien , fonder confent van de Staten generael , achtervolgende 'tvoorfz. tractaet met haer Majefteyt gemaekt.
In welke hope wy geconfirmeert en gefterkt worden
door de toeruftinge en afweringe van den Ridder
Draek na Spangien, en veel meer door't gewenft wederkomen van u Excellentie in defe landen en in zijn gouvernement» Want wy houden voorfeker en buyten alle
twijfel , dat de principale oorfaek , die haer Majefteyt
beweegt heeft defe Provintien hare genadige hulpeen
afliftentie te doen en te bewijfen , en 't voorfz. tractaet
aen te gaen , is geweeft den groten en hoochgeprefen
yver van haer Majefteyt tot bevrijdinge van de eere
Gods, en defenfie der ware Chriftelijke religie , en confervatie van de kerke en gemeente Chrifti in defe landen ,'t welk de Konink van Spangien niet heeft willen
confenteren of toeftaen , noch by eenige traótaten daer
toe immermeer falkonnen gebracht worden, alsftrijdende tegen zijn gemoed , en tegen dat heylig verbond
(fo't de Papiften noemen ) daer van hy de voornaemfte
executeur is, volgende de welke hy belaft heeft die van
de religie üyt te roeyen en te vervolgen met den vuyre
en fwaerde. En men fiet airede , dat in de fteden en
fterkten , daer onlanx het heylig Evangelie en Godes
woord gekondigt en geleert is geweeft, dat daer de Monicken , en Capucinen , en diergelijk gefpuys , die hen
•wel derven Jefuyten noemen, nu leren en invoeren haer
ketteryen en blafphemien , en d' onverdraeglijke inquifitie van Spangien , waerom , alwaer't dat de Konink of
d' Hertog van Parma beloofde by hondert eeden d' exercitie van de ware Chriftelijke religie toe te laten , fulx
die in't Koninkrijk van Engeland en in defe landen tegenwoordelijk geoeffent wort , de burgers en inwoonders defer landen,immers die proferTie doen van de felve
religie, en fullen hen geen geloof geven : want fyin
iToh 39) diendeele nog eed nog geloof en houden, en eendifpenfatie van den Paus van Romen van drie regelen
ftrekthen voor genoegfaem garand tegens alléeedbrekingeen contraventie van haer beloften. Soodatmen
naeuwelijx eenige middelen van verfekertheyd foude
konnfen bedenken, die de Konink van Spangien foude
willen accorderen , en daer die van de religie hen fouden mogen op vertrouwen en verlaten. Mits welken
wy noodwendelijk fullen moeten oorlogen , en den
krijg voeren, fo lang als den Konink van Spangien in't
leven is,en tot dat God de Heere een genadige uytkomftefal hebben verleent. Waer toe de middelen vanden
Provintien met het fecoers van haer Majefteyt, God lof,
nog beftant genoeg zijn, ten minften om d' oorloge te
voerenen te continueren op de defenfive , als de felve
middelen door d'autoriteyt van uExcel.(die wy verftaen
te fullen blijven in haer geheel , fo haer die van den eerden gcdefereert is, fonder eenige diminutie , infra&ie ,
limitatie, of in prejuditie van dien) met goede ordre
geadminiftreert , en ten meeften profijt en minfte koften
van den lande gedifpenfeert en beleyt worden, affnydendeen befnydende alle onnutte en exceflive tractementen van Overften , Colonellen, Capiteynen , Cómmiffari{fen,&c. naden ftaet en 't vermogen van de Provintien,cn verftreckende de verdingen en brandfehatten
van den platten lande ( daer van tot nog toe weynig gekomen isten profijte van de gemene fake ) tot betalinge
van't krijgfvolk , fo ons den vyand felve leert , en ontledigen de fteden,ten minften de wijtften van den vyand
gefeten , en niet fubject zijnde eenige furprinfen of onverfiens overvallen van den vyand , van nodelofe garnifoenen, latende dcfelve bewaren by de vrome en getrouwe burgers en inwoonders der felver, en de onvrome en
ontrouwe daer uyt doende vertrecken3waer van niet dan
fchade , fwarigheyd en verderf te verwagten is , als van
een ferpent 't welk men in den fchoot voed , gelijk mijn
Heere den* groten Threforier van Engelant fo wijflijk

vermaende , 't welk fulx gefchiedende , en goede opfigt
op'tftukvandemonftering ( daer in hier grote en onverdragelijke fauten en dieveryen getraeïeert worden ,
en daer toe nog gebruykende met difcretie de middelen ,die God en de natuer defe landen geeft, tot vervallinge van koften van de equipagie of toeruftinge van
defchepenvan oorloge, en betalinge van hetfeheepfvolk , en houdende goede difcipline militaire , en fware ftraffe doende over de gene die des gemenenlands
middelen frauderen en intercipieren , en bekeren in
hare particuliere faken , daer in veel gebrex gevallen is, wy en twijfelen niet, of alle de geünieerde
Provintien of geaffocieerde fteden, fullen met de felve middelen en met het fecours ordinaris van haer Majeft. door Godes hulpeen wijfe beleydinge en adminiftratie van u Excellentie met den Rade van Staten, wel
konnen gedefendeert en gemaintineert worden, fonder haer Majefteyt vorder te befwaren , of meerder
laften op te leggen dan 't voorfz. ordinaris fecoers , die
wy wel weten grote koften te doen tot befeherminge
van haer Koninkrijk van Engeland en Yrland, fo te
water als te lande, en datfy principalijkomdefaken
defer landen getreden is in vyandfehapmet Spangien.
Enaliftfo dat de ordinaris contributicn van 100000
gulden ter maendover de vier contribuerende Provintien, niet genoeg zijn om te betalen de ordinarife garnifoenen op fooooo en f of 57000 guld. nain'tjaer,
volgende den ftaet daer van gemaekt met den Baenderheer Bukhorft , nochtans fal u Excellentie gelieven te
verftaen, dat de ordinarife garnifoenen en befettinge
van de fteden en fterkten , by den felven ftaet , fo wy
bericht worden , feer ruym genomen is , fo datmen
daer uyt t'allen tyde foude mogen lichten 2,000 lanciers , en 4000 of fooo voet-volx , om te velde te
gebruyken. Waerom mede defelve ordinarife garnifoenen en befettinge comparerende met de nodige defenfie en befettinge van de fteden en fterkten, endegemeenefakeontlaftende van onnodige garnifoenen, als
of t'achterfomme
voorfz. Wy
fo fal deworden.
bovenwelgefeyt
niet,
en denken
konnenis ,gefpaert
heyt
genadige Heere , dat der foude toegeleyt worden op
de behoudenis van 1 , 2. , of 3 Provintien , fonder van
derefte veel werx te maken , want wy wel verftaen *
dat, gelijk van de behoudenis van d'andcre, alfoook
'tperijkel en ondergank van defe dependeert. En mitsdien moet alle uyterfte devoir worden gedaenenaengewent, om alle de geünieerde Provintien , leden en
fteden van dien , te defenderen en te befchermen , volgende de traótaten, unienen verbonden onderling gemaekt en befworen. Maer de Provintien en fteden
naeft den vyand gefeten behoren ook alles te doen , dat
hen mogelijk is , voor haer eygen defenfie , en ten
minften inden haren op de contumtie en anders in te
voeren en te gebruyken, als de gene die wijtfte gelegen zijn , praótiferen en gebruyken met grote belaftinge van haer burgers en ingefetene, om haer nabueren
en bondgenoten daer mede te fecoureren en te helpen.
En alwaer't ('t welk de genadige God verhoede) dat
niet tegenftaende alle mogelijke devoiren van de bondgenoten, eenige fteden of quartieren door geweltvan
den vyand t' onderbracht wierden , fo fouden wy al
evenwel vertrouwen aen de goedei tierenheyd van haer
Majefteyt , dat fy den genen die fich wel en trouwelijk
quyten , en ten uyterften toe ftantvaftich blyven , haer
fecoers niet en foude ontrecken , in't geheel ofte deel.
Want God de Heer, door zijn fecrete oordeelen, laet
fomtijds een ganfche republijke by na tot den uyterften
komen, en nochtans ten lellen verleent hy noch een
goede uytkomfte, als aen Maechdenburgin Duytfland,
Rochel inVrankrijk, en elders is gefien. Wy en mogen God nog mate nog tijd ftellen , maer moeten altijd ons befte doen , en hopen op zijn genade en barmhertigheyt. Waerom , aengefien wy ons verfekert houden van den goeden witengenegentheyt van hare Maheyc
jefteyt,en dat aen haer hulpeen fecours niet ontbreken fal , en dat wy hopen , dat gelijken yver en correfpondentie aen defe zyde fal werden gefpeurt , en.
dat de Staten Generael op alles u Excellentie fullen
geven behoorlijk contentement , aen der welker wijs-
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, nopende
gedragen
óns voorfz.
fuffifantie
en verantwoor
heyt der
de
ntie ,*tinvorremonftra
vande
den wy
pointen , daer op u Excellentie by ons niet en mocht
iijn voldaen. So willen wy u Excellentie hertgronde*
lijk gebeden hebben, fich niet te willen laten verdrieten ,noch 'c gouvernement generaelvandefe landen ,
daer toe de felve van den Heere beroepen is , niette
willen verlaten, maer daer in te continueren met fuiken yver en couragie, fo u Excellentie begoft heeft, onaengefien alle perijkelen , moeyten en fwarigheden daer
in gelegen , overdenkende , dattet Godes werk is , die
zijn Excellentie niet en fal verlaten , die wy ten felven
erïeét preienteren onfen ootmoedigen dienft in alles ,
daer u Excellentie gelieven fal ons te gebieden. En hier
mede bedankende zijn Excellentie van zijn fchrijvens
en goede waerfchouwinge, en ons met alle eerbiedinge
feer dienftelijk gebiedende inde goede gratie van u Excellentie, dewelke believen fal defe beantwoordinge
in 't goede te verftaen , en onfe ftad rnette burgers en inwoonders van dien , altijds te hebben en houden in
gunftige recommandatie , Willen wy ,
Doorluchtige Hoochgeboren Furft , genadige Heere, den Almogenden God gebeden hebben, dat hy haer
Koninklijke Majefteyt met haer onderfaten verlene gedurigen voorfpoet , u Excellentie ook tegens zijne en
onfe vyanden , en defe arme bedrukte landen een genadige uytkomfte en verloflinge , tot zijns naems eer , en
confirmatie zijner gemeente verlene, Gefchreven tot
Dordrecht, defen 24. Septembris , IJ87, &c.

<&e Coninginne ban Cngeïanb / ïjeeft ben 20.
&eptemb?ig aen &onop gefrbjeben ben nabolgen*
beu tykfi bie top goetgebonberiöebben alhier in te
boegen.

5?

MYn Heere Sonoy , gy kond wel denken , dat wy , ban öc Mos
jiRtffibe
zijnde hier vorens dikmael geadverteert geweeft nfngïnne'
vande goede en honorable devoiren, die gy gedaen banCn*
hebt tot vorderinge van uwe Vaderlands faken , en f^j^fer"
famptelijk van onfen dienft , niet alleen van onfe onder- ftciijêonop
dancn die van daer gekomen zijn : maer ook door on- ban
Den
fen neve , den Grave van Lycefter , die ons onlanx door temisisï
<^>ep=
zijne brieven een feer honorabel getuygenifTe gegeven 20*
1587»
heeft van uwe volftandighey t en perfeverantie , daer van
wy feer groot contentement ontfangen hebben, en hebben niet willen laten u tegenwoordelick defe weynige
woorden te fchrijven , meer om u niet te fruftreren van
den rechtveerdigen lof van uwc deugt en vromigheyt ,

hoe feer ('Fo1' 4° '■*
aen te porren, wetende
daertoetoezijtgeafreórioneert.
meer daer
om uu felfs
dan van
gy
En alfo u nopende de refte verfekerende , dat t'onfwaert continuerende uwen yver en devotieufe affectie , verknogt mette
goede wille die gy gewoon zijt onfe dienaers derwaerts
over zijnde, toe te dragen, gy ons veerdigenbereyc
vinden fult om voor u alles te effectueren , 't welk u tot
eer of profijt gedyen mach, fullen wy den Schepper bidden ,dat hy u altijd houde (mijn Heere Sonoy) in zijn
heylige en weerde hoede, gefchreven op ons Cafteel van
Otelandes den 20. Septembris 1587. onder ftont, uwe
feer geaffe&ioneerde goede vriendinne ,
en was ondertekent ,
3£aec 51311 nod) eenige anbere particuliere anttooojöcn ban fïeben aen ben 45?abe ban Uncefïec ge*
Elifahtb > R.
fbnbcn/ bte top aïfjtcc boo* bp gaenafê onnobig en

niet ban fa groten importantie/ bctoijïe befe be p?inct;
paeljtejiui/ boet) fal ïjiec en baecöetpa£ geeft/ baec
toanpetbccïiaelt toojben.
©e <©jabe 3&m <0?abe ban B)eur£ toag met omtrent tteó
ban
rnptecen enttoaelf benbeïen folbaten bp bc fc&anfe
£ursl Coten ober b3^fek gefeïjeept ombe 2000 5©uptfe
jEepyen rupteren / 3000 <®u$tfe boetnncgten / en 1000 piow.
mn$ bte be &taten<® encraeï j)abben boen aemtemen
tot opregtingeban een bribïege r / tot ïanb te öalen /
befe 5ijn aïtcmaeï bupten ^uiolomgetogen enaïfo
't ïanb ingetroeften na Hfngen/ fomen meenöe/maec
#gebaUcn in ï^efïpljaïen en aïbaec ingenomen fe*
feec flebehcngenaemt Meppen / toefenbefeec teoeï ge
legen Op ben pa£ bOOJ allen Ï0?ïingb?aeper^ ban

Cinböcn / ^erneu / #löenburg
tra // ete. na «toe*
nmgen/ &m-$fliil / en anbeceguartteren aï^ boe bp
be ^paenfe öef^tcn /tuit maente eenen groten roep in
bie ejuarrieecn / om bat ïjet Öi)rbobem ïua^ / &p|)eeft
baer aiïe §et baet-bol« ingelj?agtmet aoo peetben/en
r^ met be cefle ban 't peerbe-boMi toeberom bp &&10Ï
gehomen / be <6mbe ban Mtvx$ fjeeft tn fjaefle baer
banden <0^abeban Hpceftergeaöbetteert/ en te
fogt tn baeff eenig fecourg en aftlfïentie / ban gelijken
ook acte ban oe Staten «0<neraeï/ aJfo ^p't^lbe
boo? ïafï en na twojgaenbe commnnkatfe met ben
<6?abe banUpcefler gebaen £abbe / toeineacte goeb
gebenben igtjem te berlen«n/aïfo ÖP baer toe geïafïet
toa^ en 't feïbe feccetettjft mofl gefcl)ieben/men mm*
bebit p^incipaïijft gebaen nia§ om be ^uptfe cup*
tecen en nnegten in' t land te ï)clpeii / bte anbec£ niet
boo? homen en uenben / betorjlc ^acma beu pap ober
aUjabbc boen bcfetten / fyct ftl)cen bat men boo? bit
innemen

ban iBeppen pet anbec^ b?tbec fep bec

't Opfchrift
was , aen mijn Heere Sonoy > Gouverneur van Noorc-Holland.

3&e peeren Staten <6enecaeï ïjabben aen $fjtt4&jfc
ceïlcntieben <0?abe ban 3Lpeef*ecbeni8.,|>eptems
hli$ obecgeïebect Öace ccfoïutien op be autoritept /
Oieflémentban ben töabe ban &tate en confenten
ban be contributien / en aïfo öp Die nu eenige bagett
w öanben öabbe geïjab/ §ceft öp sijne bcrfcïaringe en
sifficultepten bie f)p baecinbonb bp seftMf* ober*
geïebettoen2 3. ^eptemb^/ in boegen aféboïgt.
f\Pde verkiaringe van de confente van die van Gel
j v^derlaad, zijn
zijn E
neemtvan'tfelve
^"8ebart
bedanktcr de Staten Excellentie
van Gelderland
, mits aen,
datfe en
in banltoe*
regart vande feer grote latten , die alle devcreenigde frer op bc
Provintien,fo
in't generael
als in't particulier
dragen fènten
gbmjeie;
hebben
, ordinaris
en extraordinaris
, die vanteGeldeiban
land in de generale middelen fich conform maken ful- öspjos
len dien van Hollanden Zeland , en dat de Magiftraten ^"[i?1*
derfteden van Gelderland fich meteede verbinden ful - iaUöt
len als die van de voorfz. andere Pfovintien gedaen
hebben » te fullen onderhouden en doen onderhouden, foveel hen mogelijk zijn fad> de ordonnantien
hier op gemaekt en beveiligt, en dat zijn Excellentie,
tot profijt van de gemeene befte figfal mogen fterken
met de contributien van 't platte land, onderworpen
den vyand , doende hen die contribueren , fo veel als
met goede ordre fal konnen gedaen worden , waer
aen die van Gelderland de goede hand fudlen houden.
Maer wat aengaet de fleden van Thiel en Bommel ,
welkers Gedeputeerden verklaren niet te hebben eenigenlaft, zijn Excellentie fal tnet hen doen handelen , op dat fy den anderen in contributien conform
gemaekt werden , foveel doenlijk fal zij.n.
Aengaende de deductievan dievan Holland , de wel- fêölïanö,
ke niet anders en is dan een verklaringe , hoe dat fy geimployeert hebben de penningen van ïiaer contributien,en verftaen de refte t'implojeren, en niets laten
ter difpofitie van zijn Excellentie enden raed van Staten ,ook geen regard nemende op vele laften , nier min
degemeyne fake betreffende, dan die hier aengeraekc
werden, fulx dat zijn Excellentie nieten fal hebben,
door defe declaratie , eenig fondament om eeoige pen -

Öanb toiïbenemen / Ijct teaceom 45|oeningen te fee
nautoen / befbïjanfeilepoe en eentge anbece^aetfen
ïn te nemen / en ^icflanb becfeuecen boo? inbai bec
^pacnfe/ tot foetnen epnbelBeefïec 3©iUem2$ar^
be^upöaebban^tate gefonben toecbe na^mfter*
bam / om baer eenige pjobifïe te boen op sjjn ccebijt /
ban ïtruut / lonten / en eenig gclb / en boojt^ met be
^eecen <0?abel©iujeïm ban^afTatt / ^onop fi€&
pitepn 3tujan Computbaec bantecommunicecen
met albcc-öaefïe : maecbetogle baec nabe tijöinge
auam batbe^untfe cuptecen en nnegten beeïopen
en elk snnen toeg genomen öabbe / fo ■{$ alle öet boo?
nemen in rooit berbtuenen enbetgaen/ cn.lBeppen| ningen te verfoeken tot andere nootfakelijkhcden van
ooïttoebecbecïaten,
dea
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den oorlog , die fich prefenteren, of hier na fouden mogen prefenteren , fo dat dit alles geen confent met allen
mede brengt in regart van 't gouvernement van zijn Excel entiealles
,
ook contrary de acte van opdraginge
van
't gouvernement,
fchriften
der Staten. en van de contributien, en andere

2elanö*

En komende tot de particuliere pointenhiergededuceert, zijn Excell. en kan die ook nietacnnemen ,
of pafleren , ten fy dat door pertinente rekeningen blijke van de diftrtbutie of uytdeelinge , airede gedaen , en
dat door pertinent ilot van rekeningen , om uyt de fluytinge van dien te weten wat daer refteert of niet : Begerende niettemin datter gedaen werde behoorlijke declaratieen
, particulierder van de deelen en memoiïen
hier geftelt, op dat daer door de matery van faken bekent weide , hoedanige daer fullen moeten gepalTeert
werden ten Iafte van zijn Excellentie,en hoedanige niet.
En nemende de deelen , gelijk fy ftaen , fonder de
memorien, fullen mijn Heeren van Holland bevonden
worden verfchoten te hebben in de 7 maenden van dit
jaerifS7. rekenende het totael vanhaercontributien ,
ordinaris en extraordinaris van het voornoemde jaer
2004239 guld. ontrent 1 5 S 3000 gulden , daer in begrijpende haer quote , in de 3 00000 guld. geaccordeert by
de Staten Generael, inditvoorfz. jaer, tot redres van
de affairen en d'achterheden , gevallen in den jare i^S 6.
't welk komt tot de fomme van ontrent 192700 guld» fo
dat inde voorfz.7 maenden van dit jaer mijn Heeren van
Holland fouden verfchoten hebben ontrent 1 320410
guld. fo datter te feer verfchillende proportie foude weien van de faken te mainteneren voor f maenden , komende met de 4^9000 gulden die fyfeggen ten achteren te blijven. En verftaen die van Holland de voorfz.
penningen te employeren alleenlijk tot affairen in Holland voorvallende , fake die niet gecomporteert kan
werden in eenige form van gouvernement, doorhaer
eygen ordonnantie en difpofitie.
Wort ook bevonden , dat , als de getrocken fommen
en partyen betaelt werden,, klaerlijk refteert 400 gulden voor alle de memorien. En voor 't gene te kort
komt aen de toeruftingen , refteert niet dan omtrent
19000 gulden, 't welk fy geenfins fullen konnen over
een brengen met het gene de voorfz. memorien mede
brengen fouden , fo datter min dan niet refteren foude.
Is ook van node, boven ditalles, dat mijn Heeren
van Holland verklaren haer intentie of advijs , hoemen
handelen en traóteren fal de garnifoenen en affairen in
de andere quartieren vandevereenigdeprovintien , als
in Braband , Gelderland , Vlaenderen , Over-Yffel , en
Ommelanden , en ook wacr fy menen dat gevonden
moeten worden de traótementen , &c. felfs gemerkt
van de contributien , in de andere Provintien , die
niet min , maer wel meer by hen belaft zijn als by die
van Holland , niet overlopen en fal.
Valt ook te overwegen , dat niet meer om de voorfz.
als om andere faken, niet gegeven en wert eenige verfekeringe van affairen, door ceflle van middelen , gelijk 'tvoorleden jaer gefchiet is, en 't nut van de fake
yereyfeht.
Belangende de declaratie gedaen van de gedeputeerde van Zeland, daer in datfe feggen haer contingent
voldaen te hebben in de contributien ordinaris en extraordinaris van 't jaer if 86. zijn Excellentie rapporteert fich aen 't gene blijken fal uyt de rekeningen behoorlijk gedaen of noch te doen. En wat aengaet dat fy
feggen , datfe haer contingent accorderen gelijk de andere Provintien, in oioocoo gulden termaend , voor
dit jaer 1^87. expirerende den 10. January if88. zijn
Excellentie verfoekt dat verklaert werde van 't gene fy
pretenderen airede betaelt en opgebracht te hebben ,
en dat voor't toekomende hy van de leninge magverfekert werden doorceffie van middelen , gelijk 't nut
van de fake vereyfcht, en 't voorleden jaer gefchiet
is. En wat belangt deextraordinare contributien , zijn
Excellentie overwegende den ftant der faken , bcvint
dat de 1000000 guldens van de welke gehandelt is
met den Heer Baron van Bukhorft , niet konnen vermindert worden, en derhalven hoopt, dat deSuten
van Zeland fich accommoderen fullen na den tegen-
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woordigen nood, die niet minder en is, dan de gene
was , die de Staten beweecht heeft daer toe te condcfcenderen. En wat belangt dat fy verfoeken datdegar*
nifoenenin Zeland mochten betaelt werden, van 40
ofwel 42 tot fo veel dagen , zijn Excell. faldaergeerne goeden inficht opnemen , fo veel doenlijk zijn fal,
naadvenant de middelen, en fonder door de te grote
ongelijkheyt hen te offenceren die inde plaetfen rontom in garnifoen leggen, en met geen minder duerte gedrukt werden, dan daer in Zeland is, en in regart van 't fervis, torven, en keerfen, te Vliffingen,
hoe ook de Staten Generael daer ordre in geftelt hebben ,fonder te belaften de contributien geaccordeert
tot den oorloch , en dat uyt de voorfz. contributien opgebracht foude werden, 't gene ontbreken foude aen
de convoyen en licenten , tot de affairen van de Zee,
wort bevonden feer onverdraeglijk , ten Cy de ordinari-.
fe quote van 200000 gulden , ten minften verhoocht
werden tot 250000 gulden ter maend , gelijk tegenwoordiglijk die van Vriefland.
Sijn Excellentie bedankt feer mijn Heeren van ©ttccht*
Utrecht van haren goeden wil, om dat fy fich fo vlijtig tonen om teconferverenentehanthaven zijnautoriteyt, in regard van 't gouvernement, en van 't redres
van den Raed van Staten , en belangende
de inftellinge
van Raeds-heeren van wegen Utrecht , zijn Excellentie heeft daer ordre in gegeven , gelijk fy fien fullen uyt
de brieven die zijn Excellentie aen hen gefchreven
heeft op dit point. En wat aengaet 't ftuk van contributien ,waervan onder de andere Provintien hier de principale queftie is , bedankt hen diefgelijken daer af, dat,
niet tegenftaende de aflopinge van haer plat land, in
haer fchrift bygebragt , fy te vreden zijn , te continueren de ordinarife quote als te voren , te weten , de tiende van die van Holland, mits dat in 't,effect vandeopbrenginge die van den Provintie van Utrecht fich conform maken fullen de Provintien van Holland en Zeland in
, de oplichtinge vande generale middelen der
confumtien totdeeeden , en op den voet derordonnantien die gelicht worden in Holland en Zeland voorfz.
daer toe de Staten van Utrecht fich t'anderen tijde gewillig genoeg getoont hebben. En cederen die zijn Exprefentere
't welk gedaen
n, materie
de fo
nochgelijk fy
bevonden
wert
of reden zijn, dan cellentie,
van

de verminden nge der quote, zijn Excellentie bevint
redelijk te zijn dat daer eenich goet regart opgenomen wert , en in cas van fubmiflie aen beyde zyden
tuffchen de Provintien, gelijk' ttraclaet met haer Majefteytgemaekt medebrengt , te moeten gefchieden ,
zijn Excellentie verklaert daer van , by advijs vangequalificeerde perfonen, 't gene hyin reden enbilhkheyt bevinden fal daer toe te behoren. Maer belangende de conditie van alle de generale middelen aller Provintien in 't generael niet te belaften boven
100000 guldens, fonder 't confent der Staten, als de
fig fullen geGedeputeerden der andere Provintien
conformeert hebben to?de ceflïe der middelen, fal hy
daer met hen in 't generael van handelen, enaengaendedeverpachtinge en adminiftratie der voorfz. generale middelen , die die van Utrecht verfoeken voor
de Gedeputeerden der Staten gereferveert te werden-,
zijn Excellentie fal daer inficht op nemen, en fich
adviferen daer mede te doen, als bevonden fal worden tot het gemene nut te behoren.
Enaend'ander zyde verfoekt zijn Excellentie oök,
by d' andere ProvinUtrecht fich devoegen
dat die vancontingent
extraordinare contributien
in
tien haer
in'tgeExcellentie
en zijn
brengen,
te fy
op dat
en opgebracht
verfchotenverklaren
airede
pretenderen
ne
te hebben , waer van in haer fchrift geen mentie gemaekt wort, opdat zijn Excellentie mag weten wat
hy te verwachten heeft.
Belangende de declaratie, die de gedeputeerden van ©2jeflatt&
Vriefland gedaen hebben , haer contingent te willen
continueren in 200000 gulden ter maend, vandeordinare contributien voor dit gehele lopende jaer, felfs
in gevalle de voorfz. fornme van aooooo gulden ter
maend niet fufnfant en waer om te dragen de koften
van den oorloge, te vreden tewefen, dat de voorfz.
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Provintie , fo in regard van haer als van andere Provintien, proportionalijk contribuerende, verhoogt werde
tot Z) 0000 gulden ter maend van 'c ordinaris , en boven
ditextraordinaris op te brengen haer quote van 500000
gulden van die van Holland geprefenteert. Sijn Excell.
bedankt hen gantfeh feer, en verfoekc dat pertinente
declaratie by rekening gefchiede , van 'c gene die van
Vriefland pretenderen airede betaelt te hebben op de
contnbutien van den jare 1 5*8 7. met declaratie van de limitanen,die fy pretenderen geobferveert te zijn,op datmen bekenne hoe veel daer reftcert omdicjaergeem{ Foi.41.) ployeert te werden tot de publike affairen, en dat voor't
toekomende ceflie gedaen werde van de generale middelen van confumtien, en fo veel minder van haer behoorlijk totael , en dat de voorfz. middelen geaccordeert en gedrelfcert werden op den voet die men in Holland en Zeland obfervcert.
En belangende debygevoegde condirien , eerft aengaende de betalinge van 't
Kri;chf-volkin Vriefland , en adminiftracien enemplo*
yeringe der eompofitien van 't land. van Groeningen ,
zijn Excallentie fal voldoen 't gene door het tracTaet en
deopdraginge van 't gouvernement geftatueertis , en
fal doen voorden in de betalinge der garnifoenen van de
forten Ocerdom en Boomfterzijl , als 't nut van de fake
vereyfehen fal , en fal konncn gefchieden.
Sal ook ordre geven, gelijk het behoort, dat de toeruftingetcr
Zee, vallende op de kullen van Vriefland , enopgerigt
toe nut van de gemene fake, door dengenen die 't
toe ftacn fal , betaelt fal werden van de maffe der
convoyen in'tgeneraeldoor dicvande Admiraliteyt,
redderende te Amfterdam , of dat die van Vriefland
in dit regart refforteren , volgens d'ordre die by zijn
Excellentie opgerigt is in'tftukvande Admiraliteyt,
ten contentement felfs van die van Vriefland, hebbende daer een van haer Gedeputeerde , op haer
verfoek.
Nu gefien uyt de verfcheydenheden , limitatïen , en
defauten, hierboven aengemerkten gededuceerc, in
de confenten in't particulier , niet voort komen kan dan
een confufïc, groter ah; oy t, in plaetfe van een goede gelijkmatigheyten correfpondentie, vereyfcht in't beleyt
van het gouvernement en de affairen , zijn Excellentie
verfoekt op mijn Heeren de Staten generael, dat hen bclieve eendragtiglijk te refolveren van de middelen , die
ecnigfïns fuffifant mogen zijn tot het redres en handhavinge der affairen , en in gevalle dat fy denken dat zijn
dienft de gemene fake eenig voordeel toebrengen kan,
hem met den Raed van State over te laten de adminiftratieen difpofitie,volgens den inhoud van deacTen van de
opdraginge des gouvernements,en van de contributien,
en ook van zijn commiflie,v2n beyde zijden met ede bc
veftigt. Dat ook in 't ftuk der contributien, niet alleenlijk voor defe 4 maenden , maer ook voor 't volgende
jaer , met de felve termen van nu af beraetflaegt en voorfien werde, om te voorkomen d'inconvenienten,die van
't lange marren en irrefolutien gegenereert werden.
Gedaen in denHage , defen 13. dag van September ,
1587. onder flontgcfchreven , ter ordonnantie van zijn
Excellentie,
Ondertekent
Gilpin.

<®ie iian ^oïïano tee ïjanben gefMt 5ijnbe öe ötffï*
cuUepten Die öe (fè^aoe nanltpcetfeeopöun-ïupocc
öeöucttf fjaoöc gefMt j [1 ebben Öe fcïrjc gecjeanrincett
en öacc op genomen De naooïgenöe cefoïutte*
üefoluttó

bet ^tfli

ten ban
l?3flanb
opoeöif*
ftruitenten
liX« örn
43:abe
ban %yttz

1tee ge/
maeht
opDeöe*
buctieen
betki armBe ban tja»
te con fenten ca con»

Ridderfchap , Edelen , en Gedeputeerde van de
fteden van Holland en Weft-Vriefland representerende de Staten vanden felvcn lande , gefien en geexamineert hebbende de difficulteyten by zijn Excell. hun
doen overleveren, op haer gedragen confentvan contri,
butien verklaren
op 't eerfte poinft , dat fy lieden haer
voorfz. confent van den lopenden jare hebben geformeert by pertinente deductie, fo wel van 't vergroten
van 't felve confent en betalinge daer op gedaen , als tot
wat laften fy begeren dat de refterende penningen van
de felve hare contributien fullen geemployeert worden,
fonder dat fy konnen verfhen , dat door de voorfz. deIV. Deel.
DE

duclie de voorfz. penningen niet en fouden komen tot tribarten
directie van 't gouvernement van zijn Excellentie, na- c:öiïuv
demael haer verftand is , dat de betalinge van de voorfz. ji'f txll^ ,
laften , als van de garnifoenen van Holland , en andere «ft.
fteden en plaetfcn buyten Holland , daer voor die van
Holland den ingefetencn van Holland en hare goederen
hebben moeten verbinden , en andere by ordonnantie en decharge van zijn Excell. en Rade van State fal
worden gedaen , ten ware gebrek viel in 't verlenen van
de felve ordonnantie of decharge , in welken geval haer
ftant is de betalinge felfs te doen op gelijke tijd als de
betalinge in de andere Provintien fal gefchieden, en ten
lanxten volgende den overgeleverden ftaet : So dat uyt
de refterende contributien van Holland, niet alleen de
landen , fteden , en forten van Holland en Weft-VriefIand, maer ook deprincipaelfte fteden van Gelderland
en Over-YfTel, (daer aen die van Holland beloften hebben moeten doen) wefende 't meeftendeel van 't gouvernement van zijn Excellentie fullen worden gepreferveert.
Op 't 1, poincl verklaren de Staten voornoemt , datfe
te vreden zijn haer rekeninge van 't employ van de
contributien binnen S dagen eerft komende over te leveren ,en op den ftaet van de garnifoenen van Holland
en Weft- Vriefland , met de fteden en plaetfen tot haren
lafte ftaende, de tracTementen en particuliere declaratien van de memorien in de voorfz. ftaet geftelt , met
eenige van den Raed van State in conferentie te komcn>
neren.
fo
haeft zijn Excellentie believen fal 'c felve te ordonOp 't 3. en 4. poincT verklaren de Staten voornoemt ,
dat haer meninge in 't korte is , in de 2 jaren , ingaendedenio. Januari) i^Stf. eneyndendedeno. Januarij,
Anno 15:88. te contribueren tot defenfie van den lande
hare quote in de 4800000 ponden 3 wefende de 200000
ponden ter maend over de 4 Provintien, hare quote in
de 500000 ponden extraordinarie in den jare ifSd. en
noch 5"00000 ponden voor hare portie in den jare 1587.'
fonder meer : behoudelijk dat die van 'Zeland, Utrecht
en Vriefland , daer tegens haer quote dragen fullen , en
dat die van Holland in hare quote fal valideren en ftrecken 't gene by hen is betaelt , en voorts gelijke kofteni
als de andere Provintien , en dat 't gene aen hare quote
en gedeelte in de voorfz. contributien by flot van de
voorfz. rekeninge bevonden fal worden te gebreken,
ter ordonnantie en difpofitie van «ijn Excell. en Raed
van State , of by gebreke van die , by hen-luyden Gedepute rfal
de , worden verftrekt, als hier voren en in haer
confent verhaelt is, te weten tot defenfie vande principale Provintien en fteden van zijn Excellenties Gouvernemence.
Op 't 5. poin«5r. verklaren de Staten van Holland , dat
de befettinge van de garnifoenen gedaen zijnde , ten
naeften volgende des ftaet metten Heere Ambaffadeur
van hare Majefteyt Milord Bukhorftgemaekt, allede
felve garnifoenen , fo van de andere Provintien als Zeland Utrecht
,
, en Vriefland , mitfgaders de refterende fteden van Gelderland, Over- Yffel (daer voren die
van Holland hen niet en hebben verbonden) mitfgaders
de fteden en forten van Braband en Vlaenderen , fo uyt
het fecoers van hare Majefteyt, als uyt de refterende
contributien van Zeland , en die uyt Braband , Gelderland Vlaenderen,
,
Over-YfTel, Drent, Twent,
Groeningerlant , by brantfehat en andere getogen
en
teert.
fullen worden , wel fullen mogen worden gecontenEn dat voor 't eerfte, op 't redres van den ftaet vande oorloge , by caffatie oft reductie van de ovcrtallige
compagnien ruyteren en voetknechten , tot lafte van
den lande wefende,en tot betalinge van een maend folts
en andere notelijkheden voor de garnifoenen in de fteden van Gelderland en Over- Yffel, niet tot lafte van Gelderland enOver-YfTel , niet tot lafte van Holland ftaende , uyt de penningen van Breinen gekomen ( meeft
al by die van Holland opgebracht ) fal mogen verfien
worden.
Aengaende de cefüe van de middelen , verklaren
die van Holland, dat fy in het jaer i?S6. 't gehele jaer
durende, zijn Excellentie hare middelen hebben gecedeert,
$
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cedeert, op hope dat de andere Provintien , volgende
hare belofte , hen met de middelen van Holland fouden
Conformeren , en zijne Excellentie de felve mede cederen. Maer alfo in beyde de voorfz. poin&en fwarighei dis gevallen, fo en konnen die van Holland tot ceffxe van hare middelen nietverftaen, fo lang als hen d'andere Provintien met hare contributien niet en fullen
hebben datelijk geconformeert , om daer na de felve
eenpaerlick te cederen, vvaer mede fy hopen dat fijn Excell. fal nemen contentement , fonder die van Holland
vorder of meer te willen befwaren of eyfchenals den
anderen Provintien.

JBacr na Debben öc Staten ban ^oïïanb bcrfïaen/
Dat De (0?abeban Hpccllcc toilbz bcrtcccftcn / fo Debben Deboïn/5. Staten Dem op ^onDag Den 27. «^eptemb. Doen becfoeften/ Dat Dp 51J11 repfeboo? een Dag
D?ie of bier fonDe toillcn iiptfïcïïcn / aïfo De Staten
Dóenöc toaren / om Dare anttooo?Dc te fonnerrn op
3tjn geD witte rcmonfïrantic/toacr op $iju *érceïl.ber?
MacrDc / Dat Dp nu boo^ ïjem DaDDe genomen na ï£trecDtte bertreeften/toanneerfp fouDcn gereettoe?
fm I fouDe Dcm Daer na boegen om toeDer in Den J^a*
ge te toefen.
©e cözabe
3£e<0|abeban Hpccfter aen De Staten banïfaï?
ban 3Lpce; ïanD geftlaegt DebbenDe ober feftcre pjopoofïcn Die
fier üiaecjt
ara De
JDecffct ^ol)an ban <®ÏDcnbarnebelD fouDe gcDou^
Den
Debben / te toeten Dat Dare |©aj. Den geïafl fouDe
^tatin
Debben
Dcm te Doen autonfrren tot Den abfoïutcn
ïauD ooec
Den 2l!t>üo* goubernemente ban De geuniecrDc $?obintien/om bp
caet De
miDaeï ban pcp£ gemaeftt of nocD te manen met Den
jsecre uan
^ectog ban $arma / De ïanDen te brengen onDct De
fearneüelt. \md)t ban Den Coninïiban ^pangien/ berftïaren?
De Dat (ju Den booniocmDen ban <^ÏDenbarnebcït niet
en Daöbcgenacmt upt ecnigen quaDen toiHeDie Dp te;
gni£
felsen in't
toa£ /DiagenDe
Dat DpDenuoemenbe
Den particulier
felbcn perfoon
begeerbe : maer
te be?
tonen Dat Dp p^oceDcerDe ronbclijft / maer Dp bebonD
bpDcauttoao^DeDie De Staten Dem Daer op DaDDen
rjegeben/ Datfp meerfo^ge Droegen om te DefenDe?
ren en creufcren Den booniocmDen <©IDenbarncbeïD /
ban te mainteneren De cere ban Dare iBajefïept / aen
De toeïftc De Staten Den boojfj. (©IDenbatnebeïD fou?
De Dacn erDibeeen coppe ban De infïructie/ Die pp Ijtm
beroemt Dabbe te Debben/ Die5ijn <£reeïïentie Daer
tcc DabDe ontf angen / met erpjcflïe ban De naem en
perfoan ban De toeïftc D? 't feïbe DaDDe gerecoub?eert/
toant Dp niet anDrrg eii ftonDe oo?Deïen / Dan Dat De
cerc ban ïjaer jBajefïept en Desnne DaerDooïtoa£
geintereffeert / aï£ toefenDe een fafte contrarie De
toaerDepD / De reputatie en tocerDigpepD ban Dare
jfó&ajeflcpt en sijne / en te feer pjcjuDiciabeï ban De
oprecöte actiën en pjoceDuren ban ïjare jBajcfïept en
bejijne/ Dpbeftenbc cbentoeïccnigp?opooftbanfnï
ncn fübjcctc te Debben geDouDen met De ïïacD^-Deer
Daïftenll^enin/ maer en DaDDe Den geen ïaflgegc?
ben
't feïbecnenDaDDenooft
te publiceren of ooft
niet te ïeberen bn ge?
fcDnfte/
5onemcningegcDecïniet
Ijecfïaen / fo aïfuïfte p^opooften beDoo^Den te gefcDieDen in De Staten <Sencraeï Daer Dp nu DaDDe eenige
openinge ban Doen Doen
/ op 't toeïft/ Dp
beenrefoïutietoa^
bcrtoacDtenDe
en nuDp anttoooj?
ttoijfelDc
of D'anttooo?De en txcnfe Die De Staten ban if olïanD
Dem DaDDen gegeben / of Dare 4Baj. Die fouDe accep?
teren boa? fuf^ifante en beDoo?ïrjfte fatiffactie/fulr al^
Daer S>aj. bcrtoacljte ban De gene Die Daer JBaj.ban
allen tnoen toaren berpïigt / remitterenDe niet te min
alle bojöcre confIDecatie ban De felbe ter tijD 3D11 €^
ccll. bj'cDer ban De fafte fouDe 5ijn bcricDt/ en geaDber?
teert ban 't gocD belieben en intentie ban Dare Maj.l
aen De toclfte
Dp gcïjouDen toa^ Dare anttooo^öe of er^
enft ober te fcD?nben / fo becre miDDeïee tijb bp Daer
Daer in niet en toerDe booten: DitpccftDpincffecte
aen De Staten onDec5ijn DanD-fcDnft gefonDen Den
24. ^>cpt./DogDe Staten ban #o!ïanD gerjoo^ten
becfïaen IjrbbcnDc/ fo ban Den IftmbafTaD. S3uftDo?fl/
en D002 De peeren Daïft en B>enin/en ooft fïenDe5ijne
gcDiufttc tcmonftrantic/DactinfpmeenDen genoeg
D'intentic te berflacn / lieten Dat Daer bp bïijben.
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3£e <£?abe ban Hprefïcr i£ Daer na Den 20. ^>cp?
° • 42 • ;
Den (^f^f*
genomenbanmetBK^
KtrecljtfeDertïjp
^ijnfoaegö
tember
(J3?abe /ban
.ffBeur^ /tot
Dctoeïae
pen genomen toaö/ bp fycm toa^ geu)ce|t/De<£?a-' %^et^
be ban Hpccfïertoa^^ijn togij£ gereet gemaeht ten fcomfte
^uptfenïjupfe/
Die gene/ toaren
Die goeDfeerHpcefïerg
en 31J11 partpe D?ocgen
berbujD /toaren
Doop* Se"ffDat tjuuW
ten ijet fouDenutocïna|iaren|ïngaen/enHpceflcr «enöeiaiïa
fouD^
na 5tjnen enbanïjaren
fïeïïen nu
/ en abfoïutclijn
aïfo De tnD banaïle^
De Dcrfldlinge
De M&fin ^ftse*
gif
traet booj
toa^ toillete
/ Dooptenftrpgcn.
fp nu eenen 4ïil5agifïraet
geljeeiïj^nöen
najaren
^ctonte De <6?abe ban iBeur^ toeDerom ban ~
peppen toa^ geftomen/ 3ijn De rupteren Die Dem ge? mtDoen *
accompagneert DaDDen met fulften Difb?D?e in't^tigt siotcut)**
ban Ktrecöt gebaïïen / en Defaben De l)up£-IupDcn XJf Jan
foDanige fclwbe acngcDacn/ Dat Dcfeïbe npt Difpe^ ©treetje
raett)epD i)ën bp Den anDeren geboegt en Defelbe toe^ öaec tjen
Der-fïanD gcDacn Dabben / fo Darter Dier en Daer ee? ,^5%=
nige ruptcren en ooft eenige Dup^-ïupDen gebïeben Seh fettem
3tjn.;©ie ban CmmenejJ en Iföarten£-Dijft Debbenfe
niet alleen uptgeDouDen: maer ooft bcrboïgt totbp
^cpft en De 25ilt toe / en DieïDen boojt^ fcDerpe toagt
tegen De feïbe / Die ban jleerlamb^ocft DieïDenfe ooft
met Den ecrfïen upt / maer in't ïcfre 5ijn fp Daer gefto^
men en boojtj» al De ftïcp Doo?/ ïietc n Den pier en Daer
upt nopen, if icr nat té ontfiaen Dat Detoglc De <0?abc
ban
^eurg* ban
"in Den
^age toajS
/ De <6eDeputecrDe
ban
De Staten
^trecljt
Dier ober
D"i biraeDfïagen?
De / Debben De J^agif!?aten Der flaD HtrecDt ftlag?
tigaengegeben/Dat niet jegenfïaenoe mijn ^eereDe
d&jabcban t|Beur^ aï^ «iétaDDouDer Der $?obintie Masten
tot berfcDepDen repfen/ fofïact£-getorjfe aï^bp De öer &**<6eDeputeerDe
op't Doogflebcrfogt
/ bermaent
en ge? 5&5S2J
beDentoa^getoeefi
in ftragt 3511^ eeD^
enDebeftoo?
uan ©*
ren inductie/ Deyïatte ÏanDen ban onnoDige Doo?? "ectjtte*
togten/
bpfonDer(igban
inïegeringe
toaer in maer
3gn <6enaDe
tot Die
tijD toe niette beb?pDen
aïïeen niet/ ^"aS|"
ban
enDaDDegecjueten : maer lefï-mael uptJ©efïpDaïcn Mms*
en 't ^tigt ban lEunfïer geftomen sgnDe / DaDDe Det
peerDebolft in De$?obintiebaniïtrecDtmetfuïftcn
DifojD?eïaten boeren/ Dat Daer aen berfcDepDen 00?^
Den beeï bïocDg bergoten toa^ / bujbenDe De platte
ïanDen nu een gerupmen tgD Dermaten beftoaert/
DatDeftïagtcnDerfcDaDenen fouïen onbecD^ageïp
toaren/ trnbanfuïften naDeeï/ Dat De platte ÏanDen
bobcn aïïe De borige uptteringen / ganfcD geen miD?
Deïen fouDen beDoubenDare contributien tot De ge?
mepne faften te continueren / niet jegenflaenDe De ïa*
fïen Dageïgr meer en meer toaren aentoaffenDe/ en
Den armen onDerDanenop't Doogfa DmcftcnDe/be?
Daïben Dat De Dup^-ïupDen Dare ïanDbontoinge en
faeptgD regteboojt benomen / fp boo^ DetgcDeeï aen?
fïaenDe jaer upt De gronD bcDo^ben toierDen.^uïr Dat
j De Staten nog ban <6oDe^/ nog ban regt^/nogban
i officie toegen fuïften DifojD^e nietïangec en ftonnen
I moeten/
Dogen / nocD
opfpjaften Die
Dotcn
DatfpÏD'Den
DaerD'onDerfaten
nietfpenDagcïyr
befcDermen/
nog Doen befcDermen/ Datfp Daeromgefmt toaren
op't goeD rappo?t ban Dare refpectibe pnncïpaïcn /
Den
boo?f5.$>ecce
Bieutoenacr
t' 3ijne toe*
Detftomfle
upt Den(S?abe
^ageban/ Dit
alïe^ fcDerpcïijft
en
punctueïiftte bectonen/ en 5Dne<öenaDe tebctftïa*
ren/ naDemaeï 'tpnncipaïe poinct 3i)nDcc aenne?
miuge / en toaer op DP 5ö« f c0 ge Dacn DaDDe / toa^
DebefcDermeniffeDer armer berD^uftteonDerDanen/
foDaer in niet anberjJ tot nog toegeDaen entoojDc/
Datfp cecip?ofteïijft nieten becfïonDen 5Dne <6enaDe
langer geDouDen nog berbonDen te toefen / maer Dat
fp boojtacn op Daer flueften booifien fouDen / fo fp te
rabe fouDen bebinDen te beDoren. 25egeerDcn te toe?
tm toat Den fóaeD Der fïaD HtrecDt Dirc op feggen en
refoïberen toiïDen / en of men 5Dnca5enaDenogto^
DerjJnietenfouDe boo?D?agen'tgenefp uptfefterra?
pojt ban 5gne remonfïrantie onlanr Den <écneraïe
Staten tot jBiDDeïburg geDaen / en nog meer upt
feftere DeDuctie Den Generale Staten ober tien of
ben /
ttoaeïf Dagen op Den naem ban Den ÖiDberfcDapo;
bergegeben/tot Darcn groten ïeeDtoefen berfracn IjaD?

tf?7-

Vervolg der Nedcrlandfe Oorlogen.
ben/ toat pjefentatie jfjne <fèen. benfeïbcn <Sene?
raïe ^tateu fouöe gcbacn ïjcbben / en boe menigbuï?
DeïijnöP Dengenen/ bïeöefe remonfïrantie dabben
obergegebcn/berfogt en beboïcn fouöe bebben 't feïbe
te beboteren/ tenepnoe 3tjn <föenaöc alïe£ toatbp
beefïonD inDefe fïab/ fïeDen / en ïanDen/ (a nu fijn
Crceïï. /al$ attDcrgtcgengfenecepjetenfepjibiïegi?
tn gerefolbeert / en geDaen te toefen / foube beïpen re?
bjeijeren/ Dat ooft 5ijn 45enaDe niet en ïtonDe ontncn?
nen/bp baboe goeDe toetenfcbap gebaD ban De re?
foïutiereDjeflTement
ben eerften bp
Itëap
boo?ïeben Staten
/ ten epnDe
ban't
feïbe
be generale
genomen/
toaee in bp 5ijn <*5enaöe aféboen tn fuïfcer boegen
toag gepjocebeert getoeefï/ Dat bcfc fïab ben 27.
Der fciMct maenb / in fo bogen noob oan beroerte
en Oan een jammctïijn bïoebbab/ aï£ optt' enigen
bagen gefïaen babbe / fo <tëoö "^ïmacbtig booj tjet
niibbeï oan ben boojïucbtigfïen ^ince ben Ceujjpmfl oanCeuïcn / en Oan ben ïféece ben <0eneraeï
^ojcitg 't feïbe niet booten en beïct baboe/ toaet
opberfocbt
men5ijn«6enabe'ben<6?abe
ban
l&tur£ toerbe
foube bat
aenfeggen
/ bat bpbe Staren/
fïab en bare ïiömaten refpectibc contentement foube
gebentot
bccfencringe
ban't/
ïanb / bat meefïecufïe/tyebe/
fp anbecfïntg niet enen honben
bebennen
toat bienfï bp 5tjne <6enabe befe l^abintie en fïab
booicacn gebaen foube nonnen too^ben.
3£e H^agifïcaet ban bet fïab bit berbaeï gebifïteert
Öebbcnbc/ bebonben bat be poincten baet in begrepen
öen / a$
Staten
een£bee$Oanin't
toaren
toucheren?/
De
namemïnn
be gemepn
inïegecinge
en uptteringe

cengbeeïg be fïab in't particulier/ becfïonben baecam
Datmen ooojfobeeï b' inïegecinge en uotteringe be?
langt/ 'tbeefoen Oaube <6ebeputeerbefoube natto*
men/ ennopenbeö'anöere poincten foube men ber?
foeftenbat fp bie Oan be fïab baec in tecipjoce fouben
aflïfïecen/ ten epnbe 5ijn <6enabe bie ban be fïab baec
ban contentement gebe/ tot goebe becfeneringeeu
onbeeïinge bajïe confibentie/aï^ een eenig mïbbeï be£
gemepnentoeïbaertg / batfp anber£ nietennonben
firn toat bienfï jtjn (Öenabe be ^obintie en fïab toij?
ber£ foube nonnen boen / bit gcatcefïeect Hen 21.
aèeptembjfg oube fïtjï»
h 3£ooj be nomfïe ban ben <0jabe ban Hpcefïet bin?
^Tntpte*
feccete t'/ aïg
famenfpjeningen
fiet feomt nen
met ütreebt/
ben felbentoerbenbeïe
d5^abe geljouben
ÖP 6em nu ee*
^«««n
nige bagen gecufï (jabbe / i^ bp ben 13. ^eptcmb^i^
Sim o»ö^ (öat^ ben berben <®ttobii$ ) nieutoe fïijl /toe^
toat m
becom barf ötcecïjt bectrocueii na SUmfïetbam / ah
öa«t öoet» tpaei: 50 geïogcect bjefenbe / in be pïaetfe bi'e men ah
oaec^incen ïogement noemt/ §eeft aïbaecbpljem
genoobbe slToïoneUen/ Capitepnen/ enltcijgfcaeb
ban bebo^gerpe ban be fïab/ betoelne Den toijn ïtbc?
taunengcfcljonKenbjetbe/ enöeeftben <6?abeboo?
5tjnen ^eccetari^ 23utcïjg?abe1ïe feïbe boen boo?*
Öouben/ batfp boo?ben Sergeant IBaio?/ folan*
ge öp baec foube bjefen / aïïe abonben bet fcooo?b ban
ben fcïben<6|abe foube boen baïen/ bet febeen bat
be Capitepncn en Die ban ben ^tiDcïjf-cabe aïbaec bp
ben anbeten toefenbe / Mx liebt toegefïaen fouben
bebben / ban ^ietec 25oom Co?neïif5. tegecenbe
SDucgemeefïec aï^ opper Coïoneï/ DefebetgaDerin*
geaïbaerfufpecttoefenDc/ i^aïDaec onboo?fïené ingeftomen / en berfïaenDe toatter om ginft / beeft baer
op geantb)oo?b / bat ï^et nog in be macljt ban be Ca?
pitepnen noebte $irijcb^raeb toa^ / in't tooojb ba?
Jen pet te berauberen / bat fuïr mofïebp De©?oeb?
febap gebaen toerben / batfp baerom toefien fouben
koat fp beben/ bpbonbbaer onberanbereoohmebe
herman Öobenburg SSctfen 7 Hie ban be ïirijcbfraeb
nu niet toa^ / en alfo befeïbe feer fufpect toag be
3[|icefïecfe factie ( fo men tiit boe noembe) toat te feer
toegebaente3ijn/ bjaegbe bemtoat bpbaet te boen
ïjabbe / nabemaeï bp ban ben ürijcbfcaeb niet tooag /
ïjpantiooojöc bat bP aïbaer alleen getrou engoeb
patriot mebe genomen toaé / be 25urgcmeefïer be?
balbem ban baertebertrechen/ en baer mebe toa£
bat beffepn te niet / en beeft 23oom baer ban rapport
gebaen aen be Ifëagifïraet / be toeïne Ijicc Doo? op
IV. Deel.

baer boebe toaren / en be toaebt fecretehb beben boü?
bieren/ betoelne be<6?abe ban Epcefïer berfïaenDe
en mernenbc 3jjn beflepn baer D002 geb?oneh te jijn /
i£be£ anberen öaeg^ fmo?gcn^ toeberom ban baer
bertrocnen feer fcbielijnen na Ötrecbt toe/ toatep?
gentïijft 3ijn beffepn getoeefï i^ foUbe ife niet bafïrfijfc
nonnen leggen/ ban bp albien menbeti@oo?bban
bem baöbe moeten baïen / foube bp bem meefïet ban
befïaö bebben gemaeut/ eenige ban be IBagifïra?
ten / bie bp 3ijn partpen acöten / gebangen nemenbe/
öoojbegene biebem toegebaen toaren/ enbefanert
aïbaer na sijnen fin en meninge fïeïïenDe.
3tpcefïer
toeDerom^onop
t'ötrecbt
genomenDatjijnbe
^eeft
Den <®berfïcn
beraDbecteert/
bP Den/
13. ofi4.<0ctob2i^meenDe ban Wtecfytte bectrec?
nen en bem op De repfe na j^oo^bboïïanD te begeben.
^EiDDeïertrjD beeft bP aen De jfêiagffïraet ban
ïïttecfyt gefonDenfefeece Miffiüe / Daer bp bPÖen
febteef Dat alfo ïjet fapfoen ban bet becfettcn Der 3©et
toa^nahenbe/ baer toe bp benïupben eenige perfo?
nen mofïen toerDen genoemt en obergegeben / en Dat
bp Daer in geburenbe 3ijne p^efentie aïbaer nrilbe
booten/ fobcïafïenbp ben te pjoceberen totbeno?
minatie ban be perfonen / bie ben aïberbequaemfï
fouben buncaen / om tot bebicninge be^ boo?f5.
ampt^beo? bat toehomenbe jaec gefïeïten gebjnpnt
te too^ben/ en befeïbe namen ober tefenben in 3tjne
banben/ ombaeruptteberhiefenbie bPSoeb binben
foube/
1587. befen bjieftoa^in Date ben 30. &eptemb?#/
5^en 28. &cptemb2të ina^ ^octo? Cngeïbertu^
banberSDurg/ ïïaeb ban ben <$?abe ban JiBeur^ in
bcnöabe gecompareert / berniarenbe bat alfo ben
tijb namentïiït ben eerfïen <@etob?i^ boo? banben
toa£/ tegen^bebjeïftemen getooontoa^boïgen^be
o^bonnantie en reebten ban bet fïab be .flBagifïraet
te beranberen / bat baerom be ïfecre <$?abc ban
Mcm$ afê &tabïjoubet bem aïbaer gefonben bab?
be/ batfe 5nn <$enabe ter banDen fouDen fïeïïenDe
namen ban De jegentooo^Dige JBagifïraet / mitfga*
Der^ 't getaï ban nocb 40» petfonen op nieujl genomi?
neert / om Daer upt een nicutoe jBagifïraet gemaent
tetoetDen/ Daer op ben ïïaeb bem boo? anttooo^D
gaben/ nabemaeï bp onïanr gdijfte p?opofitie gebaen
baöbe upt 5jjn feïfsien fonberïafï/ al^bp boe benen*
bel batfe Daetom nu begeerDen fo tjp bier toe geïafl
toeröc / Dat bP 5Ön p?opofïtie bp gefcb?if te obergeben
enDietepnenenfouDe/ 'ttoeih bpDeDe/ berfoeïtenoe
attefïatie ban Den Dacb Dat bP fuïr obergeïebert baD?
De/ DenraeDgafDaeropboo^antbJoo^De: niet toep?
nig bettoonDert te 3ijn / Dat ban toegen 5ijn <6en.
banbenïupDenbetfocbt en geepfebt toetDe Dcnomi?
natie ban De toenomenDe JBagifïraet / aïfa3ijn<6e?
naDe bieï toifï 't feïbe bp 3ijn ^reelïentie / aï$ sijn en
baer oberbooft / geöaen mofï toefeh / Dat fp ober fuïr
toaren perfïfïerenDe bpDe nominatie Die fpDooiïafï
ban 3t)n Cjcccïleutie baööen gebaen en bem ober ge?
be Maw
foriben.
auues
^en^. <©ctob?i^ na ben ouöen fïijï comparcerDe ban
Het bürfct
op Den lïaeD-bupfe ban Wtecfyt 3|eer Cbarïe? ban
(Ciiïlo/ Öibbe r-beer ban &cbuïenbo?cb / berhïarenbe ftrar buii
Dat b' <£rc eïl* ban ben <0?abe ban apcefïer aï^ <Bon* nen ©^
berneuetöencrael banbe bereenigbe^ebcrïanben/
i\abbe be perfonen in fefter billet gefïeït en bp tien on? t?ctbt.
bertepïtent genomineert tot Jföagifïract en 3©et?
bouber^berfïab Wtetfytl en 3bn<^.beïafï te Doett
infïaïïeren boïgenbe b'oube getooonte/
bp f Foi.4?.;
befeïbe op ^et Stebebupg boen toepen en
en beeft
Den b*?
boo^ïijhen eeb afgenomen.
€n toaren tot SSurgemccfïercn gefïeït %m\\fytet
peter ftupfen / en 31onnbeec <0erarb ^?ouninK
genaemt ban '©ebenter : &cbepenen %*. ^Cmeïi^
ban ^lemfïeïban Mwbenj %u ?jrent ban 3fei?
fïepn / 9[r. gjacob ban ^merongen / ^enrin ban
Öiet/ Cojncfi^ ban^uberben/ f|an ban Heem?
putten/ j^aiïïiart ïtupper/ herman ban Jöefïre?
nen/ «6errit ban ^ompfeïaer/ CafTjn3|afobf5./
3[aeob be fiijcn/ en <6errit IDiïïem^ïa^: boo?t^
ttoee $iameraer^ en bterenttointig ilaöen.
f z
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2ficDt <c» (&ct Den $ube ban Hpcefler nocl) uptïlttecöt mainteneren / maet niet fuiue bit men niet fouöc
«Êöellupöen ban fjet ge* nonnen aïg p^ituïegien bcbJijfen / en met fcïmnöe
/ Debben fe&ere men
Kn'tï? bcrtraSt ba»
gebjoanïpbia£inDe fouöe moeteu laten leggen / maer ïjet bug fepöc Ijp
&teed)t Die
itlctit ban ftitiyu
gauectjt / Staten aïDacc te becfeïjrijben / namentfijk ^onïtc* een nuaDe maniere ban proceDcrcn £ie fpIieDcn ge*
geben een
reu -Steent Deöoninn/ Willem ban Öijfcnbutg / b?upaten / ufurpcrenDe Den naem ban De ïhDDcr*
rentotb
Stetöolomeug ban öe Wad/ &ich S£or ban %* feïjap aïg een liömaet ban Dekraten/ Dargpïupben
tfcantte
aen bert
mecongen / <0ercit ban &ouöenbalg / Mïmmili* niet en Ijzbt nonnen teprefenteren/bjant al ift Dat gp*
<«B2abe
ba» ïp«s aen ban c;£aeren/ <0etatt banföeneffe/ en Soun- lupöen bjcï leöen 5ijt ban öeftiööctfcöap/ fa faï nog*
tttt ober.
der #r eb erin ban ^upïen ban opbelt / 3ijn<Êr- tan$ niet Wijnen öat Die ban De öiööcrfdjap legiticdïentie bp monöe bertoont 't effect ban fjace beseet? meïijft bergaDert of befdjreben 31)11 getoectf op't pre*
te/ uamentlijft bat ÖP foubetoillcn oprechten/ re* fentecen ban De requefïc aen De generale Staten : ten
'■•
alle 't gunt inöen anDeren Dat gp boor bp gaenDe 3un <£rcdï. utocr
Doen remeDicren
en aïöacr
DjefTércn / jare
boorïeöen
in De IDjobintie en fïaö ban bluc&t genomen bebt aen öe Staten gencrad/öïetjn
Htcedjt. bu£ geöaen / tegen De cec&ten / brpöe* 1 fepbe partpe bah 3i)n €rceUentie te tuffen / en in
Den / bieïtjecgebracïjte coftumen en pubilegien / en ; piecnc tegen Den anDeren te ftaen / feggenöe cpnte*
tractatcn met frare jlfèajefïcpt en 3gnc Crcelïentie lijft boor anttooorDe/ Dat öp niet begeeröc te ani>
gemaeut/ en alle Defeïbe nicmnigï)eDen Doen affcïjaf= bjooröen op ïjenlieDenbrageboounaleerfp öenïic*
fen en te niet Doen / maer aïfo 3ijn <£rceïlcntie be* Den boorf3.reguefïe aen De „Staten generad geprefen*
gcccDé 't felbe bp gefdjrifietebebuenenbpDenlup* teert/ gereboceerten gecaffecctfouöen ïjebbcn/ of
Den onöettenent / fo ftebben fp gcraöcn gebonDen al? Dat bp D'anDer ttuee ïeöematcn ban De Staten gc>
boten fuïr te Öaen/bpBotaci£ en getupgen te Doen DeciDeert fouDe 3tjn / of fpiieDen fönben geï)ouben
af b?agen be geeligeetbe upt be collegicn Die fp non; 5ijn Defeïbe requefïe te eafferen Dan niet, ifèeefta:
Den benomen/ eneenige€Deïcn/ Dctuelue ban ïjen? ! %m ban Den 23crge maeD in Den ^obe ban ^treeïjt
ïieDenfcöcnen ï)en tebjinenfepaceren/ offpïupben becHÏaerDe/DatDeboöcbantCapittuïbanben^om
niet ban meutngc Uuren / acï)tecboïgenDc De naDer | llcni gebagbaert ïjaDDe te compareren in ïjetCapit*
unie en anbere acten en tcactaten Daee na geboïgt/en | ttïAjugk / beïangenöe fenere fane Ijet meerenDceï
bpfonDer De refoiutic bp De tbjee eerfie ïiDmaten ban i ban De töiDberfrïup betreffenDe.
De Staten genomen op Den 5. 3fanu. 1 587. met ïjen- j ^efè onVj?aginge en qiicftie geïiomen jijnöc tot ^JSS^
ïïeDenbel)anbte![jouöen/DatDepnbikgicn/cecï)ten
baa nemen
Den ^utgemeefter
öeeft matte
nei'
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boorf3. peeren ban föijfenburg / iiüoerf berge en m*&*
freöcria bau ^upïen ban opbelt / boïgcnbe De p0» e^
acte geteUent / I. de Pau, Dodj De boorf3- Ocöcïcn
ÏSS*
Ijiec ban niet toetenöe / 5ijn met öen uoorncmen peeren
boortgegaen / en Ijcbben ten fdben Dage aen Den &J*ft
(JBrabe ban Hpcefïec ter prefentie ban Den O^rabc ban mmS!
Mm$ öenïieben ^taDöouber obergeïebert fenere bergen
fcbrifteïijïie rcquefle ent
en remonftrantie
/ bp öenïup? Söf!fn,
Den acöten onöetteft
/ metöearticulenofDeDuc; \en óan
tie ban De boorf3. nicubjigijeDen en infractien / Die iïstüau
Öefe remouftrantcn ber/lonDenenberfoc|)tenöatbp
probifte en boor ai geremeDieert be tjoortien te toefen /
berfoeltenbe in aïicronDerDanigöeptenmetbeljoor^
ïnfte rebetentie/ Dat jijn €rceïïentie Daer op regart
nemen en beïjoorlïjn boorfïen fouDe bjilïcn / aïïe^
boïgenöe öe tcactaten tuffcöen 0ate JBajcfïept / 3tjn
Crceïïentie en öe bereenigöe ^eDerïanDen ge<
maeïit/ toaer op 3ijn<!Brceïïenticban1Lpccfïecfep*
te fuïïen boorfïen/ beboorf'5- cemonflran*
De
tie Defeïbe
Uu£ïupÖenöea$bolgt,
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Öenget^ teóegöe te meer fa tou DetoapencnDaerom
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ban £ï^eerteh ban ^&&aui& booj anttuoojöe gege?
ben Ijcm te refereren tot berUïaringe ban Denveer
ban 53raud/ tnisn^ niemarie fierher bug a$ De
jijne / en i)em Daer meDe te conformeren / maer
§jonKÏjceren S5artöaïomeu^ ban De iBaeï / ^eere
tjan Jllöoerf bergen/ IDilbemban ^ijfenborg/ en
jfieDerili ban ^upïen ban $pebeït / genomen
3j)nDe ten &upfe ban 3loenrefïoot / albiacr te Dier
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antbjoorD niet ban meninge te^ijn öeminbcferfa
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(Guefïte
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scbauèn. liegt gp / bat en feg in
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baoröen/ fïotcuör öe boojf5. De3©ad metjijnrap*
pier op De borfi ban ^unboort en 5ijn pongaert ttec*
lienbe fouöc l)cm gefïeku Ijebben / fp öp bp D'om*
fïauöerg niet en tuare beïet getoeefï / baaer na ^>upD^
oort fepbc / öebt gp mp baerom laten uptroepen
om bat gpmpfouöfïaenoffïeRen/ DaeropDeJ|ce*
re ban tïBoerf bergen boor antbjoorD gaf neen / maer
om Dat gp mp l)iet liegen / en De boornoemDe ^upö*
oort boort^ feggenöe ik en toiï met u Dingen niet te
Doen bebben / liep met meer anDere hrjfïijhe toooröen
ter Deuren uut. 3£e J|eere ban 53raneï gaf boor
antbjooröe ten toa^ niet nobig fuïr met Sotan^
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alle Dage tud / en aeiigacnöe öe pribiiegien / öat
pubïijlic p^ibilegicn toareu / toiiöe Ijp tiael Ijelpeu

Aen zijn Excellentie ,
GEven met aller reverentie te kennen de Edelen van
den Lande van Utrechcreprefenterende het tweede
lid van de Staten des fel ven lands , hoe federt twee jaren herwaerts in den voorfeyden lande en ftad Utrecht,
verfcheyden nieuwigheden zijn geattenteert , directer
lijk ftrijdende tegen de rechten, privilegiën, vryher
den, coftuymen en ordonnantien der voorfeyde ftad
en lande , de unie van Utrecht , de contraden met haje Majefteyt en uwe Excellentie fo folemnelijk gedaen

öenue(^
banDeC*
öclcn bant
yjJ,1^
aciijnn
£*'%*
bc bai| *
Sprcftec
gjjjgff!

en befworen , als ook tcgens eenige andere particuliere
contracten en handelingen. En hoewel hier over aen u
Excellentie en mijne Heeren de Raden van State, by
defelve verfcheyden klachten en remonftrantien zijn
gedaen , foo door mijne Heeren de Staten Generael, als
de Staten van Holland (die hen hier toe uyt krachte van
de voorfeyde unie van Utrecht hielden verobligeert)
op dat daer in door behoorlijke remedie mocht werden
voorfien , fo is daer niet op gevolgt , als dat u Excellentie ftaende op zijn vertreck na Engeland , heeft belielr i door apeftille gegeven op't negenfte artijkel van

^eptems *
bus na
JjSïïjJJJ
\fat
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de remonftrantie , geprefenteert van wegen de Staten
van Holland, Zeland, en Vriefland, (lellende het gewijs enkenniffe van 't gene tot Utrecht was gepaffeert ,
en daer over de gemelte Staten klachtig vielen j aen
mijne Heeren de Staten Generacl , door goede en vrien' delijcke conferentie met die van Utrecht. Maer alfo
die van Utrecht, felfs de Magiftraet , door de Staten
Generael met infinuatie van 't voorfz. apoftil , verfocht
wefende , hare gedeputeerden in den Hage te fenden ,
ten ey nde als boven , niet hebben willen compareren ,
fonder effecl: gebleven : 't Welk de refo is d'apoftille
monftranten fiende, hebben fy met de gedeputeerden
van de collegien van Utrecht , reprefenterende het eerfte lid der voorfeyde Staten , wel ras na 't vertrek van
uwe Excellentie na Engeland, te weten op den 5. Ianuarij voorleden , behoorlijk vergadert wefende , gerefolveert , door gevoechelijke en betamelijke middelen te vervolgen het redrefTement en reparatie van alle
'tgene in ftad en lande van Utrecht foudem ogen gedaen wefen , fo tegen de contraéten met hare Majefteyt
en uwe Excellentie gemaekt , als tegen de rechten ,
privilegiën, vryheden en coftumen der voorfeyde landen. Maer fo haeftdefe refolutie was genomen , hebben die van de Magiftraet der ftad Utrecht hen vervordert de Archiven der gemelte Staten op te breken , en
metter daed en foo veel in henluyden is , de voorfeyde
en eenige andere refolutien weg te nemen en vruchteloos temaken. En alfo fy eenige weken daer te voren,
op hare eygen autoriteyt het voorfeyde eerfte lid der
Staten hadden gecaffeert en afgefet , en'tfelve door
mijn Heere den Grave van Meurs , Gouverneur met
kenniffe der faken by provifie was gereftitueert , en in
zijn geheel geftelt, fo hebben die van de Magiftraet ,
om de executie van de voorfeyde refolutie te verhinderen ,fo vele te wege gebracht , dat van 't voorfeyde
eerfte lid (dat doe niet meer als uyt 5 perfonen beftont)
twee van de befte patriotten en voorftanders der voorfeyde privilegiën en vryheden der landen , zijn gecaf e rt en afgefet , en in hare plaetfen twee andere gefurrogeert, die fy achteden conform hare humeuren :
in voege dat het voorfz. eerfte lid altans t'enemael is
verdrukt en niet en durft feggen of doen, als dat de
Magiftraet der voornoemde ftad Utrecht aengenaem
en behaechlijk is , in de welke eenige vreemdelingen
veel groter credijt hebben gekregen , als die van den
lande. En alfo is de voorfz. goede en heylfame refo, faute van vervolg , fonder effecl: gebleven ,
lutie by
'twelk de remonftranten confidererende ,datingevalle
fulke en andere diergelijke dingen meer , langer wierden verdragen , foude ftaen te vrefen , niet allenelijk
dat de Provintie van Utrecht haer van de andere Provintien (oude mogen affonderen , maer ook vallen in
de uyterfte ruine , ja in handen des vyands : hadden
om de voorfz. inconvenienten te verhoeden met communicatie en overftemminge , goet gevonden behoorlijker wijfe daer in te voorfien. Gelijk fy volgens dien
en ten eynde als boven , den Heere Grave van Meurs
{ïcl. 44.) haer Gouverneur hebben verfocht , en volgens zijn laft
ontworpen , en zijn Genade overgelevert fekere poinctenenartijkclen, welke de remonftranten verftonden ,
dat fonder uytftel moften worden gerepareert : 't welk
defelve zijne Genade hadde belooft te fullen doen,fo
veel in hem was, en ook de hand daer aen te houden,
dat de voorfz. reparatie door u Excellentie mochtegefchieden , maer alfo tot noch toe daer op niet en is gevolcht , en door langer dilay niet alleen den ftaet des
landsen der ftad: maer ook vele burgers, luydenmet
eeren , van qualiteyt en ingeborene landfaten fig daer
door grotelix vinden geintereffeert en befchadigt. So
hebben fy bevonden te behoren , voor de plaetfe die
fy befitten, hen te quiteren in haer devoiren fchuldigen plicht , daer mede fy aen 't land verbonden zijn ,
zijnde alle luyden met eeren volgens de verklaringe die
u Excell. felfs t' anderen tijden hier op heeft gedaen ,
van de voorfz. poin&en en articulen aen u Excellentie
teprefenteren, in 't welke de Staten Generael hen luyden by de felve fouden hebben geaffifteert , uyt krachte
van 't eerfte en 17. artijkel der voorfeyde unie van
Utrecht, ten ware het fubijte vertrek van u Excell. uyt
IV. Deel.
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den Hage, gelijk als blijkt by 't apoftille hier annex ] eh
vindende u Excellentie altans hier ter plaetfe, fo hebben de remonftranten niet konnen laten de voorfchreven poin&en en articulen mitfdefen aen u Excellentie te
prefenteren , en defelve feer demoedelik te bidden dat
hembelieve daer in te voorfien en remedieren nacr inhoud van dien , en gelijk als dat behoort , volgens de
contraclen , gedrefieert en gemaekt tuffchen hare Majefteyt uExcellentie , en de vereenigde Provintien ,
't welk doende j &c;
was ondertekent
Willem van J{ij[enburg ,
Beernt de JKj>ninJ^i

'BartholomeutvanderWaeliVirl^ Boy van Amerongen,
Maximiliaen van Baexen ,
/
Genet Soiidenbalch
Gerart vari Rerieffe ,
en F. van Zuylen van Nyvelt.

"®z poincten
battfu tiet
tetyc$oenoptoetfacïjttoei'öe/
toaten
öe gene öie
te boren
<6?abe ban Mt\x*
toenaec/ Mmt$l etc. ooecgeïcocct ïjaööen / entte*
öjeoen in öe nanoïsenöe acttcttïen.
INden eerften , dat verfcheyden perfonen , volgende pntnetra
de ftad Utrechts rechten en privilegiën , en ook de öacc Ö*t .
inftru&ie , daer op den Heer Grave van Nieuwenaer , ^tjSdte*
Meurs, voor Gouverneur van den lande van Utrecht Vuerïjtt
aengenomen is, ongequalificeert in de Magiftraet geftelt zijn: als eenige die niet alleen geen 10 jaren borger vande ftad Utrecht geweeft , maer die noyt het borgerfchap gewonnen of haer voor borgers gedragen hebben gehad : eenige die geen 10 jaren burgers geweeft >
en in den lande van Utrecht niet gegóeyt waren: eenige die uyt Braband en Gelderland geboren waren: en
alfo die van Utrecht by de privilegiën van defelve uytgeflotcn , en ongequalificeert worden gehouden , om
aldacr eenige offitien te mogen bedienen , gelijk dit van
die van Braband notoir is , en in den lande van Gelre
noch onlanx gepraétifeert is , jn den perfoon van Amelius van Amftel van Minden , raed in de Cancelerye van
den lande van Gelre , en Frederikvan Zuylen van Nyvelt ,Droft vande Veluwe , beyde goede Edel-luyden,
die alleen uyt haren ftaet geftelt zijn, om dat fy in den
lande van Utrecht geboren waren , immers daer voon
gehouden worden. So zijn daerom de perfonen uyt den
voorfz. lande geboren , niet alleen na vechten ongequalifice rt om
,
in den lande van Utrecht eenigen ftaet of
offitie te mogen bedienen > na den regel vande rechten ,
Quod tjuifijue juris in alium fiatuit , eodemjure ipfe titatur
necejfe efl , (Dat is 't gene yemant inftelt om van een ander onderhouden te zijn, daer moet hy felfs ook aen gehouden wefen) maer is ook andermael by de Staten
alfo gerefolveert geweeft, fulx dat mitsdien Trillo,
Deventer , Agileus , Pottere, Maliart, Kuyper , en veel
meer andere , niet gequalificeert zijn geweeft om in de
Magiftraet te fitten , gelijk ook niet en zijn eenige die
van onwettigen bedde gekomen zijn.
a. Dat de voorfz. Magiftraet geftelt prima O£tobris*
Auno 1586, ftilo veteri , by zijn Excellentie of Milord
Nord , in afwefen van den Graef van Nieuwenaer ,
Meurs , &c. en de Staten , nopende 't gouvernement
van den lande van Utrecht gehandelt was , 't ftellen
van de Magiftraet toequam, gelijk ook 't felve andere
Gouverneurs voor hem, fo by tijde vande Keyferlijke
en Koninklijke Majefteyt , als ook den Hertoge van Alba toegekomen heeft. En dat fonder aenfehou te nemen dat
, de Grave Niewenaer , Meurs , &c. abfent was
caufa reipub. en begeert had of doen begeren , darmen
met het ftellen van de Magiftraet van Utrecht-foude fuperfederen totter tijd toe zijn Gen. wederom gekomen
foude zijn, wefende het felve alfo by de voorfz. en andere vremdelik gepra&ifeert , en zijn Excellentie by
delelve geabufeert, op dat fy door alfjlke extraordinarife maniere in de Magiftraet en regeringe fouden
mogen komen j mits dat zijn Excellentie van deprivilegie van den lande , en gelegentheyt van de ftad
en borgerye , en qualificatie van de perfonen , geen
kenniffe hadde , dan door haerlieden , fo fy geen hope
hadden by Ordinaris maniere daer toe te geraken > merkelijk fode Staten (gelijk volgende d'inftruótie van den
Heer GracfvanNyenaer, Meurs, &c. behoorden) op
■ •*
Jp 3
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'tftellen van de Magiftraet gehoort hadde geweeft , en
vryelijk en onbedwongen hadden mogen opmeren ,
want iy Tonder tvvijffel zijn Excellentie wel vertoont
fouden hebben , datdevoorfz. en veel meer andere perTonen ongequalificeert waren in de Magiftraet te fitten ,
of eenige offitien te bedienen.
3. En om redenen voorfeyt, fomen de Magiftraet
foude willen houden tot Oótober , ten minften behoorden die perfonen die zijn Excellentie fo geabufeert hebben ,en tegen de rechten en privilegiën van de ftad in
de Magiftraet geftelt zijn, daer uyt geftelt, en andere
gequuhficeerde borgers van de ftad in haer plaets geftelt ,en ook goede voorfieninge gedaen te worden ,
dat fulke infraclie (als tenderende tot ruyne van de ftad)
niet meer en gefchiede. Ja dat al 't gene defen aengaende tegen de privilegiën en rechten, en fonder voorgaende advijs van de Staten gedaen fal worden, als nul
en van onweerde fal wefen.
4. Boven defen behoort afgeftelt te worden Trillo
Schout van de ftad van Utrecht, als wefende een Brabander, en fulx ongequalificeert om t' Utrecht eenig
officie te mogen bedienen.
5. Behalven dat hy geftelt is, fonder by de Staten
daer toegenomineerttezijn, gelijk dat, volgende het
tractaet met zijn Excellentie gemaekt en aen wederzijden befworen, behoorde. Ja is Trillo geftelt tegen
wille van de Staten, en die van de ftad Utrecht , die
zijn Excellentie door haer gedeputeerde fekere remonftrantie hebben gedaen gehad, daerRengers, Bacx,
en Floris van Wede mede over waren.
6. Van gelijken behoort gedaen te worden van den
perfoon van Agileus, die ook een Brabander is, en
mitsdien ongequalificeert om Procureur Generael te
wefen, behalven dat hy ook fonder nominatie en tegens den wil van de Staten in 't offitie geftelt is*
7. Infgelijx is denPrefident Bellechier fonder nominatie van de Staten geftelt tot Prefident , en confequentelijk onbehoorlijk.
8 . 't Selve is ook gedaen van den perfoon van Jaques
de Pottere , tot Ontfanger van de domeynen.
9. Voorts is onbehoorlijk , en tegens de rechten en
privilegiën van den lande, datmen perfonen van qualiteyt uyt de ftad en lande van Utrecht, jauytallede
Provintien, heeft doen trecken, en van haer ftaten en
offitien datelijk gepriveert , fonder hun te feggen reden
waerom, of hen in rechte te ontfangen, ofte willen
horen , directelijk concrary het traclaet metzijn Excellentie gemaekt , en aen wederzijden befworen , en ook
het tractaet met de Graefvan Nyenaer particulierlij k gemaekt, en by den felvenfolemnelijk befworen. Contrary ook de nader unie , fo folemnelijk aengenomen ,
en allen ouden rechten , privilegiën, hantveften, ftatuten, en gewoonten van de ftad en lande van Utrecht.
Contrary ook allen traótaten , die die van de ftad , fteden , en landen van Utrecht met haer Biffchoppen
voor, Keyferlijke en Koninklijke Majefteyten na , en
ook met Don Johan d'Auftria , d'Eerts-Hertoge Mathias , en mijn Heer den Prince van Orangien gemaekt,
of voorgenomen hebben te maken , daer in 't voornaemfte point is geweeft , datmen een yegelijk recht en
juftitie foude adminiftreren , ja heeft den Hertog van
Alba, hoe groten tyran hy was, enhoeweynighy op
de privilegiën achte , noyt yemant geweygert in juftitie
te horen.
10. Waerom alle degene, die fo datelijk en fonder
reden of forme van rechten uyt de ftad Utrecht gefet ,
en van haer offitien , ongehoort , gepriveert zijn , datelijk weder gereftitueert behoren te worden , met erlegginge van haer geleden fchade , metafftellingedergener die datelijk in haer plaets geftelt zijn, ommerster
tijd toe fy van maleverfatie overtuygt en overwonnen
(uilen wefen , fonderling die perfonen , die altijd bekent zijn geweeft voor goedeen getrouwe patriotten,
en de landen van Utrecht meer dienftenelx in 't particulier gedaen hebben dan alle de vremde, die nu in de
Tegeringe zijn,t'famen.
n. Want alwaer't f<|rdatmen eenige redenen of refpeóten mocht hebben ,\m eenige perfonen uyt te (tellen, dicmen nochtans niet fal tonen over de principale

gehad te hebben,anders dan dat fy vremde en eenige andere oproerige geeften (fo hetfeheen) in de weeg waren ,dat fy na haren onredelijken appetijt , tegens de
rechten en privilegiën van den landen niet en mochten
regeren , de Staten en goede gemeente verdrucken ,
de geeftelijke goederen incorporeren , &c. So heeft men nochtans geen reden gehad, omhen-luyden van
haer offitien te ftoten , en datelijk fonder gehoort te
zijn, daer van te priveren, en uyt den lande van Utrecht
en alle de geünieerde provintien fo fchandelijk te jagen,
en te tracleren,
als of fy vyanden des Vaderlands geweeft waren.

,

12. Immers fomen de voorfz. perfonen niet foude
willen 'reftitueren, behoortmen hen de wech van juftitie te openen, henluyden partye te nomineren , en onpartydige regters te geven, daer voor fy haer mógen defenderen , van haer innocentie vertonen , en ook haer
geleden fchade en fchande te recupereren.
13. Dathetcaflerenvandeneerftenftaet, en 't geen
dies aengaende gedaen is , tegen d'a&e van den Landraet, in den jare 15S2 gepafleert ,fal t'enemaelteniet
gedaen werden, als gedaen tegen de rechten, privilegiën van den lande, religions vrede, nader unie, en
alle voorverhaelde traclaten , en confequentelijk de
perfonen, die daer uyt geftelt zijn, weder in de Staten
geftelt fullen worden , en dat alles, dat eenigfins convoorfz. acte gedaen is , gecafleert en te niet gedaentraryfaldeworden.
14. Dat infgelijx alles te niet gedaen fal worden ,
dat fo in regart van de geeftelijke conventen , perfonen ,en goeden , contrary d'ordonnantie van de Staten ,over eenige jaren, door exprefle laft van mijn Heer
de Prince , volgende het 1 3. artijkel van de nader unie
gemaekt , en na vele verfcheyden communicatien daer
op gehouden , befloten is ^ en dat defelve ordonnantie
in allen zijn pointen nagekomen en onderhouden fal
worden, ten ware by alk de leden van de Staten , vry
en onbedwongen zijnde , bevonden weit, dat die in (Foi. 4j. j
eenige pointen verandert behoorde te worden, gelijk
die by alle de leden van de Staten , door bevel als boven, gearreftcert en gefloten zijn.
if. Dat den Predicanten en Minifters , met dien van
den Kerkenrade , geboden fal worden , haer de voorfz.
geeftelijke goederen, noch 't geen dat daer aen kleeft
of aen dependeert , eenigfins te onderwinden , als
volgende de voorfz. unie , alleen competerende de
Staten van yeder Provintie , en dat de Minifters haer
voorts niet en bemoeyen , dan met haer predicatie,uy tdelinge van de Sacramenten , vifitatie van de kranken ,
vermaningen , en diergelijke, directelijk tot haerampc
en offitie ftaende.
16. En dit in alle ftilligheyt , tot meeften vrede en
eenigheyt van den landen en gemeenten der felver dienende.
17. Sonder henluyden te bemoeyen dire&elijk of
indirectelijk met eenige politijke faken.
18. Dat generalijk de hand gehouden fal worden ,
dat alle de gene die onrechtelijk geopprefieert of verongelijkt zijn, in wat maniere het foude mogen wefen,
den wech van juftitie voor onpartijdige rechters geoworden.
pent19.falDat
voor al yeder lidmaet van de Staten vry en
onbedwongen zijn opinie fal mogen feggen , fonder
van wat qualiteyt hyfy, met dreygementen of anderfins bedwongen te worden tot yet te refolveren of ftatueren , dat hem niet goet dunkt , of dat fy niet vry willig fouden willen confenteren.
20. Dat alle refolutien s by manier van oppreffie genomen ,gerevoceert en te niet gedaen fullen worden ,
en dat, in gevalle van bedwank of dreygementen , hen
geoorloft fal wefen niet te compareren, mitsdathet
gene in haer abfentie , alwaer't maer een of twee perfonen ,die daer van protefteerden , gedaen fal worden ,
van geener weerde fal wefen, ofdat'tgeinterefleerde
lid een ander plaetfe, 'tfy buyten of binnen de ftad
Utrecht, daer 'them goetdunken fal , vergaderen fal
mogen , en dat 't geneTy aldaer gefloten fullen hebben,
bondig en van weerden gehouden fal worden.
2x. Dat alle refolutien, die ftrecken tot difunie
en
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ben ^becfïen ^onon te bo:en gefcï)?eben en laten ïiaertien
bjeten
mn *mmn
be graten ©bcrficn
ban ^oïïanb
aï ober öabbc.
ïangc tegen
benboojnoemben
^0- Jl^rff
&oóineriiop geen goct genoegen geljab / obecmib^ tjp ban quamev.
bm è»abc ban 3lpcefler eommiffie genomen Ijab* ,
bz aïp Hieutenant en <6onbetnenc ban ^ïnmaec /
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ban 33brjbanUpccfrcc/ namentüït bc peeren banilijfcn- ban 3£ubenboo?be / Daec fp fjen geöeel op beeïic*
itrecht
ten/ enDatonDec ^onop^ cegiment niet toa^ ) fo
toerDcnge* buigt)/ jiBaetóbergen / Hch/ 2$3?ce ban^mecon&unlcn
ban
toa£ De Staten ban Üoïïanb be ïiomfïe ban Hpceff cc
gen/ jBanmiüaen 23aecr/ ©ccbetia
toangzu
Benomen, ban töncuclt / enDe öene£ ban bec Ha / Dan aïfo De
in 't Boo?becquactiec fufpect / fonbeeïinge om batfe
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bcïencenfcecbjeemb beDenaen DatmcnDepuncipa*
Doorlugtige Hooggeboren Vorft , Gcnidige Heere.
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ban
Hpcefïet
öe^anbecenöaecö^
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van de ftad Enchuyfente verfekeren, en 't vendel van
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tergen Oer
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by
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goede patriotten geprefumeert , maer ban ^i'ce*
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Decöalben
öpDe
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naDatftp
opentïp
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, dat den voorfz. Overften 3 fo door fier.
toefen en betftïaect öaDDe 't feïbe 5tjn fept niette toefen öeeft
öoetöeans
zijne
Minifters
of
Dienaers
, als in eygene perfoon uwe
bcre ;ncöe Doen reïamen / onDec beïofte ban t' aïïen tijDen in
Excellentie foude hebben gepeifuadeert 3 om eens de
Dntflaen, cecöt te compacecen / en fyzzft Dp 't feïbe ooït aïfo acn
Den föaöe ban Staten gefcD«ben / Die^ niettemin fteden van Weft-Vriefland of van den Noorderquartiere tebefigtigen, en door 't middel van dien , als naRebben
De <6ecommitteetDe
"ïïaDen ban De Staten
öan ï|oïïanD
aenDefïeDenfnïrobetgefcÖJeben/
ten mentlijk door de prefentieen autoriteyt van uwe ExepnDe fp in aïle^ boojficïjtig en op öatefïuft letten
cellentie, hem alfdan teftabilerenen te beveiligen in
fouben en aïïe tbjift en oneenigïjept öaDDentc bet- 't Gouvernement van Weft-Vriefland, 'twelkbuyten
ïjoeDen.
alle twijfel directelijk is ftrydende tegensdegeregtig^e 25o?get-^opïupben jijn ooh een^Deeï^ tot heden van de landen , en dat nog te meer , aengemerkc
Kttecïjtbecfet/ eninDepïaetfe ban Comelig ^Df* zijn Excellentie van Naftau lange voor de aenkomfte
tettfs. banMenbo?g/ b)ecDegefïeït31anban|Be* van uwe Excellentie in defe landen is aengenomen ,
teren / ^ocureut boo? Den <0erecï)te / in pïaetfe ban en ook na ouder gewoonte folemnelijkgeintroduceert
^enticu 3Ianf5. ban Öatingen / aïia^ De <6apett als Gouverneur en Capiteyn Generaelover Holland,
tbcrbegefleït fcebecift ban^cbonebeït/eninpïaet* Zeland , en Weft-Vriefland. En alfo wy defe adverfe ban JBatnaer 9Jacobf5. onbec De ^oneïtetegaett / tentien na behoren in nader deliberatie hebben geleyt,
tooerbe gefïeït £o$ ganft. üfóetfeloec.
en overdenkende dat wy neftens d'andere fteden , met
©e nipte;
den Ridderfchappeen Edelen van Holland uytkragte
^en
10.
<©ctob?i^
nieutoen
fïijl
tuojbebie©aen
ten ban
xpicüertfc tupteren ban ycebétieft ^cïjoïti^ / Daec ben ^it- van de unie zijn verbonden, de privilegiën engereg«^CijOlttS
tigheden van den lande van Holland en Weft-Vriefland
meefïec in 't fïictjt ban .ïlBnnficr boo? HÖeppen ban tehanthouden
foeroen
en voor te ftaen. So enkonnen wy van
$ijn
epgen
rupteten
boo?fcï)oten
toa^
/
ïrnptcn
gecaffcert
& tcecfit gecaffeett / baer ban yen beïe onbet be bane ampts en eeds wegen niet verftaen , dat by dufdanige
ban ben <6?abe banJBeut^bjebetinbienfïbanben manieren 'tGonvernement van Weft-Vriefland foude
ïanbebegaben.
werden gefepareert van 't Gouvernement van Holland
anceftec
^en 14-. €>ctobctiö be<6?abeban Hpcefïetmet en Zeland , en confequentelijk zijn Excellentie van
bettreht
aïïe 5ijn i|ofgefin en ttcpn tipt Utrecïjt betttocfien Naffau onbehoorlijken ontrecken. Enaengemerkt deupt39*
na c^aecben / ban toaec 3tjne meninge toasS om
tacrjten
fe voorfz. en andere verfcheyden gerugten onder onttpft o» boo^tgop ï)et Boo^betqnattiet te tepfen/ geïöhïjp
fe borgeren worden gefemineert en geftroyt } caufeen fepavatie van cie generaliteyt > te niet gedaen (uilen worden , en datmen lig voorts fal houden in de
generale unie , en gedeputeerde in de generale Staten fenden , geautonfeert , als andere Provinciën.
in. Dat ook generalij k alle refolutien tegens de
Privilegiën genomen, lullen gecafleert en te nietgedaert worden , met het gevolg van dien.
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rende veel onderlinge mifverftanden , waer uyt apparentelijk grote inconvenienten gefchapen zijn te ryfen. So hebben wy na verfcheyden communicatien
met den anderen hier op gehouden , ten leften geen
nader noch expedienter middel konnen bedenken,
om onfe burgeren en gemeente in vrede en eenigheyt,
met confervatie van de ware Chriftelijke religie te
houden , en in egeene hafart en evident perijkel de
felve te Hellen , dan uwer Excellentie uyt ganfcher herten te bidden, en met alle reverentie ernftelik te verfoeken, datdefelveindefeconjunclure alleenhkvoor
defereyfe zijne komfte alhier binnen deferftede, tot
cenen anderen gelegender en bequamer tijd uyt te (lellen ,tegensden welken wy verhopen door Godes genade met goede voorfichtigheyd fulke ordre te ftellen ,
en de fake in fulke verfekertheyd te brengen , dat uwer
Excellentie alhier met een eendrachtig gemoed en volkomen genoegen van de burgerye , na de hoge ende
heroique qualiceyt van de perfone van uwe Excellentie,
en na 't vermogen deferftede blijdelijkmag ontfangen
werden. En aengemcrkt ons ten vollen bekent is de
natureleen ingeborenegoedheydvan uwe Excellentie ,
Co hebben wy een vaft betrouwen dat uwe Excell. defe
onfe nodige excufatie en regtveerdige onfchuld ten beC rol. 46. )
ften fal beduyden , en ons niet qualik afnemen , dat wy
voor defe tijd noodfakelijk om alle perijkel te verhoeden hier toe gedrongen zijn geweeft., biddende daerom uwe Excell. hert-grondelijk dat de felve gelieve
ons hier in te accommoderen , en geenfins ter contrarie dooreenigen te laten veranderen , 't welk anderfins tot onfen groten leedwefen foude mogen ftrecken ,
tot verminderinge van de reputatie en autoriteyt van
uwer Excellentie , tot ondienft van den lande, en tot
irreparable fchade defér onfer ftede , al 't welk God
Almachtig gelieve door uwe Excellentie finguliere
wijfheyd en voorfïchtigheyd te verhoeden.
Wy konnen uwe Excellentie ook niet verfwijgen ,
dat wy boven andere verfcheyden confideratien ons
moverende, ook geen kleyne fufpitie hebben van den
voorfz, Overften , en dat byfonder , overmits fekere
propooften , de welke den Overften tegen ons ook niet
fonder communicatie heeft gehouden.
Wy fouden defe onfe jegenwoordige gelegentheyd
uwe Excellentie wel breder hebben gededuceert, maer
hebben uwer Excellentie met ons langer fchrijven niet
.moeyelijk willen wefen , biddende uwe Excellentie
'c felve in't goede te willen verftaen,en deferftede faken
in gunftige recommandatie te houden , hier mede ,
Doorluchtige Hoochgeboren Vorft , Genadige Heere, bidden wy God Almachtig uwe Excellentie te nemen in zijne heylige hoede , en uwer Excellentie heroiquevoornemen , tot Godes eere en defer landen welvaren tefegenen, gefchreven t'Enchuyfen den i4.Ocl:0bris > 1^87. onderftont , uwer Excellentie onderdanen ,dienaren , Burgemeefteren , Vroetfchappen, Capiteynen van de fchutterye en wyken der ftede Enchuyfen , en ter ordonnantie van de felve , by my ,
Ondertekent
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ttoeïten/ en benitf. <®ctobtt tot J^oom geïtomen /
aïtoacc ÖP feec fccfïtlih ontïjaeït / ontfangen / en
mei getcacteect toecbe tot 5jjn goeb contentement en
genoegen/ ban baec Öeeft f)P ben b?ief ban bie ban
Cncïmufen beanttooo?b / ïjeeft ooit ban baet aen be
Staten 43enecael en ban ^oflanb gefdfocben / en
fïg baet na op becepfe gemaehtnaCncljupfcn/ban
aïfo fjem bit ban Cncöupfcn tegemoet fanben/ en
met aïïe beïeeftïjepb inbneeerben bat ÖP booj befc
trepfe niet tot €ncöupfen en foubc toilïcn nomen/ aïfo
Öetanber^ gefdjapen foube toefen/ batjijnauto;^
teptbooj opentlijne toepgetinge en bupten-fluptin* na <ü,titi
ge/ te feec gequetfï foube toojben/'t toelfe Den ïect toeöanbnrs
f'en foube
/ liet
fifl epntcïp
gefeggen
/ bie ban
j|oom
beben
ï)emÖP metöaer
fefmtterpe
ecngoetfïun
nagt tn öe
\mctfy$ uptgeïepbe en ÖP Weef eenen nacöt in be treftt
ïiaec Dan
na
Steeën/ enttoft boen boojt£ opjBebenbUR. 3£en <^treeS en
bnefbic öp aen bie ban €ncljupfen fcï)?eef toa£ ïup^ jiEleöetu
ma.
benbea^boïcöt»
Robert Grave van Lycefter , Baron , &c.

ERentfefte eerfame lieve befondere , uwe miflïve fjnttooo^
van den 14. defer maend , was ons gifteren behan- öebanöürt
digt tot Naerden , alfo wy op ons vertrecken waren na ^id£2
üeien quartiere, en zijn niet weynig verwondert ge- fier aeti otc
weeft te verftane den inhouden van dien, alfowy noyt ban <tEuv>
eenige occafie gegeven hebben van fulke diffidentie en Ö«Pfen«
mifvertrouwen tegen ons > vele min oy t gedagt het vendel van den Kapiteyn Duven voorde of eenig andere uyt
de ftad Enchuyfen te doen vertrecken , wantwy altijd
rondelijk hebben verklaert : dat fo mijnen dienft de
landen niet aengenaem ware , of dat de landen door
faute van genoegfame middelen de fware laften der oorloge niet langer konden continueren , dat wy gedagt
waren te vertrecken , met die reputatie en goede confcientie, daer mede wy herwaerts over gekomen zijn ,
om den landen dienft te doen , latende den Provintien
hare -(reden , fterkten 3 en plaetfen foons die gedurende onfen gouvernemente in defe landen vertrout zijn
geweeft, u luyden verfekerende , dat wy noch om het
beraden van den Heere van Sonoy (hoewel fulx by hem
noyt voorgedragen of verfocht is geweeft) noch door
perfuafien noch indu&ien van yemand anders , daer van
fouden wijken. En fo gy u wel had laten onderrigten ,
foud konnen merken hebben , dat het kleen gevolg van
Edelluyden en Dienaren , daer mede wy inden fteden
onfen perfoon feer geerne onder de borgerye vertrouwen, niet en kan dienen om eenige fteden in te nemen
of verfekcren , fo de voorfz. briefen fchijnen te vermelden, verklarende dat ons voornemen nochtemeninge noyt fulx geweeft is , en datmen ons in dien deele, met fulke prefumtien a onderrigtinge, en faemftroyingen niet weynig ongclijx doet, ennietweyniger den Overften Sonoy, dieu luyden wel kenlijkis
met wat eene neerftigheyt en getrouwigheyt hy fig in
den eerften aenvank by u luyden voor allen anderen gevoecht , en tot noeh toe ftantvaftelijk en onbeweeglijk
is dragende, en konnen anders niet vermerken of u
luyden werden hier toe geperfuadeert van den genen die
facoè foofterifo'.
niet anders foeken , dan door de onrechte befchuldinV
d' Opfchrift was , Doorluchtige Hoochgeboren geen befwaringe zijns perfoons, ook hare Majefteyt
Vorft en Heere , Heere Robert Grave van Lycefter , en ons daer, mede voordagtig te maken om alfo te ko»
Bander-heere van Denbich , opperfte Hofmeefter en men tot hare verborgene intentien , die fy met den naLieutenant van hare Majefteyt van Engeland , Goume van religie en andere pretexten bekleden , ten anverneur en Capiteyn Generael van de geünieerde Nederen zijn wyverftandigt dat depropofitje onlanxgedcrlandfe Provinticn , &c. onfen Genadigen Heere.
daen tervergaderinge van de Generale Staten by den
Raedsheere van hare Majefteyt Kilgrey , u luyden ook
<De<«3?abeban 3tpcefïet mag genoegfaem geteet eenig quaet nadenken foude geven , dan fo gy indagom tcbectcechen aïgïjp oefen unef ontfinïi/ &pen tig zijt 't gene daer van wy den Staten hier bevorens
toeuan
mag niet alleen baec ban feet becmonbect : maer; hebben gedaen onderrigten , en daer na felve ten di%Vtttïtt
komt
tot
baetin qualijntebjcben/ mecnenbe batsijnaenfïa* verfen ftonden hebben vertoogt, namentlijk fode
li?oo?n«
gen niet boojt entoiïben/ bat 3011 autotiteptbag** landen fig niet en erklaerden , en een kort befluyt of
lijcmeet en meet minbetbe/ ebentoeï nam fin Uoo? refolutie maekten op 't continueren en uytvoeren van
ïjemsijn repfenaïjet^oojber-guattiet tebojbecen/ de oorlog , daer mede hare Majefteyt mogte contenteen na bat ÖP eenige o?b?e op be fortificatie tot Baet*
ment gegeven geweeft zijn, dat hare Majefteyt foude
ben öabbe gefïeït / en ben Capitepn albaec leggenbe gedwongen werden den naeften middel teverfoeken,
den
^gnbebeï gebaen ïjabbe/ geïijntop fyct bandiet na fult bevinden dat de voorfz. propofitie niet contrarie
eenige mentie maften fuïïen/ fofêljp Dan baec toet* is der Staten meninge of voornemen 3 anderfints fou-
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den fy devoir gedaeji hebben om binnen behoorlijken
tijde te refolveren , en fig te verklaren op 't gene nodig
was tot behoudinge der landen en confervatie van de
reputatie van ha^re Majefteyt, en fo de Majefteyt nu
verfoekt.op het emftig aerihouden en prefentatien van
den Prince van Parma neffens deStajen of hare gecornr
mitteer,de te ere/den in communicatie , met vaft toefeg*
gen dat l'y voor dele landen handelen fel met fulke fbrgTÜldigheyt
, 'yerfekertheyt
en , getrouwigheyt
fy
ftaet van dien ,enalshaer
ha,er eygen rijk
dqen fal voor
onderdanen en insyoonderen , of fo de lauden tot fuiken redelijk accoort niet geraken en konnen , dat fy
defelve nieten fal verlaten. Wat ongelijk gefchietin
defen den landen of de Staten van dien, want fulx is
hier bevorens diverfelijk verfogt geweeft , als daer
meerder perijkel in gelegen was , dan nu jegenwoordelijk , alfo de Majefteyt fulx doen kan fonder eenig
gevaer der landen : en fo God fulx nu niet gelieft de felr
ve handelinge te fegenen , en tot eenen gelukfaligen
eynde te brengen , prefenteert hare Majefteyt de landen
niet te verlaten , fulx dat de voorfz. prefentatie niet en
behoort eenige difndentie te maken onder den vojke en
ïnwoqnderen yan dien , maer veel meer de landen te bewegen om hare Majeft.met dankbaèrheyd te bejegenen ,
fo eenen yegeliken het gemene befte voor oogen hadde,
fo het fchijntj'en gepretendeert wort, verfoekende
daerom dat gy alle mifverftand en diffidenrie wilt te
rugge ftellen , en laten varen , op dat de gemeenten mogen in beter rufte en ftillicheyt gehouden , en in alle
nieuwigheden en inconvenienten voorgekomen werden , en fal ons welgevallen hier aen gefchieden,
hiermede ,
Erentfefte , Eerfame , lieve befondere, blijft God
bevolen , gefchreven uyt der ftad fioorn defen 16.
O&obris, 15S7.

3&e <£?abe ban Hpcefïec aïbug sfjn aenfïag tot
%mflc röam(Dat bic ba» $ijne factie noemden De &ec*
%tl endenu ooft tot <gncl)ünfen/ batfé De Capelïe
noemde ) gefaeïgeect 3ijnde / fo té ï)p boojtg na 0ttieh&Iiit getogen/ aïtaaec l)p ban Den (©rjetfïcn^
nop/ met gcotec ceten en bïnfcfiap biel ontfangen en
getcacreect i£ getoèeft/ï|.p bleef öiec eenige Dagen met
feecgoeD contentement/öen <2Duecfïen ï)crn alle De be*
fïeciereen eete aeri DocnDé öie {jem ecnigfïng moge^
lijk mag/ (jn ïjadöe beïe famiïiace p^opoofïcn met
ben felüen &berfïen / ï)p cefolüeecbe oa« epndeïijn
ban daec ober na ©liefland te repfen / Detoijïe eenige
ban Bnefland bp ïjem genomen fcoacen Wagende
obec De ongelnnen enconfufïen Die men baccarnde^
üe / becfogten boojtgdat 3DH ^rccUcntie infênefc
lanD pecfoonïih toiiöe komen om De faïicn alDacr te
eedden / feggenDe Dat fnïr aïle£ met 3ijne tc&m*
taoo.iDigïKpó en autontept Ugteltjh fonöc nonnen qefeïucden/ 't toeïh ÖP daec na a$ ïjp op Defe r^pfe mag /
beloofde te Doen/ fenDcnDe bneben tot Dien epnDe aen
De fleDen enDe landen in ©nefïanD / Dat fp tegen Den
29. <©ctob?i£ ouDen fli}ï [jare balmagten binnen
föanifcec bp Ijem fenDeri fonden/maecDoojDienDe
gedeputeerde aïdaec Ijem al eec 3i)n fcï)?ijben Daec
nuam/fehece lEifTïbe fonden/ Daecbpfuberfogten
Dat ljpboo?Diecepfe Daec niet foude miUen nomen/
om De ceDenen in De boo?f5. .ÜKiffibe b?cDec upt ge*
Dnrïtt / Dictopïjfec tecfïont meDefuïïenbp boegen/
fo geeft Ijp Defe sur.c boo?gcnomen cepfc oon na ge?
laten.

te hebben alle mogelijk deyoir fo aen de hoog-gemelte
Heeren Staten , als aen den Raed van State , hoe wel ik
tot nog toe geene fodanige fatisfa&ie hebbe konnen verwervenals
> hare Majefteyt wel verwachtede.
En hare
Majefteyt vind haer fo feer gedilayeert 1 bf (gelijk fy
feyt) befpot, datfy niet langer wil wachten na de réfolutie der voornoemde Staten ofte na hare verklaringe
nopendehare middelen en fchattinge. Sijride haté Maj.
genoeg geemboucheert van hare intentien , fo door
de openingen hier op gedaen * als door andere hare
proceduren , houdende hare Majefteyt hare eerc en reputatie feer geraekt , dat fy op't voorfz. ydele verwachten den Hertoch van Parma fo fufpens heeft gehouden ,
fonder hem te antwoorden op 't gene betamelijk was.
Derhalven heeft hare Majefteyt my wel ftriótelijk belaft:
degemelte Heeren Staten Geoetaelte kennen re geven,
dat fy wei wilde geadverteert wefen , of de gemelte Sta^
ten lig nevens haer willen voegen , om met den Hertoge van Parma in vredehandelinge te treden of niet. En ( Fol. 47- ï
ingevalle haren wille fodanig fy , dat fy my dan eenige
Commiflariflcn nomineren l die fy fullen verordenen
om nevens die van hare Majefteyt in't voorfz. traótaet te
befoigneren. Verfekerende hare Majefteyt de gemelte
Staten , dat fy de landen , volke , en ingefetenen van
.herwaert over, info goede enfincere recommandatie
heeft, datfy in ditftuk voor hen met fulke forge en affectie fal procederen , als voor haer felven , haer ftaec
en haer eygen volk. En fo den vrede niet en kan werden befloten , by gebreke van redelijke en verfekerde
conditien > dat hare Majefteyt in fuiken gevalle de
voorfz. landen niet fal laten gedeftitueert van fodanich
fecours en afllftentie , als fy redelijker wijfe , met prefervatie van haren ftaet fal konnen prefteren : maer of
hare Majefteyt niet promptelijk antwoord konde krijgen op 't gene boven verhaeltis, fo fal fy genootfaekt
wefen fodanigen anderen voet te nemen voor hare affairen, als fy fal vinden te behoren.
Voorts gemerkt het krijgf-volk 't welk ten tijde van
mijn laetfte retoer van derwaerts over door hare Majefteyt ten dienfte vanden landen is overgefonden, by
gebrek van de refolutien der gemelte Staten niet en 2ijn
gcemploycert , als hare Majefteyt wel hadde verhoopt ,
fo wilde hare Majefteyt wel , dat de gemelte Staten , beraedfloegen op de betalinge van dien , ten eynde fy geen
oorfake en hebben haer te beklagen en andere remedie
tefoeken. Aldus gedaen defen if. Oclobris 3 15S7.
Ondertekent

Kc Lycejler.
MYne Heeren, ik hebbe üwe Mifiive van date den
1 i.Octobiis ontfangen, door de welke U E. E.
op mijn verfoeken dat ik hen foude fenden de propofitie , die den Heere Killegrey was belaft van wegen hare
Majefteyt in uwe vergaderinge te doen , zijnde geformeert na haer plaifir en intentie,in't welke ik niet hebbe
willen laten Ü E. E. te gerieven , (endende de felve
hier by gevoegt , en verfoekende op U E. E. die wel
rijpelijk te examineren en te appliceren daer toe fy behoort, niet om 'r gemene volk te commoveren, maer
om te bevrijden , fo 't Gode belieft dit werk te fegenen»
want het is niet vreemt dat Potentaten , verföcht wefende in een redelijke vrede-handelinge te treden , fich
accommoderen , om ten meeftcn dienfte van de Chriftenheyd , daer toe te verftaen of die gefchieden mogte
of niet , en fclfsis dat in defen Staet, defe oorloge gedurende tot diverfe reyfen gebruykelijk geweeft , als
^iec na boïgt fefcec fcD?ijben banDen^jabeban daer gedurende de handelinge veel groter dangier was
Epceflecaen De Staten <ëeneraeIDacc bantrjpboo? dan daer nu is, want hare Majefteyt kan gedurende de
felve, de landen , in den ftaet daer in fy nu zijn helment te Rebben gematftt.
pen conferveren , en fo hare Majefteyt komt te verftaen
dat
hare eerlijke prefentatien worden gecalumnieert,
flete ban \/f Yne Heeren , ik hebbe door de laetfte depefchen
beu^abe IVl van hare Majefteyt vernomen , datfyfeergeoffen- of anders geinterpreteert , contrarie haer ware en oprechte intentie die fy heeft, om defe landen goed te
fter atn öe ^eert was tegens my > orfl ^at ^ naer nog geen antwoord
doen,
fo fal hare Majefteyt feer rechtveerdige oorfaek
graten hadde gefonden van de Staten Generael, opfovelerehebben
om over fodanige ondankbaerheyd te doleren,
(Öcmrrtd rnonftranticn en propofltien die ik hen van harent wegunfte tegen defelve te vermindeupMtet" Sen nac^^e ?edaen, aen my fchrijvende met goeden inft, cnharegewonelijke
ren. Derhalven wil ik U E. E. gebeden hebben , daer
j^ao2Uet; gelijk als of het gebrakaen mijne diligentie, daervan
quattier, fa nochtans pioteftere ter contrarie , en mene gedaen by te voegen fulke andere redenen en confideratienals,
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als gjrfult kontiéti oordeelen waer en behoorlijk te
zijn, om U E. E. na de goede intentie van hareMajefteyt te conformeren, gemerkt den ellendigen ftaet defer landen , notoir voor alle de wereld, en daervanik
kan betuygen dat fy haer Majeft. heeft beweegt , medelijden daer mede te hebben, met prefentatie van defelve niet te verlaten , fo fy voor haer geen fekere en redelijke conditien kan verwerven: hier mede mijne Heeren, defen eyndigende wil ik U E, E. bevelenin debefcherminge des. Alderhoogften , gefchreven te Hoorn
defen 16. Oftobris 1^87. lager ftont U E. E. wel goede
vriend-, ,d| ■■
Ondertekent
K: Lycejler.
-De fuperfcriptie Was aen mijne Hceren, mijne Heerende Staten Generael.

^0 Miftiw banbe<0ebeputeerbe ban bt^zttm
Staten ban ©jiefïanb aenben<tèjabebanlAicefïer
gefonb :\i baee ojti baren ban beemaent ïjeubcn/ fcujS
ïnabenbe aïbu£.
baaöe

MYn Heere , wy hebben verftaen door 't gemene ge.uchte, en vaft en feker rapport, van alle de gene
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die van daer komen, dat u Excellentie gerefol veert fou, van herwaerts over te kodoenden
^e lll0S/ce
^e we^en
msn
en met
ogen tete fien
ftaet van defe Provintie
^aer van WY u Excellentie niet alleen met aller demoedigheyt bedanken , maer verfekeren ook defelve dat dit
de fake is, daer wy langen tijd herwaerts om hebben
gewenfehc en na verlangt. Niet twijfelende, of u Excel entie ider
n daed komendeen de affairen felfs in perfoon van na by aenfehouwende , falevidentelijkoordeelen tuflfchen dewaerheytendevalfche calumnien ,
(ja£r mecje eenige oproerige geeften, vyandenvande
rufte , gedreven door eergierigheyd en eygen paflien, de
ooren van u Excellentie hebben vervult en geabufeert :
maer hebbende ook daer-en-boven uyt verfcheyden
perfonen verftaen, dat u Excellentie vaftelijk gerefolveert foude wefen alhier datelijk een extraordinarife
vergaderinge te houden van de Grietenyen en fteden
van Vriefland. Een fake, die in defe concurrentie niet
en kan gefchieden , fonder vreefe van grote inconvenienten, en verfekert wefende dat defen raed nergens
anders uyt en komt, als uyt de hertenen der voorfeyde,
die niet en achten op eenig regt, wettelijke ordre,coftumen of eenige capitulatie, (laende ook wel licht alle pex riculen en gevaerlikheden in den ftaet in de wind > mits
dat fy hare ambitie mogen vervolgen en tot haer wit komen ,fo zijn wv bedwongen door onfen eed en verbinteniffe aen 't Vaderland, u Excellentie feer demoedelijk te remonftreren , dat de gene die hen vervorderen
fonder ander beroep u Excellentie fuik een raed te geven ,niet en foeken als te abuferen d'autoriteyt van u
Excellentie, en haer fchadelijk voornemen te decken
met den mantel van dien , om den ruft en ftaet van defe
Provincie 'te troubleren. Biddende u Excellentie ons
te vergeven , fo wy defelve vryelijk en ront uyt feggen ,
dat wy altans in geenderly wijfe fodanigen vergaderinge
van Staten mogen confenteren , van de welke ( als aen
ons door fpeciale laft en autorifatie behorende) ook
gehouden zijn aen de Provintie te verantwoorden, en
rijpelijk te overwegen het eygen faifoen enconjuntture der faken , om dat te doen fonder toe te laten dat
de Staten ter appetijt van eenige raesbollen , fouden
werden gefafcheert en gemolefteert en het land in gevaer gefteit. Want om de andere oorfaken en redenen
ftilfwijgende voor by te gaen , die ons behoren te ontraden, fodanige vergaderinge/in defe tijd toe te laten,
fo fullen wy u Excellentie allenelijk feggen dat de voorfchreve geeften federt 7 of 8 jaren herwaerts , door
verfcheyden finiftre en kromme wegen , den wettclijken ftaet van defe Provintie hebben gecontramineert ,
Toekende tegen d'ordonnantie der Staten Generael , tegen 'tgebruyk van alle de vereenigde Provintien, tegen de privilegiën en refolutien van defe Provintie,
menigmael vernieut , en tegen dank van hare meefters,
fig te dringen inde bedieninge en maniantic der geme-

ne faken , en een onwettelijke autoriteyt te aenveerden, met vernietinge van alle ordre en privilegiën,
hebbende te defen eynde gefocht te abuferen mijn Heere den Prince van Orangien hoogloffelijker memorie,
maer God lof, te vergeefs, gelijk mede alle andere
treckenenpra&ijken voorgewent zijnde, een gelijke
uytkomftc hebben gekregen. En alfo onfe grote patientie , met de welke wy hare grove fauten hebben
gedifiimulecrt , hen tot fuik een prefumptie en laetdunkenheytdoet ftijgen, dat fy naallehare gefailleerde praftyken voorden laetften werp ook u Excellentie
foeken te abuferen , trachtende te doen veranderen en
^vernietigen , ( daer van wy wel zijn gein formeert) de
folemnele refolutien van alle de vereenigde Provintien , met de particuliere van defe Provintie , verdienende daer door te werden geagt en gehouden voor
perturbateurs , rebellen en vyanden van 't gemene befte. So verklaren wy u Excellentie dat wy zijn bedwongen om de welvaert van defe provintie ( welke de Sta-'
ten op ons laten peruften ) ons met alle ons vérmogen,'
te oppoferan *tègèn *t gêne dafir de voorfeyde liniltei'lijkendoor obreptien omaenhouden, en dat metalle
wettelijke middelen , en fodanige als ons den nood fal
wijfen: ten eynde wy ons met eene fuy vcre confeien'tie mogen excuferen, voor God en de menfehen felfs,
voor de gene die ons den ftaet en maniantie defes lands
in handen hebben gefteit , van in geenen dele ons devoir te hebben achtergelaten om te voorkomen en te
vermijden de grote inconvenienten en gevaerlikheden,
Welke wy door de voorfz. maniere van procederen
klaerlijk fien verwekt en aengehaelt te wefen. Biddende
u Excell.andermael (gelijk wy door onfe laetfte hebben
gedaen ) dat hem belicve d' affairen van State defer Provintie te communiceren en te verhandelen , met de gene
die daer toe behoorlijk en wettelijk zijn geautorifcert *
fonder de oorete lenen aen luyden, die hen felven infonder geroepen te zijn , en daer door
dringelopende
n,
te verftaen geven , wie den geeft is , daer door fy gedreven worden. Eyndclij k hoewel de komfte van u Excellentie ons t'allen tijden over aengenaem foude wefen ,
fo is het nogtans , dat wy niet konnendc , door de follicitatien en pra&ijken der voorfchrerene , yet anders
verwachten , dan het verfe exempel van Leydenenan- jgïetbat»
dereplaetfen onstonen,u Excellentie feer demoedelijk falna bcc*
bidden , dat hem believe, fojom zijne meefte eere en re- ^aett ^tt?
putatie, als om de rufte van defe provintie voor defe "**
reyfe, zijn komfte herwaerts over te furcheren , confïdererende dat het niet fal ftrecken tot zijne grootheyten
loffelijke qualiteyten, fich te laten drijven van privé perfonen vol van paflien , foekende door alle middelen dat
de autoriteyt van u Excellentie mach dienen en ftrecken
tot een fchaduwe en dekmantel van hare particuliere
pretenfen en voornemen : t'allen anderen tijde fal u Excellentie ons vinden feer geaffeótioneert en gedifponeert om defelve te ontfangen , met alle eere , en het
befte tradement, dat ons mogelijk fal wefen. Hier mede mijn Heere , defen eyndigende , fullen wy God bidden dat hy u Excellentie wil onderhouden in allegrootheyt en voorfpoet , tot welvaert en behoudenifle onfes
Vaderlands, uyt Leeuwaerden defen 17. O&obris,
1^87. ftilo veteri,
Ondertekent
GuMiaume deNajfau ,
Lager ftont gefchreven u Excellentie feer ootmoedige dienaren , de Gedeputeerden der Staten van Vriefland ,noch lager ftont , ter ordonnantie der felvcr ,
Ondertcekent
Ijbrandt: ParagrapheDoniavt. &c.
Ifaitböaj

gjn befe tijfc toeebe baer een ïanböacïj in <®bettijfel setjouöen in öe toeïue &p öe fommige fecc geö^e
ben toecbe/ bannen ueI)oo?be eenenb?ebemet()ulu ifoK
ban be ftoninginne ban <£ngelanb fien te bethcijgen/
ban alfa baec beïeanbeceöect tegen befe opinie toa*
een /fo en nonbenfe niet becbec berïtrijgen / ban bat*
fc ben nabolgenbcn blief fcï)?eben aen be Staten ban
<&elbeclanb / Utree l}t en &;ieflanb / om alfo eene
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aparte becgabetinge ban be generale Staten te ma*
fee» / geïijft Die Dan Utrecbt bier te boren ooft gefoebt
baDben te toegetebjengen. ©enbnef toa^ïupbem
Dealbu^
E Dele , Geftrenge , Erentvefte , Hooggeleerde , Wyfc , voorfïenige Heeren , infonders goede nabueren,
U E. mogen wyonfe goede meninge niet behalten, dat
wy verfcheyden fchriften tot verfcheyden tyden , remonftrantien ,en propofitien van zijn Excellentie, uyt
bevel van hare Majefteyt hebben ontfangen , de welke
ook zijn Excellentie aen de Heeren Generale Staten
heeft doeniaten, om vermits de redenen in zijn Excellentie propofitie verhaelt, neffens haer Majefteyts
Gefanten in communicatie van de vredehandel met den
Hertog van Parma te treden , niet twijfelende of het
hebben UË.ook gelijke gefchriften van zijn Excell. bekomen.En want U E. en defc Provintie,als op de frontieringe tegen den brant gefeten , die doch(leyder)in de
uyterite verderffeniffe zijn geraden, en noch hinvorders
het meeile perijkel hebben te verwachten, feerhooglijk en allermeeft hier aengelegen is, hebben \vy defelve
hier van wel willen adverteren , en in U E. goetdunken ftellen , of het niet folde geraden zijn , dat defe drie
Provinciën van Gelderland , Utrecht, en Over-Yfiel ,
hier op een byeenkomft hadden geholden,en defelve fake in deliberatie geftelt zijnde, met den anderen hadden
gecommuniceert , en onfer dryer beraet ingebracht, en
daer na middelen gebruykt, datmen de Staten der andere drie Provintien van Holland,Zeland,en Vriefland,
met go?de en erheffelijke middelen had konnen bewegen ,om met ons in gelijke communicatie en traótaet te
condefceuderen , enineonformiteyt van zijn Excellenties propofitie te doen , als men tot beholdinge van de
ware religie en befcherminge van de geünieerde Provintien bevinden fal te behoren. Daer nu U E. fulke
communicatie en by-een-komftc ook raetfaem erachten , en fïch gevallen laten, fo begeren wy vruntlijk,
defelve onbefwaert te willen den Staten van Utrecht
en ons eenen fekeren dach en plaetfe op 't fpoedigfte aen
te doen fchrijven, en felfs ook hare Gefanten met volkomen refolutie en beraet aldaer te fchicken , om wijders
met den anderen te doen, als voren verhaelt is. En wiewol wy ons des en alles goedes gunftelijk willen verlaten ,begeren nïet-te-min een weder befchreven antwoort by defen van defelve U E. die God Almachtig
lang gefonc bewaren wil. Datum op ten lantdach binnen Kampen den 16. Octobris , ïfS/. onder ftont uwe
Edelheytgoetwillige vrienden en nageburen , Ridüerfchap en Steden der lantdach van Over-Yffel.

43elnfte bncbrn mutatis mutandis jijn ooft gefdut*
ben aen bic ban $ïtcecï)t / en ban ©neflanö / bactybc
<8ebeputeerbe ban ©nefïanb bebben fobartigeapat*
te bergaberinge afgefïagen/ fïenbeenmerftenbetot
baat epnbe bcfelrjc berfoebt toerben. 3£etoijïe be
<6?abe ban Slpceflct m betBoojbtrquartiertoag/
toaren be Staten ban ifoüanb bergabert en bonben
gerabeu bare becgaberinge in ecne befïotcn flebe te
boubcn / baet toe fp boo? eerfï bcfcM befïemben bin*
nen ^aeelem/ om te naber op alle bet boo?nemen
ban ben felben <6 jabe ban Hpcefïet te mogen letten /
'ttoelft ïnm nu alfufpecttoaggetoojben/ bpfonbet
om bat bP fo frerbeïe mocpten£ baboe gemaeftt te*
gen beu Sfibbocaet ban Ifoïlanö ben £)ecte <£>ïöcu=
barnebeït / om bat t)P foube gefeyt bebben bat be
<6?abe ban Epcefïec lafï babbe geïjab/ ombeStaten <Sen. p?opafitic ban pep£ boo? te tjouben/ 't toelft
f)p eerft fo feer ontftent en geïocbent babbe / fjebben?
be ooft gefept bat ben ?lmbaffabeue Si5uftbo?fl fo*
Danige ïafï ban be&oninginne niet en t)abbe geljab/
baer nu ter contrarie genoeg bïceftbp3bneremon*
fecantie/ bat Ijn ijet bermogen ban be Staten feer
toag oerftïcpnenbe / en ben mibbeï niet dabben / om
be oojlog tegen be&oninft ban Spangien flaenbe te
boubcn / met bare mibbeïen en bet beloof be fecoec£
nan bare ilèajefïcpt/ en bat bp nu boo? bendeere
isiiUcgcep opeiuluft fobanigen piopofïtie Ijabbe boen
boen / b^etoel befelbe met bele rebenen febeen beftïeet

te inefen/ ooft toaren be Staten cengbecfêbctoeegt
bare bergabecinge in een Oefloten fïebe te leggen/ om
batmen be cecUte toaecbepb aïfboe niet en toifï :
toaecom men eenige Abelen ban't^tic|)t ban Ö*
tttcl)t/tiie feftere remonfïrantieaeUben <6?abeban
Hpcefier öabben obergegeben/gebangen öabbe geno^
men / geïijft boren bcrljaeït i$j 't toelft men eet Ü niet
anber£ en njifï ban bat fuïrbeg^abenban&pce?
fïet^ beïept toa^ getoecfi/ fo 3jjuen name baer in
Ujerbe mif bnipftt.
©e Staten ban ^oïïanb nu ben 14. en naboïgen? ©ergabc^
be bagen in^ctobertoti|aerïembergabcrt5ijnbe/ nngcu«
en batter te boren bp be Staten eenige gecommit^ ^if5|"iteert toaren / be toeïfte fouben concipiëren
feftere iatlb Si*
antmoo^be op be remonfïrantic bp ben (Sjabeban n«t Jt?aec*
lem*
<6eneraei
aen be ifeeren
Epeefiec
ben 7. September
boojïebenStaten
/ en meer
anbere gebacn
faftcn/
baer op men binnen J|aerïem epnteïijfte refoïutie ne?
men en befelbe arrefleren foube/ tuant be boojfj.
Staten fjabben te boren in ben ^agebergabertge^
meefl / en maren op eenige poincten rece^ genomen/
toelfte fouben alïjier afgebaen toerben.
^en eerffen ^ctob?M bobben bie ban ber<6oube cofmuai
b?ieben gefonben aen be Staten ban ïfoïïanb/ bacc ^/""Jf*
bp fp ober fonben coppebau een feftere patent / bp fauS
<!tofmo $efcatingi£ onberteftent enbefegelt/ toaer uptouDec
bp ïjp ücrfocljt batmen üocfy met alle bftjt be ^l^f0
ftnedjten tiie I)p bao? bec <6oubefant foube boo?t ' s
Deïpen / en bat bp ben fcfaijber gefept tucebe bat
iim «Sberfïen 31onft()ecr #irft Sonou een aenfïag
op ©^iefïanb öabbe / bat baerom be fólbaten öaej!
t)abDen / bit toa^ ben Staten feer fufpect / om bat
be <*3ebcputeecbe ban be Staten ban ©neflanb
binnen gefïaen jjabben / en beröacït toat in ©?icp
ïanb toa^ gefebiet/ nopenbe be particuliere tyietitn
bpben^abeban Epceflec aïbaer gefonben / op bet
üeeboïg ban 3£ominicug tökfyei be fJofïcïïa / baer
ban top boren genoeg berjaelt ftebben / bp toeïfte
b?ieben men babbe nonnen fpeuren toat Ijet boo? bolft
toa^ baer boo^ ï)p geabufeert toerbe / bat mebe nopt
gebmpftt toaó/ bat een particulier #berfie op 3jjn
fe\f$ autoritept eenige patenten foube geben / toaec*
om bic ban Cfoïïanb eenige upt ben baren commit*
teecben / tik mettct boo?f5. patente gihgen bp ben
iïaeb ban State/ om befelbe af te blagen of fp ban
bet patent toifïcn of eenige ftenni?Te baböen / betoeï^
fte berftïaerben neen / batmen €ofmu^ beboojöe te
fïraffen / ben ïüapitepn en fólbaten becficopen en cafc
feren/ baer op too;ben b^ieben ban bc Staten ban
ï9oïïanb
gefcb?cben
bic banaenftomen
'JSmfïerbam
/ baer
men meenbe
bat bie aen
fólbaten
fouben/
bat
fp firijc albaec fouben effectueren / ban i? be bao^f5. connusf
Cofmu^ eenigebitbagen
baer een
na groten
binnen 3tepbengcap* öe ^efcfl*
pjebenbeert/
maeftte
fcl_m& ÏJinnen S Je*
ïepben / baer feftecen aenflacb boo? banben toa^ te^ app?ei)«t*
gen
be sllBagifïcaet
aïbaer/
biefe baer
meenbe
bierboo^
ontbeftt
te toefen / maer
borenbe
na battet
om öeert*
>
eenanber faftetoa^bat bp öebangen toerbe /en bat
benaenfïacb/ baer ban top Ijiec na fuïïen fp?eften /
noeb fecceet toa^ / grepen fp tocberom moeb.
5^en 3. <®ctobLu£ 3ijn 6 <0ebeputeerbe ban bm
©«1
Saeb ber fïab Uttccljt in bebergaberingeberSta^ jfa^rt
ten ban ïfoïïanb gecompaceert / en bebben oberge- [wSjt r«i*
lebert bare bueben ban crebentie/ enberbaelbenboe öen gebe.
bat fp luoben
ben bpanben naefl gelegen en ber felber w****
aenfloot
bagelpr
onbertoo?pen/ baerom fp ban ben SffiS
itlacb afgeüaerbigt toaren/ om aen ben-ïieben al^ öec^ta*
bare bonbgenoten te ftennen te geben be bebjoeffe* K",1?41"
niffe
bit fpbabben/
obeeïeberenbe
bicn epnbe
bp mnM0*
Qtfctyifte
I feftere Itëiffïbe
aen befelbetot Staten
/ Daer
op fp begeerben bat baer moebte metten aïbereer fïen
een goebe en b^ucbtbarigeanttooo;begcgebentoo^
ben, ^e Staten ban ^oïlanb gabcn baer op boou?
anttooojbe / bat fp befeloe rijpcïnft bifïteren fouben /
en befelbe metten ceeften bcanttooo?ben / fb ïjacfl
i)et gelegen toefen foube/ en fpbie met bare pnnci?
palen in be ©joetfcljappen gecommuniceert fouben
bebben / en toerbe ïafï gegcueu aen eenige om be be^
| anttooojbiuge bec felber te concipiëren / en foube tot
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£>acriem möebCt0a^eCtrt0CaïbaCCt!efdiKrantUlOO^ l de dankbaerheyt te erkennen , zijn Excellentie zijn

öe gcbifïtecrt en gearre fleert luetöen : iniÖDeïcctyö
beöen öïc ban Htxecïjt De fetoe ^iffitie binnen W
ttedjt öjudten bp 3Jan Comdifs. gefujoten <®?uc*
ncc üan 3tjn «Öjccdlcntïe / eh mtjn i|eeten Staten
ïJttecïjt/ 't toeïfe niet tod genomen too?*
^tidjtjJban
be / en toeroojfaeute Dat ooft öe beanttooo^ötnge &aec
na ooo? ïafï uan öe Staten ban ^oHanömeöege*
ö^iiftt toeröe.
t®e Jifêiflïbc ban öenftaebban8t«d)ttoa£ïutf*
benöeaïDu^.
Edele , Erntfefte , Hoochgeleerde, Wijfe feer difcrete Heeren , goede vrienden en naburen.

ba ütn

J5S7.

w

Y en zijn voorwaer niet min bedroeft te horen in
wat ftaet zijn Excell. uwe faken gelaten heeft ,

^ta&U©» ?ï^ wy te vorens verblijt waren , metten goeden hoop
treedt gc= van fatisfaclien , die hem by U E. refolutie van den 18.
(oièsh aen
De £>tateu defes, fcheen gegeven te zijn, want ons defegeheele
ban fyou fake, als den vyanden naeftgefeten , enden dagelijkfen aenftoot onderworpen , aldermeeft is betreffende,
daerom wy U E. ook gebeden willen hebben , dit ons
fduijvens , aendagtehjken tebehertigen , enonfegefmten , (die wy uyt onfen Raed tot fuiken eynde derwaerts hebben afgeveerdigt) mee een vruchtbaerantwoort na eyfch des hoogdringenden noots , op 't fpoedigfte (wie getrouwe Bont-genoten eygent) te bejegenen. UE.kan niet vergeten wefen doen wy over 2 jaren
na Vrankrijk gefonden hadden, en van Konink Henrik
weynig trooftes , ja gantfeh geen fagen te verwerven ,
hoemen ons fo voor als na onfer Gefanten wederkomfte

nootwendige autoriteyt meer en meer te beveiligen >
en onfe gehoorfaemheyt niet alleen in 't aenncmen zijnder bevelen , maer ook in 't opbrengen onfer middelen
ten leften toe datelijken te bewijfen.

)
Tot Welken eynde wy, niettegenftaended'uyterfte
bederf onfer landen en lieden ('tverhael onfer fcha- C Fol. 49.
den onvevmindert wie reden is) onfe voorgaende
quote befloten zijn te continueren in de 200000 T6. dat
meer is , bevindende defe 200000 tb. niet genoegfaem
tot betalinge der Garnifoenen , en vervallinge der bylopende onkoften , fonderlinge als men neffens 't fecoers
van hare Majefteyt 5 of 6000 voetvolx , met2ooo peer, 't veld uyttrccken en gebruyken foude, zijn wy
den in
daer over doende (God geef wat raed wy foeken > hoe
wy ons benauwen, perflen, drucken) onsaenpaertin
de 250000 tb. ter maend neffens de andere Provintien
te vinden , en op te brengen , wel wetende als de vyanden ons onder haertyrannig jok gebrogt fouden hebben ,wat ons dan meer , en hoe vileynlijk tot befwaernilfe onfer elendiger verdruckinge, uytgeperft foude
worden.

Dit is dan 't gene daer mede wy dagelijx bekommert
zijn , dat wy drijven en waer toe wy ftrecken : Godes

genade , hare Majefteyts gunfte , d'autoriteyt zijner Exonfe gehoorfaemheyt,
metten welftand onfes cellentie,
bedrukten
Vaderlants tet'famen
behouden.
Worden van ons andere gerugten geftroyt,daer mede
onfen goeden yver te verdonkeren , twift en mifverftant
tuflehen den Provintien t'ontfteken , hare Majefteyt en
zijn Excellentie af te wenden , en alfo die fake tot eenen
Spaenfen peys te brengen, wy betuygenden God des
voorgedragen heefe , ('t gene ook waerachtig was) hoe Hemels dat ons hierin kracht en geweld gefchiet , en
veel fekerder en vader hulpe wy van den Koninginne dat wy des ontfchuldig zijq.
Doch en is ons niet onbekent dat ons dit alles hervan Engeland , fo van wegen der Chriftelijker religie ,
als uyt andere vele redenen en omftanden , meer dan komt van den genen die fich over ons beklagen , dat wy
van eenige andere Potentaten in Chriftenrijk te verwag- haer fonder reden van hier hebben doen vertrecken ,
ten hadden , wat grote nood ons daer toe drong, en haer recht en juftnie weygeren , en ons van fulke perfohoe onfes (naeft den almogenden God) anders geenen nen , die hier noch geboren , noch gegoeyt zijn opflocken laten.
raed , hulpe , noch hope was.
U E. en is ook niet onbekent , hoe geerne wy u verNochtans moeten fy bekennen , dat fy t'onrecht haer
foek en advijs daer in gevolgt hebben , en met hoedani- beklagen over den genen die hacr-lieder uytfegginge
gen yver wy niet alleen 't fecoers van hare Majefteyt > noyt gedreven hebben , en noyt van haer-lieder verfogc
-maer ook den perfoon van zijn Excellentie ontfangen zijn geweeft noch om recht en juftirie, noch om de rehebben.
denen haerder uytfegginge te erlangen.
Wat ons federt wedervaren is , hoe de Duyvel en
Sulx dat fy t'onrecht haren moet op ons uytftorten ,
den Paus met zijnen gantfehen aenhank geraeft en gc- infonderheyt op den genen die fyfeggen in den Magiwoet hebben , om dat onfe fake en de Chriftelijke reli- ftraetgeftelt te zijn tegens onfe privilegiën , nu meer als
gie (d'welcke noyt voor hen is gefchiet) d'afliftentie van over dry jaren , doen fy felfs by folemnele refolutiea
io eene machtige fouvereine Princefle verkregen had- van de gehele Provintie op voorgaende befchrijvinge
den, het felve wort ons, door dagelijkfe ervaringe meer gefloten hebben , gelijke perfonen totte voornaemfte
als genoeg betuygt , en heeft ons altoos den meeften dcfes Stichts ampten en officienteverfoeken : nu ook
hoop gegeven van een geluckige uytkomfte , als wefen- meer , als by tijden Keyfers Karoli en des Koninx Phide dit raten en woeden, een gewis lit-teeken hares aen- lippi , doemen perfonen , ja buyten defe 17 Provintien
ftaenden onderganx.
geboortig , in onfen Magiftraet gebruykt heeft , van
Doen wy nu fo verre gekomen waren dat wy ons tot welken etlijke , federt de pacificatie van Gent , felfs by
de Koninginne van Engeland begeven , en onfe hope den genen die nu defe impertinente klachte meeft zijn
en hulpe ( nacft God ) op fo goede vafte fteen-rotfe geperfonen uyt Braband en elders buybouwt hadden , hebben wy ons des te meer hier in be- drijvende,neffens
ten defe Provintien geboren in onfe Magiftraet gefet ,
vlijtigt , dat wy ook van onfer zijde , ons getrouwelijk
en tot op den huydigen dach fonder reproche continucen ftantvaftclijken ten uyterften toe quijten fouden. By- lijke
daer in gehouden en gebleven zijn. Welke en meer
fonder in 't ftuk van gehoorfaemheyt en autoritey t , wel diergelijke aden den leftleden Magiftraet tot exempel
wetende fo wy hierin (als ons meed ontbrekende) ook hebben mogen dienen om de voorfz. perfonen tot haren
aldermeeft van onfe tegenpartyen fouden bevochten navolgers onbefwaert te noemen.
worden , dat wy des te manlijker ons daertegens beNu dan UE. hier met ten vollen bericht zijnde van
ho rden te verfien.
ons goet beftendig voornemen, waer na wy trachten ,
Wat ongeluk en fchadelijken inbreuk defe 2 hoofthier en tegens heeft te befchulftucken , gehoorfaemheyt en autoritey t , federt een jaer en hoe weynig men ons
U E. fullen onfe en des geniet
twijfelen wy
herwaerts geleden hebben , wat valfche geruchten en digen hele, lands
faken (wie goede naburen en Chriftelijke
calumnieufe rapporten , aller wegen tot fuiken eynde eener religie bontverwanten gebuert) met ons te felven
zijnverbreyt geworden, datficn, dat gevoelen, dat
eynde behartigen en bedenken , of 't ons noch vry ftont
befchreyen wy.
eenige fake ter wereld tot mishagen van hare Majefteyt ,
Betuygende voor den Almogenden God , die een tot verkleyninge zijnder Excellentie,
en uwer Bondkender is onfer herten , fo wy daer afin onfe ziele, voor
genoten ondergank op te nemen , hoe groot en gewigzijn ftrenge oordeel fullen moeten verantwoorden , dat
die moeften zijn , eer fy d'importantie onfer behouwy allen onfen voorleden en tegenwoordigen handel , tig
deniffe fouden konnen overwegen.
tot geenen anderen eynde gerecht hebben,noch en denEn dit is waer in wy niet anders doen,dan wy 't voorken te rechten, dan om waer te nemen Godesaengeleden jaer , by u eygen reden , propooften en inductien
boden genade , hare Majefteyts weldaden , met blijkefl- zijn vermaent geweeft, dewelke doen ter tijd ons bewogen
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wogen hebbende , nu wederom tot U. E. keren , u
niet alleen te vermanen, maer in alle eerbare redelijkheyt af te eyfehen , dat doch in u mach plaetfe grijpen 'tgene uyt uwen eygen mond gekomen ? en in ons
fo goeden plaetfe gegrepen heeft , te weten : Doen wy
in den beginne des voorleden jaers , ons befwaert vonden in den vryen keur die zijn Excell. begeerde, van een
ptrfoon uyt elke Provintie in den Rade van State , UE.
felfs op de generale vergaderinge onfe gefanten verklaert hebben, eer zijn Excellentie nietvernoegtfoude worden, dat UE. hem liever dengantfehen keur
en vcrkiefïnge van den geheelen Raed wilde toelaten.
Hy waer hier gekomen om te regeren , en niet om
geregeert te worden: Om te gebieden, en niet om
geboden te worden : Om wetten te ftellen , en niet
om te ontfangen : enfowy hiertoe niet en fouden willen verftaen, dat U E. alfdan gemeynt waredaer in
by haer felven en apart te verfien. Dat nu defe uwe eygen felfs redenen in u plaets grijpende , zijn Excellentie in zijn nootwendige autoriteyt , en namentlijkin'c
ftuk van de contributien en wat 't beleyt der oorlogen
2engaet, bevefticht en daer in gehouden werde. Want
behalven dat het van node is onfe fwacke middelen met
autoriteyt te (lijven, fo zijn ook die redenen die ons
hare Majefteyts byftant hebben doen verfoeken , nu fo
veel te gewichtiger als wy federt meer gekrenkt , en
feer na ten uyterften gekomen zijn. Anders fou 't fchijnen , dat de nood ( die ons van aenbegin doen wy
machtiger waren , hare Majefteyt heeft doen verfoeken) ons nu fo veel harder perffende , en wy nochtans
hare Majefteyts hulpe met verminderinge van den vorige autoriteyt genoech verwerpende , of willens en
wetens in onfen dood en verderffemfTe lopen , of
eenen Spaenfen peys met den Hertog van Parma voornemen wilden.
En fo dan onfe vereenigde Provintien niet als vremdelingen maer als broeders van eenen Vader by den
anderen , recht of het maer een lichaem waer , in een
verbond
ineenebehoudeniffe
fake verknoopt
zijn, ,'fulks
alle profijt,eneere,
, fchade
fchande dat, verderffenifle, van d'eene d'andere, als zijn eygen felfs
treffen moet : fouden wy ons voor den felven God ,
dien wy over de befworen zijner Excellenticn autoriteyt en onfer gehoorfaemheyt met opgerechte vingeren
hebben aengeroepen , ingeval van verminderingen uwes boven verklaerde gemoedts ( des verre fy ) moeten betuygen, hoe node en met hoe grote hertsleetwefen , wy uwe E. hier met befchaemt , ons en alle
vrome lantfaten verkort en bedrogen fouden vinden ,
daerom wy uwer E. anderwerf vermaent en gebeden
willen hebben, fo lief u is eer en eed, geloof en trouwe, om de fake Godes en zijner armer gemeynten,
om de weldaden van hare Majeft. en de verdienden van
zijn Excellentie , om de befchermeniffe uwes beminden Vaderlands , zijnder redenen die u trecken , beden die uwer lieden bewegen , tranen der ellendigen, die u bemorwen mogen, befitten wy een van
de voomaemfte plaetfcn onfer bondgenoten , de behoudenifle vanden welke, u dienft, vrientfehap ,en
cere, verlies, u fchade, verdriet, en fchande fouden
mogen toebrengen , dat docH alle vorige fwarigheden , difputen en paften ( daer met landen verloren ,
maer niet behouden kunnen worden ) verre van ons
geworpen , wy zijn Excellentie tot ons eygen felfs
profijt en welvaren contentement geven , in 't gene
•wy hem fchuldig zijn, en van aenbegin, op u eygen
felfs inductie, gegeven en vergunt hebben, niettwijffelende hare Majefteyt fal ons wel ja meer doen dan
tot noch toe, zijn Excellentie fal in zijn voorgaenden dienft blymoedig continueren , de goede onderdanen (uilen een vrolijke moetgrypen, onfevyanden
fullen daer met ongelooftelijker wyfe gebroken worden, en God alni3gtig fal onfe regtveerdige fake met
een gelukfalige uytkomfte gebenedyden , waer op u
E. goedige en fpoedige antwoorde met onfe gefanten
verwachtende , bidden wy God' Almagtig ,
Edele , Erntfefte , Hooggeleerde , Wyfe , feer difcreteHeeren, goede vrienden, en naburen uwe E. in
gelukfalige en voorfpoedige regerjngc te bewaren.

IV. Deel.

Gefchreven t' Utrecht defen2i.Septémbris, Anno
1587. onder ftond ter ordonnantie vanden Rade, en
Cr.
was ondertekent,
^ van der
, TrVoort.

fflp fuiïenöeanttooüjueentoatter bco?t£ na ge*
bolgt ï£ ïjiec nacec gclegenöct plaetfe bojuer^ber*
Daien,
^en z. <0ctoö?$ $ijn4i>?ebinantfnmbeberga'
öeringe öer Maten ban ItoïianD binnen gefïaen/
upt öen name ban aïïe öe Kernen ban ïfolïanö / öe
Uieïne gecommitteert toaren ban alle öeanöered&cöepuceeröe uut Eunö üoïïanö en öet tfëoo?öer-auar*
tier I Die betre gefeten toaren / en öebben öe &ta*
ten obergegeben tut nabolgenöebertoog.
E Dele , Wyfe , vermogende Heeren , Alio uwe EE. ©«toog
belieft heeft voor Pinxteren leftleden , eenige die- ^SWi
naren des Goddelijken woorts alhier in den Hage te ten ban
beroepen, en den felven door hare Gecommitteerde tocgeuöe
eenige fake aen te geven en teberigten, dienlijk tot bangjol*
de confervatie en vorderinge des lands en der kerken lanü / ge*
Gods : So ift dat de voorfz. dienaers van fodanig haer jj&tj™„
wedervaren rapport gedaen hebben in den partfeulie- ban i#oi»
ren Synode, na gewoonheyt der kerken dit jaer ge- lanü turn
houden : Alwaer goet gevonden is eenige te ordonne- h:t^Ct°7
''
, ter *
wegen der Chriftelijke
ren
E. E. fouden
haer by uwerGemeente
ter gelegentheyt
nooddieen van
laten vinden, om uwer E. E. den welftand en confervatie des lands enkeiken Chrifti te recommanderen :Befonderlijk defe vrymoedigheyt nemende om
fulx te doen , uyt oorfake dat uwe É. E. gelieft heeft
door hare Gecommitteerde voorfz. op datmael hen
aen te geven, fo henyet voorviel dat totden Ampte
van uwe E. E. gehoorde , dat fy tot uwe E. E. felve
komen fouden, uwe E.E. wilden haer inalleminlijkheyt aenhoren : Nu ift alfo dat alle de kerken van Zuyden Noord - Holland eenige verordineert hebben (als
ook doen de Walfche kerken in defe landen zijnde )
om van 't gene nodig ware uwe E. E. aen te fpreken,
waerom binnen drie weken herwaerts alle de gedeputeerde hier'zijnde, van voornemen waren by uwe E. te
komen , dan alfo de gelegentheyt fich als doen niet en
prefenteerde , hebben die gene welke verder gefeten
zijn , den Remonftranten tegenwoordig laft gelaten,
om 't felve by uwe E. E. uyt te rigten.
So en kunnen de Remonftranten dan (E.E. wyfe
Heeren ) niet laten , uwer E.E. ootmoedelijk aen te
dienen, dat de Dienaren des woords alom in Holland
by den vromen Chriftenen en goede Patriotten een grote droef heyt des herten fpeuren , en dat fy felfs ook,
als voorftanders der Chriftelijke gemeente , nietweynig bedroeft en zijn, om dies wille dat fy fien dat niet
alleen den coers onfes voordeels op den algemeynen
vyand des Vaderlands en der kerken Chrifti nu lang
feer is geftuttet, maer ook dat de landen groot afbreuk lyden, jagefchapenzijn in verderf te geraken,
door dien dat tuffchen den regenten van hoogen en legen ftaet, en tuffchen de geünieerde Provintien geenüns en is die unie en eendrachtigheyt die tot 's lands
behoudenifle gerequireert wort en te wenfehenis ,ja
laten hen feer veel bedunken, dat hooglijk tevrefen
fy , dat het loflijk verbond , tuffchen hare Maj. van Engeland endefe Provintien gemaekt, geheel te niet fal
lopen , en de partyen fig fullen komen te fcheyden , en
^
alfo een yegelijk vroom burger , ingefeten en goet dhriften welmeenmag
ja fchuldig is
bevorderen
lands confervatie
is tedienende,
by 't
de gene
gene totdiegein
de regeringe geftelt zijn , veel meer de dienaers des
Goddelijken Woords, die God die genade gedaen heeft
om te zijn zijne fentboden en regeerders in zijnen huyfe. So willen fy Remonftranten met defen hertgrondelijk om Chrifti wille gebeden hebben, na dien fy verftaen
uwe E. E. vergadert te zijn, om zijne Excell. te antwoorden en te foeken te voldoen, dat defelveop niet (fol. 50.}
anders fiende dan op de eere Gods en behoudenifle des
lands en der kerken,fulken befluyt willen maken als tot
fodanig een loflijk eynden hoognutte en nodige fake
dienftelijk is. De Remonftranten vertrouwen U E. dat
fy de confeivatie des lands en der kerken bchertigen :

4$

Maer

1587.
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alfo het by wylen komt dat fodanige middelen
76 Maer
totbehoudeniffe voorgenomen worden, die daertoe

niet fo feer en ftrecken , overmits daer fomtijds yet
is 't welk het gericht des gefonden oordeels is belettende :So bidden de Remonftranten God Almagtig
uwe E.E. meeren meer te willen verlenen zijne Goddelijke gratie, om van fulke beletfelen ledig zijnde ,
een goede refolutie te nemen , dat niet uwer E. E.
( op eenige niet fo gewichtige differenten blyvende
ftaen ) door de langdurigheyt der handelinge meer
komen te verliefen , ( want de vyand nieten ruft ) als
miflchien 't gene daerom het verfchil is importeert , dat
ook d' offenfie tegen hare Majefteyt en Excellentie niet
groter en worde door eenige voorgewende fwarigheyt
of door lange ophouden: Aengefien dat uwe E. E.
weten dat het beter is de goede gunfte van defelve hare
Majefteyt en Excellentie te behouden > als daer na weder te verkrygen , immers is uwer E. bekent gelijk
wy door eendragtigheyt beftaen, dat alfo onfetweedragt het eenige middel is, waer door de algemeyne
vyand het land en de kerke t'onderbrengen foude mogen :Daer van de Remonftranten verftaen , dat hy
hem hooglijk is beroemende en daer op betrouwende ,en dat niet te vergeefs : Want ook de Heere Chriftus ( fo uwe E. weten ) fegt : dat alle rijk in hem felven gedeelt, verftoort moet worden, daerom de Remonftranten uwe E.E. betrouwen datfy na den vrede
en eenigheyt tragten , en defelve najagen fullen , ten
eynde niet tot ons gefegt werde 't gene dat d' Apoftel Paulus tot den Galaten in een ander materie fpreekt:
So gy malkanderen bijt, fiet toe dat gyvan malkanderen niet verteert en wert.
Ende en konnen de Remonftranten mits'tgene voorfchreven uyt een Chriftelijkc forgvuldigheyt voor de
kerken en des lands welvaren , en uyt fchuldige pligt
die fy denfelven en uwe E. E. fchuldigzijn , niet nalaten op't alderootmoedigfte te bidden , dat uwe E. dcfe faken willen ter herten nemen , en der Remonftranten onderdanige
doende,
&c. bede hen ten beften afnemen , d' welk

boïhe bebelen fouben ban ïjem af te toijchenenaf*
fïaut te boen ban alle particuliere becuonben/en Ijaer
te bouben aen ben eeb Die fp bcmal£<$oubctnrut
<6cncrael gebaen baböen/ opfttaffebanmepnebig*
bept / anberfïnt£ foube bP gebtoongen toetben / bol*
genbe b'autoritept/ plaetfe en amptbemcompete^
tenbe/ fdf$ baer in te boo?ftcn/ p^oteflerenbe ban alle
bojber quaeb bat baer upt foube mogen boigen/toant
bp facb bat 5jjneoberg?otepatientie nergenü anberg
toe en bienbê/ ban om ben bofen inbareboofbepb
te ffernen en ben Hanben in be uptetfïc elenbe te
brengen*
t®m öacb ban ^tate niet toetenbe toat fya ban
foube mogen toefen/ bobben be ^eere31acob©aln
Uaebban ^tate gecommitteert terepfenna ^acc^
lem/ altoaer be Staten ban ^ollanbalfboeberga*
bert toatcn / om ben boo? te bouben en af te b?agen
toat ban btfe fane foube mogen toefen / be boomoem*
be iject ^acoli ©alït albaer geuomen ^ijnbc / i^
binnen gefiaen in be boo?frb?ebe bergaberinge ben
16. <#ctoïi?#/ en Ijecft albaer be hïaebte ban btn
^abebanl-pcefler boo?geb?agen/ en berfoebton?
berriebtinge / toat ban fulr toag / toant bP b^ m gtoteïirgeoffenfeert baer in bant/ enbatbe<6?abe ban
^obenlo öiberfebe patenten upt gaf fonbet boojtoc*
ten ban 3tjn Crceïïentie»
5E>e Staten ban i^oïïanb gaben f\itt op monbelin^
ge anttooojbe/ bat ben bier ban niet en bleehe: bat
oon be gene bie ben <6?abe ban ï|oï)enla bier mebe
aen ben ^abeban BLpcefïer babben belafl/niet en
toetben genomineert : bat fp baer ban niet en geloof*
ben/ maec battettoel febeen bat fulr eenuptfïeelt*
fel toag ban eenige nuabe ongeruflige geeflen/ bie
3ijn aSteeïlentie ban Slpcefïet foebtente abuferen/
ttoifi en oneenigbept tot ber lanben rupne te boe*
ben en tebo^beten/ en bat $tjue Crcelïcntie fobani^
ge oo^blaferg bie bet lanb foebten i^et onbetfle boben
te neeren/ geen geïobe en beboo^be tegeben: fep*
btn ooft bertfaentebebben/ bat be <$?abebant|o*
benlo perfoonliju in ben #age toag genomen / bie fig
fonbet ttorjfe! baet ban toel foube befenberen / bc
toelne fp meenben bat altebe ban fobanige baïfebe
tappo?ten toelgeboo?t foube bebben : batbe ï!aben
ban J&tate baerom ben <$?abe ban ^obenlo baet
ban fcïfjS blagen fouben / bie ben goebe onbertigtinge
foube boen / anbeefïnt£ fouben fp ben 03?abe ban
^obenlo baet toel ontbieben en 51J11 <8enabe bc fahe
te hennen geben : ban betoijle baet nocbnicmanb
toa^ ban be Cbelen/ banbe ^eeteban ^ebagen/
enbattetnocb bibctfebe fïeben ontb|ahen/ enhon*
ben fp b?m uoo? bie tijb geen naber anttooo^b ge*
ben / ban fouben baer op goeb onberfoeh boen ne*
men/ toat ban befahe foube mogen toefen/ en 5ijn
Crccïïentie baet na anttooo?ben/ bcm bibbrnöe/
bietentuffebfnm alïeg gocb offitie te boen fo beel
aï^ mogelih toa^/ fonberfobeeï geboo^en gelobe
te geben opfohranhen funbament/ al^ fp bit toa*

<Bp bit bettoog / toert öen-ïuubett eetfï feet min*
Ööero $ft ö0°? anttaoojbe gegeten / Dat be peeren Staten
ijet lier* baet op fouben ïetten: aïg op een fahe bic beel toel
toog ban genomen toag 5 eenige bage Daer na toette gun 000?
Kanten tjt ben ^eece 2Cbbocaet / HBeefïec Sfoöan bankben*
«tëctotijt/ batnebelt acngefept in effecte / 3£at mijn peeren öe
Staten toifïen/ 't gene fp ïupben in bare remonfïcan*
tic gefept babben en norft toel meec baer toe : bat
mijne boom. lf ceren bet toeïbar en ban 't lanb fo toel
ter petten ginh afé uuh-lupbcn / en bat fp ooit baet in
toel boo?fïen fouben/ fanbet bacc-lieben. <©e remon*
fïeanten moeiten toel na bup£ heten en laten be ^eeten mette fahe begaem
ïDocïj i$ op bit bettoog baet na mebe bp be peeren
Staten geanttooojt/ toelheanttooojbeinbebecga'
öecinge Der Staten ban ïfolïanb binnen ^aetïem
mebegetefolbeccten gearrefïeett jijnbe/ $ Daer na
acbtenbe,
befe bergaberinge ban be^eeren Staten ban
in bmh uptgegeben neff eng 't boo?f3. bettoog / en faï ten<Bv
öcfeïbe anttooo^be tet gelegenbet plaetfe toetben bet* i^ollanb binnen ^aecïem/ in d^ctobcr/ fytbbtnbe
petten Staten ban ^oïïanb epnteïth geaccefïeect en
5©e<jB?abc Öaclt.
, , tw#
*®e 45?abe ban Hpcefïet gefebjeben öebbenbe aen gefloten be anttooo^be bie fp op ben naem ban be föifc
(ter waegt be ïïabcn ban &t&tc I bat tot 5ijne henniffe genomen betfejjap / Abelen en meefie fteben ( toant eenige fie*
SSe
toa^ öat öe &&&* öan fcofjmfo een beel ftcpggboïa ben aï£ ^o?b?ecbt / Üo?en / etc. babben particulier*
lijhen bate anttooo?be aen Hpcefïer gefonben ) ban
Sah
becgabert
met boomemen
om öet ïtrijgo'boïh
ijenlo.m»
te toeten bebabbe/
Cngelfe/leggenbe
op jHaefïant$
M>nxp$f ïfoïlanb en 3Be|i-b^iefïanb / toiïben geben / op be ber*
jfokaefïant en 3Mfébaben/ met getoeïb te ber jagen hlaringe en temonflrantie ban 5ijne boomoembe Ct^
en op te fïaen / bit bp albaer om ben toat te berber* cellentie ban 3tpcefïer ben 7. È/t$tmb&$ boeboo?*
frfjen ( alfo fp lange te febepe babben gelegen )bab* leben aen be Staten <6enetael obetgelebert binnen
be boen leggen / begeerbe bat baer in boo?|ïen fonbe be fïabban 5^o?b?ecbt/ en ben-lieben neffen^ fene*
mogen toojben / bat &p fobanige inbignitept niet tebneben banjijne boomoembe Ctceïlentie toege^
langer en toilbe gebogen/ Dat bp Dit baDDe becfiaen fonben/ toclhe boo^feb^eben anttooo^be toag ïunbenniet upt licïjtbaecbige rapporten: maer banfogoe* beal£bolcbt.
bet 5i)ben bat bP fulhg mofïe geïoben. 25egeecbe
Daerom te toeten of fp ben boo?fcb?ebcn<6jabe ban
Doorlugtige Hooggeboren Furft Genadige Heere , SIntloooa»
ban De
if o&enfo fobanigen autotitept feabben gegeben of
niet : en lip albien fp fuïje niet toe en fïonben / of gem UWe Excellenties verklaringe , remonftrantie , en amtt-.
fobanige laft niet en babben gegeben / batfe tecfïont
proteftatie aen den Staten Generael van de veree- fcj»p/4E«
allen Coïoneïlen/ $tapitepnen/€>ffiaeren enUttjg^
voorieder Wen/ en
^IBottöe*

nigde Nederlandfc Provintien den 7. der

maend
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VerVole der Nederlandfe Oorlogen.
De mesltc
ffeDiii ban
üfjilanD
eit Wt\ïg>?ie{ïanö/
opDeberc
Baringe

maend van September , binnen Dordrecht gedaen, en
den 9. daer aen met uwe Excellenties brieven aen de
fteden in 't particulier gefonden , hebben de. Ridderfchap , Edelen en Steden vaa Holland en Weft-yriesland, Staets-gewijs vergadert zijnde, wel en rypelijk
<geexamineei t.
ftranrie
toan 51JU ■' êii hoewel 't inhouden der felv'er den ;ftaet van-den
GttüU
lande in'c gemeen is betreffen de , en datmits dien volaen öe
gende 'rgebruyk en recht van de voorfz. landen , van
£>tate;i
<0enerael •jwegen aïie de landen in't gemeen defelve behoort
geDaen rot beantwoort te .worden.: Nochtans-.aengenen uwe Ex©o:D!ecj)t
cellentie antwoord is begerende, en dat als noch van
D«a"7I
^epteins .wegen den Scatsn. Generaeï daer op niet geantwoort
kan worden, "door dien de Gedeputeerde vaiVeenige Provintien daer toe van hare:pjincipalen:nieï:cn
zi;n «eloit,:."So .-hebben de Ridderfchap [ Edelen, en
lieden voornoemt, om hen jegens, hare ï Majefteyt,
-uwc ■ 'Excellentie: ,. en .4e Gemeente, in haren .opgelevden ampte naer bchooren re qurjtcn , en uwe Exoellencks bcgserfen te voldoen , tot beantwoordin-

^e.vaüuiehiiiiadig bevonden te dcduccren/t gene hier
•■ria~valgt. 1
- In den éeittan'dat. waeraelkig., en uwe Excellent
teUuves
, dat de landen van Hollandsen Ze*
jriea&foncèifrkfgp,
-'
nett tot
•lanaki,sièn.>srb;i^72.
hen uyt -meer als wettelijke retoiiff'
tteUfliiïit döneri ten> oorloge jegens denrSpangiaerden en hare
ianöen/
fcpfonttóe ■fcdhérenten .voor. de cotrfervacie.van'ae landen /enrhyfender tor hhnchcudingxï vaa de; ware Chriftetijkere.IjouDïage JigieV eentamentlijk der landen «n- fteden, privile*
to»> . bs
tDatC
-gi en ,).vrvhcder:\, en rea-egtighëdehr,:, onder -het.com Ci;2i|t?Iö* tnaudemeü: Koin mijn Hrereden PiiricevanOrangien,
fce celtste / Hoc;* Geborene begeven hebbende: Sijne Princelijcnöer la:;;
tienen (te* •ke Excellentie, en de. Stater» .van .den' voornoemden
tenpübi? -landen , bedagtende dax fy-Iuyden Conder hulpe van
Jegteri/ijc»
pèe nagebure Potentaten niet machtig ent foudön- "Weaaigeno*
len het geweld van hare vyaiaden te wederftaen, hamen
te
jc eerfte toevlugt genomen hebben aen de Koninhjke
ijeuüeii,
'iVlajeiteyt van. Engeland : op de welke fy-luyden fals
wreiende befchermerffe van de ware Chriftelijke religie )voor allen anderen Potentaten hen betrout en
verlaten 'hebb'en. En hebben over fulx van harèMajefteytibyGefamenibin.den jare 1573. als ookinden
beginne van :deh jraie 1577. ootmoedelijk hare Majefteyts genadige gunfte en hulpe verfocht.
Dat daer na met den Hertoge van Anjou, céenige
Kaneel
ttut'bea i ■broeder van dciKoninklijke Majefteyt van Vrankrijk^
toan fllns yan wegen den Staten Generaeï van-de vereenigde Nejon/ e.t
derlanden, g-ehaodelt , en na<'c cverlydenvanden-felfDen &Ci jden den Konink V2n Vrankrijk rot de acceptatie van
imtóbau
-de fouverainitevt defer landen ite vergeefs verfocht:
•én teii leften g_oede hope van de gunlte en aflüiêntie
van hare vooiiz! .'Majefteyt van Engeland ( fo door
den Heere Ambaffadeur DaviCori als anderfints) gegeven, zijnde , de Staten Generaeï voornoemt aen^iare MajefceythaerGefanten gefonden, de fouverainU
teyt van den lande geoffcreert, en van hare Mapéltéyt
.eyntelijk gein\nietrcert hebben een genadig fêcoefs 4
en 't gene het tra&aet met hare Majefteyt gemaekt ,
$anbe! •daer van medeü te 'gt. Waer voren de Staten van Holmet 45113e:
land hare Majefteyr ten hooglten bedanken , enaen dé
ïartó.
felve verbwaden zijn.
Te meer , ov-rmits hare voorfz. Majefteyt boven
«Ertmet
de genadige afii.Kntie, ook belieft heeft uwe Excelfnn €ï»js leopic herwaerts over tefecden , om hare onderfaten
ientu,
wel te regieren
gel'onden
fecoers
tot der
landen.van
indefe faken
(Fol. 51.) allede
te pro-:
defer ,provintien
oorloge
moveren, jegöns hare vyanden, en nadat den nood
ifoude vercyfci.;-:' , den Staren goeden raed te geven
•tot het gouvernement en defenfievan de voorfz. Provintien, enmetalfulke vorderelaft voor uwe Excel-

lentie als 't voorfz. traétaet medebrengt.
De Staren voornoemt bedanken uwe Excell. mede,
en houden hen ook aen defelve verbonden , uyt fake
dat hem beliefc heeft , defe landen ten beften , niet alleen de voorfz. lall van hare Majefteyt te aenvaerden :
maer boven dien op de inftantie van den Heeren Staten
Generaeï, tot de acceptatie van den ftaet en commiilie
als Gouverneur en Kapitey n Generaeï van alle de vereenigde Nederlanden te verftacn.

IV. Deel.

En is van de zyde van de Staten van Holland niet nagelaten het tradtaet met hare voorfz. Majefteyt gemaekt ,in alle poin&enna te komen en t'agtervolgcn ,
en de Edelen en Steden van Holland refpectivelijk hebben mede niet gelaten , fo in't ontfangen van uwe Excellentie, in'tgeneraeï , en particulier in't voldoen van
de.acte van delatien van het gouvernement , het confent van de contributien en anderfints , alle eere, re•fpecl, reverentie en dankbaerheyt , na defer landen ge■biuyk , te.bewijfen. Ook hebben fyluyden uwe Excellentie van allegoede olfitien inden voorleden jare
den landen bewefen, tot meermael in't befonder ten
hojogften'.bedankt.
o'cis ivel Mwer dat fyluvden met den Gedeputeerden
van de Prdyintien van /.elanden Vriefland, uwe Excellentie alhier. te lande wefende, by verfcheyden rem^nilrantien , met behoorlijke reverentie, hebben
vertoont .vele faken die jegens der landen welvaren en
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geregtighejJen , mitsgaders jegens hetvoorfz.'t-racraet
met hare Majefteyt gemaekt j en de acte van delatie van
het Gouvernement waren gepaüeert j fö over de landen
in 't gemeen,. als de provrntie van Holland en andere
hare nagebucen en bondgenoten in 't 'particulier , en
daar van redres verfocht, maer 'tfelve hebben fy luyden
tot..vorderinge van defer la nden welvaren , vryheden,
reclïtenïen privilegiën, volgende het ampt hen-luyden
opgelat ,- en den eed daerop ged: en ,• moeten coen :
en daer-1 mede en is niet anddrs dan den' dienft van hare
Majefteyt^ en uwe Excellentie , mitfgaders deconfervatie van den ftaet defer landen gefocht.

'üeatijx, .
beruett uit
Het Vertrek van uwe Ex^'llentie uyt defe landen , rcUentieö
is by .-de$j* Staten voornoem? om verfcheyden redenen
be lanïigit
uwer Excellentie vertoont , ' voDr defe Jan den feer f cha- fcijabelrjft
délijk en be Ciyaerlij^gea^ht , -én-hebben overfulx fo
met den' GéfepucéêRen van de andere Provintien ,
als alleen j by k\e middelen gearbeyt , om uwe Excellentie daer van te diverteren, en niet könnende 't felve
impetfeFetf , -en nebben daer in niet anders bewilligt,
dan op vaft betrouw-en , dat uwe Excellentie binnen
2 taf 3 maendenifèude wederkeren : en dat gedurende
uwe Excellenties abfentie het beleyt van het gouvernement generaeï, den ratfd van State conform hare refolutie fóudc M'efen bevolen , en de Gouverneurs van
de Provintien refpective iü h.arc wettelijke autoriteyt

gelaten.-'
■ '■'■• •
1
- Maer overmits eènige ivéeken na het vertrek' van
uwé Excellentie is ''bevonden , dat by fekereaóle, fo
wel de autoriteyt van den Raed van Staten, nopende
hedgenerael gouvernement , als van de Gouverneurs
van de vboïfchrevèn refpeclive^Nederlandfè Provintien ,fodanig was gereftringeert en vermindert > dat
onder anderen jegens 'het verraedvan de ftad Deventer (te voren' genoech geopénbaert) door de felve ade
niet en heeft mógen in tijds vOorfien worden, fo zijn
de voornoe^nde Staten genoorfaekt geweeft jegens gelijke inconveniéhten te voorfien , nietby verminderinge van dé eere of autoriteyt van hare Majefteytvan Engeland ofUwe Excellentie, maer by reftitutié of reïntegratie van de eer of autoriteyt van dé Gouverneurs
van de voorfchteven Nederlandfe Provintien , die jegens alle oude gébruyk en recht van den lande was vermindert, -het
nio---• verradelijk overleveren van de Stad
't Gene'- na
van DevènYef; en forten voor Zutphen, (waer in de
Staten tenhoo'gften bedroeft én verflagen zijn geweeft)
nopende den bedroefden ftaet en geftelteniffe vanden
lande , mitfgaders de oorfaken van dien , aen hare
Majefteyt en uwe Excellentie^ gefchreven is geweeft ,
h felve is gefchiet niet om uwe Excellentie eere , name, of geloof te verminderen , maer in de voorichreven verilagentheyt , en om hare Majefteyt en uwe Excellentie den Staet van den lande te reprefenteren> en
te vertonen de fwarigheden daer in de landen hen
vonden, uyt fake dat uwe Excellentie niet na eènige inftruclie, of by advijs van den Raed van Srate,
vele faken den Staet van den lande ten hoooften betreffende hadde
j
belieft te doen, op dat voor den
toekomenden tijd daer in foudc mogen worden yoorfien.
C 2,
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Dat daer mede niet gemeent en is uwe Excellentie by 't volk van defe landen te onteeren , is daer uyt
gebleken , dat niemant dan die ter vergaderinge van
de Staten waren gefonden van defelve brieven copyc
is gegeven , die defelve ook niet dan met goede difcretic , en aen hare principalen hebben gecommuniceert , fulx dat daer van weynig kenniffe onder het
volk is geweeft , voor en al eer copye uyt Engeland
tot Utrecht, en aeneenige dienaers van uwc Excellentie gefonden zijnde, defelve met feker gedichte
brieven van den 10. Martii onder de gemeenten werde geftroyt , en by middelen van dien gearbeyt , om
den Gecommitteerden ter vergaderinge van den Staten
gefonden , ( die de voorfchrevene brieven op't voorfchrevene voorgevallen verraed hadden doen depefcheren ) te doen defavoyeren : En is de copye van
de voorfchreven brieven aen hare Majefteyt tot geenen
anderen eynde rgefonden , dan op hope dat de felve van
de geftelteniiïe defer landen bericht zijnde, des te beter en korter refolutie den Gefanten aen hare Majefteyt
gefonden , foude geven. Maer deStaten verftaende dat
hare Majefteyt en uwe Excellentie het fchrijven vari de
voorfchreven brieven niet ten beften en :verftonden ,
hebben verklaert daer by niet uwe Excellentie, maer
den genen die de felve hadden geabufee.rt, genoteert
te hebben: en hebben voorts hare Majefteyt en uwdExcellentie gebeden , 't gene: in de felve brieven te harde
mochte gefchreven zijn , hare aropten gedane eed , het
gebruyk van de Staten defer landen (die hare Princen en
Gouverneurs gewoon zijn rondelijk en vryelijk alle faken te remonftreren) en&yfonder de grote confternatie, daer mede de herten yan de Staten die"r tijd verflagen waren , toe te geven.
;
SDaec ban
De Staten voornoemt becïank^i uwe Excellentie dat
ie Staten hy vertonende zijne heroi.ee en%*agnanfme courage,
leüanftern n*et tegenftaende de adverfitëyten in dfefe landen gedurende zijn Gouvernement gevallen , en 't gene daer op
gevolgt is, gerefol veert is.gebleven,om nietalleen voor
defe landen aen hare Majefteyt te intercéderen , en weder over te komen , maer ook,dat hy alle voorgaende faken heeft in vergetinge geftelt , en aen hare Majefteyt
geintercedeert , om 't felve ie 't goede op te nemen ,. en
defe landen meer en meer .in hare gujifte en byftant te
behouden.
.....
„
Infgelijx bedanken de Staten voornoemt uwe Excellentie van de grote moeyte en arbeid , die uwé Excellentie gedaen heeft , om deftad van der Sluys te ontfetten.
En fo veel belangt de belofte die den Welgeboren Grave van Hoheplo uwer Excellentie foude mogen hebben gedaen van feker getal krijgs-volk toe te
fenden , en andere fwarigheden die uwer Excellentie
tcgens zijne Genade foude mogen hebben , en weten
daer af niet grondelijk te fpreken, als niet wefende het
werk van de Staten , dan laten hun bedunken dat zijne Genade fulx verftaende uwer Excellentie dies aengaende goet onderricht en contentement geven fal.
Van 'e gene aen penningen en wapenen voor het nieuwe volk van oorloge , vivres , munitions van oorlor
ge , en andere koften , tot vorderinge y&n het ontfet
van der Sluys , by den Staten is opgebragt , weet allerbeft den Treforier : Houden niet-te-min de Staten
voornoemt voorfeker , dat van het goed devoir van de
naeftgelegen Provintien, als Holland en Zeland volkomelijk fal blijken, en dat de koften van dien al feer
yeel de ifoooo guldens excederen , hoewel dat meeft
alle het volk van oorloge , 't welk tot 't voorfchreven
ontfet gebruykt worde , tot lafte van hare Majefteyt
was , fonder dat fy luyden weten by wat faulten de ftad
overgegeven of niet ontfet is : boven dien dat de
100000 ponden by zijne Excellentie gementioneert
op den x\. July leftleden, belooft zijnby den Generalen Staten niet promptelijk , maer binnen den tijd
van een maend daer na volgende gefurneert te worden. Voor d'expiratie van dewelke, naraentlijk den
f. Augufti, devoorfz.ftad Sluys by den vyand verovert worde.
Dat uwe Excellentie ter inftantie van de Staten Generael heeft doen publiceren fek«r Placcaet tegens den

genen
met pogen
feditie'en
, den meeft
Staet
defer die
landen
te populaire
curberen ,fa&ien
( wefende
vreemdelingen , en die haer eygen Vaderland met fulkc proceduren in 't geweld der vyandenhebbendoen
komen, ) 't felve verftaen de Staten feer wel , en ter
cere en reputatie van hare Majefteyt uwe Excellentie,
en confervatie van den Staet van den lande gedaen te
zijn: En bidden uwe Excellentie te willen bevorderen ,dat zijne voorfchreven Placcaten en ordonnantien
daer op gemaekt , jegens alle oproerige en feditieufe
mogen worden geexecuteert, alfo gedurende den oorlog defe landen noyt meer met fulke fïekten en zijn ,
geinfeóteert geweeft, als nu, gelijk onlanxin deftad
van Vliflingen is gebleken. Tot welken verfoek de
Staten te meer gedrongen worden , overmits (y noyt
gehoort hebben , dat byalfulke proceduren, provintien , leden offtedenzijngeconferveert, maer wel dat
by fulke manieren alle lantfchappenenfteden zijngeruyneerten verloren. De Staten hebben tot haer groot leetwefen wel ver?- jjlopenDe
ftaen, dat voor het vertrek van uwe Excellentie uyt ft^en"*
defe landen , eenige mifverftanden tuffehen uwe Excel- tuffcijen
lentie en zijne Genade van Hohenlo, (doch buyten ken- 39"^*
niffe
van de Staten)
ontftaenaltijds
, om willichenbede welke te baallos
^j1^"06:
reconcilicren
, hebbenwaren
fy luyden
reyt geweeft haer uyterfte devoir , en alle goede ofti- b*»l°»
tien te. doen, achtende tot vorderinge van den dienft
van hare Majefteyt uwe Excellentie en byfonder tot
confervatie van den Staet defer landen, ten hoochfteh
nodig, dat by onderlinge goede correfpondentie tuffehen uwe Excellentie en zijne Genade de faken van der
oorloge mogen worden gedirigeert. En geloven dat
het weygeren van volbrenginge van uwe Excellentie
patenten , door de queftie van het ampt van de Gouverneurs van de Provintien is gefchiet : En verhopen
dat nietalleen tuffehen uwer Excell. en den Staten in 't
generael en particulier , maer ook tuffehen uwe Excel,. _
lentie en zijne Genade met behoorlijk refpect , goede
eeuighcyt , vrientfehap en correfpondentie fal worden
gemaekt en onderhouden.
Dat in 't beginfel van de maend van Augufto leftle- 3©atfe«
den (tert tijde hope was dat de Duytfe ruyteren , knech- ^"Jjj"
ten, en pioniers met den eerften in defe landen fou-r bjeöet*
den komen ) by den Staten Generael goetgevonden fcontfte bp
weïde ., datmen voor twee maenden een leger te vel- ^^^
de foude brengen , hebben de Staten ook wel verr t£*
ftaen tot welken eynde fyluyden op't bevel van uwe
Excell. hebben bevordert dat zijne Genade van Ny&naer , met omtrent 1000 ruyteren , en een goet getal
voetknechten, al in befoldinge en tot lafte van defe landen wefende, zijn gemarcheert om de voorfz. Duytfe
ruyteren en knechten te bejegenen : en daer toe opgebracht ibaren
n
gelde omtrent 40000 ponden van 40
groten 't pont : En ten felven eynde hebben fy-luyden
ook aen het vorder volk van oorloge in Holland , Gelderland, enOver- Yffel leggende, en andere laften van
der oorloge, t'federt den felven tijd, betaeltal veel
meer als 100000 gelijke ponden.
't Is waer dat uwe Excellentie in 't eynde van de (Fol. $s.)'
voorfz. maend van Augufto, in den Hage aen de Staten voornoemt gefonden heeft den Raeds-heer Bardefius , Om te vorderen refolutie , fo nopende het krijgsvolk het welk te velde gebruykt foude worden , als
voorraet van vivres en munitions van oorloge voor
den fteden van Aernhem en Berk. Infgelijx zijn advertentien gedaen van de preparaten van de vyanden te
water. Maer op 't eerfte hebben de Staten voor antwoort verklaert , wat devoir byhenluyden op 't bevel
van uwe Excellentie was gedaen in 't betalen van de
ruyteren en knechten, met zijne Genade vanNyenaer
gemarcheert , en ook in 't betalen van het ander volk
yan oorloge in Holland, Gelderland en Over- Yffel
leggende, en dat fyluyden nopende het vorder, hare Gedeputeerden ter vergaderinge van de Staten Generael fouden voorfien met goede refolutie om benef>
fens de Gedeputeerde van d' andere Provintien uwe Excel ent, tegeven goet contentement. Op't twede poinct
is geantwoort, dat by den Staten van Holland voor den
Hecre Overften Schenk federt de maend van Mey trent
on-
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trent 70000 pond. van 40 groten 't pont aen vivres afge- van t'haren lafte te willen brengen het verlies van eenige
fproken , betaelt en zijn geftrengheyt met een goede fteden , of andere ongelucken.
77
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noch
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En dat omtrent tfmaenden geleden, deftad Aernhem wanneer den Staten der geünieerde Provintien eenimet greyncn voor meer als 1200 foldaten een geheel
ge nieuwe en onverdachte laften voorgedragen worden ,fy luyden klagen dat de landen de felve te drajaer , en pok met andere vivres, en een goede quantiteyt
gen befwaerlijk valt.
van munitions van oorloge was voorfien . om jegens beWant de gene die met een goede confideratie letlegeringe in voorraet gehouden te worden : En datfyten ,dat de landen van Holland (die nu geftadig 1 5 jaluyden daer-cn-boven geconfenteert hebben , dat tot
ren lank tegens fo geweldigen vyand in oorloge geverfekeringe en bewaernifle der voorfz. fteden , en byfonder voor de ftad van Aernhem,van den rogge binnen weeft zijn , en fo grote laften hebben moeten dragen)
Utrecht by den Staten van Holland gefonden 400^0 noch in de 2 jaren federt den aenvank van het Gouvernement van uwe Excellentie, alleenlijk totte lopende
laften fouden worden gelicht, en dat noch voor 2000
guldens aen vivres en munitions van oorloge, totlafte laften van der oorloge te lande, en boven de laften van <©e<£ta*
van die van Holland, fouden worden gekocht en der- der oorloge te water, en vele andere particuliere la- ^oiianö
waerts gefonden : En op 't lefte hebben de Staten voor- ften , als fortificatie van frontier-fteden en fterkten , Ijeüfcenm
noemt met zijne Excellentie van Naiïau Admirael ge- logijs gelden van de foldaten , turf en keerfen voor den 2 'a*en
communiceert, die fulke ordre daer op gegeven en ge- garnifoenen, en meer andere verdachte en onverdach- ^cccccf
ftelt heeft , datmen vafte hope heeft dat den gemenen te onkoften fullen opgebracht hebben, ontrent 3900000 giUDert.
vyand te water met geweld niet veel uy trechten fal : En guldens, fullen lichtelijk kunnen oordeelen dat 't felhouden de Staten hen verfekert dat het volk van oorlo- bracht.
ve fonder grote befwaernifTe niet te wege kan zijn gege te water , hen jegens de gemene vyanden wel en vroMen kan met redenen over die van Holland niet klamdijk quijten (al , gelijk fy luydcn gedurende de oorgen ,van dat fy gedurende het Gouvernement van uwe
loge feer manlijk hebben gedaen, 111 verfcheyden exploidren. Verhopende, en nochmaels verfoekende, Excellentie hen in 't contribueren niet behoorlijk foudat uwe Excellentie de middelen tot onderhout van het
den hebben gequeten , nademael fy luyden gedurende
den
oorloge noyt fo veel , en nochtans wel oggelijk
volk van oorloge te water gedeftineert, fodanig fal doen
beneficeren en vorderen, dat op haer goet onderhout meer hebben betaelt, als oyt in Engelantby hare Gedeputeerden voorgeflagen of verklaert is geweeft ,
voorfien fal mogen worden , gelijk gedurende den oordat fy luyden konden doen, hoe wel de landen van
loge altijds is gedaen.
De Edelen en fteden van Holland -hebben om vele Holland noyt fo groten afbreuk en fchade in navigatie ,
wichtige redenen , tot confervatie van den ftaet en ge- handelinge, en anderfints , als inden voorfchreven
rechtigheden van den lande, en ten eynde alle faken tijd geleden hebben.
En daerom achten fy luyden dit een faek van groot ©erhion*
met goede correfpondentie voortaen beleyt fouden mogen worden , op de aenkomfte van uwe Excellentie bedenken te zijn, en verwonderen hen feer , datmen jJ^Uen*11
met goede deliberatie , en gemenen advijs , gedreiTecrt van henluyden vordert verklaringeen verfekeringe, of botert
fekere remonftrantie , daer by fy in erreöe hebben be- Kare middelen met het fecoers van hare Majefteyt ge- berfefces
geert dat goet onderfcheyt tuffchenhetampt van uwe noechfaem zijn, om het oorloge te continueren als S^rtm*
Excellentie als Gouverneur en Kapiteyn Generael, 't behoort.
niet ijet fe*
Mijn Heere den PrincevanOrangienHoochGebo- wet» ban
den Staten in 't generael en particulier , en den Gouver- rene
heeft met Godes hulpe de defenfie defer landen JjSSafoj
neurs van de refpe&ive Provintien , fouden werden onderhoudedat
n , de laften van de oorloge ten naeften
, en fonder fo heerlijken fecoers als hare genoeg *
met het inkomen van de contributien fouden worden aengevaert
Majefteyt genadelik belieft heeft defe landen te accor- $jn «n
vergeleken: dat gerecht zijnde het gene inden voor- deren , fonder de helft van de middelen die by de landen Je'Smnuic
leden jare jegens de traótaten was gedaen, en gedifcre- nu in treyn gebracht zijn , de fteden en fterkten onge- eren.
diteert zijnde alle de gene, die onverftant tuflehenu- fortificeert en van alles onverfien, ook eenige van de ®eP«rtce
we Excellentie en de Staten fochten te maken en te principaelfte van defe landen onder
't geweld van de rangfcrt
voeden , op dat alle faken met goede confidentie fouden vyanden wefende , het groot geweld dat de gemene vy- iiaöbe mtt
worden beleyt.
anden te water en te lande (ook by verfcheyden legers Ë12"1!1!6
Defe remonftrantie met gemeen advijs, ennavoor- en equipagien te water gebruykt) door Godes hulpe ienenVon*
gaende befchrijvinge in 't particulier daer op gedaen , wederftaen, fonder dat alfulke verklaringe of ver- bet fecoers
goet gevonden zijnde, was den gedeputeerden van de fekeringe ge vordert is geweeft: En daerom en is geen toen»?1
Staten van Holland gefonden ter vergadennge van de reden datmen als nu fulke verklaringe of verfekerin- febeemt,
Heeren Staten Generael tot Middelburch mede gege- ge vordert , byfonder nademael defclve of rot een
ven ,met exprefle laft om de felve metten Heeren Sta- grote vermetclheyt of wantrouwe op Godes genade
ten van Zeland , en den Gedeputeerden van den ande- foude moeten ftrecken.
ren geunieerden Provintien te communiceren , en daer
Nademael hare Koninklijke Majefteyt ongelegen is
na uwe Excellentie van wegen de Provintien die de fel- der landen fouveraniteyt of protectie aen te nemen ,
ve goet vonden , of uyterlijk op den name van den of den landen meerder fecoers te doen als het tra- ïËtot te
Staten van Holland alleen te prefenteren.
ftaet inhout, fo en ftaet immers in defe gelegentheyt o{n uat?*'
Dan alfo de felve gedeputeerden om eenige confïde- anders niet te doen, dan God den Heere almachtich <©obeen
ratien de voorfchreven remonftrantie niet en hadden
hare Majefteyt Soeö* u?ti!
't fecoers
op doen
te nemen
denhulpe
landen
belieft, te
geprefenteert , fo hebben de Edelen en fteden , goet te
, en dat
op de middelen en bettoarfc
gevonden eenige van hen-luyden tot Dordrecht aen contributien die by den landen geconfenteert wor- ten,
uwe Excell. te lenden , zijne aenkomfte in Holland te den , eenen goeden ftaet van oorlog te maken , fo
congratuleren , en te verfoeken in conferentie en com- veel ruyteren en knechten in dienfte der landen te
municatie temogen komen op de poinóten inde remon- houden , als men redelijk daer uyt betalen kan , de
ftrantie begrepen, dienende tot goede directie van de Heeren en Hoofden onder malkanderen, de provinfaken van den lande voor den toekomenden tijd.
tien, quartieren en fteden, en de gemeente in eenigWelk verfoek by uwe Excellentie gehoort zijnde, heyt te houden , en fo op de faken van der oorloge
heeft begeert dat de poin&en by gefchrifte fouden wor- als anderen goede ordre te ftellen , der landen , fteden en gemeenten welvaren en profperiteyt te vordeden overgelevert , en is over fulx de felve remonftranren ,de platte landen van in legeringe en uytteringe
tie by den voorfchreven Gedeputeerden geexhibeert :
Of nu by de felve vet buy ten recht of reden is vertoont , van ruyteren en knechten te bevrijden , en alfo op de
of verfocht , fal blijken uyt de voorfz. remonftrantie en confervatie van de provintien , fteden en leden ven dien
lettende , van God den Heere een goede uytkomfte te
nader vertoninge daer op gemaekt.
1
Uyt 't gene voorfchreven is, kan ecnyegelijkver- verwachten.
ftaen, dat uwe Excellentie geen reden heeft (immers
De Staten van Holland en weten niet dat by hen-luyniet jegens de Staten van Holland) om te protefteren ' den, of den Heeren Staten Generael , Placcaten ge
IV. Deel.
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eenige fchaden in Vrankrijk fouden mogen worden
aengedaen , maer hebben tot meermael geremonftreert,
dat fy vreefe hadden, dathetPlaccaetin Aprili Anno
1586. tot Utrecht gemaekt (fonder dat de Staten op de
evidente fwarigheden , periculen, en inconvenienten
die apparent waren daer uyt te tullen volgen , mochten
worden gehoort) tot defer Ianiïen groot nadeel , en
offentie van de nageburen was ftreckende.
Aengaende den vredehandel, verklaren de Staten
voornoemt, dat fy luyden op hare Majefteyt en uwe Excellentie alcijdsalfulken betrouwen nebben gehad, en
alfnoch hebben , dat fy luyden van geen vrede en fullen
tradleren , fonder confent van de Staten Generael daer
tos befchreven zijnde , volgende het tradlaet : En daerom hebben fy luyden de kennifle by hunvandeapparente preparaten van dien gekregen , met alfulke difcretie enmoderatiegebruykt, enfoweynigdaer vangeopenbaert , als den befwaerlijken ftaet defer landen heeft
lijden mogen.
De Staten voornoemt hebben wel gehoort van 't gene de Koninklijke Majefteyt van Denemarken in Mayo
1 jStf. hare Koninklijke Majefteyt dies aengaende heeft
doen proponcren van 't gene by hare Majefteyt daer op
geantvvooi t en vorder gevolgt is : Van de negotiatie by
Andries de Loo , hebben fy mede vele advertentien gehad,uyt, den mond van den Heere Ambafladeur van hare Majefteyt den Baron van Buckhorft, hebben fy ook
hare Majefteyts intentie dies aengaende verftaen : En
veel andere advertentien en advertiflementen zijn dies
a&ngaende tot hare kennifle gekomen, die ook alfulke
waren, en van alfulke perfonen quamen , datmen de
felve fonder apparentie niet en konde houden, maer
nochtans is daer van fcer weynig toe kennifle van de gemeente gekomen.
Dan na dat by uwe Excellentie door den Raets-heeren Valckcn Menin , van de Staten van Holland openbaerlijk afgeeyfcht is geweeft verklaringe, of de landen genoegfame middelen hadden , om met het fecoers
van hare Majefteyt hen felven te defenderen en befchermen , en dat uwe Excellentie oordeelde de middelen
niet beftant te wefen , en by faulte van genoegfame middelen den Staten in bedenken ftelde, of 'e niet beter en
ware vrede te maken op redelijke conditien, ingevalle
de Staten raedfaem vonden een peys te maken , dat hare
Majefteyt te vreden was haer daer toe te employeren
ten meeften voordeel van den lande : So heeft 't felve in
den genen die van wegen de landen lange tijd te voren die advertiflementen hadden ontfangen , enbyhen
noch niet aen de vergaderinge geopenbaert en waren,
fuiken nadenken veroorfaekt , dat geraden gevonden is
de felve den Staten tot hare ontlaftinge te openen , doch
is
gefchiet met mede
goede brochten.
difcretie , en niet anders
als 'tdefelve
advertiflementen
En overmits de forme van procederen in de felve advertiflementen geroert, by de vergaderinge fulkc bevonden worden , dat de felve gebruykt zijnde tot grote
ondienfte van hare Majefteyt, uwe Excellentie en de
landen fouden hebben mogen ftrecken, f© is goet gevonden de voorfz. fake te openen eenige publijke collegien van den lande, om haren goeden raed en ad vijs
daer in te mogen gebruyken.
Sonder dat in 't doen van de voorfz. openinge van hare Majefteyt of uwe Excellentie , anders dan met behoorlijk refpedï , reverentie, en eerlijk is gefproken.
Sonder ook datter eenige occafle geweeft is,of uyt de
voorfz. advertiflementen genomen heeft mogen worden ,om te geloven dat hare Majefteyt of uwer Excellentie fonder advijs of confent van de Staten , eenige
vrede fouden willen tradleren.
Immers is fo wel uyt 't voorfz. geproponeerde van
uwe Excellentie het geopende van den Heere Baron
van Buckhorft , als de voorfz. advertiflementen verftaen, dat hare Majefteyt fonder kennifle en confent van
de Staten niet en begeerde te tradleren.
En daerom hebben de Staten van Holland op de
voorfz. propofitie van der Raets-heeren Valck en Menin verklaert , dat fy luyden de vrede aengaende niet en
konden antwoorden , maer hebben hen gcrefereert tot
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doen , by hen-luyden ter vergaderinge van de Staten
Generael foude worden voor refolutie ingebrogt, die fy
vertrouden dat fulx foude wefen , dat die tot confervatie van de ware Chriftelijke religie, eenfamentlijk de
privilegiën
, vryheden , en gerechtigheden van den lande foude ftrecken.
Hier uyc is lichtelijk te verftaen , hoe node de gepretendeerde goede patriotten , die uwe Excellentie de
voorfz. fake aengaende,fo valfche rapporten hebben gedaen, fouden calumnieren , en hoe hoogelijk de welvaert en eenigheyt van den lande hen-luyden ter herten
gaet,die uwe Excellentie tot het geloven van de voorfz.
valfche rapporten weten te bewegen , om alfo diffidentien en mifverftanden tuflehen hare Majefteyt en uwe
Excellentie en den Staten te vorderen, daer invoorwaer feer nodig is ordre geftelt.
De geünieerde Provintien hebben een unie en ver- be unie en
Jiopenöe
bonb
bec
bond metten anderen gemaekt, en by alle tradiaten be- hetbers
veiliginhoudende
t,
hoe fy luyden in 't hanthouden van tien*
de gemene fake , in 't contribueren en tradleren hen ful- Pzobirts
len reguleren : waer na de Staten van Holland, den welken eenige geeften (die arbeyden om den landen in oneenigheden , diffidentien en oproerte te ftellen) allen
den haet op den hals willen fchuyven , overmits fy luyden der landen welvaert, vryheden, en gerechtigheden,
volgende haren eed en pligt, begeren voor te ftaen, en
de fake geerne met goede ordre, eenigheyt,en confidentie lagen beleyt , hen met grote conftantie fo wel in
voorfpoet als tegenfpoet vromelij k en getrouwelijk
hebben gequeten, gelijk fy luyden met Godes hulpe hopen te continueren : fulx datmen hen-luyden noch verlatinge van eenige der geünieerde Provintien of fteden
van dien, noch feparatie noch bederf van den lande fal
mogen te laft leggen.
De Staten van Holland hebben altijds verftaen al*
noch de autoriteyt uwe Excellentie by het tradlaet met
hare Majefteyt gemaekt , en by adle van de Staten Generael gedefereerr , te hanthouden , maer in 't gene boven
den inhouden van de voorfz. tradiaten en adle is gepretendeert , hebben fy luyden fulke ordre en redres begeert als tot confervatie van de gerechtigheden van den
lande, pertinente diftindlie van het ampt van uwe Excellentie als Gouverneur Generael den Staten Generael
en particulier, mitfgaders van de Gouverneurs van de
Provintien tot onderhoudinge van alle onderlinge goede eenigheyt , verftant en correfpondentie nodig is , alles om redenen en volgende de remonftrantie uwe Excellentie geprefenteert, met de voorfz. nader verklaringe daer op gedrefleert.
©e^ta*
Infgelijx zijn de Staten van Holland te vreden de con- ten ban
tributie van de 200000 guldens ter maend , met 't gene
van ordinaris contributien voor den lopenden jare be- berhlaten
ne boo;
vonden falworden te gebreken , ter difpofitie van zijne tejnntgea
tebjeben
Excellentie en den Raed van State te ftellen : Welver- ^ollanö
ftaende dat de andere Provintien van gelijken fullen ben
ben jace
lapcits
doen , en dat uyt de quote van Holland by uwe Excell. tebe Jïo:t
faib
mogen
ordonnantie betaelt fullen worden de garnifoenen, tradlementen en ander lallen van der oorloge in Holland, tomen
betalen tetee
en in den fteden daer voren fy luyden hen hebben moe- bifpofltte
ten verbinden , vallende : alles volgende den ftaet daer ban ftju
van gemaekt , of dat by gebrek van de betalinge de Sta42jccell.eji
ten voorn, uyt hare quote felfs fullen mogen betalen.
ïïabe ban
't Is immers meer als reden dat van de penningen van
Holland de laften in Holland vallende, worden betaelt,
't%&ÏZs
als in andere Provintien ook van allen ouden tijden ge- ^tate.
bruykt isgeweeft.
Van gelijken is meer als reden dat uyt de felve pennin- ben Dat
gen betaelt wort 't gene de Staten van Holland ten dienfte van den landen hebben moeten beloven aen de gar- battbe
penningen
nifoenen van verfeheyden fteden van Gelderland,Over- ban
lanb l^oi;
be las
Yflel, en andere nagebure Provintien , alfo by gebreke
van dien niet alleen der landen geloof gekrenkt, maer en baec
ftenban
ban
ook de ingefetenen van Holland in perfoon en goede- bte
JI?ollan&
booz ge«
ren daer voor aengehouden en gearrefteert fouden worbebben/
den, daer van in den voorleden jare door de quade beta- ijollanö
werbert
betaelt*
linge aleenige beginfelcn zijn gebleken.
En de voorgaende experientie heeft den Staten van
fp?oJten
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Holland geleert, dat fy Iuyden niet en fouden kon nen
verantwoorden datmen de penningen van Holland alleen ter difpofitie van uwe Excellentie en Raed van State fouden ftellen, en de felve buyten Holland laten treeken, de garnifoenen van Holland onbetaelt laten, den
fteden en landen van Holland onbetaelde ruyteren en
knechten opfenden , en de frontieren van Holland van
alles onverfien foude laten.
't Is kennelijk dat de Staten van de NederlantfeProvintien in 't generael en particulier in 't dragen van hare
confenten, fo tot gemene en particuliere defenfie als anderfints , de felve gedragen hebben op alfulke befprecken , conditien , en limitaticn als fy Iuyden na gelegentheyt des tijds en der faken voor de landen nodig bevonden hebben, welke confenten fo by den Princen als den
Gouverneurs generael met defelvebefprecken, conditien ,en limitatien geaccepteert zijn, en hebben de Staten daer van bedankt : Alfulx fal bevonden worden dat

in 't confenteren van de novennale bede (in de welke de
landen van Holland in 't jaer niet veel meer en betaclden , als. fy Iuyden gedurende het Gouvernement van
uwe Excellentie ter maend hebben gedaen en noch
doen) wel goede poir.&en en conditien hebben befproken , en hare confent daer mede gelimiteert, als onder
anderen , dat fy felfs fouden hebben de adminiftratie
van hare penningen , dat fy hare commiflarifen fouden
hebben prefent opdemonfteringe, dat fy het volk va»
oorloge felfs fouden betalen , dat den Prince of zijnen
Lieutenant Generael forge fouden dragen dat het volk
van oorloge geen foulenof oppreflïe en deden, en dat
de vrye Navigatie Ooft en Weft fouden worden gehanthout : Welk confent nochtans merden voorfz. befprecken en conditien dankelijk genomen, en den Staten in
't generael en particulier in Princelijke woorde belooft
is , alle de voorfz» en meer andere conditien te onderhouden. Waer uyt wel te verftaen is , dat de gene die
uwe Excellentie raden om den Staten fo precife wetten
te ftellen,als de voorfz. verklaringe nopende het dragen
van hare confenten medebrengt, geenfints der landen
welvaert of confervatie ter herten is, of ten minften dat
fy Iuyden van defer landen recht en conditie niet wel
geinformeert zijn.
©«1 ftaet
Den ftaet van der oorlog metten Heere Ambaffadeur
banöeoo:*
loge Kan van hare Majefteyt den Baender-heer vanBuckhorft,
uptVecótis ten overflaen van de Krijgs overften gemaekt, nopende
tribunen de befettinge van de garnifoenen , en is niet fo befwaercoersban ^, of het fecoers van hare Majefteyt en de contribuijarejiDa* tien van 200000 guldens ter maend fullen tot voldoeieftept 8Cj ninge van den felven ftaet wel mogen ftrecken.
fcaet/toer* Ja a^s hec ^coers van hare Majefteyt van f 000 voetï>en.
voïx, en 1000 ruyteren compleet gehouden, en in de
frontier fteden enfterkten, volgende den voorfz. ftaet
mede gediftribueert en gebruykt worden , fo en fullen
niet alleen de vordere geraemde garnifoenen van voetvolk met
,
een goet getal ruyteren , uyt de contributien
van Holland, Zcland, Utrecht en Vriefland rijkelijk dc
2derdendelen van hare befoldinge mogen promptelijk
betaelt worden, maer fullen boven dien in alle occurrentien een goet getal ruyteren en foldaten te Velde , of
ontrent eenige fteden of fterkten die by belegeringe
aengetaft fullen worden, gebruykt mogen worden, blijvende niet-te-min de andere fteden en fterkten volgende den felven ftaet befet , behoudelijk dat de vendelen
compleet gehouden , en tegens de frauden voorfien
mach worden : En alfmen met goede mefnagie en ten
minften kofte dc landen in goede en meerdere verfekertheyt foude willen conferveren , fo foude binnen
defe landen noch een goet getal ruyteren en knechten
by repartitie onder den provintien, quartieren en fteden
op een derdendeel van de befoldinge voor fekere
maenden in 't jaer in waert geit mogen gehouden , en in
alle occurrentien gebruykt worden , aengeften de landen van vele Kapiteynen , Officiers en foldaten te voren
gedient hebbende , wel zijn voorfien.
bt po
Depeteltnt*
Aengaende de koften van de toeruftinge van de fchembntten pen van oorloge te water , hebben de Staten altijds verban ronbos
ftaenen
, verftaen alfnoch , dat de convoyen en licenten
pen en lts
tenten en met de goede prijfen en buyten te water vallende , wel
Pïüfente en ten meeften dienfte van den lande gebruykt en gebc-

• oorloge
neficeert zijnde , (gelijk in 't beginnen van der oorloge 'toatw
etlijke jaren is gedaen geweeft) totdebetalingc van de SSffe
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voorfz. laften niet alleen bevonden fullen worden te fant ge*
wefen fuffifant, maer ook daer van wel een goede fom- ?feS"«
me fal overfchieten , daer mede voor eenige bequame te tornt.
maenden in 't jaer , fo tot ontfettinge van den fteden of
fterkten die belegert fouden worden, als tot afbreuk
der vyanden offenfïvc foude oorlog gevoert mogen
worden.
Dat het volk van oorloge te water in de naefte 2 jaren
fo qüalijk betaelt , en het achter wefen van de equipagie

van de fchepen van oorloge fo groot geworden is, 't felve is gefchiet overmits gevolgt is geweeft de opinie van
den genen die uyt eenige confideratie (hen beft bekent)
menen gehele Provintien (ook die open en tot haren
beften hebben de grootfte en vrugtbaerfte Laotfchappen van geheel Europa) uyt te hongeren en alfo een
eynde van der oopioge te maken. Hoe de felve opinie is
gefundeert , hebben de naefte 3 jaren geleert, in de welke by fulke wegen de minfte plaetfe niet verovert en is ,
maer wel driemacl fo veel goede fteden verloren zijn,
als den vyand in Holland en Zcland in 4 jaren , ten tijde
de middelen die God den Heere door de nature van den
lande verleende, gebruykt werden met ongelijk meer
gewclts en verlies te water en te lande heeft konnen
veroveren.
De Staten van Holland en geloven niet dat de meningc van eenige Provintien of fteden is , dc Burger-vendelen die niet tot gemene defenfie van den lande by kenniffe en ordonnantie van uwe Excellentie gebruykt fullen worden , uyt dc voorfz. contributien te doen betalen ,fo dat ook daer door de contributien niet vermindert en fullen worden.

en (m'
Edelen,
de Ridderfchap,
welke redenen
alleHolland
Mits van
2&tDt»en**'ett*
, uwc
voornoemt
en Weft-Vrifland
fteden
Excellentie bidden en verfoeken uyt gantfeher herten berfoefcen
defe hare antwoordc op de voorfz. verklaringe genade- ^g^I^nt '
dclijken ten beften te verftaen, God Almachtig te hulpe met De *
te nemen, en in zijne magnanimc en heroice intentie «noöelen
©m defe landen tegens den Spangiaerts en hare adheren- £«"ert ^
ten, onverfoenlijke vyanden van de ware Chriftelijke toersba'rt
religie, den welftant defer landen en den goeden inge- ïjarejiP.a;,
fetenen van dien te befchermen , te willen continueren defenfie **
by de vereenigde Provintien, denHeeren, Edelenen ban ben
goede fteden in cenigheyt te blijven , en voor feker te lanöente
houden dat met dc hulp van God den Heere Almachtig «Jf nuea
hare Majcft. beloofde fecoers compleet in goede ordre
met behoorlijke monfteringe gehouden , den vorderen
ftaet van der oorloge met het inkomen van de 200000
guld.ter maend gecompaiTeert op't employ van dc felve
200000 gulden ter maend, mitfgaders 't gene uy t Braband , Gelderland , Vlaenderen , Over-Yflel , Drente
Twente , Groeningerland en andere quartieren onder
't geweld van den vyanden zijnde by verding en anderfints getogen fal mogen worden , op 't volle getal van de
foldaten en jegens alle frauden en abuyfen , en op 't onderhouden van de goede difcipline militaire goede ordre ftellendc en onderhoudende , en de convoyen en licenten ten meeften dienfte van den lande gebeneficeert
zijnde, het voorfz. fecoers en voornoemde contributien en middelen rijkelijken fullen ftrecken, om alle
de gennieerde Provintien , tot vordcringe van hare
Maj. cnuweExccll. loffelijke reputatie, entotfehade
en afbreuk der gemene vyanden, te befchermen , fonder dat van node fal wefen een onfeker ofte bedriegevrede aen te gaen , of defer landen faken defperaet
lijke
houden.
te
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getrouwclijken te betalen, en in 't bevorderen van alle
't gene den welftant, cenigheyt en confervatie van den
lande vereyfcht , ons fulx te quijten, dat hare Majefteyt
4 fullen verftaen.dat wy
en uwe Excellentie metter Cdaed
niet anders van harten en zijn begerende , dan met behoorlijkc dankbaerhey t en conftantie de genadige gunfte van hare Majefteyt en de goede wille van uwe Excellentie tot de confervatie van den ftaet en'tgemeene
befte
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belle defer landen, te erkennen, en defelve in alles (wat
mee coniervatie van de Chriftelijke religie, devryheden, gerechtigheden, welvaren van den landen gefchieden kan) te gelieven.
Ten leften bedanken de Staten voornoemt hare Majeftey t Teer hooglijken , dat hacr genadige beliefte is , defe landen en den fteden der fel ver te laten genieten 't effect van de oude travaten en contracten , ruflehen de
Koningen van Engeland en den Princen van defe landen, en ook met eenige fteden in *t particulier gemaekt,
en fullen van hare zijde in 't generael en particulier , fo
veel hen aengaet , op de onderhoudenifle van dien mede
fulke ordre ltellen dat hare Majefteyt uwer Excellentie
en de Engelfe natie fullen fpeuren , dat fy met een goeden yver niet anders dan alle goede vruntfehap en nabuyrfchap van harten zijn begerende: Biddende uwe
Excellentie dek hare antweorde aen hare voorfz. Majefteyt genadelijken te willen recommanderen.
Aldus gearrefteerr in den Hage den 4.. Octobris , en
is gerefolveert dat daer van overleveringe fal werden
gedaen, tot Haerlem den itf. Octobris 1587. ter ordonnantie van de Staten :
Ondertekent
C. de Rechtere.

Vele en verfcheyden andere inconvenienten foudën
daer uyt ontftaen , en eerftbeklaegt worden, alfmen de
felve met groot nadeel foude fien voor oogen , en buyten remedie.
De Staten hebben zijne Excellentie gedefereert het
opperfte gebiet in de faken van der oorloge , en gelijke
macht in de politie , alles gelijk de Gouverneurs van de
Nederlanden by tijden van Keyfer Kaerle wettelijk
hebben gehadt, na inhout van de acte daer van gemaekt.
Als in den eerften, dat de faken die den landen ten
hoogften betreffen , en daer by den ftaet van den landen
gehelijken foude mogen worden gekrenkt, dewelke
over fulx Keyfer Kaerle niet den Gouverneurs generael
van den landen , (hoewel defelfde grote perfonagien ,
en van zijnen bloede zijn geweeft) en heeft bevolen ,
maer aen hem felven heeft eereferveert , om met goede
kennifle , en ook in fommige met advijs van den Staten,
daer
in ordre te ltellen , aen den Staten fullen blijven gereferveert.
Over fulx zijn altijds gereferveert geweeft, het maken van vrede of beftant : aennemen van nieuwe oorloge, het maken van verbonden en aliantien met vreemde Heeren of landen, het maken van Placcaten of or«
donnantien den ftaet van de lande betreffende, als op de

vergaderinge in den coers of alloy van der munte , reftrinctie van de handeiinge en traffijc op neutrale en
vreemdelanden: Placcaten daer uyt de nageburen KoningenPotentaten
,
of republijken fouden mogen geoffendeert worden : invoeringe van nieuwe rechten of
coftumen : vermeerderinge van delaften van der oorloge boven degene die uytdeconfenten van de Provintien mogen gedragen worden , en diergelijke.
De faken die ter difpotie van den Gouverneurs generael van de Nederlanden hebben geftaen, verftaen de
IN den eerften verklaren de Staten altij ds van menin- Staten dat ter difpofitie van zijne Excellentie als Gouverneur generael blijven , om daer in metten Raed van
ge geweeft te zijn , en als noch te wefen, zijne Excelcellentie te hanthouden , en doen hanthouden in de au- State, fo van de onderfaten van hare Majefteyt als van
toriteyt , fo by het traótaet met hare Majefteyt gemaekt, defe landen , met goede kennifle te difponeren : En dat
als by de acte en commiffie van den Staten Generael zij- op den name van zijne Excellentie uytgegeven fal worne Excellentie gegeven.
den 'tgene op den name van den Gouverneurs generael
Maer daer-en-tegens , om alle oorfaken van mi fver- van Keyfer Kaerle plach te gefchieden , en op den name
ftanden te voorkomen , begeren de Staten dat zijn Ex- van de Staten, 't gene op den name van Keyfer Kaerle
cellentie volgende zijne gedane beloften en eed > den
plach gedaen te worden , 't Welk geenfins is ftrijdende
Staten en landen mede fal hanthouden in hare privile- tegenstiet tractaet met hare Majefteyt gemaekt , nochte
giën ,vryheden , en gerechtigheden , na inhouden van tegens de acte van de delatie van de autoriteyt of de
den tra&ate met hare Majefteyt gemaekt , en de acte commiflie by zijne Excellentie van den Staten ontfanvan delatie van den Gouvernemente aen zijne ExcellenWel is waer dat in den voorleden jare in differentelijk
tie gegeven.
By verfcheyden aóten,en namentlijk by fekeren brief den naem van zijne Excellentie is gebruykt geweeft ,
by zijne Excellentie demo. JunijleftledenuytGroen- maer 't felve is niet in conformiteyt van 't recht van den
wits gefchreven aen zijnen Secretaris Junius, wort d'au- lande gedaen, en daerom behoorde daer van redres te
gen.
toriteyt van den Staten in twijfel geftelt, en daerom is
ook gedurende den oorloge in regefchieden,
nodig bevonden daer op fekere difcoers en verklaringe gart van mijn gelijk
Hcere den Prince van Orangien Hog. Ge.
hier by gevoegt te maken, inhoudende deductie van het uyt mindere redenen begeert en gedaen is geweeft.
recht van den Staten ,
En fal niet bevonden worden dat oyt eenige GouverWelk recht de Ridderfchap,Edelen en fteden amptsneurs Generael van de Nederlanden , anders gebruykt
halven , en by folemnelen eed verplicht en verbonden of geufeert hebben gehadt, noch ook dat de Generale
zijn voor te ftaen , te meer overmits by gebreke van Staten met 't confent van den Staten van Holland , zijndien , de landen gefchapen zijn te vallen in verfcheyden der Excell. fulx als jegenwoordelijk gebruykt wort ,
grote fwarigheden en inconvenienten :
toegelaten of geconfenteert hebben.
Want ingevalle de fouverainiteyt van den lande niet oytNict-te-min
om zijne Excellentie te gelieven in allen
by den Staten en fou de wefen, (als voorgeftelt wort,) 't gene fonder groot nadeel van den ftaet van den lande
fo foude volgen > dat fy donrechte verklacrt hebben den
kan gefchieden,fouden de Staten te vreden wefen te geKonink van Spangien van de adminiftratie van de foudogen dat
, nopende de intitulatie en 't fegel van de deverainiteyt derfel ver vervallen te zijn , gedaen om wetpefchen in regart van zijn Excellentie gene verandetelijke redenen alle de wereld bekent , en alle 't gene by ringe en fal gefchieden , mits dat daer van acte gemaekt
den Staten tot defenfie en confervatie defer landen, en
worde van nonprejuditie.
Het tweede poinct differentiael is nopende den eed
d'onderfaten van dien , gedaen is, in 't aenvangenen
continueren van der oorloge, met 't gene daer uyt ge- van het volk van oorloge , en autoriteyt van de particuliere Gouverneurs van de Provintien.
volgt is, en noch volgen fal, foude in twijfel geftelt worden ,en namentlijk, of fy te rechte hare Koninklijke
De Staten bevinde inden voorleden jare eenige verMajefteyt van Engeland, en de Koninklijke Majefteyt
anderingen nopende den eed buyten het tractaet met
van Vrankrijk fucceffivelijk de fouverainiteyt van den hare Majefteyt gemaekt , gedaen, en dat daer uyt airede
landen hebben aengeboden , en ook of zijne Excellen- verfcheyden mifverftanden gefproten zijn , en vorder
tie tot Gouverneur generael van den landen by hen-luy- gefchapen zijn te fpruyten , hebben nodig geacht te verden te rechte gecommitteert is.
foeken dat eenen generalen eed en conform de voorfz.
Item en fouden ook namaels noch met hare Maje- traótaten by het volk van oorloge foude worden gefteyt,noch met eenig ander Potentaet, op de delatie
daendaer
,
by de felve fullen fweren getrouwigheyt aen
van de fouverainiteyt niet mogen handelen.
den landen in 't generael, en aen zijne Excellentie als
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Vervolg der Nederlancffe Oorlogen.
Gouverneur Generael van de felve , leem aen de Provintien , fteden en leden daer in fy gebruykt of in garnifoen geleyt fullen Moorden, en voorts dat fy zijne Excellentie fullen obedieren als Gouverneur Generael van
de felve landen, en dat de Overften, Rit-meefteren ,
Kapiteynen , Officieren en Soldaten ook fullen fweeren
de particuliere Gouverneurs van de Provintien en hare
Lieutenanten te obedieren in de Provintien daer fy fullen worden geemployeert.
Niemant en kan feggen dat by den voorfz. eed anders
als 't gene redelijk en tot confervatie van dertïandenotelijk is , begeert wort , immers is 't felve conform het
tra&aet met hareMajefteytgemaekt, en den eed te voren in conformite van de nader unie gebruykt, wefende in effeóte getrouwighey t den landen in 't generael en
particulier , getrouwighey ten obedientieaen zijne Excellentie alsGouverneur Generael , en obedientie aen
den Gouverneurs Van de particuliere Provintien en hare
Lieutenanten , wefende der felver beftelde Overften ,
in qualieeyt als Kapiteyns Generaels van de Provintien
hen-luyden bevolen , fo lange fy luyden daer in zijn ,
fonder' dat daer uyt nochte multitude van eeden pochte confufie, noch vilipendentie geargueert kan worden.
Datmen het volk van oorloge niet en foude (lellen
(Fol. 55.) onder den eed van obedientie van de Gouverneurs van
de Provintien en hare Lieutenanten , is dire&elijk tegens d'autoriteyt en 't recht van den Gouverneurs van
de refpe&ive Provintien ftrijdende.
Gemerkt de felve Gouverneurs V2n allen ouden tijden zijn geweeft en noch zijn Kapiteyns Generaels van
de Provintie of Provintien van haren Gouvernementen :
en ftaet tot haren lafte , alle 't gene de verfekeringe, bevvaerniiTe , en confervatie van de felve Provintien , Steden ,Forten en Havenen van dien aengaet , en namentlijk het veranderen , vermeerderen en verminderen van
de garnifoenen , na dat den nood vereyfeht.
' Hoe ware nu mogelijk dat een Gouverneur en Kapiteyn Generael van een Provintie zijn voorfz. autoriteyt,
ampt en ftaét foude konnen uytvoeren , indien het volk
van oorloge leggende in de felve provintie hem tot gehoorfaemheyd niet en foude wefen verbonden.
't Sclve is inden voorleden jare bedroeffelick en fehadelijken gebleken, onder anderen in de ftad van Deventer en de forten voor Zutphen.
Want in gevalle in 't ftellen van den Overften en het
leggen van de garnifoenen in de felve plaetfen , der landen rechten, en de wettelijken autoriteyt van de Gouverneurs van de Provintien waren gebruykt en onderhouden geweeft, fo foude haer verradelijk voornemen
by den Gouverneur en Kapiteyn Generael van de felve
Pisovintie ( als lange van te voren ontdekt wefende )
hébben mogen geprevenieert worden , 't welk door infra&ie van 't voorfz. recht en gebruyk van de lande niet
en heeft konnen gefchieden.
En daerom zijn de Staten temeerveroorfaekt, het
recht van den Gouverneurs van de Provintien te mainteneren fo
, wel ten opflen van den voorfz. eed van obedientieals
, ook van het veranderen van de garnifoenen,
fonder dat dies aengaende yet nieus of tot verminderinge van d'autoriteyt van zijne Excellentie begeert wort ,
nademael hy commandément heeft over den Gouverneurs van de Provintien , als onder zijnen eed ftaende ,
den welben %ijne Excellentie alt Gouverneur Generael %ijne
hevelen , defe en andere [aken de befchermenijfe van de Pro*
vintien aengaende , doet executeren en nakomen , ah niet
alleen de Gouverneurs en Kapiteyns Generaelf van de Nederlanden ymaer ook de Pr ineen altijds gedaen hebben , ah
wefende* t eenigmiddelwaer door d'auiïeriteyt van een Prince en Gouverneur Generael by een voede en fekere ordre wort
gemainteneert : En overfulx behoort %ijne Excellentie den
Gouverneur van de Provintien principalijk. en voor al te vertrouwen ,en en is noyt in deliberatie geleyt, en veel min
gerefolveert , dat dies aengaende het recht van de Provintien en
, de autoriteyt van de Gouverneurs der felver
foude worden te buyten gegaen , maer hebben de Staten generael en particulier ter contrarien in alle prefentatien van de fouverainiteyt de felve altijds expreffclijk
gereferveert en gemainteneert.
En achten de Staten dat het diftribueren of verande-

ren van de garnifoenen bequamelijker, en tot meerder
dienft en verfekertheyt van den lande, gefchieden kan
door den Gouverneurs van de refpeóHve Provintien ,
die de conditien en gelegentheden van den fteden van
hare Provintien beft bekent zijn , als by eenige particuliere die
, apparentelijk door ambitie na alfulke commifïïe trachten, gelijk onlanx^leden gefien is > dat een
privaet perfoon gelaft is geweeft fekereEngelfe Compagnien binnen Utrecht te brengen , aldaer te wapenen, en in de omliggende fteden te diftribueren , en
daer tegens ander Compagnien daer uyt te trecken , fonder dat daer in den Gouverneur particulier eenigfints
gekent is geweeft.
Sulx dat de Staten 't felve niet en konnen confenteren , ten ware fy der landen gerechtigheden > eenfamentlijk d'autoriteyt van den Gouverneurs van de Provintien wilden verlaten , tot invoeringe van ontallijke confufie, foin 't beleyt van de politie en juftitie, als der
oorloge , en tot een feer fchadelijke prejuditie en confequentie,immers
foude 'tenfelve
niet konnen
den (als wefende eninfra&ie
violatie
van eengefchie-*
van de
principale gerechtigheden van den landen) fonder expres confent van hare Majefteyt , die by den traótate belooft heeft de felfde gerechtigheden te hanthouden.
En voorwaer de landen van Holland , Zeland , en
Vriefland, die fo veel en fo langen tijd voor de confer^
vatie van hare vrydommen en gerechtigheden gedaen ,
geleden , en tot onderhoudinge van dien met hare Majefteyt en zijne Excellentie gehandelt hebben , en hebben niet verdient datmen hen-luyden in't voorfz. poinct
hare gerechtigheden foude verkorten.
Infgelijx hebben de loffelijke dienften van mijn Heere den Prince van Orangien Ho. Me. en van het huys
van Naflau (die noch goed noch bloed voor de defenfic
defer landen gerechtigheden hebben verfchoont) niet
verdient, datmen zijne Excellentie van Naffau de behoorlijke autoriteyt hem wettelijke competerendeen
gedefereert (ook voor de komfte van zijne Excellentie
in de(e landen) foude verminderen , en hem die oneere
en fchande aen doen , byfonder nademael de autoriteyt van zijne Excellentie geenfints en wort verkort by
de hanthoudioge van de voorfz. gerechtigheden.
't Gene fommige voorftellen dat by tijde van oorloge
de autoriteyt van den Gouverneurs van de Provintien
niet precifelijk en worde onderhouden, immers niet als
den Prince of zijnen Gouverneur generael felfsprefent
in de Provintie is , 't felve fal niet bevonden worden in
de Nederlanden gebruykt te zijn.
Dat de Staten begeren den ftaet van het volk en traelementen van oorloge fulx gemodereert en geredreffeert te worden , dat uyt de contributien en confenten
van den landen de laften mogen betaelt worden : En dat
fy begeren dat uyt de penningen van hare quote voor al
betaelt worden de laften in Holland en d'omleggendc
frontieren (daer voren fy hen en den ingefetenen van
den landen hebben moeten verbinden) vallende, werden fyluyden uyt hoger nood daer toe gedrongen :
In den eerften , overmits in den voorleden jare daer
in feer groot exces is geweeft , alfo in 't vertrecken van
zijne Excellentie uyt defe landen, is bevonden den ftaet
van het volk en tra&ementen van oorloge fo feer gerefen te zijn > dat de felve het inkomen van de Provintien
by na de geheele helft excedeerde , en dat de garnifoenen van Holland ongelijk qualijker betaelt zijn geweeft
als
van d'andere Provintien,die niet fo vele als Holland
contribueren.
Item dat niet alleen alle verfchenen en extraordinarife
contributien waren geconfumeert, maer ook op de navolgende maenden de middelen van Holland feer verbonden enbelaft, ja is bevonden dat in effede alleen
de middelen van Holland en van egeene andere Provintien by zijne Excellentie in 't voorleden jaer zijn geadminiftreert, en daer op genegotieert geweeft.
En niet jegenftaende korts na 't vertreck van zijne
Excellentie by den Staten Generael , en Raed van State, met groten arbeyd , moeyte en perieul, den voorfz.
ftaet fulx worde ger ed re ffeert, dat ontrent iooooognldens ter maend de felfde was vermindert , en noch nader gereduceert foude hebben geworden , ten ware
het ver-
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het verraet van Deventer fulxhadde verhindert, fobeduchten de Staten dat delaften van der oorloge altans
wederom verde het fecoers van hare Majefteyt en de
contributien van den landen excederen.
Waer uyt dan de uyterfte confufie in de landen feer
korts fal moeten volgen , ten fy tot redres van dien op
't fpoedigfte worde geprocedeert.
't Welk gedaen, en den ftaet van oorlog fulx gemaekt
zijnde , dat apparentelijk uyt het inkomen van de Provintien de laften betaelt mogen worden , lullen alle faken met meerder confidentie en beter ordre , tot dienfte
van haie Majefteyt , zijne Excellentie, en de landen beley
t worden
, byfonder
't gene van den vrede- handel
beducht
worde
komt te als
cefferen.
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Ridderfchap , Edelen en Steden van Holland en Msn
liet
5so?rebets
WeJjtrVriefknd , reprefentcrende den Staten vant
den felven lande, wel en rijpelijken, na voorgaende Detfcbay /
communicatie, deliberatie en rapport, onder den E- rr rijt bri
delen en in de Vroetfchappen van den Steden gehou- al Delen eu
aen.en gedaen op den jegenwoordigen ftaet dejjw lan-, jïefcen ban
Voor het lefte poinc"! is in effecte begeert reparatie den: hebben volgende haren eed en plicht, nodig
ge- fcen iit'ö?
van't gene in den voorleden jare door bedroch van eeniacht den wettigen ftaet der landen van Hollqnd en b;tej.ïlana
ge quade geeiten of mifverftant is gedaen > tegens de
lsan
DuDenallen
tijd
$o!!atiö
tractaten en gerechtigheden van den landen , en dat zij- Weft-Vriefiand by defen te openen , op valt berouwen enj©£ftïicu
gej
ne Excellentie egeene vorder geloof foude believen te dat een yegelijk die defen fal fien daer van fal oordeelen.
geven in faken van den landen den genen die mifver- foonpartijdelijkenen vreetfamelijken,als denbcaiojf-.
ftant tmTchen zi;ne Excellentie en den Staten vorderen, den ftaet defer landen is vereyfehende.
bjupftt.
Het is kennelijk dat de landen van Holland met
op dat alle onderlinge confidentie en correfpondentie
by middelen van dien te beter foude mogen worden in- ■Weft-Vriefiand en Zeland zijn fedende-n tijd van Soq
gevoert en onderhouden.
jaren herwaerts geregiert en berigt geweeft by Graven en Gravinnen, den welken by den Ridderfchap,
Tot welken verfoek de Staten gedwongen zijn , fo
Edelen,
en Steden reprefenterende de Staten van den
wel overmits fy luyden eed en ampts halven 'teerde
fchuldig zijn te vorderen, alsook dat hare nageburen felven lande, de heerfchappye en fouverainitejt. des
en voornamentlijk het tweede lid van de Staten van felver landen wettelijk is opgedragen, en gedefeieert
Utrecht dies aengaende aen hen-luyden vervolg en in- geweeft, die ook met fulke difcretie en matigheyc
ftantie hebben gedaen , en voor de voldoeninge van ha- hen gedragen hebben inhareregieringe , dat defelve
ren eed en beloften in de nader unie gedaen , hen heb- noyt hebben gedifponeert yan oorloge aen te nemen of
ben gefommeert. En het tweede poincl hebben fy luy- peys te maken , fchattinge of contributien over den
den moeten vetfoeken, overmits dat eenige fo van de landen te heffen , of van eenige andere faken de.nftaec
Engelfe natie als van defe landen de faken van den lan- van den lande betreffende (hoewel de felve nochtans,
den niet verfhende , of haer particulier foekende , hen van goeden Raed van den Edelen en ingeborenen van
den ftaet van den lande pnderwinden,en zijne Excellen- de lande ordinarie waren verfïen) fonder. advijs encontie abuferen , tot grote intereft fo van den landen , als fent van den Edelen en Steden van den lande,die t eiken
van de eere en reputatie van zijne Excellentie , en 't wa- daer op werden befchreven en vergadert, en hebben
xe onnodig geweeft in Engeland fo feer grote inftantie boven de voorfz. Raed jd'Edelen en Steden van den lante doen, dat de Gouverneurs van den Bricl en Vliffinde t',allen tijden en in alle faken gegeven favorable au-»
gen , mits hare qualiteyten, in den Raed hadden mogen dientie, volkomen geloof, engoederéfoiutie,opal!q
wefen , ('t welk nochtans afgeflagen is) in dien vry fou- 't gene de felve immermeer hadden te vertonen , der»
ftaet en welvaren van den lande eenigfins betreffende. ,
de hebben geftaen 't beleyt van de fake van den landen
te gebruyken den genen die in qualiteytby den fel ven
't Welk als geweeft zijnde een gantfeh. wettige regie»
nieten zijn te gelijken.
ringe fo feer als oyt eenige andere is bevonden, heeft
5©eöes
En daerom verfoeken de Staten als noch , dat zijne voortgebracht vruchten die merkelijk , en fonderlingc
ïtion|ïcatu Excellentie hare overgeleverde Remonfirantie ,als met tot eere en reputatie van den voorfz. Graven, mitfgaders
tic ban oe
goede kennifïe van faken , en ten dienfte van zijne Ex- welvaert der voorfz. landen en van deingefeteqen dei;
staten
toanjftofe
cellentie enden landen , niet tot diminutie van zijn au- felver hebben geflrekt , als boven alle anderen, dat de
lanti aen
SijnGjccel» toiiteyt, maer tot confervatie van de felve , niet na de Graven van Holland , Zeland , en Vriefland op de heertreöaen en de vereeninge tot Middelburg van de gepafieerdemiffchappye van fo kleynen begrip , zijn geweeft by alle
Itrekt niet verflanden, maer lange te voren gemaekt, en den Ge- Princen en Potentaten van 't Chriftenriik niet alleen in
tot tier;
com it e rden totMiddelburg gefonden , mede gege- fonderlingerefpect, eere en reputatie , als blijkt by de
Kitnöertnï'
ven, en by de felve om verfcheyde redenen ten felven hooge alliantien van houwelijken die fy hebben gege
ban fï;s
ne autotis tijden opgehouden , niet om voorgaende mifverftanden
maekt by na met alle de machtigfte Koningen en Potept inaec op te halen, maer om te voorkomen , de toekomende
tentaten van Chriftennjk, en dat in den jare 1247 Kotot confer*
batte ban in 't goede tcverftaen, met hen-luyden in confidentie nink Willem de 2. van dien name is gekoren geweeft
Defelüe,
te handelen , en de fake van de landen met Godes hulpe Rooms Keyfer , maar ook dat de felve by na altijd zijn
en goede correfpondentie metten Staten van den lan- geweeft viclorieus over hare vyanden, de palen van de
den byhand te nemen , het fecoers van hare Majefteyt , felve landen fekerlijk tegen alle hare vyanden hoe magde contributien , en alle faken van den lande, met advijs tig die waren , hebben befchermt , waer door de felve
van den Raed van State in goede ordre te beleyden , en niet weynig zijn gerefpecteerten ontfien geweeft by hahem behelpen met de middelen die God den Heere
re nageburen , immers mogen wy met de wacrheyd Cegdoor de nature van de landen , tot af brek van de geme- gen, dat den ftaet der landen van Holland en Zeland
ne vyanden is gevende : en is niet te twijfelen , of God binnen den tijd van 800 jaren, noyt metten fwaerde is
de Heere Almachtig fal de faken van de landen fegenen, geconquefteert oft' onder gebrocht geweeft , nochby
gelijk hy in voorleden tijden heeft gedaen, als de landen uytheemfe, noch by Inlandfe oorlogen, 't welk wy niet
niet half fo veel middelen en hadden, als die nu noch en
weten of van eenige andere rijken (ten ware van de
doen. Aldus gearrefteert in den Hage den 4. Octobris, republijkevan Venegien) tegenwoordelijk foude moen is gerefol veert dat daer van overleveringe fal worden
gen worden gefeyt , fonder datmen hier van eeaige andere redenen foude konnen geven , dan dat altijd goede
gedaen, Tot Haerlem den i<J. O&obris 1 f87. ter oreendracht, liefde en verftant is geweeft tuffchen den
donnnantie van de Staten. "
Ondertekent
Princen en Staten van de felve lande , dewijle doch den
C. de Rechtere.
Princen (die by hen felven geen macht hadden) fonder
3bt bcttomngc ban ïjet recljt ban öe ftïööeifcfjau/ den Edelen en Steden van den lande gantfeh niet en vermochten als
, ordinarie geen middelen hebbende dan
€beïcn / en fïeben ban üfoHanö en JDcft-BjicfTanö /
tot bchoutunge ban öe bju ïjcöen / getecïjtigbeöen «i het inkomen van dedomeynen, totvervallingevande
jpjibüegicn en ïofüjfte gebniufeen ban öe fetoe ïanöe / koften haerder hof houdinge en betalinge van de ordi-

toaö al eenigfïng in öe beanttoooiöinge op öe uïacjj?
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen»
Men bevint ook wat autoriteyt de Staten van den fel- den Staten , hebben met-ter-daed nu wel bevonden ,
ven lande hebben gehad > om den Princen (als fy door hoe grotelijks fy in alfulken opinie zijn geabufeert en
quaden raed waren tot nadeel van den lande mifleyt ) te mifleyt geweeft.
Om dan te ontdecken waer uyt de autoriteyt van den
brengen tot recht en redelijkheyt , niet alleen met reStaten
is fpruytende , fo ftaet te confidereren dat de
monftrantien en verfoeken , maer ook , als hier op niet
en werde behoorlijk verfien , met-ter-daed procede- Princen die oyt wetteli jken hebben geregeert, niet alleen hare regeeringe met delatie , confent en believen
rende ,ook ftrengelijk tot ftraffe van den genen die der
Princen autoriteyt hadden mifleyt , mifhandelt of onbe- van den lantfaten hebben begonnen, maer ook fulx verhoorlijk 'mifbruykt, gelijk daer van d'exempelen zijn volcht dat alle de leden van de lichamen , daer van fy tot
vele en menigvuldig.
hooft zijn geftelt, zijn gebleven ongevioleert, onverOok mede bevintmen klaerlijk, dat der Staten van de
kort en onvermindert , 't welk niet en heeft konnen
voorfz. landen officie is geweeft , den minder-jarigen worden verhaelt (dewijle de Princen by fchalkc en ambitieufe luyden lichtelijk worden gecircumvenieert)
Princen te voorfïen van wettige Voochden , Momboirs
ten
ware de lantfaten middel hadden om hem met goede
en Garde nobels , gelijk ook is gefchiet aen Grave Willem de V. van dien name tot krankfinnigheyt gekomen ordre en beleyt t'allen tijden tegen alle quadc praclijken
te oppoferen , en de Prince van de behoudeniffe haerdcr
zijnde.
Eyntelijk is buyten twijfel dat de adminiftratie vande vryheyd en weivaren , uyt den name van alle de leden >
fouverainiteyt van de landen t' allen tijden wettelijk is niet alleen t'allen tijden te vermanen , maer ook om fo
aengenomen geweeft by den Staten der felver , fo wan- wanneer de felve hem tot tyrannye foude laten mifleyneer door aflyvigheyt, min der- jarigheyt, krankfinnig- den, met de middelen van den lande hen daertegens
heyt, mifverftandof eenige andere inconvenientien de t'oppoferen , tot defen eynde zijn de lantfaten van den
voorfz. landen gedeelt in tweederley Staten , te weten,
landen verlaten zijn geweeft van de wettelijke bedie- d'Edelcn
en fteden.
ninge der Princen, die over fulx dikmaels een hooft
hebben gekoren , diemen voocht of ruwaert noemde,
d'Edelen worden gehouden voor een tijd ten opfien
van
de digniteythaerderafkomften (die fonder beroe't Welk ook noch fulx is geobferveert geweeft ten tijde
men wel fulke is > en fo oud alfmen in eenige andere
van den huyfe van Bourgongien , als na 't overlijden van
Hertoge Kaerle en Hertoginne Marie zijn dochter , ten landen foude vinden) en van de heerlijkheden die de
welken tijde Hertog Maximiliaen, willende met gewelt felve binnen defe landen zijn befittende, van welke
contrarye invoeren tegen de autoriteyt van den Staten , heerlijkheden fy luyden meeft al hebben en gebruyken
den gehelen ftaet van den lande bracht in 't uyterfte ge- ' hoge, middele, en lagejurifdiclien, de welke op alle
vaer en perijkel , en Keyfer Kaerle felve is , gedurende occurrentien met malkanderen delibereren op den ftaet
2ijne minderjarigheyt , door d'autoriteyt van den Sta- van den lande , en ter vergaderinge comparerende , adten verfien van voochden, en 't land van behoorlijke viferen op alles neffens de Gedeputeerde van den fteden.
De fteden hebben meeft aleenform van regeeringe,
regierders , die altijd de Staten van den lande (hoewel
in vele faken de vryheyd gedurende de heerfchappye te weten een collegie van Raden of Vroetfchappen , gevan den huyfe van Bourgongien feer is vermindert) gro- conftitueert zijnde van de notabelfte uyt het midden
telijks heeft gereipecteert , als lichtelijk bemerkende vande gantfche burgerye , defe zijn in fommige fteden
zijn ftaet door geen ander middel verfekert te konnen van 40 in andere van 36 in andere van 32,38 of 20 perfonen ,en zijn de collegien van defelve fo oud als de ftewefen,heeft over fulx zijnen fone den Konink van Spanden
,of immers dat geen memorie en is van hare begingien met verfcheyden vermaningen tot gelijke confidefel
felve
, de perfonen eens verkoren zijnde, dienen haer
ntie en difcretie gefocht te bewegen , met expreffe verklaringe, dat hy zijnen ftaet foude fien in perijkel, fo leven of poorterfchap lange gedurende , in plaetfc van
haeft als hy de Staten van defen landen foude hebben in den genen die fterven , of haer poorterfchappen verlakleynagtinge,gelijk hy ook metterdaed bevint,grotelijx
ten, worden by 't felve collegie tot haren gelieven getot zij ne en der landen fchade , fonder datmen den oor- koren , andere perfonen uyt 't midden der burgeren tot
fpronkdefer oorloge andere oorfaek foude konnen ge- vervullinge van 't getal. By defe collegie alleen is de
ven (watmen daer van difcoureert) dan dat hy defe lan- macht om te advilcren , refolveren en difponeren van
alle faken concernerende den ftaet van den lande en der
den met gewelt van Spaens en ander uytheems krijgs-

ftede refpective : En wat 't felve collegie advifeert, refolveert en difponeert , wert by de gantfche burgerye
gevolgt , daer tegen noyt eenige inbreuk of oppofitie
van
de burgeren is gevallen.
Alle 't welke hoe wel wy feker achten genoeg buyten
difpute te wefen, hebben nochtans nodig bevonden hier
By defe collegien worden jaerlijx gekoren de ordinate verhalen, overmits vele perfonen hier van feer onfe- rife Magiftraten , te weten , 4, 3, of 2 Burgemeefters ,
kerlijk en verfcheydelijk gevoelen , de vergaderinge en 7 of meer Schepenen , om te dienen voor een jaer, in
van den Staten anders niet refpe<5terende,dan na dat hen fommige fteden gefchiedendefeeleólienabfolutelijk,
goet dunkt , de qualiteyt van de perfonen op de verga- in de fommige by nominatie van dobbel getal , daer uyt
deringen comparerende te meriteren , en van alle faken by den Stadhouder de verkiefinge van 't gewoonlijk getal wert gedaen.
die aldaer worden gehandelt, oordelende in allen fchijn
of de voorfz. perfonen die uyt den Edelen en by den
Der Burgemeefters offitie is bevolen het ordi naris befteden worden gedeputeert op de vergaderinge van den
leyt en gebiet in alle politij ke faken , fo wel de adminiftratie van ftads goederen en inkomen , als den welftant
Staten , hen felven waren dragende als zijnde de Staten,
en over fulx als hebbende de fouverainiteyt en hoochfte en bewaringe der fteden betreffende.
De collegien van de 3 Schepenen vaceren ordinarie ( Fol. jy. )
macht van den lande, na haren welgevalle van alle faken, den ftaet van den lande betreffende waren difpo- tot d'adminiftratie van de juftitie , fo in alle criminele
nerende, retorquerende over fulx alle de handelingen als civile faken , en hebben en exerceren alle hoge, middele en
, lage jurifdióhen.
der felver tot haren particuliere lafte , haet en nijt : maer
By defe collegien van Magiftraten worden abfolutede gene die nader in fiet 't gene voren verhaelt is , en
andere grote faken by den Princen van den lande met lijk bericht de regeeringe der fteden van Holland, Wefthulpe van den Staten te wege gebrocht, en infonderheyt Vriefland en Zeland , meeft al genoech op eenen voet ,
't gene federt den tijd van 15 jaren herwaerts in den lan- fonder dat de Princen van den landen hen de regeeringen van den fteden eenigfints hebben onderwonden ,
den van Holland met Weft-Vriefland en Zeland is gepaffeert, kan lichtelijk bemerken, dat d'autoriteyt van anders dan in 'tftellen van eenen officier, die op haren
den Staten niet en beftaet in 't beleyt, autoriteyt of magt name de juftitie heeft gevordert. Dit is in 't korte de
van 30 of 4.0 perfonen min of meer , die op haer verga- waerachtige gelegenheyt van de regeeringe der fteden
deringen zijn comparerende, en de Agenten van den van Holland en Zelant,
Waer uyt goet te verftaen is,dat defe collegien van de
Konink van Spangien felfs , die met dufdanige argumenten tegen onfe faken altijd hebben gemineert, en. Magiftraten en Raden van den fteden gevoecht by de
gefocht te brengen in kleynachtinge d'autoriteyt van vergaderinge van de Edelen, ontwijfelijken reprefenteren

volk heeft willen dwingen te doen 't gene fy luyden
ftaets gewijfe niet en hebben goet gevonden in faken
betreffende den ftaet van den lande.
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't gehele lichaem van de
teren den gantfchen ftaet enbedacht
werden eenige forlandfaten , ende en kan niet
mevan regieringe, die met fekerder kennifle van alle
gelegentheden vanden lande foude konnen ,refolveren, of hare refolutien met meerder eendracht autoritey t of gevolg executeren : over fulx en is niet te vern , den ftaet defer landen is geweeft onwonderedat
k, fo gedurig als eenige ftaet ter wereld
veranderlijen
van den Edefoude mogen wefen : Om nu de collegien inge,
en kan
len en Steden te brengen in een vergader
niet gefchieden dan by Gedeputeerden van defelve , overfulx als om eenige merkelijke faken te beraedflagen,
van node is defelve te vergaderen , fo worden die beichrevenmetinfertievandeprincipaelfte poincten: die
by den collegien in deliberatie geleyd endaerop gerefolveert zijnde, worden afgefonden alfulke gecommitteerden, alsfy vertrouwen, en met alfulken laft en refolutie als fy bevinden ten dienfte van den lande te behoren. d'Edelen compareren in competenten getale, en
de fteden fenden een Burgeme^fter , met eenige Raden,
al tot fuiken getale als fyluydengoet vinden na de importantie van der faken , en boven dien zijn de gecommitteerde gedurende 't oorloge (overmits de menigvuldigheyt van de occurrentien ) altijd generalijk gelaft
geweeft , om alle faken de welvaert en confervatie van
den ftaet betreffende , te adviferen en refolveren , fulx
fy luyden ten meeften dienfte van den lande bevinden te
behoren , en befonder om de rechten , vryheden en privilegiën van den lande te mainteneren, en alle inbreken te weren en wederftaen , en defc gecommitteerde
alfulx by den anderen vergaderende , reprefenteren de
Staten van den felve lande, niet datfy in hare perfonen,
©f uyt hare autoriteyt de Staten zijn , maer alleen uyt
kragte van decommifüevan hare principalen, f onder dat
teprefumeren ftaet, dat yemant fich felven uyt ambitie
foude avanceren totdefe commifïïen, want boven dien
de nature van defen volke een afkeer is hebbende van
alfulke ambitie, en vyand is van alle ambitieufen, fo
en ftaet 't felve niet te prefumeren in fo vrye electie -, en
veel min dat yemant in defe tegenfpoet , die God Almachtig den landen gelieft te overfenden , foude begerig wefen om de faken van den lande te handelen , daer
niet dan fwarigheyt is in te fien , niet dan vvandfehap en
mifgunft van den vyanden onfer faken (die ook de gequahficeerfte en vele getrouwe perfonen met valfch aengeven abuferen , dikwils quade opinien van vele goede
dienaers van den lande hebben verwekt) ftaet te verwachten , fonder eenig profijt , over fulx heeftmen het
aennemen van de voorlz. commiffien moeren redigeren
inter numero, neceffaria , en alle die genen die eenig beley t defer landen hebben gefien , konnen getuygen wat
fwarigheden en conftrin&ien zijn gevallen en gebruykt,
om de gecommitteerde, verfochte en gebruykte perfonen tot de opgeleyde laften te bewilligen.
En zijn de felve gecommitteerden gehouden wederkerende hare principalen te doen, van alles goet getrouw rapport.
Dit is 't fundament van de regeringe defer landen
van Holland met Weft-Vriefland en Zeland , daer op
den ftaet der felver landen den tijd van f, 6, 700 jaren ,
en fo langp als de oudfte monumenten ftreckende zijn ,
heeft beruft. Dit is ook (naeft de hulpe van God Almachtig) 'gene
t
dat de felve in dit gevaerlijk oorlog tegen fo machtigen vyand heeft gehouden in goede
kloekmoedigheyt en eendracht, fulx dat gedurende defen oorlog , noyt lid van de voorfchreven landen anders
dan met 't uyterfte geweld, van onsisgefcheurt, noyt
•burgerye oproerig, noyt gemuytineerde foldaten in den
landen van Holland of Zeland zijn bevonden , daer
van wy naeft Gods Almachtige hand geen andereredenen fouden konnen geven, dan dat in alles oprechtelijk, vrymoedelijk , rijpelijk, en met open deuren is
gehandelt, tot welken eynde is gebeurt, dat vele van
de kleyne fteden , ook diernen van ouden tijden ter vergaderinge van de Staten niet en plach te bcfchrijven(immers alle de gene die fulx begeert hebben) in de vergaderinge van de Staten vrye feflie en ftemme is gegunt, op
dat een yegelijk 't beleyt der gemene lants-faken kennelijk zijnde , de laften (die anders onverdragelijkfchij-

nen) met goetwilligheyt gedragen , en de eenigheyt onverbrekelijk onderhouden foude werden, tot welken
eynde d'Edelen en Steden ook vry geftaen Jheeft met
fuiken getal en perfonen, van het lichaem van de Vroetfchappen wefende , te compareren , als hen goetdochte , behoudelijk dat de perfonen by de previlegien van
de landen niet en worden uytgefloten.
Ingevalle nu yemant foude konnen bewijfen , dat on*
der den Edelen of onder den genen die als gedeputeerden van den fteden op de vergaderinge van de Staten
zijn verfchreven , yemant yet foude gehandelt hebben
(deswy niet en weten) anders dan in der voegen als
voorfz. is , en in conformite van zijnen laft en commiffie , de felve foude gehouden zijn t'allen tijden daer van
voor zijne principalen te verantwoorden , en by gebreke van dien ftraf baer zijn als na rechte , en de gene die
ter goeder trouwen arbeyden om fulx te openbaren »
achten wy voor goede liefhebbers des Vaderlands.
Maer de gene die de Staten van den lande verachtende en befchimpende, hare actiën calumnieren , abuferen
hen grotelijks indien fy verftaen te doen te hebben met
de perfonen van de Edelen en gecommitteerde van de
fteden in haer particulier, ingevalle fy niet meteenen
bewijfen , dat yemant van de felve yet fonder laft foude
hebben gedaen, of zijne commiflïegeexcedeert. En hoe
wel vele perfonen fulx uyt onwetenheytenflmpelheyc
doende , 't felfde niet op 't fM'acrfte en wort afgenomen, fo is nochtans feker, dat die gene die fulx doen
met goede kenniffe en wetenfehap, zijn vyanden van
den ftaet en republijke defer landen , en dat defelve
daer mede niet'anders konnen voor-hebben , dan te ondergraven defmdamentenvandenhuyfe, om 't felve
te doen ftorten > en vervallen, fowel ten opfienvan
den Prince als van de gemeente : Want wat is de macht
van een Prince, fonder goede correfpondentièvan zijne
onderfaten? Wat correfpondentie falhy met hen houden, watondeiftantfalhy vanhentrecken, indien hy
hem daer toe laet brengen , dat hy partyfehap aenneemt
tegen de Staten , die de gemeenten reprefenteren , of
om eygenthjker te fpreken , tegen zijn volk felver ? Ten
anderen hoe kan den ftaet van den lande béftaen , indien
het gefchieden konde , dat de gemeente fo verre werde
gebracht, dat de felve partyfehap aen-namen tegen de
Staten ■>dat is tegens de Edelen , Magiftraten en Vroetfchappen van den fteden , die haer voorftanders en wet-,
telijke Magiftraten zijn , die tot voorftant van de gemeente ,ook den ondank van de Princen en Gouverneurs dikwils in't particulier moeten dragen. Daerom
f uilen alle redelijke menfehen klaerlijk verftaen dat den
gemenen ftaet van den lande , geen fwaerder , fchadelijker noch doothjker vyanden fouden mogen hebben,
dan den genen die fich fouden formaliferen tegen den
Staten van denlandein'tgenerael. Maer fulx verftaen
wy niet te wefen degene die foude konnen bewijfen tegen yemanden partrculierlijken , dat de commiffie van
zijnen principalen , op de vergaderinge van den Staten
comparerende , foude hebben geexcedeert, als voorfz.
is , of ook anderfints hen fouden hebben ontgaen.
Hierom fal een yegelijk gelieven te verftaen , dat die
gene die verklaren de fouverainiteyt der landen te wefen by den Staten , fy niet en verftaen daer mede te fpreken van eenige particuliere perfonen of gecommitteerde in 't particulier , maer van hare principalen y te weten de Edelen en Stede<n van den lande,die fy uyt krachte van hare commiffien reprefenteren , 'c welk verfcheyden Princen en Potentaten , en ook hare Majefteyt van
Engeland met de generale Staten tra&erende , en zijne
Excellentie de commiffie als Gouverneur generael van
den felven ontfangende , fulx hebben verftaen, enby
niemanden ter Wereld gecontroverteert mach werden.
Sonder dat wy konnen geloven , dat yemant meent
met goet fundament anders als nu te kunnen fuftineren,
of foude moeten volgen , dat d'Edelen , Magiftraten ,
en Vroetfchappen van den fteden , nu niet de felve magt
en hadden op de exercitie van de Souverainiteyt, die
de felve hebben gehad in voorleden tijden , als voren
bewcfen is,en ook hadden in 't tracleren met hare Majefteyt en conftitueren van 't gouvernement van zijne Excellentiej of anderfins foude moeten in controverfie getrocken
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trocken worden, niet alleen debeftendigheytvan de nadaten met hare Majeftey t , commiflie en gouvernement
van zijne Excellentie , maer alle 't gene de Staten fedei t,
den tijd van 1? jaren tot hare defenfie hebben gedaen
't welk alleen 't werk is van der landen vyanden.
Mits allen 'c welke wy klaerlijk en genoegfaem achten bewefen te zijn, hoe nodig de autoriteyt van den Staten dient geconferveert,als wefende het fundament daer
op den gemenen ftant van den lande is beruftende,
het welk (onder de ruyne van de gemene faken niet en
mach werden gekrenkt , en dat de fouverainitey t van de
lande is by den Staten in alle faken, niet min als die geweeft is by de voorgaende Princen defer landen. Aldus
«earrefteert in den Hage , den 1 6. Julij , En is als noch
»erefolveert , dat daer van overleveringe fal werden gedaen. Gedaen tot Haerlem den 16. Oftobris 1587. onder ftont gefchreven : ter ordonnantie van den Staten
van Holland,
Ondergetekent,
C. de Rechtere.
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Edelen en Gedeputeerden van den fteden van
Holland en Weft-Vriefland Staetfgewijfe vergadert ,gehoort , gefien, en geexamineert hebbende , het
vertooch aen hen-luyden by HenricumCorputium, Arnoldum Cornelij,Petrum Moreau en Petrum Everardi,
Dienaren des Goddelijken Woords in qualiteyt als gelaft by den Gedeputeerden der kerken van Zuyd-en
Noort-holland , gedaen en overgelevert den a. defer
maend van Oktober , hebben na rijpe deliberatie daer
Op voor antwoord verklaert , dat de Staten van Holland
federt
den aenvank van den jegenwoordigen oorloge,
bjt&frs
&n ban alle hare actiën daer na hebben gedirigeert, dat den welHollanö. ftant defer ianden , by hanthoudingevandeware Chri(Fol. j8.) ftelijke gereformeerde religie, eeniamemlijk de gerechtigheden, vryheden, privilegiën en loffelijke gebruyken
defer landen , mochten worden gevordert en geconferveert, daer in fy luyden metalfujkeftantvaftigheyt , niet
min in tegen als in voorfpoet hebben gecontinueert ,
(fonderhea door eenig geweld of aengeboden accoorden daer van te laten diverteren , als fjTook vorder verhopen metGodes hulpe te continueren , ) dat fy vaftelijk vertrouwen dat God den Heere Almachtig hem
daer door over defe landen vorder erbarmen encengeluckige uytkomfte verlenen fal , tot welken en geen ander eynde die onderrechtinge die fy luyden aen eenige
Dienaren des Goddelijken woords voor Pinxreren leftleden hebben doen doen, ook geftrekt heeft, opdat
defelve en hare mede-broederen daer van verfekert
zijnde , des te beter mochten geruft zijn in't trouwelijk
bedienen van hare opgeleyde ampten , en bevorderen
van alle eenigheytendegeruftigheyt onder de gemeente, en is den Staten van herten lief, dat by eenen yegelijken den welftant defer landen toegedaen , en byfonder
by den Dienaren des Goddelijken woords , hen-luyden vertoont en ijjeopent wort , 't gene tot de voorfeyde
welitant nodig foude mogen wefen.
Alle vrome Chriftenen en goede Patriotten hebben
meer als reden om van harten bedroeft te wefen, (gelijk
de Staten voot noemt met en onder hen-luyden uyt ganfcher herten bedroeft zijn)dat in de 4 verleden jaren den
coers onfes yoordeels op den algemeynen vyand des
JL V • L tvl.

Vaderlands en der kerken Chrifti is geftuyter, en dat de1
landen in af breuk , verderf en verloop gekomen zijn :
maer voorwaer de Staten voorn, en kunnen boven de
gemene oorfake van dien (wefende onfe fonden) geert
ander vinden, dan dateenige, fo grote perfonagien als
andere, hen in de regeeringe (onder pretext van de gereformeerde religie feer grootelijx toegedaen te wefen)
eerftinde nagebure Provintien geingereert, en aen hare zijde eenige van de principaelfte dienaers des Goddelijken Woorts gekregen hebbende, het vyer van tweedracht en oncenigheyt , fo tuffchen de Hecren en perfonagien,als den Provintien (profeflie vande gereformeerde religie doende) fulx hebben geftookt, dat fyeerft
fekeren langen tijd fo in'topenbaer als onderde hand,
niet anders en hebben gearbeyt dan om mijn Heere den
Prince var. Orangien H.G. (die fo veel voorde welftant defer landen met goed en bloed gedaen en geleden
hadde) en den Staten van Holland en Zeland , (die hen
foveel jaren ten felven eynde gequetcn hebben) onder
de goede gemeente in haet, opfpraek en nadenken te
brengen, en 'tfelvete wege gebracht hebbende, het
eynde hares voornemens geopenbaert en ten effe&e gebragt , namentlijk de landen en fteden in haer geweld
wefende , den gemenen vyanden Overgelevert , en den
felven van den gehelen welftant , de gereformeerde religie geregtigheden
,
, vryheden , privilegiën en loffelijke gebruyken berooft , en in ontallijke fwarigheden gebrocht , en voorts fo openbaerlijk als onder de hand getracht, met brieven aen verfcheyden fteden gefonden en
anderfints, om den fteden van Holland en Zeland ook
daer toe te brengen , of onder den felven fcheuringe ert
divifie te maken , en hoe wel vele van hen luyden in de
regieringe en het gouvernement geweeft zijnde , als
ook eenige dienaers des Goddelijken Woords (wiens
verraderie en hypocrefle te feer notoir was) byden gemenen vyanden gebleven zijn , hebbende de ware Chriftelijke religie afgegaen en openbaerlijken verfaekt : So
ftaet nochtans ten hoochften te beduchten dat veel anderen (wiens handelinge fo openbaer niet is) hen als
vonken van 't voorfz. vier des
en oneenigheyts in de landen van Holland tweedrachts
, Zeland, en andere vereenigde Provintien verfpreyt hebben , en dat de felve fo
wel in de kerkelijke als wereldlijke regeringe onder
'c voorfz. pretext van de religie hen indringende, defe
landen geerne in gelijke ftaet ïouden brengen als fy haer
eygen Vaderland hebben gedaen, maer dat fylieden hert
in de weg vindende deti Staten van Holland, Zeland, ert
Vriefland , mitsgaders de overgebleven Heeren van dert
huyfe van Naffau en haregeaffeótioneerden , nieten weten bywat middelen fyluyden alle die van den voorfz.
huyfe van Naffau , de Edelen , de Magiftraten van den.
fteden van Holland , Zeland , en Vriefland , en andcrert
wiens onveranderlijke getrouwigheyt vóór de defenfie
van de landen ten vollen beproeft en befogt is , vermaken, en in haet, opfpraek,en nadenken van de gemeente
en alle de wereld fouden konnen brengen , der landen
welvaren en middelen tot niet maken,vreemde en ongewende regeringen voorflaen, misverftanden en oneenigheden in de landen brengen en voeden. Hier toe verftaen de Staten dat gelopen en gedraeft , gefchreven ert
gefonden wort nagt en dag,en dat vele eenvoudige menfchen fchandelijken mifley t worden , dewelke hare mifleydinge eeift beklagen fullen , ( ten fy fyluyden daer
van in tijds defifreren , ) als het te laet en de fake buyten
remedie wefen fal , gelijk de exempelen van de andere
Provintien en fteden daer van nog fo verfchen notoir
zijn , dat ten hoogften te verwonderen is , dat by vele
en byfonder by enige dienaers des Goddelijken woords
defelve tot geen beter fpiegel gebruy kt worden.
De Staten voorn, vertrouwen hen vaftelijken dat de
Kon. Maj. van Engeland (die God den Heere Almagtig
met fo grote wijsheyt,voorfigtigheyt, goedertierenheyc
en Koninkl. deugden heeft begaeft ) het loflijk traftaet
tuffchen hare Majeft. en de vereenigde Nederl.gemaekt,
niet en fal tot niet laten lopen, of haer van defe landeri
fcheyden, uyt fake dat de Staten begeren te hanthouden
en voorteftaen'tgene daerom fy-luyden inden oorlog
gekomen, foveel 1000 menfehen gebleven , foveel landen en fteden geruincert en in d'uiterfte defolatie fijn, en
voor
ïf
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voor de confervarie van de welke hare Majeft. fecoers
verfocht en belooft is, maer hebben veel eer een vaft betrouwen dat hare Majeft. vande ftancvaftigheyc vanden
Staten wel berigt zijnde, haer fecoers vermeerderenen
dat God den Heere Almachtig hare Maj. hart en ook de
harten van andere Chriftel. Potentaten te meer verwecken fal, totdehandhoudinge en uytvoeringe van onfe
rechtveerdige fake : ten welken eynde de Staten voorn,
tot beantwoordinge van zijne Excel, overgeleverde gefchrifte , hare reiblutie fodanig gedrefieerc hebben, dat
fy met vryer confcientie voor God den Heere almachtig
en alle de wereld mogen verklaren, niet anders als der
landen welftand , en by fonder Godeseere en glorie, de
behoudeniire vande voorfz. Chrift. religie, de geregcigheyc, vry heden, privilegiën en loffelijke gebruyken van
de landen, (dewelke fy-luyden volgende hun opgcleyde
ampt voor teftaen en op hare nakomelingen cetranfmitteren zijn verbonden en by ede verpligt,) daer mede
te vorderen, 't felve doende, verftaenfy hare Koninkl.
Maj. en zijne Exc- de meefte eere en dienft te doen , fonder dat fy geloven dat hare Maj. van hunluyden daer jegens yet fal begeren , nademael fy tot de handhoudinge
van dien het fecoers belieft heeft te accorderen, immers
en is niet te geloven dat hare Majeft. meninge of wille
is, dat zijne Excellentie eenige autoriteytin defe landen fal worden toegelaten, jegens de vryheden, gerechtigheden, privilegiën en loffelijke gebruyken derfelver
ftrijdende, nademael hare Majefteyr het defereren van
de autoriteyt originelijkaen zijne Excellentie gedaen ,
dewelke nochtans (faneen mexjudaice verftaen zijnde)
met de welvaert , gerechtighey t , vryheden, privilegiën
en loffelijke gebruyken der landen wel mochre beftaen,
fo qualijken genomen heeft, dat fy dooreenen fpecialen
gefant de revocatie van dien heeft doen vorderen,en niet
Tonder fwarigheyt daer van qualijk gediverteert is geworden, maer is hooglijk.ee beduchten dat die gene die
van zijne Exc. autoriteyt hoogfte fpreken , of de executie van gelijke voornemen als in Vlaenderen is gedaen,
in't maken van een afkeer van mijn Heere de Prince van
Orangien H.G. en de Staten van Holland en 'Zcland, of
ten minften hare eygen autoriteyt , beurfe en profijt foeken te vorderen , en door hen-luyden hand en na haren
welgevallen met confufie begeren gedaen te hebben
'tgene mee goede correfpondentie door den Staten , fo
generacl als particulier , door den Gouverneurs van de
Provinciën, Qverften , en andere Officiers ordentlijken
behoort te gefchieden. Willende de Staten voorn, den
voorfz. Dienaren en alle andere hare mede-broederen,
nochmaels wel rondclijk by defen verklaren, dat fy met
Godes. hulpe hopen onveranderlijken te continueren,
in 't hanthouden van den Welftanc defer landen , en byfonder vande ware Chriftelijke gereformeerde religie,
de gerechtighey t , vryheden , privilegiën en loffelijke
gebruyken der felver , daer voren fy in d'oorloge gecreden zijn , fo veel geleden en ook mee hare Majefteyc en
zijne Excellentie getradeert hebben , enfullenhetcracT:aet met hare Majefteyt gemaekE onderhouden, en de
autoriteyt zijne Excellentie wettelijkencompeterende
hanthouden, en daer toe by alle middelen arbeyden,
om met eenighey.c en goede correfpondentie fo met zijne Excellent, als andere Heeren , elx in hare refpect en
ampt , en namentlijkenmede met de andere vereenigde
Provinciën, fteden en leden van dien de landen te helpen conferveren , begerende en ampts- halven ordonnerende den voorfz. en allen anderen dienaren des Goddelijken Woords, alle hare a&ien tot goede eenigheyt ,
ftichtinge en opbouwinge van de Chriftelijke kerke te
dirigeren, hen te fpiegelenin de exempelen van den ondergank der kerken in Vlaenderen, en hen wachten van
gelijken koers als aldaer genomen is geweeft, en voores
God den Heere bidden voor alle hoge en lage Overighcden, dat fy hen tot gelijken koers niet en laten brengen ,maer in goede eenigheyd elk haer opgeleyde ampt
tot vorderinge vanden welftanc defer landen uyevoeren.
Ged.ientot Haerlem den itf.O&ob. 1587. eer ordonnancie van de Scacen , onderrekene ,
C. de Hechtere.
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den 21. Sept. ftilo veteri , hebben wy van uwe E. gedeputeerden ontfangen,envoorwaer met verwonderinge
't inhouden van dien verftaen, bevindende defelve tegens onfe verdienden, uwe E. gewoonlijke maniere van
fchrijven, fulx gecoucheert, dat wy den autheur van
dien (die wy weten vol paflien , in uwe ftad vreemt , en
cegens den ftaet,vryheden,en gerechtigheden defer landen
party dig teEnwefen
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met reden fouden mogen onbeantwoortlaten,nochtans öeiElifFu
aengefien wy om de pafïïen en party digheden,die eenige itcöec *
in't particulier fonder reden hebben aengenomen,gèen- naemaen
fins de vriendfehap tot onfe goede naburen en bondge- ^j23f
noten begeren te verminderen, maer veel meer defelve ^tatert
te vermeerderen,tot confufie van fulke vremde gepaffio- gefontien,
neerde en partydige menfehen : So hebben wy uwer E. (Fol- 59-)
met defe onfe antwoorde willen indachtig maken , dat
wy het oorloge tegens den Spangiaerden en hare adherenteninden jare 1572. voor de welftand defer landen ,
als de handhoudinge van de ware gereformeerde Chriftelicke religie , eenfamentlijk de gerechtigheden, vryheden, privilegien,en loffelijke gebruyken van den lande aengenomen hebbende, ons (onberoemelijk tot uytvoeringe onfer voorfz. loflijke refolutie,fo incegenfpoec als voorfpoec, cegens het groot geweld der gemene vyanden te water en te lande, fo vromelijk en gecrouwelik hebben gequecen , dac wy mee eenige fteden en
quartieren van Zeland, onder het beleyt van mijn Heere den Prince van Orangien , hoochloffelijker gedagcen, den laftvander oorloge , den cijd van oncrenc f
jaren , alleen fo ftanevaftelik ( mee Gods hulpe ) hebben
gedragen, dac wy ewijfelen , of van gelijken oyeisgehoorc.En daerom is niee ce verwonderen dac wy de hant
van God refolucie,
den Heere befochc
almageig,hebbende,
in'c mainceneren
van onfe
voorfz.
onveranderlijk
daer by begeren ce blijven , fonder dac wy daer van om
eenige redenen konnen wijken , en veel min eer concemplaeie van den genen die andere onfe nagebure lanefchappen en fteden , door immoderare regeringe , confufien , differeneen en oneenigheden , in der vyanden
geweld in feer korren eijd hebben helpen brengen :
Dewelke hen fchijnen ce bedroeven , dac fy defen ftaet
metuluyden in gelijke fwarigheyd als haer Vaderland
isgebragt, niet en konnen brengen.
Wy en twijfelen niet of de oude vrome en goede Patriotten, diealsnoch in de regieringevan U E. ftad gebleven zijn, hebben goede ken nifle, dac wy na hec aenvangen van der oorloge, onfe eerfte coevluchc genomen
hebben aen de Koninklijke Majeft. van Engeland , (die
wy alderbeft becrouden)en van defelve hulpe en fecoers
verfoche, dac wy namaels by U E. en andere Provinciën
bevorderc hebben, om hare Maj. coc hec aennemen van
defer landen fouveraimceyc of perpeeuele procectie ce
verfoeken, dac eyndelijk daer op de Gefancen gefonden,
en de geprefenceerde fouverainiceycen verfochce perpeeuele proredtie , by hare Majeft. afgeflagen zijnde, een
rractaer op 'e fecoers dac hare Maj. byformevanleninge , defe landen belieft heefc te accorderen , gemaekc is,
en dac wy mee die van Zeland voor hec rembourfement
der penningen onfe fteden hare Majeft. ingeruymc hebben, fonder dac wy van U E. andere verfekerrfieye voor
onfe indemniceyc als uwe brieven hebben oncfangen.
Waer uye, en uyc de delacie van hec Capiceynfchap en
Gouvernemenc Generael der vereenigde landen , aen
zijn Excel, by ons bevorderc, en de fware laften en concnbucien by ons coc handhoudinge van dieningewilligt
en opgebragc, wel ce verftaen is, dac wy ons beerouwen
oph3re Maj. en zijn Excel. naeftGod den Heeralmachcigftellende , den felven niec mee woorden of difcoerfen, maer meccer daed becrouc , en door den felven een
geluckige uyekomfte defer oorloge verwachc hebben.
Ook en hebben wy niec nagelarende weceelijke autoriceyt zijne Excellentie uyc 'c voorfz. traótaeccom-
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enby de a&e van 't gouvernement gedefepeterende,
te hanthouden , en de beloofde gehoorfaemheyt
reert,
te prefteren , fonder dat ons eenig inbrek dies aengaende met de waerheyd opgeleyt mag worden.
Wy hebben wel verftaen , dat by eenige vreemdelin( in de (hd, fteden of landen van Utrecht niet ,
gen die
nog in goed nog in vrienden , te verliefen hadden) in
den voorleden jare aldaer te wege zijn gebragt vele onbehoorlijke 3<5ten , toe een ander autoriteit ftreckende,
als met den welftant en geregtigheden defer landen
mag beftaen : en dat eenige van de auteurs van dien, hen
daer door in de principale offitien hebben gedrongen.
Macr van alfulke onwettelijke autoriteit en weten wy
niet te fpreken. En is by ons noy t daer op gedelibereert,
en veel minby onfelaft, yemant gcinduceert tot andere autoriteit , als den ftaet van den lande mag lyden , en
wyluyden te hanthouden altijds willig en bereytzijn
geweeft.
Ons geeft feer vreemd dat in de vooifz. brieven by fo
grote exclamaticn gearbeyt wort , om ons te induceren
rot het opbrengen van de concributien , nademael wy
met meerder redenen uwer E. hadden te vermanen ,
totvoidoeninge van hare beloften, by de nader unie
binnen Utrecht fofolemnelijk aengegaen , gedaen , en
in't defereren van het gouvernement aen zijn Excell.
vernieut, om hen in'tftuk van de gemene middelen
met ons gelijk te maken , daer in ( niet fonder groot
nadeel en intereft van den landen , ingefetenen en conmbutien vanden landen van Holland tot nog toe gebrek
is gevallen , fonder dat de autoriteit vanzijneÈxcell.
of de beloofde gehoorfaemheyt ( daer van de voorfz,
brieven fo hoog fpreken) 'cfelveheeftkonnen regten.
Is wel oy t gehoort , dat van fo kleynen land als Holland is, foveel jaren en fo veel voor hare nageburen
en bondgenoten is gedaen, als die van Holland hebben gedaen en nog doen ?
Die kenniffe hebben hoemen het volk van oorloge
met redelijke betalinge en in goede difcipline onderhouden kan, fullen moeten bekennen, datuytdecontributien van het land van Holland, veel jaren onderhouden zijn, en noch rijkelijk konnen onderhouden
worden boven de notelij kc garnifoenen van de fteden
en Merkten van Holland, en boven de latten van het
oorlog te water , tot aflïftentie , en in de andere vereenigde Provintien, 8 of 9000 voetknechten , en 10
of iaoo ruyteren.
'tSelve heeft nu veel jaren geduert, en wy continueren daer inals nog, tot aflïftentie van onfe nageburen en bondgenoten , en tot hanthoudinge van de gemene fake, fonder dat wy daer van andere recompenfie verwagten of begeren , dan de confervatie van den
welftant der vereenigde landen in't gemeen.
Maer tegens onfe verdienden moeten wy dagelijks
voor recompenfie horen vele valfche opfpraken en calumnien , in allen fchijn of wy tragten te heerfchen over onfe nageburen, daer van uwe E. weten watpropooften in uwe vergaderinge tot meermael zijn gebruykt , hoe wel niemant met de waerheyt kan feggen , dat wy onfelimiten, gedurende den oorlog, in
jurifdi&ie of contributien een voet hebben geextendeert , daer ter contrarie uwe E. en andere nagebure
Provintien vele geregtigheden van den lande van Holland door den oorloge tot hen hebben getrocken.
Dat wy uwer E.goeden y ver ten gemenen beften fouden willen verdonkeren, en gelooft niet, maer wel
dat wy over jaer en dag beklaegt hebbende geweldige
heeifchinge en regeringe , die by en door toedoen van
eenige uyt Braband en Vlaenderen aldaer gebruykt
worden , eu gefchapen zijn meeren meer gebruykt te
worden, tot nadeel niet alleen van de r.orabelfte en principaelfte van der ftad en landen van Utrecht , maer ook
van de gehele burgerie , ja den gehelen Staetvanden
lande, en zijn bedugt, dat de alteratien , nieuwigheden,
en andere vreemde handelingen , die aldaer voorgeftelt
zijn, en voorgeftelt worden, het eynde van 's Hertogenbofch , Gent, of Brugge fullen hebben , daer van
God den Heere U E. en ons genadelijk behoeden wil.
Wy achten alhier onnodich te verhalen deredenen
waerom in den voorleden jare verfcheyde goede luvden
IV. Deel.

van alle Staten fo onordentlijk uyt der Stad Utregt géjaegt , en met cor.fifcatie en plonderinge van hare goederen gedreygt zijn, by wat middelen andere in haren
ftaten en offitien zijn gekomen , en tot wat eynde 't felve
geftrekt heeft , maer wy hebben goede redenen om te
geloven dat die gene die hendaervanfo geheel fuyver
willen houden , bedekte auteurs en beleyders van der
fake zijn geweeft, en dat defelve ( als geboren in een
Provintie daer in die van Utregt de minfte ftaet niet en
fouden mogen bedienen ) niet gequalificeert zijn , bin«
nen de ftad en de landen van Utregt de principaelftc offitien tebedienen , is fo aen zijne Excell. als den Staten
generael tot meermael geremonftreert.
Vorder mogen wy U E. met de waerheyt verklaren ,
dat wy ook fonder uwer E. vermaninge ih't behertigen
van den gehelen welftant der vereenigde Nederlanden ,
niet nalaten fullen te continueren, endatwy alle onfe
a&ien fulx hopen te dirigeren (gelijk wy ook tot noch
toe gedaen hebben) dat hare Majefteyt, zijne Excell- of
yemant van onfe bondgenoten, met redenen daer van
nieten fullen mogen hebben eenig mishagen, alfo wy
daer mede niet anders als de gemene welftant der landen by
, hanthoudinge van de ware Chriftelijke religie a
eenfamentlijk de geregtigheden, privilegiën, vryheden,
en loflijke gebruyken, ( voorde behoudeniffevan dewelke wy en U E. in den oorloge getreden zijn , fo veel
gedaen , geleden , en ook met hare Majeft. en zijne Excellentie getraóteert hebben ) en begeren te vorderen ,
fonder dat onfe a&ien na eenige Spaenfen of Parmafen
peys zijn ftreckende: Dan hebben over langen tijd meer
als redenen gehad te forgen , dat de aclien van eenige aldaer inregeringe wefende , daer toe ftrecken. In welke
forge wy lange fo meerder worden beveftigt , en willen
U E. als onfe goede vrienden, nageburen, en bondgenoten ,van herten gebeden hebben , te willen geloven ,
datwy nietligtveerdelijk, maer door vele wigtige redenen daer toe zijn beweegt, UE. verfoekende mee
goede confideratie op alles te willen letten.
Eyndelijk willen wy uwe E. verfekeren , dat wy de
Provintie, ftad, fteden en landen van Utrecht, met
haer ingefetenen (fonder te letten op alle 't gene binnen uwe E. ftad , door de praótijken en by toedoen van
eenige vreemdelingen in onfe prejuditie is gepaffeert)
begeren te houden voor onfe goede vrienden, nageburen, en bondgenoten : En datwy niet en fullen nalaten defelve in alle occurrentien , volgende de unie , by
teftaen , met alle middelen ons van God den Heere Almagtig verleent , alleenlijk tot hanthoudinge van den
gemenen welftant der landen , tot confervatie van de
ware Chriftelijke religie, eenfamentlijk de voorfz. vryheden, privilegiën , geregtigheden , en loflijke gebruyken , op vaft betrouwen dat God den Heere Almagrig
(die onfe fake wonderlijk heeft begoft en beleyt) defel*
venietenfal verlaten, maer tot goeden eynde uytvoercn,'dien wy bidden ,
Edele , eerfame , wijfe, feer difcrete Heeren goede
vrienden en nageburen , U E. te willen uyt genade verlenen zijne Godlijke gratie, Gefchreven tot Haerlem
den 16. Octobris , 1^87. onder ftont gefchreven ter
ordonnantie van de Staten van Holland , ondertekent;,
C de Regtere.

<$efe anttooojte öebbende Staten ban jtöïïanfr
gefonden met eenen bode en niet doo? gcfantcn (fa
die ban ben fiaöe ban Htrecbt betnlaecde l\m belooft
te3ijn)enboenïebeten. 3^e S3u?gemcefïet ^cben*
tec en anöere die ftet metïjen (maar-/ boeiende ïjen
getapet* onder Öcttooo,?db2eemdeïingenupt 25^
band en ©lacnöeten / tóaren feec geftoo?t en qua*
ïrjft te b?e den in deft anttooo?de / lieten daerom de
boojfs. H&iffïbe en beanttooojbinge met een nadec
bericijt op den naem deó J1kagifïraet£ ban Htmljt
op den tykf ban den Staten ban {foliant! / en een
tyicnbelgftec becmaninge aen de j^agifrraten en
gdcfce gemeenten dec bcreenigbe Bederïanbfc $jo*
bintien in dmït uprgaen/ aï 't tocla fp bp MiffVtie aen
den ïfoge en $jobintiaïcn tëade ban Rolland fbn*
den/ lupdenbe denbnef aende ^ogeen ^obiutia*
ïenfiade ban Rolland aïdu£.
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E Dele , Eerweerdige , hoochgeleerde , wijfe , feer
difcrete Heeren , Wy hadden in Septembri voorleden, fodooronfe Gefanten, als by brieven den Staten
van Holland metfodanige vriendelijkheyt enredelijkhey t doen begroeten , dat vvy niet konden twijfelen ons
goet en Chriftelijk voornemen fonde haer beweecht
hebben (allen mifverftanden teruggegcftelt ) opden
voet van de eenicheyt by ons voorgenomen voorts te
gaen , gelijk fy ook vriendelijker wijfe onfe Gefanten
haddan toegefeyt, en om dat de felve .brieven by alle
(Fol. 60. )
vromen en vreedfamigen inenbuyten de regeringe , fo
wel verftaen en opgenomen werden, een yder copye
verfoekende,befonder ook om na Engeland en aen hare
Majefteyt te fenden , hebben wy eenige dagen daer na ,
den tijd van de beloofde antwoorde lange verftreken
zijnde > defelve in Nederlandfc, en Francoyfe tale omtrent 100 exemplaren fonder verkopinge > na difcretie
doen drucken en uytdeilen , hoewel nochtans d'inhout
foganfchtoteenigheytenverklaringe onfes oprechten
gemoeds dienende , niet en behoorde verfwegen te
worden : korts daer na is ons der Staten antwoord ter
hand gekomen j niet door Gefanten ( fo fy ons belooft
hadden) maer dooreen Bode. Voorwaer een onverdiende antwoord , niet alleen tot verbitteringe aller
mifverfhnden ftrec kende , maer ook genoegfaem om
<iegemeynten door onverftand tot beroerten te verwecken. Waer tegens wy niet en fouden gefchreven
hebben , hadde men ons uyt allen fteden uwer Provintien niet gewaerfchout dat door onfe ftilfwijgentheyd den fommigen te veel voets gegeven , andere
daer tegens te feer bedroeft worden. Al evenwel hebben wy daer toe niet konnen verftaen fonder met eenen
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ftanden te beforgen, dat fy na eenen Spaenfen of Parmafen vrede zijn trachtende. Welke woorden en propooftenwynieten konnen nemen, dan uyt overlopende
paflien gefproken tot partyfehap en beroerten ftreckende,ten fy die perfonen ons worden naemagtig gemaekt,
met behoorlijke aenwijfïnge vande oorfaken die u tot fo
nadeligen oordeel bewegen. Wantwy alles eenes gemoeds, eenen eed gedaen, en met onfen handen getekent hebben , tot vorderinge vanGodes eer, welftand
onfes Vaderlands, gehoorfaemheyt zijner Excel, en boven al na geenen vrede met den Konink van Spangien
te trachten, met woorden of werken, dan op't algemein
aengeven en verfoek onfer bondgenoten , waer by wy
alsnoch,eendrachtelijk voor Goden onfe bondgenoten
volherdende, endaervoorte pande ftellende onfe zielen, lijfen leven , hebben wy des ons grootelijx aen te
dragen , datmen op onfer eenige fo meynedigen aengewone dragen foude , en fullenwy onsvoortaen niet fo
feer verwonderen,waer door het land rechtevoort in fo
groten wantrouwe , partyfehap , en twiften gevallen is,
als onder de voorneemften fulke vremde bewegingen en
gepafïïde affecten tegens hare bontgenoten(leyder God)
gefpeurt worden, want het is voorwaer geen geringe fake, befonder voor Regenten van landen en lieden , den
onfchuldigen verdacht te maken, en waer fulx tuffchen
Provintien en fteden geplcegt word, daer heeftmen niet
fckerders te verwachten als Godes aenftaende ftraffe.
U E. hebben voorwaer feer veel voor de landen , en
mede voor u fel ven gedaen , de andere Provintien hebben ook niet weyniger haer van aenbegin gequeten ,
doen fy de Spangiaerden voor vyanden veiklaeit,en een
fake met UE. tegens den Konink van Spangien hebben
uwer Ed. copie van alles over te fenden. Want al is't dat aengenomen,jadat meer is lang te vorens mijn Heere
deverftandigen hier, in Engeland en aller wegen , de- den Princen van Orangien met geld, fecrete correfponfe antwoord niet anders konnen opnemen , dan ganfeh dentie, en andere hare middelen in't heymelik hebben
buyten propooft gegeven, waer in de principale poin- bygeftaen. Uyt welke Provintien en fonderling uyt den
clen onbeantwoort gelaten zijn, fo hebben wy des niet genen die nu voorvremdelingen gefcholden worden:
De voorneemfte hoofden , overften en kapiteynen zijn
te min ook uwe E. als den voornaemften in't ftukvan
juftitie ( dewijl wy ons by den genen die fulx gedaen hergekomen die uwe faken aengevangen, beleyten met
hebben genoech houden geinjurieert ) niet alleen tot haer bloed tot den ftaet , daer af U E. fïch in den Heere
beroemen mogen , hebben helpen brengen. En waer
getuygen genomen , maer ook gemaekt tot richters
onfes onfchults , des wy verfoeken en bidden , ingeval niet lievers te wenfehen geweeft , dan dat in regart der
bondverwanten noy t yet heimelijx met den Hertog van
by ons eenige fouten bevonden worden, datmenons
Anjou en elders ware gecontracl:eert,het welk ontdekt,
defelve vrymoedelijk aenwijfe, als den genen die om
vrientfehap en eenigheyt te kopen , bereyt zijn daer in dijfidentie hadde mogen verwecken.
So heeft ook God almachtig U E. grote middelen geniet alleen te verfien , maer ook uwe E. trouhertigheyt,
geven, dewijl uyt defelve boven uwe nootwendige gardankbaerlijk te erkennen, is't ook alfo dat na d'oordeel
aller verftandigen de Staten van Holland ons hare nabu- nifoenen, en fchipruftinge , mogen onderhouden worden 9000 voetknechten en 1200 peerden , vande mederen , en bondgenoten in een ander geftalt hadden behoren te ontmoeten , en onfen yver tot wegneminge aller deylinge der welker UE. te bedanken zijn, hoewel
mifverftanden en partyfehappen gelijk te doen : dat uwe
nochtans andere bondgenoten in regart hares minder
E. als in hare Provintie hoofden van de juftitie believe vermogens immers na advenant alfo veel gedaen , en
hunlieden met fodanig onderwijs te voorkomen, dat daer-en-boven een onvcrdraeglijk en ongelooflijk verderf harer landen en lieden geleden hebben , en noch
alles in beteren verftande hervat mag worden. Wy bidden God Almagtig , Edele , Eerweerdige , hooggeleerzijn lijdende, waer tegens wy niet en achten dat UE.
de ,wijfe , feer difcrete Heeren , u te vergunnen in ge- contributien te vergelijken zijn , maer dat defelve uwe
fontheyt,en lank leven, gelukfalige regeeringe. Uyc bondgenoten hoogelijk zijn te bedanken , overmids fy
Utregt defen 2. Novembris, 1J87.
den ganfehen aenftoot dragende , uwe landen befchut$|et naöec ueticöt öeg 3©agifïtaetjg ban Uteccljt ten , fulx dat met haren fchide de macht uwer onderdanen geconferveert wort. Welken allen niettegenftaenop Den biïcf ban öte ban ^oïïanb/ met oe annotatien
de wy de vergelijkinge vande generale middelen in een
öie fu m ö?uft gaben toacen aïöu£ ïunöenöe.
bedorven land fonder neringe , met een welvarende
Provintie
vol koophandel, nochtans geftelt hebben tot
Dele
,
Erntfefte
,
hoog-geleerde
,
vrome,
feer
vooret
gttibe£
bert^a
fienige , difcrete , gunftige goede Heeren en vrien- difcretie van zijn Excellentie , als onfe wettige Oveden. Wyen hadden noytgedagtdat onfe brieven van righeyt, enden welke volgens den tractate van Enger
ftraettï
ban D;
den
a
1 . der voorleden maend ,-by U E. fo lieflfelijk en land fulx is competerende.
trecht op
Maer defe macht en middelen zijn evenwel te gering
met
verfekeringe
van vriendelijke antwoorde ontfangen
bennoo:;
qaenbrri en verftaen, ontrent if. dagen daer na met fo vreemde
gevonden , om den Konink van Spangien fonder uyttmefban onvriendelijke en onverdiende antwoorde foude heb- heemfe hulpe langer te wederftaen,daerom wy te famen
bè Staten
banii?alï
ben bejegent geweeft , want in den eerften wort den au- door onfe gefanten hare Majeft. den 5. Augufti, i?8?.
lauö.
theur fonder hem te noemen ( publijke perfonen wey- hebben doen vertonen, dat onfe middelen , door defen
nig betamelijk ) in onfer aller name gelaftert, daer 't gedurigen fwaren krijg, doen ter tijd airede fo feer afgenomen en verkleint waren, dat het ons onmogelijk
nochtans niet eenes maer onfer aller werk en deputatie
was,
fonder
hulp enbyftand, de fake langer ftaende te
geweeft is. Ten anderen bevinden wy U E. met een
on waerachtig vermoeden bevangen, als dat wy in onfen houden , dat wy derhalven onfe toevlucht aen hare Maraed perfonen hebben die tegens der ftads vryheden en jefteyt van Engeland nemen moeften , als dewelke onfe
gerechtigheden defer landen partijdig fouden zijn , van fake om d'eenigheyt van de religie meeft waren betrefwelke Ü E. over langen tijd meer als redenen gehad
fende. So wy ook in de autoriteyt van de gemeyne regeringe grote fchade geleden hadden,en de landen even
foude hebben uyt hare daden en andere wettige ommc-
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toaerom veel gebiets by haer felven en door hare Gouverneurs
top $tjn
Crceileit elk in't zijn gebruykende , fonder een hoofc van oppertittat
autoriteyt niet te regeren nog te behouden waren , dat
neut bet* \vy daerom hare Majefteit ook ganfch demoedelijken
fagt t)tbi waren verfoekende , ons een Heere van refpect en qualiteyt tot hooft en Gouverneur te vergunnen : daer
mede fy defc landen in der eeuwigheyt tot haren dienft
verbinden, en datelijken bewyfen foude, datfywaer
de regte befchermerfle en voefter-vrouwe van de Chriftelijke religie , waer af (y te recht den lof-ruchtigen
naem over de ganfche Chriftenheyt was dragende.
U E. bekennen immers datfe ons tot defen handel
met hare Majefteyt gevordert en gebrogt hebben , de
oorfaken en redenen waerom , tefamen metdepropoften yetfon* verhaelt , zijn alle de Wereld openbacr,
en fullen ten eeuwigen dagen in hiftorien gelefen
worden. Sijn wy dan in den jare 8 <>. fo geftelt ge weeft
dat wy fonder hooft en hulp by ons felven niet langer
beftaen konden , wat willen wy ons nu beroemen ,
die wy federt aen allen zyden fo gaer gefwakt zijn ,
den welken nog hare Majefteits hulpe, nogd'autoriteit zijner Excell. nieten heeft konnen ophouden uyt
de Gekten en krankten daer in wy gevallen en vervallen zijn ? Wat willen wy ons dan beroemen fo wy van
hare Majefteyt en zijn Excellentie verlaten worden ?
want hebben wy hare Majefteit over z jaren de wacrheyd aengedient , wie kan nu fo verblint wefen dat hy
die felve waerheyd rechtevoort niet veel beter fien ,
kennen , en gevoelen foude ? een land vol twiften >
tweedragten , partyfchappcn , en difputatien , alwaer't
alfo rijk en magtig van geld en lieden , als oyt eenich
volk op aerden geweeftis, foenkan het nochtans in
fuiken geftalt niet bewaert nog behouden worden ,
hoe veel te min wy dan, die daerenboven nog fo gaer
fwak zijn van hoofden , geld , en lieden ? in voegen
dat wy hier beneffens ons felven nog van hare Majefteyts hulpe berovende , moeten of willens en wetens
verloren gaen : of den Spaenfchcn peys als den uyterften anker omhelfen,wantd3twy fouden meynendat
God wondcrbaerlijker wyfe en fon4er dit middel, ons
iiog foude mogen verloflen, gelijk die van Bethulie,
engelijk UE. uytuwes fchryvens, ? jaren lank zijne
genadige hand befocht hebben ( fo hem gcw'ifièlijk
nog middelen ontbreken, nog hy daer aen niet gebonden is ) wy bidden U E. laet ons ons felven niet bedriegen. Wanneer wyGodes heerlijke middelen, en fo geweldigen hulpe als hy ons in fo een Chriftelijken inftrument overvloediger dan oyt aen eenige natie in't Chriften rijk bewefen heeft, enwy nogtans 't felve foweynigagten, fo ondankbaerlijk opnemen en ouweerdelijk verlaten fouden: wanneer wyook tegens zijn gebod en tegens nature, in twiften en partijfchappen d'eeneProvintie tegens d'andere,jaooktufTchende voornaemfte ftedenineeneProvintie verdeylt fouden zijn,
hoe fouden wy konnen ons voor ftaen laten dat God
Almagtig tegens zijn woord ons fonder middelen en
wonderbaerlijker wyfe foude willen verloffen en be*
hoedcn?wy fwijgen Godes vervloekinge over de landen
daer goede Godfalige hoofden weg- genomen worden.
Dat wy ook aen d' ander zyde ons felven fmeeken en
flatteren fouden reent of hare Majefteit daerom onfe fa(ïol.óij ke niet en foude verlaten , alwas'tdat zijn Excellentie
fchoon vertrocke , het is voorwaer ons ongeoorloft :
wy die voor onfe gemeente en onderdanen in'tftrenge
oordeel des alderhoogften fullen moeten verantwoorden :op fo onfekeren fundament in fo gewigtige fake te
bouwen. Want geven wy haren gefanten geen contentement ,- vernoegen wy haren ftadhouder niet, laten
wy met onbillikheyt vertrecken een der voornaemfter
Vorften en Princen van Engeland die onfe faken van
deneerften aenbegin gunftelijk gedragen en gedreven
heeft , den welken hare Majefteit met de hoogfte eere
en ftaet hares rijx begaeft , en over fulx ons daer mede t'onfen verfoeke als met pand harer hertgrondelijke affectie t'onswaerts vereert : Hoe is't mogelijk
• te begrypen dat hare Majefteyt fig des op't hoogfte niet
en fal aentrecken ? Is't ons dan vergeten dat fy onfe getfanten , doen fy zijn Excellentie herwaerts afveerdigde verklaert heeft : So wy hem geen meerder refpeft en
IV. Deel.

bewefen, dan wy den Eerts - Hertoge Mathie, deri
Hertog van Anjou en Prince van Orangien bewefen
hadden ( elendige creaturen die alle de wereld door dit
verwijt horen moeten ) dat fy hem t' famen met hare
ganfche hulpe wederroepen foude. Wat is d'oorfake dat
hare Majefteit ons die vredehandeli nge heeft doen aengeven ? dan dat fy met onfe twiften, partyfchappen,difputen, en irrefolutien niet langer en wil befpot wefen,
en fo wy ons felven niet en willen helpen noch van haer
mede geholpen zijn , onfes genen anderen raed noch
uytkomft en fiet.
Wy quellen ons felven met ydele difputatien van fou- 't js t6
verainiteyten en privelegien en wie is'cr die onfe fouve- _,.
rainiteyt begeert , of wie foektons onfe privilegiën te
r
verkorten ? Meynen wy dat hare Majefteit die der lan- £eeJs te
den heerfchappye om veel redenen geweygert heeft, difputemet onfe fou verainiteyten bekommert is? of onfe prl- ren of
vilegien liever gequetft dan verfterkt foude fienj Maer de Sta-'
hier in is't al gelegen, dat wy onfe privilegiën bewijfen, ten s0H„
en dat wy politifche privilegiën met den krijg niet ver- vera;. s
mengen. Want krijg-faken met privilegiën en fonder j. .
volkomen gebied te beleiden , is onmogelijk , noyt ge- °J met
hoort noch geilen. Wat is dan dat een Krijgs-overfte te **)n ?
gebieden heeft : als hy te water noch te lande fijn gebod want de
nieten fal mogen doen executeren, dan door alfulke hooftperfonagien als wy hem noemen en ftellen fouden , na- ftucusri
mentlijk te water docr mijn Heer Graef Maurits als Admirael , te lande door de refpeclive Gouvernexrs vande rainen
„ne*.
Souvc*
Provintien ?
Igèbieds meeftendeel zijne Excellen. met de fouveraine Krijgsbeleydinge vertreut en overgegeven zijn. En wat hem niet
overgegeven is , 't felve blijft volgens den traÜatevan Engeland verbonden aen hare Afajefleyts goeden rville , fonder
wiens confentwy daer in haer fecoers gedurende niet en mogen difponeren. Behalvendat (fo blijkt uyt onfe fupplicatien.
aen hare Majefteyt gedaen en uyt den trattate van Engeland)
wy zijn Excellentie verfocht hebben , om dat onfe vervallen
autoriteyt door de zijne weder opgerecht foude worden y
't w e lk^ fonder een flerker en machtiger dan de onfe niet te
doen en is. So verre ifl dan dat wy tot juftifcatie eniger nieuwigheden onfefouverainitey ten mogen by brengen dat wy felfs
zijne Excellentie onder danigheyt en gehoor faemheyt gefivo*
ren hebben. Nu weet een yegelijkjdat het onmogelijk^ en in-*
compatibel is : Souver aine macht te behonden en tot onderdanige gehoor faemheyt by eede verbonden te zijn. Bedenken wy
niet dat de principale beleydinge diewy in onfen ganfehen ftaet
en v er fekeringe des felven van doen hebben in de Krijgs-regeringe gelegen is , en dat die politifche faken daer af', fo lange
wy krijg voeren moet zijn dependerende ? Ijl nu alfo dat na
den regel der naturen die by komende accejforia , volgen denature van hare principale fake fonder dewelke fy niet bef aen en
konnen ? Waer toe dan onfe Sduverainiteyten inde politifche
regeringe
vallen moet, daer
? fonder de krijgs-beleydinge alles te gronde
'tGaet welende behoort alfo dat een Veldheer gebied door 't middel van de voornaemfte perfonagien
die hy onder fich heeft, maer dat wy hem wetten ftellen
binden fouden, is ongehoort, ongcfien, kan
daer aen
en mach
of
niet dan tot onfe verderffenifle gedyen, en geen
Potentaet noch Heer op de wereld en fal in fulker wijfe
konnen noch willen gebieden , want defelve perfonagien moeten van den Opper-Veldheer haer commirftc
ontfangen, hem gehoorfaemheytfweren, en onder zijn
gebiet verbonden ftaen , waer tegens ( leydcrGod ) wy
in ervaringe komen , datmen de patenten van zijne Excellentie by den particulieren Gouverneurs, niet belieft
noch geconfirmeert , is weygerende, andere patenten
datelijk is gevende , en datmen den foldaten verbiet anderen eed te doen , dan fy korteling aen Graef Maurits
en U E. gedaen hebben.
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fonderals men haer hulpe van doenleny
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Drie en Twintichfte Boek.
5>oons Defe Nederlanden hebben voorwaer fchone vryhe- waer beruftende , fo moefte of defe vereeninge te niet
't Is
„ den en privilegiën , de behoudenhTen van de welke ( te zijn,of uwe E.in plaetfe van den Keyfer Karolo 't hoog, , • , famen met de ware Chriftelijke Religie ) ons dit fwaer ftegebiet
fo wel over onfe als over uwe Provintie aengenomen hebben.
en.
*£u}*oorlog doen bekoftig
Maer waer is 't privilegie ,
Wel is waer dat by velen mifprefen en vremt gevon- jyaf ^g
Vrjgé" als wy den Gouverneur en Kapiteyn Generael in Knjgfaken d'opperfte en volkomen gebiet en magt , te water den wort d'uytfegginge van perfonen fonder voorgaen- _
weeft
't gene 'en te lande , over alle Admiraels en Vies-admiraels , o- de vonniffe, en fonder de felveinhaerverweringe te ötaten
de noot- ver alle Gouverneurs van Provintien , Colonellen , Ka- horen. d'Exempel is ons eerft uyt uwe fteden hergek*)- van
piteynen , en Krijgs-officieren gegeven , enby eeden men, en nagevolgt van de genen die hun gelijke fortune Holhuher
y r aen den God des Hemels beveiligt hebben , dat wy na- nu meeft zijn beklagende.Wy hebben 't fclve onder ons land be* ot 9Hje jej-^nd fodanige magt by ons felven, de commiflie ons fomwijlen ontfchuldigt op den nood van inlandfen oor- lieven
en zijne 0pgefeyt , verkorten , minderen en befnyden mogen ? logen en partyfehappen , in den welken dikwijls de
verfey/y fullen nu niet fcggen dat in krijgs-faken alsmen wetten moeten ftil ftaen: Maer fodifcretelijken wort , *,
kertheyt oorlog voeren moet geen privilegiën en gelden : dat wy met ons niet gehandelt ten opfien van de perfonen die A*n*$n
befpro- vegtende om onfe privilegiën defelve ondertuffchen tot over 14 of 15 maenden uyt defe ftad door hoger bevel haer eyagterdeel van onfe befc hermen iffe niet en behoren te als d'onfe vertrocken zijn, want wy worden befchul-^»
ken
digt van den genen die wy in gelijke faken noyt be- placcaet
heeft
gebruyken : dat dikwils onder de wapenen de algeme- fchuldigt
hebben, wy worden belaft met het feyt van van £m
dan
meer
,
veel
ftilftaen
moeten
ne burgerlijke wetten
aen te
particuliere privilegiën : dat onfe privilegiën met on- fulke perfonen dien onfevoorfaten'tfelvenietenheb- *
nemen fer
voorouderen vromigheyt in den krijg gewonnen ben konnen beletten. Willende uwer E. wel rondelij- '* P'
, om buyten den krijg in tyden van vrede gebruykt ken en uyt de mont ver klaert hebben dat wy niemant in J 5 ° 5 •
zijn
ofont: dat eyndlijk geen privilegiën ons tot voor- onfen raed en kennen die fulx veroorfaekt of beleyt fou- «*f by
worden
te
:
en
gg
fe
de hebben , hoewel nochtans wy redenen meer als ge- fy gebieMaer
deel vergunt, tot agterdeel behoren te ftrecken, veel noech
hebben ontdekt , en dagelijx zijn ontdeckende , den alons
min dan toteenen dekmantel van eenige onfe particuliere paffien of begeerlikheden : Op dat gelijk de quet- waerom wy harer foromige rechtevoort na de jetfige ge- ie ^
woord, finge onfer privilegiën ons buyten eed en gehoorfaem- legenheyt hier niet en fouden konnen lijden: ons voorts
n gebrogt heeft , 't mis- dien aengaendc tot den Heere Gouverneur defes Stichts £™en
geloof, heyt des Koninx van Spangie
en trou- bruyk der (elver ons niet wederom en brenge onder zijn gedragende.
dte by
we daer roedc en ongenadige wrake.
ders in haer , of andere geünieerde fteden uytgefeyt of uytgeverandegeen
felven
ons
op gegeven hebbende , mogen wyby
leyt fijn, uyt Holland te vertrecken fonder daer wederom in te
ringe, limitatien noch interpretatien maken : want (behalven
vy"alsgeer
komen dan met haren exprejfen confente , op pene van re
ons woord en eed ) niet die hulpe verfoekt , maer daer toe veranden by eenenyederen aengetaft en gerant foent te mogen worfochtwort t conditie en wetten te befpreken heeft , gelijmde
den, ofby den Offciers geapprehendeert zjjnde van hare goeden gemuit eert en gebannen te worden uyt Holland ten eeuStaten van Holland in Ianuario 1586". den gedeputeerden
Exzjjn
,
dat
ingedrukt
en
van 'Utrecht felfs hebben vertoont
wigen dagen. Tegens Godes woord , tegens nature , tegens
cellentie hier gekomen was om te regeren , niet om geregeert
eere , verbond , trou en eed, fchelden wy voor vreemdelingen
te worden : om te gebieden , niet om geboden te worden : om onfe geloof sverwanten > die onder eenen Heer, onder een
wetten te geven, niet om te ont fangen. Nudanyetwes hier maegfehap, onder een wet , in een land , in een fpraeh, e en es
in te veranderen, is anders niet dan met God die wy aenge- gewonnen en gevoert. Een fake met ons hebben aengenomen
roepen, en met zjjn Excellentie die wy gefworen hebben , na en dien -wy by eede verbonden zj)n alle vriendfehap, behulp en
vorderinge tebewijfen.
cntfangenweldaden , onfefpot te drijven, recht of wyvoorSonderlingals fy dan noch t' onfen
aerden
taen ge enen God in Hemel noch geen Overigheyd op
ver foekjn om onfent wil haer perfonen in fwaremoeyelicke pemeer en kenden.
rijkulofe dienft en , fonder profijt gebruyken laten. Daer de
Afagiftraet mede te vreden , de ftad en overigheyt van den
Wy roepen yetfons : privilegiën , privilegiën , gelijk lande bygedient is , wat heeft yemant
hem des wijders te be«Ie Overften in Ifrael hier voormaels : den Tempel des
Heeren, den Tempel des Heeren , doen fy nochtans moeyen i Of wat ift dat wy onfe Vnien befworen hebben als
meelt daerom uyt waren dat zijn heerlikheyt boven wy vergeten dat volgens den eer ft en artijkel , wy ons onfer naburen regeringe , van haer eygen regeerders onver focht , niet
haer eygen heerfchappye en begeerlikheyt niet heerfchen foude, wol God dat ons 't hoogfte privilegie , na- onderwinden mogen ? Wilmen ons danfo fiaefs en eygen mamelijk der landen welftand beyde in kerkelijke en borken, dat wy tot onfen dienfl niet en fouden mogen gebruyken
gerlijke faken fo ter herten gonk , dat wy doch eens de- perfonen waer mede wy ons gedient vinden , als wyfe daer
ielve landen te famen met de ware privilegiën morgen
©f overmorgen in ruft en vrede gebruyken mochten. toe verwittigen konnent Is dit onfe privilegiën voor<retlaen
"Want rechtevoort onbekende privilegiën en buyten
y fe
heie
gerk
n du
omlfte
geog
u-totn Go
vryagie
onsrfon
Stae
'i yt
genndWa
fet pe
propooft te drijven , is niet anders dan tuffchen landen ons in fodavernni
e br
eurs te ve
ofenHo
, on
en lieden twift te maken , Vorften en Potentaten te
der ons ongegoeyt, waer om ookjniet in mindere Staten al fulvervreemden , met lofe vonden d'autoriteyt van onfe
ke perfonen die onfe naburen , bondgenoten en fo trouwe verwettige Overigheyt te befnijden , 't geloof van accoor- fochte beproefde vrienden zjjn f
den en contracten te quetfen : Eyndelik hare Majefteyt tot peys met den Konink van Spangien te verwecken.
Wijders let het velen feer op enige vremdelingen die 't Meein defe ftad en Provintie onbequaemwefen fouden de f^enAeei
'cis voorwaer te beklagen, datmen ook op defen voet
tot Delft onlanx heeft doen drucken fekere vereeninge voornaemfte offitien te bedienen , waer in wy boven ,
van Holland en Utrecht, onder een Gouvernement ,
maten ons verwonderen dat het haer belieft in plaetfe ^fff
eertijds by Keyfer Karolo tegens wil en confent van de- van befcheydenheyt liever op te halen haer voorgaende Gecomfe Provintie buyten den Nederlanden tot Toledo in pafïïen dan op onfe bewijfredenen acht te nemen of de mitteerSpangien gemaekt , welke vereeninge onfe Staten noyt felve te beantwoorden. Men feyt wel dat het tegens der de Raen hebben aennemen noch erkennen willen. Menfou landen privilegiën fy, Brabanders en Vlamingen in onfe den in
't al op foeken, ja felfs uyt Spangien en uyt de Spaenfche regeeringe te gebruyken , maer hoe geerne die heden Zela d
heerfchappye om tot zijn voornemen te geraken : So van den arbeyt , moeyten en perijkeïen ontflagen wa- <j- r '
weynig ift dat wy onfe paflien en (innelikheden gebie- ren , fo en iffer nochtans niemand die ons van defe prirei°~
den konnen, die wy niet fien noch merken dat defe ver vilegien doet blijken. Wy ter contrarie hebben by re- rt?r->
eeninge haer kracht behoudende geen fouveraine macht I folutie van de gehele Provintie, en by 't gene over vele ^dvoby den Staten kan bevonden worden, want byaldien de jaren onder ons gebruykt is, foklaeralsdcfonnebemingen caet ,
fouveraine macht onder den Staten van yeder Provintie | vonden, dat men hier niet alleen Brabanders en Vla- Baillous
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mingen gebruykt en geleden , maer ook verfocht heeft,
niet alleen feggen wy Brabanders en Vlamingen , maer
Brabanders ook die buyten defe 17 Provintien in den lande van
Cleve , flicht van Munfter en Weftphalen geboren zijn:
en Vlaniet alleen by tijden Keyfers Karoli en 's Koninx Phimingen, lippi
, maer ook federt de pacificatie van Gent , en federt
d'Ad- dat den Konink Philippus verklaert is geweeft van defe
vocaet landen vervallen te zijn. Sulxook niet by ons alleen,
•van
mier namentlijk by den genen gedaenis, die ons nu
'sLands dit verderfelijk en partijdig mifverftantgeerne rocken
en verwecken f ouden. Dit hebben wy U E. in onfen
van
voorgaenden brief genoech te kennen gegeven , maer
Holniet dat daer op een woort geantwoort fy , anlanden bevinden
ders dan om den vremdelingen (fo u belieft den genen
met hem te noemen die u geen vremdelingen geweeft zijn : noch
omtrent doen fy met u en ons een verbond aengenomen , noch
doen fy haer goed en bloed met u opgefet en verlaten ,
(FoL. 62.) noch doenfe u tot uwen eygen verfoeke in meerdere en
gewichtiger faken lange jaren gedient hebben) fulke
5 Penji- vreemdelingen , feggen wy , te verdeylen en onfe goeonaride gemeynten hier met tegens ons hare wettige Magifenvan ftratenoptemaken. Want alfmenyets ons alle voorge'
de 5
vallen handelinge tegen hare Majefteyt en zijn Excellentie met de handhoudinge onfer privilegiën wil vervoordedigenen
, dat de felve handhoudinge by den gemeynneemfle
ten fo krachtig is , datmen niet en jfiet noch gevoelt ,
fieden , 't ongeluk 't welk ons voor handen en op 't hoochfte is
zijn al- dreygende: So weet men immers fekerlijk datter geen
Ie buy- point gewiffer noch fterker is om de gemeynten te bete Hol- roeren , dan datmen onder haer-lieden publiceert d'inre- fra^e van <*e privilegiën t'onrecht en buyten de waerland
1 ° heyd den gemeenten indrukt, en indrukt onder den
JJH'
naem en autoriteyt van de Staten van Holland , en dat
•Maer
defelve Privilegiën niet alleen niet en zijn in rerum
't is nu natura , maer 'c contrarie van dien by refolutie van de
den tijd landen en by gedurig gebruyk en experientie voor de
datmen gant^cne wereld getoont en bewefen wort , laten wy
eenen yderen bedenken en oordelen , wat hier mede
'or '..
privilegien opnemen
mach

onfer
Maerwyen willen
't hier
beruften
als
den faken.
verftandigen
die gene
die by
van laten
goeden
wille plegen
tooojt^ge*
zijn genoeg en meer als^te veel gefegt. Alleenlijk bid- loof en eeö
den wy uwer E. wederom gelijk wy in onfe vorige ge- ^ïElL»
beden hebben , laet ons alle diffidentien , difputen , en mt fubtjjs
bitterheden verre van ons werpen , om Jcfu Chrifti ie wjlttc*
wille, wiens lidmaten wy zijn,om zijner gemeynte wil- ^St«
lc , voor de welke wy moeten verantwoorden : om de ratte fce*
welftand onfes Vaderlands , die ons te lafte geleyt , en fnööen
waer voor te forgen wy met eede verpligt zijn. Sulx ge- ^aeton]j
daen willen wy malkanderen met fo goede redenen , tooojt/ ges
vriendelijkheyt en billijkheyt , te gemoet gaen , dat wy l0|!f/enh
niet konnen twijfelen zijn Excellent, fal contentement jj,^"afle
hebben, hare Majefteyt fal daer door beweegt wor- onfe net*
den de vredehandelinge af te fnyden , en God almagtig, ^jIIen
die
God der
liefden
eenigheyt ,enfalverlofftnge
onfen handelzijner
ge- "ep
"en'
nadelijk
fegenen
tot envertrooftinge
loattg
bedroefder, ja op't hoogfte bedroefder gemeynte. Anders doende, verftaen wy niet dat de jonfte zijner Excellentie verloren, wyde jonfte van hare Maj. behouden (uilen. Waer na dan Godes regtveerdige ftraffe , over de ondankbare verwerpinge zijner heerlijker middelen , ontwijfelijk volgen moet. Den welken wy bidden fuiken quaedvanons genadelij kaf te keren en tot
dieneynde.
.
Edele, Erentfefte, Hooggeleerde vrome feer voorfigtige difcrete gonftige goede Heeren en vrienden, u
en ons allen te verligten met beter kenniffe onfes eygen
welvarens en in meerder eenigheyt beveiligen.
Gefchreven toe Utregt den 23. Octobris, 1587.
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vryheyt van fchryven houd regtevoort weynich fêjienbe»
maten , waer door 't land des te meer in twiften en W& oera
partyfehappen
, oorfaken dat wy van onfer o^fhi"86
zyden genoeg verwortelt
befloten hebben na defen niet meer te naem ban
fchryven, hoe grote redenen ons ook daer toe mog- oeÜBagt*
ten gegeven worden. Dit tegenwoordig hebben wy ^Sth^
nootwendig bevonden : niet 10 feer t'onfer ontfchuld, aen bc
en tot verklaringe onfes opregten gemoeds (hoewel Maan f
den geheelen landen veel daer aen gelegen, dat fy van jt^ten*/'
onfe opregtigheyt mogen verfèkert zijn ) als om dat al- engoebe
Ie vrome lief hebbers des gemeyne welftants en eenig- öemtpns
heyts grondelijk mogtenberegt iüjn van alle gelegent- j?etS«
heyt en van de oorfaken der tegen woordiger mis ver- lanbfe
ftanden , de welke iy bevinden Tullen daer uyt gefpro- P?°Wn*
ten , dat eenige onder 't dexel der privilegiën en vry- tm'
heden , behouden willen 't gene fy , durende hares
Majefteyts fecoers , volgens den tra&ate van Engeland
en luyt zijner Excellenties commifiie hebben overgeven : ook hebben behoren over te geven , fouden fy
geholpen worden en van hare Majefteyts hu Ipe goede
vrugten fïen.
d' Algemene experientie ( der onwyfen Meerheffe )
leert ons datelijk en met onfe jammerlijke fchade en
fchande , hoe weynig profijts defelve hare Majefteyts
hulpe ons gedaen heeft , om dat de magt en autoriteyt
zijn Excellentie van aenbegin gegeven , korts daer na
in twijfel en difpute gebrogt is. Daer over ook alle zijner Excellenties aften en handelingen zijn gecontrolleurt worden, te famen ook met de minft e gebreken
en onvolmaektheden van de Engelfe natie , recht of fy
geen menfehen waren, ook in een vreemd land (befonder door der fpraken onkennilTe)niet feylen en mogten, en in ons niet ontallijke meerdere fouten bevonden
worden. Daer \vy nogtans belyclen moeten : Iffer oyt
Godvruchtich , goedadig , vriendelijk , opregt, vroom,
vlietig , grootmoedig , Vorft , Prince , of Gouverneur
in de landen geweeft , dat zijn Excellentie voorwaer
wel eenhoortvan
( op dat wy niet meeren feggen ) beerkentdien
te worden.

gefocht en waer toe dit alles is ftreckende. Om 't re^rcs van welke privilegiën fo menig reces , fo menige refolutie , fo menige oorfake van beroerte , fcheuringe en afwendinge der Kapiteynen , heymelijke en
openbare vergaderingen byfonder den zf. Mey leftletot bloedftortinge toe gepradhfeert zijn ge?t gene den , ja
weeft
,
fulx
wy alle met geduldigheyt en patientie ,
niet den
neffens fo fchandelijke geruchten , als van ons geftroy t :
verdragen en God Almachtig opgegeven hebben,
gemeenten
die niet laten en fal den genen te heym te foeken , die
maer
op fo valfch onwaerachtig en verfïert fondament , en
fommi- °P't gene dat niet en is , U E. en veel vromen mifpepar- bruykt, den landen fo veel quaets, Godes gemeynte
■ /• fo veel laders, en den onfchuldigen fo veel ongelijx
ticuue- gC<jaen hebben , doch men hadde hare woorden niet fo
ren nut lichtelijk behooren te geloven , fonder in te fïen waer
en dien- die yetfige Raden of Penfïonarii van uwe fteden van
daen komen , en of fy niet by na voor d'een helft buyten
likjs.
Holland en Zeland geboren zijn. Hoe wel fy nochtans
in handen hebben 't beleyt van uwe fouveraine regeringe , want die in haer eygen felfs Provintien fuiken privilegiën niet en hebben, wat willen fy anderen daer met
bemoeyen?
®etoe:
Van gelijken bevinden wy niet dat U E. ons de minren Dat
fte antwoorde gegeven hebben op't poinót van de aucellentte
toriteyt zinder
j
Excellentie t'zijndereerfter aenkomfte
daer
de redenen en inductien
op gedeputeerden
ookonfe
, nogfelfs
tjTet'gého»
tentoas toegeftelt
metuytUE.
tot beveftinge
ointegc*
lueücu niet van fulke autoriteyt gebrogt hebben , 't welk naeft het
omgeba; ftuk onfer privilegiën , het anderde en voornaemfte
ben te
tootöen : was , waer mede wy verhoopt hadden , goedadiger antouueres
wo rde malkanderen
,
in alle vriendelijkheyt en volBeren/ met doeningete bejegenen en de fake in beteren verftande
omgece; te berigten. Maer wy beklagen ons voor God en den
tocuöeti: menfehen dat ons goet, opregt, vriendelijk en Chriom toetten ftelijk voornemen , tegen uwen eygen beloften , en
met
om te rapport onfe gefanten met bitterheytgeloont is. Aentrgcb*/
ontfangen, roepende 't oordeel en getuygeniffe aller die Godver3©ant
Het bejammert en verdriet ons boven maten, datmen
Ijtectnis ftand en befcheydenhey t gegeven heeft , of onfen brief
in't alderminfte poincl , fuiken antwoorde heeft kon- iïch behelpen wil met de geftalteniffe van de Gouver't geljeel
becfcl)U
nen verdienen , wy fwygen nog van de geregtigheyc
neurs onder den Keyfer Karolo , en mee de autoriteyt
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die men in éeriigé Provintien federt de pacificatie van ■ dienende, bisons van heften leet, en by ons nöit toèGentgebruykt heeft. Niet alleen om dat ons dunkt dat gelaten.
dele faken anders by den tradate van Engeland en by de Ifier partijfchap in de landen om de befnijdinge van
commifiie van zijn Excell. befproken zijn , dat ook zijn j de autoriteit zijner Excellentie , ('t welk 't liefften is
Excell. door fuiken autoriteyt onfe vervallen autori- 1 dat devyandhorenen't meefte dat hy wenfchen mag )
teit weder opregten moitc. Maer befonder omdatwy wy en fparen arbeyd nog moeyten , beden nog reden
van zijnent wegen niet te vreefen hebben , dat zijn Gou- : fulx te helpen verrigten,en hebben zijne autoriteyt noyc
vernementonfc vryheden en privilegiën 't minftepreju- 1 in twijfel nog difpute gebrogt.
ditiefal toebrengen konnen, want hyen heeft indefe j Iflerondankbaerheyt die hare Majefteyt in onfe hullanden geenen over-heer, gelijk de Gouverneurs onder pe verflauwen doet ('t welk de Hertog van Parma fo
den Keyfer Karolo, tot wiens profijt of voordeel hy haeft heeft begonnen te practiferen ,alsdehulpeinEnfulx foude willen of konnen doen. 't Welk nogtans de geland is befloten geworden ) wy zijn die gene die fulx
eenige oorfake is van de jaloufien die gemeynlijk vallen aldermeeft belchreyen , hopende daer toe noyt de mintuifchen Heeren en geprivilegieerde onderdanen, en fte oorfake gegeven te hebben , immers of wy ons niet
waer over de Staten als toefienders hare beroepingc j fo vlijtig daer in gequeten hadden, bereyt zijnde ons
hebben. Ook en begeert hy onfer landen heerfchap- ; te beteren.
py e niet , nog voor hem , nog voor yemant anders : En j Dat zijn Excellentie nu vertrekt ( waer toe de vyand
ifferoyt vroom Godvrugtig Prins op aerden geweeft, 'tvier na zijn vermogen,van langer hand gcftookt heeft)!
wiens woorden men behoorde geloof te geven , fo hou- fofeer als eenige daer nagehaekt hebben en daermet
dcii wy ons verfekert niet alleen uyt zijne woorden, verblijt zijn, fo feer hebben wy'tfelve geweert, en
maer veel meer uyt de opregtigheyt zijnes Vorftelijken \ bedroeven ons op't hoogften dat onfe faken tot fo jamge moecs , dat hy allen zijne handelinge is dirigerende merlijk verloop gekomen zijn.

tot onfen welftant'en verlofiinge , gelijk hy daer af voor \ In alle welke ftucken en meer andere daer in de vyanGod, hare Majefteit, en alle vrome onpartijdige fou- ! den haren luft en welbehagen fien , de Hertog van Parde willen verantwoorden. Waer toe dan fovelefpels j ma fig onfer in'tminfteniette bedanken heeft , aenge*
en moeytens onfer vryheden en privilegiën halven ? dat j fien by ons in defer egeene yetwes bevonden (al worwy daerom niet alleen de felven , maer ook het gehele den na zijnen fin , wenfeh, of wil gedaen te zijn.
land in 't perijkel brengen fouden d'een met dén ande- i Wat meynen fy dat vVy'ónfe vryheden en privile
ren te verliefen ? Want dewijl wy daer met bekommert niet fo geerne fouden behouden , of liever , om fonft ,
rijn, geven wy den Hercoge van Parma tijdsmeer als verloren fien als de andere Provintien ? Om dat wyfe
genoech , om den Hertog van Guifc tegens onfes ge- begeeren te behouden , daerom ift dat wy d'autoriteyt
ïgien
loofs-genoten hulp en byftant te doen , ook alles te pra van zijn Excellentie noyt in twijfel geftelt nog in difpudiferen en te wege te brengen tot beneminge onfer 'Zee- ten gebrogt hebben. Wy fpiegelen ons aen de magtig
vaert : En wy vervreemden allen Vorften en Potenta- fte natiën en republijken dieoytopder aerden geweeft
ten onfer faken meer fich te bemoeyen.
'|zijn. Want hoewel onder den volken van Romen andeOnfe eenig" forge is vrui aenbegin geweeft, dat Ime redifcipline, magt , gehoorfaemheyt en Krijgs-middeMajelteyt door onfe weder-weerdigheytverkout zijnde ' len waren (waerby de onfe in geenderley wyfe, ja niet
•(wy en feggen niet verbittert) mijn Heere denGrave ! in'tminfte te gelijken zijn) alsfy nogtans haerfelven
van Lycefter weder roepen foude: Waer uyt dan niet in den meeftenlaft tegens hare vyanden bevonden hebanders volgen konde, dan dat fy onfe faken foude wil- ■ ben, fo is haer uyterfte toevlugt geweeft tot het eenig
len verlaten, oromdeonnofelegemeinte , dooreenen 1 middel (waer door fy dikmaels behouden zijn) van
vrede met den Konink van Spangien op 't doenlijkfte i een extraordinare autoriteit. Mids uytdevoornaemfte
lïen te beflichten. Wat trouwer vermaningen wyom ( trefFelijkfte Krijgs hoofden kiefendeeenen Dictatoren*
fulx te verhoeden hebben voorgewent , fo en heeftmen ; dat is een opperhooft, den welken fy durende zijn Goutoch ons goed voornemen niet anders dan ten archften : vernement, fonder eenig tegenfeggen , nog van vry
begeert te duyden , fonder onfe waerfchouwinge gelo- heden , nog van privilegiën , gehoorfamen moeften ,
vetoeteftellen. Nufietrncn nogtans dat d'eene en de | die fo wel over d'ordinare regeerders van Romen, dat is
ander waeragtig is : Want hare Majeft. uyt oorfake van ' over de Burgemeefters en Raed , als over de ganfche
metiigerhandc onweerdigheden , niet alleen zijne Ex- ' gemeinten (hoewel nochtans de fouverainiteit , huncellentie wederroep.en heeft , maer ook begeert dat- ! lieden was competerende ) volkomelijk te gebieden
men op de deputatie tot den vredehandel refolveren j hadde , welke gehoorfaemheyt ( fo wy gefegt hebben)
foude. In welke gelegentheyt wyniet anders en kon- i het eenig en uyterfte middel geweeft is , haren ftaet te
nen
noch en vermogen, dan de ganfche gemeinte hare I behouden, wanneer hun geld noch Krijgs-volk, -nog
regeerders en Magiftraten daer toe te verwecken, datfe j ook 't beleid van haren ordinarife hoofden, niet meer
eenes gemoeds gelijkerhand hier natragten willen, j en heeft konnen nog mogen helpen,
hare Majefteit en zijne Excellentie over den traóhte Wy ter contrarie, regt of wyfogten verloren te gaen3
van Engeland en de befworen commifiie gelijk te doen , j en wederom te vallen in de ongenadige genade van die
en in plaetfe van onfe fchuldige dankbaerheyt , ten j wy verfaekt hebben : Als wy juift in den meeften nood
minftenons woorden gelovete houden. Tot welken zijn, ons niet alleen geld en volk ontbrekende, maer
einde defelve commifiie met fekere articulen uyt den | nog veel meer refpedt en gehoorfaemheyt , vol twiften
voorfz. traclate genomen hier by gevoegtis, op dat en partyfehappen zijn, d'eene ftad tegens d' andere,
een yeder voortaen wete waeraendeeere enbehoude- j 't een land tegens 't andere, fubc dat onfes geenen raed
nifle, de fchande en bederffenifle van den landen gele- nog remedie op aerden is, anders dan de gehoorfaem
genfy, en niemand fig beklage dat hy door onweten- heyt die wy gelooft en gefworen hebben, onder alfulheyt en onkennifle van faken verloren ga.
ken volkomen autoriteit als zijn Excellentie door ons
(Fol. 6j. ) Gevende hier met eenen yederen te bekennen van wat eygen pligt voor God en den menfehen is competerengevoelen fulke luyden wefen moeten die ons om geen
de : So en denken , pracliferen , bevorderen wy anders niet dan fubtijle vonden om zijn autoriteyt met
ander oorfake haten en op't bitterfte natragten , dan dat
wyinden tradate van Engeland, in zijner Excellen- feltfameglofen en interpretatien tebefnijden.
ties commifiie , in ons gegeven woord , geloof, en eed
Ift nu dan alfo dat defe onfe minnelijke en vriendelijgeen veranderinge , reftnttie , noch interpretatie lyden
ke vermaninge, gevoegt metd'ongeveynfde aenbiekonnen. Ja men foude geerne den armen eenvoudigen dinge van 't geen wy tot verrigtinge der verlopen faken
wijs maken dat onfer eenige na den Spaenfen handel in goede eenigheyt , ja met lijfen bloed vermeugen fulwaren tragtende , om defe landen in fuiken ftaet als len , fodanige vrugtendoet, als tot onfer behoudeBraband en Vlaenderen te brengen, hoewel nogtans nifle van node, willen wy God Almagtig, de Staten
wyter wereld niet in handen nemen, waer in de vyand en regeerders van Provintien en fteden, metdemoedienft, gcno;:gen of behagen foude mogen vinden.
digheyt en blijdfchapop'thoogfte bedanken. Is'took
Wort hy geholpen met proviande , 'munitie , of ee- alles te vergeefs , fo moeten wy de fake God Almagtig
nige andere middelen , ja ook tot zijne fchipruftingc en den tijd bevelen , en wijders in aljcr ftilligheyt met
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goede toeveriigt (Tonder ons van onfen trouwen bondgenoten eenigfins te fcheyden ) verwagten wes God
Almagtig onstoefenden wil: Over ons dragende dit
waeragtig openbaer getuygenifte , dat het aen ons niet
gebreekt: Maerdat wy alles verfogt, gedaen3 aengeboden, vermaent, ontdekt , geproteiieert en gebeden hebben, dat onseenigfins doenlijk en betamelijk
geweeit is.

<I>c Staten ban l^ollaiib lieten bit boo?t onbeanttooo?t / acbtcnbc Dat fp genoeg gebaen babben en
beben / bat fp liet boomemcu ban befe ontbeftten /
en bat ooit beg<0?aben ban Hpecjrerg meningebageïift^openbaerbee toecbe.
©te ban
Wbe Staten banïtoïïanb nocb bergabect toa*
©oiD|eci)t
beKamen een binnen ï^aerlem / fa bebben Die ban <25ojD?ce|jt
ccnrcqiK; ben 17. <0ctob^i^ be bergabecinge bertoont eenre*
fteopDe
iiaem ban quefle/ gemaefttop bennaem banbe burgerpeban
öe tioW- <®oïb$et\)t/ aen ben 43?abe ban Hpcefïcr / boetoeï
rjje alDaer bat fp naec neecf!ig onbecfoeft bebonben babben /
gemaekt bat oacr geen bo;jgerg banen toifïen / maec batbe
om dm
<3wbe
feïbe cequefïe geïebect toag bp v^ebentec / 23urges
janiLptc* tneefïecban Ht|ecbtaen eenen «töobectïfabeng ban
&«nf; 'g&eetogen-bofcb/
binnengefept
^o?b^egt/
mact bat bp in 3ijnereflbccenbe
onberbjaginge
babbe
Datbpnietentoifïoft vDebenter öjc gemaeftt babbe
ofte bat Ijet be£ ft\f$ gefcïfêift toa£ / ban bat ^eben*
ter ïjem be feïbe requefïe geïebect babbe ten ïjupfe
baniCruptgen be©ne£/ baec Den ^ntfanger <éo*
beet ban Cpft boben op be aebtec-ftamee tooonbe /
en bat baec niemanb bp toag getoeefï ban fp bepbe /
en bat ^ebentec tegen bem gefept babbe batbpDe
feïbe cequefïe eenige bucgerg binnen vDojbjcc&tfouDe toiüen bertonen / en ben afjagen toat ben baec
bah boeljte/en bat bp feggen foube Dat öemd^aben^)
öocljte/ batbiesijn <£rceïïentie ban Hpcefïec foube
too?Den gep^efenteect/ bat bpooft be feïbe cequefïe
Die bem ©ebentec gaf/ babbe ïaten copiecen bp be
Öanö ban eenen <&itk Cïermont/ fcö^ijbec banbe
<£apitepnen ^autoeïg en JBaeceïig 25acr/ bit ten
bien tijbe binnen t&üfitedjt UjajS / en babbe bit cttfte
reinette ïDeben t ec toeberom geïebect ten feïben Dage/
tip berftïaecbe ooft bat bp be cequefïe niemant en bab*
öe getoont ban ben $?ebicant Co^put inbetegentooo?bigöept banHouceng (Comafs. &cbiïbec/ maec
öe feïbe en babbe niet goet gebonben bat men be feïbe
requefïe aen ben dB?abe ban Slpcefïec foube obecge
beu/mebe't toelft
bP<Bebentec/
bie geïogeecttoa^
JÖP
tooonbe/
en bem aïtemet
fpjaft of bp bit baec
ooft
bertoont babbe / gefept babbe / bat men bit niet goeb
bonb obec te geben / immcr£ bat men baec mebe bec^
toeben en niet baefien foube / en bem geb^aegt srjnöc
boe bie cequefle toa^ geftomen in banben ban ben
<6;abe ban ^obenïo / babbe baec op geanttooo?b bat
|)p bat cpnbcïijft niet en toifïe / maec bat be &ecceta^
ri^ban3iju <éenabe/ na bat ^ebentec bectcoeften
toa^/ bpbemtoa^ getocefï enbegeecbeeenigepam^
piecentefïenof te bobben bie ftpin 51311e betoacinge
Öabbe/ bp be toelfte befc cequefle babbe geïegen / en
bat be ièeccetatig be feïbe fienbe / fepbe bat bP baec
een coppeaf feb?i)ben / en bem bie binnen een uce oft
ttoee cefhtuecen foube/ maec batbpfuïr niet babbe
gebaen / baer upt bP bermoebe bat be (S^abe bie boo?
bem babbe beftomen / bit baDDe bP getupgt boo? ben
^ebout/ Comeli^ JBiïïemfs. en De ©nep/ [£oma£
be 3B:t IBiïicinf^.enbe 31an ^outoec ^centfs.^ebe^
pen/ en jïöcetfec fjoo^ bcïiBenin/ ^aeben^enfi^
onari£ bec fteDe ban ^o?b?ecïjt op ben 1 3 . €>ctobn^
1587. en en babben bo?bec geen befclje^t ftonncn be*
ftomen.
iüat De ^efe cequefte toa^ onbec anbecen inboubenbe bat
i)oo2f5.rc* tecperfonen/ inbe becgabecinge ban Êoïïanb com*
StaiS- patereiibctoacen/ bie boo?gefïagen fouben ïjebben/
rentoaa Dat bare Biajefteut en De Cngcïfe niet en toacente
jjihouöen*
betroutoen / aï^ Dié gefint fouben toefen bcfe $2obin*
be.
tien met een pcp<? aen ben ^pangiaerben obec te ïc;
beren/ batbe boo^fj. bo?geren ban ^Dojb^ecbt^ijn
«lEcceïïcntie metïijf / goeb / en bïoeb toiïbcn afOfïe
ren om 31)11 autontept obec be ïanben met maebt upt

te boeren. Cn Dattcr tnc ec anbere toaren in anbere
fïeben om fïg baec toe ban geïnften te toiiïcn ïaten gebnipïten / Dattec toaren bie ïjcm recbteboo# bjoegen
aï£ Staten en ^ouberepn^ ban be laiiDen / en be fahen ban ben ïanbe op eenen anbecen boet toilbcn bu>
ben: oi;n Dat De feïbe ïjacc ©aDecïanb met bc ttuce
gcootfïe fröantbïecften fogten of fctnibcn befmetteu/
fo fp begaen inogten / namentlijft onbauftbaecöept
en mepneDigïjept / en bat bie bcpmrnjuc beccabcr^
baec toetït en eonfpicatie bp gebefte ban be boojfcï}?c*
benautontepttenepnbe fottben bnjbcn/ etc.
€11 boe ujcï be Staten ban Rolland boo?feïicc fyek
ben bat De ccquefïe bp ^ebentee toa£ gemaeftt / boo?
bien ïjp gefept ïjabbe / ( aï£ be Staten OBeneraeïbcc^
ftïaect ïjabben ïjtmniet geQuaïificeecttefijnomöet
23ucgemeefïec-ampt ban ütjecïjt te bcbienen/ en bat
bp baec om in biec nuaïitept in bebetgaberingeaï
baec niet en ftonbe toegelaten toefen ) Dat al ïjabben
Defeïbe J^eecen fo beïe becfïanDcn aïj? fp öaicen op Ijac c
Ijooft baOben / batfe aïp ban noeï) niet en fouben Uonnen begrijpen be eïenben / ineonbenienten en ftoarig*
bebenbie be ïaubrn Wi uut flonöcn obecteftomeu/
toant fp aïcebe?ijnp^actijften/ om be becgabeeïnge
bec Staten iïïufoo^ te maften / en anbere becgaberm *
ge binnen Ut?erbt aen te fïeïïen / ujeï getoaec getoo^
ben tuacen / I)ieïDen ïjem ooft boo? ben puneipaïen bcïepbec ban be buebenbieinbe #?obintienban<0eï*
berïanb / #bec-pffeï en Bjiefïanb / tot boebinge ban
biffibentie en om bit op te coeftenen tegen bie ban
^oïïanb en Eeïanb gefc&?eben biacen. ^oeb en non*
ben aen geen nabec befcliept ban be ceguefie ftomen /
enaï^bpooft namaeï^ baec oponbecb?aegttrjerbe/
aï^bP gebangen toa^/ ïjeefe öp bcm baec upt toeten
tecebben/ boo? bien men nieten ftonbe betonen De
cequefle met jijn banb gefcb|eben te toefen*
&en feïben bage bobben bie banHepben inDebec^ bande
<©o?ra*c
gabecinge
banbe Staten b?ieben geïefen /bie
ban'tge^
nebaec toebecbaceni^banbemuptecpen
baec in nwS
bace fïab op banben toacengetoeefi/enop^onbag w^p^ni
ben 11. boen boojïeben foube aengegaen btbben. K^L
^emuptecpen en öeaenfïagen bit baec op geboïebt geboii
foube hebben / beeft b«r «pt oo^fafte genomen bat ».
fefteeeïngefetenen ban Hepben/ boo?oo?fafte banbe
ttoifi bie oageïijr meec en meec toenam/ tuffeben ben
Staten ban ben ïanbe en Den^abebanllpceficcA
fig ïieten bebunften / bat ben <6?abe ban Hpcefïec
groot ongeïijft gefebiebe ban ben Graten ban ben ïan
be/boo?
fp ineenben <0^abe
batbe Staten
beautoutept
bie
fp benbien
boomoembcn
fe\f$ babben
gébefe*
64}
ceect/ foebten te becminbecen/ en Dat biec Doo? De
ïioninginne ban <£ngeïanb op be Staten betg?amt
toa^ / en toeï betoeegt moebte too^trtn baec be jföebec*
lanbfe fafte boo?taen niet met fuïften eenfite fabo^
cifecen aï£ fp gebaen babbe/ en baec fecoec^nictaï^
ïeen en foube berminbecen/ maec baec na tcaebten
om met oenfóoninft ban.^pangienenben^ectoge (Foi.
ban fdacma b^ebete maften/ baerom fpïiebenb^
fenbe bat men toebec onbec be ^pangtaecben foube
mogen ftomen / en bat beeeïigie (Die bet boomaem*
fïetoit febeen baecom be<0?abeban3lpcefïecaïbiec
upt Cngeïanb toa^ geftomen om Die boo? te fïaen en
te mainteneren ) foube mogen berïoren gaen / en
toet Den fp in bie meuinge feec gefierftt / nabemaeï bie
ban iltjecbt be .EüfTibe op ben-ïieben naem in ^>ep?
temb;i aen be Staten ban $}oïïanbgcfeb^cben/baö^
ben boen bmeften/ enbatfp ïieben onbec benaube^
cenberfebepben bnebenen gefcïjnften babben /baec
in becfebepben ftïaebtenobec De Staten en bpfonbee
obec bie ban it}oïIanb/ boubenbeaen De anbere p?o^
binticn/aï^ (0eïberïanb/(©berpffeï en ©ncfïaub obcc^
gefeb^eben
toacen/
toeïft ooftaenbecoojfaeft
bat
be $?ebicanten
ban 'tgeïijften
be Statent babbe
bp feftece
cemonfïrantie / biec boren becbaeït /berfor bt babben
5|jne ^cceïïentïe eontentement te geben om (taie
B>ajeftcpt^ en jijne gunfïe te beliouben / bier op fyfc
ben befeïbe binnen Ëepben eenige upt eenen goeDcn
maerontoijfenpber/ baec ben eenige anbere ïifïige /
bie onbec bit bereï bare petfonagie foebten te fpeïen /
onöec mengben / en bet biec ban ttoecbjacb* onbec
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fïooftten/ en aïtemct eenige meer tot öaer ftrbben ge? ïogie binnen lepöcnötrrban meöe bcrcf)tiïbfgt 39'n^
togen / meefïaïtctnaeïb^ccmöeïingen 5ijnÖc / dtcu^t öe/ öaööe bpna gebangen getoceft/ tcntoareöem
23;abant en.©ïaenöerenaïöace gebïucöt maren om 3ijn foon / öie in ben Hage lua£ en fjicc ban befdjept
öe religie / ooft cenige goeöc ccnbouöigc ïuuöen öie öe en feccetetoacrfcöouteingcgeftregenöaööe/ meteen
religie tocgeöaen toaren / öaer öen cenige boderen nen bptf öaer ban gcujaerfcöout öaööe / inboegen
on öer mcngöen/macc gecne gocöe poïitijften/ toantfe bat ÖP terfïont met een toagen na ben i£agc quant /
Öeuïjetffau ban tegcriugc niet berfïonöen/ en öen aïtoaer ÖP met gtootcr bcrbaefïöept be ©pberberg
nccïjtau£ öaer meöe bemoepen toiïöen. W$ nu öe oberquamgaen/ macr fïenbe eenige perfonen man*
©aettoc
«Dubeban
3ipcefïer uptöen$fagcgefcöepöenenna beien of ftacn op be pïaetfe / öie ÖP ftenöe en betmoe*
ooit uu: ij
Ukccljt getogen toa£ / 5ijn eenige ban öe feïbe factie öeöempartpctc5tju/ menenbeöat öie öaer gingen
ctiijke
meöe na &tjccöt gecepft om öen aïöaer te beracöfïa? om op öem te letten / liep öp &et fïcccöfuen bp5nöen
tten en
om te maften bat Öet^of ban SSnipnftuijft met groter öaefïenöooj/
(tcöen feer gen |)oe fp Öet beft fottben aenftcïïen
öen 03?abe ban Hpcefïer binnen Hepben boïftomen en berbo^g tjern boojtg / bnjbenöe noclj eenige ba
amojitept foube mogen gebjupftcn / fiilhc aï£ fp gen berbojgen in ben J|age / macr baec na i$ ÖP me*
marnoen bat örm gcöcfeceett lna£ aï£ ÖP &et <0ou? öe fecreteïnft na «Êngclanb hertogen / cenige anöe*
bernement töcneraeï aenbeeröen/ ten epnöe ÖP öe ge? re bïucöten binnen &treröt / oor eenige binnen
mene ecgeringe tot conferbatie ban öen ïanöe fonöer | ^ojöjccöt / bjeöec befcöept ban oefen aenfïag faï
ïangec bertreeften foube aenbaerben/ cnopaïïcin? 1 ben 3lefer/ fo upt öe fententien ober öcgebangene
conbenienten te booten / öit maeftten fp öen anöe? i gegeben/ aï£ ooft upt feftcr boegen geintituïcert
ren bjaet öat öe Coninginne ban «Êngelanö en 3ijne |©erontfcöulöingc ban %aqm$ ©olmac / ban öe
boo^fó. lêxcefttntic bim Hpcefïer aengenaem fouöe I Capitepnen Cofmo öe 3Mcacingt$ en ^icïae^ öe
toefen/ en öat fuïr foube fïceeften tot boojöccï ban öen | JlDatil&e / Öaec nabp eenige ban öe meöe-pudjtige
ïanöe en fterftcn : t'&trccötöebbenfp met eenige öie «ptgegeben/ fonöer name / en feftcce bermaningc
aïöaer öe factie ö^eben en geftecï be falie ban Ep? ! en njaerfcöoutoingc bp öie ban ben gerecötc ban
refter faboufeeröen
bie ïjen
boomemen
Hepöen/
öaer tegen
uptgegeben/
't genefane
bo?öec
p,?eferf
en öen öaer in gcffttoïten
fïerhten en /mocö
gabcn
/ fepöen || öicr
na becï)aeït
faï Inccöcïi/
berfïacn.en Zbcfc
aïfa
fpfouöenöoen aï^fp öaer geöaen Ijaööen / enfoofp ■ ontöcfrtsijnöe/itjcbben öie ban 3tcpöenöitöe Staten
meenöen öat ïjen eenige fouöen ber|)inbercn öie mof- ban ^oïlanb te ïiennen gegeben / en öare öuïpe en af*
tenfp beefeaeren ofuutbcregetinge flellcn/ öu:eben fïftentieberforï)t/ öie öe feïbe ooh ïjebbcn gecornmu*
öe fase ooft fo berre öatfe öe gene Öie ban Hepöen aï^ jniceert met.jijue €rceïïentie ban jSaflfau aï^ <èou*
öaec geftomen maren/ bp3ijn<^rceïïentie ban Huce? : berncuc en Capitepn 03eneraeï banifoïïanö/ enaï*
fierauöicntieöeöenöcbbcn/ öie ïjenban ïjaregoeöe I foöcfaftebanfecr groten getoigte baeröcgeöouöen/
genegentDept/öie fp tot ï)em b?ocgen/feer bebanftten/ öctoijïe öe gebangenen (jen aï beriepen op öen 45jabe
gaf ïjen ooft eenen boet öoe en met tuien fp be fafte be? ban Itpcefïcr / en be Staten niet goeöbinöenöe öen
raeöflagcn en be fafte aenbangen fouöen / öocö öatfe <6?abeban ïpceflcröacc meöetebefcöuïöigen/ öe*
fouöen fïen öe fafte fo te bcïepöen öat ïjet fonöer bïoefc- bonïe öe gebangenen geen fcöufteïijft bcfcöept ban
fïo^tiuge toeginge. Epceftet toocï) öaer na ban W Öem in ïjanöen ïjaööen/öaec meöe fp ftonöen betoijfen
trecljt na ^mfïeröam / baer 5ijn boojncmen aï^ ooft öatDetgcne fpbooj ïjaööen genomen/ öe^^aten
tot €ncï)upfen mifluftte : btfe ban 5Lepben toeberom ban SLpeefïec^ toiï en bcbeï UJa^/öie niet goeö en bon*
ban ^trecljt geftomen jijnbe/ communiceecöen öe fa? öen inbtfe fafte aïïeen tetceöen/ eenige Commiffa^
fte met ^öoïf ban JBeetfterfte eertijö^ ^eflöent ban riffen genommeert en gecommittcert/ ommet^aec
Bïaenöeren / öetoeïfte ooft mifcontentement ïjaööe ïjier in te befoigneren / aöbifcren en meöe fententie*
op öe Staten / öooj Dien men fjem upt öen töaeö ban ren/ öe fafte toeröe ernftig bp öer öanö genomen / en
Mate gefet öaööe/öaec Ï)P ban öen 45?abe ban Epce? onöcrfocïjt/ öe gebangenen gceramineert / öie 't fept
ftec in gefïeït uia^/ öefgeïijftc met Cofmo $efcarin? beftenöen / cpnteïnft meröen Öe bonniffen getuefen
gij^/ öefe ïjeefe naöerïjanö beftent onöcr feftcre beïof? ober öe boo?f5. tyic gebangenen.S^QW^ ©oïmar be*
te aengenomen te Rebben in 't toerft te fleïïen öen aen riepljemopben ^abeban ïpccfïcr/ menbjaegöe
fïag / öie eenige inmoonöeren ban Stepöen ( meefï Öem oft ÖP f fnig feïjuft ban pem ïjaööe / ïjp fepöe
b^embeïingen tocfenöe ) op öefeïbe fïaö boo^genomen neeny anöerg öan 5tjn <6?abeïijft tuoo^ö/ alfmen öem
ïjaööen.^en aenfïag bcfïont öaer in/bat fp öoo^ miö? fepöe/ fo ÖP geen fetyift Jjabbe ban ben (<B?abe/bat öe
öeï ban Capitepn Jïèauïbe öie uptöe fieöe ^ïup^ <0?abe fttïjr fouöe ontftennen / acï) ( fepöe Ï)P ) fo bm
(öaer&uï)emb?oïïjftgcö?agen en mei gcguetenïjaös ift een boot man. Cofmo beftenbe Ijct fept / öan fep*
öe ) geftomen mag / en te öier tijö binnen Êepöeu ïag öe ooft öatïjpDetöooj ïafï ban öen 0B?abeban3lp*
met 3ijn Compagnie / en öe Compagnie ban if erau? cefïer aengenomen fjaööe / öie öem belooft öaööe aï^
giere öie ooft upt &!up£ geftomen maó en binnen öiterpïot fouöe geöaen jijn/ öat ÖPÖem inrecom*
%&elft ïag/öie fp patente fouöen öoen öcbucn om bup? penfe fouöe öocnöebbenöefe^benöeïeneïr ban 200
tcnllepöeu om te treeften/ en fo öaer binnen geïjoï? man / geb?aegt of ÖP geen fcöuft ban 3Dn €cceï*
pen fouöen tjebben/ om aïfoöoo? öe feïbe ttoeCom? ïentie öaööe / fepöe ooft neen / niet öan 5nn <0?acfnft
pagnien en bare compïicen/mitfgaöerg öen genen öie tooojö / fepöe ooft 3tjn ^ceeïïentic gebeöen te Rebben
fp tot aenfjang bemeegt ïjaööcn / en bojöer meenöen öat/ oföp&ieröoo? in ongeïuft mogte ftomen/ öat
te bcbjegen / Den feïben mccfïec bau öe flaö te maften/ 3Ön Crceï. in fuïftengebalïeomsijnfcöameïtoiifen
eenige ban öe 23urgemeefïeren / Capitepnen banöe ftinbecen fouöe töillen öenften / toaccop3tjn €cceï.
<&d)utterpe en anöere officieren en goeöe ingefetc? Öembp ^ineeïijfte uioo^öen beïooft öaööe/ öatöp
nen öer fetjutterne te berfefteren/ en aïföan D^ec boo£? Öem upt öen nooö foubt öeïpen / aï fotibetöem aÏ5ijn
nemen boïftomeïijft te effectueren.
goeö ftofïen / ja ooft 3ijuen fiaet / ÖP fepöe ooft öat
öen ban
maec öen aenfïag i£ eer öie in 't merft gefïeït toer? ö'eerfïe repfe in 5ijncn Ijupfc macr bergaöerttuaren
Öe / ontöeftt getoojöen / Cofmo öe $cfcaringité toag ttoe
of öue perfonen met SÖurcljgjaef (een bau 3Lpre*
öefe facj
ttmtot
eenigcntjjö te boren/ omöefaften te boren ber&aeït fïer^^eerctariffeiOen ïjoe öat een i^enrift ban ^oefï/
Wee" „ geban gen getoeeft / en öaer na ïjier ooft meöe befeïjuï? bau SÊ>o?ö?ccöt met ttoee perfonen ban liepöen tot
iïtrecötüja^gcrepfl bp öen <*5?abc ban 3tpcefïec/cn
lianjjcn. ~' öigt#iöc/ öeeftOet fept beftent / ^acob
©oïmaer / öat öefeïbe i|encilt ban ^ocfi eerfl bp Öen a^abe ban
öuöerïing ban öe fterfte 1$ öaec ober ooft gebangen
öefgeïijr Capitepn B)au(öe / aï upt öer fïaö getcoc? ILpcefïec ging en met öem fp^aft / en öat bpf e öaer na
ften jtjnöc / i$ tot ïDoerben boo? ben ï^ecr ban ^oeï? bp lucefïcr b|agt / en öe ^ccrctari£ 25urcög?abe
geeft en tluee anöere Commiflarifen banöe Staten bertacïöe 't gene öaer gefp^often totröc ten bepöc5ij*
berboïgt/ gebangen en öaer na binnm Hepöcngc? öen.^aeri^ooft rapport geöaen in öe Staten ban
i^olïanö / öat Cofmo öe $efcaringrj£ bp öem ontbo*
b?acl)t.
^töoïp^ban .ïBeetfterften boomoemtig gebïugt/ öen öaööe gr, IBiHern ban ^upïen ban opbelt/met
öcfgeïijr ooft Cïuifïiacn ban öen H3oumc ^eöicant/ iBecfïer pietcr ban öer jüeer / $enfïonari£ ban
tyocto} ?üönacn &acabia / |^?ofeffo? ban öc C&co* ©eïft om met öcnïieöen aïïeen te fpjeften / en öat öp
tegen
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tegen ^en-Utpben fepbe / afé bat 5tjn <£reelïentie ban
3lpce#ee met beu 3lmibaffabeue ban ^pangicn in
©*anfcri)R leggenbc grote cojcefponbentie toa£ tjou^
benbe / enöaböe tot tUiemael toe/t'eluen een ban $\y
ite boeien aen&em gefonben/ fepbe nod) öat^on
SÜntljouio ïjem grfttorrfrt Ijabbebat ^ \ne\ 300000
öutaten toeerbigfj aen jutoeïen ïjaböe / bieöp om
60000 bucaten berfet öabbe/ en bat men onbet fijnen
naem beeï geroofc öabbe/ baer ban men t)em altemet
Uiat toctoo'p /öatooftjace JBajefïcnt met ïjem con*
traet gemaeftt l)abbt/ fo Ijp in 5tjne ïanben qnam/bat
öe <£nge ïfc natie aï om i» be Cuïanben fo b$ fotiben
mogen kanoeten afê öe ^ojtegijfen feïbe / ete.
£apitepn Ukaulbe benenbe bat öp boo? Cofmo tot
öefe fafte toa£ geinöuccett / bit fuïr fepbe lipt ben na*
me ban 3ijn <örceöcntic ban Hpcefïer te boen / t)P be;
ftenbebatfjp tenïnipfe ban 4Tofmoben4. #ctobji#
nabemiobagm conbenticule toaggetocefï/ altoaer
neraemt töa£ ben aenfïag te bo? beren en bemaniete
jjoe men bit ia't bieru fielten fonbe / geïija ï)p ook ben
9. €fctob?i£ beïtenbe ten ijupfe ban ben $jefïbent
^ilboïf ban .Utetaernc getoeefï te öebben / baet mebe
geeonclubcert toa£ om ben aenfïag te bo?beren en
toat ï)p öacn foube / baer in &p Dabbe bcujiiïigt / bat
|)p ben 12. Octobng toa£ getoeeft ut be berberge baet
ben ^onbcraloot «pt Jjihg/ aïtoaer een billet toa£ op*
gelefen baet in alle öc namen ban begene bic Ij» en
jijnemebe compïiten fouben berfeneren/ in maren
gefpecificeert / öpbehïaegbe fïg feer bat fjpïjrmboo?
Den name ban ben <0?abeban Hpcefïer ijabbe laten
abuferen/ boojaenfienïiïujept banpetfonenafêben
boo?f5. I^efiöent ) be Capitepn <£ofmo / bit een out
ctbarcttperfoon toag / en meet anbete perfonenban
be religie.
<©efe fafte toerbe feer ernflig onberfoc&t en men
bont boo? ben bienft ban ben ïanbe raebfaem / en om
Öc autojitcpt ban be Staten te flerften / tner ober er*
) empïare'
te boen.
gpfe öebbe upt
ban ben ïffïraffe
eere jpop
ban ^ocfcöoben
3aï. ben
boe monbe
ter tijb
SftuHm en ^ijngjabe ban föijnïanö / en ^cöout ber
fïab 3£cpben / berfïaen / bat be peeren aïïet'famen
groot mebehjben Ijabben met ben Capitepn jföaul^
öe / fo ten refpette bat ïjeteen feer beleeft fcfjoon jong
<£beïman toag / bit Ijcm toe! gebogen ïjaböe binnen
öer ^lunfe / toefenbe een fone ban ben üeere ban
jJEanfart / toien^baber benpnnce ban^angien
i^oog-ïoffelicfter memone en ben ©abetïanbe grote
öienücngebaengabbe/ aïé batljutot befen aenfïag
tooibcacurabinge bananbere opbe autonteptban
öen<6?abe ban Hpcefïcr fyititot geb?acljttoa^/ in
boegen bat bp albini noclj eenige ban be anbere Ijoof*
èen befeomen toaren gemeefl/bt peeren baer toe fou*
öen geindineert Rebben / om Ijem ijet leben te fparen
en gratie te boen/ mart be fafre toerbe fo obertoogen/
öetoijïe b' anbere ontbïueftt tnaren/ bat öp mebe fier*
toen maft/ befententien toetben getoefenop beacn*
Madjtc ban ben boomoemben jpop ban ^oeMjo*
toenaï^^cöout bcr fïeöe ban %tvbtn/ bp^cDepe*
nen ban 3tepben / ten obetfïaen en met abbijfe ban
3ijn ^rceïïentie ban Baffaa / mitfgaber^ be <éerom*
mitteerbe ban be peeren Staten ban ï^oïianö bit
Sier na fuïïen uptgebmftt toetben acïjter bet bonniffe
ban btn boomoemben jDiclaeg be jfDanlbc.
%tt bonniffe jegen^ 31aque^ ©aïmar toa^ ïnpöen *
bealbu^.
Jaques Valmar geboren van Loon in Vlaenderen , )egen\voordig gevangen buytcn pijne en banques ©al;
mar.
de van yfere
'bekentdefer
heeft
dat hy
wefende
hier inomde
landen
en binnen
ftad, met
der , woon
gekomen,
de befchermeniite van dien te genieten tegens de Spangiaerden en hare adherenten , wefende vyanden van de
religie en des gemene vaderlands j en tot het poortrecht defer (lede is toegelaten , op den 4. dag defer
maend van O&ober , hem felven met fekere zijne complicen gevonden heeft ten huyfe van Cofmo de Pefcarengijs , al waer onder 't pretext van defe ftad Engels te
maken , beraeme is geweeft $ dat den Capiteyn Maulgegeten o* ALfo
becüoj

de , uyt derSluys gekomen zijnde, endier tijden mèü
zijn Compagnie voetknechten hier binnen der ftad leggende, uyt kragtvan de patente by hem ontfangen, foude de maniere maken in allen fchijn of hy met zijn
voorfz. Compagnie uyt defer ftad wilde vertrecken :
en dat hy 't felve doende een van de poorten defer ftad
foude in nemen , en als dan in laten de Compagnie van
de Capiteyn Haraugiere , mede uyt derSluysgekomert
zijnde, en binnen Delft leggende , dewelke tot dien
eynde patente foude werden beitelt om uyt der ftad
Delft buyten om defer ftede te trecken , en alfo by middel van de felve twee Compagnien knechten en hare
complicen , mitsgaders den genen die fy tot haren aenhang beweegt hadden, en vorder meenden te bewegen,
hem felven meefter van de ftad te maken , eenige van de
Burgemeefteren , Capiteynen van de Schutterye , en andere Officieren en goede inwoonderen defer ftede te verfekeren , en alsdan haer voornemen te effectueren : Dat
ook hy gevangen om met behulp Van den voorfz. Capiteyn Maulde en zijn Compagnie 't gunt voorfchreven
is te volbrengen , den felven Capiteyn geperfuadeerc
heeft , dat hy jegenftaende de voornoemde patenten
by hem van zijn Excellentie den Grave van Lycefter
als Gouverneur en Capiteyn Geherael van de vereenigde Nederlandfe Provintien ontfangen , binnen defer ftede noch foude blijven : Eh dat hy gevangen
met eenige van zijne mede-complicen den felven Capiteyn Maulde daer toe contra-brièven foude doen hebben, gelijk hy gevangen met zijn voorfchreven medecomplicen gedaen en geprocureert heeft gehad. Dat
daer na hy gevangen met eenige andere zijne medecomplicen opden 9. defer maend Oclobris , hem gevonden heeft ten huyfe van Adolf van Meetkerken,eertijds
Prefident van Vlaenderen , alwaer by den voorfz. gevangen en zijn complicen beraetflaegt is, dat de voorfz.
Capiteyn Maulde met zijne patente hem op 's anderen dacgs 's avonds by de Magiftraet defer ftad foude
vinden, die den felven vertonen, en daer op van henluyden affcheyt nemen foude , en uyt kragte van dien foude op 's anderendaegs den Ii. defer maend, 's morgens
ten 6 uren zijn Compagnie in ordre en wapenen doen
trecken langs de Brede-ftraet , in allen fchijn ofhyuyt
der ftad wilde trecken 3 tot voor hét Raedhuys defer
ftede: En daer gekomen zijnde , dathy gevangen met
zijne complicen , en de gene die fy voorts tot haren aenhang meenden te bewegen, dé voorfchreven fóldaten
foude ophouden , en het voorfz. Raedhuys in nemen :
daer toe ook d' afïiftentie van de voorfchreven Compagnie foude werden gébruykt , de welke verfcheyden perfonen als voren fouden verfekerén. En dat hy gevangen met zijne complicen tot volbrenginge van den
voorfchreven aenfïag , fekere lofe of velt-gefchrey hadden gemaekt, en onder malkanderen gegeven. Den
voortgang van welken feditieufen en oproerigen aenfïag, ingevalledat God Almachtig uytfohderlingege^
nade de felve nieten hadde verhindert , geftrekt foude
hébben tot een grote bloedftortinge van de goede burgeren en inwoonderen defer ftede onder malkanderen ,
en apparente ruine en ondergang van den ftaet , niet
alleen defer ftede, maerookvan den gehelen lande van
Holland : Mits *t welken defelve aen de principale Autheurs van dien , en fulx aen défen gevangen , niét en
behoort ongecorrigeert te blyven , maer ten exemple
van allen anderen grotelijkx geftraft te werden. So ift
dat de Schepenen defer ftad Leyden , ten overïtaen en
by advijfe van den Hóog-gebóreh Heere , den Heere
Grave Maurits van NafTau, geboren Pr inee van Qrangien &c. Gouverneur en Capiteyn Generaél over-fe eilandZeland
,
en Vriefland, mitfgaders van de Gedeputeerden van den Heeren Staten van Holland , dfrt Voor,'eri'condemneren noemden
den gevangen
felvengëcondemriëèrt
mitsdefen op hebben
der plaetfe
voor
's Graven-fteen, daer men gewoon is over de boosdocnders ftrafre te doen , gerecht en geexecuteert te werden
met den fwaerde , datter de doot na volgt , het hoofc
geftelt té' werden opdeZijlpoorre defer ftede, en het
lichaem begraven te werdeni^ei klarende alle zijn goeden verbeurt en eecorififqirëfcrl?rten behoeve van den
«©B*
Heer.
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Drie en Twintichfte Boek.
^efetitentte jeaeu^ Cofmo be $efcarcngt$
U?a.ö üan ben natoolgenöen inïjoubcn.
^intentie ALfo
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Cofmo de Pefcarengijs, Piedmontois, eertijds
Lombaert of Tafelhouder binnen defer ftad Leyden3jegenwoordig gevangen buiten pijne en banden van
yfere bekent heeft,dat hy gevangen, onder fekere beloften hem gcdaen , aengenomen heeft in't werk te ftellen
fekeren aenflag , die ecnige inwoonderen defer ftede en
andere(meeft vremdelingen wefende)óp defe ftad voorgenomen hadden. En dat hy gevangen tot dien eynde
binnen defer ilad gekomen zijndc,opden4.deferniaend
aengefproken , vermacnd, en geperfuadeert heeft den
Capiteyn Maulde , met zijn Compagnye uyt der Sluyfe
gekomen, binnen defer ftad leggende, dathy nietjegenftaende de patente by hem ontfangen waren om uyt
der ftad te vertrecken , alhier blijven foude totvordernifife , afllftentie , en executie van den voorfchreven aenilag. Dat voorts ten felven dage na den middag ten huyfe van hem gevangen, conventicule daer op is gehouden efi geraemt , dat de voorfchreven Capiteyn Maulde
uyt kraste van de voornoemde patente, foude de manier maken in allen fchijn of hy met zijn voorfchreven
Compagnie uyt defer ftad wilde vertrecken : en dathy
't felve doende, een van defer ftad-poorten foude in -nemen , en als dan in laten de Compagnie van Capiteyn
Heraugiere , mede uyt der Sluyfe gekomen zijnde , en
binnen Delft leggende , dewelke tot dien cynde patente
foude werden beitelt om uyt der voorfz. ftad van Delft
buyten om defer Stede te trecken : En alfo by middel
van de felve twee Compagnien knechten , en haer voorfchreven complicen, mitsgaders den genen die fytot
haren aenhang beweegt hadden , en vorder meenden te
bewegen , hem felven meefter van de ftad te maken ,
eenige van de Burgemeefteren,Capiteynen van de fchutterye , en andere officieren en goede inwoonderen defer
ftede te verfekeren , en alfdan haer voornemen te effectueren. Den voortgang van welken feditieufen en oproerigen aenflag, in gevalle dat God Almachtig uyt fonderlinge genade defelvenietenhadde verhindert, geftrekt foude hebben tot een grote bloet-ftortinge van de
goede burgeren en inwoonderen defer ftede onder malkanderen , en apparente ruyne en ondergang van den
ftaet , niet alleen defer ftede , maer ook vanden gehelen
lande van Holland : mits 't welken de felve aen de principale auteurs van dien, en fulx aen defen gevangen niet
en behoort ongecorrigeert te blijven, maer ten exempel van allen anderen grotelijx geftraft te werden. So
ift dat de Schepenen defer ftad Leyden , ten overftaen
en by advijfe van den Hooch-geboren Heere , Grave
Miurits van NafTauwen, geboren Prince van Orangien,
&c. Gouverneur Capiteyn Generael over Holland ,
Zeland, en Vriefland, mitfgaders van de Gedeputeerden van de Heeren Staten van Holland, den voornoemden gevangen gecondemneert hebben , encondemneren den felven mitsdefen , op ter plaetfe voor 's Gravenfteen , daermen gewoon is over deboofdoenders ftraffe
te doen , gerecht en geexecuteert te werden met den
fwaerde, datter de doot navolcht, 'thooftgefteltte
werden op 't bolwerk voor de witte poorte defer ftede ,
en het lichaem begraven te werden. Verklarende alle
zijn goeden verbeurt en geconfifqueert ten behoeve van
den Heer.

Cntrc üan bmbooinoembcn Mit\ac$ be jftauïbe
toag bc fcntentïc uipbenöe aïg tooïdjt.
j8> intentie Adtfo Nicolaes de Maulde jegenwoordig gevangen,
btoct -£a;
öe
De. JftiMtfï

buyten pij neen banden van yfere bekent heeft , dat
n7 g^ogen wefende Capiteyn van een Compagnie
voetknegren , gekomen uyt der Sluyfe , en binnen defer
ftadgelogeert , op den 4. defer maend ontfangen hebbende patente van zijne Excellentie den Grave van Lycefter, Gouverneur en Capiteyn Generael vandevereenigde NederlandfeProvintien , op'caenhouden van
Cofmo de Pefcarengijs , die hem gevangen met zijn
Compagnie feyde tot feksyen aenflach binnen defer ftad
te willen gebruyken , pagelaten heeft zijne patente te
obedieren, maer alhier gebleven is. En den felven 4.;

defer maend n3de middag mede geweeft istert huyfe
van den voorfchreven Cofmo de Pefcarengijs in conventicule,alwaer beraemt is geweeft dat om den voorfchreven aenflach te vorderen , hy gevangen de manier
maken foude in allen fchijn of hy met zijn voorfz. Compagnie uyt defer ftad wilde vertrecken , en dat hy gevangen 'tfelve doende , een van de poorten defer ftad
foude innemen, en alsdan in latende Compagnie van
den Kapiteyn Heraugiere, mede uyt der Sluys gekomen zijnde, en binnen Delft leggende, de welke tot
dien eynde patente foude werden beftelt om uyt der
ftad Delft,buyten om defer ftede te trecken : En alfo by
middel van de felve z Compagnien knechten en hare
complicen , mitsgaders den genen die fy tot haren aenhang beweegt hadden , en vorder meenden te bewegen,
hen felven meefter van de ftad te maken , eenige van de
Burgemeefteren , Kapiteynen van de Schutterie , en
andere Officieren en goede inwoonderen defer ftede te
verfekeren , en alsdan hare voornemen te effectueren.
Dat daer na hy gevangen meteenige andere zijne medecomplicen op den 9. defer maend Oótobris hem gevonden heeft ten huyfe van Adolf van Meetkerke , eertijds
Prefident van Vlaenderen , alwaer by den voorfchreven gevangen en zijne complicen beraedflaegt is dat hy
gevangen met zijn voorfz. patente hem op 's anderen
daegs 's avonds by de Magiftraet defer ftad foude vinden ,die den felven vertonen , endaeropvanhenluyden affcheyt nemen , en uyt kragtevan dien foude hy
gevangen op 's anderen daechs den 11. defer maend
's morgens ten 6. uren zijn Compagnie in ordre en wapenen doen trecken langs de Brede ftrate,in allen fchijn
of hy gevangen uyt der ftad wilde trecken , tot voor het
Raedhnys defer ftede r En daer gekomen zijnde, dsc
hy gevangen met zijn Compagnie van de complicen des
voorfz. aenflags, foude werden op gehouden, het
Raedhnys ingenomen, daer toe de affiftentie van hem
gevangen en van zijn voorfz. Compagnie ook fouden
werden gebruykt , dewelke verfcheyden perfonen , als
voren, fouden verfekeren. En dat hy gevangen op den
ix. defer maend, met andere zijne mede-complicen geweeft is binnen defer ftad, inde herberge daer de donder-kloot uythangt , alwaer onder andere mede opge~
lefen werde een billet, inhoudende de namen vande gene die hy gevangen met fijn mede-complicen als voren
fouden verfekeren. Den voortgang van welken feditieufen en oproerigen aenflag, in gevalle dat God Almachtig uyt('onderlinge genade delelve niet hadde verhindert, geftrekt foude hebben tot een grote bloedftortinge vande goede burgeren en inwoonderen defer ftede onder malkanderen , en apparente ruineen ondergang van den ftaet , niet alleen defer ftede , maer ook
van den gehelen lande van Holland , mits 't welken defelve aen de principale auteurs van dien, en fulx aen defen gevangen niet en behoort ongecorrigeert te blyven, te min na dien de voorfz. gevangen in defen expres
voornemen heeft gehad , om de wapenen die hy met
zijn Compagnie voerende was tot kollen envoorftant
van den lande te gebruyken jegens de felve , en tot invafle en oppreffie van defe ftad, en krenkingevanden
welftant, rufte en vrede van dien, en confequentelicken
vanden gemenen lande, maer des te meer aen den gevangen ten exempele van allen anderen , grootelix behoort geftraft te werden.
Soift dat Schepenen defer
ftad Leyden , ten overftaen en by advijfe van den Hooggeboren Heere , den Heere Grave Maurits van NaflTauwen : geboren Prince van Orangien , &c. Gouverneur
en Capiteyn Generael over Holland, Zeland en Vriefland ,mitsgaders van de Gedeputeerden van den Heeren Staten van Holland,den voornoemden gevangen gecondemneert hebben , en condemneren den felven
mitfdefen , opter plaetfe voor 's Graven-fteen , daermen
gewoon is over de boofdoenders ftraffe te doen , geregt
en geexecuteert te werden met den fwaerde , datter de
dood na volgt , en daer na 't lichaem met het 't hooft begraven te werden. Verklarende alle zijn goeden verbeurt en geconfifqueert ten behoeve van den Heer.
Aldus gedaen en gewefen op den 16. Oótobris, 1587.
op'tverfoek, vervolg, en de aenklachte van Foyvan
Broekhoven Schout der voorfchreven ftede , by Pieter
Picter
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Pieter Jorifz. van Cortevelti Claes Willemfz. van Warmont , Cornelis Gerritfz. deHaes , Andries Jacobfz. ,
Meefter Frank Duyk, Meefter Ifaac Nieolai , Jan Janfz.
van Baerfdorp , en Jacob Allertfz. de Haes * van wegen
den voorfchreven Schout geftelt zijnde inplaetfe van
Cornelis Willemfz. Bocerkoper, die van huysis. Ten
overftaen en met advijfe van zijn voorfz. Excel, van
Naffou , mitfgaders van den E. Heercn Jonkheer Johan vander Does, Heer tot Nooitwijk, Cattendijk,&c.
Jonkheer Johan van Duvenvoorde en Woude, Heer tot
Warmont,Eflelickerwoude , en Alkemade , Jonkheer
Willem van Suylen, vanNyevelt, Meefter Johan vanden Oldenbarnevelt , Advocaet vanden lande van Hol,
van Berkenrode , Burgemeeftcr der ftad
landAdriaen
Haerlem, Meefter Pieter vander Meer , Raed Peniionaris der ftad van Delft , Pieter Adiïaenfz. vander Werf>
Pieter Oom Pieterfz. van Of\vegen,en Claes Adriaenfz.
Buirgemeefteren der ftad Leyden , D. Nicafius Silia ,
Raed en Penfionaiis der ftad van Amftelrcdam , Cornelis Pieterfz. Vroefen, Burgemeefter, enD.Helias van
den Oldenbarnevelt, Raed en Penfionaris der ftad van
Rotterdam, als gecommitteerden van de HeerenSta^
ten 's Lands van Holland.

defer ftad Leyden , en allen anderen Jufticieren en Officieren enfwijgen een filentium,ten ware enige van henluyden , hen namaels met oproerigheden , muyteryen
of feditten weder bemoeyden. Sonder dat nochtans defe gratie fullen genieten Chriftiaen vande Wouwere,
Adolf
Meetkerken , eertijds Prefident van Vlaenderen ,van
Hobben
Florifz. , Henrik van Soeft , Gerrit
Janfz. du Bijn , Jan Cabbeljau , Guillamevander Wege, D. Adriaen Saravia, nochte andere, de gene die
op den 4. defer maend na-middag daer conventicule
gehouden hebben ten huyfe van Cofmo de Pefcaren~
gijs , op de beraminge van den aenflach dier tijden voor
handen wefende. Als ook van gelijken de gene die op
Vrydag den 2. defer maend 's morgens gelijke conventiculen gehouden hebben ten huyfe van de voornoemde van Meetkerken , over 't befluy t en executie van den
voorfchreven aenflach. Aldus gedaen binnen der ftad
Leyden , onder onfe hand en zegel , op den 2?. Oétobris, ij87.ftilonovo. Onder de plijke
was Mau
getekent
rice de Najfau.

^ccfonsji
jj-jK?"
Don toer*
öengeer.fc
mtxt'

Èn op de plijke ftont gefchreven , by mijnen genadiMi/ander.
gen Heere ,
en getekent

ffltïïu boo?gaenbe bonniffen ten bage en jare boo^

teutten
fept / in tegentooo?bigöept ban Den boo^êö?eben
inccöen
tererecu* ^cïjout / ^cïjepenen en «Becommitteerben/ boo?ge*
t.e geffelt, lefen 3tjnöe eetfï ben gebangenen refpectibeïicKen/en

voorfchreven brieve befegelt met 't fegelWefende
van zijndeExcellentie
in roden waffche aen doublé
franchijnen ftaerten uythangende.

baer na bc gemeente in groter menicötc om^^abenfïccn becgabert toefenbe/ 3im ten felbcn Dage o*
©de acötcnbe befeerecutie feee tiqbtmg enflraf ?r"mie
penbaerïicKen ter ejcecutie gefïelt / onber fïont aïöu$ / tebjefen/ betmib^ ben aenfïag niet en tua^geatten^ S£5*
teect/ entuectbaetombaec banfeecbecfcncpbcntifili namu
in Kennifle ban mp/ enfcoag onbertefcent
gefp^onen / ben boo^. J^icïac^ be i^aulbe toert ban ?«? &'J. van Hout.
ecnpbecreecbefeïaegt/rooni3öncjonfeïjept/ beleef '
föenfelben bage foi^ ook ban ben&tabïniufeaf* Ijeyb aï$ anbcce gocbe qualitepten / bem toerbena
gelefen ben nabolgenbenbjiebe ban parbon / bpsijn Öem beboob beeftonbigt toagban eenige aengefept
OÊrcettentie ban Baffau gegeben / ben genen bit boo? i bat öp moeb ïjoubcn foübe/bat een Sfoffróu genaemt
fïmpcujepb beeïept en gcabufeert moeïjten toefen om Üptenbjoen §em betbibben en ten önbjeïife bccfoeuen
aen btn 000^5. aenfïa 3 be banb te tjottben en btn fth foube: mact ÖPÖocenbe befdbe noemen eninöaci:
ben toe te fïacn / etc. in tegentooojbigöepb ban be gefdfcüjaptoeïgetoeefïjönbe/ öabbetoepnig moröé
boojfj. ^>cï)out / 2f5urgemeefïeren / Jicbepencn en bat ïjp öoo| öaec beeïolï tooien fonbc / of ook be fel>
«tëecommitteerbe ban be 000^5. peeren Staten ban be tcnöubjcïij&e niet begecenbe/ rtonbeöemniette
bjeben fïeïlen / bocö \}tt betfoeft ban be booif5. %uf*
ëollanb.
fcoutoecbe afgeflagen enbe geconbemneerbentoee^
2B2ietait
ben aïïe b}it geejcecutecct en 't ïjooft afgeïjouöen / öe
ban pats MAurits geboren Princevan Orangien , Grave van
Ijoofben
ban ttoe te toeten ban ©oïmac en Cofmo
ban Ü002
Naflau, Catfenellebogen , Dieft , Vianden , &c.
toerben op bepïaetfen in be fmtmtic begrepen op fta*
^se:!Cöie
Marquis van der Veeren Vliflingen , &c. Gouverneur
uptflm;
en Kapiteyn Generael over Holland , Zeland en Vries- ften gcfïelt / be lichamen ban be feïbe ttoe begcabcn /
peiippt
beriept
land ,en Admirael van der 'Zee. Doen te weten dat al- en 't ïicöaem en 't öooft ban Capitepn l^auïbe toer*
fo
onlangs
geleden binnen defer ftad Leyden fekere be t' famen begtaben.
tnocjj'ten
sgnom
3£e 05?abe ban Hpeeflec noeïj in fret Boojbec*
aen ben
muyterye , oproerte en feditie voorgenomen is geweeft
guactiec
ontfing be tijbinge bat bit 5tjn befepn
boo:ft, ^ by eenige uytheemfe. Den voortgank van de welke ver- inbe flab jijnbe
Itepbcn toag gefaeïgeect / en bat baec obet
ftanöte ^ oor^ae^t f°ude hebben verfcheyden inconvenienten,tot eenige met be bïngt ontftomen bjaren: en bat onflaen. nadeel van den ftaet defer landen , byfonder defer voorlange ben Coïoneï Cofmo / ben Capitepn iBanïöe/
fchreven ftede , en apparentelijken een grote bloetftorengfaque^
©olmac / (©nbetïing ban be heelie / bacc
tingc van deingefetenen van dien. En wy geinformeert
obee
met
ter
boot gefliaft toaeen / öp toa£ baecin
zijn dat verfcheyden goede burgeren en inwoonderen
by finiftre praótijken , en verfcheyden perfuafien verleyt fceccjualili teb?eben/ bp b?aegbe toatljp borijmet
en geabufeert zijn om daer aen de hand te houden, en IStepben bat bocfr een ïanb-fïab iua^ foube freüben
honnenupttecljten/ en nam'tfeecrjuaïijrt/befonbee
dat de felve , of door mifverftant 't felve toegeftaen , of becfïaenbe
batmen ook op 5ime actiën geinformeert
3t felve afgeflagen hebben, by fimpelheyt na gelaten hebben de Magiftraet defer ftede aen te geven. Enaliftfo ïiabbe / en Ijoe loei be ^cljepcncn ban Hepben en
dat na rigeur Van rechten , alle de gene die vande voor- OBebeputeerbenbanbe peeren Staten niet gcraben
fchreven oproerte , feditie , en muyterye eenige ken- eu!)aöben gebonben inbe fententien boo^f3. uptte
niffe hebben gehad , en de felve niet tijdelijk aen de bmefcen bat be gecjcecuteecben belicnt ïjabben ben
Magiftraten geopenbaert hebben , ftraf baer zijn. So ïft aenfïag boo^ ïafi en met henniile ban 3ijn dfyeeï. ban
nochtans dat wy terernftiger requifïtieen begeerte van 3LpcefIer boo^genoinen te frebben / fo Debbcn onïanjr
Burgemeefteren en regeerders der voorfchreven ftede, baer na be geblugte en bit bupten fret parbon toaren/
voor haer burgerenen inwoonderen aen ons intercede- niet gelaten feKere ontfeïjuSlbinge boo^ bt geerecu*
rende , by advijfe van de Gedeputeerde van de Staten teerbe / en ban bc anbere bk met Ijen belafi loaren/ in
van Holland , mitfgaders van de Schouten Schepenen bwh npt te geben / en ben <6?abe ban 31pcefter te be*
defer ftad, niet meer voor ogen hebbende als debe- biceren/ en binnen Ötrecïit
bm'cften
ben
en ben
Statenop ban
houdenifle van de welftant , ruft en eenigheyt van de b^ueftee ban be feïbe 5ünC?ce«te. boen
litreeöt/
in toeïKc ontfcïjulbingefpfeïfontbecKen/
landen en defteden van onfen Gouvernemente, mitfgaberhïaren
/
en te Kennen gebcn / butttt met bt$ <&u;
ders de ingefetenen van dien , uyt fonderlinge gratie geben
ban
3Lpcefier^
boojbjeten gefcöiet toa^ / bec^
pardonneert en quijt gefcholden hebben , pardonneren
Öalen felfë be fafte / ïjoc fp befen acnfïacó foubcii
en quijt fchelden mitsdefen alle 't gunt by de voorfeyde in öet toerft gefïeït Debben
/ macc foefteii aüe bt
burgeren en inwoonderen , de voorfz. fake aengaende ,
fcöult
te
leggen
op
be Staten ban iollanb en
eenigfïnts mifdaen is. Imponerende daer op den Schout
IV. Deel.
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IBagtficact Der fïaD £ep&en / beftfjuïDigen Defelbe
te toefen bpanben Man öc ceïigie/ ban de Dienaren Deg
ibaojt^ / ban 5ijn «SrceHentie / en ban te <£ngelfe
natte/ ja ban De üiomngtnne ban ingeland/ oo^
fahe ban 't betlieg ban Der. &ïup£ / en ban aïïe De öif*
fenrie en ttoeD?agt in't ïanb en onDec ben ^jobintien/
Die fp feggcn fo gefcïjeuct te 3tjn / Datfe gefcbapen
51J11 D' eene boo; en ö' anDece na te ballen onöet 't jolt
Der ^paenfeCpranncn/ en Datfe Daeront betoeegt
3ijn getoeeft om Daer in te booten/ en Ditboojfs.
(foi. 67.) üoo^ te nemen/ etc. tot Dec ïanDen Dienfi / maften een
bergeujftinge ban Defe cecDterg en ban 3£uc D' 2Uba/
ja
maften Defe cecï)ter£
lelijker
Zbm b*2H(ua.
Web
ncontfcluiïDinge
top Ijict
ineDeafêïjeuuen
Uiïllcu laten
bolgen/ fa fp Die in openbaren Djuft fyebben nptgege*
ben in De fee manieren.

Dordrecht en den anderen te Middelburg in Zeland ,
daer de Staten van Holland toe verfocht zijnde, geene
van hen Gedeputeerden en hebben willen fenden , noch
ook de vergaderinge by haren bevele laten doen , maer
hebben zijne Princelijke Excellentie felver daer mede
laten gewerden. So ook de particuliere Synode daer
voor en na alle jare in Holland zijn gehouden geweeft ,
fonder bevel en autoriteyt van de felve Staten.
Sy hebben ook te Leyden Dienaers des woorts gefocht die van on fuyvere leere waren , vyanden van de
Chriftelijke difcipline , om de kerke in twift te ftellen ,
namentlijk Cafpar Coolhaes , en Petrum Hackium , die
fy daer toe gehouden en gehuert hebben ( fo Hackius
van zijnent wegen felve bekent heeft) om de kerke in
roere te houden , en verboden in conformireyt met den
anderen kerken te komen.

In teken van dien , en dat fy gefocht hebben een byfondere
en particuliere kerken - regennge alle andere
Doorluchtige, Hoog-geboren Vorft $ genadige Heere.
kerken op te dringen , fo hebben Peter Adriaenfz. van
TT Oe ,wel men na rechte altijds goed vermoeden der Werf, Hackius , Coolhaes , en hare complicen fig
©eront
fctjuiötugc JL Jt heeft van de geweiene fententie , en prefumeert hondertmael beroemt dat de ftad Leyden foude het wit
ban De ge* dat <jen rechter zijnen eed , confeientie , en wettelijken zijn daer na 't ganfche land foude fchieten.
Denax. in Majo ifStf. heeft Hackius in volle ConDecngJ*
plicht
daer
in
behoorlijk
gequeten
heeft:
Nochtans
natoiiirtjte in* demael dat de fententien onlanx by den Magiftraet van fiftorie ofte Kerken-raed verklaert , dat gelijk de Heeren van Leyden den Spangiaert en Francois hadden teS"^ene Leyden gewefen, daer by Jacob Volmar Ouderling
, fy ook alfo den Engelfman fouden tegeniiClu y' giis,
der kerke
, Capiteyn
Cofmo de Capiteyn,
Pefcaren- gengeftaen
ftaen. Daer toe voegende defe woorden , Pauwels
en deChrifti
Edelealdaer
Nicolaes
de Mauldeoók
beyde onder 't bevel van uwe Excellentie om den hals Buys is gifter hier geweeft, en heeft mijn Heeren vergebracht zijn , niet alleen zijn vol onrechts, maernul, maent dat fyhaer de kap niet en fouden laten aentreeegeen en van onweerden : Wy hebben niet kennen na- ken , en dat fy het voornemen zijner Excellentie by tijden fouden wederftaen : Daer toe fy gefïnt zijn , al
laten (gemerkt wy mede in haer-lieder (luk bèlaft zijn)
foude
den eenen fteen op den anderen niet blyven aen
tothaer-liederenonfer onfchult, aen uwe Excellentie
Gouverneur Generael der vereenigde Nedcrlandfe Pro- de ftad Leyden. Seyde vorder , liever de Spaenfe inquivintien, wien mijn Heeren de Staten Generael abfolu- fïtie dan de Geneeffe difcipline , die pockige hoere : dat
te macht en autoriteyt toegedragen hebben in't ftuk hebbeikopden predik-ft'oel ten anderen tijden geprevander Oorloge, en gelijk als de Gouverneurs Genedikt, enfoudet ook nog doen, indien't te paffe quame,
mijn Heeren hebben't geprefen en goed gevonden.
rael ten tijden Keyfer Caroli hebben gehad in 't ftuk en
van de policie en juftitie, onfe toevlucht te nemen , de- Daer toe noch voegende dat de Burgemeefters Peter
felve onfe klachten voor te dragen , en tot onfer hulpe Adriaenfz. en Jan Janfz. Baersdorp hem hadden gefeyt
en befchermeniiTe tegen alle geweld en overlaft aen te dathy zijn ftuk mannelijk foude drijven, fy fouden hem
roepen. Tot welken eynde wy uwe Excellentie vol- byftaenen nimmermeer verlaten , fo lange als fy eenen
gende haer expres bevel,wel hebben willen na de naek- ftuyver in de wereld hadden. Ja feyde dat fy den eed
te waerheyd en eenvoudelijken de gefchiedeniffe van van hem daer op hadden begeert , dog hy hadde geenen
den ftucke verhalen, en betonen dat de voornoemde eed willen doen,maer hadde'tmet hand-taften belooft.
En dat niemand en foude denken dat Hackius dit wel
executie anders niet gefchied en is dan door enkel haet
en nijd tegen de ware Chriftelijke religie , tegen alle mag hebben gefeyt maer dat daer uyt niet en volget dat
kerkelij keperfonen, de kerke regerende, en de reyne den Magiftraet fulx is , als hy van Hackio befchreven
leere van herten toeftaende , midsgaders door enkele word,dat falmen verftaen uyt 't gene daer na gevolgt is.
Want als den Borgemeefteren dit alfo was vertoont,
partyfehap tegen de Koninginne van Engeland , uwe
fo
hebben fyecn acte gemaektvan date den 28. en 30»
Excellentie endeEngelfe natie, die de voorfz. Rechters in'therte gedragen hebben , niet van heden of gi- Majo refpeótive » ondertekent P. Vos : daer mede fy
fteren, maer over langen tijd , fo uwe Excellentie beter defe fake hebben gefmoort , fonder dat fy Hackio in't
dan ons bekent is. 't Welke wy protefteren niet voort alderminfte eenige fchuld hebben opgelcyd : Wel exte brengen door eenige weder-wrake of injurie , maer preffelijk belaftende datdefen aengaende geenvermadaer rechte.
toe gedrongen tot nodige befchermeniffe van on- ninge meer en foude werden gemaekt , of fy fouden alle
fen
de dienaren ter ftad uyt fetten : Tegen welke de Dienaren des woords een remonftrantie hebben overgeOm dan den eerden kloot en oorfpronk vander faken te ontdecken , uwe Excellentie is indachtig, dat
geven ,daer in fy genoeg daer tegen protefteerden.
Welke
voorfz. remonftrantie tot noch toe is onbeantalfodefelve eenennationalenSynodus van alle de kerwoort gebleven. Ja dat meer is, fy hebben Hackium
ken defer vereenigde Provintien t'famen beroepen had- die daer na om zijn valfche en oproerige leere , fo tegen
de in 's Graven-Ha^e, en dat daer toe de particuliere
ClalTes in Majo if86\ moeften verfamelen op depunc- d' Engelfen , als tegen de kerken , gefufpendeert is ,
tenenarticulendiemendaerfoude handelen, om een altijd onderhouden met zt)no\xdeJiipendtum , fo fy ook
goede eenformige kerkelijke Ordonnantie te befluy- doen Coolhaes mede gefufpendeert van het minifterie
ten: dievande Magiftraet van Leyden hebben expref- en geexcommuniceert : en de felve beter betaelt dan de
felijk verboden dat niemand en foude reyfen uyt den gene die inaétuelen dienft waren: Alles nochtans teKcrkenraed van Leyden tot den particulieren Syno- gens d'expreffe ordonnantie van u Excellentie , daer by
dum daer toe beroepen te Rotterdam. En nadien de genoeg hen de voet gevende,en hun ftuk approberende.
Wy fchamen ons te verhalen de fchandelijke propooKerken-dienaers met fommige van den Kerken-raed
vertoonden , datmen het bevel van uwe Excell. niet en ften, die fy niet alleen in haren collegien , maer ook
behoorde na te laten : Jan Janfz. Baerfdorp doen ter wel in andere gcfelfchappen hebben gefproken ten aentijd prefiderende Borgemeefter gaf daer op tot ant- horen van veel perfonen, te weten, datnoyt meerder
woort , datmen met uwe Excellentie in dat ftuk niette bankerotier in Holland is geweeft als uwe Excellentie ,
doen hadde , en dat de Heeren van Leyden niemand en die defe landen wel g<s tonnen gouds hadde ontvoert,
kenden die fulke vergaderingen mocht t'famen roepen , fonder yemand daer van te betalen.
Men weet ook wel dat fy geen ander reden gehad
dan alleen de Heeren Staten ftaetsgewijfe vergadert.
Hoewel dat mijn Heere de Prince van Orangien Hoog- hebben om den hoochgeleerden en vermaerden Docxode
loffelijker gedachte in voorgaende jaren hadde doen rem Donellum eerften Profeffor inden Rechten fchantwee
nationale
Synodos
,
deo
eenen
tot
delijk
af
te
ftellen,
dan
omzijn
vromigheyd,
yvertot
vergaderen
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dat de Staten van Holland over meer dan een jaer te voren den felven Heere Donellum verfogt hadden te Ley■ den te blijven , en daer toe hem goede ende verfekerde
brieven verleent , datmen hem zijn traktement foude
betalen , weder hy leflTen dede of niet.
Hebbende ook alle oorfake uyt den hoek gefocht om
D. Saraviam , die ook Profefïbr was in de Theologie ,
met oneereen fchandeuytden ftoelteftoten. Maer en
hebben daer toe geen andere dan defe valfche accufatic
- ,
konnen vinden. •>
\Vy eaen óok hier voor by, als alle de wereld kennelijk /dat feker Papift of jefuyt genaemt Aflendelft,
gehoufeer langen tijd openbaerlijk te Leyden fchole
den heeft j en aldaer den Jefuytifchen Catechifmum
geleert , daer de Burgemeefter Pieter Adriaenfz. zijnen
foon ook gefonden heeft. En hoewel die van den Provintialen Rade in Holland den Schout gelart hadden
daer op te informeren , wort nochtans als noch de felve
fchole aldaer by den Magiftraet voorgcftaen.
Is óok meer dan notoir , dat fy fo veel te wege gebragt hebben in 't laetfte vernieuwen van de Magiftraet
van Leyden , datmeeft de gene die van de religie waren ,afgeftelt , en in hare plaetfen Papillen of afvallige
van de religie in de Wet , in Vroetfchap, en andere
ampten des ftads geftelt zijn.
Waer voor fal men houden Jan janfz. Baerfdorp, een
van den Rechters die ten diveife tijden en plaetfen
fïcr gcroemt heeft , dat hy mag terpredicatiegaenen lig
dragenen veynfen fohy wilde: Nochtans indien men
hem open fnede, men foude een dobbel Catholijkin
zijn herte vinden , en eenen anderen , die rond verklaert
heeft dat hy zijnen hoed niet en foude willen verfetten
of hy Spaens of Engels ware.
En de voorfz. Pieter Adriaenfz. van den welken An<3ries Schot becuycht heeft, dat alfo men in volle Vroetfchap las de lefte miffive en remonftrantie van uwe Excellentie aen die van Leyden , gelijk als aen andere fteden gefonden, de felve Borgemeefter feyde , menplegt
in 't oude Teftament zijn klederen te fcheuren wanneer
men eenigen Gods-lafter hoorde fpreken : maer hier
wort rechtfchapigé oorfake gegeven om zijn klederen
te fcheuren : betekenende daer by uwe Excell. brief
en remonftrantie : fo al 't felve kennelijk is alle hun
medebroeders. Met al welk ende navolgende verhael,
wyenverftaen geenfïnsde vrome te befchuldigen : en
foude dit ook in 't licht niet brengen , tenware dat het
te Leyden een yder kond gedaen ware , in den kerkenboek met meer andere partijdige dingen aengetekent,
openbaerlijk den ganfehen gemeyntevoorgelefen,eyndelijk van 8 of 9 geloofweerdige perfonen ter ordonnantie van den Provintialen Rade van Holland by eede
verklaert en tot defe fake notelijk dienende.
Defen haet tegen de ware Chriftelijke religie en tegen
uwe Excellentie heeft niet alleen gewortelt in de herten
van den Magiftraet van Leyden , maer ook van eenige
der voornaemfte van den Staten van Holland , fo men
klaerlijk genoeg kan merken uyt het beleyt van alle hare faken : daer by fy trachten de Koninginne van Engeland ,uwe Excellentie , en alle de gene die de felve
toegedaen zijn , te befwaren met grote leugenen , lafteren en calumnicn , en alfo by den gemeynen volke behaet te maken, opdatfy (verworpen hebbende de abfolute autoriteyt , macht en bevel, uwe Excellentie by
henlieden met den anderen Staten toegedragen in Januarioi£8d. in 't ftuk van der oorloge , en gelijk als de
Gouverneus Generael onder den KeyferCarolo in't ftuk
van depolicieen juftitie ) fouden felve blijven inde regeringe van den lande. Want hoewel fy alom fo by monde als by gefchrifte feer beroemen , dat fy uwe Excell.
willen handhouden in de voornoemde autoriteyt , nog(Fol.68.) ^ans fietmen datetik dat fy verbonden maken met malkanderen , de Overften en Stadhouderen van de Provintien , Colonellen , Capiteynen en Krijgs-lieden aen
haerlieden koorde trecken by alle onbehoorlijke middelen en eonfpiratien , de felve doen nieuwe eeden
doen, en aftrecken van de devotie. affeótieengunfte
van hare Majefteyt en van uwe Excellentie.
Wie is fo blint die niet en fïetdat deftad Sluysiri
Vlaendcren , de welke diende om <Je ganfche oorloge

af te keren van defe vereenigde Provintien , en den ?yand onder de voet te brengen : die ook met kleyne
moeyte en luttel fchepen kondeontfet worden , indien
uwe Excellentie in haer loffelijk voornemen niet opentlijk wederftaen , maer wel gefecondeert hadde geweeft,
moedwilliglijk verlaten is van hulpen fecoers , en
gevallen in handen van den vyand ? M'ie en (iet niet
dat alle defe Provintien nu fo gefcheurt en gedeylt zijn ,
datfy door haerlieden twift eer lang, d'eene voorin
d'ander na gefchapen zijn te vallen onder het jok der
Sp'aenfe tyrannie.
Door alle welkeredenen , eenige goede borgers van
Leyden , aenmerkende den ellendigen ftant van deri
lande, het verloop en ganfeh verlaten van de gemene
lands faken , datmen geen devoir meer dede om daer in
te voorfien en den vyand afbreuk te doen , felfs in defe
gelegentheyt des tijds, als wanneer de Prince van Parma niet vele en kofte uytrichten , mids dat hy vele van
zijn Krijgsvolk te peerde en te voete gefonden hadde in
Vrankrijk tot hulpe van die van Guife : dat ook defe
elendefproot uyt haet tegen dé ware Chriftelicke religie ,tegen de Dienaers van der Kerke en Kerkenraed,
ja uyt een kleyn achten van hare Majefteyt van Engeland, van uwe Excellentie, en vande Engelfe natie, cauferende grooten twift , diflenfie en oneenigheyt in vele
Steden en Provintien , en fonderlinge in Holland , die
de treffelijkfte en machtigde Provintie is : en datmen fo
langfaerh was van te accorderen met uwe Excellentie ,
en die te reftitueren in de behoorlijke autoriteyt by der
voornoemden Placcate gedefereert , daer toe nochtans
etlijke Provintien en fteden feergeneigt waren. De felve borgers ( fegge ik ) hebben fig , door een goeden yver die fy den welvaert van den lande dragende waren ,
gevonden by uwer Excellentie tot Utrecht , om de felve aen te dragen hun goeden wille tot den dienft van
den lande , van hare Majefteyt en van üwe.Excellentie i
en om van de felve te verftaen óf haer foude aengenaem
wefen, dat fy in goeden getale alle de voornoemde inconvenienten en periculen fouden den Magiftraet der
ftad Leyden ernftig vertonen , en verfoeken daer op behoorlijke fpoedige provrfie te ftellen en refolutie te nemen. Op dat uwe Excellentie weder geftelt wefende iri
behoorlijke autoriteyt fonder langer tijd verlies mogte
aengrijpendegemeyne regeringe, confervatie, enbefchermenifle van den lande foo 't behoort. Gemerkt
dat de Provintien door defe oneenigheyt gedeylt, gefcheurt, enverwoeft moeften worden. Waer op uwe
Excellentie den felven borgers bedankt heeft van fuik
een goede prefentatie, en gebeden daer toe hen befte
te willen doen by alle behoorlijke middelen : behalven
nochtans dat het gefchiede fonder confufie , beroerte ,
of bloedftortinge.
De felve borgers wedergèkeert zijnde , hebben fig
met noch drie of vier den 10. Oclobris IJ87. ftilonövo by fchonen dag en met opene deuren komen beraden met Adolfvan Meet-kerkè, eertijds Prefidéht van
Vlaenderen , tot zijnen huys , verhalende heh gebefoigneerde met uwe Excellentie, en raedgevraegd wat heri
te doen ftont. Waer op onderlinge eenige difpute gevallen zijnde , is gefeyt dat fulke vertogen en verfoeken
dikwils by den Magiftraet niet wel genomen en werden ,en nochtans dat het den onderfaten wel geoorloft
was in aller billikheyt, in aller vrye repu blij ken , haren Magiftraet te vermanen van haren ampt , als fy bevonden den nood fulx te vereyfehen : Selfs dat de Dienaers der kerken vari Holland genoeg gelijk vertooch
infubftantie onlangs gedaen hadden aen deo Staten vari
Holland, dat henlieden wel afgenomen was : en dat
ook uwe Excellentie 't felve alfo goed gevonden hadde.
Sonder eenige vorder refölutie of befluyt als doen te
nemen.
Maer is daer na gebeurt dat eenige van de voornoem •
de borgers,, hun latende dunken dat het voorn, vertoog den Magiftraet meer foude verbitteren , gemerkt
dat vele van hen fig tegen uwe Excellentie ( fo voorfz.
is ) altijds feer partijdig gedragen hadden , en op u
voorgaende brieven en remonftrantie niet geacht, nog
den Vroedfchap en gemeynte ( fo fy gehouden waren )
die gecommuniceerc , hadden ten felven dage na den

9 *

iaW

\

pp

IS87.
100

Drie en Twintichfte Boek.
middach elders vergadert geweeft , en voorgeflagen te , ftucke ons te ver feker en. Maer daer na op alles beter
gebruyken het navolgende vafte en fekere middel welk gelet hebbende, om alle oproer , enbloetftortinge te
wy hier ter goeder trouwe en rondelijk hebben willen verhoeden , hebben feker der gevonden defe fake te laverhalen.
ten varen , en ganfchelijkjvertrouwende dat ter naeTe weten , alfo de Capiteyn Maulde te Leyden in
garnifoen lach, en dat uwe Excellentie hem met zijne fier komfte van u Excell, binnen defer ftad Leyden ,
compagnie by letter en patente ontboden hadde om uy t fy by alle goede en behoorlijke middelen beter en verder ftad te trecken na de Schans van den Overften
fekerder falfelve met den Magiftraet,met den Vroet-*
Schenk , was voorgeflagen en geraemt dat de fel ve Ca- feh
m andere
de b
£„ daer op mo,en h(tnde.
piteyn op Saterdachdaer na den 10. Octobris favonts | len.
/„„ ' Daer
r\— „^„r_t
..... beloven
1. >
;/. onfe
Lr. hulpeen
1.1^
1..
toe
ookjwy
alle
byfich foude met zijn patente vinden by den Magiftraét,
en verlof vragen om 's anderen daegs uy t der ftad te ver- ftant. Niet twijfelende maer uwe Excellentie vertrecken : en 's anderdaegs 's morgens te 6 uren foude feker ende dat alle faken danfullen volbracht worden
defelve Maulde met zijn Compagnie getrocken hebben tot goeden gewenflen eynde , en uwe Excellentie gelangs de brede-ftrate tot voor het Raedhuys : aldaer
ftelt in de volkomen autoriteyt haer eertijds gedefe50 of 60 goede borgers wefende in de wapenen hen
fouden doen ophouden en ftille ftaen , en verklaren dat reert. Om waer van uwe Excellentie in 't lange te
het was tot handhoudinge van de religie en dienftvan onderrichten , wy fen den hier mede Andries Schot ,
uwe Excellentie, en fouden begeren dat hy daer by hen- oude Schepene van Leyden , die ten tijde van de beleger theyd Colonel was van de borgeren , en fig altijds
lieden foude blijven om alle faken met goede orden,
fonder confufie , en oproer uyt te helpen rechten. Ten feer vromeli)k^ en getrouw elijk^gedragen heeft , met
welken eynde foudemen ook terftont van het Raedhuys
en elders afroepen en verkondigt hebben feker fchrift , noch een andere onfe mede-broeder : de welke uwe
Excell. fal gelieven goet gehoor en geloof te geven.
genoeg in defer fubftantie.
Aden laet weten eenenyder, dat de goede borgeren
figinwapenen begeven hebben tot dienftvan de Coninginnevan Engeland, tot handhouden van de ware Chriftelijke religie , en om den doorluchtigen Grave van Lycefter G ouverneur generael defer vereenigdé'Provintien , weder te ft ellen in de autoril eyt hem
by mijn Heren de generale Staten tot zwijnen eerften
aenkomen in defe landen toegedragen , tot ruft e defer
ftede en welvaert aan den gemeynen lande. Laftende
daer om een y der fig ftille te houden, enniemandin
lijf of te goedeenige verhinderinge offchade te doen ,
op lijf-ftrajfe.
Het velrgefchrey foude geweeft hebben , Vivede Coninginne van Engeland en %ijn Excellentie, 't Welk by fententie liftclijk is verfwegen.
Daer na de borgers die in de wapenen fouden geweeft zijn met andere die der meer fouden by komen in
groten getale, fouden fig by goede middelc verfekert
hebben van eenen Borger-meefter en van twee of dry
andere, fonder de felve in lijf of goedeenige verhinderinge tedoen. En om alleplunderinge,en bloedftortinge
te verhoeden, de voornoemde Capiteyn foude met zijne compagnie in de wapenen gebleven hebben , tot dat
het al foude gedaen ge weeft zijn. Dat was den voorflag
op den voornoemden Vrydach na middag beraemt, fonder entelijke refolutie te nemen : mits dat gefeyt was dat
men den aenftaenden nacht (die raedpleecht te geven)
fich beter foude bedenken.
So dat fy des nachts op alles beter gelet hebbende,
hebben Saterdaechs den 10. Octobris het ftuk weder
hernomen, en noch een of twee hare mede-borgers ontdekt. By rade en advijfe van de welke , en fonderlinge
acht nemende op de voornoemde ernftigevermaninge
van uwer Excellentie , hebben den voornoemden voorflach concept en raminge, fo de fake noch in haer geheel was, gantfchelijk verandert en gerefolveert achter
te laten : fo die ook achtergelaten , en geenfins geattenteert , aengevangen noch in 't werk geftelt is. Maer in
ftede van dien is goetgevonden uwe Excell. van alles te
onderrichten , en te fchrijven den brief hier by gevoegt.
Doorlucht. Hoochgeb. Vorft. Wy hebben uyt het
rapport van den goeden borgeren die by uwe Excell.
gdieweeft
bli'jtfnde
chap tot
ver den
ftaenwelva
de goede
gonftge-e
uwe z.ijn,
Excell.metis drage
ert des
meynen lands en defer ftad Leyden , en dat onfe goede
wille u aengenaem is geweeft. Dien volgende hebbende diverfe vergaderingen gehouden om ons concept byden beften middel te effectueren , en onder andere voorgeflagen ons in de wapenen te begeven , en
vaneemge perfonen totmeefleverfekertheytvande»

Doorluchtige , Hooch-geboren Vorft , wy bidden
God Almachtig uwe regeringe genadelijkje fegenent
tot Leyden defenio.Ottobrps 1587.
Welke brief van diverfe goede borgers getekentis
geweeft, en by Andries Schot ten felven dage belooft
aen uwe Excellentie te dragen. Maer alfo hy daer na
veranderde van fin, is den brief gedragen byHenrik
van Soeft, en zijn Excellentie door hem van alles onderricht.
Dienvolgende , mits dat de fake gantfeh verandert
was, en heeft de Capiteyn Maulde Saterdaechs na middach fich met zijn patente niet geprefenteert aen den
Magiftraét : fonder 't welk den aenflach niet konde Sondach in 't werk geftelt worden. So ook den felven Sondach en andere navolgende dagen in alle ftilligheyt zijn voor by laten gaen, en de fake ganfchelijk
daer op blijven beruftende.
Welken niet jegenftaende , alfo Andries Schot het
voornoemde ftuk, dat hy nochtans wifte verandert te
zijn , den Magiftraét ten quaetften aengedragen hadde»
wert daerom de voornoemde jacob Volmar gevangen ,
en fekere dagen daer na de Kapiteyn Maulde met zijn
Compagnye uyt der ftad geftelt , en gekomen wefende
te Woerden , wert aldaer by den Hecre van Poelgeeft
en twee andere CommiffarifTen gevangen , en daer na
binnen Leyden gebracht.
De Kapiteyn Cofmo was lange te voren gevangen om
andere faken particuliere. Daer na hy ook met den
voornoemden ftucke befwaert is j en by grote fware (F0I96.)
en ongelovelijke tormenten hem feker kenniffeuytgeperft van faken daer van hy den meeftendeel niet en wifte: Immers en is niemand van ons die van zijn ftuk of
van eenige conventicule t' zijnen huyfe gehouden^noch
van den Kapiteyn Heraugiere in de fententie vermeit,
yet weet te fpreken. So ook de felve Cofmo tegen geloofweerdige perfonen in de gevangenifTe beklaecht
heeft, rechte
datbelafthyheeft.
door pijne vele lieden met eeren ten onDaer na is tegen den felven drie gevangenen extraordinaerlijk , fecretelijk en fonder eenige forme van rechte met groter vierigheyt en haefte geprocedeert eensdeels byfcherpe cxaminatieen dreyginge, terprefentie van den feherp- rechter, ter plaetfe van de torture ,
en eenfdeels ook met den bank , fonder eenige voorgaende informatie of getuygen tot lafte of ontlaftinge
van den gevangenen gehoort te hebben, dan alleene den
voornoemden Andries Schot, die aenbrengeren partye is, en t'zijnen fchoonften enmeeftenontfchultde
fake aengedragen heeft : fonder ook den gevangenen
eenigen eyfch ter vierfchare, fomen gewone is, gemaekt te hebben , of hen laten antwoorden , noch ProcureuAdvocaet
r,
, of eenigen vriend of ander menfche
hun te laten fpreken of beraden.
't Welk ook mijn Hceren van den Raed van State fens
nef-
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fens uwe Excellentie geroert heeft aen den Mageftraet
van Leyden te fchryven 3 diverfe ernftige brieven van
inhibitien , defenfien en furceantien van executie totter
tijd dat met nader kennifle van fake by uwe Excellentie
anders geordonneert foude zijn : fo ook uwe Excellentie felve diverfe brieven te dien eynde gefchreven
heeft , daer mede henlieden de hand gefloten was van
voort te mogen gaen.
Alle 't welk niet tegenftaende , heeft de Magiftraet
van Leyden defe fake fo die beleyt was geconfulteert
aen etlijke geleerde, vermaerde en treffelijke Advocaten van den Provintialen en hogen Raden van Holland:
hopende van hen - lieden advijs te verwerven na hen
felfs opinie. De welke op als wel en rijpelijk gelet
hebbende, daer in niet gevonden hebben eenige fake
der dood weerdig : gelijk fy ook den gecommitteerden
van den Staten aengcdragen hebben. Welke Gedeputeerden, fonder lalt van hare principalen (daer op fy
nogtans in mindere faken lig wel weten te beroepen)
jn defe gewigtige bloed en goed betreffende , hebben
derren antwoorden , wy vinden daer fchuld in , dat
bloet kome op ons : gelijk de Over-priefters , Schriftgele rden ,en Pharifeen die voor Pilatum riepen, hy
is den dood fchuldig : Zijn bloed kome op ons en onfe kinderen : En hebben alfo voortgevaren en geadvifeert na het inhoud van den voornoemden fententien.
Daer toe fy te meer geneygt zijn geweeft door den
haet generael die fy dragen den genen die fy fchelden
uytheemfe en vremdelingen : En in 't byfonder aen
Volmaer , om dat hy een vroom Ouderlink was der
kerken Chrifti : aen Cofmo ter caufe dat hy zijn Compagnie bypatente van uwer Excellentie tegen den dank
van den Staten hadde doen pafleren over den bodem
van Holland, en ook gearrefteert feker Hollands fchip
dat fonder behoorlijke pafpoort trok na den vyand,en
aen Mauldeom dat hyen zijne medeKapiteynen komende uyt Sluys feyden vryelijk datmen de ftad , die
foligt omontfetten was, moetwilliglijk en fchandelijk hadde verlaten.
Om dan de felve fententien ter executien te (lellen,
fy hebben ter plaetfe van de fupplicie die openbacrlijk
voor den foldaten en den volke daer achter ftaende
doen lefen , in de abfentie van den 3 gevangenen : vretende dat fy daer tegen fouden eefeyt hebben, en die
van leugen en onrecht geftraft. Öaermen nochtans alle
criminele vonniflen den mifdadigen in vollen vierfchare gefamentlijk voor den volke pleecht voor te lefen.
Daer na hebben fy de gevangenen tegen de oude maniere van doen met verbonden ogen uyt de gevangenilTe doen brengen op de plaetfe van fupplicie.
Alwaer eerft met verbonden ogen voortgebracht
wefende Jacob Volmaer , verklaerde onder andere den
volke , dat hy gereet was te fterven, maer datmen nochtans hem en zijn medegefellen ten ongelijke verwefen
hadde , mits dat fy noch oproer, noch verraderye, noch
bloetftortinge voorgeftelt hadden , maer allene wilden
vorderen de autoriteyt van uwe Excellentie tot Godes
eere , des ftads en lands diende , 't welke hy ook te voren in gevangenifle verklaert hadde aen igeloofweerdige Ouderlingen van de kerke , nemende daer toe God
te getuygenifle , de heylige Engelen , hen daer tegenwoordig, enftervende daer op den dood. En alfo hy
Volmaer meende voort tegaenin zijnpropooftenhet
volk feer toehoorde , wert den fcherprechter gelaft hem
te verhaeften , en wert alfo onthalft. Daer na ook Cofmo: en de 2 hoofden geftelt op een ftake: en ten derden de Kapiteyn Maulde, wiens lichaem met den hoofde begraven wert.
Dit is alfo gefchiet , niet tegenftaende dat vele Heeren , Edelmannen, en treffelijke perfonen voor de voorfchreven gevangenen gebeden en geintercedeert hebben ,fo wel aen mijn Heer Graef Maurits , aen den gecommitteerden van den Staten van Holland , en aen
dén Magiftraet van Leyden , en onder anderen de wijfe en hooch geleerde Juftus Lipfius , Rector van de
Univerfiteyt van Leyden , niet tegenftaende dat hy
krank was , dewelke hen vertoont hebben de gelegentheyd en confequentie , dat de Koninginne yan
IV. Deel.

Engeland en uwe Excellentie door fulke executie feer
fouden verbittert worden , het gemeyne land in groot
gevaer, perieul en twift komen , endenvyand daer in
verblijden. Verhalende voor de grote dienften hier
voortijden gedaen by wylent den Heere van Manfart va*
der van den Kapiteyn Maulde aen den doorluchtigen
Prince
van Orangien
memorie,
dat hy
"zijne Vorftelijke
genadevaninhoger
zijn meefte
nooden een
goede
fomme van penningen geleent hadde , dat des felfs
Mauldens twe broeders hun leven gelaten hadden voor
den vyand ten dienfte van den lande , en hy felve hadde
helpen befchermen de ftad Ooftende in Vlaenderen ,
daer hy noch de littekenen en wonden af droech , eu
Ieftmael fïch vromelijk gedragen tegen den vyand in 't
beleg der ftad Sluys : Daerom fouden ook de welgeboren Jonk-vrouwen van Egmont en meer andere voor
hem geintercedeert hebben , ten hadde geweeft datmen
hen genoeg verfekert hadde dat hy niet en foude geftorven hebben.
Defgelijx een Edel Jonk-vrou van Leyden uyt medelijden heeft ha'er niet gefchaemt als een Bruyt aen den
Magiftraet en Commiflfarifien te gaen om den felven
Maulde ten houwelijke te begeren , en alfo hem vander
dood te verbidden. Maer in ftede van haer te verhoren
of immers vriendelijk aen te fpreken, de Commiflariffen hebben haer onweerdelijk ween geftoten , en geftraft, feggende, fchaemtgy niet een verrader ten houJ
weiijk te begeren ? Sonder haer toe te laten voor den
volke op de plaetfe van fupplicie haer ootmoedig verfoek te doen : daermen nochtans ook ten tijde van den
Hertoch van Alba fommige boofdaders het leven gegeven heeft op 't verbidden van eenige gemeyne vrouwen.
Na de voorfz. fententie is van hetRaed-huysafgelefen het pardon van den hooggeboren Graef Maurits van
NafTau : Het welke meer dient tot onfeuyrfluytinge en
belaftinge , dan tot voordeel van eenige andere die daer
niet in genoemt zijn. En den 30. is afgeroepen onfc indaginge , die uyt den pardon gefloten zijn , daer by wy
gefcholden zijn hoofden , beleyders en mededelige van
den feditieufen en oproeringen aenflagen tegen de ftad
aengenomen.
En ten leften om te beter haer vyandfehap tegen uwe
Excellentie te betonen , hebben alle den Engeifen verboden en belet binnen der ftad Leyden re komen , of
daer door te pafleren in hoe kleyne getale dat het fy.
Hier hebben wy uwe Excellentie (volgende haer expres bevel) verklaert de naekte en eenvoudige waerheyd van de fake, voorbygaende vele andere treffelijke
ftucken en redenen , op dat wy daer door de herten van
onfe machtige en geweldige partyen niet te feer en fouden verbitteren , en uwer Excellentie ooren verdrieten.
Nu dient anders niet dan te betonen de onrechtveerdigheytvan de voorfz. fententien : 't welke (hoewel het
nu te fpade is tegen de dood remedie te verfoeken)fal
den doden dienen voor een eerlijken uytvaert, en tot
hanthouden van onfer aller eere, goeden name en fame.
Want ten eerften den Magiftraet is gebleken dat de
voorfz. voorflach re adhuc integragznt(che\i)ken is verandert, niet geattenteert , noch te werke geftelt. En
daerom na rechte nietftrafbaer: Quum necfmiplex voluntoi aut conatm criminïs (qua etiam hic nulla Junt) mereatut
capitü fupplicium , iiifi fortè tn [oio crimme perduellionü ,
five laf<£ Majcjlatx , ut eji jurisnotijfimi. Ten ware dat
die van den Magiftraet van Leyden wilde fuftineren,dat
fy een Majeftey
t hebben
, 't welk
van daer over
is : Gemerkt dat de Staren
Generael
uwe verre
Excellentie
alle
Magiftraten abfolute macht gegeven hebben , dat ook
de Schout felve boven den Magiftraet is: En dat hier
niet gehandelt en is om de ftad in handen van den vyanden te brengen, maer omdieteconfervcrenonderde
behoorlijke autoriteyt , daer fy haer felven onder begeven hadde , en men nu haer foekt af te ontrecken.
Ten anderen al ware de voorfz. aenflachfo die eerft
geraemt was niet verandert, maer in 't werk geftelt en
volbracht (dat neen) nochtans konde die foaengerecht
wefen dat daer uyt geen feditie , oproer, noch bloetftortinge en was te vreefen , door de verfekerde ordene die
daer in geftelt was: als het blijkt uyt het voorfz- verhael. 't Welke , hoewel dat het den Magiftraet alfo
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deuchdelijk gebleken is , fy by haerfententienverfwij- forme van procederen willen gebruyken noch fententie
wijfen, danmen uyt het voorfz. voor-oordeel genoech
gen , met alle 't gene dathetftukeenigfïns foude kon- kan fpeuren , en fo fy tegen de 3 onthalfde gedaen hebnen verfchonen. Daer toe gevoecht dat verre het meerben. Niet tegenftaende dat wy en een yeder van ons rederendcel van alle borgeren en inwoonderen van Leydenen genoech hebben om ons te defenderen. Daer toe
den, de ware Chriftelijke religie, de Koninginne van
Engeland, uwe Excellentie , enden welvaren van den gevoecht dat het verfchijnen voor fulke rechters , en het
lande (tot welken eyndedefe fake alleen ftrekte) toe- gaen en keren niet veyl noch verfekert is , daermen begint ab executione.
gedaen zijn , behalven alleen etlijke van den Magiftraet
Maer wy zijn bereyt voor uwe Excellentie , voor den
en eenige Hoplieden van de fchutterye : en daerom
Raed
van State, of andere onpartijdige Rechteren, daer
konde lichtelijk fonder refïfteritie , oproer, ofbloetvoren
men vryelijk verfchijnen mach , defen aengaende
ftortinge uytgerecht worden. Somen by exemple gete
rechte
te Itaen. Sonderlinge ook gemerkt defe fake
ilen heeft in vele fwaerder aenflagen, als in 't vangen
van den Raed van Staten te Bruffel , van den Hertog van immediate aengaet de Generaliteyt van den lande: daerom wy ons ook beklagen en protefteren, en fo verre des
Aerfchot, Heeren van Raffeghem, Zweveghem, Moufnood
fy, voor uwe Excellentie , en voor alle onpartijcronj BifTchoppen van Brugge en van Ypere , en andedige Rechters hebben geappelleert en appelleren by deJ
re :Item in 't vangen van den Heere van Bouclc , Blafere,den Ontfanger Steeland,en andere te Gent, daer na fen van de voorfchreven fchandelijke proceduren , invan Jan van Hembiefe en Jork ook te Gent , en in meer daginge en alle andere grieven gedaen en noch te doen.
En om noch klaerder te betonen , dat de pretenfe
andere plaetfen in Holland en elders by dankc van wijRechters
in hun proceduren geen regart met allen gelent zijn Princelijke Excellentie, van alle welke vandragen hebben, noch op de Chriftelijke religie, noch
gen de autheurs ook grote eereen lof behaelt, en fonder bloetftortinge of oproer hun ftucken uytgerecht op de welftant der kerken en defe vereenigde Provinhebben.
tien , veel min op de rechten , vryheden , privilegiën ,
Doch waer fouden nu fitten de hoofden van den Bor- oude herkomen,en goede coftuymen defer landen : Dac
gemeefter Peter Adriaenfz. , van den Secretaris Jan van fy ook hier in niet alleen gevolgt hebben den Spaenfen
Hout, van den Heere van Noort wijk , en van meer an- Raed , maer noch veel harder en wreeder geprocedeerc
dere die over de fententie gefeten hebben , indien men dan oyt de Hertoge van Alba gedurende zijn tyrannifchv
met hen-lieden fo haeftelijk hadde omgefpiongen, doen Gouvernement gedaen heeft : uwe Excellentie fal 't felve kortelijk konnen verftaen uyt de navolgende tegenfy vromelijk (dit fegge ik tot haer-lieden eere) met , of ftellinge.
fonder wete, oogluykinge, of toelatinge, van zijn voornoemde Princelijke Excellentie wederftonden de
Want gelijk den Raed van Spangien , welinfiende
SpaenfgefindeMagiftraten? En namenthjk ook tot Am- dat geene republijke 'tfy Ecclefïaftice, of Politique lanfterdam ? foude niet meelt Holland noch onder het
ge konde beftaen, teo fy dat de felve voorfïen waren met
goede flatuten , wetten en ordonnantien : En dat het
Spaensjokeninquifïtiefuchten ?
Het is defgelijx verre van daer dat de felve aenflach woord des Heeren in 't Jaer 1 f 66. overvloedig aen den
foude geftrekt hebben tot apparente ruyne en onder- dach quam, en openbaerlijk gepredikt worde in defe
gank van denftaet der felverftad en lande van Holland Nederlanden, hebben fy aldereerft (om den loop des
(fo den voornoemden Magiftraet belieft te feggen ) [ voorfz. Godlijken woords te beletten en te verhinde
maer ter contrarien foude aengerechtetgeweeft hebben ren) by fcherpe placcaten verboden de Kerken-ordenin
om de ftad Leyden te brengen in accoort,liefde en goe- gê en alle confiftorife vergaderingen , als zy't noemen,
de eenigheyt met de Koninginne van Engeland , en met wel wetende dat by faute van vermaninge, trooften en
uwer Excellentie die fy by de felve fententie kennen ftraffen , fampt de Kerken-regeringe, de felve niet lange
alfnoch te zijn Gouverneur en Capiteyn Generael defer konde beftaen. Die van Leyden van gelijke om den
vereenigde Nederlanden. Welke eenigheyt ontwijfe- loop des H. Euangeliums te verhinderen, oppoferen
lijk na God is onfe eenige welvaert, fo de Staten van hen tegens alle goede Chriftelijke ordeninge conform
Holland by brieven aen hare Majefteyt gefchreven den woorde Godes , wechnemende de Kerkelijke difciopentlijk bekent hebben.
pline, fraterniteyt en eenigheyt: En in plaetfe van dien
Daerom is grotelijx te vrefen dat de Koninginne van
tweefpaltigheyt voedende: 't welk fekerlijkveroorfaEngeland , verftaende datmen fo om den hals brengt de ken moet ondergank van de ware Religie.
gene die hare Majefteyt en haren Lieutenant generael
Den Hertoge van Alba , om te hebben fondament
voorftaen enaenhangen, tot beter regeringeen confer- zijnre tyrannie , dede verklaren dat de requefte by de
vatie defer landen ('t welke fy fchandelijk heten de ftad Heeren en Edelen van den Lande aen de Hertogin van
Engels te maken) fal 't felve niet anders konnen afne- Parma geprtfenteert, om te hebben mitigatie van de rimen dan als gedaen tot hare Majefteyts grote vermin- goreufe Placcaten , was een conjuratie en confpiratie
dertheyt en tegen des lands welvaren.
tegens God, de religie, en den Konink. Van gelijken alfo
Daer uyt ook volcht dat hier geen mifdaed is , noch eenige goede patriotten , die haer goed en bloed tegens
confequentelijk pardon van node: maer veel eer heb- den Spangiaerdentv.oor den Lande opgefet hebben 3
ben de geaccufeerde verdient geprefen en geloont te door <ie confideratie onfes jammerlijken ftands beroert
zijn, om dat fy tot des ftads en lands dienft getracht heb- zijn geweeft mét malkander te beraetflagen , hoe dat
ben de autoriteyt van uwe Excellentie(die immers noch men den ftaet van defe Landen foude mogen conferveniet wederroepen is) en de eenigheyt van den lande te ren, en de ware Chriftelijke religie, fampt onfe rechvorderen : fonder de welke defe Provintien ontwijfeten ,vryheden en privilegiën tegen den Spangiaerden
befchermen,
en uwe Excellentie in zijne behoorlijke
lijk moeten gefcheurt en in handen van den vyand komen :als niet konnende verdragen het bevel van fo vele en wettige autoriteyt , volgende het tractaet met hare
regeerders , die niemand en fal willen noch konnen on- Majefteyt gemaekt , en de commiflie uwe Excellentie
dteren. derhorig wefen , noch fy felve d'een den anderen refpe- gegeven te behouden, fonder nochtans daerinyetfekers te befluyten, veel min te executeren : fo hebben
Dien volgende is ook ten onrecht tegen ons als uyt die van Leyden , om den Hertog van Alba hier in na te
den pardon gefloten , gefchiet de inroepinge en inda- volgen , en haer voornemen te volbrengen , ook haer
ginge : So wel om de redenen voorfz. als ook om dat de handen te befmetten met onfchuldig bloed, verklaert
felve daginge naektelijk inhout een merkelijke prejudi- fuiken beraedflach te wefen confpiratie, en die als critie en voor-oordeel : want wy aldaer gefcholden wor- men ferduellionü feu Ufa Majejiatü , geftraftaenlijfen
den hoofden , beleyders , en medeligen van de feditieufe en oproerige aenflagen. Wat mogen wy dan
Den Hertog van Alba heeft zijn handen geflagen aen
voort verwachten? en hoe fouden wy derren verfchij- de aller getroufte tegens der landen privilegiën op 't fegnen voor fulke rechters , die airede van te voren fuik
gen van eenen delateur of aenbrenger. Die van Leyden
een voor-oordeel geven eer wygehoortzijn ? Diemen doen
.
alfo.
goedinfgelijx
daer uyt wel kan merken formele partyen en rechters in
Den Hertoge van Alba heeft den geapprehendeerden
haren eygen fake te willen zijn : en dat fy geen ander richters gegeven Spangiaerts , Italiaenderen en van dc(c
landen.
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landen. Maer die van Leyden zijn klfsjudicer en aBo*
ret , fy en hebben niec beforgt het gemene befte als fy
voorgeven, maer om den haet die fy tegen de ware Chriftelijke religie , hare Majefteyt en uwe Excellentie altijds gedragen hebben, zijn fy bevreeft geweeft dat fy
van haer adminiftratie geftelt fouden mogen worden ,
daer by hen ook vermengt hebben gants ongequalificeerde perfoonen ,daer toe van hare principalen niet gelaft ,en den welken volgens de rechten en privilegiën
van den lande niet toe en quam defakevandejuftitie
eenigfïns haert'onderwinden : waer onder ook a volle
broeders gevonden worden , en vele die felve in Engeland gereyft zijn om uwe Excellentie herwaerts over
als Gouverneur te brengen.
Den Hertoge van Alba focht getuygen om den gevangenen tedoenoverkontfehappen. Die van Leyden
doen den gevangenen met onmenfchelijke tormenten
uytdringen vele faken die fy noyt gedocht hebben.
Den Hertoge van Alba maekte den gevangenen forme van proces , fond hen Procureuren en Advocaten
om haer faken in rechten te verdedigen , ook tijd om
t' haerder defenfie productie van getuygen te doen.
Die van Leyden hebben niemand by den gevangenen komen laten , hun tijd noch ftond gevende om
haer fake te defenderen , veel min om hen te beraden ,
fonder formc van proceduren : tegens den rechten en
privilegiën van den lande van Holland en de bevelen
uwer Excellentie en Rade van Staten , daer by hem de
hand gefloten was , de fententie en executie verhaeftende. Daer nochtans de fententie vermeit van feker beloften Cofmo gedaen en van Contra-brieven gefonden
aen den Capiteyn Maulde: En dat ontwijfelijk de gevangenen geallegeert hebben het veranderen van den
raedflach , die ook noyt eyntlijk befloten was , en meer
andere feyten en fecreten mogen ontdekt hebbenj door
't bevel, deductie en verificatie van den welken, men
hadde konnen geraken tot meerder verklaringe van de
waerheyt en hun onfchuldinge : hadden de rechters de
felve nader onderfocht,en de gevangene tot thone geadmitteerc.
Den Hertog van Alba yemant gecondemneert hebbendeheeft
,
de fententie in 't openbaer voor den volke
te aenhoren van den gecondemneerden doen voorlefen.
Die van Leyden hebben fulx gedaen in abientie van den
gecondemneerden, om datfe daer tegens niet en fouden konnen feggen.
Den Hertog van Alba zijne fententie executerende
heeft den gecondemneerden doen brengen terplaetfe
haerder fupplicie met open ogen , dat fy de plaetfe en
volke mochten aenfehouwen , en ommers met vryen
gelichte terdoodwaertstegaen. Maer die van Leyden
brengen den gecondemneerden ter dood met verbonden ogen , op dat fy den volke niet fiende , noch wetende of fy opcnbaerlijk of heymelijken geexecuteert fouden worden, geen middel hebben fouden in haer uytterfte den volke de waerheyd en gelegentheyt van der
fake te verhalen.

Waertoe fy wel bemerken niet te konnen geraken , fo
lange haer Majefteyt met haer hulp en gunft , en u Excellentie met wettige autoriteyt defe landen fullenbyftaen. Behalven dat fy wel weten dat hare Majefteyt onder 'tbeleyt van uwe Excell. macht en middel heeft om
niet alleen de Spaenfe tyrannye in korter tijd iryrdefé
landen te verdrijven , maer ook alle onbehoorlijke middelen en concuflien te doen cefleren. Wetende ook wel
dat het een fonderlijke genade is als God den Heere den
landen geeft een Godlalig Konink , Vorft öf Prince ,
en dat fulx een feker teken is van zijne barmhertigheyt »
Waer toe onder anderen deHiltorien des Coninks
Tofue en andere Godvruchtige Coningen zijn dienende.
Want hoe wel God den Heere feer over zijn volk om
haer fonden vergramt was, en haer vele quade dingen
door zijn Propheten en dienftknegten voorfeyt hadde ,
fo heeft hy nochtans de feive plagen by het leven des
Coninx Jofie opgehouden. Al 't welke defe wel wetende en infiende , fo foeken fy niet anders dan het herte van uwe Majefteyt en uwe Excellentie tegens defe
landen te verbitteren en af te keren , om alfo tot een van ( Fo1, 7I* ^
de twe voorfz. eynden te geraken. Waerom wy remonftranten met allen vromen Chriftenen en ingefetenen
defer landen ootmoedelik GodAlmagtig, haer Majefteyt, uwer Excellentie, en allen viomen Heeren^ PotentateOverheden
n,
, als dienaren des levenden Gods,
bidden , dat haer gelieve door hare wettige middelen
hen tegen fodanige perfonen te ftellen, en de felve in
haren eerften aenvank (eer die meerder kragt krijgt)
een breydel en toom te ftellen, en allen vromen Chriftenen tegens fodanigen geweld in haer protectie en faüvegarde te nemen : en de fake alfo helpen bevorderen ,
Gods rijk, hare Majefteyts eere, uwer Excellentie naeiri
vermeerdert , de ware Chriftelicke religie , de welftanr,
rechten , vryheden , privilegiën defer landen onder de
gehoorfaemheyt van hare Majefteyt en uwer Excellentie ,geconierveert en behouden blijven. Met fulke difcretie nochtans ( want wy geen wrake en begeren, maer
die God opgeven ) dat uwe Excellentie gelieve de goede ftad Leyden enganfeh Holland wijfeiijk en genadelijk fote conferveren, en in goede eenigheyt te houden,
dat fy door haer eygen twcfpalt niet en kome te verwoeften , en de ware Chriftelijke religie ( daer toe nog den
meerderen deel van herten geneygt zijn ) in andere landen niet en kome te verhuyfen. 't Welke de goede
God dcor zijn barmhertigheyt wil verhoeden.

3£ie ban Hepben Debben btfe berontfcöulbinge bp
publicatie boni berbieben in Dare fïad te betnopen/
noemende 't feïbe een famettg ïibd en na rerïjten bec*
boden / om Datfe niet en fouöen fcörjnen 't feïbe toe te
fïaen / oog beunen Daer op geen febetpe onöecfocnin?
ge Doen boen/ ban bebben öaec tegen eene beema*
ninge en toaecfc&ouuimge aenbace bojgecen min*
Uioonbecen met denMocfte boen afïefen op ben 10.
i©ccemb?$be0 feïben jaecg / 'ttocïfe ooft tenbebeïe
ban bit bah ben gcrecliteop'tföaebljung becfeïbee
flebe i£ gebjuftt / inljouöenbe be ftïot toaecfïboutoin*

Nademael dan al't gene voorfz. is tegens der landen
privilegiën, regtenen gebruyken met groter tyrannye
danoyt de Hertoge van Alba indefe landen gebruykt gebitnaboïgenbe.
heeft , kan uwe Excellentie hier uyt merken dat defe
Lfo voor eenige dagen tot kennifle van die van de
gefellen die der landen privilegiën , gerechtigheden ,
^Geregte defer ftad Leyden gekomen is, feker boexvryheden , oude wel hergebragte coftumen , altijts in kenin handen van de gemeente alhier geraekttezijn ,
de mond hebben , geendink minder ter herten nemen
met het opfehrift van verontfchuldinge van Jacob Volmar , en van den Capiteyn Cofmo de Pefcaringijs , &c.
dan de felve : maer dat fy die alleen tot een mom-aenfigt gebruyken, om der goeder ingefetneen herten van en dat't felve van hand tot hand wert voorts gegeven en
hare Majefteyt en uwe Excellentie tealienerenen ont- verfpreyt : So hebben de voornoemde vande Gerechte
trecken : Voorftellende als of de meyninge van hare goed gevonden eenen yegelijken mitsdefen te verwittiMajefteyt en uwe Excellentie ware de felve privilegiën
gen van de navolgende twee poinóten , d' een den andete willen benemen: daer nogtans de gunfte van hare
ren, foo'tfchijnt , tegenftrijdende.
Majefteyt en uwe Excellentie geheel anders uyt wijft.
Ten eerften, datfyde verkopinge van'tvoorfchreMaer en kan uyt defen ganfehen handel niet anders be- ven boexken binnen defer ftede niet en hebben begeren
te gedogen, maer die doen ophouden en verhinderen :
floten worden, dan dat fyfoeken deSpaenfe Heydenen in des Heeren erfdeel in te laten en zijnen Wijn- niet fo feer door dien 't felve is een fameus libel, vol
valfche befchuldingen , leugenen en calumnien , by de
gaerden den wreden dieren voor te ftellen , of immers
de landen te houden in een gedurige twift en oorloge , auteurs van dien (die haer namen verfwijgen en fulx
om door middel van dienfelfs meefters blijvende , in fchamen ) tot geen ander eynde uy tgegeven dan tot oneen turbulent water teviflehen, en alfo over den inge- eenigheyt, twift , enoproerte, als ook en fonderlinge
fecenen van den lande na haren wil alle te fy ranniferen. ten eynde de aenhangers van de auteurs van 'c voorfchreven
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fchreven boexken > de vrome en getrouwe burgeren en
inwoonderen defer ftede ( gelijk fy met gelijke gefchrifte nog onlangs gedaen hebben ) niet en fouden verleyden en abuferenmethetfeggenvan, indien fodanigen
gefchrift niet waerachtig en waer, de verkopinge van
dien by die van de Gerechte , niet en foude werden
toageftaen. Ten tweden , dat hoewel om redenen voorfevt , die van de Gerechte vermogen fouden het onderen verbreyden van dien te verbieden ,
,
houden lefen
en jegens de gene diemen weet 't felve in handen , en
anderen gecommuniceert te hebben , te doen voortvaren tot llrö^S in kragte van befchreven regten, en van
de Placcaten onlangs daer op uytgegeven, 't felve nochtans wert na gelaten , regts of die van de Geregte wel
doen ) dat den inhouden van 't
( gelijk fy
lijden mogten
n boexken
toteenyegelijx kenniflekomt ,
voorfchreve
als die ( de genegentheyt van hun getrouwe burgeren
kennende) verfekert zijn , dat 't felve veeleer contrarie werkinge fal doen , dan de gene die d' auteurs van
dien daer medegemeent hebben. En dat de burgeren
die met fo ongehoorde ftantvaftigheytt' anderen tijden
des vyands beleg, en fo groten honger verfmaet hebben
en over gekomen zijn, nu niet en zijn te bewegen met
een leugenagtig gefchrift van f of 6 gemuytmeerde
vremdehngen: maer dat de vrome burgerenen inwoonderen defer ftede , gelijk als de voornoemde van de Gerechte 'tvoorfz. gefchrift met ftilfwijgen verfmaden,en
des antwoordens onwaerdig houden : ook liever fullen
hebben 't felve teverfmaden en onwaerdig te achten,
om door 't lefen van dien goede uyren qualijken te hefteden. En ofwel yemant van de getrouwe burgeren en
inwoonderen defer ftede 't voorfchreven gefchrift uyt
nieufgierigheyt gelefen hadden , of begeerden te lefen ,
de felve willen de voornoemde van de Geregte mitfdefenvermaent en gewaerfchout hebben, dat behalven
de ontelleke verdigte en verlierde leugenen , daer mede
't felve beklad en vuyl gemaekt is : Namelijken dat
d' executie aen de genoemde oproermakers onlangs gefchiet, gedaen foude zijn door haet en nijt tegens de
Chriftclijke religie , partijfchap tegens hare Coninklijke Majefteyt, tegens zijn Excellentie , en tegens de Engelfc natie. Dat de gevangenen eenige kennifle met fwareen ongelooflijke tormenten fouden zijn uytgeperft,
'twelkfofeer onwacragtig is , dat niemand een vinger
om te pijnen aengeraekt fy , uytgenomen Cofmo , die
maer aen de pijne gebrogtis. Dat tegens hunfonder
eenige form van rechte foude zijngeprocedeert. Dat
met eenige vermaerde en treffelijke Advocaten geconfuleert zijnde , by hen geen dootweerdige fake was geVonden- En 't gunt daer opby de gedeputeerde van de
Hceren Staten gefeyt foude zijn. Dat alle de Engelfen
verboden en belet fouden wefen binnen Leyden te komen. En veel meer andere openbare grove leugenen ,
hier nodeloos,en ook te lang om te verhalen ) 't voorfz.
boexken tot genen anderen eynde is gefchreven , dan
om onder de goede gemeente haeronkruytenfaetvan
twedragt te fayen , en de felve van de wettige gehoorfaemheyt des Overheyts af tetrecken, tot onecnigheyt,
twift en oproerte te bewegen , en om 't felve te doen ,
foeken fy hem felfs te fuyveren en verontschuldigen , en
daerentegens andere te befchuldigen,fwart en ongefïen
te maken , 't welk i'y dog geen van beyden doen : Want
in plaetfe daer fy met veel verfierde leugenen en calumnien pogen te befchuldigen eenige genoemde perfonen,
ook 't collegie van die van de Geregte over de vonniflen
geftaen hebbende, fogaenfy ook tot 't collegie van de
>Vroetfchap befchuldigen, mede den Raet van Holland,
ja de Hceren Staten : tonder te verfchonen de perfonen
van den Doorlugtigen Hooch-geboren Forft , mijnen
Heere den Grave van Lycefter, Lieutenant van hare
Koninklijke Majefteyt van Engeland, en Gouverneur
generael van de vereenigde Nederlandfche Provintien ,
in 't gene fy hen niet en Tchamen te feggen , dat den aenflag opdefe ftad begonft , foude zijngeweeft met voorweten van zijn Excellentie. Maertenis niet vremt dat
de auteurs van 't voorfz. boexken meteenenMonnikfe
onbefchaemtheyt derven liegen 't gene of ymand in 'e
herte mach dragen, of gehandelt foude zijn in eenige
collegien , of ook tuffchen weynig lieden , daer fy hen

nieten fchamen te liegen 'tgenefoo veel duyfenr oren
gehoort , en ogen gefien hebben: namelijken, dat Jaques Volmaer , komende ter plaetfe daer aen hem ter
executie geleyt is , de fententie jegens hem gewefen ,
hem en d' andere voorgelefen , en van de welke hy den
Rechters bedankt hadde , verklaert foude hebben , dat
hy en zijn mede broederen t' onrecht waren veroordelt:
Dat den fcherp-rechter belaft foude zijn gevveeft hem te
verhaeften : Dat de Gecommitteerde der Heeren Staten
de gepretendeerde Edele Jonk-vrouwe , komende om
te verbidden , weg gefloten , en geftraft fouden hebben,
en meer andere. En nopende efe verontfchuldinge van
hen felve , 't fcheelt fo vele van hen by 't voorfz. boexken eenigfins te verfchonen, dat fy ter contrarie de confefïïen van de gevangen ( die fy valfchelijken liegen hen
door pijne geextorqueert te zijn) eonfirmeren , en de
vonniflen tegen hen gewefen en ter executie geftelt fulx
juftificeren : maer ook hen felfs befchuldigen , en gelijke ftraffc waerdig verklaren. Immers en foude men henluyden alsfy al in hegten ware, naulijxmeer of vorder
belijdeniflen konnen afvorderen,dan fy by 't voorfchreven boexken (als haer verontfchuldinge ) felfs van hen
geven , ten ware datmen Chriftiaen van de Wouwere
enHeniik van Soeft wat nader begeerde af te vragen
't geen fondagden4. Octobris verhandelt is tenhuyfe
van Cofmo tuffchen de drie geëxecuteerden en hen
beyden, fo voor als na den inkomen van den Capiteyn , op 't welk fy luyden (indien het hen geliefde
Gode de eere te geven, en de waerheyd te belijden)
fouden moeten bekennen dat aldaer voorgeflagen worde hen luyden meeftervandeftadtemaken , by middel van het inlaten van 't vendel van Capiteyn Heraugiere , binnen Delft leggende , 't welk de Compagnie van Maulde doen foude, 't gelaet makende v3n op
't patent hem ten felven dage behandigt , uyt defer ftede
te trecken : en met eenen van 't verfekeren der perfonen
aldaer geraemt : ook dat Henrik van Soeft fwarigheyt
maekte in den felven aenflag : mede dat Cofmo defelve
heel licht achte , en fïch geliet of hy fulx alleen by der
hand hadde willen grijpen : Noch hoe dat Cofmo van
henluyden (alvoren dat Maulde doen ter tijd in haer
vergaderinge quam ) ernftelijken begeerde dat fy den
aenflag in jegenwoordigheyt van Maulde fo fwaer niet
foude maken , om hem als een jong Capiteyn , en in gelijke faken onervaren , daer van niet te doen verfchricken, mitsgaders van eenige andere woorden en redenen
daer ten huyfe gevallen , hier om der eeren enrefpects
wille gefwegen. Souden van gelijken moeten bekennen hoe verflagen fy waren mits de apprehenfie van Cofmo, grou wende hare moeytige beraetflagingen aen den
dag gekomen te zijn , daer over in handen van de Juftitie te vallen , en volgende hare verdienften , geftraft re
werden. Infgelijks hoe fy naderhand horende dat Cofmo om een ander fake gevangen , en fulks haer voorge*
nomen aenflag noch niet ontdekt was , weder moet grepen om den felven andermael aen te vangen , en volgende haer begeren, ten eynde te brengen , wat onderhandelinge daer over tuffchen vande Wouwer en Volmar is
gevallen. Eyndelijken dat denraedflagop vrydagden
9. Octobris , genoeg in voegen, fo defelve in't boexken
verhaelt werd , ten huyfe en overftaen van de Prefident
Meetkerken gefloten is , hoewel fy den felven daer van
met een leugen (als of't elders waer ) foeken te verontfchuldigen : en van wat perfonen fy hen fouden hebben
verfekert, fouden ook nader konnen verklaren de fake
waerom den aenflag niet voort en ging , namelijken ,
dat fy grouden de burgeren die fy aen haer koorde getrocken hadden, mids hen vallchelijk aendknende dat
meeft alle die van den Gerechte twee of drie alleenlijken uytgefondert , van den aenflag waren , en felfs voren gaen fouden , niet in wapenen te konnen krijgen,
en dat die , fonder defelve of eenige van hen te fien voor
gaen , achter blijvende, de bloedftortinge die fy vergrouden gevallen foude hebben , niet over de gene die
fy die wel gonden, en toegefchikt hadden, maer veel
eer over hen felfs. Dcfe en gelijke infichten begerenheyt
de
voorfchreven van den Gerechte genomen te werden by
alle vrome burgerenen inwoonderen defer ftede, dewelke'tvoorfchreven boexken uyt een nieusgierig-
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heyt of anderfins gelefen hebben, en voorts fullen mogen komen te leien, en dat alle andere perfonen, 'coge
toe eenige nieuwighey t hebbende , hen aen de geëxecuteerden fachtelijkenfpiegelende, mogen leren hqegevaerlijken het is in een vremde regieringe curieux te
2ijn, en hen te willen onderwinden faken die hen niet
toe komen, en dat fy met gelijke ondankbaerheyt niet en
foeken te lonen de regierdersdie hun met fo grote vrintfchap ontfangen en ingenomen , met fo grote moey(Fol. 71.) tengevordertenmetfo grote forge befchermt hebben ,
inufnog meer dan of fy geboren burgeren defer Stede
waren geweeft : op dat (y hen fulx in ftjlheyt dragende ,
ter gehoorfaemheyt van de wettige Overheyt daer onder fyhen begeven hebben ( volgende 't bevel Gods )
de beYchuttinge en befcherminge der felver mogen
blijven genietende : fonder hen vorder te verontreynen
met de tvve meefte fchandvleckenvan ongehoorfaemheyten ondankbaerheyt,ten eynde de voorfchreven van
de Gerecht niet gedrongen en werden 'c fwaerd van juftitie, 't welk hen van den Heere Almachtig, fowel
tot befchuttinge van den vromen, als tot ftraffe van den
bofen , in handen en tegens weynige hoofden van oproerte te werk geftelt is, vorder te gebruyken jegens
de gene die metter daet ('t welk verre [y ) verklaren
fullen onwaerdig te zijnde genade hen by den Hooch
en Welgeboren Ma'urits geboren Princevan Orangien ,
Grave van Nafïau , &c. als Stadhouder en Kapiteyn generael van Holland , Zeland en Vriefland , by zijne Excellentie brieven van perdon genadelijken gedaenen
verleent.
^Afruil?
3^efcn al niet tegenfïaenöe j bleeföeopfpjaneen
Uit ui Defc
tilU ge; berbittetinge onöer 't gemene bom / baer merben

berfcöepöen bittttc pafquiïlen gedopt / baer ban

eenen begonfïaïbU$/üoor de inquificie opgerefen binnen Leyden, fiet men den Prins van Parma den weg bereyden , öefïotccgeï mag / Want als den Wolf het
fchaepken eens heeft geknagen , Hy blijft bloed-gierig

zijn leven dagen , &c. öier tegen toerbe toeöer een an*
öer pafonif nptgegeben / beginnenöe / o pafquillus

die elk een zijn gebrek plag te verhalen , hoeftetgynu
dus donker, of zïjtgy verbiint,en ÖaööeöC feïben fÏ0U=

regel : nocöeenanöcr beginnenbe / Laet u manhaftige

herten o Hollanders in vromigheyt vermaert , Janger
in geen pelslap bcwoelt werden nader vrouwen aert,

&c nocö een anber / baer In gefept toert / öat öe Btöetïanöfe tael fïccljt en rerfjt plag te toefen/ maer
öatmenöaeenaalöaeröaö gefpiouen bciloomfe of
Hatijnfe tael / &paeng / ïfoogöupt£ / ffrang / maer
bat men baer nu aïtcmael €ngcï£ ïeerben / maer tot
Oefïupt / toenfcöt ö' autenr / bat men öaer epnbeïin
mogtfmgen ber engelen toenfeö/ Eer fy Gode in den
hoogden en vreden op aerden , en eenige auöere meer
öie ik m bien tijd gefïe n ofte ïjoren ïefen \}tbbt/ ik ber*
Öaïe bit alleen tot eenbetogg banbe grote ongemtfigöept ban öe gemoederen öe£ gemenen boïr / in
bef e tijben*
g&en 18. Bobembn'é Ijeeft &

^Ibn'anu^ &ara*

fcffaj
ratiui '&H: bia getoefen Pjofeflbi geologie tot lepöen/ öie mefoekt Ijcm beountenljet parbon ban3tjn €rceïïcntie banilaf;
teont:
fcl)ulbt=

m
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fauöiee boren berïjaelt/ geercipieett en nieöeinge*
baegt toa£ / reguejle aen be bergabermge ban öe
gei/ noj
Staten
ban ï^oHanö obergegeben / berfoenenbe bat
pniöe bert
aenflaclj Öp / nopcnör öe falie ban ben aenfïag op ïepben fon*
oplleps be mogen boo? ben $)obe banïjfolïanb in rechte ont*
öen.
fangen toerben/ om srjn ontfdjulb aïbaer te boen blij*
nen/ fuftincrenbe bat öp baer in ontfcöuïbig toag / en
Öatljem be fake niet aen fïont/ en bat ÖP 't baerom
5jjn 4Êrcell. te hennen öabbe gegeben/ fonbertefeg*
gen toie ÖP met öet toooib «tëreeïïentie meenbe / %&
cefïer of Baffm I ban i$ baer op niet geboïgt.
«fèaöerïjanb öeb ik cenbnef gefïcnban jjjacobng
ïtimebonriu£ $iebicant tot IBiböcïburg / gefcÖJe*
ben upt Miööelbucg/ aen ^ernero ^elmicöioal^
boe ^ jebicant tot &t?ecï)t/ban öen 1 7. jifeartij 15-88.
inljoubenbconöeranbere aféboïgt.
„ *Duö ^arabia öeeft ober gefonben een lange Mit
B , fibe / gcfclj?eben aen öe €laflén in iBalcljeren /
3 , ^oit/iïotteröam fljklftl «n ben Üage/ïlunïanb /

Ut?ccï)t/
en narreert
in't lange begeert
sijnon^
fcljult/bcliïaegt
ïjem banbaer
gpotbp ongelijh/en
bat öe nerften bem be öanb bieben/om tocberom in >
3 *

integrum gereft" itUecrt te toOjben/ quee petitio wbis, » 3i
aquavij'aeft
ob perjonamdf
en f O 5ÏJU j, >,
Crcellentie >ban
Naffau fominifterium
ïjaefl niet ,bertjoeften

toaer ban öier/ prxter opmionem , fonben öicr begon* , *
nen Rebben met öaer baer ban te fp?ehen / aïfo on^ 3>
fer fommige een Ifêaenbagïejlïebcnterberfame;
ge ber b?oeberen opgeïept toa.^/ maer bertroïi eben
op ben feïben tijb afê top qnamen t)tm te beg^oc* , ,
ten /etc.
5^efe lange jpiffibeban ^arabia baer ban §ict
mentie gemaeïit toert /foubeüi Ijierbp geboegtljfb^ben/ fo ift bie Dabbe toeten te beftomen / ban tnfïantté
baerom gebaen gebbenbe aen berfcljepben ban be bo
ben genoembe Cïaffen / fepben bk niet onber öe fter^
neïijhe fc&nften aïbaer beruttenbe gebonöen te\ytbben/ eenige anöere Cïaffen öaer ihmeenöe öe felbe
te toefen en aengefcl)?eben/ en öoo? anberen t' mijnen
berfoefte gefclj?eben Jjebbe/ en Rebben baer op niet ge*
anttooojt / en ober fuïr öebbe öie öier niet bp ïtonnen
boegen.
^arabia ïjreft lange jarennabefen gcleeft/ eni£
epnbeltjn te(^rfo?t in <ifngeïanb gefïo?ben ben 15.
januari) / ióiz. ont 3ijnöe 82 jaren/ rn lept tot
Canteïberge begjabcn/aïbaer Ijem 3ijn Ijnp^b^ontoe
bit€pitapiie l)e.eftöoen maliën ennocl) tefien i$.
DiUÜo corijugi Hadriano de Saravia Margare*&&*&*
ta Wijts adhucfuperfles , qua cum Ulo nuptias feeun- <8?af*
do inijt , annofquefexpiè o-felicher vixit. Memo- |SK
ri& hoc fwcerum , licet exiguum amoris fui cjuafi pignns ponendum curavit. Fuit a. is dum vixit Theol.
DoEhor egregim , Cathedralis hujus Ecclefi<eprebendarius meritijf. , vir in omni litterarum genere eximiviï , pietate, probitate ,gravitate ,/uavitdte mo^rum infignis , fcriptis clarus , fideplenus , C" bonorum operum dives valde , natione Belga , JSfatuf
z^Edina jirtefi*. Vixit quondam Lugduni Batavprum , Angliam petijt primo fub initium regniBeat*
memoria Elifabetha , DoÜor ( quod ante creatus )
Oxonia pofl incorporatus efl , in memoria at erna erit
juftut. obijt ts£tat. 82. Anno 1612. Ian. i£„
't welk aldus verduytft is,

Ifêargareta ïDjjtg nocö in ïebenöen lijbe sijnöe/ , ,
ïjeeft boo? öaer beminöe man ^aönano <§>arabia / , ,
Öe toeïfce met iicfe 5tjn öupg-bjou öe ttoeöemaeï ge^ , ,
trout ïjeeft getoeefl / en 6. jaren met öaer <6oö* , ,
b^ucötelin en booifpoebig geïeeft ^ceft ter geöagte^ , ,
niffe Öit onbebepnfï /aïöoetoeï ïtïepn / aï^een pant , >
ban öare ïieföe / Öoen nellen : bctoijïe öp nog ïeef= , ,
öe $ ïjp getoeefl een <2Boet02 in be («Eöeoïogïe / en , ,
omsijnberbienfïenijJÖPöanöefe Catöeöjalener*, ,
he met een piebenbe begiftigt / een man in aller? , ,
Öanbe feonfïen feer geïeert / in (0obb?ueötigöept / , ,
öegeïiliö^Pt / jtatigöept en beïeeftöept ban manie* , ,
ren feer uptnemcnöe/bermaertöoo? #iefcÖ2Ïften/, ,
bol ban geloof/ en feer rnfe ban goeöe toerhen / is , ,
getoeefï een ^eöerïanber / flcbozen te üeföin in , s
%ztop$. ijeeft toel eer tot Eepben tn ^oïïanö Öee* , ,
to? ban öe J^oge fcljoïe getoeefl / i^ öaer na in €n= , ,
geïanö gebaren/en eerfl in öet beginfel ber regerin* , ,
ge ban €ïifabetö faïiger gebagteniffe <Docto? 5ijn^ , ,
öe ('ttoeïïi öpban tebojen gecreeert ofgemaent,,
toa^) i$ öaer na tot ^rfo2tafïijbiggetoo2ben.
Cer eentoigcr memoiie faïöp recötbeerbig 3jjn / „
i$ gefïo?brn oub sünüe S2, jaren / ^nno 1612. , ,
Qannari) if.
«ïIBaer namaeï^ aï^ öeConinginne banöefe ere*
cutie tot 3Lcpben öabbe berfïaen / t^ttft fp bat feer
quaïift genomen : toant öet öaer niet na be toaeröepö
te ftennen toa^ gegeben / fp fcfatef baerom ooft aen
öe&taten: bogbe Staten onbcrricöteöen öaer öaer
ban
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uantoeberombp 5ffcÖ?iftf tot öaeröer jufïfftcatie /
fa in 't naboïgenbe toeft fal toerben berïjaelt.
toe öanüpi
<fëe <6?abe ban Èpcefïet upt ftet cfèoo?berquartier
cclter toer* fcbepbenbe/ namjljn tcpfeniet naïfacrïemnogna
tceht upt
ijet |^oo?i beni|age/ fomen meenbe baton gebaen foube beu*
ben: maerop gtjeebt/ baetbp ben*. Babembjig
öer-qnat;
tïzt
op
binnen quam/ en ooft niaer * bagen bïecf/ en ban
aDcrecljt /
baer
repfbe bP op <Do£b jecljt/ en boo?t op ©ïiffingen :
baotts ap
©•jjtuegt / ban ^o^tctft beeft bp ben 3. ^obcmbjig oube ftïjï/
cu ban
gefcb?cben aen ben <$becfïen ^>onop tot JBcbenbïïu /
Daer na
met fcftec <£bclman gefonbcn befen naboïgenben
IDüfftn*
gen.
tyief.
JfèifTiüe MYn
Heere Sonoy , de goede onthalinge , die ik
ban beu
<ü5*abe
van ui. in 't Noorder- quartier zijnde ontfangen
ban %ycti hebbe, isfódanig geweeft, dat ik die nimmermeer en
fta mi
tDoïöjegt/ fal konnen vergeten, hebbende daer in ontfangen fodanig genoegen , dat infiende uwe getrouheyt en goede
ia Date
toanöea •;♦ affeclie tot my , ik bereyt fal zijn t' allen tijden te erkenjMjemb.
nen met alle mogelijke middelen. Wefende in defe
i>87,aen
ftad
gearriveert, hebbe ik alles in goede ord re gevonö.*n •©aer;
den, degoede wille der borgery nergens in vermindert,
ften
nap. £o«
en 't fchijnt ook dat mijn Heeren de Staten , nu wat nader opde fake beginnen te letten, bemerkende de fwarigheyt en't inconvenient, die uyt defe materie van doen
wel mogt volgen, die men tot nu toe gevolgt heeft in
't Gouvernement: 't welk ' my nueenige hope vanbeterniffe geeft, ik ben nu gereet om na Vliflïngen te gaen,
om ordre te geven van al 't gene nodig fal wefen voor de
ftad van Bergen , die men meent dat de vyand fal komen
te beleggen , van hier fal ik niet nalaten u E. te waerfchouwen van onfe faken , hebbende nu oorfake om defen Edelman inu quartier te fertden om paerden te kopen ,heb ik niet willen laten u 1. met defen briefte begroeten en
, bedanken van de liefde en aflê&ie die u E.
altijdst' onswaert getoonthebt, ui. verfekerende dat
ïk niet en fal laten ui. te doen alle genoegen envrientfchap , hier mede mijn Heere , recommandere ik my in
uwe goede gratie, biddende den Almachtigen,
Mijn Heere , u 1. altijds te willen nemen in zijne weerdige en heylige hoede, tot Dordrecht den 3. November ,if$7. onderftont , uwen feer toegedanen vriend ,
ondertekent
j^. Lycejier.
Wat lager bezijden fiond, ik bid ui. defen Edelman te
willen geloof geven in 't gene hy u 1. van mijnent wegen feggen fal , het opfehrift was, aen mijn Heere, mijn
HeerSonoy.

<©e v!5|abe
ban Itarcs
ftec facftt
SÜmifc'jeec
ban -3>u£j
ten ban
Jlaebelt
te Dae:i ap^
prtljcnae;
reu/can f)?
ontkomt

%&cn6. Bobemfyfê fcfoijfc bP ooft aen &onop/
upt BïifTmgen / bat bp ban gocber banb getoaer*
fcDout toa.3 / battee bageïijt beeï paerben en boombecfan na ben bpanb gingen/ tot groot nabeeïban
öe ïanben / 't toeïn bp ben bebeeït niet meer toe te ïa*
ten / fonber een uptgebmftt pafpoojt bpbemonbrc
jrjn ïjanb / fegeï en toapenen gegeben.
<&n be <6?abe ban Hpcefïer ban UwdSt bertjoft /
babbe bp ïafï gegebert aen ben Capitepn 55uffi en
<6etfon / ïeggenbc binnen Bacrben/ om te flcnbat
fp %<mX\\}tti SBiïïcm ban ^mplcn ban ^pebeït /
^jofï ban 3@upben en SSalïin ban «Bopïanb/ op ben
hjeïften ÖP feecbecfïoo?t toa^ / booj bicn ÖP bem ge^
ïjceï aen be Staten jijbe bertoonbe / en be factit ban
be Hpcefïecfe tegen toajJ / fouben ficn gebangen te
ïmjgen en tot H t?ecï)tbp bem tebjengen / fp bebben
öacc toe becfeöepben piactijhen gebmpfet om bem
binnen löaerben teftcijgen / aïfo bft mebe onbetjijn
23aïïiitfc&ap bia^ / ban aïfo ^oebeït bit fufpect toa^/
cnbatbaec €ngeïfe binnen lagen/ fö§etftly)licm
öaet booj getoagt/bog betorjïc bp ban toegen 3tjn<©f=
fitieaïtemet^ tenpïatten ïanbemofï toefen/ i£b*ni
opeencnfcïictenbag/batbPtot «ï^upbenbetg foube
nomen een lage gelept om bem te attcapperen / bog
.!9pcbcïttoetbeboo2eenige bupflnpben baecban ge*
tuaerfebont/en bem toecbe geraben t'bup£ te bïijben/
maet aïfo bp 't niet \xii\bt geïoben / fyteft rioebtan^
bao| racb ban be sijne/eenige foïbaten ban jijn Com*
pagnie tot 5ijne betfeïtectbept mebe genomen/ en fto*
menbe aïbaec be ïage geïept toag / bebben fp ben geo*
pcnbacrt/niaer fienbe bat bp met goet <£onbop booL;-

Hen toag / bebben fp ban btm boo^nemen moeten af»
ïaten en befiflecen/baet toerben eenige ten bepben sjj* (Foi
bengequetft/ bogbeboo^.^ectc <©?ofi «i^peb t\ti$
onbefebabigt binnen iBupDen toebecom gefteert/3lp*
eeflee bctfïaen ïjebbenbc / boe bat b« gegaen toa£/ en
bïecf niet lange t' Uttecbt.
<6?abe JBiïïem SLobetoijïï ban j^affan <6ouber*
neut ban B?icfÏQ!ib / beeft op ben 2. jföobembng
%nno 1787. binnm Heentoaerben gettout %nna
<&?abinne ban ^atTau / boebtet ban 3©iïbeïm ^?in*
ce ban #?angien 51311 €>om / fufïecban ben^inec
.nöancitin^ tegentooo?big ©jince ban «S^angien /
öaec 5D" eenige gecommiteert ban toegen be Staten
ban#oïlanb ombe 25jupïoft^-feefite bereecen / be
3$mpt en bact bpbebbenbe gefeïfebap sijntotWm*
fïetbam en ^atïingen / fcec feefïeïift ontfangen en
ontbaeït getoeefï / en bie ban Heeutoaetben ïjebben
be 25mpb feec foïemneïicHen ingebacït en gtoote eere
betoefen / bic ban ifoïïanb bebben baec boo? bate
geeommitteerbe befebonïten niet ttoeebeetïijïiebcc*
guïöe noppen/ eenbaïfbofnnberguïbefcbaïen/ met
eene goube betten / en eene febone bagge ban 3SHa*
manten in gonb gefet / toelfte intoeïen geftofï $cfc
bm 3380. gnïberi / bie ban ©nefïanb bebben be
23mpb befebonlien met tüoee febone becguïbe nop*
pen / een bofnn bcignïbe febaïen / en ban geïijhen
ïjceft eïïte (lab baec beteert met een febone becguïben
nop/ öefgeïijr bebben oobaïïebe <6?tetmannen ge*
baen / be bjttploft i^ met grote bïijbfcbap en bjeugbe
gebonben.
^e geeommitteerbe ban ^oïïanb 3ijn ooft gegaen
bpbc Staten ban ©?iefïanb/ en bebben befeïbebe*
gjoet / feggenöe batfe m mandata babbert ban be ^ta*
ten ban §oïïanb / baer te gebieben in ben ïupber goe*
be gratie : tuaer in fp ïupben feer berbïijb toaren / en
bebben be gebepnteerbe berftïaertbe oo^faftetoaer*
om fp ben j^efïDent ban ben ïïabe albaer babben ge*
bepo?teect/ 13. foïbaten in3ön bup^ geïepb en3ijn
pampieren gefapfeert/ te toeten : om bat bp gefogt
engea^beptbabbe ombpaïïe mibbeïen en toegen tot
bem te treeften aïïebe regeringeban ©nefïanb/ en
fnïne autojitept te geb?upften / aï£ be boojgaenbe
^efïbenten bp tijben banüepfet Careïbebbfbcen
ban ben ftoninït @biup£ ban ^pangien bettoeebe
gebmpftt babben : 'ttoeïftfpniettoiïbenïijben/ na*
bemaeï fpöe toapenen ombe b?pbepten gereebtig^
bepb ban ben ïanbein banben babbe genomen : bt
(Ö^abe ban ILpcefïer babbe boo| aenbouben en fttyfc
benbanben^jefibent eenbefcb?ijbïnge banbe^ta*
ten boen boen / 't toeïft baer nopt in bier boegen toag
gebaembpb^bbefeer btfttoiï^en inflanteïbft aènbe
<fombe ban Stpcefïer gefefeeben / batjijn^rceïïen*
tie in ©nefïanb foube geïieben te ftomen / bopenbe
baer boo? en met 5ijne ftomfïe aïïe faften aïbaet na 3^
nen toiïïe te beïepben/ be auto^iteptber Staten en
bare gebeputeerbe / ooft ban baren OBoubemeur en
^tabbouöer na sijnea toiïïe teb?cpbeïcn: toaerop
bie ban ©?iefïanb aen 5yn €rceïïentie gefcb?eben
babben/ batbp bog in alfuïften ongeïegentbeptbe^
trjb£ aïbaer niet en foube toiïïen ftomen / buttipbit
ïicljte geefien / bie bem tot beeï guaetg rieben / geen
geïoof foube geben / maerbefeïbe banbemfetten/
aïfo bie niet ban grote onrufienoneenigbepbpiacti*
feerben totstme ^rceïïentie^ bifreputatie cniiabeeï ^
banbenïanbe/ en meer anbereoo?faften/ berftïaer*
ben ooft aen be boojf5» geeommitteerbe ban Hifoï*
ïanb/bat fp ïieben beïc b?ieben ban ben 23o?gemeej1ec
ban Utzecfyt 5^ebenter bpbem babben gebonben/
inHatijn
eenige b?ieben/
bie 't op*
fetyift
aen gefeb?eben/
bem bieïben ooft
/ banben
inbouttoagafge*
fcfyeuzt I ben boo?f3. ^?efibent ban ben-ïieben ge*
b?aegt3bnbe/ toatbp baer mebe boo? babbe/ toaer*
orn bP5bne boo?f5. €rceïïcntie banSLpceflerfoféec
'tfelbe
in ©jiefïanb begeerbe te bebben > baer op bPbooj
anttooo^be babbe gegeben / batbe ^efibenten ban
J^oïïanb 51J11 €reeïïentie toeï ban ^o?biecbtinoen
fëage babben geb^aebt.
l^aer op be geeommitteerbe ban ^oïïanb be^ta*
ten ban ©jieflanb goebe onberrigtinge beben boe
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't fcïbc in snn meelt mag gegacn: be Staten ban
©>iefïanö becfoeïjten en baöen epnöeiin / öat bic ban
Ifoïianö öorij gocöe co?refponöentie met ïjcnmiïöen
houöen/ fp-ïieöcn milben ban genjaen öoen.
(®nöcr anöere pampierenöie in $yn comptoit be^
bonöen merben/ $ ook gemcefï befen nabolgenben
btkf/ bic öp gcfcï)?cben &abbe aen <6cratb $jouninn
genaemt ban ^ebenter / S$urgermcefïer ban W
tjecht / tot antmoojbe op beb^ieben bp ben felben
^cbentct aen &em gefebjeben m 't Hatijn/ en bp öen
©icfiöent ooft in 't Eatijn beantmoo?t / öe meme upt
öeh Xatrjne in 0£upt£ obecgefet3tjnbe top öte ïjete
ben tuinen bp boegen / en ma£ lupöenöe aïbug.
VErmaerde man , Ik hebbe twee brieven van u ontfangen. En hebbe volgens den eerften uwe begeerte gedaen na mijn vermogen : ikfal voorts mijn befte
doen, dat na den eyfch van den laetften u ook werde genoeg gedaen. ïkprijfe uwenraed, want ik enfïegeen
hope van behoudenis ten fy het gebied werde opgedragen ,ofte door recht van befchermen , of door hulpmacht de autoriteyt des gebieds daer werde bygevoegt.
Dit heeft het Romeynfe volk wel geweten, dewelke
haren DiBatori oft Velt-Overften die macht heeft gegeven,want niets en heeft den Nederlanders en hare bontgenoten meer bedorven , als gebrek van autoriteyt.
God weet waer henen dit nieu verfchil ftrekt. Ik bekenne opregtelijk dat ik dat niet en weet. Och of fy bekent
waren in wiens winkel dat is gefmeet. Onfen Land-dag
(ai in Martio terftont na PaefTchen zijn aenvank of begin nemen , ik wilde wel dat den Ambafladeur Buknorft, eneenige andere uytde Provintien die het met
het gemene beften wel menen , op dien felven dag daer
mogtenwefen, want ten fy defen brand intijds gebluft
werde , fo leggen wy aen kolen.
Eenige goede luyden wenden allen vlijt aen om de
republijke te bewaren , ten befte van de republijke ,
maer tot nog toe vergeefs , want fy werden mee meerder getal van ftemmen en autoriteyt overwonnen: die
den Koninkvan Spangiengeernefoude ontfangen, of
door luft van heerfchen verbaeft zijn , of den oorloch
moed en fat , zijn verre het meefte deel des volx : niet
alleen de Land-luyden of boeren, maer ook vele borgers zijn verfoent of met den vyand verdragen , en betalen maend-gelt of maendlijke contributie. So fult gy
dan uwe uyterfte befte doen , dat defe heftige dekte een
haeftige medecijne mag bereyt werden. Den Raed
heeft op het fchrijven van den Heere van Lawijk geantwoord ,en het kan anders niet wefen. Vaert wel, den
8. Martij , 1587. doet mijn gebiedenifle aen Henrico
Achyleo en allen anderen die het welmeynenmetde
republijke. Onderftond : Uwen feer beminden ,
Hefleliu* Ayfma :
Het opfehrift was aen den vermaerden en voorfigtigen Gerard Prounink genoemt van Deventer, Burgemeefter , mijnen feer byfonderen vriend.

öen pjeci$ te öoen betalen / enbatïjpIjaereeiKi&ou*
berneuc fouöe befïellcn Die beel öupfenöen ponöen
fïecjmjc jaeelijr ïjaööe te berteren.
©aer toeröen ooft b?ieben gelefen ban öen Met*
füömirael / öatfe mcenöcn öatöe bpanben metbe
bolle maenban ^ntVuerpcn en ^upnfterften fouben
afttomen.
%w ben fomer öefeg jaerg 1587. lieten öe jl^agi* ©ie ban
firaten ber fïaö 8t|ecïjt betlupöen öatfe öe <@uöe |J?Aae&
munfïcrg Merite t' Ütjccftt miïöen berhopen/ öe ® e= Wetijt
«enen ban öe bijf coïlegien ban öe geefïeïijftöept/ Ijebs jMiien dc
ben om {tilt te boo?ftomen baet na aen öen 43?abe ,„"„£„*
ban llpcefïet / aï£ ïjp meöer upt «tfngelanö geftomen ncritc
3Önöe / na ört berïie^ ban ^lup^ binnen ^ojö|ecl)t ö«*opeiu
ma^ / feftere remonfïrantie obetgegeben aen öen fel*
ben <t5?abe / öaer inne ftlagenöe ober bit boomemen ©e ©^
ban öen Öaeööer fïaö Ht?ecljt / feggenöe'tfeïbete henen ban
toefen contrarie feftere tractaten tunfym öe boó?* SSenoemöe bijf coïlegien en öeJBagifiraet öerfïaötïs lent©/
t?ecï)tgemaeftt/
becfogten
obecfulr öatjrjnCrcel^ togjt &**
ïentie geïieben fouöe
öen boomoembe
USagiflraet ESSSS
te interöiceren öe berftopinge en af bjeninge öer ban uWe*
boo?fs.fterfte ban <©uöemunfïer/aï^ mefcnöe öe eer fte £et \nt^
en outfïe fterfte ban öe fïaö Ht?ecljt/öie j©ilieb?o?öu^ *££:
öe eeclïe <Öert5-23iffcljop ban Ht?ecï|t / een €ngelf=
man gemeefi 3ijnöe / gebout Ijabbe. ^e <6?abe ban
3Lpceftec / na öat ÖP ecrfl öe boo?f5. berftopinge Ijaö*
öe öoen furceren en opï)ouöen/ geeft öe partpen tot
feneren öag bp bem tot ^o|ö?ecI)t öoen berfclfêtjben/
enöefelbe gecompareert 3nnöe/ ïjeeftïjpöefïucnen
I en munimenten ban megen Öe bijf coïlegien of Capi^
tulen gecrïjibecct / öaer op fp l)cn maren fonöeren^
öe/ in öen föabe ban ^tate boen btfïteren/ en öaer
op öoen ïjoïcn <6era?ö ^ouninft genaemtban^e^
bentet23urgemeef!er Öer fïaö Ht?ect)t / öebatteten*
öe'tboo;f5« berfoeft/ ennabolftomenöeliberatieop
alleg genomen / fyctft 5ijn «Excellentie op ben 2. «èep*
temb?i£bp apoflille gegeben öenabolgenöe berlila^
ringe op öe boo;fcl)?eben reguefle»
SYn Excellentie gehoort hebbende het rapport van acte ofte
de requefteen andere ftucke by de Dekenen en Ca- SfipofliUe
pitulenvande vijf coïlegien binnen Utrecht aen de fel- '?fl^tl<
ve geprefent
eert , eenfamentlijk van mondlijke cómmu- baifEpce*
nicatie in den Ra"de van State met de gedeputeerde der fier/ojbon*
voorfz.
vijf coïlegien , en den Borgemeefter derftad JSÊiS
Utrecht, Gerard Prounink genaemt Deventer , re- (labt©*
fpeólivelik gehouden , en op alles goede rijpe en volko» treeften
men deliberatie genomen, verftaet, wil en begeert dat St^/S
de oude traótaten , by de generale en particuliere Staten bunte
defer landen , als ook by de nader unie der felve , en berb?agew
particuliere fteden , en infonderheyt der ftad Utrecht , **%£ /
alles tot welvaert,eendracht, en rüfte dèfer landen, 't fe- bemolie»
dert de pacificatie van Gent fo folemnelijken opgerecht £en.en ^
en gemaekt , de confervatie der Edifïtien en poffeflle ban^"
der fupplianten goedereu aengaendé in haer geheel zijn fterfte ban

3&en 14. Bobemtyfë öebbenbe Staten ban $)oï? en blijven fullen : Ordonneert en beveelt by defen de <öuö(!"
ftad van Utrecht , voort alle an- '"""'"^
voorfz.
ïanb gerefoïbeert / bat men aïle öe folbaten Die men der
regierder
s der die
Officieren
't eenigfins aengaen mag * hun te vernuffen moctjte na Ecïanö foube fenben / en bat men
van 't verkopen , demolieren, en afbreken van
öe oo?Iocfj fdjepen niet bette en fouben ban öen anöe* de kerke dragenvan
Oudemunfter , want fulx zijner Excellenren berfpjepöen / öan optmeeplaetfen bpbenanöe*
tie ernftelijke wil en meninge j is daer na hem een yegeren ïjouörn / op öatfe öen anöeren bp nobe fouben lijkfal hebben te reguleren, Actum tot Dordrecht den
mogen aflïfïeten / mant fp ftaööen aöbertentien öat z. Septembris Anno 1^87. was geparapheert ,
tot 3ttnttoerpen grote toeruflinge te mater meröe ge*
Lofen Vi
reet gemaeht/ maetom fp ooit aen öieban Eeïanö
Ondertekent
refoïbeeröen te fclmjben/ aïfo fp-ïieöen aï&iec alle mo*
R. Ljcejler ,
gelijn beboir maren boenbe/ öatfe ban gelpen fou*
öen brillen Doen / en bic fcfjepenöiefe Ijaööenmeöe leger ftont aldus, ter ordonnantie van zijn Excellentoeruflen en te mater brengen miïöen / meröe ooft
tie ,ondertekent
\. van Langen ,
goeöbebonbenbat men eenige benöelen folbaten öie
men ban meningemagafteöanften nog fouben aen opgedrukt wefende met den contre- zegel van zijn Excel entie inroden warTche.
öe fjanö ïjoubcn.
Cen feïben öagc i$ mebe een b^itf ban bic ban
<®eboo?f5. apofïilïe ïjebbenöe boojfj. Capitulen ( Foi.74.)
23ommcï in be bergaberinge gelefen/ yen beftïagenbe
Dat be bier benben folbaten albaer ïeggenbe in lange öenboo?f5. 23ucgemeefler 5^ebenter en allen anöe*
niet betaelt en maren/ en bat Ijenlunben ban sim ren ban öe iBagifïraet fo in 't particulier / afê gene*
<£rceïl. ban Hpcefïer aengebobcn mag batfe <£ngel£ ralift en collegialiter öoen iufmucren.
boojfj.
ï|iec mebe toert Ijctberlio^en cnafbifftcnbanöc
garnifoen fouben innemen/ beloof öen öie alle maen*
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boo^- hethe ban €>ube-munfïct booi bietijb belet ïtopfngebanbe€HtDc-munfïetnct'ue fupecfrbettn of ^ ï»«ke
enbecbinbect/ maecnabatbe (Ö^abcban Hpcefïcc niet* of 3ijn mijn $ecccn ban memnge baec mefce S?j£f
toebecom tipt bet «JÖoojbecquactiec tot Mttccbttoag boojt te gaeitfbaet op fp bem boo? auttooo^bcga* n« ei),
getueefï en berttoeften na 53>ojb?ccbt enboo^tg na ben / bat ftdt gp fï"£ tueï fien en bojen / bit tycft ben [.«J* *»*
ölitlmge/ beeft be25ucgcmeeftcc <Debcntectoebcc* boo?f5.San^ectf5.alfo bp gefc&jifre getappojtcett fty
om m Den Öaeb gepjoponcett bet betftopen ban be aen bcnUabc ban &tate / en mebe bat bp hou? baec bo« ilïCo
(£5nbc-munfïec ïtecïic boonioemt : beïe ban ben ïtae b
bc kïochc
ïupben/
bc s«k»«0.
gaben baec op boo? anttooo^be / bat baec apoflilïe na
boo?f5,
neefteboojbc
beeïtoebt
toctbeen boounjs*
om af bctfïcnt
te fc'cncnbat/ en
ban ben 05?aüe ban 3lpceftcc bjajS/ oaecbpbcn fuïjc babbe gegouben 12300 guïbcnjl.
W$ fp nu betfïonbcn bat be ü^ecre <6?abe ban Ep* mt ban
becboör n toag / en meenben men beboo^be Die apofïilïe of acte te obebietcn / en be ftecïte fiaenbe te ï)ot!' ceftec tot Bïiffmgcn boag gerepfi / inmcnmgeom 5" ft10
ben/ fo ten cefpectc banbe outbept en be gemachte boo^tg na Cngcïant te bcttcccncn/ fo ïjebben fp op be ©trerift
accoo^be / aï£ om battct snn Cjccelïenticg upttyucue* naem ban ben föaet gecommittectt te tepfen na ©ïif* rommife
HcuctoüïclMag/ geïnft bp Deapofuïïe ïiïaec genoeg j fmgeuaensgnaÊjcccïl.ecn uptbeiulabeoccfïabtiï* ««nem
toaöblpcnöc/ baec tegen be boo^. 3£ebcntetfep* j tecebt genaemt £\at$ $ietecf5. ©ogeïact / met JsaeSoïn
bc/mcncnbccgafgecnfonbenoffpmoefrcneetfïgc* ! fcb?iftclnnc inflcuctie / om i5011 £ftceïlentic bee(rabs aea#n
öaen 5tj»/ en alfo bP be falie feec ö^eef/ en bat ben j ganfebbienftigecnootmocbige gebicbcnifTe te boen/ ^i'K*
Haeb genoeg opïjcm aïïeenfag/ enbacfemifïcnbat cnljem etnfïeïpte btööen 3ijn bcttcen ten mmflen SeinS
bp een fabojüt toa£ ban ben <6?abe ban Hpccff ec / fo booj cenige toenen te iwiïen fcbo?ten. (Cc meet om feni
meenben fpïieben aïïe t'famen bat bet bja0bebjiï* j bat men betfïont bat ben ^ectog ban Jttatmasgn
Ie/bJecu cnoog-ïupningebanben (fozabebanllpce* j aenfïagenontbeKt hiaten/ cnbatbp$tjnucagt(feg*
fïec/en obec fu\x toeebe Ijet epnbeïift alfo geattefieert/ 1 genfc ) mo|t na B^anurrjn fcöicïien. ^at oofe 01^
cnbieubaïgenbe&eubenfpben7.Jkobemun£ na ben ! bectutfebeu/ bcujuïe men nocï) niet entoilï tuat ïjp
oubenofben
17.ua ben /meutoenfnjlemetbe&tabg
/ op'tïanb
ban becfonöc
oBoe^/
ito
nïoefte boen publtceten
bat men op ^atecbag ben |op
ïen/©iifjingen
^int Afinnen
ïanb oft eïber^
mogenf^ccofmib
1 1. oube / bat 1$ ben 21. na ben uieutoen fltjle bet fek ïen aencigten 3ijn <iE]tceïïentte niet en bienbe ban |)iec
bet maenb be^ naec-noeng be boo?f5. necne opem tebcttceeften/ ïatenbebc gemene falie in jammeeïnbaecnjft foube opfïaenen bethopen benmeefienbaec Uenfïatebanbuptcn en ban binnen.
boo? biebenbe»
<&f nogtan^ niet mogeïijn toaec $ijn ^ceïïentie
't ï^eïn bp bic ban be coïïegien of capituïen beiv op te öouben / bat ÖP ©ogeïaec in bien gebaïïc / op 't
ftaen stjnbe/ ïjebbcn boo? eenigc ïjaet-ïupbec gebcpu- Öoogfïe foube recommanberen ben toeïflant ban De
teecöen be boo?f5. JlBagifltact / met aïïe bcheft* :$ebedanbencn foubetïinge ban be ffob ban ^tcegt /
Öept / fo fcöufteïijK aï^ monbeïinge boen becfoenen ijonbenöe be feïbc met alïe be intooonber^ beboïen
met [jet beeïtopen banbe bootö.necne te tuinen fu* | aen bate Mairftegt en ooftinjijn epgen beet en af
pecfebccen/banenïtregengeenanbetantbjoojbeban fectie / op aïïen bienflen tcoutoebjaec iufpaenbe
Dat ben 0aeb om tebenen baec mobecenbe bïeben bp JBafrftfbt en jijn ^cellentie tet eenbjjgen bagcu
bacc refoïutie/ njaecom be boo?f5. capituïen / ben betbonöenbnjft.
^cuctoaetbec ban ben ï|abe p^obtntiacï ban %l
3£at5ijn€;eecïïcntic foube beïiebente boo?fïenop
be
noobbjenbige gatnifoenen befec fïab en lanb / en
tteebt fpeciaïiftbpben feïben $|obebaettoegeauto^
tifeett betfoebt öebben bat bp be acte ban 3ön €v* amonitie ban pulbet en lonten / boïgcn^ 't gene be
celïentic boo?fs. aï^nocb foube denovoinfinueten/ flab gifieren aen sijn OS^ceJïentie en be ^ojgemccfïcc
bic baet toe betfoebt ïjebbenöc conbocatte ban ben aen be feïbe en mebe aen be *ftaeb£-b«te 23uccbg?abe
0acb befeïbe niet en beeft nonnen betboctben / fo bat gefeb?eben babbe.
^en toeïhen 25utcb0?abebP Bogeïact mebe bom
bp gegaen i^ ban bup^ te bupg / bp hm genen Hit ben
ïïaeb cepjefenteecben / tim bjeïnen bp beactegeinft foube be^fïab^ gebiebeniffe / cnbcm bibbenbaccfa*
nueect beeft/ biebooj bet nieecenbeeïboo?antbjoo?be fteboo? getecommanbeett tcbouben/ geïijn fpbem
gaben/ bat fp ïupben m baec bnpfengeen SBurge* ban betten toebetcoub/ en na baec betmogen bcrept
meejïet^ / ^cbepenen nocb iïaben bjaten / bic ban i^ te betfcbuïbigen.
OÊn aïfo be 23utgemeefïct ^ebentet onïanjtram
öen capituïen ban ^ube-munfïec boo^f3. mecnenbe
§en betfebepben bïeben gefcb?eben ï^abbe baec in ge*
öatfe
baec enfteï mebeconttactenen
boo?t toiïben apofliïïen
/niet j'egenfiaen^
Debeboo?fcb?eben
/ bebben guoteectinmargine feftecepöinctcu toaetopejcpeDi*
't boo^nemen banbe boo?f5. H&agifïcaet te ftennen tiebetfogtbjojbe/ foube bpben feïben 55uccbgjabe
gegeben aen mijn ^eecen ben ïlabe ban &tate / bct^ betmanen en becfoenen baec op ctnfïeïp te ïetteh/en
mit^ bet afbjefen banben <6?abe ban31pceflet/ en bemopaïïe^ antbjoojbeen bcpcfcl^c mcbetegebem
Mcbc aen te bouben bat be tcfle ban be tnapenen /
banbe feïbe bectoo?ben / acbtecboïgenbe be boojfö.
acte ban 51311 <£rtcU. itetatibe intetbictie ban niet te bic ben aEngeïfen in 3,'uïio ïefïïcben boo? iSoma^
p?ocebccen tot be betnopinge of afbjeftinge banbe
/ en Uiaec af b' cene beïft be*
taeït i>7 geïebctt
boïbaen tnaten
mogt nictbcn/opbatbefiab/rnif^
boo?f5. nethe / op pene ban bojbec pu:obifïe / met au* IDebbe^
totifatie op 3Ian Settr3.<^euctoaei*bet ban baet-ïuu? baec geïobe / boo? bebeï ban sjju &tctllmtie beeftceftt
bet namet/ om be l^agifïcaet te inflnuecen fo b?eï be bebbenbe / geen fcl30.be en ïgben.
^at bP ooft foube bebo^Dccen bat beCccbiteur#
acte ban 5|jn boojfs. ^jcceïïentie ban Hpcefïec aï^
ban
ben Cbeucfucfl ban €m\cn/ UJienö fdjnit beliep
baet-ïupbec bebeïen / bien-boïgenbe befeïbe tot W
teeeïjt in aïbec baefïe gefeomen sijnbe/ en ïjem ten ba- ober be 1 f600 guïben in ttjb boïbacn bjöjben / en bat
ge ban be betnopinge gebonben Ijebbenbe bp ben eec* be fïabbooj'tbettcecfc ban3ijn Cvceïïentic in geen
(ïen 53utgemeefïec/beeft be feïbe gefept bp foube bcm binbet ennome/ te meet om batfn bien aengacnbe
ten tboe ucen laten binben op bet &tab bup£ baet aenben ï|eece éljem-fiKft gefcb?cben bebbenbe /
ben ftaebbetgabect foube hiefen / en acnfpzeïttnbe baec op geen anttuoojbe babbe bchomen/ en fobeïe
ben 25ucgemee(ïec ^ebentet/ fepbe befeïbe/ toat baeemibbeïen belangen/ batbe feïbe/ fomet bcoj*
bebben bit ban ben fiabe ban ^>tate ben met onfe te* gaenbebecbargenaï^ bageltjïifeïaflenban be gatni*
getuige te bemoeien. sDe boojfs. gjan ^ettf5. beeft focnen befet p?obintien fo tuaren beftoaect/ en bat fp
baec na be boojfs. infinuatie gebaen in ben boïïcn ooft beet ban befeïbe ccebitcur^ om bctfeneringe ge*
ilabe / aïtoaet bem sijn commiffie afgeepfebt i$ I bujongenb.io?bcn.
^ijn ^ccïlentie bettrecïienbe / bat bem beïiebe
bic bp ben ïupben getoont en boojgeïcfen beeft/ en
beeft fo toeï ban be acte ban ben 2. ^eptembn^ / afê etnfïcïp te fcbJpen aen be Capitepnen ban bet
öiebanbenöabeban Staten ban ben zo. üobem* fïab/ mib^gabetjaen l}aee beüelbebbectf/ batfebn
bnö gdebectcopic/ fp gaben bem booz antmoo?be/ maïftanbetcn bou en ttoublijbcn/ bate B)agifita*
böp fuïïen mijn ^eeten ban ben ïtïabe antbjoojbe ten beboo^ïgH ccfpectctenbe / fonbec ficb onöeclïept^
ben
anbeten
in
betfcbilïcn
of
pattpfebappen
te
ïaten
fcljnjbcn/ toaecopbe boo^.^lan'afiectfs.toeDecóm
ïjeeft gebzaeebt/ fnïïenbau mnn petten met be bet* béngen/ ben-ïiebcn bectcooftenbe op bate B^aje*
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen*
jlpe Qoeöe toiiïeban öefe fa*
en fn'nèeron&eluèed
fïcptg
te berlatcn.
fee nemmermc
3Dat 5tjn €rcefl. oou beïiebe ber fïab£ fanen/ ge*
öttrcnöe stjne abfentie meehelpen te bebelen aen ben
peeren 2CinbafFabcneban bate !Baj. en föiUegrep.
<£n fa öaer oppofïcie fouöc mogen baïïen/aengaen*
fcc ö'<0uöc-munfïerg ftecfee / toeröe ï)em meöe gege*
ge*
ben coppc ban 't gene aenbe töaöenuptbanbe &tate
rebenen te
fcfjjeben toaS / om sjjn €reeïï. baer
öoên berfïaen/ bic ïjn jijn <&rceU. foube mogen aen tic
nen/öatmn Utrecïjt öen 12 Bobem. 1*87 ouöen fïijl*
&pIjebbenoenboo?f5. «Haeg peterfs. ©ogelaer
ook meöe gegeben een jiBijYïbe aen $$o?c(jgrabe/ï)em
fcïjjijbenöe Datfc öcrtaertg fenöen Ijaren met-b?oeöer
inöenïïaöej&iclaeg^ietecfe. ©ogeïaer/ metfeaere
mfïructieöieöembeïafttöaéaen 3nn €• tecommu^
niceren / toaer in fp sijnen goebe l)ulpe en abb?eg ber*
toacDten/omco?te en b?uctjtbare erpebitieteberftrij*
gen / fenöen ïjem een geringe beKenteniffe / tot een
getupgeniffe ban ïjaren goeöen toifle / bat 3jjne en ab
ïcr b?omer toelbaöen niet en begeren met onöanft*
baerljcpt tt pafféren / etc. toa£ ban bate afê boben.
<©e jBiffibe/ Diefpboo? anttooojöe aenbenföabe
ban&tate nopcnöe Ijet berbob ban't berftopenban
öe <®uöemnnftec£ fterne gefeïjjeben fjebben / tora£ al*
01$ ïnpöenbe.
Welgeboren , Erentfefte, Hoochgeleerde wijfe en
difcrete Heeren , U E. fchrijvens van den 20. Novemb.
ftilo novo hebben wy wel ontfangen, in onfen Rade gclefen en geexamineert , en voor goede antwoorde hebben vvy niet mogen laten , UE. daer op te verftendigen ;

DAt d' accorden en unien , daer op den gront defer
fake genomen wort , gemaekt zijn tot hanthoudin'tbctftOï
ge
van
beyde de Religiën , in confequentie vande welpen tianfee
ke die vande Roomfe religie ook hare kerken en kloofcetfte ban
fteren , als hun daer toe nootwendich dienende , bet©ube9
nuuiftcc»
houden moften.
Macralfo federt dien tijd de noot vande landen gevordert heeft, dat d' exercitie van de Roomfe religie
moefte verboden worden, fulx dat de geeftelijke perfonen haer kerken tot geenen alfulken dienft van doen
hadden , noch gebruyken mochten , cefierende hier
mede 't principael , ook cefTeren mofte 't gene niet anders dan in confequentie van dien geordonneerten befproken is geweeft.
So veel aengaet 't gebruyk vande goeden : dewijl
de geeftelijke perfonen daer af haer byleven trecken
moeten, en de refte behoort tot onderhout van Predicanten , fcholen , armen , en andere nootwendige dienft
bekeert te worden , fo en begeert niemant hen lieden
daer in te verkorten , noch eenichfins toelaten dat de
felve goeden, gelijk in andere Provintien, gediflipeert
fouden worden.
Men weet immers wel, dat, cefferende't eyndeen
gebruyk, \yaer toe elke fake geordineert is , de gerechtighey
defelve moet.
fake , en dienvolgens ook 't voorfz.
contractt van
, cefleren
U E. fonderen fich gaer vaft op alfulke contracten en
unien , fonder in te hen datfe federt met andere nagevolgde contracten en contrarie gebruyk zijn in onge(Fql.75.;
bruyk gekomen.
En fo men defelve foude willen redrefferen , fulks
iiïet anders foude konnen gefchieden dan metweder©prichtinge van't gehele Paufdom.
Tot welke oprichtinge ontwijfelijk getracht en geartoeyd wort by den genen , die uyt de follicitatie defer
beginfelen geern een proeve nemen fouden , om dit
contract in 't een geredreffeert wefende, ook tot het andere allenxkens te geraken.
Daer uyt dan ook foude moeten volgen datmen d'adminiftratic van fodanige goeden niet en foude mogen
redrefferen tot alfulken Godvruchtigen eynde , als by
der Staten volkomen refolutie federt tot meermael gefchiet is : U E. weten immers dat het appoin&ement
den i. Septem. leftleden gegeven, fonder weten en kennifle vande Magiftraet defer Stad gegeven is. (Deventer was'er prefent geweeft,
appointement mede brengt.)en daerop gehoort, fo het
IV. Deel.

En fo die van Oudemunfter st felve in tijdsde Magiftraet hadden doen infinueren na behoren , foude men
ontwijflijk lig daer tegens aen zijn Excellentie beroepen hebben.
So is d' autoriteyt van de Magiftraet van ioco mael
meer importantie tot confervatie vanden ftaet defer ftad
als 't afbreken van een onnutte ongebruykelijke kerke.
Wy geloven niet dat by de Staten vande Provintien
verftaen wort, datdeRaed van State tot fuiken eynde
ingeftelt of geautorifeert is, om fig met de difpofitie van
de geeftelijke goeden te bemoeyen. Wel hebben de Staten van Utrecht zijn Excellenties autoriteyt verfogt,
niet tot deftructie : maer tot confervatie van alfulken ordre , als fy op d' adminiftratie en confervatie van de geeftelijkegoeden genomen hebben.
Maer wy denken veel meer dat den Raed van State ingeftelt iom
s te helpen hanthouden d'autoriteyt van zijn
Excellentie , volgens het traclaet van Engeland en zijne
befworene commifiïe , 't erfeót van de welk niet inhout,
nogfteen,noginde befchermenis van een Paufe kerk,
maer in de ganfehen welftant van fo menig duyfent Helen ,en van onfen gehelen Vaderlande, gelegen is. En
waer te wenfehen dat met fodanigen y ver betragt worde
'tpunétuael onderhoud van den tradate van Engeland en
van zijn Excellenties commiflie, als betragt wort 't nakomen van dek veroude contracten , tot voordeel van
de Pau(elijke faken gemaekt. So en waer 't gemene land
indefe onvervvinlijke fchade en fchande niet gevallen ,
en de ftad Utrecht hadde wegen des ongelooflijken verderfs federt een jaer herwaerts geleden ( ook hare middelen üytgeput zijnde met fervicen en leningen voor
't volk van oorloge , 't welk fy , als 't nergens herberg
krijgen konden , den voorleden Winter ontfangen ert
onderhoud hebben gedaen) niet van node gehad tot
vervallinge harer ammunitie ( waer af men haer allenxkens en van allen zijden , by afleninge van gefchut , pulver en anderfins fonder eens op reftitutie te denken , gebloot heeft ) defe kerke af te doen breken.
Inhongers-nood heeft den Konink David met zijn
volk het fchoubrood gegeten. In defen tegenwoordigen nood waer het beter ja alle de Paufelijke kerken
tot gelde gemaekt (welker nog ten overvloed genoeg
is) dan in defen jammerlijken ftaet fo heerlijken ftad,
door gebrek van noodwendige middelen van defenfie »
in perijkel van de vyanden te brengen. Waer in fo by de
regeringe niet verfien en wort, eermen verloren foude
gacn , liever alles fal moeten aenveert , belaft en bekommert worden, wes men in gelijke fake hebben en vermeugen fal»
Wel verftaende fo wy ons tot geen wederftand wilden
fchicken , maer ons laten beleyden van fulke gefpangolifeerde geeften,alfmen ons na fchrijft dat in onfen Raed
zijn fouden , dat wy ons wel gewacht fouden hebben
kerken te verkopen,ook in fuiken geval niet foude hebben van doen gehad.
Aengaende de gehoorfaemheyd die wy zijn Excellentie fchuldig zijn , daer toe UE. ons willen vermanen ,
hopen wy ons alfo gedragen te hebben , dat zijn Excellentie diesaengaende van ons een goed gevoelen en genoegen heeft, wijdersberevt zijnde voor zijn Excellentie daer van te verantwoorden.
So dan uwer E. d' onfchuld defes noodsen andere
bygebrachte redenen voor by gaende , fouden willen tegen defe ftad andere middelen gebruiken, foude ons leed
zijn dat wy veroorfaekt fouden worden ons wijders te
beklagen daer en fo wy te rade bevinden fouden , &c.

^cminute ban oefen u?ief (bp «©ebenterg öanb
geco?rigeert)toerbeben 1. ^ecemb.onbenfIijï/i^87.
in ben 0aöe geïefen en goet gebonben / aïfo gejbnben
te toerben /boïgenbe bet berfoen bp Mtlacg j&teterfs*
Bogeïaerin confojinite banbe boo?f5. mjïrnctiegf*
baen/ ö«ftbe<6?abe ban Hpcefïer aenbe 2$o?gec*
Öopïupben / \)izt na boo? 3ijn bertreeït gefeftjeben /
oefen nabolgenben b;ief.
Roberc , Grave van Lycefter , Sec. Gouverneur en
Capiteyn Generael ,• &c.
Rentfefte , Eerfame , lieve , befondere , alfo het
principaejfte fondament en fterkte van landen
en
(tcden.
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REmonftreert d' AmbafTadeur van den Konink van frrantte
beur
mnk ban
Dan j
Portugael, hoe dat hy wel verhoopt hadde , vol- ben jöos
gende de preparatien en concepten de welke nu defen
bomer voor handen zijn geweeft,zijne Maj.fo vande zij- Pojtugael
de van Engeland als defe landen , geaflifteert foude zijn aen öe
geworden, om de Indiaenfe vloten te mogen afworpen,
üec geimfs
&is
en voorts by eenen wege met een tamelijke macht in eerbe
Portugael te vallen: waer door de Konink van Spangien generael
berlanüfe
Staten
aldaer fo veel werkx foude hebben gekregen,dat hy ongetwijffelt den krijg herwaerts-over eer lange hadde
ten ben
moeten laten varen , dan overmits diverfe inconvenien- t1*87»
ten derhalvcn overgekomen , uwe E. eenfdeels genoeg i9.<©ctobJ
bekent , en heeft 't felve niet te wege gebrocht konnen $)?obüu
worden , wefende een fake genoeg te beklagen voor
defe geünieerde Provintien, en den ganfehen Nederlanden : Alfo een yegelijk moet bekennen, datfo lange
den Konink van Spangien het inkomen van zijne Wefterfe Indien vryelijk mag genieten en vredelijk mag beHier mede , Erentfefte , eerfame , lieve , befondere, fitten , het Koninkrijke van Portugael met de Oofterfe
rende , hy nimmermeer en fal
blijft Qodc bevolen, gefchreven tot Vliffingen den 9. Indien , daer van depende
aflaten
defen
krijg
hier
te
lande
te continueren , door de
Decemb. 1^7.
grote fchatten hem jaerlijx aenkomende uyt beydede
Onder ftont, Uteknt, „ L. goede vriend , en was ondervoorfeyde Indien : waer door hy alle Princen en Potentaten overweegt , en betracht hem Monarch te maken
over de ganfche Chriftenheyt, onder den tijtel principaer.
ï^ Lycejlbefondelieven
,
vromen
,
nDefenfeurvao'tCatholiqueRoomfegelove,onErentfeften
,
lijkva
't Opfchrift
ren , den Hopluyden van de gemene Borgerye der ftad der welken tijtel hy ook den krijg inVrankrijk helpt
voeren,en te voren geaflifteert denbiflehop vanLuydik,
Utrecht , t' fampt en bylonder.
om hem te (lellen en mainteneren in 't Eerft-Bifdom
. ©e Ma* <£n aïDoetocï men ucjig toaé met feet beïe getoigtige van Keulen , al niet tegenftaende hy geempefcheerc
fa en net ebentoeï Denfooninft ^on^Cn- isgeweeftenalnochis met defe Nederlandfe oorloge,
ïanDfafcen/
Sn!0"
uan 5)02,- tonio ban £ajtugacl niet af De Staten OBcncrael te gelijk ook mede de Hertog van Parma ( niet tegenftaentuaai/bbet
impu|tuncten DQ0?5ijn 3ÜmbaffaDeut en eigent om
aen bc
de allen 't voordeel 't welk hy op defe landen rechteafjiftentie
ban fcïiepen ban oo?ïogc / maec al$ bat om voort heeft) genoeg zijne principale fortfe na Vrankrijk
<§>taten
gerterael
De noaD Daet De lanDcn feïbe in toaten Doo? De f mare onlanx heeft gefonden , in een merkelijk teken dat de
becfoefceu
voorfeyde Konink van Spangien op defen Nederlandfen
!)iit_pe eit oorloge Die De ftouinft bv..i Spangien DefeïbeaenDé*
krijg niet fo veel en paft, denkende dat hy defelve altijc
öfftilemic De/ nieten uonöe batten/ fof)ebbenDeboo?f5. %m*
teijen ben baffaDeuc en Agenten eenen anDeren boet boojgefïa* machtig is,en dat hy zijne faken fal te boven komen den
lloninfc
gen/Die fb mccnöen Dat De generale Staten ban Defe eenen tijd óf den anderen , hy of zijn nakomelingen :
ban
JanDen fónDec mernehjne auctfe toel fouDen mogen En daer-en-tufi~chen fien uwe E.hoe dat defe landen hen (Fol.76.)
accojDeren / uamentïuK op te mogen fïeiïen fehttt lanx fo meer confumeren met defe oorloge diffenfljf te
§mr.j
maniece ban een ïoterpe / Daet upt fp meenDen te mo- voeren , en om defelve offenfijf te voeren fulx als 't wel
gen collecteccn een malTe ban ttoe of buemaeï 100000 nodig waer , daer toe en is ook geen middel , befonder
gUÏD. Dacc af 40000 guïb. fouDen too?Dcn geconbefc*
nu hare Majefteyt van Engeland opentlijk vcrklaert, dac
teert tot t^ijfen/ enï)etfurpïu.S tot toerufiingeban fy den landen geen vorder fecoers en kan doen als fy tot
feöepenban oorloge tegen Den ftonmft toan-&pan« noch gedaen heeft. En wanneer fchoon de landen ten
gien/ ombuDcn ftfben ïïoninh 3&ott Bntonio ge* uyterften hen wilden efforceren , of dat daer middel
bmpnt te toerben/met De berber öuïpe Die fp bedjoop^ waer te vinden , om voor een jaer of twe enige befondere oorloge offenfijf hier te lande te mogen voeren, daer
te te beefttijgen banDe ïtoningmne ban CngeïanD op
Pojtugaeï / of Dat De Staten öen fouDen affifleten mede en waer 't noch niet gedaen , noch en fouden ook
met De fomme ban 150000 guïDen aen geïDe/ tot de landen alfulken laft niet mogen continueren als de
meïften epnDe Den ^mbafTaDeut ^>on 3£iego 23oteï^ Konink van Spangien wel vermach, en nu fo lange jaren
iioDen 19. «0ctoD. Defeg jaet^i587* aen De Staten gecontinueert heeft , ten tijde namentlijk als hyfo vele
<6enetaeï feftece rcmonfïrantie ïjeeft obetgegeben / Provintien niet en hadde tot fijnder bate hier te lande a
Daet in ï)P geDeDuceett Öeeft De getoigtigöept Dec fahe als hy rechtevoort heeft.
en tytt mctltelijft boojDccl Dat De beteenigDe^obinEn nu dat de voorfz. Konink van Spangien defen lantien te bettoagten fouDen nebben / Doo? De oorloge Die
den den peys fo grotelijk fchijnt aen te bieden , fodanig
als den felvcn mach wefen : een yegelijk moet verftaen»
ö2 mv> fteden beftaet in goede vafte eenigheyt , die d' in'ïwpöen woonderen behoorcn t'famcn te hebben, eerft met haer
Jjjwm Overheyt , en daer na onder den anderen , en daer toe
gerne
met alle necrftigheyt (onderlinge behoren te trachten ,
©trettf
«Pt mtu die in eenige ampten of Oflkien over de burgerye befmgen.
roepen zijn , hebben niet willen nalaten , overmits ons
vertrek na Engeland , U L. ten hoogften te vermanen ,
dat gy met de Magiltraten , en ook onder den anderen,
onderhoud alle goede vrientfchap en eenigheyt , fonderling in defen dangereufen beroerlijken tijd en deerlijke ftant der landen , als een yegelijk zijn voornemen
foekt te vorderen met behendigheden en pra&ijken ,
fonder aen te fien het algemene befte. UL< verfoekende
van alfulke raedflagen te willen wachten envoorfien,
tot bewaernis der ftad cnulieder eygen welvaren , en
• fal haer Koninklijke Majefteyt een welgevallen daer
aen gefchieden , fogy breder fuk konnen verftaen na
onfeaenkomft in Engeland.

Denltoninh
-portugael
Den Doen
üon./
ban
spangien3&on3lntonio
in $)o?tugaelbanmeenDe
aen te
'ttocïh gep?cfupponeett tDojDeDat feet gcoot fucce^
fouDe Rebben : Daet ip ooit een hlepn f ractaet jen upt*
gegaen met Den titul / ConfïDecatien toaec Doo? mij=
ne i|eeten De Staten Defec beceenigDe SeDedanDfe
^?obinticn (niet jegenfïaenDeïjaten beftpaerïijften
tïaet) öenbeljotente refolbeten eenige bequameaf=
fïfientieteDoenaenDen Doo^Iugticf)f!en ^on^nto
nio lioninU ban ^o?tugaeï. 5^en ïaetfïen ^obem^
fcjijj Dcfe^ i$ upt Den naem ban Den ïloninn vDon
?intonio aen De Staten OBenetaeï /een naDet remon*
fïcantie obetgegeben/ omDefefafte te aDbanceren/
öog Defen attc^ niet jegenfïaenDc en ïjebben De Staten <6enetacï in Defe fahe geenerefotutie genomen/
Dacc meDe Den boo^fs. ïioninn fyteft nonnen geèoï<
pen toojDen/ top ï)ebben gocD gebonDen De boo?f5, te^
manfïcantic / concept ban De loterpc én confïDetatien
ïuetbn te boegen ten Dtenfïe ban De naftomeïingen /
en tot bttet bccfïant ban De gelegentöept Defec faften/
Die nog namaefë eenigfin^ te paffe fouDen mogen uo>
men/De remonfïrantie toa^ ïupDenDe aï^ ijpïgt.

dat 't felve eygentlijk gefchiet uyt defe twe oorfaken,
te weten eerft , ten eynde dat hy den krijg in Vrankrijk
tegens den Konink van Navarre (daer aen hem ook feer
veel gelegen is ) te beter foude mogen helpen uytvoeren : en ten tweden , dat den Konink Don Antonioby
de Majefteyt van Engeland en defe landen (als nu op
handen is geweeft) nieten foude geaflifteert worden ,
om hem in Portugael den krijg te komen aen-doen :
waer door namentlijk den voorfz. Konink van Spangien
gefchapen waer , niet alleen 't voorfeyde Koninkrijk
van Portugael in korten tijd te verliefen , maer ook
den krijg in Spangien te verwachten , en gevviflelijk de
macht van der Zee quijt te worden , daer in confifteert
zijne Indiaenfe vaert , en confccutivelijk alle zijne,
principale macht daer op hy fo grotelijk ftaet. Alfo de
voorfz. Kon. Don Antonio hebbende havenen in Portugaeldie
( hy met kley ne macht , door d'affedie principalijk van zijn onderfaten lichtelijk kan bekomen)
-fal by middel van zijn Portugaelfe fchepen en galioencn
( die hem ongetwijfelt meeft fouden toevallen ) met de
Engclfe fchepen en die yan herwaerts-over , den voor*feyden
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feyden Konink van Spangien ter Zee fuiken afbreuk
doen , dat hem onmogelijk fal zijn eenige Armaden te
wege te brengen , om zijn Vloten van Indien voortaen
te faiveren': men laet ftaen dat hy eenige Armaden offenfijf foude mogen toeruften om andere landen en Koninkrijken temogen invaderen.
Daer zijn fommige die op de fake vart Vrankrijk gróót
fundament willen maken,dart om daer op grondelijk té
difcoureren , genomen (als Wel te vvenfehen is ) de fake
wel gaet voor den Konink van Navarre , 't felve fal wel
een goct voordeel wefen voor defc landen, maer niet genoegfaem om defelve haeft uyt de fwarigheyt te helpen:
gemerkt fo verre de voorfeyde Konink van Navarre
is van Vrankrijk ( 't welk apparentFelve geen Konink wefen
, fo lange den tegenwoordigen
lijk niet en kan
Konink noch leeft) fo en konnendefe landen van den
voorfeyden van Navarre geen fonderlinge afliftentie verwachten ,en fal daerom de Konink van Spangien niet
nalaten zijn voornemen op defè landen altijd te con, lange hem de macht weftwaerts niet en
tinuerenfo
wort benomen by den middel hier voren verhaelt.
Ook hoe de fake van Vrankrijk fucecdeert of niet , evenwël fo dient de fake van Portugael voor dëfe landen
geadvanceert3hoe eer hoe liever. Want fö defe landen na
eenen goeden verfekerdén pcys begeren te trachten, of
dat defelve liever voor altoos géfcheyden willen blijven
van dé krorte van Spangien : men moet verftaen dat dit
ftuk vanPortugael den beften eneenigen middel is om
daer toe te mogen komen , alfodc voóif^; Konink Don
Antonio in Portugael wefende , en zijne faken ( als te
verhopen is) wel fuccederende, fal den voorfz. Konink
van Spangien in effedt tot een toom dienen , om hem te
dwingen en leeg te houden, fonderlinge ter zee, door
afliftentie en conefpondentie van Engeland en defe landen , mét de welke hy öngetwijfchr ( om hem tegens
*thuys van Spangien te mogen mainteneren ) in een
vaften eeuwig verbond fal moeten blijvcri , fulx dat de
verfekertheyt defer landen zijn verfekertheyt fal wefeh ,
en ter contrarien , 'iwelk alfo het bequaemfte middel
f'vidczijn voor defe landen , om hem van'thuysvan
Spang:en géfcheyden te mogen houden : En voorfo
vele de peys belangt , daer kan qualijk voor defe landen
eenen verfekerdén pevs geimagineert worden , blijvende 'thuys van Spangien fo groot en machtig.
Ook alfulken peys als de Konink van Spangien defen landen nu föude mogen aenbieden , fullen uwe E.
t' aller tijd mogen bekomen, blijvende eendrachtien ,
en dat de faken (als apparent is ) in Vrankrijk wel komen te fuccederen voor den Voorfeyden Konink van
Navarre. Danbyaldien dat de voorfeyde Konink Don
Antonio mag geaflïfteert worden, om met een tamelijke macht in Portugael te vallen, fal de voorfeyde Konink van Spangien de fake ongelijk beter koop geven,
en fal uwe E. ( fo 't feggen is ; het blank fïgnet fenden,
om daer in te ftellen alfulke conditien van peyfe als uwe
E. foude mogen wenfehen , welken peys uwe E. als dan
ook luttel van doen fouden hebben , als Uyt devoorgaende redenen mag verftaen worden.
d'Apparerttie van defen aenflag van Portugael (boven alle voorleden exempelen in't gedrukte difcoef s onlanx uytgegaen , begrepen ) is daer uyt ook genoeg te
colligeren , dat in Majo left- leden , liggende de Ridder
i^ran^oys Draek met zijn Armade voor de riviere van
LifTebon , de Spangiacrden aldaer in garnifoen wefende ,haer in de ftad niet en dorfden onthouden , dan
vertrocken henalt'faemop't Kafteel , en de Marqüis
van San&a Cruz mede , door vrcfe dat de Portugaloyfen gercfol veert fouden hebben, dewelke met vele duyfenden liepen op fekeren berg buy ten de ftad , van waer
fy de fchepen van Draek mochten fien vlotten , ftreckende hun handen na den Hemel , en roepende met luyder Hemmen na den voorfeyden Konink Don Antonio,
indien (als den roep ging) hy voor handen waer, dat
hy hem foude vertonen en aen land komen , dat fy goed
en bloed voor hem wilden ftrecken , en diergelijke , als
eenige namentlijk onlanx herwaerts-over gerelateert
hebben , dewelke doen ter tijd binnen LifTebon en op
den voorfeyden berg mede zijn geweeft, dewelke ook
verklaren (by aldien de voorfeyde Don Aöionio ajdacr
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inperfone M'aer geweeft alleenlijk met a of 3000 mannen )de voorfeyde ftad van LifTebon met het ganfche
Koninkrijkeftrax waer geweeft tot zijnder devotie.
Sijndenu defe fake van Portugael van fo grote apparentien importantie en confequentie voor de geünieerde
Provintien, om defelve met alle omliggende landen te
bevryen en te verfekeren van detyrannie des Kon. van
Spangien : fö wil de voorfz AmbafT. yerhopen,dat UE.
defe fake altijd na hun verttiogen fullen favöriferen,en
alle goede middelen waernemen en te werk leggen,
waer door zijne Majeft. hier te lande, fonder merkelijke
befwaemiffe, ecnig goed getal van fchepen behoorlijfc
tóegeruft foude mogen bekomen tegens den uytgaendentijd , nu het fayfoen van ditjaér verlopen is. En
uwe E. ook verftaen dat 10 of ïx fchepen van 's Lands
wegen tóegeruft , noch wel een groot deel tot hen fullen trecken van particuliere , de welke op hun hafart die
fullen equiperén,als diverfe dat belooft hebben te doen.
Boven dien dat zijne Majcfteyt van meningels, feer
kort eenige gequalificeerde perfonen te fchicken aeri
de Hooch-duytfe Vorften , mitfgaders de principale
Rijxfteden , om vart defelve ook eenige afliftentie te
mogen bekomen, fövan gelde, wapenen, ammonitie
en diergelijke , alfo hen mede daer aen grotelijk is gelegen, dat de machten hoogmoed des Koninx van Spangien worde gekrenkt en nedergedrukt , foveel als'c
cfoenlijk fy. Niet twijfelende de voorfeyde Ambaffadeur dat hareMajefteyt van Engeland, nendeuweE,
geneycht om den voorfeyden Konink van Portugael
eenig fecöers te doen , ook mede van haerder zijde vele
daer toe fal doen , öf immers toelaten , dat de voorfeyde Ridder Fran§oys Draek , en andere hare onderuiten ,hun daer toe fullen employereh. Dan alfo de fake
van nu af dient geprepareert , om tegehs denuytgaenden tijd de fchepen veerdig te hebben, heeft de voorfeyde Ambafladeur onlanx aen zijne Excellentie of die
van zijnen Rade van State geproponeert feker formeert
concept van Loterye, by middel van de welke hy grotelijks verhoopt datmen een feernotablefornme van penningen foude mogen amafferen , fonder eenige befondere quetfinge van de Gemeyntcóm niet alleen .10 of 1*
fchepen t' equipperen , maer noch óm yets vorders daec
mede üyt te richten. En want de fake aen uwe E. gerenvoyeert is , óm hun ad vijs daer op te hebben, fel hun
gelieven alfulken regard daer op te nemen als dat behoort. Maer indien uwe E. daer op niet en foude begeren te refol veren , fonder voorgaende communicatie en
advijs van hale principalen, overmids het een lot van
conftrióhe is , daer mede de onwillige fouden belaft
worden, waer in niet-te-min men alle civilitcyt foude
gebruyken , dat uwe E. de verfchrijvinge daer van fo
feer foude willen advanceren, als't mogelijk fy, om op't
alderfpóedigfte de refolutie daer van te mógen bekomen. Tot welken fijne fal uwc E. gelieven ( in den gevalle alsboven) neffens de befchrijf-brieven van zijne
Excellentie of Raed van State én ftucken daer in befloten , ook mede een dobbel van defe tegenwoordige remonftrantie aen de Provintien refpeftive over te fenden,
en dat de Provintien de felve ook t' famen met den anderen ftucken willen over fenden aen hare fteden , on»
daer op en op alles alfulken regirt genomen te worden ,
als fy bevinden fullen te behoren.
Of immers wanneer de Provintien uyt eenige confïderatien, niet geraden fouden vinden aen zijne Majeft.
t' accorderen de voorfeyde LotCrye , volgende het concept van dien , daer in nochtans men grotelijk verhoopc
geen fwarigheyt en fal vallen , wefende de fake fo favorabel en defe landen fo vele importerende , dat zijne
Majefteyt in dien gevalle immers nog geaflïfteert wefdd
met de fomme van ifoooo guldens by repartitie óvei?
't land te vinden , om daer mede fo vele fchepen te mó*
gen eqüiperen als't doenlijk fal wefen : Alfo namentlijk
die van Vriefland eneenige fteden van Holland onlanx
geleden , genoeg verklaert hebben te vreden te wefen
hun quote te dragen, inde fomme van 1 00000 guld. alleenlijk tot oplichtinge van volk van oorloge , provifie
van wapenen, amonitic en diergelijke, boven de toeruftinge van de negen fchepen by üwc E. aen zijn Majeft.
in 1 uiio left-leden eeaccor deert.
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voorfeyde Loterye foude worden urfgelefen. Welken
Ontfanger generael ook geftclt of genomineert foude
worden by de Staten generael of by zijne Excellentie ,
die ook voor zijnen omfonk behoorlijke cautie foude
(lellen tot contentement van de felve Staten of van zijne
Excellentie. En fal infgelijks caveren van de prijfen uyt
te deylenaende gene diefc gevallen fullen wefen, ten
langden binnen 12 dagen nahetuytlefen der voorfeyde
Loterye , die men bequaem foude vinden uytgelefen te
worden binnen der Had Amfterdam,cndaer4maenden
na date dat 't voorfeyde Octroy géaccordeert fal wefen.
En belangende de voorfeyde prijfen , de felve fullen
®c fo?me en ïjet concept banj&c Hotecpe oen &t& al t'famen geordonneert en gedidribuecre wotden in
baren gelde , 't welk in der manieren voorfeytgecollecten ouergegeijen üolst öiec na.
teert fal worden, fonder eenige juwelen ofdicrgelijke
faimt en INden eerden word alhier geprefupponeert , datmen
faken daer mede te mengen.
eonceyt
Tot adminiftratie van welke Loterye s namentlijk by.
battöeltOi
licht en bcquamelijken binnen defe geünieerde Protupc öie
zijne Excellentie of de voorfeyde Staten twe gequaliöc Stonmfc vintien (in der manieren hier onder veklaert)ioude moficeerde perfonen gecommitteert fullen worden , de}
gen collecteren een maffe van 150, oftwemael 100000
®an aiits
welke neffens de gecommitteerde van den voorfeyden
tomoban gul. min of meer, daer af de 40000 gul. fouden worden
pj;tugael geconverteert tót prijfen , volgende de forme en reparAmbaffadeur , de fake na haer uyterfte vermogen fullen
toecfor t)t irt
dirigeren , en tot behoorlijke effefte brengen , en dat
•t tucrh te
titie
daer
van
gemaekt
hier
nevengaende.
En
fal
het
Fü'f(tellen.
niet-tc-min onder behoorlijken falaris , dewelke ook
plus komen en geemployeert worden tot de toeruftinge
van de voorfeyde fchepen, met den aenkleven van dien.
den eed fullen doen daer toe ftaende. Tot welke perfo(Fol.77.)
Om welke colleftatie te doen , terftont na het Octroy
nen (ift nood) nog enige aldaer namaels geadjugeert fulgéaccordeert ter ordinantie van zijnder Excellentie , of
len mogen worden by den Magiftraet van der ftad, daer
van de Heeren Staten des lants,al om binnen den (leden
de voorfeyde Loterye fal worden uytgelefen : de welke
infgclijx den eed fullen doen in fulkc fake gerequireerr.
by de Magiftraten gecommitteert fullen worden twe
gequalificeerde perfonen ,'t fyuyt defelve Magiftraten
<£n ïjeeft ben feïtoen ^nibaffabcuc een anbec re*
of andere, de welke van huys tot h'uyfe , de borgeren
monfïcantte aen 3ijn ttëjeceïïentie in jtjnen töaöeo*
en ingefetenen fullen induceren en vermanen by alle be- oergegcoen / lupbenbe a$ ooïcöt.
hoorlijke middelen daer toe dienlijk , om in defe voorfeyde Loterye fo veel loten in te leggen, als hun eenigAen zijn Excell. in zijnen Rade van State. :
tins bequaemfoude wefen, op hope van eenige goede
REmonftreert d' Ambaffadeur vanden Koninkvan
prijfen te mogen bekomen, ofanderfins reftitutie van
Portugael , hoe dat hy in't eynde van de maend van
Mey left-leden , hcrwaerts-ovcris gekomen met favoharepenningen te verwachten in der voegen en conditien hier na verklaert*
rable brieven van hare Majefteyt van Engeland en uwe
Excellentie
, aen de Heeren Staten Generael van defe
Welverftaende, dat de gene de welke met geene goede middelen of remonftrantien geinduceert en fouden
geünieerde Provintien 3 met een goede vafte hope , dat
mogen worden , om eenige quantiteyt van loten in te de felve Staten fouden hebben doen toeruften feker getal van fchepen , volgende fekere refolutie by hun geleggen fo veel of luttel als dat foude mogen wefen , alnomen inFebruario daer te voren , als wanneer op de
tijd gehouden fullen zijn ( te weten elk huyfgefin ) een
remonftrantien van Doctor Barthelomeus Kieffelt,
lot in te leggen , 't welk foude wefen een gulden, of
20 ftuyvers Brabands.
Agent van den voorfz. Conink van Portugael, de voor't Welk in efFecle foude dienen voor een vafte én verfeyde Staten by acte gerefolveert hebben gehad , tot fefekerde hypotheque in refpecte van de prijfen , waer op coers van zijne Majefteyt toe te ruften 10 of ia grote
eenige van de (leden of particuliere perfonen fouden
Schepen, als fy verftaen fouden dat de voorfz. Konink
mogen bewilligt worden , om voor defelve prijfen te van Portugael, by hare voorfz. Majeft. van Engelant gefecoureert foude worden , om met apparentie van goct
refponderen aen de gene dieie fouden mogen vallen,van
die behoorlijk uyttedeylen.
effect te mogen te werk leggen het exploot , waer door
zijne voorfeyde Majefteyt verhoopt zijn Coninkrijk te
Behoudelijk dat 't gene alhier gefeyt wort, vaneen
lot te moeten in leggen, alleenlijk plaetfe fal hebben
mogen recouvreren, behoudelijk datd'onkoftenvan de
in refpecte van perfonen, dewelke notoirlijk den midequipagie genomen of vervallen fouden worvoorfeyde
del hebben om bequaemlijk fo veel te mogen ontberen,
den uyt het inkomen van de convoyen en licenten , de*
en niet van fchamele luydenof van fecr kleynefortuywelke 2ls doen in treyn waren geftclt. Welken aenne, 't welk fal flaen ter difcretie van den Commiffarifcn.
gaende de voorfeyde Ambaffadeur zijn propofitie heefc
Voorts fo moet alhier verftaen worden,dat zijne Ma- gedaen , op de vergaderinge der vöorfeyaer generale
jefteyt ofzijn Ambaffadeur in dien name, hem fal ver- Staten , den 1. van Junio , in prefentie van de Baenre»
binden aen eenen yegelijken , die gene prijfen geehad heer van Buchorft dewelke defe fake fecr ernftelijk als
en fouden hebben (groot of kleyn ) hun ingeleyde
doen recommandeerde, van wegen hare voorfeyde Mapenningen wederom te geven, binnen eenjaer na het
jefteyt van Engelant, volgende den laft dien hy daer toe
hadde.
Maer alfo de voorfeyde remonftrantie boveti
uytgaen van de voorfeyde Loterye (te weten in't refpedt, van de gene de welke meer als een lot ingeleyt fou- 't voorfeyde getal van fchepen verfochte noch eenige
den hebben ) fo verre het voorgenomen exploot van andere van de gene dewelke tot diende van den Lande
zijne Majefteyt ( als grotelijk te verhopen is) wel komt
over lange zijn toegeruft, en dathy daer toe ook hcrte fuccederen. Tot welken eynde namentlijk in alle waerts
over foude mogen lichten feker getal van krijgs(leden pertinente note gehouden fal worden van de pervolk ,van de gene namentlijk in geenen diende wefenfonen, dewelke in de voorfeyde Loterye yet ingeleyt de , is van node geweed daer op advijs te verfoeken
fullen hebben v om dien volgende de voorfeyde reftitu- van de Provintien en Steden , hebbende niet-te-min de
voorfeyde Ambaffadeur zijn befcheed daer van gekretie t'zijner tijd te mogen gefchieden.
En op dat de voorfeyde Loterye met goede ordre
gen opden 10. van Julio , volgende feker acte gedatéert
mag te werk gaen , fonder eenige fufpitie van fraude , refpective den f en 7. der felver maend : welke acte nafoude men in elke hooft-ftad van de Provintien , met
mentlijk gedroeg, dat de voorfeyde Staten fouden doen
advoy van deStaten van de felve Provintierefpediive, toeruden 9bequame fchepen behoorlijk voorfienvan
eenen gequalificeerden Ontfanger mogen (lellen , in victualie en anderfins, voor 4 maenden, na advenant van
wiens handen gebrogt fouden worden de penningen de 600 mannen , en dat de voorfeyde Ambaffadeur hier te
welke binnen elke Provintie hier toe gelicht en ontfan- lande foude mogen oplichten eenige foldaten,volgende
gen fouden wefen , om daer na gebrogt te worden in feker conditien en redrictien in defelve aóle breder gehanden van den Ontfanger generael , ter plaetfe daer de roert : Daer by ook niet-te-min by de voorfeyde Heeren
Staten
Welverftaende, dat de voorfeyde 1 f 0000 guldens,
by fautc van de voorfeyde Loterye , aen zijn Majefteyt
gegu nt , fouderi vvefen alleenlijk by forme van leninge ,
om defelve aen uwe E. gerenboufeert te mogen worden, nadcmael de fake van zijn Majeft. ( als te verhopen
is) wel gefuccedeert fal wefen. En ook weder de voorfeyde Loteryegeaccordeert wort, of de voorfz. 100000
guld. dat evenwel in recognitie van dien, de belofte van
de privilegiën en vryhedcn plaetfe fal grijpen , die by
den voorfeyden Ambaffadeur van wegen zijne Majeft.
gedaen en ondertekent is geweeft in d'aóte van't accoort
van de voorfeyde negen fchepen. 't Welk doende , &c.
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Vervolg 'der Nedeïlatldfe Oorlogen.
Staten befproken en de geaccepteert zijn gewceftfekere privilegiën en vryhedenby zijne Majefteyt belooft
aen die van herwaerts-overfo belangende de navigatie
en trafiïke als den vrydom van religie, daer van fyfouden genieten, foin den voorfeyden Koninkrijke van
Porrugael als andere landen daer van dependerende.
En want de voorfeyde Staten verftonden , in conformitevt van de voorgaendeacte, dat de voorfeyde fchetocgeruft met 't voorfeyde inkopen fouden
convoyen en licenten, dewelke (als de
men van de werden
voorfeyde acte vermeit (fy lieden in fulker voegen verhoopten gcadminiftreert te worden , dat de voorfeyde
toeruftinge daer uyt bequamelijk foude mogen gefchieden, de voorfeyde Remonftrant hemterftont geaddreffeert heeft gehad aen mijnen Heere Grave Maurirs als
Admirael generael , en de Admiraiiteyten refpeftive
van Holland en Zelard. Waer in , uyt oorfake van de
menigvuldige renvoyen , fchrijven en wedsrfchrijven
in de fake gebruykt ( wefende te beklagen ) vele tijds is
verloren. En ten leften zijnde beyde de collegien van
der Admiraliteyt van Zuyd en Noord-Holland, of hunne gedeputeerde in 'ccynde van Augufto vergadert geweeft alhier in den Hage op defelve fake , hebben by fekeren hunnen ftaet aen de Staten van Holland overge,
gevenbetoont
gehad, hun onmogelijk tè wefen dé
voorfeyde fchepen toe te ruften , ten ware dat met uwe
E. getracteert werde , dat de voorfz. licenten hunnen
vryen koers fouden mogen hebben, Waer op nochtans
de voorfeyde Staten generael tot nóch niet hebben gexefolveert , overmids hunne grote en continueleoccupatien in de faken van den lande. En ook niet-te-min
genomen de vooifeyde convoyen en licenten abfolutelijk waren toegelaten , fo heeft nochtans de voorfeyde
Ambaffadeurfo veel verftaen van eenige van de Staten
felve, datter noch in langen tijd geen middel en foude
wefen, om de voorfeyde toeruftinge daer uyt te mogen
doen, uyt dien de faken van der Admiraliteyt te feer zijn
verachtert, en d'onkoftenvande ordinariffe equipagic
te feer groot en exceflijf. Daerom is't , dat de voorfeyde Ambaffadeur , confidererende alle defe fwarighe<len,enfiendedekleyneapparentiediedaer is, van eenige merkelijke quantiteyt van fchepen te mogen toeruften, by eenen ordinarifen middel , op 't gemeyn land
daer toe te vinden, en dat niet-te-min nu den tijd verlopen is om voor ditjaeryetté mogen uyrrichten, heeft
goed gevonden uwe E. te propoheren fekere forme van
Loterye, dewelke hy wel begeren foude gepractifeert
te worden, binnen defe geünieerde Provinticn, volgende het project hier by gaende : By middel van welke
Loterye, defelve geadmiteert zijnde, de voorfeyde Ambaffadeur hem verfekert houd, dat lichtelijk ioofiz
goede fchepen van geweld geequipeert fullen mogen
worden tegens den uytgaenden tijd , welke fchepen ontwijfelijk noch if of 20 na hen fullen trecken van particuliere die op hun hafart fullen tocruften. Verhopende noch boven de voorfz. toeruftinge van fchepen by
middel van defe Loterye,fo vele te bekomen als van node foude wefen om eenig Krijgsvolk op te lichten , proyifie van wapenen , ammonitie en anderfins te doen.
Waer door ontwijfelijk hare Majefteyt van Engeland ,
fiende herwaerts-over fo goede preparatie van fecoers
voor den voorfeyden Konink van Portugael, haer te beter fal refolveren om zijne Majefteyt het furplusbyte
ftellen , 't welk van node foude mogen wefen tot volkomen verfekertheyt van den aenflag die fijne Majeft. fou<le mogen doen , tot fo merkelijken verlichtingc en affeurantievan de voorfeyde geünieerde Provintien, gelijk als hare Majefteyt van Engeland gewiffelijk delen
Somer gedaen foude hebben , fo verre die van herwaerts-over hun daer in hadden willen fecunderen , als
de voorfeyde Baenreheer van Buchorft dat opentlijk aen
de voorfeyde Staten generael, op den 1. Junii voorfz.
verklaert heeft gehad. Biddende daerom de voorfz.
Ambafladcur dat uwe E. hem gelieve tot fecoers van
zijne voorfz. Majefteyt, de voorfz. Loterye , na uytwijfen van 't voorfeyde project, te gunnen, doende daer
op depefcheren behoorlijke brieven van octroy daer tóe
dienende. En voorts gemerkt nodig fal wefen hier op
advijs te hebben van de voorfeyde generale Staten ,
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overmits het een Lot is van conftrinótie , in 't voorfeyde project geroert ,,dat uwe Excellentie gelieve verfoekende 't voorfeyde advijs , ook mede defe fake fe- (Fol.78.)
rieufelijkte recommanderen aen defelve Staten : alfo
van den aenflag van zijne voorfeyde Majefteyt en effect
van dien dependeert , hunne gehele verlichtinge en eonïifervatie, met ook die van de ganfche Chriftenheyd , na
de tegenwoordige
gelegentheyt van der faken, 't Weik
doende,
&c.
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5De Confïbecaticn in bmït upt^egeben ïupben
aï^ Uoïgt.
IN den eerften , men heeft geilen van allen tijden en
wort bevonden uyt vele gelooflijke hiftorien , dat de
diverfie of afwendinge van den oorloge op des vyands
bodem is den beften en bequaemften middel , waer mede een Land,Prince,of Republijk hen mogen behelpen
tegens hunnen vyand, fo wanneer den fel ven te machtig is , om hem met gelijk geweld te wederftacn ofte
bevechten.
Defen middel van diverfie heef t den Romeynen eertijds wel gedient en gelukt, ten tijde dat fy bydie van
Carthago door den vermaerden Hanibal bekrijgt worden, en tegens den fclvenquaiijk langer konden houden.
't Selve middel heefe ook gebruykt gehad Agatocle.s
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benbote*
lucDtigficn Konink van Sicilien, de welke by de Africanen infge®on fën*
worde , en tot fuiken extremiteyt was getoitioöoj lijx bekrijgt
, hy maer en hadde behouden de ftad van Sydat
Kink ban racufen komeneen
Ze-ftad wefende, daer in hy hem belegert
ten leften raedfaem gevonden met een
heeft
vindende,
gaei,
deel (chepen en galeyen daer in de haven liggende , en
een deel van het befte krijgsvolk, na zijns vyands land
te varen, daer hy fuiken fchrik met zijn aenkomfte heeft
oemaekt en fo vele geexploicteert , dat devyandeerft
de voorfeyde ftad van Syracufen en daer na het ganfche
land van Sicilien heeft moeten verlaten. Sondermeer
exempelen, hier te lang om te verandere diergelijke
halen. Ook fo moet verftaen worden, dat dit middel
van diverfie merkelijk beftaeten gefonaeert is in defe
natuerlijke redenen , te weten : eerft , dat elke natie altijd vaillanter is buytens lands alsinhuneygen. Ten
tweden, dat de gene die dit middel wil gebruyken, te
werke gaet met een gedelibereerde couragie om victorie te vechten , en hem van zijnen vyand te wreken , of
het leven en alles daer byte laten, en gaet ook in een
land daer d'ingefetenen den krijg ongewoon zijn : waer
door met luttel geoeffent krijgs-volk en wel ge delibereert ,vele kan worden uytgericht. Ten derden , dat
den loop der nature, ofdegehengeniffeGodsfulxis,
dat de gene de welke een ander (t'onrechte byfonder)
lange geplaecht heeft , krijgt ten leften de plage felfs
dobbel op zijnen hals. En is namentlijkden voorfeyden middel van diverfie des te krachtiger , of van meerder effect, fo wanneer datmen verfekertis, in 't land
van zijnen vyand of daer ontrent, eenige merkelijke
afliftentie of aenhang te bekomen.
En nu gemerkt den krijg welken tegens defe landen
wort gedreven uyt Spangien herkomt , en meeft wort
onderhouden met de Indiaenfe fchatten , dewelke jaerlijx genomen opeenengefetten tijd , in Spangien overgebrocht worden: So en kan den felven krijg met geen
ander of bequamer middel geweert of wederftaen worden, dan mits pradtiferende eenen krijg op Spangien ,
mmentlijken door den voorfeyden Konink Don Antonio ,wiens perfoon tot de felve fake f o ja iooooo mannen weert is , overmits den groten aenhang den welken
zijne Majefteyt verfekert is in Portugael te vinden,door
de oude en bittere vyandfehap de welke daer is tuffchen
de Portugaloyfen en Spangiaerden of Caftilianen.
Ook fo foude den voorfeyden aenflag van Portugael
dienen tot twederley effecten , te weten. Eerft datmen
den voorfeyden Konink van Spangien daer door den
krijg in 't land foude voeren : Waer door (behal ven de
grote onkoften de welke hy in 't onderhoud van den
krijg aldaer foude moeten doen) het land van Portugael
en Spangien , daer hy nu zijne inkomfte van trekt , foude worden afgelopen , geplundert en verwoeft. En ten
tweden dat men door Portugael , 't welk Spangien ter
Zee genoeg dwingt , allen de havenen van Spangien
lichtelijk fal mogen af-lopen , fonderlinge door d'afliftentie van de Engelfe fchepen , en die van herwaerts
over. Waer door den voorfeyden Konink van Spangien onmogelijk foude wefen eenige Armadenvoortaen toe te ruften om zijne Indiaenfe Vloten tegens te
gaen , en die in falvement te brengen : men laet ftaen
dat hy eenige Armaden offenfijf foude mogen toeruften om anderelanden en Koninkrijken te invaderen.
Sulx dat den voorfeyden Konink Don Antonio eens
met macht in Portugael wefende , den Konink van
Spangien den krijg fal mogen aendoen met zijn eygen
geld en goed , 't welk hy hem (befonder ter Zee) foude
afnemen. Alfo dat de voorfeyde Indiaenfe vloten in
dat kas meeft in zijn handen fouden komen te vallen.
Boven dien dat d'Oofterfe Indien ftrax foude wefen tot
zijnder devotie , overmits daer geen andere garnifoenen
en zijn als van Portugaloyfen.
Hier tegens fouden eenige mogen feggen, dat den
Konink van Spangien is feer machtig, en over fulx genomen den voorfeyden Koning Don Antonio ergens
met eenige macht aen'tlandquame, dat hy hem lichtelijk wederom daer uyt foude drijven. Dan daer tegens dient wederom geconfïdereert , dat de meefte
macht van volk altijd den ftrijd niet wint. Gelijkmen
dat leeft in vedderley geloofbarehiftorien, enpairi-

culierlijk wort bevonden in de hiftorie van Froiffart ,
en andere daer van gefchreven hebbende. Dat ontrent
•zoo jaren geleden genoeg in gelijke queftie die daer
was tuffchen den Konink van Spangien en die van Portugael, ia of 13000 Portugaloyfen hebben geflagen gehad inde 40000 Spangiaerden, in den flag van Algiba-.
rotta , daer beyde de Koningen prefent waren. En men
leeft ook van eenen anderen flag gebeurt ontrent 200 jaren daer te voren , in den welken de Portugaloyfen ook
d'overhand hebben gekregen, niet tegenftaendefy ongelijk min in getale waren als de Spangiaerden.
En nu dat de voorfeyde Portugaloyfen defe lefte reyfe de fake fo flecht hebben laten liggen , en is hun noch
den voorfeyden Konink Don Antonio niet te wijten,
dan alleenlijken der fchalkheyt van den voorfeyden
Konink van Spangien , de welke het Koninkrijk van
Portugael heeft komen fubijtelijken invaderen te water
en te lande, meteenheyrvan2$ of 27000 mannen, fo
Spangiaerden , Italianen en Hoogduytfen , meeft al oude Soldaten : om de welke te vergaderen hy meer als
een jaer befïch was geweeft , onder 't dekfel van eenig
exploict te willen doen op Barbarien. Welk krijgsvolk hy terftont na de dood van den Konink Henricus
Cardinael (daer ophyfcheengeluymtte hebben) dede
verfamelen , en quam daer mede in Portugael vallen ,
daer hy namentlijken airede twee fteden hadde ingenomen ,al eer de voorfeyde Don Antonio Konink was gekoren. De welke geenen tijd altoos en hadde om volk
op te nemen , dat tegens alfulken onverfienlij ken geweld hadde konnen wederftaen : en veel min hadde eenigen bequamen tijd om eenig ervaren Krijgs-volk van
buyten te ontbieden. Behalven dat ook den voorfeyden
Konink van Spangien door intelligentie die hymetde
Gouverneurs hadde , die by den voorfz. Kon. Henricns
geftelt waren , alle het principale Gefchut, Wapenen en
ammonitie uyt Portugael had weten te trecken , onder
't dekfel van't .voorfz. geveynft exploict van Barbarien.
Defen al niet tegenftaende , heeft de voorfeyde Konink Don Antonio fo vele te wege gebragt allècnlijkin
% maenden tijds , dat hy voor de ftad Lif bonaden vyand 't hooft heeft geboden, met een deel volxongeoeffent en qualijk gewapent, 't welk hy metter haeft
hadde genomen , waer door niet wonder is geweeft dar
hy de nederlage heef t gekregen , daer in hy ook grotelijken gewond werde.
Dan de felve nederlage gehad hebbende , en wonderlijken ontkomen wefende (niet tegenftaende dat hy de
voorfeyde principale ftad Lisbona, en alfo de gelt-kaffe
quijt was) heeft binnenslands in feer korten tijd, noch
in de 8 of 10000 mannen by den anderen gekregen ,
daer mede hy federt 2 fteden heeft ingenomen : de welke naden overgang der voorfeyder ftad Lisbona, haer
voor den Konink van Spangien verklaert hadden : Te
weten, Avero en Port a Port, hoewel hy aldaer vervolgt zijnde byDucDalba, de welke doen ter tijd des
Koninx van Spangien opper Velt-Heer was, by faute
, en geoeffende foldaten niet langer heeft konvan geld
nen herden.
Hier uyt machmen immers fpeuren de grote apparentie van defe fake , en dat de voorfz. Konink Don Antonio, mogende eens met een tamelijke macht in 't land
komen, geenen aenhang fal ontbreken. Waer door het
vyer aldaer in korten tijd foude mogen ontfteken , dat (Fol-79-)
den Konink van Spangien qualijk middel foude hebben, om eenig geld of volk herwaerts over meer te
fchicken : Ja foude apparentelijk genootfaekt wefen %
zijn befte krijgs-volk van hier te ontbieden om hem in
Spangien daer mede te behelpen , daer hy feer onverfien
is van geoeffent krijgs-volk.
Boven dien dat de Portugaloifen , fo verre fy middel
hebben om eens op de been te komen ( nu datfe eenige
jaren onder het jok der Spangiaerden zijn geweeft, en
't felve rechtevoort bovenmaten moede zijn) hunongetwijfelt heerlijken fullen wreken , en goed en bloed
wagen 3 om hun inliberteyt te mogen ftellen , gelijk
ook is gebeurt in 't refpect van den ingefetenen defer
landen , de welke hun mede onder het Spaenfe jok , feer
flechtelijk eerft hebben laten brengen : dan daer na
middel of occafie fiendc , om 't felve af te werpen , hebben
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ben alles daer by gewaecht, fonder ookt'aenfien de
grote magt van volk, de welke den Konink van Spangien doen ter tijd in 't land hadde , nog dat ookdeKaitelen , en principale fterke (leden met garnifoen befet
waren.
Ookfowaerfeer te verhopen ( byfonder fo verre de
fake van den voorfeyden Konink van Portugael in 't beginfel eenig fucces quame te hebben ) dat in Spangien
felfs eenige beroerte foude mogen opftaen , door het
quaed contentement 't welk ettelijke grote Heeren hebben tegens den Konink, fo overmids eenige indigniteyten hen aengedaen , als ook en byfonder overmits het
onverdragelijk rigeur van de Inquifitie.
Weliswaer, dat defc geünieerde Provintien met fo
fwaren krijg al hier belaft zijnde, qualijk eenig groot
fecoers aen zijne Majefteyt konnen doen. Dan een
Jdeyne of middelbare afiiftentie, de welke defe landen
hier toe fouden mogen doen : fal hare Majefteyt van
Engeland die als 't fchijnt inditftuk qualijk alleen wil
treden ) ontwijfelijken moveren , en te meer animeren , om de fake aen te grijpen , of fal ten minften onder de hand alle affiftentie daer toe doen , door middel
van den Ridder Fran^oys Draek ,en andere hareonderfaten, als fy defen voorleden Somer genoeg hadde voorgenomen en
, ongetwijfelt foude geeffeótueert hebben ,
byaldien dat zijne Majefteyt van herwaerts over eenig
tamelijk fecoers hadde konnen verwerven.
't Gene 't welk van wegen zijne Majefteyt als nu verfocht wort , is feer weynig : Als te weten , feker concept ofmaniere vanLoterie, meteen feer kleyne quotifatie gemengt , of in plaetfe van dien een gerede fomme van 15000 gulden. Ten ware dat mijne Heeren
de Staten raedfaem vonden eenige nader, of beter affiftentie, zijne Majefteyt toe te fchicken. Regartne^
mende, dat een 1 00000 gulden , twee of drie tot defe
fake geemplojeert ( daer ook hope foude wefen van reftitutie ) de landen ( na alle apparentie ) meer fouden
komen te profiteren , dan 3. 4. ja 6. of meer Millioenen , die tot den krijg herwaerts-overgecontribueert
fouden mogen worden, alfo een yegelijk moet verftaen,
dat den krijg hier te lande, is een krijg fonder eynde:
de welke ook tot voordeel van den lande niet en kan aflopen fo
, lange namentlijk als den Konink van Spangien geruft in zijn land mag blijven fitten , enjaerlijx
genieten de grote fchatten van beyde Indien , de welke
(als voorfeyt is ) door defen aenflag van Portugael, hem
lichtelijk infructueus gemaekt mogen worden.
En te willen ftaen op den doot van den voorfz. Konink van Spangien , is een kranke en onfekere hope ,
byfonder fo verre hy (als licht wefen mogte) nog een
jaer, 3. of 4. komt te leven. Alfo in dien gevalle zijnen fone nu in de 14. jaren out wefende , gequalificeert
foude zijn om in 't gouvernement te treden. De welke
ongetwijfelt hem vindende in fulke hoogheyd en magt ,
als de gene die zijnen vader rechte-voort heeft , niet en
fal laten de voet-ftappen des felfs zijns vaders na te volgen ,en den krijg herwaerts-over nog harder , of immers alfo hart te drijven als de vader oytgedaen heeft
gehad , mids dat hy in de felve fchole is opgevoed : En
dat ook de jonge Princen gemeenlijk anders niet en
foeken , als krijg te voeren : denkende voor de wereld
daer mede eere te behalen en gevreeft te worden .• daer
toe defen jongen Prince ook te meer gemoveert en verwekt foude worden , dooreen wraekgierigheyd van de
langdurige rebellie , de welke d' Ingefetenen defer Nederlanden tegens zijnen vader (hoewel niet fonder merkelijke redene ) gebruykt hebben gehad. Bovendien
dat 't huys van Spangien merkelijk voor heeft genomen
een nieuwe monarchie op te reenten , onder den tijtel
van 't Catholijke Roomfegelove te verdedigen , en te
verbreyden , uyt welke oorfake namentlijk den voorfeyden Konink van Spangien fo lange ftrenge oorloge
tegens defe landen heefc gevoert , fonder van 't voorfeyde poinót van religie in 't minfte te willen wijken.
Ook gemerkt de faken in Vrankrijk( fo men verftaet)
niet en fuccedcren voor den Konink van Navarre , fulx
als men wel verhoopt hadde. So behoort men ( onder
correctie ) defe fake van Portugael te meer ter herten te
nemen. Op hope dat daer door den brand immers eens-

deels van hier gekeert mochte worden : die anderfins
apparent is , den toekomenden Somer op defe landen
feer groflijk te vallen.
Boven dien dat de tramque op Wefteh , de welke voor
defe landen in effecte genoeg gefloten is , hier door wederom foude worden geopent, namentlijk op Portugael ,daer datmen alle waren en koopmanschappen kan
bekomen , die men herwaerts over van doen heeft: ful*
datmen de traffike van Spangien daer door wel fal mogen miffen. Men laet ftaen de privilegiën die zijne Majefteyt defen landen is aenbiedende,en d' eere de welke de
landen door defe afïïftentie fouden behalen by alle Princen, Potentaten en Republijken van de Chriftenheyt,
den welken de groote macht des voorfeyden Konink
van Spangien feer fufpect en odieus is.
Op alle welke redenen en difcourfen fal mijnen E.
Heeren den Staten gelieven goet regard te nemen , en
dienvolgende alfulken vruchtbarige refolutie op defe
fake te nemen , als hun eygen welvaren en confervatie
dat is vereyfehende.
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ophanden fchijnt te wefen, de voorfeyde Agent , om tugael
tiert
lellen üios
defe met ander diergelij ke objecten te doen cefleren, alhier wel heeft willen voordragen, datinalfulkegelegentheyd als van peys wort gefproken of getracleert ,
men altijd moet maken alle goede preparatien ten oorloge (als den vyand ons daer af goed exempel geeft ) waer
door (onder correctie) defe fake voor defe landen in
alle manieren dient geadvanceert , hoe eer hoe liever,
fonder regart te nemen op 't voorfeyde tractaet van den
peys , of dat daer op feer wort aengehouden. Alfo namentlijk feer te verhopen is , dat haer Majefteyt van
Engeland , fiende dat men herwaerts over gerefolveert
is eenige goede preparatie te maken tot fecoers van den
voorfeyden Konink van Portugael, ook mede van haerder zijde ( niet tegenftaende 't voorfeyde gepretendeer*
de tractaet) alles daer byfal doen dat mogelijk fy, of
immers ten minften onder de hand de fake favoriferen
enadvanceren door den Ridder Francoys Draek , en
andere hare Onderfaten , gelijk fy defen voorleden Somer daer toe willig is geweeft, byaldien datfegefien
hadde, dat men herwaerts over (als't verfogt werde )
haer daer in hadde begeren te feconderen.
Ten anderen, of het geviel (daer af niet-te-min weynig apparentie is) dat defen voorgewenden peys foude
voortgaen, of dat ook 't voorfeyde exploot van Portugael door faute van de voorfeyde Majefteyt van Engeland ofanderfins quame interrupt te vallen,, fo fouden
uwe E, in dat kas de penningen dewelke van de voorfeyde Loterye geprocedeert fouden wefen , tot hen mogen trecken en defelve employeren tot oorboor of ontlaftingc van den lande. Dan ter contrarien fo verre den
voorfeyden peys tot geen effect en komt, fo fal 't altijd
feer bequaem en expediënt wefen , dat defe fake fo verre
geavanceert en geprepareert fy,om den gemeynen vyanc
daer door te krenken, terplaetfen namentlijk daer hy
is alderfwaJkfte en hem aldermeeft foude quetfen.
Daer en boven fo moet alhier verftaen worden , nademael hare Majefteyt van Engeland ) als van harent
wegen verklaert wort, defen landen geen royael fecoers
kan doen , en datter ook geen apparentie en is van uyt
Hooch-duytfland eenig byfonder fecoers te mogen verwachtendat
, daer maer refteren ( na menfchelijke difcoers ) dry middelen oft hooft- ftucken waer door dat
apparentelijk defe landen van defen fwaren krijch fouden mogen ontlaft worden.
ï* 4
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Het eerfte is , de dood van den Konink van Spangien, mogen komen , men moet verftaen dat defe preparatien
daer op vele hun fonderen , door eert apparente hope die men tot fecoers van den voorfeyden Konink van
dat daer in 't land eenige fwarigheyt en tvvedracht foude Portugael , fo hier als in Engeland, foude mogen te
werk leggen , altijd feer veel fouden mogen dienen, om
of an- den felvcn peys tot meerder advantagie te maken : hoe
Gouvernement
't
van
caufe
ter
oprijfen
mogen
derlïns , dan defe hope is een weinig onfeker en te lang
of fwacr om verbeyden.
wel dat feer quaüjk eencn voordeligen of immers verHet twede foude wefen , het fucces van de fake in fekerdenpeys voor defe landen kan gevonden of geVrankrijk voor den Konink van Navarre, waerafhet imagineert worden , blijvende de Konink van Spangien
beginfel (God heb lof) wel goed is , dan fo lange de fo groot en machtig , als hy byfonder is , door het violent conqueft van denKöninkrijke van Portugael met
voorfeyde Konink van Navarre ( als by de voorfeyde reden
Indien
orientael en andere landen daer van depenmonftrantion ook wort gedifcoureert ) felve geen Konink isvan Vrankrijk, foenkanhy defen landen geen derende, de welke hy ongetwijfelt niet lange fal blijven befitten , fo verre de voorfeyde Konink Don Anto{onderlinge fecoers doen , veel min eenig fecours ronio eens mag geafiifteert worden, om met een tamelijke
yael , fulx als den landen wel nodig waer om hen tegens
'cgewelt des Koninxvan Spangien met egale macht te magt in Portugael te vallen.
Men heeft gelien met hoe kleynen middel mijn Heer
mogen deffenderen , en hem te brengen tot fulke condenPrincevan
Orangien&c. mede ook verjaegt zijnditien als de landen fouden mogen begeren of verftaen
tot haer volkomen verfekerheyd nodig te wefen, waer
de , alhier wederom in 't land is gekomen , door de
door ook defen tweden middel nog ter tijd feer onfeker gunfte alleenlijk van de inwoonderen, verbittert ween verre van de hand is.
fende tegens de Spangiaerden en hunne adherenten, die
Voorts het derde point is , datmen den krijg foude nochtans mceft alom in henbedwank hadden depris
mogen drijven op Portugael en Spangien, triids geven- cipale fteden en fterktèn : wat wonder foudet dan wefen dat de voorfeyde Konink Don Antonio geafiifteert
de eenige bequame afliftentie aen den voorfey den Konink Don Antonio, in welk ftuk genen tijd en is te ver- wefende met heerlijke macht, door de goede hulpeen
wachtendan
, wort alleenlijk gerequireert de goede re- affedie van zijne onderfaten , oude natuerlijke vyanfoiutie van uwe E. en die van de Majefteyt van Enge- den der voorfeyder Spangiaerden , wederom in zijn
landdewelke
,
men houd dat niet en fal willen manque- Koninkrijke foude mogen komen , en hem daer in
ren van hacrder zijde, verfekert wefende dat uwe E.hen mainteneren , hebbende den ruggevan Engeland en defe lande, behalven nog het fecoers 't welk zijne Majedaer in metter daed ook begeren t' «mployeren , door
welken middel namaels defe landen in korter tijd foufteytals
( voorfeyd is ) mag verwachten van den voorfeyden Konink van Navarre , fuccederende de fake in
den mogen ontlaft of immers grotelijx verlicht worden,
fuccederende defe als die apparentelijk wel uytwijft.
Vrankrijk rta d' apparentie die men nog ter tijd daer vaa
Sulx dat de voorfeyde Agent wil verhopen , dat uwe fiet. In fömma defe fake dient in alle manieren geadE. dit ftuk wel infiende , alle middelen futlen voorwen- vanceert en ten eerften aengegrepen voor defe landen ,
den of waernemen die doenlijk of practicabel fouden en ook die van Engeland, om te fien w.atdefortuyne
wefen , om zijne Majefteyt te helpen , en datfe over fulx daer door foude mogen geven , al waer 't ook dat fulx
fullen favoriferen de fake van de voorfeyde Loterye , de maer en gefchiede , om den Konink van Spangien te
welke feer vele perfonen behaegt, en ongetwijfelt een doen t'huys houden de Armade die men feyt die hy regfeer grote en excefiive fomme foude by brengen, en dat tevoort toe maekt , om daer mede in Engeland > Yrland
of Schotland te vallen. Biddende de voorfeyde Agent
ook op korter tijd, na het concept daer van genomen:
en met luttel befwaemiffe van de gemeente, waer door van wegen zijne Majefteyt , dat uwe E. op allen 't gene
regart willen nemen , en defe fake famen in min als dry maendentijd, na het O&roygeac- voorfeyt isvorife,ren engoet
advanceren , fulx als hun eygen welvaren
toegeruft
(Fol. 80. ; cordeert , herwaers-over een fchone Armade
foude mogen hebben, fonderde toeruftinge dewelke en confervatie dat is vereyfehende;
by particuliere op hunnen hafard gedaen foude wor2Bp gcOu tn gier boten bergaeït bat be Staten bare
den,fulx dat zijne Majefteydin dier voegen een heerlijke Armade uyt defe landen foude mogen trecken , de $oïïanb m <&ctotyi btfe$ jaerg gare bergabcringe
welke gefterkt wefende met nog andere middelenen gegouben geboen binnen Der ff ab Ü?aerïem / gebaren*
fchepen die uwe E.(na de gelegentheyt vande faken van be befelbe bergabcringe geuben be staten generaeï
den lande) hier toe noch fouden mogen doen, in effefte ooft goet gebonben gare bergaberfnge mebe aïbaer té
genoegfaem foude wefen om aen te grijpen het exploot gouben/ om berfegepbe rebenen/ en boo?neineïgft om
't welk zijne Majefteyt voorheeft , al waer't dat zijne be Staten ban $oïïanbteabbcrterenbanbep?opo*
Majefteyt geert fecoers uyt Engeland enhadde tever- fïtie bie be föaebf geer Mlïgrep ban toegen gare IBa*
wagten , gemerkt dat in allen gevallen ( na dat de faken jefsept ban <6ngeïanb aen gen-ïicben gebaen gabbe /
gefchaperTzijn in Vrankrijk ) zijne Majefteyd verfekert nopenbebe bjebeganbeïinge / gare JBajicfïeptaenge*
is nog eenig fecoers te hebben van fchepen en volk re- booen 0002 ben §ertogc ban itatma/ baer ban gier
fpecYive van den voorfeyden Konink van Navarre en die na b^eber bergaeï fal gebaen toerben/ aï£ top genoeg*
vanRochelle, hoewel men niet en twijfelt van de Mafame gelg'fte pjopofïtie fullen bergaïen bie be^eerr
jefteyt van Engeland , of (y fal daer by doen , alles dat beroert 2flmbaflabcut ban gare Mwfttpt boojfs.
doenlijk is , als hierboven uyt goede redcren geprefup- gebaen geeft.
wort.
poneert
<$P 't affegepben ban beboo?fs. bergabcringe bcr JWfcnetfc
Dan niet te min , om de fake ( daer aen defe landen
Staten
generaeï/ mebe
$begebeputeerbebanbe$2obin*
SSS'i
bintien refpectibe
gegeben feuere infïtuctie/om tttot&t*
de
en
,
advanceren
t'
meer
noch
)
fo vele is gelegen
meer t'a- toeberfterenbe bn gare principalen be feïbe aen te bie* «agmt*
van Engeland
voorfeyde, enMajefteyt
nimeren
kan de voorfeyde
Agentin dit
nietftuk
nalaten uwc nen en boo| te blagen/ 'tgencaïbaetgerefoïbeertcn l^rrn*
E. alhier voor te houden en te laten bedenken , of uwe boojt£ te boen faubc toefen / hamentïijïs /
cmien
E- nietraedfaem foude vinden, haer voorfeyde Maje3Jn ben eerfïen batfpgarepjinripaïenfoubenïie' «nwïw*
fteyt met de eerfte goede occafie te doen aenfoeken en
goojltjue openinge boen ban afte 't gene in befeïbe bertnge
SmSw***
bergo*
erriftelijk bidden, datfe haer nu ferieufelijk wilde re- bergaberinge geganbelt en gerefoïbeert toa£/ met be* t>«
fokerenomden voorfeyden Konink van Portugael ee- rigtinge/ batter niet en toa£ boo?genomen/ban 't ge^
nige bequame afliftentie te doen van fchepen en andere ne gefïrent gabbe tot couferbatic ban <6obe^eerc/
middelen tegens den openen tijd, het waer openbaer- met be pjibiïegieii en gerecgtiggebcn ban bm Kan* tot J^aer*
lijk of onder de hand, mits hare Majefteyt niet te min be/ om baer mebe te boderen bm bientfbangate lem tncoe
verfekerende van 't gene uwe E. van defcr zijde daer jll5aiefiept en be eerc en reputatie ban 5911 CrceHen*
toe fouden begeren te doen , en dat weder uwe E. ge- tie (fp menen ban llycefler. )
^ouben ooft bertonen bat be Staten ban ^ouanb
delibereert fouden wefen in 't voorfeyde tractaet van
den peys te treden , of eenige gedeputeerde daer toe af tot meermaeï in be bergaberinge ban be Staten ge* gegcüen*
teveerdigen, dan niet. Want genomen dattereenigen nerael gabben boen berfüarcn/ bat alfulhe remonmiddel oVappararcntie waer, van toe cenigen peys c« flrantie aï^ fp aen 5önCreeïïeutie gabben gepjefeu-
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tml en Daer oü geboigttoa^ennocöbojDerbaïgcii ï)rt bocïfeïjiebcn tractcmcnt \m$ getaen/ en ooft
fouDe / niet anDerJ tjaööe gcfïreïtt / nocï) bp ïjaer toe* ! iuat De ^adiuticn bcrfïacn / Datincn 31311 «gpeeftent.boen ftrecacn, fouDe Dan tot Den toeïfïantDcferïan? I boo: De 7 macuöeu Die UPnivëugelaubtuaS getoecfl;
öen/ bp ïjaut&ouDinge ban De toare Ctnifteïijuercfe ! Dan5ijntractementfaiiDe betalen /rubao?t<» te refofc
Sïc/öe bjpljcDen/ gerecfjtigïjcöeri/pjiuiïcgitn en ïofït> i beren op De ïiguioaae en betaling* ban'c feiue tractc*
ne geb;mpHcn ban beu ÏanDe te cohfccbercn/ en om j inent/ ftiïr alg ten rcDcnjiten contcntcuiente ban
met perfecte Difiinctic fa bau De ampten Dec&taten 3Jjn<£rcelicntieucbonDcri fonDe too?bcn te behoren,
gencraeï en particulier/ Deg <6ouberncur£ <0eneracï/ j <£)oIt Dat ter uaeftee bergaDcringe feuDe too^Dcn
mitfgaDerjS Der <0oiracrncur£ ban De refpectibe ^cfc ■ gcöc ïtbereert / of niet gerabcn toas / metten cerfïri!
biutten en anöecc toettiae gcrecljtigtjcDm / De (ai\e ttoee of D|ic grqnalificecrDc pcrfoiien aen ïjaer jÉtae
banDe ÏanDen met gocDe ojDje gebingeert en bzkpt te jefteptte fenDen/ en brfeïbetc rcmonfïrcccn Den je*
too?Den/ Da*e toe fp te meer bcroojfaèut toareu / D002 gcntooojDigcti flaetbanöen ÏanDen / en toat iuDen fel*
ï)et inljGUDeu ban feneren tykfkp $yn €re.op5!jii ben grpaffeect toa£ feöert 't bectrech ban De n %\\m
liomfte aen 3tin &ccrctac$ ^nnittm gefef)?eben/ Die baffaDcuc iBiknb 25uïib°?&
uotoirlnft meDe bjacïjt Dat Den autïjeuc ban Dien ban j #oa nopenDe 't gene De ©Ljp!jccre ban l^agcn-^a*
De toctteïijkeautoriteptbaiiDe
of niet beririjt
bp ïBifTibe
De Staten ïjcm
gencraeï
'gefeï^ebm
toag/
of Defeïbe tot Der ÏanDen Staten
p?cjnDitie/tracl}te
te ren
ïjaööe/
nopenDe aen
De comuuffïe
beclccnt
a$ fü*
becminDeren/
Dat ïjaDDenteïetten/
fpnocf) temeer op ober*
bare '\
ober/ 'tmitfgaDer£
boïn ban
conferbatie en bcljaïben
beöouDemffe
s permtenDent
ban €>ber-|*fTcï
mitg fp beïe maenDen
De aenuomfte
ban 3ijn
Den \ DcrbJija
<£ïburcï) en èattcin
StmbafTaDcuc
Jüdifo^b boo?
SDnntjojft
/ geDnrenbc
Dat öem / berljinDeriuge
toerbe

oorloge
in DenficDcü
De ficDen
ban J£ar*
/gcDaen
Die I)cni
in benïae'gbc
jtjn aen-

P^efenticaHjierenna'tbertrchbanDen fclben/ beeï genomen lafï/ en Dat ooit bp Die ban IfoHanD en
en berrd)epDen aöbertentien öaDDen berïtregeu ban I BricjlanDfaDanigea;D?e nieten toeröe geflclt op De
DeapparentcpjapofuieenbergaDeringe/Diebantoc* | bctaïmge banDe garmfoenen aïDacr/ bobcnDecon*
gen öace jifèajefïept fonDe mogen geDaen tooien / j tributicn / Die npt Die tjnartieren getogen tuo^Den /
om met Den tlonink ban .^pangien of hertog ban maeromÖP Dcmbcftoaert bont langer mDcnboc^.
Idarma
in onöerijanDelinge
banbjeDetetreDm/
ah
fo
in fulnen
gebaïïe te meer noDig
boa^op aüe^ met
gaeDc o^D^e te letten en bcojfien.
&ouöen boo^tjS bertonen 't gene bp Den ÖaeD^ïjeer
ïlüïegrep op Den 1 1 . <&ctotyi$ aen De Staten <èene?
raeï / aengaenDe Den b^cDe / bja$ gep^oponeert/ toat
öaer op aen 5ijn Crcelïentie toa§ gcfcljjebcn / en
't geen 5ïjn Creeïlentie Daer op toeDer IjaDDe gefcfec^
ben/ en Ijicn-ïupDen Doen p^oponecen : en Dat 3ijn Cr>
ceilentie Daer op Den Staten <SeneraeIt)aDDeDoen
bermanen Doo? Denboo^noemDen^ilïcgrepDatmen
ïjare iBajeflept^ intentie Docï) niet en fouDe contrarieren/ ernflelijn letten en aïfulHaöbtj^eirrcfoUitiè
Daer op nemen aï£ De |}oocf)bjigtigï)ept Der falie en
Den toeifïant Defer ïanDen tuaj» berepfcf)enDe*
Cu alfo boo? al noDig tna^ Dat De bereenigDe 13 je tjintien maïftanDeren in eenig^ept berfïaenenbeje;
genen fouDen/ en Dat in Defe fane niet en DienDe pet
geDaen of booL?genomen Dan met gemeen aDbifé/bok
gcnDe De gemaeUteengefmoren^nie/fofonDenDe
geDepnteerDe alle upterfte Deboic Doen / ten cpnDe
yare principalen / müDen beboteren aïfe eenD^acöt
«uDer De gemeente / en Dat I)cm niemant Defe fane en
onDertoinDe / Dan De gene Die na De rechten ban De
Umiim 't feïbe toebomt/ engeenccfoïutienocïjaD;
bn^ geopent noeï) epnteïijh genomen / al^ in berga*
Deringe ban De Staten ^eneraeï fonDe gort geben?
Den bjojben / alfa anDeifin^ Defe ÏanDen gefcöapen
fouDen toefen te balïen in geïyïte f toacigïjcDcn en in^
coubenienten aïjS De nagebnre ^?obintien / fteDen en
ïeöcii / in gebjUc occurrcnticn/ oBoD betert / gebaïïen
Uiaeen.
tCot toeïïien epnDe ooït goet gcbonDen bjaj? ter
naeftcr bergaDccinge tot rcfumptie en bebefïinge ban
De naDer unieenrcD]e<Sban'tgcneinp?eiuDitieban
Dien tot Der ÏanDen naDeeï moeïjt toefen gcDaen / en
na De geftaïtenijfebanDenïanbcrccïjtbaeebja^/ te
p^oceDeeen.
^ouöen ooït Defeïbe remonfïrercn Dat met Den
eerften o^c DienDe gefteït en refoïntic genomen op
De gemene contributien tot Defenfïe ban Den ïauDe
uoöig/ Dat oohboo] Den aenfïacnDen tijD ozDjc DienDe
gefteït tot Directieven beïept ban De oorloge te toatcr
tnteïanDe.
<©on meDe acngeflen Den ^eccetari^ ban 5ijn <£p
nlkntie °^tïji/ ban tocgen5un€rceïlentiebcrfocïjt
ïjaDDe ïtquiDatte en bctalingc ban 5ijn <Crceïïcntie^
tractement / Daer op 51)11 <!5rceïl. upt De penningen
ban 't fecoer^ ban fjare «ïX^ajefïept'tboojïeDcnjacr
ÖaDDe ontfangen 40000 guïDen en upt De pennin*
gen ban Den ÏanDe 63758 guïD. ifftupbcrg/tenemi*
De De p?obintien refpectibeïift ïettenfouDeuofbpee*
uige ban Defeïbe anDere betaïingeinminDeringeban

' ïafUe
continueren/
Daerom
in Defe cnDefcrgc*
ïijfte falien
fouDe ter Dat
naefler
bergaDcringe
o^Dje ge^
fleït mogen bJo^Den,
^e <6eDeputeerDen ban ©jieflant fouöen oob aen
Ijaec principalen rapporteren Dat D' interDictie ojj) (Foi.gi.)
bennaem ban 3ijn Crceïïcntie en Den ï5aDc ban ^»ta^
te geDaen ban Den uptbocr ban De boter/ alleen ge*
Dacn bja£ p^obifïoncljft / en Dat ter naefler bergaDe*
ringe banDe Staten oftenerael Daer op alfulhe ojDje
fouDe njo?Den genomen / Dat Die ban ©ricfïant fouDe
gegeben toerDen aïïe reDeïiït contentement.
<Ên fouDen De repfenDe geDeputeerDen beboteren
Dat De boo|f5. puncten en aïïe anDcre/ fnïfte aljJ uree*
ncn moeïjten tot berfeneritige banDe ïanDcn/en |)ant^
ïjouDinge aenDetnace Cbnlteïijne reïiaieengcreeö?
tigljeDen/brpDeDen / p?ibiïegicn en ïofïyne gcb?np.^
ïten ban Den ïanDe/ mïtfgaDer^ reD^e^ ban 't gene
Daer tegen toa£ geDaen / en tot goeDe cemeïjept en
cozcefponDentie ban De bereenicöDe $?obintien /
fïcDenen ïeDen ban Dien/ ïjare geDepnteerDe jegen^
Den 16. c0obcmbr$pjecife fouDen gefonDen tncrDeu
tot ®tlft of HepDen / Daer De Staten ban ^olïanD
na De occurcentien öare particuïiere bergaDcringe
ïeggen/ en D'<JPfficier^Der generalitept (jen fouDen
binDen en op aïïe aubce boo?baïïenDe fatten fouDen
befoigneren/ Dittoa^aïfogerefoïbeert Den ^')).<&lu
1^87. binnen JJfaerïcm/ Den geDeputeerDen bp in*
fïtuctie meDe te gebcn.
%\$ De 25mpïoft£-feefï tot HccntoerDen gc^ouDen
tnrcDe ban <0?abe JBilïem StoDetoijK ban ^aftaii
<ï3oubcrneuc ban ©nefTauD / en 3tjue 05rc, ban jèaf*
fan^ fufter/geïijït top bo?eu berï)acït t)ebben/toa^ De^
feïbe 31J11 <Örcclï. aïDaec meDe om Defeïbe # eefïe ( aï^
rcDen toa? ) te berecren / enDe ïjeeft npt Heeutoer*
Den Den 5 i^obembu^gefcörebcnacnDen <Sberfïen S^w'
Jjonop / Dat öem op Den feïben Dacö aï^ ï)P ban %m> fau fc^ *
ben aen
j\
flerDam na HeentoaerDen ber'tton 3ijne bneben bp ee^ ben
nen
jongen
ïtoopman
ban
2CmfïerDam
toegefïeït
S$!!r'
toaren/en Dat Defeïbe 3ijnen J>eccetari^ öaööe aenge* Lop %{
bm laau
fcgtDat ÖP Defeïbe ban ecnban3ijneDienaer^^DDe ïeeuvoar*
ontfangen / ÖP fonDe Daer op toeï terfïont Rebben ge^ '
anttooojt/ ingebaï Ï)eni5tjne anDere affairen 't fth
be niet en IjaDDcn beïet. AengaenDe ban 't gene ïjp „
5ijn vSrceïï. aDberteerDe banDe Deportcmenten ban „
1 eenige ban De gemeente ban €ncïjupfen tegcnjJ,,
\ ïjem/5ijne€vcelï.cnttoijfeïDeniet/
of ïjp_ (te toe*
ten ^ouop) en fouDe ïjem naer berepfcï)inge
en „„
DifpofTtie Defe^ tegcntooo?Digcn tijt^ toeï toeten te,,
gcD?agen / ai^ toeï toetcnDe Dat een pgeïijït fuiac en 3)
| DiergelijUeacciDcntcn toajJ onDertobïpen / enDat^
| fe met geen beter miDDeïenaïj>DoorgceDemoDera'
! tie en toij^ïjepD en ftonDengeremeDieerttoo?Den/3,
; ten anDeren alfo ïjp upt 3D« fel)?ijben öaDDeber*,,
>, jïaeu
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>, fïaen bat 3tm aBjcccïïentie ban Hpceftcc ben Capit.
„ ^furiaen töoot foube gcbanïtelbK bebben binnen
>, J^aojn boen brengen / koaec af bp bectoonbect toag
3 , gctoeefl / aï£ anbec£ ban hem niet metenbe nocb
„ gdjoajt Ijcbbcnöe / ban öaüjn ïjcm aïtijttot öieu
^,^01001» befeeïanben bienfi biomeïpengetcou*
3, toeïijtt babbe gequeten/ fcoaecom bP Öcm biecmebe
i, babbe toiiïcn abbecteren / Dat bp niet en foube na3Jaten/ ingebalïe 3ijn <grceïïenticboojfmifïcecaps
i , poften anDecg geinfameect toace / be öanb baec
„ aen te bouDen / Dat De toaecbepD pïaetfe moebt be*
3i bouöeh en be boojfs- Capitepn niet anDecg en toer*
ii be getracteect ban aï£ 5tjnc goebe Dienfïen babben
„gemecitcect/ aïfo bP bem'tfeïbc mag toebetcou*
„menoe/ ttt,
vDefe Capitepn ^uctaen tfoot toa£ onDec &onopg
tegiment/en mag öoo; ben (0;abe ban Sipccftcr boen
toangen / om bat bp 5Ön <£rc. ban kaffan en be &ta*
ten ban J^oUanb eeD gebaen babbe/ bp fat noeb lange
gebaugen / en aïfo &onop aen 3Lpcefïec fc&eef / mat
Öem 5ijn v£rc. ban^affau bier ban gefeïjjeben en be*
fafi babbe/fcb?eef Ëpcefiec aen &onop/ bat bp meen*
be bat Si ur iaën ïïoot wi pjoceg al obec lange gce pn
Dicbt tua£/ nict-te-min aïfobp Dooj 31311 bebet toaö
geappjebenbeect / bont bp goet batbp bem spti p?o*
ceg foube maften bp be Capitepnen ban 3tjn regiment/ gclijft bP anbecen getooon tuaj? te boen / of
fo 't t^tn oo^baec boebt / moebt baec mebe nocb fupec*
ttoetm tot be finale cefoïutic ban bate JBajefïept/
Dicbpbembateïijuin <!ÊngeïanDgeaccibeect 5ijnDe/
foube obeifcnben.
©e ^ta*
3£ocb be Staten ban J^oiïanb bebben ben *o*
ten ban
£>cilani»
2Üan. bier na aen &onop gefcbieben bat bp ben boo?*
fcf)?eben &z$it. !3iuriaen fóoot foube febiefcen op be
aen ^os
napöatöi? boój-poo^te ban ben |&obc ban ièoïïanb met b' infoj*
öeti «ttiipts matie tegeng bem genomen / om tegeng befeïben ge*
teun Ju; pjoccbecct te fcuojDen na bebojen/ baec op ben boo?f3.
fo5Kot ^becfïen &onop Hm ^^.(%an. 1588. fcb?eef bat bem
uangen m Öaec <£. fcb$ben geen ftïebnebectoonbecinge babbe
ben 1 j^age aengebjaebt / mant of aï feboon ben feïben 3fuciaen
iae/ian **30f m Söne maebt flont / en bem ban ben (0?abe
ijp ijem tu ban Slpceüec om te betoacen toag geïebect ( baec op
«ifeetüe, bp 50» €ccell. goebe geïiefte bectoaebte) bat bet
ebentoeï niet febieïien foube / bat bp/ Hit hu i ^ jacen
aU'e^Dcc l|uf?iticn aengaenbe onbec^ijn Regiment
geöalïen / becmogen^ b' actijneï-biieben en ftcijg^oiöeningebaer onbec afgebaen babbe/ nu met oefen
hopman fuUt nieu gebmuft/tot aïepnaebtinge be£ ce^
gimentö foube tec banbên nemen / bab baecombat
Öaec <&. fuïc in't goebe nemenbe / bem niet bogec toiï*
ben befojacen/ bie bP anbec£ ban becten geecne bienfl
boen toilbe / ttt.
&C jaloufïe tuffeben be Staten ban ^ollanb en
ben <Öüer{ïen ^>onop nam bagehjft£ meec en meec
toe / bpfonbec na bat be <&*. ban l-pcef!ec in't «&oo?*
bec qua:ticc tua^ getoeeft / aï^ nu De <6jabeboojf5.
na ©lifTingc ma^ bectcocïien / bebben be Staten ban
^olïaub beeftaen Dat binnen €ncbupfen / baec men
be(J5j. ban 3lpcejlec geeccufeect babbe in te ïaten/
De pactpfebap fecc tnecöe geboebet / en bat be bojge*
epe Hit men aïöaec noembe goet ^taet^ te toefen /
geen gort genoegen en babben op bet benbel folbaten
bat Dacr binnen bja£ ïéggcube onbec ben Capitepn
3!aquc^ € jifial/ <©oec|ie ïuptenant ban bm boom.
^onop/ U^cfenbe bat b'een tijbof b' aHbecben<0*
to:cfl;u badi mibbel ban ben feïben en ban be gene hit
betn banbe uo^gecpe toegebaen maren foube p?acti*
fecen baec meec boïc in te bjengen ban jijn cegiment/
fa bebben be Staten goet gebonben / bat srm €cMnütt. cdïeiuieban f^afTau bem in perfoneeninbaefïena
fMiJntt «nc&wpf«n foube ureboegen met eenige <0ebeputeec*
inct Jintje be bauDc ètaten/gelijïtbP gebaen beeft/en is' Den 16.
f*m> jèobemb.'jS aoont^ met De boo?f5, gebeputeecbe bin^
toanuJ:aun
löuu nen siïacöupt'eii gekomen/Den 27.beeftbp benboo?f?.
lauö toe ^aqitrjS Cnflaï bcïafl metsfjnBenbeïupt^ncbup:
feu te bertceeften / en geeft Den feïben patent om met
SéSoait b' een ïjelftban sijn ©enDel te teeeften binnen JlEon*
öet Meubel nicftcuDam en D' anDec beïft binnen €Dam/ baec
m?ÏÏ#, öan ÖP öcu ®totftm ftonop abbecteect met een

b?iefbiebpboo?eene)cp?efrc bobe aen bem font / en mi&o»
bat
bp een anbectoeï
gcbifllpïinecct
benbeï babbe
upt Eunb^oïïanbbaec
tuebecom
in 5bne pïaetfe
boen R,^'
nant/oa»
homen : ten anDecen fcb?eef bp b^ m oofe bat bp €& m*n>
tm*tn*
bocige fdüfc
jegenfïaenbe
^uciaen
pitepn
ben/Daec
op bp Öoot/niet
bem nietentoad
geantmoo^t/
tot ^epnn»
üBebenbïift aïji nocb gebanfteïbft mas? aenbouben* ^a"rU^
be/ fonbecnoebtan^ eenige fcïjuït op bem te baten/ Sstt
toaec bp bp be^ ïanbs» bienfï becfupmt / beeï min tot upt «Ene,
nabeeï banben feïben pet foube bebben gebaen/ en Wenae»
toe! toag becep* ^m*
bie bjomen
Htft tfjben ( neffen^
bat bP in meïbeboo?be
fcbenDe)
anbecetotbe^ïanbiS
befebecmeniffe gebjuputte toojben/ fobPb^mbaec
toe ooit toeï fouDe begeren te empïopecen. Jöa^ baec*
om 3ijn ecnfïicb begeren bat bp ( aïïe particuliere paf*
fienenaffectien ter nebcr leggenbe) fonber bertreft
ben feïben Capitepn )$oot banbegebannenitte foube
ontflaen/ enop'tfpoebiebfte bpïjem foube ïaten fto*
men. Watt op ïjp bp brenger autmoo?bema^ber«
maebtenbe/ bereet 5bnbe bem en ben 3nncn nltijb
aïïe goebe bebo^beringe en bnentfcbp na upterffe ber^
mogen te bertonen/ befen fyitf toag gebatcert tot
€ncbupfen Hm 27. ^obembn^ij87. onber(!ont«
goebe buenb /
onbecteïtent
Maurice de Naflau.

®fnu ben (^betften ^onop
op befen bn'ef foube
aen jijn
^cceïïentieban^affau
beeft geantmoo^t/
ift
nietfionnen feggen/ bemnl ift Hit niet bp gefebnfte
bebbc gefien/ maec toeï bat bP .^onop befen aengaen- ©iebnn
be aenbeu <6?abe ban Slpcefïec beeft gefcb?eben.
5^en a. 3£ecemb?$ bebben Hit ban ben föabeban
^tateaenben (©becflen ^>onop gefc&ebcn / batbp SS^S
noeb een Compagnie upt Mebenbïiït na Scïanb fou> te o$um,
befenben/ aïfo Hit fïab genoeg ftonbebetoaect mee* 2*2?^!*
ben met 150 man/ o?bonneecben bem obec fuïc bat mm
bp bet benbeï ban 3Iague£ Cn'fïaï aïbaer foube febte ^eiam» te
<«nï,e,u
Ren / aïg baer toe bienfïeïijb 3ijnbe.
pïaetfe©enbeï
ban Cn'fïaï
te fenben/
fontJ^aec
aïbaer^onop
ban ^rjuin epgen
(jïerh niefenbe
r 50
man ) 150 man / fo bat bP baer ban noeb bebieïc
100 man / en
antujoo:öe
: fcb?eefacn ben $abe ban ^tateboo;
^atbP5Ön epgen ©enbeï in getale ban gemene „ <sonop
benbeïenobergefcbiftt/enberefïetot noteïijhe ber^, JJjöJ
fïerïunge banbe fterfeten ober Eee tegen ben Bojfi/ „ &&t ban
naouber gebioontebebouben babbe /obermitjS HU „ ^tate/
1tot
befettinge ber fïebemCïburgberftoaftt
en ^arbertoijft/ter
&eörecu#
o^bomiantiebanjijnCcceïï.
maren/ be„i3 tnaerom
Compagnie ban Capitepn Cnfïaï mag bp bem aï* )3 öp *wm
baec tot H^ebenbïih ingenomen/ boen bP f $ön*„ SSal?
bec becfeftectbepb (infïenbe be mocebucen tot ^gnc* ,, peftge.
bupfen onïang^ gefebiet) te bebouben nobig aebte/ „ fa^n*
op bat bem ooft niet anbcc£ ban sijne tcoutoe boo?* ,;
ïebene bienfïen tóeï becbicntbebbenbe/obec-een-„
ftome. 't binn
31^ (bat
ftfaüft
ÖP) ono7
een feecHitbjotffeïijfe
en be* „
hïageïnb
onbec
een en befeïbe,,
goebe faïtetebaubbouben pjofeflle boen/ boo^ee^,
nige maïicicufe / of ten minfïen te feec fufpicieufe 3,
menfeben afó bufbanige biffibentien en afbecin- „
gen aeugeriebtet en geboebet mojben / en mant Hie „
tot meerber inconbenientien oojfafte fouben mo*„
gen geben / fo baer in niet in t0bg boo? beg peeren „
genabe booten mo?t/ bebbeiïtÖ<e.bpDefen ban,,
berten meï miïïen becfoenen en biHHtn / bat befeïbe „
geïiebe aen3ijne<grceIïentieacntebouben/ geïijït,,
ihHug ïange gebaen fitbbtl bat bet Differmt im>,»
nercommiffiemag afgebaen en gcïiquiöccct Vdoi „
ben / op bat Htft mifberffanben bec gemene fatte»
eenmaeï moebten opbouben / etc. 3Defen b^ief tna^ >$
gebateectin Jflkebcnbïift ben 6. ©ecemb. 1587. „ fiffiHf*
ï^elBagiftcaetban tïBebenbïin fc&ebcn ooft ben £*&'
ban
a.^ecembn^ aen ben 2flbbocaet ban toïïanD 3È*. tact
ffienf
3foljan ban (©Ibenbatnebeït / 5^at fp op be eonbitien b'«i< «en
b *mo
ïaeflmctte igoiianb
#cahf5.
bpbacenC gebeputeecbe
5ijnbec
beefp^oïten n/ ïïepniec
namentïijfe
ban fecceet
bat mt.
boubenb'abbectentie Hit fp 5ijnec€. fouben boen/
,-Wr^an
fp niet nonnen na laten bem bp befen te becUnttigen / SS*
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
„dat niet tegenflaenbeben^berflen&onop beïafl
„ ma£ bp mifTïbe ban ben tëadeban ^tate een Com?
te doen bertrechen na'tïand
„ pagnie uptJBedenblift
„bandcr(Coïen/ die feïbe niet meer Dan ifo man?
,>nen of daer ontrent banjijn feïfé bendeïen afge?
3,fcljikt badde/ bonbende noebbp §tm in der flad
3, ban 't fcïbe bendel 100 mannen / met öe gebeïe
„compagnie ban H&aerten ban ffloïfminM! fteth
„3ijnde 200 mannen of daer omtrent/ tot aïïe De
„mcïhe nocl) aïdacr ingehomen marende foïdaten
„ ban hopman Criflaï / niet jegcnflaende den fel?
„ ben ban toegen 5ijn <£rceïïentie den &tadbouder
„toa£ gelaft te trechen in de fledcn ban <£dam en
„ .ïHSonicuendam / fo dat fp nu binnen der fclber fïad
45° mannen / en fp maten in't fe?
omtrent
badden
„„ het
genoeg
onderricht / dat de boomoemdc ^onop

v'Fol.82.)

<J5utI*
liaem

„gefocötbaddeomdc uptgefonden foïdaten ban 3b„ ne Compagnie mcdecom dermaectg te doen ho?
„men/ aïfdan de Compagnie banC?ifïal te doen
„ bertrechen. <Bok badden fp berflaen dat een deeï
„ ban de Compagnie ban parten Cobbe aï diebt bp
„ der fïad gemeefl mag / maer dat &onou. die mebec
„ badde doen heren / fonder datfe in de flad gemeefl
„maren: mat 5ijne bordere meninge moebt mefen/
3 , ma£ \}cn onbehent/ dan badden mei bernomen dat
„ bP met groter fojge en angfl behommett mag/ ber?
„ frettende dat 3jjn <&. daer toe milde arbepden bp de
„ befie middelen / dat fp ban fo groten getale boïr
„ mogten berïicbt merden / mant die meï op een an?
„der tegen den bpand tot meerder dienfl fouden hon?
„nengebnwhtmojden/ ttc.
3Jfe bebbe ooft een IBtfTibe gcfïen bp <6uiïïaem
B^ofiartbanden s.tDecttnu, 1787. binnen JBeden?
bïih gefcïj?eben aen ftëecfler JBiïïem 2Saedefiu0 / in?
ïjoudende onder andere defe tooojden :
„ 3!Biddeïerti)tiéfijn€rcellentiea5?aeflBancitg
„ tot «ignhbupfen genomen / en öeeft doo? 't infyen?
„ gen ban een uieutoe Compagnie / bem ban defeïbe
„&tad bedunheng
(fo urne <£.eenfeïtfaemdinft/
ooh fcb?nft) berfehett:
„mijne
dat mp 'tjfé
feer
„perpïer maeht/ dat men dat noemt berfeheren/

fctuöftaett
IBülem
23atüefïu£
1 n fabeuc
ban ^o;
„aï$ of daer maren concraria ftudia & contrarise vonop.

„luncates, aïdemijl tü mp berfehertboube (aï-ïjoe-

„ meï men op geen menfeben macb flaen) batmon?
„ fleur &onop / om niemand^ mille petg boomemen
„falbateenigfmg foube mogen ftnjden tegeng der
„ peeren Staten opentïpe tjeerlijne berMaringe en
„ pjotefiatie. <£n acljte ooh dat men mettee maer*
„ 5ept
niet bebinden
dat ï)p in't
af ge?
93
mefteni^
: maer ter falcontrarie
datminfïe
Ï)P der daer
goeder
fa?
„ ne een getroum en flantbafiig dienaer gebïeben i$ :
„maer dat 3ijn€rceïï.ban BafTau/doo^ refoïutie
„ ban de Staten fuïne b?eemde p?oceducen tot <£nc?
„„en
Öupfen
t'5Öner dan
onfcïjnlt
dat tegeng
defeïbe öem/
niet andere
doo? gedaen
eeniger ïjeeft/
bofer
„nijdiger menfcljen baïfcïje rapporten (die in mei
3i eenigen onder de Comparanten in de bergaderin?
„ge der Staten noemen nan) gecanfeert mojden/
„ die de peeren Staten alg te feer fufpitiene / fo ftaeft
„ en ïicl)teïtjn niet en beï)oo?de aen te nemen en te ge?
„ïoben/ 'tmeïn ih metbeljoojlijïte eerbiedinge \oil
„ gefegt öebben. 3iK teeh b?p tegeng urne é. dien
„ lït bectroume mp te hennen / tot bjede en eenig?
„ Öept nan petten genegen te 5ijn/ die ong boomeme^
„ lifii in defen onfen d?oefllijttcn fland ban node \$l en
„daer toe in mp na mijn bermogen geerne infoude
„ ïaten gemupften : maer ife ben berfïagen/ en dunne
5, mp te ficn onfen gemiffen onderganft doo? onfe
„25abeïfe bertoerringe/ die mp een goede faïtebe?
„minnen. 3jfc fte tot €ncljupfen gedepo?teert te
„ moeden onder anderen den ouden ï^acïjt-mcefïec/
„dieeenfob^oom engetrou dienaer der fahe en deg
„Stadgiggemeeft/ dat 3ijng geïijhe niet ïic&ceïtjft
„ fal gebonden moeden / & qui cft omni fufpidone
„ major, en nu een ander in 3ijn pïaetfe gefïeït/die een
„hopman ober de^obojgeren ig gemeefl/ en daer
„tègeng ten berfoehe ban «Jlfêonfïettr ^èonop 3ijne
„ €rceïïentie <i5?abe J^auriti* eertijtg gefcl)?eben
„ öceft gcijad / die opentïp bernïaectïieber onder

de ^paenfe afé onder de Cngeïferegeringe miïïe^^
ben. &taet de fahe aïfo / dat die der <ümgcïfen bp? „
and
faftenniet
bn'end
i$ / fo en
beljoo?t „„
men \$l
bn^derin gemeener
fuïhen erreur
te ïaten.
H&onfïeur
^onop beeft ten tijde dat den ^mbaffadcur $&ut; „
Öo?fl de eerfte p?opofitie bandenb?edc-ï)andeïde?„
de/mcï bemefen dat Ï)P nocl) om «öngr ifen noclj om „
niemand ter mercld miï ban de goede falie mijhen / „
perfifieert daer in aï£ nocl) / en datmen dacrom fü^ „
fpecteect dat öp met 3ijne Crceïlentie familiaer i$ / „
en ban ïjem gecareffcert too?d / gefeïjiet l)em onge? „
ïgh : mant Ijct 5jjn compatibilia de bnentichap ban „
5ijn «Êrceïïcntie en getrouluicï)ept tot de Cf)?iffeïij? „
hc ileïigie en '£ ILandg meïbaren/ fo ïange al£ men „
bp5ijne <Êrccïïentie daer tegeng te doen niet aen? „
gefocötmo^t/ 't Mlt in't minfïe niet gefcöieti^:„
menbeï)oo?t ong fo inbifecectniet te acljten/ dat„
mpder bnendfcljap geen mate en fouden meten /„
mant of aï feboon 3ijne Crceïïentie boïgeng de„
p?opofïtien gedaen tot een b^edeftandeï / genegen „
mare/ fobïpben mp daer in contrarie geffnt / en „
Öebben onfe geboeïen daer ban tot betfeïjepden rep? „
fenrondeïijh tegeng öemberhïaert. €n mant defe,,
aengebangen p?oceduren en diffidentien niet an?3,
derg aïg eenige inconbenienten en nonnen caufe? „
ren/ fo ïjebbe ih ume€. (dieihaïtijdeen ïiefïjeb?,,
ber deg b?ede$ öebfae gehent) btpmoedeïijh meï der? „
ben en miïïen bidden / om fic^ ;it defen te interpone? „
ren aïg een middeïaer en compofiteuc / op dat de „
gene öien£ öerten/gefintöept en gemoet een i£/mo? „
gen bjienden bujben / die onfe fahe meï bandoen »
ijeeftj toant mp ïjebben bpanden genoecb : <én„
datK^.geïiebe met de Cngeïfeï5aedg beerente,,
communiceren en ïjen te bidden/ datfe 3ön<Êrceï?„
ïentie daer toe bemegen / dat der diffidentie ban ,»
IfllonfïcUt JSonopg commiffie een epnde gemaeht »
mojden/ 3511 <tE. # te bieden bem aïhg te onder?,,
merpen mc£ deg peeren Staten met3Jjne<^rceïïen? „
tie (bP meent tjier Ipcefler ) fuflen obechomen / en „
begeert niet andere / na datiu banbemberfïaen,,
han / dan met gunfïe en bnendfcbap ban 3ijne <^r? „
ceïïentie/ ^aef^aurit^ en de peeren Staten te „
dienen / en 3ijn <£. badde meï berboopt / dat tot „
^ïhmaer ten bp mefen ban den tëaed de fahe foude „
bebben afgedaen gemeefl/ maerig ('t3ijnenbec?,»
dnete) 'tbertjeh boo?bem te baeflig gemeefl/ fo„
doo? mp in defer fahen pet$ goedg hon gedaen mo?? „
den/ 't feïbe toetende/ miï mp daer toe miïïg ïaten,,
geb?uphen: ^c^eeregeïiebe doo?3ijnebarmber?„
tigbepd synen gereebten toome ober onfe fonden af „
te menden / en on£ mederom met den anderen doo? „
den band der ïiefdetebereenigen totconfufïeban,>
onfe bpanden /etc.
^onop toa^ feer perpïer in defe fahe / en mifl niet
mat bp doen foude / dan berïiet bem feer op den 45?a«
be ban Hpcefler / die bem daer 3ijnde / badde gefegt /
en daer na ooh ïjadde gefcb?eben upt ©liffingen / dat
bp niet en foude ïaten bem te mainteneren tegen aïïe
ïifïen en p?actihen / en dat ÖP de pïactfen bem toe
bectrout / foude bemaren / met fuïh en fo beeï garni?
foen aïg bP tot defenfie der pïaetfen ensijnperfoon
foude goed binden.
3£en2f. 4^obemb?ig \jeeft\)pupt Bïiffingennog
aen &onop gefeb^eben den naboïgenden bnef :
Monfieur Sonoy ,

IK heb mijn Efcuycr met brieven aen u gefonden , om JKffTtbe
u te adverteren van mijn komfte in de ftad. Daer na ^2"^n
heeft
het haer Majefteyt belieft my door een expres banUpcfc»
edelman te ontbieden tot haren dienft in Engeland te llecaen
komen.
Waertoe;ikdies te gerefolveerder ben, om ^t'^jf;
dat ik,gcfien hebbende hoe weynig dienfts ik herwaerts fthgen ban
over koft doen , geoordeelt hebbe dat ik groter fal kon-0"1 *f*
nen doen
hare van
Majefteyt
zijnde. , is En
ik gerefol- ff8°7 " '
veert
was by
u daer
te adverteren
eerftalfoaengekomen
den minifter Bautres , en daer na Jan de Michiel , van
de welke ik verftaen heb den ftaet daer in gy u tegenwoordelijk weder bevint. Maer ik heb den HeerHarbert , Edelman van goede qualiteyc , van haer Majefteyt

her-
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Drie en Twintichfte Boek.
herwserts over in Ambaffade gefonden , bevolen u met , daten van mijnen régime nfè te willen continueren en
150
alle uwe capiteynen en compagnien in favorable recom- blijven by den eed zijne Excell. van wegen hare Majefteyt gedaen , en of ik wel ganfeh niet en twijfel of gy
mandatie tehebben, en niet toe te laten dat eenig decreet tegen u of de uwe in mijn abfentie gemaekt werde. en hebt de voorfigtigheyd en ervarentheyd geenen eed
Hierentuffchen, nog geen antwoord van haer Majefteyt te fullen veranderen , of aen ymahd eed te fullen doen ,
phebbende op 't gene gy my in de ftad Alkmaer vertoont voor en al eer gy van den voorgaenden door zijne
had, en fal ik niet laten u die felfs te befchicken en doen voorfz. Excell. wettelijk fult öntflagen wefen, hebbe ik
hebben binnen 15 dagen na mijne aenkomft aldaer, nochtans niet willen nalaten u 1. by defen ten overvloewaer uyt gy ten vollen verftaen fult , waer na gy u fult
de te willen waerfchouwen, in 'tminfte geene verandemogen reguleren , en de middelen die u daer toe gege- ringe te doen , oft onder den uwen te lijden, dan fo u L
ven lullen werden : ten welken eynde ik goed gevonden eenige fwarigheyt oft nieuwigheyt voor komt , my terheb dat Ian de Michiel my na Engeland vergefelfchap- ftond in haefte daer van te adverteren, hier mede ui.
denHeere bevelende, in Medenblik den 21. Decempe , om daer na hem na Medenblik te lenden met de reber 1787.
fbljitie van hare Majefteyt. Ik heb den Raed van ftate
OnderftondjUE. goede vrient. ondertekent,
ontboden . dat ik. niet goed en vond een compagnie uyt
t>iedricb Sonoy ,
de voorfz. ftad van Medenblik te doen gaen , en het
voornoemde quartier fo te ontbloten , nadien den vyand daer ook aenfiagenop mogt hebben : niettemin
Noch lager ftond gefchreven aldus. Sijn Excellentie
fchrijft
my , dathy in defe gelegentheyt des tijds voor
alfoden felven Michiel mygefcyt heeft, dat de comde
goede
fake noeer dienfte by hare Majefteyt kan doen ,
pagnie daer al uyt gegaen was, fo u eenige nood dringt 3
autorifere ik ulo vele compagnien binnen defelve ftad als in defe landen , daer de ondankbaerheden tegens zijne Excellentie dagelijx meer uytbreken , hyvertrooft
te nemen , als gy van node fult hebben om die te bewaren ,tot dat gy de antwooi t en refolutie voornoemt fult my feer , begerende in myn eed, dienft en goede affectie
hebben. Hebt goeden moed, en fiet toe dat gy u main- tot hare Majefteyt en zijn Excellentie te willen continuteneert. Ikvertrouwe dat de faken voortaen beter gaen
eren met mijn Hopluyden. &c. 't Opfehrift was Edelen ,Erentfeften Joneneer Diderich van Haeftrecht ,
fullen : want nopende de peys, haer Majefteyt heeft
door haer Ambaffadeur doen beveiligen, 't welk my be- Hopman in garnifoen tot Hoorn.
laft was te doen , en verklaren dat de Staten fien fouden
teproponerend'artijkelen die fy dochten hen nodig te
sijn tot d'exercitie van de religie en haer verfekertheyt ,
datfy hare Commiffariffen bevolen had op defelve te
handelen tot de meefte verfekertheyd en voordeel van
't land dat fy mochten , en fo fy die niet konden verkrijgen, dat fy te vreden was dat de t'famenfpraek gebroken
wiert , en dat fy haer fecoers continueren foude tot de
defenfie des felven Lands : waer op haer Majefteyt antwoord verwacht , om na defelve haer faken vorderste
dirigeren : Waer van ik niet laten fal u te adverteren ,
gelijk ik begere forge te dragen
voor u en uwen ftaet.
Hier mede,
Mijn Heere Sonoy, fal ik God bidden u te handhouden in zijne heylige en weerdige hoede. Gefchreven
uyt Vliflïngen defen 25. November 1587. Onderftond
gefchreven , Uwen feer goeden vriend ,
R. Lycejier.
Het opfehrift , Aen mijn tïeer 9onoy, Gouverneur
in 't Noorderquartier van Holland.

3Iiifftbe
ban %vtti
fitr aen
ban ben;

Cn in een antieten bjief aen ^bonopban ben 2.8.
3£obcmber fcl)?ijft öp Dat öp ban Öate iBajefïept be*
ïaftigna €ngeïanbte nomen/ enDatï)pDaergcfea*
nten 3tjnoeniet fouDe laten l)ate Itëajeftept rapport
te Doen ban De faneban öertoaertg ober/ öoejjpDie
ïner gelaten fouDeöebben/ op öat ft» mag refoïtoecen
gelijk fp tot onbetöouöinge ban ïjaer contract bebin*
j, Den fouDe te behoren / boo?t$ fept &p aïDu£. &o u
„fjierentufFcïjcn pet beboïen toert totpjejuDitieban
3,Den flaetöie gp&eDient/ fnïtn mogen aDDjeffeeen
5, aen De ^eece ^erbert / €Deïman met eecen en qua*
^ïitept / SUmbaffaDeuc ban öare MaU öertoeetg
J3obee/ met Dcntoemen gïtpaïlegfult mogen com*
„ iminfceren Datïjpubpfïa inutoe faftengeïtjnïjem
„beboïen i$. ^icccntu|Tcï)en fuïtgp mainteneren
3,Den eeD Die gp en De Capitepnenbanu regiment
9, mp /in öare 3Éajefïeptg name geDaen öebt/ tot Dat
35 gp/ontfangen tjebbenDe refolutie ban Date Majefï.
„ ban 't gene fr ojDonneren faï / boïgeng 't boo?fc&?e*
s , ben contract / bo?Dec£ Daec ban bectoittic&t en ge*
,, eommanDeect uio?t / etc.
3£enboojf5. €>toecfïen &onop Defen bn'ef ontfan*
gen ïjebbenDe/ öeeftDe&apitennen ban3rjnenregi;
mente Daer ban becüjitticöt bp3rjnebneben ban Den
zi .^eeemb. 1^7. Daer ban eenige in ïjanDenban
ben Staten geraent 3tjn/ Daer ban top een ïjier fteïïen
fnïïcn / luuDenDc aï£ boïgt.

;§ono3
fclj:tjft aen HEer Hopman , zijn Excellentie den Grave van LyDe i^oijcefter van hare Majefteyt na Engeland ontboden
lunöen
ban fijn wefende, heeft my gefchreven met Hopluydeij en folregiment.

ïtëpfouben ïner meer ban fcïmjbcn/ ban aïfo top (WliÏJ
in'tnaboIgenDe boen fjeel b?eet bcrïjaeï fullen Doen
banDe falie ban &onop en ban (jet beleg ban jBf Den;
Wh en accoo^t met ^onopgemaelit/fuUen Daec ban
nu in Dit boeh niet meer toer manen .
3©p öebben boo? beröaelt Dat De <6?abe ban Hpcef^
ter Den 9- ^eptembjig boo?ïeDen fehece remonfirantw
aenDe peeren Staten generael en banDe particuliere
^obintien ïjeeft gefonDen / De toeïne fo in ffrancopg
aï^BeDerïanD^geD?uhti^/ inbjeïfte rcmonflrantic
De boonioemDe <0^abe ban ïpcefier/ pet fcfymft / Dat
De <6?abeban 3|oöenïo aeftte tefïreencn totjijnon*
eeceenDifreputatie/ De<8?abeban $oï)enïo nu ber*»
fïaenDe Dat 3ijn €rcelïentieban Epceficr tot ©liffins
gen mag geïiomen/ ïjeeft upt <6eertrupDen-berge aen
Denboo?fcö?eben<0?abe
gefetjjeben Defen naboïgcn*
ben bneft

mum

Mijn Heere,

Excellentie fal forider twijfel noch wel gedachtig
wefen, dat onlanx geleden eenige articulen in druk
zijn uytgegaen , in dewelke onder anderen mentie gemaekt wort gelijk of mijn woorden met mijn daden niet
over een quamen. En overmids 't een fake is ftrecke».de tot mijnder prejuditie en verkortinge van mijn eere ,
fo heb ik ;niet konnen nalaten tot confervatie des felfs
U

bau De
d£>?abe
ncniolifaen
ban
0=
ben <©?ab»
banHï>;
cefiecupt
<©eertru?»
öenbetg

Den 24
(acht nemende op den laft die u Excellentie jegenwoor- ban
bjt?ii587«
)
lands
des
dienfte
ten
fy
bereyt
ik
dig draegt- , en dat
mijn verantwoordinge te doen door een remonftrantie van gelijken in druk uytgegeven , uyt de welke u
Excellentie klaerlijk kan verftaen, hoe vele quaedgunftige ik hebbe, die niets anders en hebben ge fogt , dan ^,obem<
my in des felfs difgratie te brengen , fo dat die door de
felve ten onrecht en qualijkvan my was geinformeert :
Biddende u Excellentie de felve mijne remonftrantie
niet anders te willen duyden of verftaen , nog fig te laten perfuaderen , als dat die nootshalven is gedaen toe
een rechtveerdige befcherminge van mijn eere , en aen
defelve te vertonen mijn onnofelheyten oprechtigheyt.

En ingevalleu Excellentie in 'tminfte dunkt yetwes
onbehoorlik gedaert of aengeroert te wefen,fo.bid ik de
felve een perfoon van aenfien en qualiteyt aen my te willen fenden , en prefentere aen u Excellentie , door defen
jegenwoordigen, dat ik den felven fulke fuffifante redenen fal voorleggen , dat u Exc. my daer in geen onrecht
fal konnen geven. Het welk ik u Exc. wel hebbe willen
adverteren , ten eynde defelve niet kan feggen , dat ik
fuik een remonftrantie in 't licht hebbe gegeven» fonder dat te voren de felvige te kennen te geven , enkuffende daer op de handen van u Excell. , bidde ik God ,
Mijn Heere te willen verlenea eenlank voojfpoedig
leven
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leven en volkomen gefontheyd , uyt Geertruydenberg ,
defen24-. Novembris Anno 1^87. onderftontuwc Excellentie ootmoedigen en wel geaffeótioneerden Dienaer,
ondertekent,
Philips Graef^u Hohenbi

#icropöttft&e boo?noembe <0?abc banllpcefïec
Stocöecom ani ben <£jabr üan ^oftenïo gcfej^cben
boo? an ttoaojbebcfen naboïgenben b?ief.
MijnHeere ,
De2ïiiuartttaoo:
öci'n
<!B:abe
banltpcc;
fter aen
be» •Jfoabe
ban J£oj
iKilla,

IK hebbe uwen brief ontfangen , in welken gy ons beklaegt van 't gene by my foude wefen uy tgegeven tot
prejudftie of nadeel ( fo gy het acht ) van uwe eere ,
voornemende infgelijx te willen doen kondigen uwe
verdedinge of juftificatie , 't welk ik late tot uwen oordeel ,niet twijfelende of gy fult u wel beraden , om de
felve in fulker voegen te doen, datmendaer niettegens
fal weten te feggen , alfo ik niet voortgebragt hebbe ,
dan 't gene my fchriftelijk overgegeven hebben myne
Heeren van den Rade die met u Signeurie gehandelt
hebben, en ben genootdrukt geweeft fulxtedoenom
mijn eere , en in een fake van fo groten gewigte , 'twelk
ik niet te min in 'tgenerael hebbe aengeroert , fonder u
Signeurie te nomineren. Maer ik ben grotelijk verwondert geweeft , dat devoorfz. remonftrantie over lange
tyd uytgegaen is geweeft , gy hebt vertrocken of uytgeftelt uwe doleantie of klachte te doen tot nu toe , dat
ik door laft van hare Majefteyt geroepen ben my na Engeland te vervoegen. Vorders myn Heere, of God
belieft hadde dat gy fuik refpeel of aenfien tot my
haddetgebruykt, na myn retour of wederkomfte hier
gelijk ik wel verfekert ben dat ik uwe Signeute
n lande,
in geenen faken rechtmatige oorfake gegeven hebbe
van mifnoegen , en ben bedroeft dat ik eerftelijk gekoren hebbende uwe vruntfehap , ualtijds bejegende met
fuiken eerbiedingealsgy felfsweet, en hare Majefteyt
van Engeland fal konnen getuygen, gy oorfake genomen hebt op fo kleyne grontveften van radenken,welke
ik mene dat ik federt myne wederkomfte uwe vrienden
volkomen fatis-factie en voldoeninge gegeven hebbe ,
en om geheel te believen van 't gene gy van my begeert ,
ik fal een Edelman over fenden om met u te communiceren en handelen , en alhier eyndigende recommandere ik my aen uwe Signeurie , biddende God ,
Myn Heere u te behouden en mainteneren in zyne

ban Hpccfïcr afê <J5ouberneut' en Capitrpn oScnerad
bet: bccecmdjbe f^obintirn / geoacn aen be peeren
Staten ben
<0cneraell
bec feïbec ïefïïeben/
^obmticn/binnen
"^Bop
b?eci)t
7.<èfptemb£$
en obetfttïjc
cp
ben name ban 3ijn <iErceHentïe uptgegeben en binnen
^o?b^ecïjt geb?uftt / namentïijh op 't gunt in feuere
acticuïen \yiitm tycbcz bermcït tegen^ 3nn<0enabtig boo^gefteït.
"\ 4 Yne Heeren, ik hebbe met feer bedroefder hertenverftaen, datinfekere poindendienuonlanx
indruk zyn uytgegaen , ik onder anderen befchuldigt
v/orde , al of myne woorden met de daden nietfouden
over een komen.
En nademael 't felve fo feer is ftreckende tot verminderinge van myne eere en reputatie,
fonderlingen dat in alle landen daer ik geweeft ben , my
vei hope altyd en in alles fo gedragen te hebben, dat niemand van wat ftaet of conditie hy fy , oorfake gehad

banöeti
iScrartt-

ïi)ferc
^»?a^
henjo/^
genfclier
Vertoog en
(ftantfe
bp ?rjit

heeft , aen myne woorden en daden te twijfelen, en daer ^~*r «!"!*
bencffens dat geen Heere van qualiteyt foude willen on- fïtt %tl
derlaten zyne woorden (als wefende zyne eere ten prin- baenaen
cipaelften daer aengelegen ) te verdedigen en verant- ^^«y1
woorden: So ben ik ook om dergelijke befchuldingen opfekcre
te wederleggen door goede redenen geinciteei ten ver- amtuiert
oorfaekt defe ter contrarien te vertonen , op dat een ye- j^ojft1
gelijken des te beter fien mag dat al 't felve mifTelijkeri <<32abe
door eenig mifverftand of finiftre rapport gedaen wort , ^an,^
enby gebreke van dien inmy geen plaetfeen grijpe, jfafttön"*
hetgemeyne fpreekwoord, Qititacet, confentire videtur. eere te na
Het is alfo, dat ik voor fekeren tyd binnen der ftad
van der Veere zynde , aen my zyn gefonden worden eenige gedeputeerde van de Heeren generale Staten , en
RaedvanState,
dewelke van wegenden felven Staten
en Rade waren verfoekende,
dat ik my na Middelborg
foude willen vervoegen, enfeggende datfy dooraenfoeken by zyne Excellentie fo vele fouden verwerven ,
dat defelve fig mede aldaer foude laten vinden : met dier
hope dat fy aldaer alle mifverftand tuffchen zyne Excellentie en my fouden ter neer leggen , my daerenboven voorhoudende , hoe hooglijken defe landen aen

pfritfebeit
Jiotwriöe
SSSSjjP11^
acn 5jjn
<5enabe
*wenp£f
fonfcen /'ert
i»e ant=
jjjfu? rcpj
befetbeges

de goede eenigheyt was gelegen: Defgelijx dat door SeJ>am
by hare Majefteyt yeijl,cn*
, als wefende
Excellentie
fijnegroot
in
credijt, faveur
defe landen
aen hare Majefteyt mochten gerecommandeert wórden : ook dat fy gaerne fien
fouden , dat ik de landen fouder verfchoninge mynes
lijfs , goed en bloed, nu fo langen tijd wel en getrouwelijken
gedient hebbende , daer in nog foude willen conweerdige en heylige befcherminge , tot Vliflïngén' den
tinueren en
, zyne Excel, metraeden goede correfponden 3. Decemb.
dat is goeden
veteri (uwen
Novemb.
2.3.den
vriend
onderftont
ftyl )ftilo
nieuwen ifi'7.
na
dentie by blijven, 't Welk alles in effect de voornaemftepoinden zyn, die my ten felven tijden zyn worden
ondertekent
voorgehouden , en waer op ik den felven gedeputeerden in fulker voegen geantwoort hebbe als navolgt.
Rj Lycejler.
Eerftelijken, dat ik den felven Heeren generalen Staten en Rade als voren , Van hunne goede affectie tot my
3Befeberanttooo?binge ïjoetoeï tn ban meemnge
toagötetna öetinöonbln'tftojtetebet&aïen/ nocij- ganfeh dienftlijken en ten hoogften was bedankende ;
tangbetoijïe baec m geftanbelt toerben betfcöepben met verfekeringe dat fo ik defelve hunne toegedane gefancn bte tot \tzttt betfïanb befec öifïotien ïjiec en negentheyt , wederom konde verdienen , ik tot diende
öaec bctïjanbeït toerben/ batoou bp Den <Sbttftm en welvaren der landen, mijn goed en bloed daerby
&onop ï)tec jegeng ooïs eenige betanttooo^binge i£ woldeopfetten, gelijk ik den felven ,in hetLieutenantuptgegebcn tot befenfie ban't gene ben boo;moemben fchap van fijne Excell. den Prince van Orangien hoger
<é?abeï)cmopIept enmeet.bcfcïwïbtcfjt/ foban om memorie , tot noch roe ( wefende inde veertien jaren )
ban&baetöept / aï£ bergeten öebbenbc be grote mei* altyd getrouwen dienft hebbe bewefen.
öaben Ijem bp ben $?mee ban <©;angten frooeïjlofc
Maeraengaende vanmy in perfone na Middelborg te
feïguci: memode betoefen / enbau inobebientie en begeven, dat'tfelveomfekere infichten, my feerbe'ontroutoigï)ept: afémetgcbennenbe stjneneeb baec denkelijken was, en dat door toedoen van eenige quade
jpsfjngenabemébe berpïicljt toaö / en aennemenbe geeften, my miffelik wat fchimpelijks aldaer foude heb- . een anbet commifïïe en boenbe eeuen anbecen eeb / ben mogen wedervaren , 't welk my als eenen van goeden huyfe, niet alleenlik fchande of fpot , maer ook een
fonbec
becfoeft ofinfïariti'e
te boen;
om ectfï bante 5ón
spne/ eeuwig verdriet foude vercorfaken , gelijk ik daer van
bienfï ontfïagen
eri ban sijneh
eeb geamteert
fo hebbe m goeb.gebonbcn béfclbé berantooo^Ömge door eenige onlankfe exempelen was gewaerfchout ,
waer van zyne Excel, verklaerde de apprehenfie noyt te
'aÏDïetm'tgeöceï/
fobiebpberi
ban^otenio feïfé m bmft i£
uptgegebcn felbe^abe
te ïaten boïgen
/ be hebben bevolen , en hebben de goede luyden * die den
beranttooo?bingéï)iec tegen ban ben ^becfïen ^>o* landen fo lange wel en vromelijken hebben gedient , eri
nop/fuïïen nip tn't naboïgenbc boeit te paffe brengen. tot hare Majefteyt met fo getrouwen yver geneygt ge<£n toaé tfe tijtel ban befe boo?fcï)?eben berant^
weeft ,middelertijde , (fonder tot eenige recht ofjufti>
tuoo^Ömgè ïupbenbe aféboïcl)t : Beranttooojbinge tie te hebben konnen geraken , ) fo fchandelijke gevanbanbenÏÏMgcboten^eci-cp&tüpg dBjabe ban ^o* genifle moeten lijden.
Aenlangende den twift die tuffchen zijne Excellentie
Ijenïo/ ©jp-jjeeretot ïlangenberg/etc. tegengfenec
bectoog en cemonfïcantiebpsijn^rceïï. ben OBjabe en sny wefen foude, dat ik niet en wifte , nog oyt en had-
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de konnen imaginsren of bedenken yectegens zijne Excel enti'te ( gene defelve eenigfïns Tonde hinderlijk geweeft zijn ) te hebben gedaen of voorgewent , dan allenelijken dat ik ( gelijk mijn ampt met brengt ) den lan(FoI.8j.) denenGraveMaurits, wilde getrouw blijven. Biddende dac zijne Excellentie believen foude den armen landen in den arm te nemen , en defelve te regeren , gelijk
zijne Excellentie hoogl: memorie gedaen heeft: den
Staten der felver in hare gewoonlijke autoriteytende
gem^ynte infgelijx in de eenigheyc te erhouden , en
voorts alfulken perfonen , die door quadc regeringe uyt
hun Vaderland geweken zijn , en die (als hebbende in
defen landen niette verJiefen ) doormiddel van eenen
peys, of anderfins tot hare goederen wederom gaerne
fouden geraken : niet overdenkende wat defen landen
( die de oorloge aengevangen en fo lange gecontinueert
hebben ) daer door foude overkomen, nietfo groten
credijtofgelovetc willen toeftellen: Op dac defe Provintien die totter oorloge het geit furneren, en nog in
goede geftalteniffe zijn , daer door niet verkort worden,
ennietgeraken info jammerlijken ftaetals dievanBrabandeu Vlaenderen zijn gekomen. Daer en boven dat
zijne Excellentie believen foude te gedenken , de getrouwighey t by zijne Excellentie den Prince van Orangien hoogl: memorie, met opfetten van zijn goeden
verftortinge zijnes bloeds , defe landen totdenuyterften bewefen , en dien volgende zijnen fone Grave Maurits , te laten genieten het verfoekvan zijn Excellentie
gedaen, dat defelve tot Antwerpen fwaerlijken gequetft
in 't doot bedde lag , als namentlijken niet anders voor
alle zijne getrouwe dienften tot recompence begerende,
dan dat zijnen fone Grave Maurits, in zijne plaetfe in
Holland en Zeland mogtevoor gerecommandeert blijven, 'tWelk als doen by den Heeren Staten is geaccorcleerc en belooft , ook naderhand bewefen , als hebbende zijner Excellentie Grave Maurits voor Gouverneur ,
Admirael , en Capiteyn generael over Holland en Zeland by folemnele commiflie aengenomen , al eer zijne
Excellentie tot Gouverneur generael over defen landen,
by den Heeren Staten is geftelt of gemaekt worden.
En hoe wel ik uyt vele rapporten van diverfe perfonen tot meermalen verftaen hadde, dat zijne Exc.by hare Maj. in groten aenfien en credijt was : dat nochtans fo
langehareMaj.de fouveraimteyt deferlanden niet aen
en name, feer bedenkelijk wasmy in eenigen anderen
dienfte te begeven, van den welken wel fcheen en ik genoegfaem bevonden hadde , geengunfte foude hebben
te verwachten : Niet tegenftaende dat ik uyt opregte en
f onderlinge affectie tot zijne Excniet alleen den krijgsvolke van defen landen fonder eenige afrekeningc vande
voorgaende dienften en contentement , tot zijner Exc.
devotie gebragt hadde , maer ook de ftad Bergen op den
Zoom (fonder dat onder den garnifonen aldaer van wegen hunne betalinge en achterwefen eenige muyterye of
alteratie is ontftaen ) in zijnen handen overgelevert : In
dier voegen dat ik defe dienften aen defelve zijne Exc
vanLycefter bewefen hebbende,niet konde bevroeyen,
hoe ik zijne Excell. hoge memorie met meerderen y ver
foude hebben konnen wefen toegedaen, en dat alles defen onaengefien ik noyt eenigen dank hadde konnen
behalen. Daer beneffens wat my jegenwoordelijken
foude gebeuren, daer zijne Excell. door inftigatievan
qiïade geeften , verfierde en leugenachtige rapporten ,
tekens my gealtereert zijnde , alle devoorfeyden myne
ofïïtieufe welda'den fohaeft hadde vergeten.
Ooknademael ik my felven erkende van fo goeden
en out herkomenden geflagte , dat geen Grave wie het
fy, my diesaengaende yet tot fchandc foude konnen ver •
wyten , en dat ik geene vaffal van eenigen Potentaten,
maer alleenlijk den Koomfen Rijke ben onderworpen,
hebbende daerenboveh fo langen tyd in diverfe perijkelenmynes levens, met confumtie myner patrimoniale
goederen , my in defe landen onthouden , en defelve
alfo doorwandelt en bekent, dat ik vaneenen nieuws
aengekomen Heere niet wijders konde leren, enweshalven ik my alleenlijken uyt Duytfland by zyne Excellentie hoogl : memorie hebbe begeven , om ( alfo hy
by allen Potentaten voor eenen wijfen Krijgsheer vermaertwas) ïnmyn jonkheytyetwes tefien, horen en

leren: So fouden alle myne verwanten , myeen te feer
grote ligtveerdighey t toefchrijvetijdat ik (daer van Govi
gedankt fy)genoegfaem t' huys hebbende om inde qualiteytvaneen Grave eerlijken te leven , my in defen forgelijketyden, in eenen nieuwen dienft , eninfulkefwarigheyt , nieuwelike foude hebben begeven. Infonderheyd fo ik (God lof) genoegfaem middel hebbende ,
om in dienfte vangroten Heeren en Potentaten te geraken , my tot mijnder verkleyninge., den dienfte van
eenen particulieren Grave foude ondenyorpen.
Maer fo hare P»ïajefteyt geliefde de fouverainiteyt van
defen landen aen te nemen , en zijn Excellentie als Gouverneur daer in te ftcllen , dat ik van wegen hare Majeft.
niet alleenlijken eerbiedig zijn foude, zijne Excell. allen onderdanigen dienft te doen , maer defelve te voets
vallende , ook alle behoorlijke eere te*bewijfen.
En fofulx niet en foude gefchieden, dat ik in geen vordere fwarigheden foude begeren te treden,maer fo wanneer defe landen in eenen goeden ftaet, en zijne Excellentie Grave Maurits in de plaetfe des gouvernements
van zijnen Heere Vader hoger memorie (gelijk fulxby
allen Gouverneurs is gebruykelijkgeweeft ) behouden
en gecontinueert ware, ik als dan veel liever een reyfe
na de Koninklijke Majefteyt van Dennemarkenfouda
doen, fonder nogtans in 't minfte te veranderen die goede en opregte afredie, die ik tot dienfte van hare Majefteyt ahyd hebbe gedragen.
Aengaende hare Maj. , bekende ik vrymoedelijken,
dat fonder fouverainiteyt of abfolute hulpe van dergelijke Potentaten , defe landen tegens den Kon. van Spangien qualijken oorloge offenfive konden voeren, en ook
ter contrarien, datfe meer als fumfant zyn, om defenfïve
te oorlogen , nadien tot onderhoud der felver (fo menigen bewuft is ) rechcevoort meer gecontribueert wort ,
dan gefchiet is by tyden van zyne Excell. hoger mem.
Die des-niet-tegenftaende en ook datter ten felven tyde
geen andere fecoers of afliftentie voor handen was,geen
twijfel of fwarigheyt gemaekt heefr,tegens de magt van
den Konink van Spangien defe landen te defenderen ,
en daêr in tot den uyterften zynes levens te volherden.
Om dan te komen tothetpoinct, ente betonen dac
't gene ik my van wegen zyn Excell. aen den voorfz. gedeputeerden beklaegde,niet alleenlijken en was van hec
werk vaneenen Dankaert : So hebbe ik om myne eere
te mainteneren , en op dat een yegelijk van de gelegentheyt defen aengaende, mag zyn geinformeerc , niet onderlaten konnen defe myne verantwoordinge in druk
eenen ydeien te openbaren , als diegene die niet anders
en begeert , dan myne woorden t' allen tyden geftancte
doen , en fo lange God Almagtig my het leven vergunt,
met allen mogelijken vlijt te beneerftigen, dat defelve
myne woorden > met de daden of werken mogen overeen-komen. Verklarende overfulx hier mede expreflelijken , noyt eenige andere antwoorde in effecl, dan boven yerhaelt is , den voorfeydengedeputeerden te hebben gegeven, en prefcnterende"tfelve te willen houden
ftaende, met't gene daer van ik profeffie ben doende.
Hier volgt/her poinft, 't gene in de remonftrantie van
zijne Excell. tegens my geallegeert word.
En fo ten felven tijde uwer fommïge , ook eenige uyc
den Rade fo wel in defe fake als by.den Grave van Hohenlo gebruykt worden , weeègy wel wat yerklaringe
ik hém hebbe doen doen , niet tegenftaende hy tegens
my'niet fonderlirigs hactde weten by te brengen , dan alleenlik feker pretens-rapport van eenen Dankaert, dewelke nochtans 't felve rapport ontkent heeft, en daer
by verklaertjdatmen door flinkfe önbehoorlijkeThiddélen hém hadde willen voor de waerheit doen bekennen,
wes de Gr. van Hohenlo hem dede voorhouden, 't welk
hy feyt gewèygert te hebben. Het kan u ook indachtig
wefen (fo ik.gelove) watadvijs defelve Grave u gegeven
heeft, haerMajelt.en mijn aehgaende,onder andere dac
hy ons geen verhindcringefou.de willen doen, maer na
den Konink van Dennemark,fo hyfeyde , vertrecken >
dochgy-luyden , ofdie van den uwen tot hem zijn gefonden geweeft, kond veel beter oordelen uyt fijn nagevolgde daden en vverken?of defelve met zijne voorn. belofte en verklaringe overeen komen of niet : aengefien
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hy federt niet alleen geweygert heeft mijn patents na te
komen, u luyden polver en ammunitie van oorloge te laten volgen, met andere gelijke dingen,maer ookgantfch
sfgeflagen my te erkennen of genoot famen.
lierftelijkert , aengaende het ftuk van eenen Dankaert , referere my op de vier depofitien van fekere getuygen rechtelijken gepaffeert j eenfdeels voor den
Schout , Borgermeefteren , Schepenen en Raed der ftad
Delft i ook voor Schepenen en Secretaris van Gcertruydenberge , en voor eenen Notaris in den Hage, genaemt
Rijfwijk , waer uy t hoewel genoechfaem te verftaen is,
met wat gelegentheyt de cartellen by Sr. Eduard Norits
aen my zijn worden gefchrevenifoude my nochtans veel
liever zijn , dat hy een weynig tij ds in defe landen hadde
gebleven , tot dat ik tot eene matelijke gefóntheyt hadde mogen zijn gekomen. Verhopende dat fonder vele
woorden of ceremoniën te maken , wy de faken onder
malkanderen foiouden hebben ter nedergeleyt,dat niet
van node zijn foude daermede veel ints of pampier alhier te verflij ten* des niet-te-minallegere dit hier, op
dat niet gemeynt of gefeyt worde 't gene voorfchreven
by my te zijn erdicht.
En hoewel in allen Koninkrijken en landen gebruykelijk is , dat geene fïmpele Capiteyn derf of vermach
( dan op de verbeurte van zijn leven ) d'een den anderen dergelijke brieven te fchrijven, ten fy dan met
voorweten en confent van de hoge Overigheyt : So ift
nochtans, dat de voorfz. Sr. Eduard Norits ,met acnfiende mijnen ftaet, noch de fware krank heyt , overmits de
quetfure die ik voordeSchaofevanZutphen, in dienfte van den lande en zijn Excell. , vandenvyand hadde
bekomen , defelve cartellen aen my gefchreven en gefonden hebbende , dien niet tegenftaende info groten
aenfien en genade als te voren, by zijne Excell. altijd is
gebleven , immers noch gefavorifeert , deffclfs hof en
tafel dagelijks frequenterende, en daeren-boven (fo
gefeyt wort) by zijn Excell. voor derfelver vertrek , ontrent Vullingen tot Ridder is geflagen worden.
Ten anderen , fijne Excell. verreyfende uyt den Hage voor-by de ftad Delft, daerik ten felven tijde van
3e voorfz. quetfure krank was liggende, en zijnde in
mijnen Logemente gekomen Sr. Heyden, zijnen Kamcrlink , by den Heere Vekmaei fchalk Pelhem , en is
xny doch het minfte niet gebootfehapt : Waer door fo
ik vermoedende was zijne Excellentie tegens my te zijn
gealtereerten vergramt , hebbe door fekeren brief met
Capiteyn Williams aen zijne Excellentie gefonden , geprefenteert voor alle aenklachtencnvalfche rapporten
mygenoegfaemlijk te verantwoorden : Waer op foik
geene antwoorde of refcriptie konde bekomen,ben veroorfaekt geweeft andermael aen zijn Excell. na Maesland-fluys te fenden Kapiteyn Reid , met brieven van
credentie , en de vorige prefentatie , en bidden dat fo
verre yemand ware, die myby zijne Excell. hadde befchuldigt, defelve gelieven foude mydaer van te adverteren met
,
verfekeringe van my fulks te verantwoorden
dat zijne Excell. een welgevallen en contentement foude geichieden : maer is infgelijx geene fchriftelijke dan
alleenlijken mondelinge antwoorde daer op gevolgt,namentlijk, dat zijn Exc. nieuwers van en wifte : daerby
voegende, dat S'. Eduard Norits van my ongelijk gefchiet was , 't welk my by den felven Kapiteyn Reid
voor antwoorde gerapporteert is.
Aengaende hetadvijs by my gegeven van wegen hare
Majeft. en zijne Excell. roerende de oorloge offenfive
en defenfive,zijn mijne woorden daer van hier voren genoegfaem verhaclt , en ben overfulks my tot defelve
noch ganfchelijken gedragende.
Van mijne reyfe naer de Koninklijke Maj. van DcnJftopenbe
't gene öp nemarken, zijn infgelijks de woorden niet anders , dan
sefept
gabbe ban gelijk die hier voren verhaelt zijn, daer van gevallen,
jrjn tcpfe hebbende wel gefeyt na Dennemarken te willen vernaüenCo* trecken (gelijk ik nochgefintbente doen) maer noyt
den tijd genoemt , wanneer , gelijkerwijs zijne Excell.
na Engeland te verreyfen , ook dikmaels heeft voorgegeven, 'twelk ook noch niet is gefchied , en waer na ik
nochtans niet hebbe gewenfeht. Doch ik hebbe om
fekere en gewichtige redenen eyndelijken bedacht en
befloten geweeft dier tyd mijne reyfe na Dennernarken

IV. Deel.

te vorderen , ten ware defelve reyfe ter begeerte en ern*
ftige aenhoudinge van den Heeren Staten hadde opgefchorft geweeft : den welken ik uyt oprechte afteeïic
noy t hebbe willen weygeren , 't gene by hen-lieden van
my verfocht of begeert is , tot dienfte van den. lande gedaen te worden. Infonderheyt hoe dat de landen in
meerder perijkel of gevaer geweeft zijn , ik den felven
altijd weyniger hebbe konnen of willen verlaten : En
foude noch ganfchelijken tegens mijn hert en fin zijn
uyt defen landen te fcheyden , aenmerkende dat defelve
meer dan ik oyt te voren gefien hebbe, in fo dangereufen ftaet lanxfo meer dagelijks gebracht worden : Namentlijken dat de gemeynte tegens den Staten hunne
wettelijke Magiftraten en Overigheyt opgerokt, en alles d'een tegens d'ander tot oneenigheyt word gedreven : Ook dat vele vreemde oorblafers, die fich in defc
Provintien (tegenwoordelijk totter oorloge alleenlijken contribuerende) outhouden , en daer in het minfte
niet te verliefen hebben , fo groten gehoor en credijt
gegeven wort. Zijnde daer-en boven altans gevolgt,
dat in defen ongelegen faifoen , fo opentlijken van den
peys word voorts geftelt. Welke beyde pointen, als
namentlijk die oneenigheyt en den vrede, zijn mijnes
bedunkens in de(e jegenwoordige conjun&ure, de principaelfte middelen, ftreckende tot uy troeyinge der ware
Chriften religie , ondertredmge van de privilegiën , en
<0p ïjet
dienvolgens tot den generalen ondergank van't gemey- toattjP
he.befte, en welvaren defer landen.
bttcutüeN
Enalfoeehigehier op feggen of voorwerpen mochten, wat ik my defer landen hebbe te bemoeyen , of wat pen ban
myaen den felven is gelegen , mogen defelve daer op
voor antwoorde verftaen: dat ik over vele jaren onder bent met
ban befe
zyn Excell. hoger memorie my in dienfte van-den lan- bt faken
den begeven hebbende , my jegenwoordelijken bevin- lanben
de met den Krijgsvolke fo verre daer in gelaten , dat mocjen*
Ijetftttbti
ik in defe geftalteniffe , fonder myne grote fchande
em oneere , de faken van den landen niet foude konnen verlaten , en den welken ( dat God verhoede ) fo
verrequalijkginge, foude in mijne particulier fovele
te verliefen hebben , als eene van mijnes gelijken, wie
hy fy , wefende in defen landen niet geboreu.
tuetclK;
Nopende datter vermeld wort , als dat de patente van bieren
batt
be0<j5?a#
zijne Excellentie niet foude geobedieert zijn worden:
Sal ik de belofte by defelve zijne Excellentie dies:aen- beifbaiï
gaende gedaen , hier onder allegeren , willende alleen- Hpcefters
lijken defen pointe voor 't eerfte beantwoorden. Het is
eenen yegelij ken genoegfaem bekent, dat :ik by tijden Patenten*.
van zijn Excellentie hoger memorie ( gelijk ik nog doe)
gedient hebbe als Lieutenant generael over Holland en
Zeland , gelijkerwijs ook ten tijde van zijne Hoogheyt
den Eertf-hertog Matthias , zijnde des Keyfers Broederen Gouverneur Generael vanden landen , ook by
zijne hoogheyt den Hertoge van Anjou, wefendeden
Broeder van den Konink van Vrankrijk , Hertog van
Braband , en Gelderland , Grave van Vlaenderen , &rc»
En al ift dat hare beyde Hoogheden ( als zijnde den felven de privilegiën van den landen, en autoriteyt van den
particulieren Gouverneurs onbekent) onderwyleneenige Patenten op fekere fteden van den gouvernement*
van zijn Excellentie hoogl. mem. aen my hebben gefonden, fonder bygevoegde fchryvens van defelve zyne Excellentie , fo hebben my nogtans befwaert defelve
Patentente obedieren, en over fulx aen hare Hoogheden de privilegiën van den Provintien van Holland en
Zeland , en de autoriteyt van den particulieren Gouverneurs van dien remonftrerende , zijn defelve daer van
onderrigt en te vreden geweeft, vertrouwende van doeri
voortaen den Gouverneurs hunnen gouvernementen,
gelijk *t felve van alle oude tijden is gefchiet en onderhoudenIn
: welken regart ik verhope dat zijne Excell.
gelijk de grote Potentaten gedaen hebben , fal weten
lig te reguleren , geene nieuwigheden in defe landen fal
willen invoeren , en veel weyniger op den particulieren Gouverneurs fonder wettige oorfake eenig mifvertrouwen ftellen , of hen hare autoriteyt en gerechtig<heytin haren gouvernementen begeren te benemen.
Ikbekenne,enis waerachtig dat de Heeren Staten
aenmy gefchreven en verfogt nebben, eenigequantiteyt polyers te laten volgen , en dat met die caufule ,
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Soö verfs de gelegentheyd der frontieren fultf lijden en toeld-

: ten mochte : Maer ik ten felven tijde acn hunner E. fekere vertoog doende , als dat een merkelijke quantiteyt

i5*jj

fetten. Daer na is de vyand fo haeft niet vertrocken geweeft , of en hebbe allen denfoldaten , die ik daer toe

konde bewilligen , naer'Zeland gefonden , zijnde my
pulvers afgegaen en geconfumeert was in 't befchieten dier tijd in der waerheyd onmogelik , allen den knechten fonder eenige betalinge willig te maken , om fo veren in-nemen van den huyfen van Loon en Boxtel , op
de tochten na Evnthovenen Helmont, infgelijx op de
re terftont te vci trecken , gelijk naderhand aen de ongrote fchermutfinge byde Schanfe van Engelen , daer willigheyd genoegfaem gebleken is, alsmen't felve
Haultepenne gefchoten werde , in 't veroveren vande- volk onder 'c beleyt vandeGrave van Meurs,. om de
felve Schanfe, die fonder böfchietenfig nieten woude Duytfe ruyteren te bejegenen, heeft willen gebruyken.
Én dunkt my (onder correctie ) dat fo verre men ten
overgeven , en voorts na dien de vyand met 42 vaendelen voet -volk , en 23Cornetten ruyteren omtrent felven tijde een fo fchone occafie van hoog water waerBoxtel ten felven tijde was liggende: en over fulx tot genomen , en het ganfche volk t'famenderhand voor
verfekertheyt der ftede van Heulden , hethuys enden 's Hcrtogenbofch hadde willen gebruyken, de vyand
Weert van Hemert notelij ken gehouden , en met een entwederde ftad vander Sluyfe of den Bolfche foude
goede aental volx moede bewaert worden , dat tot prö- hebben moeten verlaten. En ontwijffelijken fo verre
vifie van den felven htiyfe en behoef van denfoldaten alleen het gedetineerde volk uyt Gelderland, Vriesdaer omtrent liggende ( die des vyands alle uren Waren
land ,en vaiv Utrecht by my gekomen ware , men foude evenwel door de bequame gelegenthcy t des waters ,
gewachtig) een quantiteyt polvers derwaerts moefte
beftelt worden : Hierenboven dat de vyand met zijn en overmids den groten hongers- nood dier tijd binnen
volk in Brabant fwervende , fonder dat men verfekert defelveilad zijnde, yetvruchtbaerlijks hebben konnen
was , waer het hooft wol hen wenden , ik genoorfackt uytrechten , gelijkerwijs men heeft mogen fpeuren ,
geweeft was de lieden van Heufden , Worchum,Geer- aen het weynig volk by my geweeft , als zijnde niec
truy denberge , Willemftad , Sevenbergen , denClun- fterker dan 1800 Soldaten ( overmits ik ten felven dader, en het huys van Hedel met polver te vöorfien ,
ge een ander palfagie met 1000 knechten üadde moeten befetten ) niet befchanft , maer a-lleenlik in een
Waer door de provifie fo feer was gemindert , dat ik
den felven Heeren Staten by mijne vertoog verfogte, wage-borgt befloten, wat Haultepenne daer opheeft
dat hunner E. gelieven foude eenig ander middelvan konnen gewinnen , die hoewel met zijn volk ongelijk fterker was , als ik daer ontrent , nochtans de
polver te vinden , aengefien de fronrieren alfdoen , fonder dëfelve in evident perijkel te {tellen , daer van niet Schanfe van Engelen , fonder óie te ontfetten , heefc
konden of mogten ontbloot worden: In fulker voegen , moeten laten verloren gaen. Maer ik hebbe een groot
dat daer mede der Heeren Staten fchrijvens of begeren vermoeden en houde voorfeker , dat eenige geeften
met geweygert, maer alleenlij ken den nood en gele- j (gelijk ik verftaen hebbe dat fy fich opentlijk hebben
gentheyt der frontieren is geremouftreert worden. En beroemt) totmijnder fpijt verhindert hebben , dat het
hebbende defelve Heeren Staten de voorfeyde redenen voorfz. volk by my niet is gekomen , op dat ik met den
goetgevonden , en daer door contentement bekomen, j felven den landen geenen dienfte doen , of eenige eere
hebben een andere goede quantiteyt polvers gefonden : foude behalen , gelijk genoeg een Capiteyn Kleerha
en daerom en dunkt my niet , dat ik dies-aengaende van gen hem heeft ontdekt en laten verluyden , aen fekeren geloofweerdigen perfoon , die my 't felve gerapBauljet ongehoorfaemheyt kan worden befchuldigt.
fecaecs
>■ *t Is ook tot mijnder kenniiTe gekomen , hoe dat fijne porteert en by eede heeft verklaert , by den felven
Excellentie is aengefeyt worden , dat ik tot fecoers der Kleerhagen binnen Uytrecht, uyt fijn logement totzijlooft fouöc
tebbenw
ftad vander Sluyfe, foude gefeyt of belooft hebben uyt | nen mef-gefellen gegaen,en wederom t'huys komende, ( r°l-86- )
fenaentot defen oorden te konnen fchicken a^oo foldaten met | gefëyt te zijn, datter genoeg in was verfien.dat ik aldaer
tmrfct öart ^oopeerden, waer op ik wel bekenne waerachtig te j niet uytrechten foude. Uyt dele en diergelijke dingen
öeftao
zyn , dat eenige gedeputeerde van den Rade van State kan een yegelijk oordelen , wat fulke geeften voor goegekomen zynde tot Geertruydenberge , my gevraegt
de Patriotten zijn , en hoe feer by den felven het welhebben, hoe vele foldaten ik in dien oorden foude konvaren van den landen wort gefocht of beherticht. '
nen ontberen , om binnen den tyd van drie weeken of
My en kan hier-en-boven niet vrcemders te voren ©anqefrfij
een maend na Zeland te worden gefonden : waer op ik komen, dan dat over my van wegen eenige inobedientie otebtentte
alleenlijken conditionaliter geantwoort hebbe, fo verre geklaegt wort , nademael ik noyt in eede , noch dienfte <02a^e
hetgedeftineerde volk van Grave Willem van NafTau, van hare Majefteyt vart Engeland, of van zijne Exeell. banSLpce*
van den Heer Generael Norits, en den Overften Schenk geweeftben, en dat des niet tegénftaende eenen yege- toont*
{]*££•*'£
middeler-tyde aenquamen, ook de vyand daer-en-tuf- lijken genoegfaem bekent is , met wat oprechte en on- tjcbben lies
fen in dien quartiere niet quame yet te attenteren , ik
derdanige afredfie tot hare Majefteyt ik vanaenbeginne
den voorfz. nombre vap 2?oo foldaten en 300 peerden
altijd getracht hebbe te bevlijtigen 't gene, daer mede
foude konnen fenden. En hoewel (gelijk genoegfaem ik felve hare Majefteyt allen onderdanigften dienft na
notoir is) de vyand onder defen met 42. vaendelen voet- mijn vermogen foude konnen bewijfen , gelijk men
volks en 23 Cornetten ruyteren tot Boxtel was liggen- heeft mogen fien ten tijde dat de fteden van den Briele ,
de, en het vierendeel van den gedeftineerden volke uyt Vlifïingen , met den Caftele van Rammekens , fonder
Gelderland, Vrieslanden van Utrecht niet en was ge- eenige bppofitie of fwarigheyt van den Krijgs-volke
arriveert , hebbe nochtans alle de Engelfe ruyteren met daer in liggende fogoedwilliglijken in handen van hare
den compagnien van den Kapiteynen Bax , by my zijn- Majefteyt, volgens de refolutic van de Heeren Staten
de, derwaerts gefonden : welke ruyteren t'famen ge- door mijn toedoen zijn geftelt en gelevert worden , en
telt, fterk waren over de 450 peerden, en de voorfz. niet tegénftaende dat ten felven tijde vele quade geevoet-knechten, fo Engelfe -als Vriefe , 1325 kopften arbeydende waren, om den garnifoenen daer in wefende, teinduceren , datfe niet uyttrecken fouden , ten
pen : alles volgende hun eygen verklaringe , als'èr
provianden of munitien waren te ontfangen. En aen- ware datfe van hunne lange getrouwe dienften en achgaende het andere volk , 't welk hier en daer uyt den terwefen van dien , alvoren contentement fouden hebben bekomen : En ik foude ook noch vóór fo vele my
omliggenden garnifoenen was gelicht, en hebbe 't felve fo verre niet mogen verfchicken , aengefien de vyand mogelik ware , niet onderlaten hare Maj. allen onderdanigften dienft te bewijfen , en my daer in te bevlijtigen,
fo fterk als voren tot Boxtel bleve liggen , op dat in allen gevalle denHemertfen Weert niet afgenomen, en als den felven eenigfïnts foude mogen aggreabcl zijn.
alle andere frontieren , daer aen fo vele gelegen is ,
Aengaende zijn Excellentie, en wete niet wat gemochten bewaert worden, hebbende overfulks 't fel- hoorfaemheyt ik defelve meer foude hebben konnen
ve volk gclegert in denHemertfen Weert, en wel be- betonen. Want onaengefien dat ik als voren, niemand
fchanft aldaer laten blijven , om in defelve plaetfe, als dan alleenlijken den Roomfen rijke ben onderwoipen ,
wefende den anderen frontieren feer na gelegen , het en zijne Excellentie met geenen bloede of anderfints
volk aen der hand te houden , en by fo verre de vy- verwant , maer onbekent geweeft ben , hebbe defelve
and eenige ftad of plaetfe quame aen te taften, defelve t'zijner aenkomfte in defen landen alle en.r
.
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daer mede terftontna dea nood en gelegenthcyd te be- ' dientie datclijken bewcfen,als of ik tot fijnen dienfte by
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Vervolg der Nederïandfc oorlogen*
eed? verplicht geweeft ware , hebbende de ftad Bergen dereri dié van defen landen eenige eere eh 'weldaden
op den Soom ( hoewel defelve in den tractate met hare hebben ontfangen , en daer door totftaet enautoriteyc
Majefteytaengegaen niet was begrepen , en defoldaten zijn gekomen , in't herte wolde doen bejegenen en ons
daer in wefende der caufen van hun langdurige dien- fclven wel laten oordelen, of de landen fchuldig en
ften, een merkelijke fomme aenden landen ten achreren verobligeert geweeft zijn ons met diergelijke weldaden
waren ) zijne Excellentie fouder eenige fwarigheyt te vereeren : Ook of defelve by erffeniffe van onfen
doen in handen ftellen , en al dat Krijgsvolk, fonder af- ouders , of van wegen onfe getrouwe dietiften ons zijn
rekeninge , contentement of verfekertheyt van dien te toekomende : of dat wy door eenige ander particuliere
•hebben , alleenlijken met woorden ,dat hen fulx by zijn affectie daer toe geraken. En voorts dat God ter contraExcellentie is belooft geweeft , onder zijnen eed en ge- rien ons gemoed daer heen dirigeren wolde , dat wy de
hoorfaemheyt gebracht.
ontfangene weldaden vanden landen, tegens denfelSonderlingen voor mijnen perfoon , hebbe ik altijd ven met behoorlijke dankbaerheyd wederom mogten
zijne Excellentie gevolcht, en gelijk voorfeyt is, niet vergelden.
anders dan of ik inderfelver dienft geweeft ware, geNopende 't gene in den voorfchreven artieul van zij- 2SeInn«
obedieert, en alle eere bewefen, hebbende in de ontfet- nc Excellent. remonftrantie wijders gefeyt wort, als dat Hl1 !^J,j*e*
tinge der ftad Grave , voor de fchantfen van Nimwegen iknietfonderlinx tegens zijn Excellentie en hadde we- ^a(xt fL,Us
i>
en Berkshooft , my altyd goetwillichlijkcn laten ge- ten by te brengen , dan alleenlijken fekere pretens rap- öegcrap*
bruyken. Ook voor de ftad Doesborg daer men den port van eenen'Danckaert , referere my deftialven op de H^"™1
ftorm doen foude, en voor de fchantfe van Zutphen navolgende poincten , hier alleenlijken by voegende,
daer ik dodelijken ben gequetft worden. En dat boven dat de voórfchreve Dankaert , de woorden yan den fclven artieul , Dat men door flinkfe en onbehoorlijke .
defen fonderlingen meer is , hebbe allen het Krijgsvolk
middelen, hem hadde voor de waerheyd willen doen
datmen op de frontieren heeft konnen ontberen, in't
leger gebracht , en het felve niet anders dan of het be- bekennen, wat de Grave van Hohenlo hem dede voorhoudenby
: fekere zijn gefchrifte in forme van requefte
taelt geweeft ware , zijne Excelletic voor fo veele in my
aen
my
nu
onlanx overgegeven,expreffelijken verklaert a
geweeft is, tot dienfte van den landen doen gehoorfamen , en voor mijnen perfoon met grote moeyten en ar- onwaerachtig te zijn, gelijk uytde copye defielfsgebeyt gelijk een fïmpelfoldaet fulx geobedieert, dat ik fchrifts hier na bygevoegt en genoteert met de letter A
voorwaer niet wifte of weten foude meerder obedien- een yegelijk heeft te vernemen.
tie te liebben konnen bewijfen. Ik bekenne wel dat
Eerllelijken na de komfte van zijne Excellentie in ^an ^
ncerfïiszijne Excellentie my meerder commandement heeft
defe
landen,
aleer
defelve
by
den
Heeren
Generalen
aengeboden , dan ik foude hebben weten te bedienen of Staten tot Gouverneur Generael defer landen is ge- bebotc "en
verantwoorden , te weten het Lieutenantfchap gene- maekten geaccepteert worden , beforgende dat om het öaciue'tt
Ijcpt ges
rael over allen den Krijgsvolke van wat natie die waren, gemeyne Krijgfvolk ( fonder den felven eenig conten- btenfftban
en ook in allen den vereenichden Provintien : maer re- tement van hare voorwende dienften en groot achter- ??LïanJS.
ferere my cies-aengaende op de excufen , by my ten fel- welen van dien te geven ) onder eenen nieuwen eed te <^j;ccilven tijde aen zime Excellentie ovcrgelevert. Waer van brengen , diverfe lwarigheden fouden ontftaen , heeft
mijn genadichfte Heere den Cheurvorft van Colen , en aen my verfogt het voorfz. Krijgfvolk tot den nieuwen
Ivleefter Pauwels Buys, die in defelve faken by zijn Ex- eed te willen induceren , op conditie en met beloften
cellentie zijngeemploieert geweeft , goede kennifle die ik van wegen zijne Excellentie doen foude , dat defelve hen lieden tot hare afrekeninge en volkomen conzijfl hebbende.
Maer indien men die obedientie mifTchien anders foutentement van dien wilde verhelpen , henlieden ook
de willen interpreteren, als genomen, datdoor quaden j tracleren en vertrouwen, gelijk zijne Excellentie horade, eygene opinie , ofanderfints eenige commande- jger memorie gedaen hadde. Om 't welk te wege te
menten uytgingen , die tegens den rechten en privile- 1 brengen , en heeft aen mijnen devoir , en neerftigheyd
gien vanden landen, tot nadeel des Vaderlands, verkley- niet ontbroken , als hebbende na grote moeyten en opninge vanden particulieren Gouverneurs , prejuditie pofitien, den Krijgfvolke op de voörfz. conditien ten
vanden Üedenof garnifoenen van dien fouden mogen laetftentothetprefteren vandeneedgebragt.
ftrecken , waer in de obedientie fonder eenige redenen
En fo ik my daer beneffens tegens den felven Krijgf- ^J &*
volkereciproquelijken hebbe moeten verbinden, hen banger re*
ter contrarien t'aenhoren , foude moeten worden geobferveert enalfo achtervolcht , hetgemeenefpreek- in alle voorvallende fwarigheden te willen afiifteren en stment
woort , fic volo , fic jubeo , leerende exempelen van wij- voorftaen : So is dien niet jegenftaende gebeurt dat zij- j^JSp
len den Hertog van Alve , wat door dergelijke faken is ne Excellentie het regiment van wijlen den Colonel Coionel
gevolcht. Welke hoewel by den Konink van Spangien Haultain ftaende onder mijn gebied, en daer op (al fêauitam
als Gouverneur generael over allen defen landen was eer zijne Excellentie in den landen gekomen is ) eenige j|*Jj ^5'
geftelt, vele fteden en fterkten met zijne garnifoenen andere vertrooft waren, heeft gegeven aen den Heere
hadde befet, en daerenboven meteen grote macht van Philppe Sidney, fonder dat ik daer van de minfte adKrijgsvolk was voorfien, en hebben nochtans de Staten
vertentie gehad hebbe. 't Welk ter kennifle gekomen
vanden landen niet als (laven willen geregeert worden , zijnde van de gemene Colonellen , Ritmeefteren , en
hebbende alle alfulke onrechtigc en geweldige com- Capiteynen , hebben eenfamentlijken fekere requefte,
mandementen tegens hunnen welvaren ftrijdencle , met (daer van de copye hier achter genoteert met de letter
goeden raed van den genen die den Provintien getrou- B isby gevoegt) aen my geprefenteert s myby defelve
we waren, en het hare daer in hadden te v'iliefen, fo vermanende mijner voorgaende toefegginge, met biddoorwogen en na rijpe deliberatie fobeleyt, als fy tot
den en verfoek , fodanige nieuwigheden daer door fyGodes dienfte , behoudinge van hare gerechtigheden en lieden fouden verachtert worden , zijne Excellentie te
vryheden oorbaerlijkfl: bevonden : Nemende derhalven willen remonftreren , op dat defelve gelieven foude in
de wapenen in der hand cm den Spangiaer den te weder- ; conformiteyt van zijne beloften, hen-lieden op den voet
ftaen , daer in fy tot defer ure zijn continuerende. Sulx j by tijde van zijne Excell. hoger memorie gebruyk, te
datgrotelijken te beduchten ftaet , daer fo menig 1000 jtracleren : Namentlijk dat elke natie onderde zijne foueerlijkeluydeuomdc vryheyd defer landen te behou- jde geadvanceert worden, en na yders qualiteyt of verden, zijn geftruy kelt, fo exceflive fommenvan gelde dienften , als Sergeant tot Vaendrig, Lieuten. tot Capit.
om tegens den Konink van Spangien te oorlogen, te ; Capiteyn , totOverfte Lieutenant, en defelve tot Cowenen sebragt, en om daer in te continueren nog van lonel allenfkens mogten gepromoveert worden, opdat
dage tot dage en hoe lanx hoc meer gefurneert worden , elke natie om over de zijne te commanderen geftelt
dat het nu feer befwaerlijk zijn foude fodanige onge worde , en zijne Excellentie de coftume of gebruyk
hoorde commandementen in defe landen ( fonder uyt- \der Hoge en Nederlandfe natie mogte bekent worden,
terfte ruyue der felver ) te willen gebruyken en doen fEn ik defelve requefte aen my overgegeven , terftond
obedieren.
[ wederom prefenterende , verhoopte daer mede zijne
Ikwenfchevan hertenen biddeGod, dat hy in defe fExcellentie een fonderlinge welgevalletedoen. Daer
jcgenwoordigegelegentheyd destijds, my enaUenan- ' ter contrarien 3 niet tcgenftaende defelve requefte feer
IV. Deel.
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maer mv te voren daer van te verwittigen, en daer op
demoedelijken was gecoucheert,'my't felve niet alleen- eerftelik te aenhoren , met verfekeringe , dat wy defelve
lijken feer qualijken en grammelijker wijfe is afgenomen worden, maer ook defelve tot mijne belallinge zijne Excellentie en den landen fo goeden getrouwen
dienfte fouden doen , als eenige andere garnifoenen
op 't archfte heeft willen interpreteren.
En nadien ik altijd gefien nebbe, dat alle requeften , (wie het waren) fouden konnen doen : Verfoekende dat
zijne Excellentie gelieven foude daer van fchriftelijke
op goede redenen gefundeert , en met behoorlijke re- acie
te verlenen. Maer defelve fich daer in befwaert
verentie ingeftelt zijnde, alle Potentaten mogen worden overgegeven , en dat het vertoog van dcfen Krijgf- houdende , dede my door zijne Cheurfurftelijke Genade
volke (dat op de toefegginge van zijne Excellentie in aenfeggen , fo verre ik met zijne toefegginge in byvvefen
deffelfs eed en obedientie fig fo gewilliglijk heeft bege- van zijne Cheurfurftelijke Genade wilde te vreden zijn ,
ven) voor heteerrte beginièl fo qualijken verftaenen defelve zijn Excellent, wel geneycht was mijn verfoek te
accorderen. Waer op ik alfdoen voor antwoorde gaf,
afgenomen wort,"ware wel te vrefen, dat vele ongerufte dat eenes Heeren of Princen woorden belofte, myfo
geeften , dier ( God betert ) meer als te vele lïch huytienfdaegs by groce Heeren laten vinden , onderftaen vele was als zijne briefen fegel. Welken achtervolgenfouden het Nederlandfe krijgfvolk in meerdie ongunfte
de binnen den Hage in zijne Excellentie kamer , defelte brengen : Waer door foude mogen volgen , datfy
ve zijne Excellentie in bywefen van zijne Cheurfurfteuyt alle garnifoenen genomen , en in oorden en plaetfen
lijke Genade als getuyge, my beloofde, en toefeyde met
fouden gefonden worden , daer defelve entweder door hoge en ernftige woorden , tot confirmatie van den
hongers nood fouden moeten verlopen , van de boeren
felven metd'eenehandop zijne borft kloppende, dat
verdreven en geflagen , of aldaer de fafto gecaffeert wor- hy fulke garnifoenen fonder mijn advijs nimmermeer
den : gelijk vele oude Capiteynen is wedervaren , die en foude veranderen, my defelve fo vertrouwen en befonder afrekeninge of eenig contentement ter wereld , fet laten foude , gelijk die geweeft zijn by tijden van zijfchandelijken gecaffeert zijnde , voor hunne getrouwe
ne Excellentie hoger memorie, en des was ik fonder
dienften tot den bedel-fak en uyterfte armoede zijn ge- eenige vordere achterdenken , zijne Excellentie op 'c
komen. Bymanieren iohet refterende krijgfvolk van dienftelijkfte bedankende. Maer is verre buyten mijne
defen landen in fulker voegen getracleert worde 't felve gedachten en vertrouwen my namaels wedervaren.
met goede redenen niemanden dan my tot mijner groter
Want zijnde de ftad Grave by den vyand verovert,en ^ttotaai
oneere foude zijn geweten worden,overmids ik defelve
de Heere van Hemert gevankelik bewaert in 't leger, j>eö£9ÊÏ
tot den nieuwe eed en obedientie door de voorfz. f cho- 't
welke alfdoen , fo het van Nimmegen gekomen was , SSiBcS?
ne prefentatie gebragt hadde. En ik foude niet gewe- ten deele in den Bommeler-weert was liggende , fo was j^eere ban
ten hebben hoe 't felve by yemanden te verantwoorden,
zijne Excellentie ten felven tijde binnen Bommel Üernert,
©at t)ii tn
Het is menigen bekent , datterftont na de aflijvigheyt (wefende eene van de plaetfen of garnifoenen die belooft waren dat onder mijn gebiet fouden worden gela'iumt']te* van zijne Excellentie hoger memorie,
de garnifoenen
ten) my ordonnerende te vertrecken na Roffum, alwaer
fiW ban my wederom by den Heeren Staten zijn bevolen en verï)onan&
trout worden, zijnde van der felveren landen wegen de Colonellen en Capiteynen vergadert waren, om over
c'i^cxiln0 *n net Lieutenantfchap ( gelijk ik felve by tijden van de den Heere van Hemert eenen rechtdag te houden. Mid«èt£er(i?an felve zijne Excellentie bedienthadde) altijd geconti- delertijde fo is gebeurt, datdeMagiftraetdervoorfeyj^affau
nueert.
Infgelijx dat al eer zijne Excellentie van Ly- de ftad Bommel , onder andere hare propooften , zijne
numt°ntl* ce^er tot Gouverneur van deie landen gemaekt was , Excellentie geklaegt hebben, over de quade betalinge
zijne Excellentie Grave Maurits ( gelijk voren eenf- van den garnifoenen daer in de ftad wefende , en over
deels verhaelt is ) als Gouverneir over Holland , Ze- fulx gebeden, dat defelve de goede hand foude willen
land , en Weft-vriefland is geaccepteert geweeft , heb- aenhouden , op datfe beter mochten betaelt worden.
bende met voor weten en begeren van den Heeren Sta- Waer op zijne Excellentie geantwoort heeft , wat den /
ten, my tot zijnen Lieutenantverfochten aengenomen , felven garnifoenen belangde, hydaer van niet en wift
ook de (leden ( gelijk zijne Heere vader gedaen hadde ) te fpreken , dan wilden fy eenige compagnien Engelfen
my bevolen envertrout.
En hoewel ik altijd voor fe- in nemen , hy henlieden voorde betalinge derfelver
Jcer hielde , dat zijne Excellentie , fonder eenig fchelm- wel verfekeren , en daer beneffens eenen Gouverneur
ituk of andere delicten van my te weten , het lelve com- ftellen woude, die ettelike duyfent ponden fterlinx foumandement metgeene recht of reden my foude hebben
de hebben te verteren: alles gelijk 't felve by genoegkonnen benemen , fonderlingen foikder felvergunfte fame atteftatie kan blijken. En hoewel ik alfdoen binaltijt verfocht , en alle twift en mifverftanden gaerne
nen Bommel ook ben geweeft , en de voorfeyde plaethadde fienverhoet, fohebbe nochtans altijd gevreeft, fe van Roffum, niet verre van daer wefende, ten felven
van wegen de quade ongerufte geeften , dat defelve , als dage wederom binnen de ftad ben gekomen , heeft nogtrachtende niet anders dan tot oneenigheyt , zijne Ex- tans zijne Excellentie van de voorfeyde propooften tecellentie foude geinduceert hebben de Nederlandfche
my in 't minfte niet vermaent.
garnifoenen als voren , uyt de frontieren te lichten , en gensBoven
defen zijne Excellentie wefende gerefolveert.
alfo practiferen , dat door weygeringe van patente eenig met de faken van den Heere van Hemert voorts te vamifverftand foude ontftaen. Om alle 't welk te verhoeren heeft
,
belaft dat het recht tot Utrecht foude worden ,hebben nodig geacht fulks met alle beleeftheyt
den gehouden, en flaendevoor zijn borft, feyde, dat
voor te komen.
fo verre het de befte van Engeland ware die diergelijke
m .
En hebbende over fulx zijne Cheurfurftelijke Genade fauten hadde gedaen, hy daer over juftitie foude laten
?ijti€«el. van Ceulen op't onderdanigfte verfocht, dat defelve ge- gefchieden. Ik fonder eenige weygeringe zijne Excell.
ban lipte; lieven foude my die genade te bewijfen , en zijne Ex- begeerte achtervolgende , ben mede tot Utrecht gekomen, enniettegenftaende de Heere van Hemert my
bentfheur ce^ent^e van mijnent wegen dienftlijk voor te houden ,
fo lief was als een van mijne befte verwanten , heb daer
fiirfïbart i dat
wat vlijt ik als
denvoren
KrijchfCculen
volkedefelve
fonder bedenkende,
afrekening en met
contentement
, in over echter recht helpen befïtten. En al ift dat door verboMhim*" der^e^veree^ en. obedientie hebbe gebracht, mitfga- fcheyden getuygenifTen daer opgehoort, genoegfaem
ben, ders de langdurige getrouwe dienften bymy met den bevonden worde dat de ftad Grave door geene verradefelven Krijchfvolke den landen bewefen , gelijk zijne rye of correfpondentie in 's vyands handen is gekoExcellentie ontwijfclijken wel was ter ooren gekomen,
men, maer meer door jonkheyt en onervarentheydin't
hoe 't felve volk in diverfe belegeringen als binnen feyt van der oorloge , verloren : So is dog de fententie
Haerlem , Alckmaer, Maeftricht , Oudewater , Bom- gelijkewel daer over gefproken , en de genade aen zijnemene, en meer andere plaetfen fig fo eerlijken envro- Excellentie geftelt, En de Heere van Hemert prefentemelijken hebben gedragen , dat over fulx zijne Excel- rende tegens de vyanden van hare Majefteyt in defe
lentie fulke garnifoenen, als ik daer by gefpecifkeert landen of elders , op zijn eygene koften fo vele jaren te
hadde , en als frontieren voor den vyand waren ge- dienen als hem foude worden geordineert , om middeNederlandfeen Krijchfvolk
fo wilde met
'la- lertijde met goede daden zijne fauten wederom te over,my enenhetvertrouwen,
ten legen
befetten
geene Compagnyen
win en ,en hebben nochtans defelve prefentatie en anpatenten te willen laten uyttrecken of veranderen.
dere voorbidden niet konnen helpen, 't Welke my vafte-
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lijkendede verhopen na die over den felven Heere van I eenige
een compagnye
Engelfe gefchikt fonder my daer van
advertentie te doen :

Alles verre van 't gunt deHemert , wefendeeen van de principale geflachten van
felve zijne Excellentie my tevoren hadde toegefeyt,
den landen,fo ftrenge executie was gevolcht, dat fonder als
boven verhaclt is*
eenige convenientiealle natiën in dier voegen fouden
Het is genoegfaem notoir , dat ik een merkelijke
worden getra&eert. 't Is federt gebeurt dat ik by midfommegelds,
fonder nog andere onkoftenteontfien,
del van een embufquade gemaekt voorde ftad Breda,
hebbe
aengewent
om mijne Compagnye ruyteren wel
de Compagnie ruyteren van Camillo de Monte geflagen
en gedevalifeert zijnde, onder anderen daer van gevan- te ruften , verfterken, en met defelve in 't leger voor
23eroerens gen bekomen hebbe eenen Engelfcn Capiteyn , ge- Doefborg komende , den landen en zijne Excellentie
öeCapt* naemtWeltz, dewelke met zijne Compagnye binnen dts te beteren diende te bewijfen , gelijk defelve aldaer
ïfl goede ordre en meerdere getale , dan eene compagAelft was liggende, als defelve ftad door hunne verrajp!"ltg
nye in't leger was, aengekomen zijnde , by zijne Excel4£ngel& derye den vyand worde overgelevert , hebbende t'felentie continuelijken is gebruykt en uytgefonden geniaitöt^öe
dert
by
den
vyand
altijd
gedient
en
gebleven.
En
fo
ik
flao mm
bao: XitXi
daernadenfelven Capiteyn aen zijne Excellentie heb- weeft , om ernige gevangenen van den vyand of anderraöctpe
fins van des felfs gelegentheytkondfchap te bekomen :
be gefonden , van meyninge dat defelve daer mede een
aen Deu
Wacrdoor
den vyand groten afbreuk gefchiede, en ik
welgevallen foude gefchieden, overmits degemeynte
bpanö
haöoe o; daer door foude hebben konnen fpeuren, dat hy niet al- het verlies van den peerden en andere fchaden van mijbetgeges, leenlijken den Nederlanders. maer ook zijne eygene nane compagnye hadde te lijden. Defen niet tegenftaenbeu.
de
, en hoewel veel eer behoorden my daer voren eeni- ©atltp*
tie des verdient hebbende , begeerde te (haffen : Is nogge recompence te hebben laten genieten : So is nochtans defelve Capiteyn by zijne Excellentie in fuiken
tans middelertijde ik tot Deventer gewont en krank
credijt gekomen , dat ik hem voor Zutphen aen de zijde
cefretbes:
van zijne Excellentie tot meermalen hebbe fien rijden , was liggende, gebeurt, dat zijne Excellentie aen den bani£o*
<©?aben
enfamiliaerlijken communiceren, tny daer in bedroe- Lieutenant van mijne compagnye heeft gefonden , hem
vende, en beduchtende, dat van den felven Capiteyn prefenterendc commiflie te willen verlenen , om felfs bnila
een compagnie ruyterste rigten , hem daer beneffens fezijne Excellentie eenig quaet of ongeluk foude mogen
kere
fomme gelts met een goede quartier of loop plaet- rtant
oe geforijt
gebeuren,en is ook namaels onderzijn Excellent. Comfeen. baö*
39att liet pagnye worden onderhouden. Van gelijken heeftmen fe aenbiedende, ook hem een acte te willen metdey- onttrec*
len , uytkrachte van de welke, hy allen Schotten die
Se^üabe* °°k ge^en aen Jor^ > ^ie wefende een over en weder hy foude weten te bekomen, uyt andere compagnyen ijern te
baninces over-loper , van en tot den vyand, nietalleenlijkenge(ter gaf
admitteert isgeweeftin den Krijgfraed , maer ook ge- foude mogen wegnemen. Waer op devoorfz. mijne
aen Den
denomineert geweeft tot Sergeant Major de la bataille , Lieutenant ten eerften antwoordende, zijne Excellent,
oberen
van fodanige prefentatie heeft laten bedanken , feggenen daerenboven gcftelt tot Gouverneur over de Veluwe
ber-topet en de fchantfe voor Zutphen, aen welken quaitiere den de dat hy in de fwacke geftalteniffe , fo ik tot Deventer
landen fo merkelijk is gelegen. En zijnde alfo defe f als voren was liggende , my fuiken ongelijk niet foude
perfonen in plaetfe van tot exemple van anderen geftraft konnen doen , en veel weyniger vergeten die weldaden
te worden , nog grotelijken gebeneficieert , is feer te die ik. hem gedurende zijne gevankeniffe binnen 'sHertogenbofch hadde bewefen : feggende daerenboven ,
beforgen , ja genoegfaem te merken , datdeNederlandfe natie in grote diffidentie en wantrouwen gebracht fy. I fo verre hyfulke prefentatie van zijne Excellentie aen
veerde, dat onder mijne compagnie een goede aental
So ik voor fekeren tijd tot Utrecht was , is onder an
Schotten waren , die ik eenfdeels met wapenen en anderen propooften voorgekomen, dat zijne Excellentie
derfins tot mijne grote koften hadde verfien, en dat hy
feyde te bevrefen ware , dat de fteden daer in Nederlandefelve
Schotten vermogens die acte weg nemende,
ders liggende zijn, gelijk de ftad Grave fouden varen of
mijne compagnye daer door fo feer foude gefwakt worworden. Waer op by my geantwoort worde ,
den ,datfe voorts pencliteren foude van gelijken te
Dtct©an
«fin*öe vei'l°ren
niet goed te fouden zijn , dat overmits het verlies van
gelfe coms een ftad, de gehele natie voor fchelmen fouden moeten
fcheyden en te verlopen. Niet tegenftaende alle welke
pagutêöie
3tiiceflec gehouden worden , en fo verre zijne Excellentie eenige excufen , nog heftiger daer op is aengehouden, met
btimen
wifte die voor fulx geeftimeert of gekent waren, hyde veel meer prefentatien : onder anderen hem feggende ,
peueften felve tot fpiegel van anderen foude doen ftraffen.
Uyt dat het beter en roemelijker was felfs meefter , dan
meenoe te
defe mijne antwoorde heeft zijne Excellentie willen knecht te zijn. Dan is defelve mijne Lieutenant in zijTentien,
©att'tgcs
ne woorden beftandig en getrouw gebleven.
nemen of verftaen , als dat ik foude begeert hebben anneoett
ïien<£?abe
dere garnifoenen binnen Heufden te leggen , en heeft
Middelertijd ik tot Deventer overmits mijne quetfu- boojnoenu
over fulx, daer ik nog binnen Utrecht was , en fonder re krank liggende, hebbe mijnen Chirurgijn Meefter
Adriaen van den Spiegele , na Arnhem by den Heere tertoijlen
het minfte my daer van te feggen , vier Compagnyen
Philippe
Sidney aldaer ook gefchoten liggende , gefon- beiiter
Engelfen : welke ( hoewel uyt het leger voor Nieugebeuröe
qe*/
oue lag
den
,
en
hem
belaft , dat hoewel ik ook verwont was , Ijp ttt
wegen gekomen ) nog fterk waren 800 mannen , na
tot
©e*
Heufden ftrax gefouden , vermeynende met hunne pa- hy nochtans van den felven Heere Sidney niet foude berocrenöe
tente daer binnen te geraken. En ik zijnde van daer ge- wijken : In der voegen dat mijne quetfure ondertuffen Sijnenep*
ruigijn
adverteert , hebbe my daer in befwaert vindende ver- fo verfuymt worde , datter niet alleenlijken het vier met
gen&ht*
voegt byden Heere Philippe Sidney , en met den felven de kanker ingekomen , maer daer en boven eene fware
koortfe toegeflagen , en ik daer door fo gedcbiliteert
voorts by zijne Excellentie gegaen , de welke verklaeraen ban
de 't felve maer een mifverftand te zijn ,endathy defel- was, dat ik den brief niet konde ondertekenen, daer oen^pifrj
ve vier vaendelen wilde fchicken na Bergen op ten mede ik den voorfz. Chirurgijn was ontbiedende, dat
Zoom/t welk ik aen den Overfteyn Ifclften gefchreven
(fo verre des Heeren Sidney difpofitie fulx lijden konhebbende, is hem ondertuffchen by zijne Excellentie de ) hy fig wederom by my foude begeven : Maer heb- ge!e*
be den felven brief doen ondertekenen by een van mijterftont wederom, enten twedenmaleernftelijken benen Edelluyden genaemt Bofhuyfen. Sohaeft nu zijne
laft, defelve compagnien fonder eenig vorder refusof
fwarigheyt binnen der ftad te ontfangen : Waer op fo Excellentie gehoort hadde, dat defelve Mr. Adriaen
defelveOverfte Ifelfteyn in zijne weygeringe perfifteer- om my te cureren , was te rugge gekomen , niet tegende, heeft zijne Excellentie hemby brieven ontboden
ftaende dat by den Heere Sidney Doctoren en Chïrureenige faken met hem te moeten communiceren , en dat gijnen genoeg waren gebleven , ook voor defTelfs vertrek van Arnhem , onder henlieden ordre geftelt was 3
hy tot dien eynde fig binnen Utrecht foude vervoegen ,
ïn meyninge hem daer gekomen zijnde , terftont in der dat in de drie eerft komende dagen geene veranderinge
gevangenifie te doen veifekeren en laten fitten , gelijk van verbinden en foude gefchieden , en dien volgende
defelve Heere Philippe Sidney naderhant tot Geertruy- de felve Meefter Adriaen aldaer middelcr tijd niet kondenberg gekomen zijnde , denvooriz. Ifelfteyn bymy de verfuymen : So heeft zijne Excellentieeenen Edelman aen my gefonden , ten eynde ik mijnen Chirurgijn,
met meer andere aen de tafel fittende, vrymoedelijken
heeft verklaert.
( die 't federt zijne wederkomfte geene vier uren by my
Van gelijken heeft zijne Excellentie na Worchum
ftil geweeft|hadde ) wederom na Arnhem foude fenden.
(wefende mede een yande gefpecificeerde garnifoenen) Waer uyt wel was te fpeuren , hoe aengenaem mijne geL 4
fond;?
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fontheyd was , daer mijnen eygenen Chirurgijn my in
de fware krenkte niet konde vergunt worden. En r.ogtans om zijne Excellentie daer in te believen nebbe mijne indifpofitie en pericle mij nes levens niet aenfiende,den felven Mr. Adriaen in pofte wederom naer Arnhem gefonden , en daer en boven hoe wel een yegelijk
aen de behoudeniflc mijnes levens wanhoopten , hem
moetende volgen > my met eene Rosbaer doen na voe-

•Dan $ijne Van gelijken , fo ik my ganfelijken op zijne Excel,
afc-ctieüie altijd was verlatende , en dienvolgens alle entreprinbP ö^a fcn f0 my bewuft waren , aen defelve hebbe geopenbSSptt* bacrt> fo heeft men naderhand getracht eenige der feller naöDe ver ( fo verre daer middel toe geweeft ware, ) in't werk
tnrgcöjaj te ftellen, en mijner daer in geheelijken te vergeten , geQeiw
lijk opfekere plaetfe tot vorderinge van den felven aenin wasde Kerke op den Stoel opentlijken te bidden aiflag ,rede
bevolen.
Daer na verftaen hebbende dat zijn Excellentie van
meyninge was wederom na Engeland te vertrecken , en
konde overmidsde fonderlinge aifectie die ik defelve
Was toedragende niet langer tot Arnhem vertoeven , en
hebbe overfulx niet tegenftaende de Doótoren het rcyfen verboden , my na Delft laten voeren, om zijne Excel entie dehanden te komen kuffen. En al is't dat fijne
Excellent, by fekere zijn fchrijvens (daer in defelve fich
ontfchuldigtvandevier compagnien Engelfen , die als
voren verhaelt is, met patente na Heufden waren gefonden) my de voorfz. itadt van Heufden ten felven tijde
heeft bevolen , met verklaringe fich daer mede niet wijders te willen bemoeyen : So heeft zijne Excellent, den
Overftèn Ifelfteyn naderhand by hem ontboden , en
denfelven expreffelijken belaft, dat hy met de vier compagnien van de vijf, die'er alsdoen binnen Heufden waren liggende , fonder eenig dilay uyt-trecken foude na
Vriesland , en geene patente voortaen meer obedieren
foude , hy en fage dan de eygene hand van zijne Excell.
©f die van zijnen Rade. Waer op de Overfte Ifelfteyn
antwoordende» dat defelve ftad met een compagnie niet
ionde bewaert worden , werde hem andermael geordineert te vertrecken , en dat daer in airede was verfien.
En hoewel den Hage fo verre van Delft niet en is gelegen ,en mochte my ten felven male fo veelc eeren niet
gebeuren , dat ik daer van hadde mogen zijn verwittigt.
Alle 't welk by my tot geenen anderen eynde word
verhaelt , dan op dat een yegelijk fal mogen oordelen ,
ofzijnËxcell. oyt wettelijke oorfake van my gegeven
is , om my van mijnen ondienfte of ongehoorfaemheyt
eenigfints te befchuldigen , dan of ik meerder reden
hebbe my van zijne Excell. quade gratie en ongunfte tot
mijnwaerts te beklagen.
Want boven dien dat ik overal by zijne Excellentie
ben gehouden en getra&eert in der manieren als boven
verhaelt is , en is niet allecnlijken tot mijne verkleyninge , maer ook tot groten onrufte en oneenigheyt, fo onder'tKrijgsvolk als onder den gemeynen ingefetenen
van den landen , feer vreemdelijk gehandelt geweeft ,
onder het pretext van't gouvernement van fijn Excelltie. Sulks is kennelijk dat ik het Lieutenantfchap generael nietalleenlijken by commiflie van fijne Excellentie
hoger memorie in zijnen leven bedient hebbe, maer
ook by den Heeren Staten daer toe ben verfocht en aengenomen geweeft, gelijkerwijs na de aflijgheyt van zijne Excellentie defelve Heeren Staten niet alleenlijken
aen mv begeert hebben daer in te willen continueren :
maerfelfs met folemnele acte my daer in gecontinueert
en bevefticht. In fulker voegen , dat of fchoon defelve
zijne Excellent, hoger memorie (tot groot leetwefen)
defer wereld is overleden, de Heeren Staten vanden
Provinticn evenwel onfe meefters en befoldheeren gebleven zijn , macht hebbende na de gelegentheyt en
ftaet van den landen , den eenen in dienfte te behouden,
*$trotrau en den anderen te licentieren. En fo ik , als ook eenige
öeöcaöï Overftèn, nnmentlijk den Overftèn Sonoy dienvolgenbetfcn
dein den dienfte zijn gecontinueert. Insgelijks zijne
^aitari /
toittüiags Excell. Grave Maurits , voor de komfte vanLycefter,
te hti tiaet voor Gouverneur van Holland , Zeeland en Weft-vriesobcröoet, jan(lj jn je piaetfe vat, 2imen Heere Vader aengenomen geweeft : Sois onder dekfelyan eenc ("onderlinge

genade, daer mede het fcheen dat fijne Excell. vanLy- 1587*
cefter tot mijn en mijn advancement grotelijken was
genegen : nochtans gebeurt, nietalleenlijken tot mijne verkleyninge, maer ook dat veel meer is, totprejuditie der privilegiën van den landen, dat den Overftèn
Sonoy eene commiflie apart, en als Lieutenantin't particulier van fijne Excellentie over Weft-vriesland, of
Noord-Holland , van defelve zijne Excell. heeft verkregen :waer door nietalleenlijken eene forgelijkejaloufie enfeparatie vanden Provintien apparent was te
ontflaen j maer ook zijne Excell. Grave Maurits als
Gouverneur van defelve Provintien,daer door feer wor«
den verongelijkt. En voor't gene my aengaet , kan uyc
dergelijke voorftellenlichtelikfpeuren, hoe feer mijn
advancement gemeyntword : Daer ter contrarien en
in de plaetfe van dien mijne autoriteyt fo merkelijken
vermindert of immers geledeert wort , nademael ik het
gebied over den Krijgs-volke in Noord-Holland altijd
fo wel gehad hebbe als in Zuyd-Holland : en daer-enboven dat defelve Overfte Sonoy ( gelijk veelen kennelikis)deneedvanobedientie en getrouvvigheyt , voor
eenigen tijd in den Hage aen mv felfs gedaen heeft,
't Welk alles onaengefien , en fonder het minfte aen my
verfocht te hebben,hem v an den felven eede :e ontflaen,
of fonder eenige mentie van de veranderinge zijns
dienfts gemaekt te hebben , heeft hy alfulke commiflie
aengenomen , feer weynig voorwacr bedenkende de
grote weldaden en advancementen , die hem by zijne
Excell. hoger memorie zijn bewefen : als heymelijker
wijfe een commiflie gaende aenveerden , daer mede
't gouvernement van zijne Excell. Grave Maurits , tegens allen ouden gebruyk en herkomen wort vermindert en gefcheyden. Ik geve een yegelijken te bedenken ,daer ik van den Heeren Staten van den landen gecontinue rt, en noyt mijnes dienfts ben geweeft ontflagen , insgelijk ook niet en is den Overftèn Sonoy , als
zijnde fo wel na de dood van zijne Exc. hog-mem. als in
de aenneminge des Gouvern. van zijne Exc.Gr. Maurits
altijd Overfte gebleven , en daer op zijn tradement bekomen :Of 't defelve Sonoy , die van te voren by zijne Overigheyt, om van zijnen dienfte ontflagen , en aen
my om van zijnen eede gequiteert te zijn , gene verfoek
of inftantie gedaen heeft , met goede redenen en gewiffen , een andere commiflie , (ftreckende tegens de autoriteyt van zijne Excell. Grave Maurits als voren, toe
verminderinge mijnes commandements, en dircótelijken tegens de obedientie , daer mede hy my eeds halven
verplicht is , ook tegens het oude gebruyk des Krijgs):
fo lichtelijken vermochte t'aenveerden , en fichin't bewint van dien te laten gebruy ken : Sodatmen dit alles
niet anders kan verftaen, dan gedaen te worden, om
mifverftant, onvreden, en querelle te vei wecken.
Te meer fo men ook gefien heeft grote inftantie gedaen ,en verfcheyden wegen gebruy kt te zijn , om den
beften Soldaten, fo rüyteren als knechten , met belofte
van grote gagien, en eenigefommen van gelde op de
hand te geven uyt hare Vanen en van hunne Capiteynen
teonttreckenenverleyden, fonder dat op de klachten
by verfcheyden Overftèn en Capiteynen derhalven aen
zijne Excell. gedaen, eenig gehoor gegeven , of ordre ïs
geftelt geweeft : maer ter contrarien zijn alfulke Soldaten ,die hare Vanen en Capiteynen tegens haren eed en
eere hadden verlaten, aengehouden , ja beter ais andere
getracteert geweeft.
Is van gelijken wel een middel geweeft, om een grote
diffidentie en twift te maken , dat ik nu onlangs waerfchouwinge bekomen hadde, dat de vyand binnen (Fol.89. )
nen Antwerpen grote gercetfehappen makende was ,
om den forten van Lillo en Liefkenshoek , en ook die otl^rh"^e
vloot , fote water als te lande 't famenderhsnd aen te tseritijütt*
grijpen: Ik omtrent 1000 fcldatcn uvt den gair.ifoe-Sea'c &at
nen befchreven hebbende, om met Godeo i.ulpe, te j$|e|f0"*
beletten , en daer door den landen aengena'.pcn dienft te baren bp
bewijfen. , Inde
plaetfe vaniulx
met heeft
danid-, hen
ï-rheytte f&M&*
erkennen
zijne Excellentie
verklaert
voor ijaööeto^l
waerachtigaengebrachtte 7i;n , dat ik 'tvoorfeyde volk Iznops
hadde befchreven , om den Engelfen foldaten by Maes-- flwm
lant-fluys op teflaen: Daer ik ter contrarien met God
Almagtigbetuygenkan, 'cfelve noyt in mijne gedagsen

i587.

M

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.

ten te zijn gekomen.
En hoe wel ik my diefaengaende
terechte geprefenteert hebbe voor den Heeren generaie Staten, die in mijnen faveur, om den felven rapporteurs te weten , aen zijne Excellentie hebben gefchreven , en hebbe nogtans toe mijne leetwefen fo veel niet
konnen verwerven. In der voegen dat fo verre men met
diergelijke middelen procederen , en niet melden wil
die diergelijke (aken (o valfchelijken rapporteren , men
ook ten leden , dat ik mijnen Vader doodgeflagen of
vermoort hebbe , t' onrechte fal konnen verwijten,
^ c a^e >c we^ mei koven verhaelt is , mag een yertif^te" en
oneeiugl)2ï gelijk Iigtelijken verftaen , hoe en in welker manieren
benötebp gearbeytis, om onder den Krijgsvolke,foruy teren als
öe^luegm knechten , onrufte , oneenigheyt , en quade genoegen
gefatljt
te maken en te voeden : Daer oyc niet dan groten ou$nnge*
dienft voor den landen en waer te verwagten.
Behalven dat bevonden isby verfcheyden wegen geïmtaDe
getnepii; fogt te zijn groten twift en tweefpalt onder den landen
ten/laiiöen en fteden te verwecken,metalderhande onderbouwinge
«ifteoen, Schrijven en a<5len , d' een den anderen contrarierende.
Daer af ik my niét en hebbe willen onderftaen alhier
verhael te doen , als mijnen beroep fo feer niet rakende,
en dat daer af volkomen kenniffe mag zijn by de Heeren
Staten en den fteden in't particulier dielulx zijn gewaer
worden : Alles tot groten nadele en verachteringe
van de gemeyne fake , en daer mede"( fo te bedugten is)
tot ondienfte en fchade van den landen de vyand niet nagelaten heeft , nog nalaten fal zijn profijt te doen.
Sulxdat ik verhope, fo by zijne Excellentie als by
allen onpartijdigenin alles gekent en gehouden te fullen worden , ontlchuldig, en niet gedaen te hebben dat
tegens mijnen beroep was ftreckende , ofoyt oorfake
geweeft te zijn , dat de landen in eenige fchaden zijn geval eof
n : haer befchermenifle is verachtert geweeft, veel
min dat ik hunnen welvaert, rechten en privilegiën hebbe verhindert : Maer ter contrarien met allen vlijt en
arbeyt den diende der felver na mijnen vermogen hebbe
gevordert , fooderlinge in 't gene dat my is bevolen geweeft. Daer in ik niet nalaten fal te volherden uyt opregte goede génegentheyt die ik den felven landen en
ingefetenen van dieu ben toedragende , en dat fo lange
mijnen perfoon en dienft mijnen Heeren Staten fullen
3©anc lipt aengenaem zijn. En om vrymoedelijken te fpreken ,
aiitöeiuï fchijnen alle de voorf z. inconvenienten,mifverftanden,
ttnimiU beroerten en onee:ugheden,toe grote verachteringe met
b2t(tan* alleenlijken van den dienfte ende welvaren der landen ,
«mtfife ' raaer °°k van ^odes <^enfte 5 en f^en van ^e teligic
t>tnriatie$ veroorfaekttezijn, dooi eenige valfcheen finiftrerap4&w\»en porten , van quade , oproerige en ambitieufe geeften ,
tnentnge
in lis latta die 't gemeyne befte te rugge ftellende, ook onder dexei
ben 5511 van de religie hen felven gefocht hebben groot en rijk te
beroojj
maken , gelijk niet leltfaem in de geftalteniiTe van faken
faekr.
en tijde , als defe jegenwoordelijken is. En ware te
wenfehen (gelijk ik ook God biddc) dat zijne Excellentie zijn hert en oogen fo mogten worden geopent , dat
hy van alful ken geeften ( fonderlingen die de faken en
regeringe van defen landen niet en roert , en in defelve niet of weynig hebben te verliefen ) volkomen ken*
nilTe en ondeirichtinge hebben , en van den felven mogte ontlcdicht worden , gebruykende in alles en inde regieringe der landen , den goeden raed en advijs van den
Staten van den landen , of andere ingefetenen der felver
daer toe gequalificeert , enwettelijken beftelt, fonder
te houden eenigen achterraed , daer uyt men t' allen tijden gefien heeft niet dan diffidentie en confequentelijk
vele quaets te verrijfen , daer anders van eenen goeden ,
wettelijken en gequalificeerden Raed, niet dan alle goede regeringe ervolcht , en te verwachten is , om die arme gemeynte tegens alle verdruckinge en gewelt van
den vyand in hare religie , rechten en vryheyt , traffiJcen , neringe en welvaert te befchutten en befchermen. Daer toe den Almogenden God, als een Lief hebber van alle goede ordre, regieringe en politie, zijnen
fegenen middelen ontwijfelik fal verlenen, gelijk hy
hier bevoren door zijne genade fo merkelijken altijd gedaen heeft : Des hem alle opregce Chriftenen hebben te
loven en te danken in der eeuwigheyt. Verklarende fo
vele my aengaet, dat ik tot het fchri jvcn of deductie van
defen niet en fy gedreven door eenigen iowendigen nog

hey meiijken haet ofnijt, ook dat het nieten gefchïec
toe verkleyninge van zijne Excellentie, dan alleenlijken om met de waerheyd , die ik altijd fal houden ftaende, tegens alle mijne mifgunders en quaetwilüge mijne eereen name te verdedigen, en voorts tiyt^oeder
afFeétie tot den landen enden ingefetenen van dien vrymoedelijken tevertonen mijn gevoelen, waer uyt de
faken van den landen in verlope en onordenihge mogen geraekt zijn , en wier mede de felve eenfdeels gericht, en fouden mogen gebetert worden. Daerafik
proteftere voor God Almagtich , dien ik bidde mijnen
Heeren te verlenen zijne gratie in alles.
Aldus gedaen tot Delft den 3. Decembris, 1^87.
was ondertekent
Philip f Gr ave van Hohenfo.

^pbefe remonfïrantie maten acötec aengebaegé
be copïcn ban tmee cequcfïen Daer ban in bcfe remon*
fïrantie mentie toert gemaeftt / a$ eecfï feitcreco*
ppe ban een rcoueflc bu ^anftcr aen ben <£?abe ban
iloftenïagcpjcfentccit/ getepfcentmet A, ïupbenbe
afé boïcïjt.
Aen den Hoochgeboren Grave , den Grave van Hohenlo, Heere tzo Langenberg, Lieutenant Generael
van zijne Excellentie van NaiTau , &c.
VErtoontmet alderootmoedigheyt , JohanReynboutsDankaerts, Secretaris van den Heei e Generael Ndrits , hoe dat hy fuppliant verftaen heeft , en genoechfaem bevreeft, dat u Genade hemfoude gegraveert vinden door de rcmonftraniie van zijne Excellentievanden 7. Septembris left leden , namentlijkalwaer
wort,datmen door flinkfeen onbehoorlijke niidgefeyt
delen my
haddè voor de waerheyd willen doen bekennen , wes u Genade my fóude hebben doen voorhouden, 'tWelk ik foude geweygert hebben. En alfo 't felve gelijk is repugnerende de waerheyd (dewelke een
yegelijk gehouden is voor te ftaen ) fo verfoekt de Suppliant ootmoedelijken , dat u Genade gelieve goede regart te nemen op de declaratie aen zijne Excellentie dies
aengaende geprefenteert, en hier onder van woorde te
woorde volgende. Sondergelovet'attribueren, dat de
Suppliant hem foude gevanteert hebben u Genade lo temeraerlijken tegens redenen te blameren : Dan of daer
eenige zijn die zijne Excellentie de voorfchreven declaratie na hen goet gevallen geinterpreteert en doen extenderen hebben. Remitteert 't feveaen 't gene daer af
foude mogen wefen ,
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was ondertekent,
Hs l{cynboutt.

Cnnacö bercquclïe nptbe name ban öe gemene
Coïoneïïen/ öitmcefïeren / enCapitepnen aen Den
boozfj. <D?abe obecgegeben geteïtent met B. fcoeïne
p?efentatïe ban Eequefle Öc <6?abe ban Hpcefïer fnfïi*
neeröc bat IBeefïec i^outtjeé 23up^ ijabbe te tuegc
geb*acï)t/ 'tbjeïft Öpboo? een cdmen pelt baetSgs
23up^ mebe tuiïbe befcöuïöigen / geïijft in 't boo?*
gaenbe
boen te ficnis?/
banbe (janbelinge
ber ^eberlanbfe
gefantenm'tïfflc
met be lioninhi
ijhc Habcn
in € ngeïanö en ben <$;abe ban Hpcefler / en toa£ be
felbe teguefie lupbenbe alfi boïcljt .
Aen zijne Genade den Grave van Höhenlo, &c
6

VErtonen met behoorlijke reverentie feer ootmoedelijk, de gemene Colonellen , Ritmecfteren en
Capiteynen onderfchreven , hoe dat hooglcflijker gedachteniflc de Princevan Orangien &c. u Genade als
Lieutenant over de remonftranten geftelt hebbende,
fy lieden u Genade bevel met volkomen gehoorfaemheytt' allen tijden hebben nagekomen, en hg tot dienfte
van den lande welen vrolijken laten gebruyken , met

^„„4,,
ban De re*
n"f|teüp
nertFo^
neüincn
Captteps
"rjrigena*
De öcp^e»

goede
ftaet door
van gei ingenamptmet
goeden
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geraken. En alfo (y remorrftranten door eenige com-
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dat volgens de belofte, (die alvoren den
den remonftranten leftmael gedaen is ) fy-lieden gehouden en getrafteert mogen worden, op den felvenvoet
van zijne Excellentie hoger gedagteniffc. Te weten dat
d' eene natie onder d' ander niet vermengt worden : Of
indien fulx niet foude konnen gefchieden, fo bidden
in fuiken gevalle de remonftranten, datu Genade hun
©rdentelijken wil laten afdanken en tot hunne afrekeninge , t' fampt de betalinge van dien bevorderen. Ten
cynde'fy by gebreke van dien , dies-aengaendeegeene
verwijt van den(ruytcren en foldaten en hoeven tehoffcn. Alles volgende de beloften , daer door ons u Genade tot het doen van den nieuwen eede gebracht heeft :
te weten ons in onfe voorgaende en gewoonlijke geregtigheyt te mainteneren.
Ondertekent,
Philippe de Kajfau.
Georg Eberhard Gr ave %u Soltnt.
%ean Philip. Conté d'Oberfteyn.
J^laximilian de Hernesi
Ve Barchon.
üalfour.
Micbiel Caullier.
Willem van Dorp.
Tc-deBr ederode.
Daniel vanden Boet^eler.
Swevefelle.

©e nipte*
teilban
öcn<tö:abe
ban $fc
tjeiUcTfcrij;
gen eenige
gebangen
Dan Den
muteren
ban Pac«
ma,
(Fol.90.)

Wolf heer von Kjtlits,
Gerart Elderborn.
Paul
Bax.
F.
C. V.
Chijnskj.
Pierre de Voyjin.
Werner van den Houte.
Franchoyt de Gruythre.
GuilL deBerendrecht.
VavidTraille.
Ibone Prop.
\an B^id.

omtrent bsfth tjjö li&bm be Staten ft\Mten$qt*
ftregenupt43certrupdenberge/ aï£ bat bc rupteren
banden <0?abe ban jfobcnïobp (STurnbout getaeefï
toaren en een beel rupteren ban Jtacma boïft gebate
gen DauDcn creftregen/ betoeïftebccftlaerben bat be
ifectotie ban $arma in pafte na Hutfenburcb toa£
gelopen / bat i}ti in bet ïeget ban $arma feer bier
toa3/ batbeConinftbanBabatre een groten flacïj
getoonnen babbe / baer ban top teffeng meöe een
tocpnitbbcrbacl maften fuïïen*
3£acr quant ooft fcöïijben bandcn©ice-2lbmirael
ban De gcote toccttfïinge bic totHnttoerpen te toatet
gebaen toerbe om een inbaïin'tïanbbanber <0oe£ te
doen / anbece ineenben op ter fCoïen/ anbere op 25ec*
gen op ^oom/be abbertenticn quamen ban betfcljcp*
ben 5ijoen bat ÖP inbt ftempen beeï ftrijg^boïft Ijaööe
leggende/ frrccftcnbe ban (CümbouttotaendefBafe / maet bat niemant epgentïrjft toifï toaer (jet ballen
foube / toant parma be toetenfebap boo? tym alleen
bebiclt. ^ocï) batfc met be acnjïaende fp?inftbïoed
tocl mocljten afnamen / ban ban alle befen en i$ niet
gebaïlen / niet tegenfïaenöc be pwparatien feer gcoot
toaren / eenige ineenbe bat defe gereetfebappen ge*
maeftt toaren/ om bc geünieerde $jobintienteeee
toteenpepfete doen refoïberen / of bit gcfïadicb in
tojeefe en op gcote ftofïen baer oojïacïjfcbcpen en
bolfttcïjoudcn: be Staten badden aïïemogeïijftbes
boic gebaen om Date fconticcen toeï te befetten /
en ben bpanb ïjet boott te bicben/ tottoclfcen epn*
bc bc <62abc ban l^orjcnlo ooft na Ecïanb gefon*
ben toert met aöflfïentie oan btfe pecfoncn/ aïg SCdji*
oen Soppen / jBeeftce ïöiïlem ban fiotterdamen
^£o!iö naaertenft. / en fonbe jijn €reelïcntie ban
.naflaiiboïgcn/ boeïj geïijft gefept i$l öeeft be bp^

anb niet nptgctecöfc / en men meenbe bat bft ac&tec
©en 2C«
eenige Dnïpebooj bie banWeef / om bat &p in jaefic
bc ïigue na Ojanftcijft fenben mofï.
^cn 25 c^obembcc i$ ben $llgent banbe Staten
upt
^oacöim^tcï bie upt Cngeïanb geftomen toa^/ <*Djtei
«Cngelanö
auigefcpt bat 51J11 ^ceUentie ban llpcefïec aenbe gent bet
Staten gefeïjjeben ïjabbc / bat ÖP ^?teï ïafi ban ïja- gehomen.
graten
re
jlBajefieptuöaube
om
be
Staten
ban
toegen
be
toiï
ben
«ïBajeftcpt pet aen te bicnen / en te berftïarcn
ban öare Biajcfïept / begerenbe bat ÖP baerom be
feïbe 5ijnen ïafï foube openen / bacr op ï)u anttobo;be
gaf/ bat ïju geen fc^iifteïijltc / macr monbeïinge ïafl
banl3ace.#ajefïcptöabbe/ ban bat Ijare^ajeflcpt
een Hmbaflabeur exp?ttTcïöft obergefonben fjaböe
met beïe ïafï banöare iBajeflept / toaerom ÖP 59"^»
ïafl niet geerne en foube openbaren/boo? en al eer bat
bcnboo?f5. WmbafTabeuc sijnen ïaff eerfï&abbegeo*
pent/alfo öare iBajefïept foube eenigfïng mogen ber^
anbert5ijn/ toaerom goet gebonden toerbe datmen
5ijn €recücntie boo?f5. 't feïbe foube ober fefeijben/
en berfoeften bat ï)p ben Stmbaflabeuc ban ïjare IBa^
jefïept foube toiïïen ober fenben/ om aïfo begoebe
geïiefte ban bare 4lBajcflept te mogen berfïaen/ ge==
ïijft gebaen toerbe/ en fo<&itt\ baer nabebont den
ïafï banden ^imbaftabeut confo?m bensgnen te toe*
iergupt
ban ©lis
fen / beeft ÖP öacr na ooft fi\\v oerftïaert.
©e ï^eere ©eïtmaerfcljaïft Billet^ in ben fïacï) tot banfeentfre
3Umcrongen gebangen ^ijnbe/geïijft top bcrhaeït &cb^
i$ boo? neecfïigc foliicitatie ban |Be-©?outoe
ben
ban /©iïïcc^ ban jijne gebanfteniffe ontfïagen / fp
rep^be ben x. ©ecembji^ tan Ktrccïjt na .§tooï met betloft.
a ^pangiaerben / bacr ban beneenen ïange tot W
treebt en ben anberen inben ^age gebangen gefeten
*
babbe / aïtoacr be boomoembe ï|ecre ban 3^iïïeré fto^ jijnge
gefeten
men foube ban Hingen/ bacrbP gebangen
babde/ en toerbe tegen befeïbe ^pangiaerben bcr?
toiffeït/ bP qwam ben8f <^ecemb.totCampen/ en
rep^be ban baer op SUmfïecbam/ en boojt^ na 59»
«érceïïcntie ban Baffan.
^en ^ftmbaflabeur banbe Coninginne ban <enge*
ïanb/ baer ban ben 2Ügent <®itt\ bermaen gebaen
babbe aen bc Staten gencracï / toag tot ©ïiffingen
geftomen/ bp ben <6?abe ban ïpcefïer / betoeïfte bem
op'tfcb?Dbcn banbe Staten boojtg font na i|oïïanb
5jjne b^ieben ban ben *?♦ Bobemb. ïupbenbe M
met
boïebt»
2&:tefban

MYn Heeren , ik ben bedroeft dat haer Majefteyt fo «jn<öicc»
banltpcea
veel fubje&s gehad heeft fig te mifnoegen van u 1. ben 26,
adminiftratie en comportement'thaerwaerts, gelijk fy
daer van doet blijken, ofte verftaen geeft dat het haer ^obemfi*
in'therte feer doet, hoewel ik haer niet en hebbe ge- (Ier ban "
geven eenige occafie of advertentie van mijnent wegen ,
het heeft haer Majefteyt belieft my een expres Edelman
te fenden en my te gebieden in Engeland te komen , om
eenige faken haren dienft betreffende. Het is my leed *
dat ik gedurende mijn vertoef in defe landen , mijn perfoon niet en heb konnen gebruyken fo ik wel begeert
hadde, en na de oprechte meninge met welken ik herwaerts over gekomen was. Ik betuyge voor God dat ik
falvertreckenmet goede en oprechte confeientie , nadien ik daer meer gedaen hebbe, dan ik behoorde na
gemijn qualiteyt , latende daer op antwoorden den
nen,die opentlijk bouwen het verderf van de kerken
Gods en fo veel elendig volk , om haer particuliere pretenfien te fterken en handhaven. Maer niet begerende
allen te wijten , 't gene gedaen en befchikt word by fommige, en met hope , dat het meefte deel van de goede en
wei-geaffeïlioneerde fich conformeren fal met de goede
en oprechte wil van haer Maj. nadien 't haer belieft heeft
te doen fo eerlijke en vorderlijke weldaden tot handhavinge en ' behoudeniffe der voorfz. landen , volgende
het rapport , 't welk den Ambaffadeur van hare Majefteyt, Edelman van qualiteyt, en defe fake feer toegedaen , u 1. daer van foude konnen doen. Ik fal mygeern
gebruyken, gedurende mijnafwefen, om by haer Majefteyt teverforgen den welftant envorderingedervercenigde Provintien , fo veel in mijn macht fal zijn , dog
u 1.
mits dat ik mag fien , dat gy-lieden werk maekt van hare
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hare vruntfehap te behouden , en datgy u-licden houd
binnen de palen van 't tra&aet, 't welk gylieden met
haer Majefteyt gemaekt hebt , met 't gene daer uyt gevolgt is (gelijk de reden eyfcht) tot dat met gemeen advijs en van haer Majefteyt , anders gerefolveert fal worden ,waer op ik met den eerften U L. antwoort begere.
En alfo ik bevinde nyt het tradtiet met haer Majeft.
genuekt, dat den Lieucenant generael byhaergecomtnitteert met den Raed van State fullen hebben de bedieninge van de grootfte en importantfte faken van den
ftaet en van de oorloge , heb ik goet gevonden , dat defe autoriteyt gedurende mijn afwefen blijven fal by den
voorfz. Raed van Stace,volgende de cermen van 't voorfchreven traclact, in welkers vergaderinge fich piefenteren fal den voorfz. Ambalïadeur, uyten naem van haer
Majefteyt , en fullen de depefchen gerekent worden van
de principale hoofden , die daer prefideren fullen : En
dit tot dat daer in anders verfien fal zijn by haer Majefteyt, waer van ik UL. fal doen verwittigen binnen weynig dagen na mijn aenkomft aldaer , met Gods hulpe.
En om de Engelfe forcen te regeren , heeft haer Majefteyt gecommitteert en gecontinueert den Baron van
Willugby, welken ik toegefchreven en verfocht nebbe , met U L. den Raed van State , en andere KrijgsOverfte , te houden goede correfpondentie.
Ik bevinde uy t de brieven van haer Majefteyt , dat fy
qualiik te vreden is over de procedueren die te Leyden
gepafleert zijn (hoewel ik haer geen particuliere advertentien daer van gcdaen hebbe) en neemt het fo , dat het
ongelijk en injunen , hier in mijn perfoon gedaen , wanneermen fo ferieufelijk t'onrechten tot mijn difreputatie onderfoek gedaen heeft , herkomen té zijn uyt het
kleyn refpect, 't welk men haer heeft willen dragen.
Want alfmen gefondelijk van defe fake hadde willen
oordelen , hadde men moeten overleggen , waer toe my
de voornoemde ftad (oude hebben mogen dienen , als
men my die geopent hadde om fuik garnifoen daer in te
leggen, als ik gewilt hadde: Boven dien dat ik ter felVer inftantie het Krijgfvolk dede vertrecken uyt Delfstoven Maellantfluys
,
, en andere importante plaetfen ,
om elders in dienft gebruykt te worden » en oncblote
my gewilliglijk van meer dan4oCömpagnien Krijgsvolx , die ik by my gehouden foüde hebben , fo ik luft
gehad
met geweld te attenteren tegen den
itaet der'hadde
voorfz.yetlanden.
Sulx dat ik fecr blijde fal wefen , dat de gene die oorfake en occafie geweeft zijn van die fo feer geprecipireerde proceduren , haer Majefteyt vernoeginge geven
mogen., op datfy niet en achte dat daer mede fo voortgevaren isuyt particuliere wraekgierighey t en affeótien,
en dat' die niet en ftrecken tot laft van 'c land in 't generael. De refte fal u lieden (eggen den Heere Herbert ,
Edelman met éeren en van qualiteyt, Raed van haer Majefteyt ,en van haer herwaerts overgefonden om U L.
te vertonen 't gene hem van haren 't wegen belaft is, den
welken ik U L. bidde te willen doen goet onthael en
tractement , gelijk gylieden gewoon zijt te ontfangen
.alle andere van gelijke qualiteyt , hier mede ,
Mijn Heefen , fal ik den Schepper bidden U L. te nemen in zyn heylige en weerdetiöede. Gefchreven uyt
Vliffingen , defén atf. November j 1587. onderftont
U L. feergoede 'viünd.

Ondertekent
R.. Lycejler.

Jt Opfchrift , acn myn Heercn.m.y o Heeren de Staten
Gerierael.

ï}ict dp ï)cbt»én Öe peeren «Öctifputccrbctt ban De
Staten ban 0óflanD tocDecofn booz anttoöojDe 5c*
fcöicrjenaï£ljal3t.
Myn Heere ,
ötüanöc
teeröeoeï
Staten

WY

verftacn fo uyt de brieven die u Excellentie belieft heeft te fch rijven aen de Staten der vereenigde Provintien den 16. Novembris leftleden , als uyt de
propofitie van zynen Secretaris Athy , en uyt myn Hee-

rcQ van den Rade yan State dat u Excellentie ontboden

zynde van hare Majefteyt omeenige faken haren dienft
betreffende , gerefolveert is na Engeland te trecken.
't Welk ons u Exccellentie hertelijk doet bidden , dat
hem believe in gunftige recommandatie te houden den
ftaet defer landen in 't generael en in 't particulier , fo by
hare Majefteyt als elders , continuerende tot defelve zyn
goede gunfte en genegentheyt in alle occurrentien. En
alfo wy verhopen datter eerfter vergaderinge der Staten
gener. (waer op wy van dage te dage wachten) fy goet en
nodig vinden fullen, eenige gedeputeerden van harenc
wegen ce fenden aen hare voorfz. Majeft. , fo bidden wy
ook u Excellentie , dat hy die wil omhelfen met zyne
gunfte en byftant , ten eynde dat fy mogen hebben favorable audiëntie , en van haer gemelte Majefteyt verkrygen goede en fo vrugtbare refolutie , als u Excellentie
wel weet ons hoognodig te wefen in defe gelegenthey t,
waer door de voorfz. landen aen hem in der eeuwigheyd
hooglijk verbonden fullen blijven. De voorfz. Staten
generael zyn noch niet vergadert om het afwefen van de
Gedeputeerden der andere Provintien , 't welk oorfaek'
is , myn Heere , dat by gebrek van qualitey t en behoorlijke macht men nieten heeft konnen refolveren om ee-

Ianb en

*3*

aen ui u
fttlaüiai
ban
ïlpces
<H52iibe

nige gedeputeerde van 't collegie der generalirey t te fenden ,om met u Excellentie te communiceren belangende den ftaet van 't land, maerwy hebben myn Heeren
van den Raed van State verfocht , dat fy door de Gedeputeerde die fy van u Excell. fenden, daer van de wettelijke excufen willen doen , en voorts ons feer ootmoe»
delijk gebiedende , in de goede gratie des felven ,
Mijn Heere , bidden wy den Schepper , u Excellentie tehanthaven in feer goede en volkomen gefontheyt ,
en lang en geluk falig leven , uyt Delft, defen3.Decembris Anno 1987. onderftont,uwer Excellentie ootmoedige en geafte&ioneerde dienaers , de Gedeputeerde der Staten van Holland en Zeland , ter ordonnantie
van de voorfz. gedeputeerde ,
en was ondertekent ,
C. Aerfent ,

Het opfchrift was aen zijn Excellentie.

3®t boo^nocmDe <6jabe ban HLpcefïec fteeft noc&
aen De Staten <0enerael gcfonDen eenen anDeten
bjïcfban Dm xs. $abcm&?$ ïupDenDe afê boïat.

(FoI.9r.)

MYn Heeren , alfo hare Majefteyt herwaerts over
gefonden heeft den Heere Herbert Edelman met
eeren en van qualiteyt , om beter te verklaren hare goede meninge rakende de propofitie van harentwegen gedaen opde peys-makinge of vrede-handel, die haer Majefteyt fodikwils van den Hertoge van Parma is aengeboden geweeft , en op defelve te doen fpoedigen de refolutie van de Staten generael der vereenigde Provintien. So fal ik UL. bidden om af te fnijden alle lange
uytftellingen en dralingen , daer mede hare Majefteyc
niet vernoegt en kan werden, tehaeften u-luyder refolutien in't particulier , op dar hare Majefteyt te eerder
antwoorde bekome vande Staten generael op de voorfz.

3CnDer
JEiffibe
banrien
<3B>:abe
ban lipte*
fret aenbe
genetaeU
graten

Het heeft hare Majeft. gelieft , my ondertufïchen te
propofitie.
gebieden na Engeland te trecken , 't welk ik naermijn
plicht gehouden ben te gehoorfamen, achtende dat ik
derwaertsover meer dienft fal konnen doen , dan ik toe
noch toe mee en hebbe konnen doen in defe landen, om
de partialiteyten en het miftrouwen datmen onder defe
Staten gefien heeft. Niet-te-min ik vertrouwe dat gylieden inlicht fult nemen op de finguliere weldaden , die
hare Majefteyt de voornoemde landen bewefen heeftin
haren groten nood, om hun te helpen enbyteftaen,
fonder eenige nood van haren ftaet , en dat gylieden ondertufïchen defaken fulx fult beleyden, dat gy haer Majefteyt geen occafie fult geven te verkouden,of af te trecken d'affedHe die fy den felven altijd heeft gedragen. dei;
Het mifhaegt my dat ik de occafie en gelegentheyc
niet en hebbe gehad om in tegenwoordighey t van U L.
verlof, of affchey t te nemen , gelijk ik wel begeert hadde ,gemerkt felfs dat hare Majefteyt eyntelijk mijn wederkomftc herwaerts over niet accorderen en fal , (o fy
geen beter concenteniencontfangt: Maer <jc diilamie

i587.
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der plaetfen en kortheyt destijds fullenmydaer in excuferen. UL. biddende my niet te wijten , fo ik gedurende myn vertoef herwaerts over , niet en heb konnen
dienft als ik wel begeert hadde , na de wil
fuiken
doen
enmeninge, met welke ik gekomen was, enteexcuferen mijne a&ien die oprechten finceer ge weeft zyn ,
tot de befcherminge en behoudenifle defer fake, van alle
calumnien en fimftre duydingen.
' Vorders , fo ik den voorfz. landen verder dienft kan
doen in 't generael of particulier, ik falder my feer geern
toe gebruyken waer ïkookzynfal, gelijk ik tot noch
ke midgedaen hebbe , om te vorderen by allezijngevoeglij
, de fake Gods
delen, en die in myn macht Tullen
en der kerken, met de meefte voldoeningeen vernoeginge van een yeder alft mogelijk fal zyn , hier mede ,
Myn Heeren , fal ik den Schepper bidden U L- te nemen in zijne heylige hoede , uyt Vliflingen den 28. Novembris , ondérftont U L. goede vrund ,
Ondertekent
i^. Lycefter.

bïijbcn/ bic ïjace JBajcfïeut gcïaft&abbcacnïjaten
boojgaenben ^tmbaflaöciu: itèüa^b 23»ftï)ojfc acu
ccuige ban be p^incipiicïfïc ban befe ïanben te openen/
en aen 51311 «Excellentie om ben peeren Staten gene*
caeï te pjoponecen / en nu toebcrom Ijem baren 3im«
baffabcuc gcfonöen/ om ban nieu^tepjoponeecn/
aelrjft be peeren Jbtaten jittien ïafï nabcc fouben bec*
flacn/ uut 't gene 5ün<ï£D.fcI)nften)ft!)ecftoberge*
geben öicc na geinfereert / berfocBcnöe bat tic peeren
Staten/ baec op mettec pi/ boïgenbc ï)et begecen ban
barcfBajcftcptrefoIberen. €n inbien öareCbace
in eenige buufterl^pt berjinben/ bat bcftlüt eenige
becflanbige en gcciualtficcecbr uut befeïbe bregabe*
riifgc toilbcn committeren/ acu toelUc 51311 <ï£b. na^
bcc openitige foube mogen boen ban bc meningeen
intentie ban Ijace Büajejïept/ en met befeïbe op al<
le^tccominuntceccn.
3£e p^opofïtic bit ïjn fcïj^ftcïijli ober gaf/ toag ïup*
benbe albu£.
Mijne Heeren ,

H Et is U E. genoeg bekent, hoedatdeKoninkvafl
ban <£ngeïanb toert al®e boo?f5. ^mbaflabcuc
Denemarken en verfcheyden andere Hoogduytfe
om!™ tnbc fïeben ban ïf oïlanb met groter eeren tmu Vorften
ï)etüert
, ftaende met hare Majefteyt in verbond , by
fcomt in öe fangen/ en ïjeeft ben n. vDccemujté 1787. binnen
haer
hebben
aengehouden , dar fy doch van hare zyde
ïDeïft inbe Staten genecacï aubientic gcöab / en
rimteöer
cerfï be betgabeemge begroet ban toegen ïjacej^a; foude willen verftaen toteen vredehandelinge met den
ifleereu
jefleut / en baet na bcrïjaeït be gaebe gencgentftept Konink van Spangien. Daer toe infgelijx den Hertoge
graten
van Parma, als zijnde fuffifantelijk van den voorfcyden
gcnctacl» ban Ijaccjliajefïeut tot befe ïanben/ enbanbaecin
te toiïïen continueren. 3£at öate jSajefïeut (jetn Konink geautorifeert, hare Majefteyt tot verfcheyden
Öabbc afgefonben otn eenige getoicïjtige fauen be reyfen heeft aengefocht, enalfohareMaj. heeft uytgepeeren Staten genecaeï te pjoponecen/ entotbien ftelt, daer in voort te varen : opdatfy te beter gelegenteunbe ï)em mebe gegebcn ïjare .|Dajcfïcpt£ bjieben heyt foude hebben om 't felve met U L. de Staten generael der vereenigde Nederlandfe Provintien, te commuban cecbentie bit ïju obec gaf/ aïbug ïuubcnbc*
©en ?Cnii

35;t«f kan
cceöentte
ban iiitc
J&ajeft*
bandfe
g:lanü /
meöe g£geben Ijas
ren ïfinu
twfTaDeuc
©EttKtt,

Mijne Heeren,'
IK fende wel expreffelik derwaerts over defen Edelman den l^eere Hei bert, wefendeeen van deMeefters van de requeften van onfen huyfe , en dat aen onfen
neve den Grave van Lycefter onfen Stadhouder generael
van defe landen , en Gouverneur generael van de vereenigde Provintien , ten eynde om hem te communiceren
eneenfamentlijkmede aen U L. fekere faken, diewy
achten te roeren de welvaert van de gemene faken : Den
welken wy daer toe wei hebben willen beladen met defen onfen brieve , dewelke hem dienen fal voor eene
credentie en gelove by UL. Biddende overfulx in't goede te willen nemen 't gene hy U L. in mijnen name feggen fal , en den felven fuiken gelove te geven en geftant
te doen of die gefproken waren by mynperfoon. En
want ik anders niet en hebbe om U L. voor defe tijd'te
feggen , fo fal ik God bidden ,
Myn Heeren , U L. en uwe faken te houden in zyn
heylige bewaringe en befchuttinge , gefchreven op ons
huysteRichemontden 12. Oótobris, 1587. ondérftont
U L. geaffectioneerde.
Ondertekent
Elifabeth , J{.

De fuperfcriptie was, Aen myn Heeren onfe goede
, de Staten generael der vereenigde Nederlandvrunden
fe Provinciën.

befeïbe bricben geïefen sijnbe / ïjeeftbermogen^
$ijne cccbenttebcrtoont/ bat ïjate .f&ajcftctft een mifc
ifragen babbe / in be compo?temcnten ban bc ïf eecen
Staten tegen sijne €rccUentie / bien ïjate D&a jefïept
uenünbe / aïö tocfenbe een ïfccc ban fuïtte quaïitept/
en üan bc cecjïc ban ïjacc ftnu/bte in btfe ïanben toaö
geliomcn ter groter tuftantie ban be peeren Staten
<ÖcncraeI : ^tem ober be oncenigïjcben / bie febect
b'acnïiomfte ban 5ijn «tfrceïlentie tufTcbcnbcnpjo
bintien toacen gecefen / en nocb bageïijr toenemen /
baec uut niet anbecg kofïboïgcn/ ban ben feftccen on?
bccgaimban beu ïaubc / bat Ijarc SDajcfïeut baecom
uut
ïjacc getooonlijUe
gocbe faizge
en gen'egentïjcpt
tót befclbe/
Ijabbe geabtiifectt
op eenige
goebcmib^
beien bacc mebe befeïbe fouben mogen geconfecbeert

^cnjofitte
ban bm
H^cct
^nibafia*
öeutban
gl^Sait
t&ngelani
obergeles
jjcrgabfo
ringe bcc

*f etemt
^,«ael
niceren , en fich t'informeren of U E. met haer fecoers Dm n.
middels genoeg hadden om de oorloge re continueren. ?-ecera»_
En dat hare Majefteyt te defen eynde en om de fake
7*
door een behoorlijke ordre te manieren , den Baron de
Bukhorft , een van hare fecrete Raden over fond, om
met U L. dit fubjedl aengaende volkomentlijk te handelen dewelke
,
na lange en menigvuldige confultatieri
met UL. op 't ftuk van de contributien gehouden, bevont dat de difordren en confufien toenamen, en de
middelen des lands niet beftant genoeg waren, om een
fodanig heyrleger toe te ruften, als tot defenfie van de
voorfeyde provintien werde vereyfeht. /
Daer van hare Majefteyt wel en getrouwelijken geinformeert zijnde , ontboot door een expreffen aen den
voornoemden Heere Bukhorft , dat hy eenige van UL.
de openinge van den vrede foude communiceren , die
den Hertog van Parma dede,om door haer communicatie en advijs te verftaen offy door defen middel den defolaten ftaet van uwe Provintien niet foude konnen te
hulpe komen. En alfo hare Majefteyt doen al was geadverteert dat den vyand grote preparatien ten oorloge
was makende , en voorgevende de ftad van Ooftende te
willen belegeren , daer hy naderhand Sluys belegerde,
fo depefcheerde fy mijn Heere den Grave van Lycefter
haren feer beminden néve, eerfte envoornaemftevan
haren Raed, en die fy vyifte tot uwe'faké Féèr genegen te
zijn , om met een goet getal Krijgs-luyd'en in dek landen te komen, om de aenfla'gen'dés vyandstewederof de' Staten
ftaen , hare Majefteyt niet't twijfelende,'
^ene fy den Baron de Bukfouden gefurneert hebben
horft hadden belooft, voegende hare machten bydie
van hare Majefteyt , en den voornoemden Heere Grave
d'autoriteyt toelatende, welke hem competeert, volgens het tractaet met hare Majefteyt gemaekt , en de fólemnele aclen , door UL. felfs naderhan: aen hem georn'fïchSlüys
alfo tegen
't geweld
des hebbende
v'yands te fterken , en geven,
de ftad
té óntfetten
: macf
hare
Majefteyt onder U L. alles ter contrarie bevondenin
groter difordre en confufie , fulx datter niet op gevolgt
is , als fchade en fchande , en fach dat den particulieren
haet dagelijx tot uwer prejuditie engrotelijxt'zijnder
leetwefen , toenam, hare Majefteyt als een goedertieren
Piinceffe , geen regart nemende op de voorgevallen oneonfer- :
geregeltheclen : maer forge dragende voor uwe
• expreffe»
vatiè , belaftede mijn Heere den Grave van Lycefter
wel
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: ©an ioeïftc berftïaringe De boo|f5. ^eere^ttibaf*
exprefielijfc u l.voor te houden de pefentatie die op nieüs
door den Hertog van Parmaaen hare Maj. was gedaen , fabcuc berfocïjt ïjceft ïjem geïcbett te fcoojben fd&nfte*
om in vrede-handelinge te treden , en dat u 1. tot defen hjft befcïjept/ om pare JBajefï. ober te mogen fcïjic*
ften tot jijnber ontïafiinge / en om te tonen jijne w&
eynde , eenige in uwe fake wel ervaren perfonen moften
op
oentic: of öatöe peeren Staten fouben geïiebenfelbe
verkiefen , om met die van hare Maj. te befoingeren ,
voor
en
ïjace Itèajcfï. ban Dit uptfïeï te abbifecen : berftïarcn*
hope en beloften , dat fo verre fy geen redelijke
hare
en,
verkrijg
n
konden
conditie
fekere
ftaet
haren
be bat öare JÈaj. niet en begecrbepatticuïierc ften*
jVlaj. alfdan hen niet en foude verlaten, noch haer fecoers tufte te nemen op 't recf)t ofonecctjtbanbeboojfj.
enafliftentieonctrecken. Welke prefentatien hare Maj. compojtementen / mitfgabccg ban be gecefenemif*
betfïanben en oneenigljept onbee be$?obintien : ban
my wel expreflelijk heeft belaft op nieus van narent we- bat ïjace IBajefï. alïcenïpenbegeecbe/ bat befeïbe
gen en in haren name te refumeren.
ten befïen en geboegïpfïen onbet be $?obintiert
Én alfo hare Maj. t'eenemael gerefolveert is , volgen:•*?;£ -;. ■ .1
de de voorfey de. redenen en beloften met den Hertoge motsten beflidjttoojben.
JEp.
ïjebben
boo?bccmaentbatbe$?abebanHu*
évj&m
,
treden
te
elinge
van Parma in de voorfeyde vrede-hand
tot
cefïec feer nuaïijft genomen öabDe/ bat ben #eece ft«3ön
fo hadde fy langen tijd na u 1. antwoorde verwacht
mbocaet ban Üoïlanb in be Staten fcabbe becmaen fJLJg,
landit
haer grote prejuditie,en niet konnen.de haer met
gebaen/
aï£ bat Ij? berfïaen ftabbe bat be üoninginne repfën
ge uytftel contenteren , fo heeft fy my belaft u 1. te bidden, dat u 1. believe op 't fpoedigfte te refolveren en fich ban OBngeïanb gecefoïbeect toag in eenige ïjanbeïinge <jpen"B«
niet van haeraftefonderen, omnietteprecipicerenen ban bjebe met $acmatetreben/ enbatïjptoeïtoift HS
het quaed dat u 1. vanna-by fchijnttedreygen , niette en abbectentie öabbe./ bat be 45?abe ban 3tpcefïet ïaft Boen xmp
om fuïr te pjoponecen / befeïbe <6?abe ïjabbe ticiteo»
doen naderen, want hare Majeft. hebbende't fubjecl der. ïjabbe
ooft
gefept
bat Den StUnbafiabeuc 2Suftï)o?fl/ Öie meDe
voorfeyder faken wel rijpelijk overwogen bevint dat gylïedert door het tradleren meer voordeels dan achter- aï eenige openinge ban b?ebe gebaen öabbc/ aen tmi*
ge particulieren / baer toe geen ïafï ban ïjare IBajeffc
deels fullen krijgen.
en öabbc geöab/ en bat fulr öare ;ïtëajefï. feer quaïijft
Hare Maj. veritaet ook , gy-lieden gedurende 't felye
Öaööe
genomen/ ban geïpenöetaengeben ban ben
tractaet , in goede eenighey t en eendragtighey t fult blijtfaetg
ïjeete ban State ©aïft/ en J£eece$enfionari£
ven, ophaer hoede zijnde, hare fteden en fronfieren wel
yerforgt houdende, en alles dOen of gy weder in de oor- JBenip / öeeft ï)P gcfïtftincect bat befeïbe güaujft ïjaö*
loge treden foudet, fo 't God niet en beliefde het voor- ben betfïaen sijne intentie/ en nam feer nuaïijften bat
feyde tractaet tot een goede geluckige uytkomfte te ftie- be Staten ban ^oïïanb 't feïbe aen alïen ben ftebcn
ren , daer in haer Maj. u 1. fal feconderen en byftaen, ge- Öabben bcrabbecteert / en aïj? fp Ijem fepbenbatDe
lijk fydat op 't woord van Princeffe heeft doen beloven, ] <®ebeputeetbe ban be Staten / ten rcfpëcte banbe
en my belaft het felve voor alfnoch in defe v.ergaderinge

obïigatien Daer meDefpDenfïebenberpïicljttoaren/
getjouben
3jjn pafféecbe
befelbe te/ fo
abbetteren
genefuïrin bp
be
becgaberinge
becMaetbe alDp'tbat
gefeönfte ooft betabbecteect toag in ©?iefïanb/<©becSfTd? ötrecöt en elbetg/ om baer mebe ben gemene»
I. Rerberi.
boïfte te impnmeren anbere opinie tegen^ ïjare MaU
obintien
rbebanbe^?
<6ebeputee
^e aentoefenbe
m jijn <üreelï. atö fp toeï pabben gemetiteert / aï^ ïjp
bm anbetcn gefpioften Debbenbe / ïjebben ben boo?f5. nu baer befeïbe p^opofitie ooft tjabbe boen boen ttm
?Umbaffabeuc gefept bp monbe ban bcn^eece ^Cbbo^ 1 1 . <2£ctob?ig / boo? ben ïïaebg-ïfeec ban toegen öare
caet ban toïlanb/ bat fpbefeïbeöatelBaiefïept ten üfèajefï. in ben ïlabe ban State be ^eere ïtilïegcep /
Öoogffen bebanfttenbanï)aregoebegenegentoepten f0 maeftte5nn€rceïïentie ftoatigöeptbefeïbebpge^
boojtec boo? üzfe lanbert / baec boo? befeïbe ïanben fcï)?ifte obec te ïebecen/ maec betoijïe be Staten/ bol*
ten ceüüjigcn bagen aenbeboó?f5. öate t!Bajefiept |genbebec ïanben reeïjten/ baecopnietenftonbenbe*
facebonben fuïïm bïijben / mit^gaber^banbegcootc j foingecen/ abbifecennocöcefdlbcten/ fo öeeft üpbe*
taicïöaben bic fp aïtebe ban öaer pajeftept Rebben fdbeuptëoom aen be Staten genetaeïgefonben/bie
ontfangen cnnocl)bcctoacï)ten. <£Jn aen ben ooo?f5. befeïbe ben ao* <©ctob£# ö^bben ontfangen / baer flji
I^ccce ^mbatfabeuc ban bat ïjem belieft öeeft/ ^et bp be Staten generaeï gebeïibereett syntiel 51311 txfeh
bT^taten
ncbcl ban Ijaue B^ajefïept ten bienfïebanbenïanbe be ban benanberengefcïjcpbencepfenbeeenpegelijft 30act
o»
aen te nemen/ enbenatbepbteboenbanöetbjert^
na
5ijne
^obintie/
om
befeïbe
baer
ban
en
ban
anbe*
genera*
obec te ftomen / bat fp beeïjoopten Dat be peeren re faften ben fïaet ban ben ïanbe betceffenbe/ rapport XJÖJwi
Staten tot ïjacè ftamfle ïjace 0>ajeflept / Hit ban ï)a te boen ban aïïe 't gene in be bergaberinge aïbaer ge gefchtn,
ren Öaöe/ srjn «örceïïentie/ en ï)em Bmbapbeuc / \ ïjanbeït en gecefoïbeect tuag/ met becie&tingeban Bê"e""tt
fuïlcn geben boïftomen contentement. ©00J fobeeï Jatter niet. en toajS boojgenomen/ ban rt gene *•- l !
beraeftte ïjet beftïag ban ïjate iBajefïept ober be coin* I ftcecftt ïjabbe tot cönfecbatic ban «Sobe^ mei met be |%int«
ujaren,
pojtementen tegen 5ijn Crceïïentie / mïtfgabcc^ He pjibiïegteii en gererötigïjeben ban ben ïanbe/ om baer K?1^
gecefene mif becfiauben en oncemgljcpt onber be^?o mebe te boderen ben Dienfï ban öarelBajcfiept/ be
ttc?
bintieti/bcloefen bat öaer C geen oo^fafte 5ijn ban be eere en reputatie ban 51311e <£rceïïentie.
tegenujoo^bige mifbccfïanbenenoneenigöeben/ bic
befeïbe gebeputeerben tuaö ooft ge ïafï pare p?inci«
in De geunieecbe p^obintien 51311. <£n aêngacnbe be palen te bectonen / bat be Staten ban ^oïïanb tot
P^opofitie ban 5jjjn €. aï^ nu gébaeii/ bat beboo^ meermalen in be bergaberinge ban De {feecen Sta*
noembe aenuiefenbe oBebeputéecben 51311 «ie. op giften ttn <$eneraeï öabben boen berftïacen / bat aïfuïfte
ren en noeïj öwpbcn ïjebben boen becfïaen be geïe; remonflcanticn aïg fp-ïupben na rijjöe beïiberatie / en
gerttïjept/ met be bcfectcn ban be jegentooo^bige bcc* bp eentyaeptigen abbijfe ban be «tfDcïni en Stebc»
gabecinge. ^at be <0cbepüteecbenaï$nocï)uieten met be infütutie ban bieu/en't gene Daer op geboïeïit
luarcu aengeftomen / en bat be aualitept ban be aen bia^ en bo?bec nocö boïgen fottbe/ tot geen anber
hiefenbe <J5ebeputeecben banUtcecijt bjo^be gebebat? epnbe öabbe gcfïceftt/ noeö bp ïjaer-ïteber toe boen
teect bp eenige Cbeïen / toefenbè ban ben tbjebcn ïebc flrecften foube / Dan om Den toeïff ant Defer ïanben bp
ban ben feïben ïanbe / en Dat mitf Dien Defelbe aentoe* ïjant-ïjoubinge ban öe fcoateCDnfïeïifte gereformeec*
fenbe <6ebeputecrben op Defep^opofïtienocïjtcttyD be ceïigie/be bjpïjeben/ gerecï)tigï)eben/p?ibiïegicn en
niet enbecmocöten op ben naem ban be Üeecen Sta= ïoffeïijïtc gebmpften banbenïanbeteconfccbecenen
ten <6eneraeï te cefoïberen. ©ecfoeftènbe baecom öat tebebuacen/ enommetpecfectebiflinctie/ fobanbe
be boo?f$. ^eecepmbafTabeiïctotÖeaenftomfïeban ampten bec Staten generaeï en particulier / be^
Die ban ©rieflanö foubc beïiebert gebuït te ncmen/aï£ d3oub. gsneraeï^/ mitfgabecjS ban De <0oub.berce*
toanneec be ^eccen Staten op afleg fouben refoïbe? fpectibe $?ob. en anbere toettige gececïjtigïjeben/ ör
ren / ge lijft ïjaec €. tot contentement ban Date M& faften ban Den ïanDe met goe&eo^DjegcDïtigcccteti
jcfïept en confecbatie ban (6oDeg eeie/ en ban befe beïept te toetDcn/ en boo2t0meecaï£ljenbpfeftece in*
ïanben / fullen bebinben te beDoren,
' fltuctie beïaft ttag eiVuip öier bo?en betöaeït bmm* t
IV. Deel.
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te beveiligen: wenfehende hier op te hebben goede en
veerdige antwoorde.
en was ondertekent ,
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Drie en Twintichfte Bock.
i$M
Bow^S
fi geMaatt
. <9p befe en anbcrefaften toert racbfacm gebonben l fdijïi ifibbcma tonrrn tomcmciitly
mebe gegeben mzu
tuftrartte
dob
ljcn
toe
/Daer
principalen
geno*
fouDe
ojdjc
alfuï&e
g
Darter naefrer bergabcriu
De ïjanöelcetaöen/ mefenDföefcIUe »«*•
men tooiDen/ aïfmen ten Dicnfïe en Dcfcnfic ban oen uwé/ om inlijf
inftructie in bate ben ^. mcenmm / 1 587. ftiïa bete*
lauöe foube bebiubcn tcactjoren.
<£>ctonïc De gebcputeerbe ban be printten/ ban rt/ tegen toeïftc uifrrnctic tcrfcbcubcn pjotefïaticn
cïr bp bate principalen getogen Vaaren/ en bat De* ! geDacn toaren / Doel) bic baullileftergee/ fufrincren*
fejfoe maten m Deliberatie oin bare refoïutien te fo?* De bat fp be meefïe ïjeïfte ban 't gebeïeïauD toaren
meren/ fo fp Defelbe in be Staten gcncrael fouben | contribuerenbe / Ijcbben bcfe loc <ï?.ebcpuMrict tegen
(F01.9J.)
beu
aiiDeren "
inbrengen/
uert De boo:f5.5tjnepuiopofïtie
flantie Drfclbe Die te aojen bu föillegrcp gep^oponeett l)!CltDefetooo?Den/.
iBatbfe
OBebenbe nocöfan£ befeïbe cufe gcbrputceröen
toa£. 3jn Dcfe beïiberatie maren in be pjobtnticn
bau&cUberfcfKpocn opinien / be fommige toaren ban abbijé/ bolliomcn maebt om tyn in allen oefen / met be geDe*
öerfabb
bocorcfj* afê bic ban <6clbcrïanb/ bat betoijl Ijn bp bc taimte
pufcecben ban be anbere ^oomtten te conformeren/ 3 j
lurtêcjj
a£rccllentie
sljn
en
^ngcïanb
ban
boo? beljoitöcn.s aïrijD De religie en p;ibiïegien/ ca bat i i
tien boa?* ïijite jBajefïcpt
gort gebonben toerbe tn communicatie ban b?ebe- De j)jobintic ban Bricfïanbfal gemeten/ 't gene Dat
b2:bt*-ljan, banbeï met ben hertog ban $arma te trcDcn/ bat De iteobinticn ban if ollanD en EelanD fuïlen foomeit
tol boa:
fjet een grote onbanubaeröepcjnnfouDeDatfpbaoj te gemeten.
haer ate
bc grote beberffeniffe öaerDec lanDfcfjap / aï£ ben ba*
b:j5 tn
g>3 ïjebben befclbe gebeputeerben ban @?feflant> ©**&««
anD nacft geïegjen en 5tjn getoeït betmeefteonbet;
tooien/ fobanigen cammuiricatic fouben affïaen/ acrftlacrt bat fp pcrfïffr erben bp ben ïafl l)acr bp öace ^"ban1"
berbaïben bjaebten fp boe? öaer cefolutic tn / Dat fp Principalen gegeücn/ en Datfc Dacr ban niet en non- ©?tefs<
ge* uwö.
bier Doo?/ ma*
faftcn tooien
bat Demogen
boc|A^fen;jcfouben
Den arijfteri/
en öoognobig achten in be boofs". jI traineert
refoïuntracDfaemte treben.
en cpgenöi&cn
communicatie
Dst rik
bijstaan
be rcfoïutie/
ban principalen
te fcbrij'oen
Dareïnngenomen
be com* ; ren
bcrïtïaren bat
-JjJfel
<£>berDen
©ie ban ban
boo? teöare\jKbcn
acnliomfte
acn ftarc
bteuan
minucatic
bjebe-banbeï
Ijarcmen
tóoninltïnlje
<©b«B)ajefrcpt ban <tnigeïanb en 5nn «tSrccHetiiic in ïjan* bertiopcnbe bat bcftlMe geöelijït bpbarcprincipaïen
Den foube fïcïlenenüertcoubjcn/ om met aöbrjé Der gcabbopcert foitben too^öen/ te toeten bc Deputatie in
VicU
generale Staten Dacr m te Doen/alp tot onocröóuDin* <mgcïanD te Doen / ouDer bc conbitic bat aï^ bc anbe*
ge Der luarc €l)?iftcïijfte gereformcerbe reïi^ie / fo Die re gebcputccrDe ban De p?oUmticn baDbcn bcraïaert
ter fcïuer trjb iii bc ftcbin alDaer geb?upïtt tuojDen / te mogen ïijben / Dat ban toegen bare ^obinttcn een
cu bef ctjcrmingt Der ïanöen en fteoen/prieiïcgten/ b?p toerbe geabjungeert / om upt en name ban be gene*
en gcrcd)ttgl)cbcn nobig en Dicnlilt beDonDen foube rale graten met be boo?f5. gebcputeerbe mebe te mo^
tooien/ en üat op alfullte toybere conbiticn al^ bp be gen repfen en befoingeren. ^nbat befe ïjarcbccMa*
ringe niet geacljttt nocb berftaen foube mogen toer*
generale Staten geaD'oi|cert en ecljoïben foube tno* Den Ijctt nocl)tc fiarc punctpaïcu te pjcjubiceccn.
©té ban grtjWcH-o|Ïjcu.
tjatt ^oïlanb toaren eerft niet aï ecnig in Darc
Me gebcputeerbe ban oBeïbcrlauD al£ban<ü*bcrtix\\ met opinien / cemgc ban De Cbeïen en fteDcu floegen De gfeï Ijabbcn boo? be aennomfte ban De gebcputccrDe
«nigtn
banöclingc ban pep^ gaiifcïï af : De ttoeDe opinie ban ©?icfïanb / gcperftfïecrt bp 't gene bp Ijen-ïupbcn
toag berMaett/ fonberanbeufint^in befen te mogen
ÖOÖf It£; iaajJ Datmeu gequaïificcctbc pecfonen aen betre j!Ba^
Dcc oy,=
confentcren/ maer aïfo bp be bue #2obintien aï|» ^oï*
nten uo; jcfreut foube fenben/ om befelbe tcbibbrnDatfeban
praöeöen Den pepg totlbe beft fleren/ en fjare S5ajcft. berftlaren
ïanb/ Ecïanb/ en Htrecbt toa0noo,ucfoïutlcinge*>
toat perijltel Daer in boo? De laabcn gelegen toag / en b^agt ben 1.6. ^ccembuW batmen gebcputeerbe aen
fo men öarc j^ajeft. Daer toe niet cu liouDc belnegen/ De tannginne fenben foube om bare JBajcfi. te bib*
Datnten alf Dan öare B>aje|ï. foube beefbeben / ope* ben Datfc ban Den pep£ toiïDc beftftecen / $c. en Dat in
ninge te toilïen Doen / toat mibbel ban berfcheriuge Deliberatie gelept toerbe toat pecfonen Datmcn foube
men foube l)cbucn ban De religie/ ban De bjpïjepö en ban toegen be <6eneralitept aenbe&oninginneaan
gccecbtigncpt ban be ïauben / en Dat be <6ebeputeec^ CngeïanD fcnDen/fo bebben Die ban 43cïDcrlanb nocï)
Den niet fouben magen befïupten nmer Daer ban rap* tteratibcïift berMaert te perfTfïeren bp bare rcfoïutie
acngacnbc bc bjcDc-ljanDcï / en niet te nonnen acco?*
po:töocn.
<De DerDc opinie tong / Datnten gefanten foube ftn* Deren iit De befcnbtngc aen ïjace jBajcftept / ten fijne
Den in Cngclanö/ Die neffeng be gefanten öanljare aï£ in Der Duet ^obintten refoïutien begrepen en
JlSajeff. met Den if ertog ban $arma fouben ïjanDe^ Daer op gcmacïttc inflructint / aï£ toefenbe Daer toe
ïen / Docö ban befe opinie toaren tocï bc minfte / \jqc* ban bare principalen niet gelaft
Matt na De aenRomfie ban bic ban ©ricffar.D en
toeï cenige bit feec fyeftig b?eben.
.IBaer na lange Deliberatie $ bp 5nn <ï5rccïïcntie Datfc bare bccïiïanngc en openingc banï)arcnïafïe
ban kaffan cu De Abelen en ftcbm goet gebonben / babDcn gcDaen / fo bebbcn bc gebeputeerbe Dcj? ïanb?S
ban ©bcr-Hfeï berltïaert te perfifteren bp bc rcfoïutie
be niiubeï-toecïj tefttefen.
bnsbau
ïèuïjr
Dat
Dtc
ban
^oïïanb
boo?
j^are
rcfoïutie
in
aengaenbe ben bjcbe-banbeï ban tocgen bare pjinci*
ötebaa
btacljten
Dat
ban
tocgen
De
gencralicept
fouben
Per^
palen
/ in De bergabcringc Der peeren Staten gene*
tjollanD.
focljt en bertoiïligt tooLtDcn ttoe neutrale en gecjuali* raeï gcDaen en ingebjaebt. ©crftïarenbe in be rcfoïu*
ficeerbe pecfonen n{H Den ï)ogen tiaDebanlfollanD tie bp mijn peeren a3cDcputeerbcn ban ^oïïanD/Ee*
om Defe legatie ten Dienfic ban De lanben aen te ne* ïanb/ en ötreebt genomen/cn bc befettbinge aen öare
men en te boïüocrcn/en bat befeïbe pecfonen geen au* IDajefï. ban CngeïanD bacr op beracmt/nict te hou*
Dcrc tnficuctte en foube toojben gegeben Dan be gene nen confentcren/ beeï toepniger bat befeïbe op ben
Die becbat toa£ in bc boo?f^ rcfoïutie: ^trïlcnbe niet- naem bcc peeren Staten gcneraeï/acngefïeu be ftem*
te-min in ï]acr ïiebcr öifcectie / Daer toe te gcbnipken men 'fielten / foube bcljoren te gcfcbicDcn.
<®ie ban <6cïDcrïanb bcrhïacrbcn noebmaeï^ mcDe
aïfuïïteprrfuafiena^ ben goet Duuïten foube tot be*
niet te bonnen in De ïcgatic in €ngeïanD aen bare
ter ur.tbocringc Der felber legatie.
Majeft. upt Den name Der Staten genecaeï/ op aïfuï*
?a-£me
^k
Uau
ScIanö
confonneren
Ijcn
met
't
abbij^
\^azc: ban bic ban l)3ÏlauD/inbienberftanbe/bat ïjare p?m* ïte commiffte en infïructic Den geDcputccrDen mcDe te
iana/ ton.- cipaïcn pcnumb bacr toe fouben mogen boegen fo grbenboïgcn£ barctt ïafl accorDcrett/ en fnfïineerDcn
bccre Ijet ben goet Docbte.
Dat in fnlften ïtaé geen obcrftcmmingepïaetfcbeb* matbie
tucuait
'oollanD/
ïDk
ban
Urrecbt
toaren aïf boen abfent/ boeï) Tjaö* bcnïtouDe/ bacr ban pjoteflercnbc / metberfoeïtom banben
bieuan
ben Den ben eccfren vDeccmbn^berKïaertteconfo^ 't feïbe te boeit getebent te too?beu.
Jöarecftt
SfK
;
tonfü:ut2; meren met bc opinie ban bie ban ï^ollaub en Eeïanb.
v^acr
na
5ijn
gccomparccrt
be
peeren
HeoniujS/
gcneraei
ren luit
meüc uut
23arbefïu^ en ©aïït gccommittccrt ban tocgen bett öcn^tas
vDie ban BucfTanb
quanten
ïa'eftacn/maboebbare
OeDcputcccb
eu/namentln
H ^>icïio^ebc
en <eop llabebau.^tate/'bcrbïarenbe bat fp ïicben bermaent SgSn?
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$ijube ban tocgen ben SCmbafFabcnt ban €ngcïanb /
niet en babben nonnen laten/ ommetgecuïpfertte
tooien bp bare Majeft. of anbcrfïntÊV teberfoeftcn
en te bibbcn bat De peeren Staten generael foUDen
beïicben epntelijue rcfoïtitietenemenopbefaftebau
Den tycDc- ï>anbeï/en ben gcfantcn bicnaengaenbe aen
De iictimninncaftebccrDigen / coufïDccerenbcb'im?
pcutanric en confcnucntic uan De falie / en na Datmen
fceifte De jiBajefr. fottDc gcfïnt 31311 te tceben in com?
ttutnicatic en te Ijanöcïen ban Den bjebe / Dattet beter
toacr Dcrtaaect^ te fcïjichm / niet aUcen om te febou?
torn inbignatic/ en te bcboubenbegoebe gratie ban
bare jiBajcftcpt / ïDkn$ affïftcntle on£ # ban nobe :
maer qou om bate j©ajefïept boïïiomcntliju te infa?
meten ban aïle bifftcultcpten en f toatigbeben / Die in
Deren te bcDcnften fraen / om aïfo bare Jitèajefï. meer?
Dcc acöterDciiitni^ te Doen bebbcn. <£n fo berce bare
JBajcflept perfïfree röe en epnteïrjnbegcerbe booste
baren / béfelbe te afji (Ieren en toe te flen Dat fuïftc con?
Ditien mogen bcfpjoïientoo?ben/ metgetoifleberfe?
Kcr t -jeu: / Daer De ianDen en ingefetenen ban Dien/ en
infonberbept Die ban ïjertoertg ober en anbere mogen
betoaert toefen, ©oegenbe Dat fytt toeïtetoenfeben
toatc Dnt alle De refolutien ban De ^obintienoüer
een n/iamcu/ Dat nocbtan^nubctfelbcnictcnuon*
De gefcljteDrn / eetïnacr tbuDc toefen / te feïjieften Dan
nut te blijücn : en Dat De P'obintien Die meerDer f toa?
ritjïjept binben Dan D'anDere / De falie toijbergbeben?
«en / met goeDe rebenen alle ftoatigbeben mogen
maisercn / en ïiomenbe in communicatie / op naDer
berfeheitöept mogen aenljonDen / fonDee in ecnigc
cositcarictcpt te ballen metten anöeren ^obintien /
Die onttoijfdiju Ijen geerne fuïlen confirmeren met De
meefte betfeïictttjept.
IDat
3£e geDeputeerbé ban De Staten ban ©jiefïanb ge?
&te ban
©riesfï
ï)oo_jt bebbenbe ^tt rapport ban De geDcpntecrDe in De
laaD na Staten generacï (Die felfë in bacfïe naer©nefïanb
gcöaen
rapport bertroeften) bobben met Defelbe gefonDen bare bnt*
acii öc ge:
banbenS.flamiarij/ 1?88. aen De peeren ^ta*
öeuuteecoe ben
ten
generael/
inbouDenDe fommieeïp / Datfe upt bet
fllDdCT/
boa: refos rapport ban ijare ijcfautcn uoUiomcïnft babben ber?
Jutte m
fraai Dat baer <£. op be propofitie begb?ebebanbeï0
fciengm. cerfï Doo» Den ftaet£-beere Mïcgrep en naDerbant
bp Dm Btnbaflabeur ^etbect/ npt Den name ban bare iBaj. ban €ngeïanb geDaen / berfebepben aDbifen
geballen toaren/toaer ban eenige raebfaem gebonben
babben in bc onberbanbeïinge ban ben bjebe/ benef?
fen£ bare J&aieftept/met Den Üoninft ban ^pangien
fïcb i\\ te laten : eenige ban De ^obintien/om getoig?
tige reDenen en conflberatien ganfeb niet raeDfaem
bonDen Die onbertjanbelinge ban Den b?eDe aen te
bangen/Doeb Dat epntcïijft bp De mecfïe contribueren?
Depjobintiengecefoïbeerttoarc/ Dat eenige getrou?
toe éngequanficcecbeperfonen/ niettoefenDeuptDe
Staten / aen baer IBajefï. ban <£ngeïanb fouDen af?
gebeerDigt too?ben / om ban bare «fllajeft. inDien fp
eenige articuïen ban Den b?cDe boojgefïagen V ontfan?
gen baDDe/ Daer ban openinge te becfoehen/ en Dat
Daer en tegené Die gcfantenbace^aj.alleftoarig?
IjeDen en pericuïen boo? ogen fouDen fïeïïen / Die tipt
Defen b?ebe-banbcï fonDen mogen ontfïaen / om alfo
bare JBajeflept Öaeraftebibertercntoanneerfpbe?
binden foude Defelbe niet te beflaen in goeDe en bafle
berfeftertbept / $c. Docb bp alDicn baer IBajcfïept bp
baerboomemen ban Den b?eDe banDel perfïfïeerDe/
Dat De gefanten Daer baneerftinfuïïtengebaïlerap?
po?t geDaen IjebbenDe / aïf Dan een boet toacr op men
métbmebt m confecbatic ban DebjeDe banDeï mocbte treben bcraetfïaegt fouDe toerDen / met toeïfte refa?
ïntie alfo bare <èefanten ben niet genoeg bonDen om
fïcb Daer meDe te conformeren / berhïaert baöDen
Daer ban rapport te toiïlcn Doen / en gemerïtt fp Defe
fane in naDer communicatie gcïeptbaDDen / en baer
genoeg berfeftert biclDen / Dat bv^rep:incipaïen(ge^
lijn fn in De naefle bccgaöeringe op De bjeDe-banDeï
berblaect babben/ ben geenfm^ te toillenfcljepbcn
ban be geunieerbe^jobintien/ en infonberbept niet
ban be IDjobintien ban ^oïlanD en ^eïanb / en bat
befeïbe bare principalen be onberbanbeïinge ban ben
IV. Deel.

biebc niet anberjS gefïnt toareu gctoecfltoeteïaren/
ban bp fo betre fulr banöeanDcrepjobintienmebe
goet gebonben too?be/toact onber fp p^incipalyh ber?
flonben De contribuerenbe ^^obintien) gerefolbeert
toaren eenige dBcfanten/ ten epnbeberbaelt aen bare
JBaj. af te beerbigen/fo baDDen fp goet gebonben ben
met Defelbe te conformeren / mogenbe ïnbeii bat fulhe
geguahficeerbe perfonen / aï^ fp beeftonben tot be ïe^
gatie gebeputeert te jbn/ boo| befe repfe afgebeerbigt
toojben/ be^ bat'tfelbeben lanbfebappeban©ric$b
ïanb in ben reebt ban een of meer (toanneer be gele?
gentbept fulr fal berepfebenjupt bun ^?obintie mebc
tefenben/ niet foubepjeiubieabcï toefen/ toa^gepa^
rapbeert.

«!

Bonerv'. ban be
OEn ter o^bonnantie ban De gebeputeerbe
Staten ban ©ueflanb onbertebent.
Ifbrandi.

<!Bienboïgenbe i£ goet gebonben met beboo?fcb?e^
ben legatie boo?t te gaen / en be refoiutie ban ben
16, <^ecembn£ ben i&eere SUmbaflabenr ^erbert
ober te leberen / ge lijft gebaen i$ / lupbenbe befeibe
al^bolgt.
Slliittoocfcs
Staten generael der vereenigde Nederlandfe Pro- be en rrfo 1
vintien gehoort , gefien en geexamineert hebbende lutte ban
de propofiticjby de Heere AmbalTadeur van de Konink- be ^>tatett
lijke Majefteyt van Engeland, na overgevinge van zyn
brieven van credentie van defelve hare Majefteyt,in dato op
p?a*
ben be%\xn
generael
den 13. Odobris Ieftleden , op den 1 1. deler maend den poftttebatt
gedeputeerden van de vereenigden Provintien , doe ter baffabem:
tyd vergadert, gedaen, en fchriftelijk overgelevertjheb- ban toe«
ben na rype deliberatie daer op den voorfz. Heere Am- beroert
ittngtnne
balTadeur voor antwoort verklaert 3 dat de Staten van de gcnbeStOü
voorfz. Nederlanden , in 't generael en particulier , hen ban
gelanbCn*gés
aen de Koninklijke Majeft. van Engeland, voor hare ge- Da?n,
nadige weldaden , gunfte 4 fecoers , en forgvuldigheyt ,
die fy tot confervatie van den weiftand defer landen is
dragenden , hooglijk verbonden houden : dat fy-lieden
haer Majeft. in allen faken (den welftant der voorfz. landen by verfekerde behoudenifTe der ware Chriftelijke
gereformeerde religie , de gerechtigheden , privilegiën,
vryheden, tra&ateniloflijke gebruyken en coftumen van
defe landen in 't gemeen, den provintien, fteden, leden,
en ingefetenen van dien in 't particulier , niet contrarierende)
feer geerne en dankelijk t'aller tyd begeren fuïlen te believen.

DE

Dat tot kenniffe van de Heeren Staten wel is gekomen ,dat de Koninklijke Majeft. van Denemarken aen
hare voorfz. Koninkl.Maj» van Engeland inftantie heeft
gedaen ten eynde hare Majeft. foude believen tot eenen
peys metdenKoninkvanSpangienteverftaen , en ook
dat den Hertog vanParma, bylaft van de voorfz. Konink, hare Majeft. daer toe heeft verfocht 3 daer mede
den Heere Baron van Bukhorft , Ambaffadeur van hare Majeft. daer van aen eenige van defe landen met alle
goede difcretie openinge heef gedaen,maer dat daer van
geen propofitie aen deHeeren Staten Generael is gedaen
voor den 11. Oótobris leftleden , ten welken tijde dert
Heere Killegrey,Raets-heer van wegen hare Maj. in den
Raed van State defer landen, ter vergaderinge van de
Staten generael daer van mondelinge openinge heeft gedaen dan
: fo zyn Exc fwarigheyt maekte defelve by gefchrift over te leveren, fo is op de inftantie van de Staten
(die op fo gewigtige faken , in dewelke , fohder rapport
aen de Provintien en leden van dien te doen , en fonder
refoiutie van defelve niet geprocedeert en mochte worden ,niet dan op fchriftelijke propofitien , volgende der
landen rechten en gebruyken , en konnen befoingeren,
adviferen , of refolveren) op den if. der felver maend
daer op by zyn Bxcell. propofitie by gefchrifte geftelt ,
en den 1 6. daer na aen de Staten generael uyt Hoorn gefondrn , fulx dat fy-lieden defelve op den 20. der felver
maend ontfangen , en daer op gedelibereert hebbende , (roi.94.)
den 23. der felver van deh anderen gefcheyden zyn,reyfendeeerryegelik na zijne Provintie om den felven daer
van , en van andere faken den ftaet van den lande betreffende,rapport te doen,en daer op te adviferen : met laft,
M *
dat
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dat de Gedeputeerde ten fekeren geftelden dage met
goede refolutie wederom ter voorfz. vergaderinge van
de Staten generael gefonden fouden worden. Welken
geftelden dag by de Provintiea, byfonder by de gene die
over Zee zyn gelegen , niet waer heefc konnen genomen
worden,fo overmits de kortheit des tijds,de importantie
van de fake , als dat het in de winter en feer onbequaem
weeder is gewecft om by den anderen te mogen komen.
Maer de Gedeputeerde van alle de Provmtien op den
2.2. defer maend by den anderen gekomen wefendc,
hebben na voorgaende rijpe deliberatie op de voorfz.
propofitie en miiUve , mitfgaders de voorfz. propofitie
van den Heer AmbalTadeur gehouden, gerefolveert, dat
fy daer op met den alder eerften eenige vertroude en gequalificeerde perfonen aen hare Majefteyt fullen afveerdigen, met alfulken laft, dat fy vaftelijk vertrouwen, dat
daer^by gegeven fal worden contentehaer Majefteyt
ment.
Verfoekende de Staten voornoemt den voorfz.
Heer AmbafTadeur, dat zijn E. gelieve het retardement,
gevallen op de voorfz. fake , by hare Majeft. om redenen
voorf*. ten beften te willen excuferen , en haer Majefteyt tebidden, in de voorfz. fake niet vorder te procederen, voor en al eer hare Gedeputeerden by hare Majefteyt fullen wefen gehoort , en op haren laft gelet , na
behoren.
En voor fo veel het befoinge met den voorfz. Heere
Baron Bukhorft , op de continuatie van de oorloge, den
ftaet van de contributien , en 't gene daer op gevolgt is,
aengaet , verhopen de Staten voornoemt (des nood zijnde) fulke informatie te doen , dat hare Maj. verftaen fal,
dat by den Staten daer in alle goet devoir is gedaen.
En belangende de gerefene mifverftanden , vertrouwen de Staten, dat hare Majeft. en zijn Excell. felfs, van
de oprechte en ronde intentie van de Staten , in 't generael en particulier , en 't gene in de landen gepafTeert is ,
wel en conform de waerheyd geinformeert zijnde , daer
van geen reden van mifcontentement en fullen hebben ,
Beroerende de dis-ordren,|confufien , en particuliere
haten , verhopen de voornoemde Staten , dat , volgende
de goede en genadige vermaninge, eenfamentltjk't advijs van hare Majefteyt, in 't leftepoint van de voorfz.
propofitie verhaelt, daer tegens by hanthoudinge van de
goede unie en eendrachtigheyd onder de provintien ,
lieden en leden van dien , en wechneminge van de oorfaken der dis-ordren , confufien, en haten , op defe hare
vergaderinge fal worden verfien : daer toe fy- lieden
in 't generael en particulier alle uyterfte devoir fullen
doen, en van gelijken om opdeverfekeringevanden
landen, fteden, en fterkten van dien alle mogelijke en
behoorlijke ordre te ftellen.
Bedankende de Staten voorn, andermael hare Maj. ten
alderhoogften van de genadige en goede forgvuldigheit,
die defelve voor de confervatie der landen is dragende,
en namentlijkvandeopeninge, vermaninge en prefentatie , hun-luyden by de voorfz. propofitie gedaen, verhopende 'tfelve t'aller tijd na haer uyterfte vermogen
dankbaerlijk en onderdaniglijk tegen hare Maj. te verfchuldigen , als haer Maj. by de voorfz. gedeputeerden
nader fal worden verklaert. Aldus gedaen en in de vergaderinge der voorfz. Heeren Staten generael gerefolveert ,tot Delft, den 2$. Decembris, 15S7.
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3Daer tegen be rebenen ert motiben in befribc ber* i537<
gaberingc geaïlegeert en gebifcoureert / toaerom ï)ct
niet gerabcn toag / eenige gccommittccrbe te fenbert
bic neffeng be gecommitteerbe ban Ijarc jltëajcfï. ban
<£ngelanb met ben fóoninu ban spangien of £ecto*
ge ban $atma in eenige onberïjanbeïingeuanbjebe
te treben/ aïbierberïjaelt fullen toetben/ niet tegen*
fïaenbe be 000^3. rebenen ten brpDe n frjöen eerft lan*
ge bi^t na geballcn 5tjn / bocbbctotjïe bic aH)itr niet
quaujft te paffe homen / ï)ebbcn öefeïtie atl)ict / baer
ban be fafte ge&anbeït toert/ brillen laten bofgen/öaet
upt be nakomelingen fullen mogen |len be getotgtig*
tjépt befer fafte/ en toat confïöcraticn Daer opgeno*
men 5ijn/ enbatberefoïutiennictïicötbeerbeïicuen
3i|n genomen.
*&t rebenen bie bpgeb?acïjt toerben ban be gene bk
fufïineeebenbatmen in onberïjanbcïinge tfan bjebc
foube treben / toaren befc :
E Erft dat den oorlog is een van de fwaerfte plagen, die
God Almachtig de menfehen tot ftraffe van hare fonden is overfendende:en ter contrarie de vrede het alderbefte goed d2t God Almagtig de menfehen op defer aerden is verlenende.dat daerom d' oorlog fo vele mogelijk
is, by alle Chriften menfehen gefchort en na den vrede
behoort getracht te worden en dienvolgende te feggen ,
datmen tot geen tractaet,t'famenfprekinge of onderhandelinge en foude willen verftaen,niet anders by alle vrome menfehen en natiën te beduyden is , dan datmen den
oorlog liever heeft dan den vrede , en datmen geen goeden vrede en fou begeren als men de weg , om daer toe
te komen , is toefluytende en opgravende.
Waer uyt volgen fal een vaft nadenken dat fulx uyt
geen andere beweeginge kan komen, dan van eenig
particulier profijt,dat eenige van contrarie opinie zijnde,
by de oorlog zijn genietende/t welk fy verliefen fouden
indien de landen in vrede werden gebragt en dat fy daerom de oorlog foeken te verlangen en den vrede tegen te
ftaen. Welke opinie ( al waer die ook onwaerachtig) fo
periculeus is voor de landen, dat daer uyt niet anders en
is te verwachten, dan dat alle factien gevoet, alle onwilligheyd in 't dragen van fware laften des oorlogs verme rdert, en alle de harten der fimpele gemeenten tot
alle quade praktijken bereyt en open fullen ftaen :'t welk
ook ten leften de uytterfte ruyne foude mogen cauferen.
En infonderheytis te beduchten,dat hare Majeft. vari
Engeland en Denemarken,mitfgaders ook alle d'andere
naburige Potentaten van de voorfz. opinie niet fullen
konnen werden gedimoveert, maer fullen de weygeringe van de onderhandelinge alleenlijk onfe hartneckigheyt toefchrijven , gemerkt alle Potentaten (hoewel fy
abfolute magt hadden en tegens niemant daer van en behoefden te verantwoorden , en ook tegen haers gelijken
te dpen hadden) altijd fonderlinge hebben gearbeyt te
tonen hare genegentheyt tot den vrede.en dat de oorfake
van de oorloge by hare vyanden en niet by haer waren
beftaende , 't welk infonderheyt veel importeert den genen die totlaftevandeonderfatenenophaervrywilligheyt zijn den oorlog voerende, byfonder indien fy te
doen hebben met den genen die hen in macht verreis
te boven gaende.
Waer in den Konink van Spangien, nictalleenmet
macht en autoriteyt defe landen verre is overtreffende :
maer fchijnt ook airede de geveynfdegoedertierenheyd'
des Princen van Parma fo vele te wege gebracht te hebben ,dat vele van de onderfaten in twijffelinge zijn
gebracht , of de oorfaken die ons de wapenen nebben
doen aennemen , noch zijn durende, dan of den Konink
van Spangien door lankheyt van tijd tot fulke onderigtinge, ervarentheyt en fachtmoedigheyt foude zijn gekomen, dat hy van zijn voorgaende ftrengheyt en bitterheyt foude zijn geweken , en te vreden zijn de landen by
de religie,oude vryhey t «n privilegiën te laten, dewijl hy
gemerkt heeft, dat zijne aengewende middelen van gewelt vruchteloos zijn, en dat de herten der ingefetenen,
mitfgaders de gelegemheyt van de fterkten en contreyen
defer landen en byfonder van Holl. Zeland en Vriesl.
fulx zijn , dat die met geen geweld fullenzijn t'onder ee
brengen , byfonder alfo hy in zijn oude dagen gekomen
zijnde,
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
zijnde, apparentelijk zijne kinderen gene oorloge fal
begeren achter te laten , daer van hy by zijnen tijde de
ingefetenen van den lande, wel gerefolveert zijnde,door
de wapenen geen eynde en heeft te verwachten.
Over fulx in traóhte komende , moetontwijfelijkert
een van twe gebeuren, die beyde den landen feer profijtelijk foude zyn, te weten : dat den Konink van Spangien de religie fal accorderen in alfulken ftaet,als die tegenwo rdig is, met goede verfekeringe van deconfervatie der vryheden , gerechtigheden en privilegiën van
dtn lande , of dat hy defelve weygerende, fal ontdecken
devalfche geveynttheyt by den Prince van Parmatot
verleydingevan de ingefetenen gebruykt,en dat defelve
fulks merkende, hen tot den oorloge fulx fullen refolveren , als fy eertijds hebben gedaen , fulx dat daer uyt
niet anders en kan volgen, dan een verfekerden vrede of
een wel verfekert en onverwinnelijke oorloge, daer
'teerde bovenal is te wenfchen tot der landen voórlanden behoufpoet
denifle.en hec andere ganfeh nodig tot der
Hier by gevoegt dat den ftaet van den lande in verloop en grote befwaernifTe is gekomen,dewelke hoewel
die lichtelijk te redden is , indien de ingefetenen wel refolveren met de oorloge,nochtans fonder der felve refolutie qualijk fal worden te wege gebracht , en de refolutie noch qualijker, ten fy door 't voorfz. tra&aet het
momaenficht van den Prince van Parma afgedaen en het
tyrannig voornemen des Spaenfchen Raeds klaerlijk gemerkt ,en den ingefetenen wederom voor ogen geftelt
worde,'t welk uyt de voorfz. onderhandelinge klaerlijk
moet volgen.
Want dat den Konink van Spangien de exercitie van
de religie in fuik éen ftaet , als die tegenwoordig in defe
landen is, foude toelaten,is een yegelijk kennelijk, zijne
macht, wille ofgelegentheyt in 't minfte niet te wefen ,
die zijne verbintenifle en eerbiedinge tegen den Paus ,
de geftalteniffe en vervolginge van de religie in Spanhogen moed en Spaenferi Raed wil confïdegien zijne
,
reren, fonder 't welke nochtans niemant gefïnt is te handelen om hem wederom de flavernye der confeientien
te onderwerpen, daer regens alle d'ingefetenen fo vromelijk in defen oorlog altijds geanimeert zyn geweeft.
Ook mede zyn alle de ingefetenen van den lande door
de ervarentheyt van tyde gekomen tot alfulke impreffte ,
dat niemand onder hen-luyden immermeer fal geloven
anders» dan dat den Konink van Spangien, niettegenftaendeeere, eed, alle fchone beloften, woorden en
fchijn van goedertierenheyt t' allen tijden fal behouden
den wille dm hem van defe landen en alle de ingefetenen der felver fonder onderfcheyt , op het alderfwaerfte
te wreeken van 't leet hem gefehiet , 't welk fo groot is ,
dat noyt Prince van zyn onderfaten diergelijke heeft
ontfangen,en daerom fal niemant gevonden worden,die
fonder goede vafte verfekertheyt hem onder zijne heerfchappye fal begeven.
.)
En indien zijn wille is by tra&ate te komen tot 't gene
daer toe hy door de wapenen dus lange heeft getracht ,
't welk geenfekertheyttwyfél
heeft min
, fo willen
fal hy inaccorderen
't ftuk van ,dedanvervande landen
in
't ftuk van religie 't welk hy noch eenigiïnts foude mogen met uy terlijke woorden toeftaen,indien hy ons daer
mede konde brengen tot een ydel betrouwen, dat ook
niemant zyn lyf , goet en bloed fonder verfekertheyt in
demagt van fo bitteren vyand fal ftellen,en dienvolgende dat zyn voorgenomen bedrog in dat ftuk ook klaerlijk fal moeten worden ontdekt , daer door alle de ingefetenen vaftelijk fullcn worden geconfirmeert,met voornemen van hare beforginge en defenfïe,daer van niemant
in fuiken geval fal wanhopen , dewijl een yegelijk kenlijk is dat de faken van Holland die vermits d'afïïftentie
den nageburen gedaen nueenigfins zyn verlopen) eens
meteenen goeden maer zijnde gerecht ('t welk ligtelijk
kan gefchieden , 't gehele land , noch in zyn geheel zijnde) de landen van Holland,(Zeland,enVriefland niet alleen menfchelijker wijfe met geen geweld by den vyand
fullen wefen te verwinnen: maer fullen ook hare nageburen noch met merkelijk onderftant mogen afïïfteren.
En hoewel den Prince van Parma hem een tyd lang
heeft IV.
getoont
Deel.feer genegen'tc wefen toe de vrede-handa-

Iinge, fo ftaet nochtans te geloven dat hy 't felve mee
en heeft gedaen ter goeder trouwen , om eenen goeden vrede te treffen: maer alléén, om door zijne geveynfde genegentheyt en onfe wedefftant de eenvoudige ingefetenen te verleyden , waer in hy wenfcht dat wy
langen tyd mochten volherden , om midlertyd zyn profijt tedoen tot groot nadeel defer landen , gemerkt vele
ingefetenen in diergelijke faken niet gen oech zyn ervaren ,die nu gehele i& jaren in de wapenen en laften der
oorloge zyn , tot vrede zyn genegen , daer mede hy
groot profijt kan doen en dat het traclaet geen voordeel
ftaet te verwachten ten ware wy ons met fpecieufe con*
ditien, fonder verfekertheyt lieten bedriegen , daer ir»
te betrouwen ftaet , dat by goede vöorfichtigheyt van
de Edelen enfteden, mitfgaders door de ervarentheyc
der ingefetenen van defe landen, (die weten watperijkel hen allen hier in foude gelegen zyn ) wel fal konnen worden voorfien , 't welk Ook te betrouwen ftaet
dat den Prince van Parma wel is vermoedende , en dat
hy daerom het traclaet niet ter goeder meninge is voorftellende.
En op dat men foude mogen weten , dat alle 't gene
voorfchreven is , wort gefuftineert ter goeder trouwen ,en dat men geenfins van meninge is met inductie malkanderen allenxkens te brengen in defperatie,
en door mutuele diffidentie, der landen onfekere eri
fchadelijke conditicn over den halfe dringen , foude
daer in fekerlijk konnen werden voorfien , door de beraminge van fekere goede conditien, die by den Edelen en fteden gelijkelijk geapprobeert fouden mogen
worden , met verfekeringe , dat indien defelve fulx
niet en konnen werden geobtineert , dat men de handelinge terftont fal af-fnyden en gedurende de handeling
ge , blyven in goede eenigheyten correfpondentie fonder immermeer yet anders malkanderen voor te leggen »
dan de voorfchreven articulen eens eendrachtig gearrefleert zijnde, medebrengen.
Waer mede fchijnt dat meeft alledepericulen, die
uyt de onderhandelinge ftaen te verwachten ofte vre»
fen , en die men in de voorgaende handelingen heeft
gefpeurt, fouden konnen werden verhoet, en dat tec,
contrarie daer uyt merkelijk voordeel voor de gemene fake foude konnen worden getrocken. En oFnoch
eenige vordere periculen zyn te vrefen , fo ftaet daer
tegens te overleggen , of de praótijken des vyands , die
hy op defe weygeringe fal fonderen , defelve niet en zyn
overwegende.
Maer hare Majefteyt in de begonfte onderhandelinge voortvarende , en defe faken door hare Gecommitteerden (die in faken defer landen heel onervaren zyn)
is daer door te verwachten dat door defelve apparentelijk yet fal worden befloten waer door niet alleen hare Majefteyts fecoers defe landen foude worden öritrocken , maer ook dat eenen prejudiciabelen voet van
vrede aldaer eens genomen zijnde , dat defelve met
groot perijkel van den lande (inflende die de Majefteyt
by velen is 'hebbende ± en dat weynig perfonen door
't beletten van de handèlinge , de faken fullen verftaen)
worden ingevoert. En dat hare Majefteyt en d'ingefetenen van den lande eens eenen quaden voet genómefl
hebbende , feer qualijk daer van fullen konnen worden gediverteert * byfonder ééns d'impreflie hebbende ,
dat by de Heeren Staten ter quader trouwen de handelinge wort wcderhouden.
Eyndelik ftaet vaftelik te betrouwen dat GodAImagtig , die defe landen fo getroüwelik en merkelik altyd
heeft bygeftaen, gefavorifeert, en des vyands valfché
praktijken aen dén dach gebracht en geconfondeert , in
defen ons ook fal byftaen en des vyand geveynfde dubbelheyt tot fchande brengen.
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DAt den Konink van Spangien het hooft is van de
genaemde Sancïa Ligua, en overfulx met den Paus
en alle zijne aenhangeren by eede verplicht en verbonden tehelpen uytroeyen de ware Chriftelijke religie en
alle 't gunc de Paufelijke Roomfe religie wederftrijdet i
fulx dat in zijn vermogen niet en is in't ftuk vande religie yet in te ruymen of 't felve te onderhouden , al vvaer
c dathy fulx Mailde , als nochtans neen.
Dat denfelvcn Konink ten alderhoogften en onverfoenelijk vertoornt is tegens de geünieerde Provintien,
overmids het aennemen en invoeren van de openbare
exercitie der felverChriftelijke religie en van alle 't gunt
tot noch toe gepafleert is, wefende nodeloos alhier particulierlijk te deduceren.
Waer toe geconfidereert behoort te worden 'tgünt
in den jare 1^:67. en t'federt tot den jare 72. by des
Koninks van Spangien dienaren , en door zijne bevelen
alhier in de landen aengerecht is , hoewel de wapenen
dier tijd nieten waren aengenomen geweeft.
't Welk ook gecaufeert heeft dat de landen , bemerkende den overdadigen haet tegens de voorfz. Chriftelijke religie en den genen die defelve toegedaen warenj
en de ongehoorde, wreede tyrannye en barbarifche vervolginge , die tegen defelve gepleegt wierden, metapparente flavernye en onderdruckinge van den lande , ten
laetften tot hen-luyder bevrydinge de wapenen aengenomen en denfelven opentlik van't Paufelijke en Spaenfe jok ontflagen hebben gehad :
En die van Holland, bemerkende na menigvuldige
verfoeken en inftantien van wegen den lande gedaen,
dattetbuyten alle hope was, dat den Konink van Spangien tot eenige redelikheyt en fachtmoedigheyd gebracht foudekonnen worden, hebben ten laetften de
voorneernfte Edelen met de gedeputeerden vandefteden van Holland in feer groten getale , ter vergaderinge
van de Staten daer toe comparerende, folemnelijk gerefol veert, befloten en verklaert, daer by te perfifteren ,
dat tot genen tijde by die van Holland met den Konink
van Spangien of van zij nent wegen en fal worden gehan<3ele , om met den felven onder eenige vrcdehandelinge
te accorderen , pais , beftant of vrede te maken , *t zy
onder wat pointen of articulen 't felve foude mogen
wefen : maer dat de name van den Konink van Spangien
alom binnen den voorfz. lande metterdaed en met den
aldereerften (des doenlik zijnde) foude worden uytgedaen en achterwege gelaten,fo wel in't ftuk van de juftitie, als in commifllen en alle andere faken van den lande.
Welke refolutie hoewel die by den Edelen en gedeputeerden van de fteden, alleenlik wel tot ?o in getale toegenomen was , nochtans naderhand de Vroetfchappen
geopenbaert wefende, by den felven geapprobeert en
goet gevonden, en by refolutie van dien ter executie geftelt is,hebbende abjuratie van den Kon. van Spangien
gedeereteert , en fel ver den eed daer toe geconcipieert ,
gedaen en geprefteert, fulks ook by allen Collegicn ,
Jufticieren en Officieren gedaen is.
Invoegen dat niet alleenlijk om niette vallen in de openbare extirpatie van de ware Chriftelijke religie , ruïne en bederf van den lande, maer ook te incurrerenopenbare meynedigheyt , niet mogelijk is met den Konink van Spangien of yemand van zynent wegen te handelen, om met den felven onder eenige vredehandelinge te accorderen , pays en beftant of vrede te maken ,
't zy onder wat pointen en articulen 't felve foude mogen wefen.
Waer mede allen handel en fenden van Commiflarifen fimpelik en rondelik behoort afgeflagen te worden.
al waer 't datmen op defelve refolutie geen regart
en En
wilde
nemen, fo en foude nochtans , mits de voorfz.
abjuratie met den felven Konink van Spangien in geen
onderhandelinge van vrede getreden konnen worden,
dan wel tot eleftie van een nieuwen Heer en Grave van
Holland onder alfulke traftaten, conditien en capitulatien, gelijk men in't aennemen van nieuwe Heeren ge°
woon iste doen.
't Welk de landen vryftaende, als het uyt de voorfz.
abjuratie doet, ftaet grotel
ijks te beften of men den Konink van Spangien voor een nieuwen Heer en Grave van
Holland aennemen wil of niet, of de meninge van hare

Koninklijke Majefteyt van Engeland is dat op alfulken
voet met den Konink van Spangien gehandelt foude
worden , en of men foude menen dat den Hartog van
Parma uyt den name vanden felven Konink in alfulke
onderhandelinge foude willen treden.
Dat de meninge van de Koninklijke Majefteyt van
Engeland fulx niet en is, blijkt opentlijken uyt het gunc
defelve Majefteyt belieft heeft op den 13. February
voorleden , de Gedeputeerde van de Staten generael,
aen hare Majefteyt gefönden geweeft zijnde, voorantwoort te geven.
Te weten dat hare Koninklijke Majefteyt hare Gecommitteerden heeft laft gegeven , om aen de Gecommitteerden van den Konink van Spangien openinge van
vrede voor de landen te doen , namentlijk dat defelve
Gecommitteerden de landen föuden middelen een eeuwige vergetinge van alle voorleden faken , 't welk notelijk mede brengt, dat beneffens de andere actiën van
Staten . de voorfi. eed en refolutie mede in vergetelheyt geftelt foude worden, fmakende een pardon of reconciliatie :maer niet een nieuwe aenneminge van dfc
voorfz.Konink van Spangien.
,
Ook mede dat het Gouvernement weder geftelt foude
worden in zijn eerfte ftaet en conditie , volgende de oude vrydommen, coftumen en privilegiën van den lande *
't welk mede importeert dat men met den Konink van
Spangien alleenlijk op den voet van reconciliatie en niec
van nieuwe aenneminge foude procederen en handelen.
Sulx dat niet mogelijk is eenige Gecommitteerde ten
fijne voorfz. beneffens de Gecommitteerden van hare
Koninklijke Majefteyt te fende , fonder infraftie van
devoorfz. geprefteerden eed.
En hoewel de genadige afiiftentie by hare Koninklijke
Majefteyt de landen bewefen , met meer andere faveuren vereyfehen datmen hare Koninklijke Majefteyt het
fenden van de Gecommiteerden beneffens den haren
niet en foude behoren te weygeren : dat ook mede de
omleggende Kontngen,Heeren,Pnncen, Potentaten en (F0I.9&)
Kepublijken , ja de gemeenten vandefe landen felver,
voor een obftinaethcyt fouden verftaen , datmen tot
geen fendinge van Gecommitteerden, om in tractaec
van vredehandel re treden, of immers partye te horèfï
fpreken, niet en begeert te procederen. So ftaet daer tegens te confideren, dat alhier queftie is van de on derhoudinge van een fo folemnelen geprefteerden eed , en
van de confervatie of verlies vanGodesH. Woord eni
van de exercitie van de ware Chriftelijke leere die alle
verachtinge en nafeggen behoren buyten te fluyten en te
overwegen.
Byfonder, fo by een yegelijk, ja by dan geflen felver ,
die goed vinden dat men nare Koninklijke Majeft. in't
fenden van den Gecommitteerden behoort te believen ,
geconfeffeert en buyten twijfel gehouden wort onmogelijk te zyn met den Konink van Spangien te handelen
met verfekertheyt en confervatie van de ware Chriftelijke religie , en van de vrydommen , gerechtigheden en
privilegiën van den lande.
't Welk nademael buyten twijfel gehouden word , fo
en behoortmen ook niet te willen treden in enigen handel, of Gecommitteerden te fenden tot het gunt geen
hope is met vrugt geeffeftuèert te konnen worden , en
daer by alfulke hoge poinóten, als zyn, Godes eereen
, en d' excerwoord
H. in
van zyn
confervatie
glorie
tie
van ,dedeware
Chriftelijke
religie
perijkel,en fo men
feyt , in een waegfchale geftelt worden , om in plaetfe
van dien openbare afgoderye en verftrickinge van de?
menfehen confeientiein te voeren.
Want indien men om eenige menfehen (hoe groot die1
ook fouden mogen zyn) te believen en contentement te
geven, fulx wilde verftaen,foude te beduchten zyn, dat
God de Heere Almachtig óns foude plagen en ftraffen
met verlies van 't gene wy om de menfehen ogen-fchijnelijk te behagen , in fuiken hafart enperijkel tot ons
eygen bederve fouden pogen te ftellen.
En fo verre M'y om hare Koninklijke Majefteyt of eenige Heeren, Princen Potentaten, en Gemeenten te believen verftaen eenige Gecommitteerden te fenden , op
eenigen handel , die wy felver verftaen onmogelijk te
zijn, met behoudeniffe van 't gunt boven verhaelt is , en
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goede verfekeringe te befluy ten,ja daer van wy den handel alleen en de difpuy ten die daer op fouden moeten
vallen,achten ongoddelijk,fofai defelve vreefe van henluyden niet te offenferen , ons bedwingen tot het aennemen van alfulke pointen , articulen en conditien, als defelve Koninkl. Maj. Heeren , Princen , Potentaten en
Gemeenten fullen achten goed en redelijk te zijn, alfo
defelve niet met een uytwendig fchijnfelvan'tfenden
van commiflarifen , maer met het effect van dien, wefende het tradteren met den Konink van Spangien, gecontenteert foude moeten worden.
Waer toe hen openbaren de voórfz. poindten en articulen, die hare Majeftcyt als bevindende redelijk te weren ,den gedeputeerden onlanx aen haer gefonden M'efende , by antwoorde voorgeftelt heeft , hare gecommitteerden belaft te hebben , te weten : ten eerften eeuwige vergetelhey t van alle voorleden faken , waer mede
als in reconciliatie, in forme van pardon te maken alle
voorgaende actiën van de Staten, als qualijk t'onrecht
en onbehoorlijk gedaen , gecbndemneert fOuden worden : alfo men 't gunt dat qualijk t'onrechte en onbehoorlijk gedaen is, in vergeteniffe ftelt by forme van
tradtaet en accoort.
En alfo hare Koninlijke Majeft. by het twede poindt
haren Gecommitteerden laft gegeven heeft te bedingen,
dat alle uytheemfch geweld uyt den lande fou verwecken ,fo ftaet in den eerften op 't effectueren van dien
groot perijkel te verwachten , alfo difpute fubjedt foude
zyn,of de Spangiaerden en Italianen fo verre defelve uyt
des Koninx van Spangien rijken en heerligheden in Italien geligt zyn , als wefende des Koninx onderfatcn ,
voor uytheemfe behoren gerekent te worden.
Daer onder in allen gevalle de Boürgognons (die on*
der 't refört van den groten Rade tot Mechelen hebben
gekomen ) niet en konnen gerekent worden ,als ook niet
en doen die van Arthoys,Henegouwen en andere folda!ten uyt de 17 Nederlandfe Provintien geligt of noch te
lichten.
By het derde poindt vint hare Majeft. redelijk dat het
Gouvernement wederom geftelt fal worden in fijnen eerften ftaet en conditie , volgende de Oude vrydommen ,
coftumen en privilegiën van den lande , 't welk voegende by het eerfte poinct , houdende vergetinge van alle
voorleden faken, notelijk foude mede brengen dat den
Konink van Spangien voor den toekomenden ty.d over
Holland (onder de Nederlandfe Provintien gerekent)
ftelle alfulken Gouverneur generael als hem foude
goet dunken, dewelke alfulken autoriteyt, macht en gebiet in den lande foude hebben,als van Öuds de Gouverneus generael gehad hebben.
En foude alle 't gunt ftaende de oorloge in eeriige fake ,het Gouvernement rakende verandert is 3 in zyn
eerfte ftaet geftelt moeten worden.
Het vierde en laetfte poindt., houdende dat vrydom
vandeconfeientieen van de religie, die van den lande
foude geaccordeert werden , is menigvuldige captien
onderworpen.
Want in den eerften alfo het woord vrydom van con*
fcientie gaet voor het woord en van de religie , fo en kan
«^exercitie van de religie onder de vrydom voorfz. niet
begrepen worden.
En nemende ten alderbeften, dat d'exercltie van de
religie mede daer onder begrepen foude zijn ( als neen)
fo foude d'exercitie van de Roomfe Paufeli jke religie by
forme van religions-vrede mede daer benefferts gedoogt
moeten worden.
Nu fo mach een yegelijkin zyn gemoed bedenken in
wat geftaltenifTe de landen fouden zyn, als by forme van
reconciliatie alle voorleden faken in vergetenis geftelt ,
<Toude forme van Gouvernement weder opgerecht » en
«1'exercitie van de Roomfe Paufelijke religie weder alhier in Holland foude ingevoert worden , fekerlijken
foude terftont niet alleenlijk d'exercitie van de ware
Chriftelijke religie verdwijnen en ophouden , maer fouden alle de gene die de religie en vrydom van 't Vaderland toegedaen zyn , hen felVen uyt den lande verliefen
en abfenteren , en onder dien , mede felver die gene, die
het affenden van deGecommi'reerdenals nu goet vinden ,en het tradtaet met den K onink van Spangien fou-

den befluyten.En fouden terftont in alle ampten en Óverigheden fulke perfonen geftelt worden , die of onfe
opentlijke partyen zyn , of niet vrymoedelijk en fouden
durven fpreken , ja fulke die felver afdoeninge en revocatie van den tradtate als met letteren gemaekt , van wegen den landen fouden verfoeken te decreteren.
Hier tegens foudemen mogen voorltellen , dat het
land niet verbonden is aen de poindten en conditien die
hare Koninklijke Maj. verklaert haren Gecommitteerden belaft te hebben , om van wegen défe landen te openen, maer dat men andere fekerderenvafter conditien
foude voorftellen en bedingen , fekerlijk het foude qualijk luyden , dat men om hare Majeft. te believen , foude
Gecommitteerden fenden om te treden in onderhandelinge van 't geen wy felve verftaen niet te konnen mefe
vaftigheyt en verfekertheyt van de religie en van den
lande befloten te wórden, en dat wy de poindten en conditien die hare Koninklijke Majeft. als goet en redelijk
Voorftelt, fouden verwerpen.
't Welk doende,fal hare Koninkl.Majeft. dat verftaen
voor meerder indignitey ten kleynachtinge , dan of wy
niet en konnen bedenken , dat men met confervatie en
verfekertheyt van de religie en landen in de onderhandelinge foude mogen treden , en daerom ons excufeerden van eenige Gecommitteerden derwaerts te fenden ',
fulx in regart van de omleggende Heeren , Princen , Potentaten enGemeenten defer landen mede plaetfe heeft.
Want 't felve refpedt, eere of ontfich, diemen eenigeii
perfoon wil toedragen, om tot de voorfz. handelinge
commiflarifen te fenden , fal ook in de voorfz. handelinge getreden wefende , ons bedwingen te doen 't gene fy
fullen achten redelijk en behoorlik te zyn,en om te effectueren't, gunt daer toe fy als nu aenhouden , dat Gecommitteerden gefonden fullen wordcn,fonder de fake
in te fien als na behoren , daervanwy, voor fo veel de
gemeente aengaet diverfe exempelen in de naburige
Provintien noch voor ogen hebben.
Laet ons bedenken wat ons fal ontmoeten, indien wy
alfulke pöincten en articulèrl wilden voorftellen,fondet
dewelke de religie en welftant van den landen niet en
konde behouden, en verfekert Zyn , en de omleggende
Heeren,Princen,Potentaten,ja de Gemeenten defer landen in regart van 'de autoriteyt en het refpedt van den
Kpnink van Spangien achteden onbehoorlijk te wefen ,
en foudemen tot het befluyten van dien niet bedwongen
worden ? .
Sek«rlijk,nademael buyten twyfel is dat de autoriteyt
van den Konink van Spangien aende eene, en de confervatie van de religie, welftant en verfekertheyt van den
lande aen d'andere zyde geenfints te famen en konnen
beftaen , en het perijkel anders niet als mét het vlieden
van 't felve en kan ontkomen worden , fo moet het buyten alle twyfel beter en fekérder wefen gene Gecommitteerden tefenden om in onderhandelinge van tractaet
van vrede te treden,dan hen felven te ftekeh in een openbaer men
perijkel,
worden. 't welk fonder UL. niet en kan ontkoWant indien hare Koninkl. Majeft. met den Konink
van Spangien eénig tradtaet finalijk foude befluyten , fb
en is ons niet geraden met verlies van de religie en van
de welftant van den lande,dat ontwyfelijk foude moeten
volgen ,onder fuiken tradtaet te begeyen,en indien 't felve tradtaet door de genade en voorfienigheyt Godes afgefneden wert, en fal hare Koninlijke Majefteyt noch
de omleggende Heeren , Princen en Potentaten , ja de
Gemeenten defer landen Onfe conftante en getrouwe
voorftant van de religie, welftant en verfekertheyt van
den landen niet qualijk konnen afnemen : maer fullen
die ter contrarie pryfen, én God den Heere Almachtig
daer voor loven en danken.
Daer anders , indien wy eenige Gecommitteerden aldaer fenden , en den handel evenwel afgefneden wort,
als te verhopen is, de Gemeente hebbende door t'affenden van de Gecommitteerden in hen begrepen een vafte
hope van vrede , fèer quaed eoncentement fal nemen , en
fullen ter contrarie alle quaetwillige den Staten calomnieren , gelijk tot noch toe gefchiet is , te weten dat hare
Koninklijke Majeft. niet en foude van meninge geweeft
zyn met den Konink van Spangien te handelen : maer
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prefenteren om ui. rake dienft te doen , my toefeggendeonder
dat
en
wefen,
gefïnt
fouden
de
fulx
, dat met de hnlpe en afiiftentie van hare Majefteyt en
Staten
dat de
fel ve veleSpaenfe Penfionarifen zyn en verkeren , met de middelen die van ui. zyde verwacht wierden , alles
Godes glorie en welvaert van ui. ftaet gelucken
diergelijke leugenen enverfierdc calum- tot
meer
foude.
men. andere
Bcfluyt.
Waerom raedfaem is, dat wy nemende God den Heer
Maer fiende dat het fucces niet en is geweeft condraforge
de,
ouwen
form het gene u 1. en ik wel hadden gehoopt , en dat om
vertr
hem
alleen voor ogen en op
fekere
exerci
redenen , betreffende den dienft van haer voorfz.
en
Woord
H.
gen voorde confervatic van zyn
tie van de ware Chriftelijke religie, fonder met pencul Majefteyt, ik van defelve laft ontfangen hebbe weder
van verlies van dien, eenige perfonen hoedanig en van in Engeland te komen, heb ik wel willen voor myn
wat qualiteyt die mogen wefen , te refpefteren of aen te vertrek, om myn confeientie te quijten en myn eerje
fien , en fulx doende, fal God den Heere Almachtig ons
ontlaften , gemerkt het kleyn voordeel 't welk ik in u 1.
zyn heyligen fegen en een gelukfalige uytkomfte ter be- affairen van herwaerts over gefien hebbe terwijlik hier
hoorlijker tydverlenen.
geweeft heb , en de kleyne apparentie van betering die
daeris in de proceduren die u-lieden houd, heb ik,
^emaeftt ftcb^
®e<0jaueüan Hycefïec fïcïj uetreet
vyel willen tot welvaerc defer Provintien u-liefcenDe om toeöetom na «frirjeïanö te repfert/ tytft Den fegik,
den
fchriftelik
en in weynich woorden vertonen den
<tëene*
Staten
6.©ecemfy$/ 1*87. aen De peeren
tae\ nefc&erjen uutBIiflmgen ben nafcoïgenötn b^itfl ftaet daer in gy-lieden tegenwoordelijk zyt , met een
kort verhael van 't gene daer gepaffert is t' federt myn
öaec bp ÖP me&e 5D" afmept neemt.
komfte tot dit Gouvernement : op dat , vergelijkende de gepafleerde faken met de gene die in apparenMijn Heeren ,
(F0L97.}
tie wel rriochten gefchieden , u-lieden in ernft mocht
te
E.
H Ebbende feer goeden wille gehad orri met U
aenmerken 't gevaer daer in gy-lieden zyt , en de bebanDcii
communiceren voor myn verrrek , heb ik hier lang qüaèmfte remedien foeken tot genefinge van defe fiekc5fr:abc
ban ï.?ccs gewacht , en vindende (foveel ik fien kan) weynich
fchouwen de ongelucken en inconvenientert
om tedreygen.
te,
die ui.
(lec asrt
koapparentie, datuE. hier promtelijk foude mogen
^al2"De
jstaten
En eerftelijk , myn Heeren , moet ik ii I. indachtig
men ,fo om de fwarigheyt van uwe vergaderingen , als
genèrael /
mtmtU
maken,
hoe dat na myn aenkomftin defe landen , en
ook om 't ongemak vandereyfe, en dat het niet mogete wachten, wefende wederom ontboden na dat ik uyt uwe handen ontfangen had d'autoriteyt
is langer
é^eKtn"
Majefteyt heb ik u 1. by den tegenwoordigen van den ftaed , die my alfdoen gegeven wierttothet
van hare
1\h\ lijk
Mal
baoi;ijn wel willen groeten en adieu feggen , bedroeft zynde Gouvernement der faken , en dat ik door ui, advijs opgericht had een Raed van State , Om my te aflifteren ia
«liwes 'ia datdegelegentheyd nieten dient om dat mondeling te fo groten en importanten laft , is gerefolveert promtedoen, om ui. te kennen te geven de goede affectie die
land.'
lijk een heyrleger op te tuften , om den vyand te bejeik drage tot de fake van defe Provintien. My verfekegenen ,en ons meefter van 't veld te maken alfo men
rende, myn Heeren, dat ui. kunt erinneren in hoedanigen ftaet de affairen van u land waren , doen het hare door d'ervarehtheyd van den voorleden jare bevonden
Majefteyt beliefde u 1. haer fecoers te verlenen , als na hadde dat defe defenfive u 1. weynich profijt by bracht ,
de dood van wijlen myn Heere den PrincevanOran- gefien de grote koften die men daer toe doen moet , en
gien hoochloflijker memorie ( die by zyn leven alle men kan die niet beter vergelijken dan by"eert lankfame
devoir gedaen had om u 1. ftaet te handhaven) gy-lieden koortfe of teering, die allenxkens de krachten desliu verlaten vond by na van alle andere Princen , hebben- chaems verfwakt, en de middelen van defen ftaet verde den vyand ten deele met gewelt , ten deele met loof- teert.
En te defen effect heb ik, met u-lieden confent eri
heyt en pra&ijken , weder onder zyn gebiet gebracht
geheel Artoys , Henegouwen , Vlaenderen , en het; adyijs van den Raed van State , uyt Engeland doen
meefte deel van Gelderland en Braband , en eyndelijk komen feker getal van voet-volk: en aen u-lieden zyde naemt gy-lieden op u feker getal van ruyters en
de ftad Antwerpen, fo dat de fake der religie en van
uwe vryhey d geheel verfwakt was , en in gevaer vaa to- hnd-knechten uytDuytfland te doen komen. Voor
talen ondergank , fo haer Majefteyt beweecht door de komfte der welke , alfo den nood ons dwong de ftad
uwe feer ernftige gebeden en verfoek , u - lieden niet Graef te fecoureren, ik niet en liet my met defe weypromtelijk geaccordeert had het fecoers van u 1. ver- nige troepen en middelen die ik hadde, in 't veld te
focht. Waer toe veel hielp de goedheyd en natuerlij ke begeven, en daer was hope van een goed fucces in degenegentheytvan haer Majefteyt tot befcherminge van
fe reyfe , fo de flappigheyt der gene , die de ftad overgaven, ons opfet niet verbroken enden vyand avantagie
de ware religie , en om medelijden te hebben met de
verdrukte , famentlijk het particulier regart en considehadden.
ratie van de vrientfehap en alliantie t' federt vele eeu- gegeven
Nochtans, om moed en tijd met teverliefenV'na de
wen gecontinueert tuflehen Engeland en de Hertogen j komfte van eenige defer Compangien die uyt Engeland verwacht wierden , en wachtende de troupen uyt
Graven , en Heeren van defe Provintien , en met de provintien felve , en vele particuliere fteden van dien , ge- Duytfland, daer van men my dagelijx hope en belof»
lijk het blijken mach uyt ui. oude regiftersen monu- ten dede , vergaderde ik weder met alle mogelijk^
menten.
vlijt alle onfe macht in de Oogft-maend , en brochtEnalfo ui. haerMaj. gebeden en verfocht had her- fe tot Élten toe , in intentie van voort te pafleren tot
waerts over te fenden eenig Heer van haer Rijk , en my ontfet der ftad Berk , indien wy nodige vivres en ammet namen,om in qualiteyt van Gouverneur den laft van
munitie gehad hadden , 't gebrek der welke ons fouwe affairen te nemen : beliefden 't eyndelijk haer Ma- danige refolutie dede nemen , als den nood ons doe
jefteyt, navele difficulteyten en uytftellen, ter oorfa- prefenteerde , en keerden alfo fubijtelijk na Doefke van myn ftaet en dienft aldaer ( gelijk ik wel wete de borch.
gene die doe van ui. in defe fake gebeficht wierden)
Maer
, dede op
ons Berk
't felveuytge-'
ook te voldoen defe u lieder begeerte, 't Welk oorfake brek
, 't defe
welk plaetfe
ons beletingenomen
had den aenflag
tewas dat ik , die fo wel was in myn land , en fo goeden voeren , infgelijken acht volle dagen teDoefborch verdeel had in de faveur en gratie van haer Majefteyt ( getoeven ,en de gelegentheyt van een gelijk fucces op de
lijk een yederweet) middel hebbende om te leven in ftad Zutphen verliefen , en den vyand tyd geven om de
alle eer en ruft , en te genieten de weldaden die het God voorfz. plaetfe te revi&ualieren , en die felfs te komen
en hare Majefteyt belieft heeft my mede te delen : niet
ontfetten. 't Is waer dat wy , fo haeft wy vivres en
te min om de hope die ik hadde van de kerke Godes , en middelen om ons heyr te onderhouden gekregen hadui. bedrukte Provintien eenigen dienft te konnen doen,
den, ganfeh niet gedifcoragieert waren, maer vorvolgen om de grote inftantie en perfuafie die uwe gedepuons opfet , en floegen niet alleen 't volk van den
teerde bymy deden , was ik te vreden al myn particu- den
Hertog van Parma , maer overweldigden ook in des vylier ooibaer te quiteren, en dat meer is, deprefentie
van hare Majefteyt , om my met alle myn middelen te ands gelichte , de forten voor Zutphen , en fo 't fecoers
van Duyfland , fo lange verwacht , doe tegenwoordich

geweeft:
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geweeft. waer om fich by ons te voegen , 't is licht te
oordelen wat wy fouden hebben konnen uytrechten ,
aengefien wymet fokleyne macht fuik een goed en geluckig fucces gehad hadden : en gelove vaftelijk dat
den vyand , die nu bereyd is uwe naeft-gelegen Provinciën te overvallen , doe aen gene zyde van den Rhijn
en Maes gejaecht geworden fou hebben , en dat wy
Vriesland , Over-Yfel en 't meeftendeel van Gelderland
bevrijt fouden hebben :
Maer ons bevindende ( gelijk gy wel weet myn Heeren, en om oorfaken die u 1. niet onbekent konnen zyn)
gefruftreertvanonfenopfeten intentie, en verwitticht
zynde dat de ruyters en lands-knechteh niet en quamen,
en dat wy doordefen middel buyten hope waren van
in 't veld te mogen continueren , wefende de faifoen
van 't jaer by-na verlopen : en dat ik Om fekere feer importante oorfaken ( die ik doe met ui. communiceerde)
weder in Engeland ontboden was : nadat ik met ui.
advijs en confent ordre gertelt hadde in 't gouvernement ,gedurende myn abfentie , aenveerde ik defe reyfe fo veel te liever , om dat ik hoopte door myn prefentie meer en meer het faveur en hulpe van hare Majefteyt tot ui. te vermedcren.
Doch alfo het met de faken in myn abfentie fo toegegaenis, heb ik liever dat ui. defelve erinnert, dan ui.
die indachtich temaken, op dat het nieten fchijnedat
ik door dit verhael eenige parliculiere fa&ien aen wil
raken, die anderen een afkeer mochten geven van ui.
hierna dienft te doen. En in myn regard, fiendedefe
vervreemdinge , was ik fchier gerefolveert niet weder
lierwaerts te keren, ten hadde gedaen d'affeólie die ik
dragetot avancement der religie, entoteenontallijke
menichre van vrome lieden , onnofel van alle defe practij ken en twiften , en ook om de ftad Sluys te ontfetten,
die in groot gevaer ftont. En defe felve condderatien
bewogen 't gemoed vanhaer Majefteyten fortfeerden
myn wil, ömmynperfoonul. weder te komen prefentérert , en myn leven en dienft tegebruyken tot welvaert van u 1. en u-licder land.
En alfo ik 't voorleden jaer door ervarentheyd geleert
hadde, hoekleyne apparantie daer was van herwaertsover promtelijk geaffifteert te worden met volk en middelen tot defen effecle , en dat de nood der ftad Sluys
fodanich was, dat fyniet lang'tgewelt van eengeftadich beleg en baterye verdragen koft , bad ik haer Majefleyt eenige, of f 000 Engelfe tot toemate te willen fen'
den, die hier drie maenden lang onderhouden ge weeft
zyn > fonder eenigen overlaft van 't land : hopende met
het volk , 't welk ik hier geheel gereed vinden foude ,
wy den vyand fouden mogen wederftaen , ( die als doen
niet feer fterk te veld was ) en hem 't beleg doen opbreken ,'t welk in alle apparentie en na een yeders oordeel
eftett genomen foude hebben, fowy hier gelijke veerdigheyt van goeden wil gevonden hadden , als wy met
ons gebracht hadden.
Maer temyneaenkomftevond ik alle faken in anderen doen , dan ik gehoopt hadde , de foldaten die ik
docht dat my geaflifteert fouden hebben , waren elders
gefchikt en geemploieert , de overhoofden waren door
de practijken en liften van fommige van my verveemt ,
gy~lieden felfs myn Heeren,waert in defe fake(fo dunkt
my) alfo flaeu , als of Sluys en Vlaenderen fo veer geweeft had als St. Domingo en Hifpaniola zyn , fo dat ik
ui. hier meer dan veertien dagen verwachtede , eer ik
tijdingevanul. kreech, fonder dat myn autoriteyt beftant was om te gebieden , ofmyn middelen fuffifant
om een fodanigen aenflach uytte voeren , fo dat ik begeerde en gedwongen was my te behelpen met defe
weynich middelen die ik by der hand had , te weten met
't volk dat ik met my uyt Engeland gebrocht had , waer
van 't meeftendeel noch niet gewapent was doe Sluys
overgegeven wiert , en meteenige compagnien der burgerye van Dort en Middelburch , die dch gewilliglik
prefenteerden tot dienft van de voornoemde ftad : maer
hoe ik gefecondeert wiert van de gene daer van ik hulpe verwachtede , gedrage ik my aen die gene onder uliederi die daer tegenwoordich waert , en getuygen
kund van myn veerdigheyd en goede wil , en van de
traeghey d der andere : felfs 't rapport der gene die daer

na uyt Sluys gekomen zyn , kan doen geloven 't gene
te hopen itonden uytgevoert koft worden, fo yeder
daer
toe gebrocht haddeden vlijt daer toevereyfehten
nodich.
Naderhand hebben wyden vyand 't geheele veld gcruyrtit : en befialven de ydele hope en imaginatie van
't fecoers uyt Duytfland ('t welk gelijke uytkomfte gehad heeft als 't voorleden jaer) en was daer onder ulieden ( dat ik wete ) geen propooft of preparatie van (Fol.98.)
de oorloge of refiftentie tegen den vyand. En aengaende de Engelfe Soldaten , die herwaerts over drie
volle maenden fonder eenige foule van 't land onderhouden waren geweeft, en welkers betalinge de Koningih verfchoten hadde , is goed gevonden die af
te danken als zijnde onnodich. Men heeft door nieuwe liften en pradtijken myn autoriteyt vermindert , in
plaets van my daer weder in te ftellen en te beveiligen »
niet tegenftaende ik fonder defelve de landen geert
dienft kan doen. U-lieder raed over de affairen van
't land gepleecht , van Middelburch na Dort , van Dort
'na den Haech, en van den Haech na Haerlem gefonden, de reconciliatie te Middelburch gepretendeert 9
te Dort gebroken , wierd my in den Haech d'autoriteyt met d'eenehand gegeven, en met d' andere gelimiteert met fekere inftru&ien, of, om beter te feggen ,
geheelijk benomen , als of gy-lieden uyt eenen mond
koud en heet blieft, en in ui. handen water en vuer
droecht. En defe nieuwe en feer vreemde manieren
van doen fouden my ( die alle oprechrigheyd en finceriteyt toegebracht had , en 't felve van u l.verwachtede )
den moed hebbben mogen doen verlieferi , fo ik my
niet indachtig gemaekthad de proceduren t' anderen
tyde gehouden tegen andere Princen en Gouverneurs,
die my in defen laft geprecedeert hebben : die by n a
gelijk traótement Ontfangen hebbende , bedwongen
zyn geweeft dikwils gelijke klachten te doen.
Maer de procedure is wel vreemt ^n extraordinaris ,
die men met hare Majefteyt gehouden heeft, dewelke
na 't verlies van Sluys in u 1. bevindende gebrek o£
van wil of van middelen , om te continueren fuiken
oorlog als 't behoort , en haer by den Konink van Spangien openinge gedaen zynde van eenigen peys-handel »
achte behoorlijk u 1. daer van te adverteren , en daer
op ui. refolutie teverftaen, met wil nochtans daer in
niet te doen fonder ui. confent, en fïch met u 1; te voegen in defen pais-handel die wel avantagieus had mogen wefen, en met verfekertheyd fo voor ui. als voor
haer , of u 1. gedeftitueert te laten van haer fecoers;
Nochtans is defe goede en heylige intentie van haer
Majefteyt (en die in defen tyd niet fonder blijkelijke
reden is voorgeftelt geweeft ) van u 1. genegligeert geweeft, en van andere calumnieufelijkgeduyt, jainfulker voegen , dat hare Majefteyt billijke occafie had van
haer fecoers t' huys te roepen , fo de forge voor de religie, en 'tinmedelijden
't welk
fy heeft
vanfo, haer
vele vrome lieden
defe landen
te fien
omkomen
mee
wederhouden hadde.
Doch > myn Heeren , alfo u 1. verftaen heeft een korc
enfommaris recitder faken federt twe jaren herwaertd
gefchied i overweegt nu hoedanig den tegenwoordigenftand uwer faken is, en bedenkt bytyds'tgene
u hier na wedervaren mach. Den vyand is tegenwoordelijk fterker als oyt, 't federt dat hy in dit landger
weeft is , maekt grote preparatien , en is heel we!
voorden van vivres en ammunitie, daerom hy hier bevorens meeft benodicht was , felfs begint hy flch ter
Zee toe te ruften, en maekt grote equippagie van allerhande fchepen . Gy-lieden ter contrarie fwacker dan
oyt te voren, en maekt foveel ik fien kan geen preparatien, dan van eenige fchepen, laet uwe fteden en plaetfen qualijk voorden , zyt gedeylt in faclien : niet alleen van de eene Provintie tegehs d' andere , maer
ook binnen de fteden felver, gy-lieden fchijnt ü het
fecoers van Engeland te M'illen quyt maken , eer gylieden van een andere verfekert zyt , en verminderende d' autoriteyt van den Raed van State en van
my , die t' federt langen tyd niet gehad hebben eenige
maniantie van u- lieden penningen, hebben wy dert
nu
fchier geen commandement over de perfoncö , ghy-lie-

14*

Drie en Twintichfte Boek.
ment te willen verden fchijnt hier door 't gouverne
en maekt (fo my
niet
eden
gy-li
l
fwacken : en hoewe
den oorloge alft bedunkt) fodanige preparatien tot
niet lijden dat men
ans
nocht
eden
gy-li
meugt
hoorten,
mentievaneenpaysmake*
met
Defe fwakheyt van u-liederftaetvergelekenzyncie
ode grote kragt en magt des vyands , bidde ik u 1. te
anig
hoed
,
e
Teerd
gepai
't
verwegen door 't exempel van
frontier-lteverlies en inconvenienten niet alleen uwe verde
r uytu
hoefe
elke
(dew
denenplaetfendreygen,
nen
(chij
gten
geda
en
forge
tjefiet zyn, hoefe min in uwe
meer is ui. principale en naefte Prote zyn ) maer dat
vintien, Hollanden Zeland.
is na
De principale oorfake van alle defe des-ordren
,
gene
der
heyt
tfaem
onach
de
n
Heere
myn advys , myn
fien
meer
,
die in defen ftaet laft en autoriteyt hebbende
op haer particulier profijt, dan op den gemenen oorbaer:
, die met
famptlijk den twift der (reden en provintien verde
ylt ,
fo
daed
der
in
maer
den naem vereenigt zyn
dat het gene , 't welke door een gemeen accoortdegeneraliteyt van den ftaet foude mogen profijt by brengen
doorverfcheydenheyt heel onnut komt te worden. En
daer uyt komt het 5 dat als daer eenig exploit of dienft
tot nut van 't gemene befte te doen valt , gy-lieden daer
van dermaten confulteerten handelt , als of defe oorloge ,die generael en allen gemeen is , maer en concerneerde yder van uwe Provintien in 't particulier. So
gebeurt het dikwils dat gy-lieden fwarigheyt maekt
100000 guldens te verfchieten om een ftad te falveren ,
't verlies van de welke de generaliteyt meer dan tienmael fo veel importeert. Als of defe oorloge , die alrede fo lang herwaerts over gecontinueert heeft , uwe
oorloge niet en was , en het leven , confcientie en vryheyd van u 1. niet en concerneerde.
En fo 't u 1. beliefde , myn Heeren, alle defe confideïatien te erinneren en te denken, dat 't gene ik of een
ander Gouverneur in defe fake doen, is tot u-lieden oorbaer en dienft , en tot avanceinent van uwe fake , en dat
het ons onmogelijk is eenige fake te doen die wel gelucke , fonder van u-lieden en uwe middelen gefecondeert
te zyn : fodanige confidentie foude u-lieden de finnen
en geeft opwecken , om u-lieden nader te doen denleen op 't gene dat uwevryheyt, leven, en confcientie
fo na betreft. Waerop gy-lieden voorwaerfoveelte
ernftiger moet denken te defen tyde,dat den vyand , gelijk ik gefegtheb, fulke grote preparatien maekt, en
nu ik op myn vertrek ben, eenige goede ordrcftellen
op de faken van u ftaet , enprincipalijkin'tftuk van de
oorloge , op dat gy u 1. moogt befchermen tegen de tegenwoordige invafie des vyands, u 1. verfekerende dat ,
gelijk ik altyd hier voren alle devoir gedaen heb , (o in
raed als in de executie felve , fo veeïals myn prefentie
en myn vlyt u 1. aengenaem geweeft is , alfo ook tegenwoordelijk, nu de autoriteyt myonbreekt, en dat na
apparentie ik u 1. geen beter dienft kan doen, dan gevende ui. eenigen goeden raed en advys: hebbe ik goed
gevonden , om myn confcientie te quijten voor God en
demenfehen, ui. tefeggen en te verklaren 't gene als
boven , als een fake die van u 1. nodelijk moet geweten
en verftaen zyn, en daer op gy-lieden promptelijk moet
adviferen, om te voorkomen d'ongelucken en inconvenienten die ontwijfelijk op ui. vallen fullen , en ook
op dat ik my by u 1. voor de wereld ontfchuldigen mach
van 't gene u 1. mogt wedervaren by gebreke van in tyds
daer in voorfien en geremedieert te nebben.
Waer op , myn Heeren ik u 1. weder moet leggen en
verklaren 't gene ik airede dikwils gefeyt heb , dat,fo
gy-lieden u geenfins kunt accommoderen tot de offren
en conditien van een pays ( welke , als men alle circomftantie wel overweegt en aengemerkt fal hebben, mogelijk nu fo qualijk niet ten propooft komt als de fommige
u 1. willen wijs maken) gy-lieden ten minften advifeert
op de middelen van een goed heyr te veld te brengen ,
uwe Steden en Provintien weder vereenigende, fo wel
metter daed a^s zy't met de naem zyn : en behoudende
de goede gratie en en fecoers van hare Majefteyt , laet
daerom niet de viiendfchap van uwe oude vrienden
en geallieerde te onderhouden. En flatteert u 1. niet in
dele opinie, die io 't gemoed en mond van eenige on-

der u-lieden is , dat gy-lieden door middel van defe defenlive oorloge uwen tLct kunt befchermcn , want hoewel hier in eenige apparentie is in regart van Holland en
Zeland , fo ift nogtans dat het maer voor een korte tijd
is , en met verlies van uwe lieden d' eene na de andere >
en fodanige ïmprefiïe fal veroorfaken ( fo gy-lieden daer
in niet voorliet ) de gehele ruyneen verderf der andere
Provintien , en eyndelijk van uwe gehele republijke.
Enaengaendc de hoop der gene die ieggen dat de dood
des Koninx van Spangien by brengen fal eenige veranderinge in uwe affairen , die is mogelijk alfo verre alfie onfeker is : want al fterven de Koningen , haer Koninkrijken en pretenfien fterven niet, endikwils fullende
kinderen faveur vinden by de gene die den vaderen ontfagenomhaer groteen grandeur.
In myn regart , myn Heeren , hoewel ik van u 1. fcheyde, en fal ik niet laten te continueren deCelve wil en affectie, dieikaltyd tor uwe fake gedragen hebbe, en fal
alle hulpeen afliftentie doen tot vordennge van uwe affairen , io met meditatie by hare Maieftey t , als met alle
andere mogelijke middelen: dewelke my komende te
gebreken, enfalik niet aflaten uwe fake metmyne ge
beden onfen God te recommanderen, die ik tot getuyge
roepe van de opregtigheyt myner affectie toe uwen ftaet
en land, en van de fincefiteyt myner actiën in dit gou*
vernement, die ik altyd fonder eenig particulier relpect
hebbe toegeeygent en geprefereert tot de glorie Gods ,
en dienft defer bedrukte Provinciën , Hier mede ,
Myn Heeren 5 beveleik ui. in de genade en protectie
van onfen God , die ik bidde u 1. voornemen te fegenen,
en alle uwe actiën te beftieren tot vermeerdering van zynen heyligen Naem, en tot verloflinge en voorfpoct van
uwen ftaet.
Te Vlifllngen den 6. December, 1 587. Onder ftont,
u-lieder goede vriend, en was ondertekent
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Het opfehrift was , Aen mijn Heeren , mijn Heeren
de Staten Generael der vereenigde Nedeilandie Provintien ,vergadert tot Delft.

<®t Staten ontfingenbefen bjicf eetfï ben x*. 3£ev
ctmtyig/ aï$ Dp aï toag na <£ngeïanb bertroeften / en
ucbinDe niet bat Die bp befelbc beanttooo^b $/ ini*
merg/ i& ïjeböe Die niet ftonnen beftomen / en meent
men 't feïbe nagelaten te 5911/ om ïjem niet meet te
betbittcecn.
3£e boo^.^abe ban Epcefïer ïjabbe bp 3nne tyie* sduiwö*
ben ban ben x6. Sobemb. upt ©liflmgen aen be ^c* J^gg™*
ten Staten generael gefcï)?eben / Dat be Ssonuihlgfte tot aten*
Ifêajefïent ban Cngeïanb ï)abbe gecommitteert en renant
gecontinueert ben i|eec fderegin be Hï)inucï)buöiö* ggf
ber/2Saenber-[)eeretoan JMlueï)bp/S$eefte en&ïjerf* toant.e
bp / aïgHieutenantoberöareltëajefieptg fecoer^fo Mwg.
te peecbe afé tt boete / toaerom be boo?f3. Staten ge* SSw
neraeïbenboomoembenSSaenber-ïjecre iiVt boo?f5. ban^n*
commanbement bp pjobifïe geacceptcett ïjebben/om s«*n&«
ober 't feïbe fecoerg te gebicben in confojmite ban
bentraetate met Öareltëajefïept gemaeht tot^o*
en b'aggteatie en
nefucïj/ bm io* 2t!uauffi/ 158?ampïiatie bant feïbe ttactaet in bate ben 4.£*ptcm*
btfê/ ?ïnno boo?fs./ beöoubeïijft bat 5Ü" <6enabe aen
beboomoembe Staten genecaeï foubc boen benceö
ban't fei*
/ in confojmite binnen
tyt boo?f5. enampt
tot ttactaet/
fe^
befelbe3ijne<6enabe
bat fïaenbe
be
toeeftenoftenïanrfïen binnen ttoee maenbenaenbe
peeren staten faïboenerDibitie ban commiffie ban
Öateltt&ajefïcpt.
^ienbolgenbe tytft be boomoembe 3|cece ïxan CF0l.9g.>
•HDi!ïucï)bp aen befelbe Staten genetacl gebaen befen
nabolgenben eeb.
3Deti ceö
Peregrin van Willuchby , Ridder , Baron van
I KWilluchby,
Beeke enThersby, als Lieutenantvan Jg^Ja„

't fecoers van de doorluchtigfteKoninginne van Engeland , belove en fweere mijn Heeren de Staten generael
der vereenigde Nederlandfe Provintien gehou en geren
trou te wefen, en my te dragen en reguleren in't uytvoe-

aötltorijn
^ asrtöc
Jjjr"jj
geöotn,
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ren van mijnen laft,by advijs en refolutie van mijn Heeren van den Rade van State, tot de behoudeniffe van de
gemecne*fake der voorfz. vereenigde Provintien, en
handhoudingevande ware Chriftelijke gereformeerde
religie, gelijk die tegenwoordelijk geoeffent word, fo
in Engeland als in defe Nederlanden , en my in alles te
conformeren met het tractaet gemaekt tufichen hare
Majefteyt van Engeland , en de voorfz. Staten der vereenichde Provintien tot Nonefuch den iO. Augufti
1585" , en d' a&e van abbrobatie en ampliatie van dien
van den 4. September des felven jaers , behoudelijk de
homagie die ik hare Majefteyt fchuldich ben. Aljomoet
mj God helpen. Alfogedaen ter vergaderinge van de Staten Generael, tot Delft den 13. January ij88.

<55aer toerbe een fïuu gcfe \$\t$ «o? gefeïjoten /'t toeïu
Capiteph C?an^ IBieljmaii^ tvtftsm boob feboot /
en quetfte nocl) eenige anbae : fp bonben tocpnig toe*
berfïant^/ toant baer toa£ nog Capitepn nog Söebeï*
Ijcbbec bie be folbaten of bo?ger^ in o^b^e fizlbe: toant
be bojgeren ïjorcnbe ben getoeïbigen flag ban be $&
tarbe/al^oohberCrommcïen en trompetten aïarm
fïacn / en baer en bobcn öet roepen en ncijffcöen bec

folbaten
roepenbe/
bicto?ie/bicton'e/be
flab i$ getooid
ucn/toaren
feer betbaejt
enbecfcïjnbt/enbïebcn
in
ï)are luipfen/ toaer be ruptcr^ ecnig ïicïjt in be ïjupfen
fagen/baec fcljoten fp mboo? bfuren en benfïeren.
^>cöenïi l)abbe ooh terfïont be ^toc^om-poo?te boo?
5ijn boïn bocnopb|cïtcn/ toaerboo^ ben ïSitmee|leu
léaU niet sijne rupterpcin quamen/ enaï^ ÖP 0f£
^lengacubc tyt fïaït ban bc regcringe bet bereenig* 25iffel)op^ païïepjJ in öabbe boen nemen/ en ojbie gebe t&eberïanbfe $?obintien I Ijebbcn be ïfeecen &ta- fïelt bat be^aneeïerpe niet foubc Wtbm btfcbabistj
ten <<5cueracï gccefoïbccrt/ bac mitg ïjet bertreïi ban en boo?t^ alïe^ naec 3ijn fin gefleït en gcfcöibt öabbe/
Epcefïcr upt be j&cbcrïanben / be generale regeringe ïjeeft öpbefïab laten plonbcren / beboteren laten
ban be bcreenigbe jfccberïaubcn / aïïccnïïjft in be faae bangen en rantfoenei en/ ïcbenbe met befeïbe aï^ met
be gemecne Unit / confecbatie en befcnfie bet felber een flabj bie ftojmenber ïjanb ingenomen i^/ baer
ïanben / en be oubecïjoubenifTc ban ïjet tractaet met toert becï moebtoiï^ en ongefdjifotfjepb^ bebjeben.
t©c §>tfc beftoninMijnc jiïDajefïeptban €ngcïanb gemacht/
Caroïu^ $$ïiku$ ï^octoj m beïteeïjten geboo?ricïj
ten Stuc*
ban 23mffel toa^ aïïjier (Öouberneuc / aféïjp ben flag
rnsl Jïcllen aengaenöc / ban tocgen en upt ben naem ban be ^ta*
ten
<6cnccaeï
ban
be
bcreenigbe
cfèebecïanben
/
fal
be ce-jectu?
ban be ^etacbe fjoo^be / fp^onn ïjp ban ben btbbt / en
gebauöe toefen bp ben raeb ban ^>tate / aïtebe gecommitteert
öe
b\reenig
boo?t$ /ben
aïarmgehlee
en 't tgeroep
baubcin&o^
en noeïj te committeren: betoeïfce met ben<0ouber^ ïjocenbc
menbe folbaten
i£ baïf
sijnbe na
be befïen
.jfreöetlanneut generaeï ban ïjet fecout^ban öateS&aj.enbe gelopen en ober be3fiab£ meuren geraehtenontho^
feit/ bcr*
aiia? beS mee ïïaben ban be dtgeïfc natie / bie ïjace JÉaj. in
mcn/bïucïjtenbe na Cobcïe nt^. ^cïjenït boïhoment<25iaV>cu
ban Uuce; ben ïïabe ban ^tate aïreöe Ijabbc geiuttobuceett / ïijïi mccfïer sijnbe / ïjeeft terflont be fïab boen berfien
fters bsts of namaeïs nadj inttobuceren foubc / in confo?mttc
ban bictuaïie en aïïe nootömft tipt be omïtggenbe
trek in
bantsen
ban 't boojfs. tractaet mebe fulïen magen gebtupnen ^o?pcn/ en buft ooft bc boeten e n 't ïanb-boïft be^
ban ösn
bie macijt cü antojitept in't boojfs. ttaetaetmet ïjate btoongen be feb te ïjeïpen fo^tificeren en ftcrïien / en
jftaöe ba;t
baecenboben een flcrfte fdjanfe boen optoerpenaen
j^j.gemacftt/ïjact lupben gca'ttri&ueert/ na inïjou;
*§>tate,
benban'tfelbc tractaec. Hlbu£ gebacn en gerefok b' anber 3ijbe ban ben ï5ijn / en fjeb&cnbe befeïbe ban
*beert in be bergabcringe ban be boo^fs. peeren ^ta* alïe^ bat ïjen nobig bogte toeï boen boo?f!eu / fo ïjp in
tencöcnecin'^^abenfjaae/öen ?.# cb.»f88. ©ocï) bet Ijacfï bcfïftonbe en niogte / fo ïjeeft ïjp beft inne*
ïjeböcnbe gcbcpütectQcbancïBeïbcrïanb en Utrecnt minge acn be Staten generaeï cuooït ben Staten
beruïaertbat fpfjier toe niettoaren gcïafl/ en baer* ban ^oïïanb bertoittigt. %en be Staten ban ^oï^
oin ijiei in niet anber^enïionbeuconfentecen/ ban ïanb fcljjeef öp befen naboïgenben tyief.
aïïeenlp op'taobcu banïjarerefprtibcpn'ncipaïen.
3Ê>en (©betften Jifèattcn ^cïjenn / betoeï&e in 't E Dele , Erentfefte j Voorfienige feer difcrete góet- bande»
obctquacticc ban <öeïbecïanb commanbeerbe / ig op
gunftige Heeren en vrienden , nadien ikdoorGo- oBberfren
ben 20. ^eccmong ban föijnbeeft getogen met 400 des verheugenis de ftad Bon met geweltin bekomen
jiUïarteit
boet nnegten / en 300 tupterg/ en gekomen na %\fe hebbe , en de grote nood is vereyfehende defelve aen
öc
«fècljenfc
ïig/ een nïepn fïebeïicn / gelegen op bc grenfen ban met der haeïben by tyds voor jaer en dag met allerhande
<0nïig/ banbaec öpboou$ boo^be ftrjffelt/ fonbet provifie te verforgen , neme ik mynen trooft en tóevlugt
Den 9.
pmanb te miföoen / gcrepfï \$ f en i$ aïfb met een raf? tot ui. en bid defelve ganfeh vriendelijk , willen my uï>t"23ou
«Staten
fïgïjcpbmet wn boïft genomen omtrent 25on/ bier niet verlaten en in defen mynen Begeren lig mynen verlanb
1 ■>88«gc-s
mijlen ban Coïen gelegen / ïjebbenbc jjjn boïh aïïe be
trouwen na wilfarig bewijfen , en de bevorderingeen fclj?eben
gene bk \)m tegen quamen / en bie optoaert^ toiïben/ verordeninge doen, daer mede fonder vertrek door veropgeljouben/ op bat baergeen toeteban jrjnHom?
trouwede Koopluyden , fchips Kapiteynen en fchipsfïeaenbie ban 25on enfonbe toerben gebaen: eni£ luyden in twe nieuwe fterke ktomfteeffelen , en twe gjamtarti
in ben bonherenabonb omtrent 8 of 9 uren bm 11Jeu (0 ^ecembn^ / genomen ?ijnbe in be 3&o?peu ban nieuwe fterke krabfehuyten , daer men op elk fchip 8
bertten
ftucken gefchuts foude mogen gebruyken } bis gen Coljlïatten i^janfbo^penCnbig/ naup 25angeïegen/ aïtoacr len als Coopmans fchepeo en goed moge toegefonden
i§>ci)en&
neemt be ÖP gepïepfïert en 5tjne peetben tocï geboebert ïjeeft : worden 100000 ponden kaes, 600000 ponden ftokftab;Son na mibbernagt i^ljp opgetogen / en i$ feer fhüe en vis , aoo tonnen boter, ico laft harings s 10 la(fc
tn.
fecretcïijlt boo? 23on genomen acn beèïjnpo^txbp raepoly , 1 laft boom-oly, 10 laft labberdaen, 1 laft
Öet Coïöup^/ en op bat ïjet bieban be toacïjtniet
gefalthen Salm , 100 gerookte Salmen, iöco kordegetoaee too^ben fouöcn / ïjeeft ïjpstjnboïftfommige wagens
1000 bijlen , 2000 fchuppen, 10000 grot
berken^ in een flaï bacrbuuten toefmbc/ boenflaen
grote nagel, wan het totCollenaenen floten / op batfe nrnten en rumoer manen fouben: holt, en lóoooo
gekomen is , weetik raed omfulxfekerlijk hier te krijonbertufTLöcn öeeft cenen ^ctarbiet fefter gjnfïru^
gen. De ftad Bon is een feer fchone , grote , vafte , en
houbareftad,
een fo gelegen als eenige ftad in Holland
ment ban pfer gemaeïtt/ mtoenbig Joï/ op be maZynmag,
men
kan her uytdiegenige fouyt Welftand
niere ban een Camer biemcu acöterinbebatTen-gc;
en
Loteringen
willen , genoegfaem bedwiugen } des
fcfjut lept/ 'ttoeïft een i>etarb genoemt toerb / öet
toeUt boï 23afpoeber gebult / bp ben meefïcr aen be Princen van Parma wiftelen , en andere praóïiken wer#oo?te gefïeït en baft gemaeïtt 5ijnbe na 3ijn begeren/
den in Colen befloten , en defelve kan men hier uvt verhinderen. Sois het ook eene voornemer pas om Duy ts
lyitft bp 't feïbe met een ïopent bper acngefïeïtcn om*
trent trbnc uren na mibbag. ^ct ïjeeft fo toeï 50n Krijgfvolk in de Nederlanden te brengen^dat niet weytoern geto^ocöt/ battet genoegfaem begeï)eïepoo?t nig aendefer ftad en immer fo veel als tot defen tyden
en een (ïnh mup^ om berbe gefeïjoten ïjeeft. ©oo?t^ aen Antwerpen gelegen is , en beter als 25 Gelderen, (Fol.100.)
ïjebbeu fpbe tbiebe pookte metS3tj!m enanberein* daerom bid ik vriendelijk u 1. en geftr. bclieve die voortïcuinenten opgeb?often / en 3tjn aïfo met ïjet boïft fchreven fchepen met goeden ervarenen Scheeps-Kapibaer binnen genomen/ innemenbe beS3oïtoerïten/ teynen , vertrouwede Coopluyden , en Schipperen met
toaïïen en marïit/ en fïeïlenbe fentincïïcn en toagten : der voorfz. proviande en andere nootdruft fonder verberboob 51)11 bolït opïtjf ftraffc batfe nieten fouben
trek herwaers te doen komen. Knvyanneer die fchepïonbetxn boo^ en aï eer ÖP op aïïe^ o?bje gefleït öab.
pen met goed deferoort aenkomen, weet ik gefchuts
genoeg

H4

Drie en Twintkhfte Boek.
genoeg defes oorts te bekomen, Om die te monteren ,
en ben als dan gcmeynt den Rïjtt-ftroom daer met
af te varen , den vyand zyne oorlogs - fchepen te nemen, enden ftroommet derhulpe Godes klaer te maken :enalfó ik tot bewaringe en befemnge deler Had
n en 2000
en ook innemingeandererftedenjoo peerdeder
felver ,
man te voet laet werven , en tot aennermnge
als ook te wapenen en den eerden maend folts ce betalen
een grote fomme gelds van doen werde hebben , en zyn
Excellentie my ter maend tot onderhoud vartruy teren
en knechten 2 foooCarolus gulden prefenteert, bid ik
defelve fulke fomma tot 30000 Carol. guld. te vermeermaenalfó bald oprekenihgedaerop3 Godes
,
deren enmy
hulpe
der
met
ik
p
verhoo
ïo
,
fenden
te
toe
den
myn Krijgs-volk hier boven intemlijker betalingeen
goeder ordeninge te houden, daer mede gene klagten
daer van fulleh komen , en voor en na wat vrugtbaerlijx uytgericht werden, ui. engeftr. believe hier aen
de hand mede te hbuden daer mede my die fomma moge werden toegefchikr. Nadien ook in defe ftad weyiiig polvers voorhanden , en die grote nood ervordert
defelve als ook andere (leden, fo ik verhope metter hülpe Godes in te bekomen, meteenen goeden voorraed
te voorfïen, is myn vruntlijk bidden, u 1. believe my een
wiffel-brief aen Coop-luyden tot Colen toe te feriden ,
om 1 00000 pont polvers defes oorts tebekomen,ul.en
geftr. believe ook die van Berk indachtig te zyn : Bit
mede defelve met geld enalderhande provifiebytijds
mogen verfien werden, wijl het meer dan tijd is. De
Compagnie van Gerrit de Jong en Capiteyn Reckhema , als ook twe Compagnien van Gronevelts regiment verwacht ik alhier met groten verlangen , danby
faulte vart Krijgs-vólk ik defes oorts veel goeder aenflagen rilöet verblijven laten : u 1. hier met nogmaels bide willen in allen het befte doen , als ik
,
dende defelv
elijk
my gartfch
tot u 1. en geftr. ben vertrouwende , dan
u 1. en geftr. fampt en fonder aengename vrürttfchap te
bewijfen , fal ik altyd bereyt en willich gevonden werden ,welk ik u 1. geft. met empheling des Almachtigert goeder mening niet verhalden follen, Datum Bon
am 9. in Januanj, if88. ftilo novo , onder ftond aldus ,uwer Edelheyden onderdaniger goede vrund
ondertekent
Mar ten Schen^ van Niddegem, Oberflet.

Het opfchrift , den Edelen, Erehtfeften , Hoochgeleerden, voorfienigen,wijfenfeer difcrete Heeren,
myn Heeren den Staten 's lands en Graeflikheyts van
Holland , &c. meynen grootgunftigen Heeren.

3&e Staten <&enetaeï aï£ ooft be staten ban 1$ob
fanb öefe tijbinge ban ï)tt innemen ban 2$on onfc
fangen ïjebbenbe / hiaten mebe niet feec betmaeeftt /
cenjs-beefê tretoijïe öet fo becce ban bet ftanb toag ge*
ïcgen/ bat bet niet fonbec uptnemenbe gcoteftofïcn
ftonbenbefet tnojöcn / bcïjaïbm bat be Staten baet
op gene actie en pectenbeetben / banboo? fobeïefp
ben betb^eben SSiifcbop Crureg afïifïentie fouben
mogen boen/ betoeïfte nu ganfeï) geen mibbeïen meet
enljabbe om eenige maebt tetoegc tebjengen/ in*
boegen bat ïjetoo?ïoge aïbaetteljouben fa berbe ban
be Ijanb tot ben-ïupber ftofïen Ijen beeï te fmaee fonbe
ballen / en bat fp ongeraben bonben ben SSiffcïjop
banCoïeneu be ïnjr-©o?fïen tegen ben te betbitte*
ten/ bebben niettemin ben boo^fc. &cï)enft toeïee*
nige bpfïant onbet be banb boo? ' t eetfïe gebaen/ baec
infpuptfafteban contract met l)cm geljanbeïtöab*
ben / macc niet getaben gebonben öen baec in 'tee*
nemael tefïcften/ btrbaïrjen &cbenft fienbe en biel
merftenbebat bp befeïbe fïab op jijn epgen ïjanb niet
foube nonnen ïjaubert/ beeï min anbece fieben meet
in bien quartiere in Oeftomen / beeft bp bie ben €ban*
rjeïifcbcn tfijr-Bojfïen gepjefenteett obet tegeben/
mits bat fp brfcïbe fouben befebetmen tegen be
^angiaecben/ fufïinctenbe batbp befeïbe aïg JBaet*
fcljaïcft ban ben Cbeucfucfl €rureg babbe ingeno*
men / en bie ben &pangiaerben alg be? !fiijr bpanben
fcabbe afgenomen/ bocb fp bebben 3Dnep?efentatteJ
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afgefïagen / Den ercufetenbe bat öen ongelegen toa£
baec tegen ben fconineft ban &pangien in oojïoge re
fïeften/'t toeïft becfïaenbe/öeeftbacrom fcen moet
niet berïocen gegeben/maec befeïbe te meec ban aïïeg
boojfïenom een beïegetinge te mogen tegen fïaen/
Ijopenbe mibbeï te binben om bit te nonnen ontfee*
ten/iö betïjaiben Dier na in pecfoort na <engcïanö
betteplï om affi|ïentietanbe iioninginnctebctfoehen.^oclj t$ baec oon beïeefbeïift afgefïagen/ miöbc^
ïettgb öeeft oe 2$i(|cl)op ban ïteuïen SSepcc/ obec
btfe ïnneminge feec fject aenge^ouben en^eHÏaegt
aen ben $toninft ban ^pangicn enbcnï|cctogeban
^acma / becfoeuenbe amflentie om be boo?f5. fïab
bjebecom te mogen bccftcögcn/ baec ban top in 't na*
boïgenbe
bocKbecïjaeï
fuïïert.'
^e bm-buptec
^ ban boen
23ecgenop
Zoomen eenige
anbece fieben Debbert omtcent Hefe feïbe tijb be fïab
ban ©iïboojben beccafebt en obec be muren Hini*
menöe ingenomen/ en bebbenbeeenbeeïöupfenge*
pïortbect jijn mcbecom bectcoeften / eenige geban^
genen meoe nemenbeeninfommigel)upfcnb^biec
flenenbe.
<®en 17. 3&ecemb?$ i$ een fhiace inunba*
tie in be ©mineïanben gebieefl in Üomfïecïant/
JlBacne en aïïe öoge ïanben Ijebben onbec matec geïe^
Öen/ en ma^ Ijet toatec bp na foïjogeaï^ iiit %\ijcn
Öepbge
niet, Woet ^ünno 1 57o.bocïj en tiebt fo gcote fcöabe
ffly Rebben iiVt böo?gaenbe boen bctïjaeït De
quefïie tot'ötcecl)t gebaïlentec faftebanDetbepo^
tement ban ben eecfïen flact ban be Staten ban ttt *
cec&t/ öie bat bp be geeïigeccbeuptecbijfcollegien
ban be «Becfïeliutjept mecbe gecep?efenteect/ boïgen>
be het accoo?t bp benHant-cabe gemaefet ben 4,^ipr.
%nna 1582 baec op baec na bp ben l^eece <&?abe ban
Sieuenaec feltece pjobifïoneïe beeïacatie gebaen 1^
getoeefl / ben 14. ^ecembn^ 1586 inbemeïneon*
bec anbece gefept mecb bat / ingebaïïe bie ban bet
flab ben niet enceguïeecben nabefeo?bonantie/ bat
in fuïaen gebalïe be geeïigeecbe en Öibbecfcïjap/mitf*
gabet£ be fiebe bie befe o?bonantie obebiecen fouben j
met maïftanberen befoingecen en fyb}t fïeïïen fou*
ben / fo op 't fïun ban be contcibutie a$ confecbatie
ban 'tïanb en tot bien epnbe becgabecen 't fp binnen
bec fïab of eenige fieben I ofop'tfmp£te<©uetfïebe/ baec bp 23ij|cöop£ tijben/ bc Staten ooft pïag^
ten te becgabecen/ of m eenige anbece pïaetfen/ ecu
ban aïfo baec na om feftece cebenen mille / be beega*
becinge bec Staten geïepbi^ getoeefl öp'tftupg te
^uecfïebe / fo ïjabbcn bie ban ben töabe bec fïab Ut*
ceebt / be pecfonen ban be ttoe eecfïe Staten bin*
nen bec fïab UtcccDt toonenbe/ boen beïafïen tipt bc
fïab iïtcccl)t op be becgabecinge bec Staten niet te
bectceeften / of fo fp fnlx bebtn bat fp ïjen niet en fon*
ben becbo?becen toebecom binnen Uttf rtjt te ftomen/
en aïfo ï)iec booten boo; anbece oo?faftcn mecc / te
bo^en genoeg bccljaeït/ beefc^epben banbeïlibbec^
fcöap rjen ontöieïben in be Staten te compacecen / fo
ïjeboen befeïbe eneenige anbece bie uptbe fïab gefet
maten becfebepbene cemonfïcantien gebaen/ foaen
be Staten genecaeï aïjS aen ben 05?abe ban Bieut*
naec/ bat aïïe faftcn/ nieutoigrjeben en moeb-toilïc
bietegen beceeïjten en pjibiïegien ban ben ïaubeen
fïab Utcecöt gebaen toacen / fouben too?bcn gete^
b?effeect/ foentoa^ baec cbentoeï nietgeboïgt / ah
boetoeï be generale ooft fuïr aen ben <0jabe ban Hp^
cefïec becfogt ïjabben: maec aïfobe gene baecbooj
befefactien acngececöt toacen getoecfï / of baec op
fuïrgeöoubentocrbc/ ïjcnaïïeen op ben feïben <6?a*
be ban 3lpcefïcc beeïicten / bat l)P bate faftefouöe
fabocifecen en mainteneren / fo en toa£ baec in tot
noebtoe niet booten/ toaecom bie banbe^ibbccfebap ben ïefïen ^ecemb?i^ / 1587 fïiïo beteri bp ben
anbece becgabert toefenbe binnen 3©ocrbcu / aïöarc
feftcc
ÖP ban
gefcönfte
Debben öaren
boen fïeïïen/
't toe ïft
fp benp?otefï
<të?abe
^ieuenacc
^>tabboubcc
neffen^ feftece öare JCBiffïbe obergefonben ïjebben /
iiujoubenbebeboojfs. ^iffibe a^boïeïjt.
Alfo

ttfiüiöe

«Omines
landen.
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van hare göédercri en fpoliatic van hare huyfcri en meubieri ,
hebbende totdien eynde eengroot deel van de En«elfe oarnifoenen,
doen binnen Utrecht leggende, inde wapenen doert
wy uwe Genade kenlijk houden wat grote j
buil eciuge ALfo
ftellen,
nieuwigheden,
inbreuken
en
moetwillen
iedere
om
de voorfchreven pcrionen te meerder vrefcaente
bauoe
weynigh jaren herwaerts in de ftad , fteden en landen jagen , gelijk fy door vrecfe fo van datelijke confifcatic en fpolfcrjapen van Utrecht ingevoert enaengerfthtfïjn, fonderlinge latie van hare goederen, huyfcn en meubelen , alsdathenbv
Cüelen
door die van de Magiftraet van der ftad Utrecht , by ee- het felvige Engelfegarnifocn eenige fchenniMc foudc aengedaen
n
eba
fitcht
nige vremdelingen geabufeert enmifleydfïjnde, con- worden , dateli jk uyt de voorfchreven ftad vertogen en gebleDtrecl)t
ven zijn, enfedert inde Staten niet meer gecompareert hadtrarie de rechten , privilegiën en vryheden van de
aeti Den
den: haerdaerenboven vervordert hebbende by eygérterautovoorfz. ftad en landen van Utrecht , de nader unie , tra«ö:aüe
ritcythctecrft
clitmaet van de drie Staten vande voorfchreven
chten met hare Majefteyt , fijn Excellentie , ook u
bankte*
lande confifterende inde Geeligeerdc uytdevijfcoflcgien ( nanaer. /
Genade felfs gemaekt , fo en fullen wy daer van geen
maer tot vijf perfoonen toe
was) te caC
wijder verhael doen , dan alleenlijk u Genade by defen feren dienen'tfclve
(ir. ais
te niet te doen , hoe wel fulx ingereduccert
hare macht niet was y
jtaO hoii; adverteren , dat alfo wy naer menigvuldige aenhoudin- als wefendc met d'andere fteden vanden lande van Utrecht
tier ban
gen , remonftantien en iolicitatien bevinden dat tot maer de derde en laetfte ftaet vande drie Staten vanden felveri
üïtrecrjt
uyt 3©oer; noch toe de voorfz. nieuwigheden , infra&ien en moet- lande , dat fy ook na dien de Heere Grave van Meürs , Gouver•Den gei
neur voornoemt , geaflifleert by fckere Gedeputeerde vande
willen niet behoorlijken voorden is geweeft en onfe gefctjjetieii,
meene landfaken, daer door dagelijx in meerder ver- Excellentie vanden Grave van Lycefter voornoemt, en met
loopl komen, en gefcrupen zijn te vallen in een uyter- advijs van andere verftandige perfonen en van qualite by zijne
lijk verderf, wy daerom genootfaekt fijn geweeft te Genade daer over geroepen, na voorgaende kennifle van faken ,die vande voorfchreven ftad en fteden vanden lande van
doen de verklaringe , verfoek , en poteftatie , daer van
Utrecht by provifie geordonneert hadden, met de Geeligeerde
wy u Genade 't dubbelt by defen oveifenden , ten eyn- van de voorfchreven collegien benefïens het Ridderfchap wede u Genade van onfe meninge mach verwittiget zijn ,
derom tebefoingeren in voegen en manieren fy voor date van
en de goede hand daer aen gelieve te houden , dat alles
plagen, in conformite van 't accoort , op gelijke gefchillc
behoorlijk gebetert en geremedieert , en alle wijder dien
inden jare 1582. den 5. Aprillisbyde Heeren vanden Lantraverloop van onfe bedroefde vaderland voorkomen de gemaekt , met uytdruckelijk befcheyt , dat fo verre die vari
mach worden , en dat middelertijd u Genade de verkie- de ftad en fteden fulx niet en fouden willen doen, dat de voorfchrevenwee
t eerfte Staten , mitfgaders de fteden die de vooriinge gelieve te doen , dat wy en *t gemene land in onfe ,
fchreven ordonnantie fouden willen obedieren,met malkandeen hare gerechtigheyt , niet en worden geprejudicieert ,
en ons des alfo tot u Genade gantfelijk verlatende , ful- ren fouden mogen befoingeren en ordre ftellen , fo op 't ftuk
len defe befluyten met onfe onderdanige eerbiedinge vande contributie en confervatic vanden landen, en datfy tot
tot u.
dien eynde foude mogen vergaderen, 't fy binnen derftadUWelgeboren Graef, Genadige Heere , die wy bevelen trecht,op 't huys te Dicrftede ofeenige andere fteden daer 't hen
in de befchermenifle van God Almachtigh, die u Ge- gelegen foude wefen , na wijder inhout van de adc daer van
nade wilt fparen , lange welvarende in voorfpoedige re- zijnde, in dateden 14. Deccmbris 158C. ftilovcteri, dcfelve
en bevelen niet en hebben willen pareren , noch
geringe. Gefchreven tot Woerden defen 23. Decem- ordonnantie
in conformite van dien met de voorfchreven twee eerfte Staten
bris, if8d. ftiloveteri.
befoingeren voor en al eerde voorfchreven Heere Grave vari
En was ondertcykent
Meurs, twee van de voorfchreven vijf Geeligeerde, zijnde vande
Gerrit Soudenbalck, F. van Suylen van
religie, goede getrouwe patriotcn, liefhebbers van 't vaderland en
, voorftanders van de wettige vryhey t , rechten , priviNicoldur van Suylen
Nieuvel ,
van Dral^berg,
Maximiliaen vanBaxen, ftelt, legiën, ftatuten en coftumen vande fclve landen, daer uyt geen twee andere ten appetijte van die vande ftad, en die
t>ircl^ Barre van Amerongen,
Gerbart van Hcnejfcn ,
fy
achten
conform haer luyder humeuren inde plaetfe gcfurroBartholomeus vanJVael.
Willem van Bjjfenberg',
geerthadde, fodatfymitfdien den voorfchreven eerfte ftaet
d'opfchriftwas,
genoech gebrocht hadden tot haren wille, inder voegendatdc
perfonen den fclven ftaet reprefenterende , niet en deden of ent
Welgeboren Heer Adolf , Graef tho Niéuwenaer , dorftendoen, dan dat die vande voorfchreven Magiftraet wel
Meurs en Limburch , Gouverneur van de landen van geliefde en aengenaem wds , eenige om datfy
met henlieden
Gelre , Utrecht en Over-Yifel.
gevoelden , eenige uyt vreefe , dat fy ook uyt de ftadgeftelc
fouden worden , eenige om onluft te vermijden, endatmid^e pjotefïatie ban De Abelen te föottbm gebaen dclertijd de Staten befchreven zijnde op 't redreffement van 't
ben ïefïen &tttmtyi$! ir 87. baec ban in betooojft. gene in de ftad en lande van Utrecht federt eenige tijd tegens de"
MiffïM nientie gemae&t i$l \aa$ lupbenbealbu0. rechten, privilegiën, vryheden, ftatuten, hantveften, en
coftumen vande ftad en landen van Utrecht , mitfgaderstegens
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indemaend
van
December
den
leftendachftilonogedaen en aengcricht was , die varide ftad en fteden niet en hadkete a€nöes
vo , regerende de Alderdoorluchtichftc Prince en Heere,
ienb
den gelieft gehad te compareren , maler ha dat de voorfchreven
Heere Rudolpho , de tweede van dier name , by de gratie Gods twee eerfte Staten op den 5. Januari) voorfchreven gercfolben ge*
fttcljtetban Rooms Key fee , in*tu. jaer vanzijndereleftie,
compareer- veert hadden, dat fyluyden deur middel van mijn Heeren den
29ttccenl)
de
voor
my
openbaer
Notaris
byden
Hove
Provintiael
van gemene Staten alle de voorfchreven nieuwigheden en infïacïien
binn
i
Hollant
ct
geadmitcert
en
getuygen
rö
onder
genomineert
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de
Ede- foude doen redreflercn , die van de Magiftraet der ftad Utrecht
3Doe
len ,Vromen , Erentpheftcn Jonchecren Nicolaes van Suy- hen vervordert hadden den achtften daer aen volgende der
geöaen en
aen öen
len, Heere rot Sevender en Scholtis tot Utrecht, Willem van Staten fchrijven feytelijk op te flaen, en de voorfchreven re<Ö?abe
Rijfenborch , Bartholomeus vanden Wael , Dirck Bor van folutic daer uyt te nemen , foo dat mitfdiende vootfehreveri
ban &iti Amerongen , Frederick van Suylen van Nieuvelt , Gerrit van
twee eerfte Staten genootdruft waren, metten anderen re renaer/ «.
ober ge* Soudenbalch , Maximiliacn van Baxen , en Gerrit van Reneflc fol veren , dat fy achter die tijd achtervolgende de voorfchreven
vander Aa,voor haer fclven en haer fterk makende voor Bercnt ordonnantie van zijn Genadeden Grave van Meurs, hareverfonben.
(Fol. 1.) de Konink , en hebben vcrklacrt , dat alfo fyluyden als het me- gaderingc niet meer en dochten te houden binnen der ftad
rendeel vande Ridderfchap vanden lande van Utrecht, dicge- Utrecht maer daer buyten , hadden dievandeMagiftratevan
woonlijk zijn ter vergadcringc van de Staten , vande fclve lan- de ftad Utrecht daer van kennifle gekregen hebbende, eenige
de befchreven zijnde , te compareren , en over fulx reprefente- van de Geeligeerdc en Ridderfchap in ver.1chtinge van de autorenden tweeden ftaet der voorfchreven lande , dagelijx meer en riteyt en ordonnantie van zijn Genade den Grave van Meurs >
meer fpeuren , dat by de pretenfe Magiftraet van de ftad Ut- met afllftentie van de Gedeputeerde vun fijne Excellentie, <*e"erecht, gepoufleerten mifleyt zijnde dooreenige vreemdelin- ven den 1 1 Ianuarij 1 587. by fekere billettedoen infinueien.ciat
gen, niet genoech achtende datfy 't voorleden jacr mifbruy- fo verre fy volgende de rcfoluticbydc Geeligeerde en Ridderfchap des lands van Utrecht op den 9. te voren gehomen, en
kendedennaem en auroriteyt van zijne Excellentie den Grave van Lycefrcr , Gouverneur Generael van de Geünieerde d'afte daer van gemaekt hier buyten de ftad
begeven op de vcrlanden en van de Grave van Meurs, Gouverneur particu- gaderinge van de voorfz. geeligeerde en ridderfchap, dat fy
lier van den lande van Utrecht, eenige principaelfte Edelen in fuiken gevalle , hen niet en dorften vervorderen wederom
en andere die inde Staten plegen te compareren , fonder reden binnen Utrecht te komen , en dat om fekere ade , die fy feyden
ofoorfaekte feggen ofte te hebben, niet alleen uyt de ftad en ten fclven dage by den Raden der ftad Utrecht gemaekt te zijn ,
landen van Utrecht , maerook uyt allede geünieerde Provin- fonder henluyden nochtans den inhouden van dien te infinuetien bevolen hadden te vertrecken : op pcyncvan confifcatic icn, dat fy boven defen haernochonlanx vervordert hebben,
IV. Deel.
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door Carel van Trillo die hem datelijken draeght voor Schout
van de ftad Utrecht, op de naemcnonderdeautoritcytvan
wede Excellentie den Grave van Lycefter doen binnen Utrecht door
rende ,en nochtans fonder zijn voorwete of bevel , maer
laft (fo Trillo nu fcyt) van de pretenfen gerechte van de voorfchreven ftad , fes van de vobrfchreven Edelen feytcl.jk te doen
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apprehenderen , en fchandelijk in gevankeniflc .ftellcn
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felvcn
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oorfakc dat fy fijne Excellentie
i,kc
tbehooil
veterime
weten den 28 Septembrisleftledenftilo
remonreverentie geprefentcert hadden, fekere fchnftchjcke
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abuyfen, nieuwigheden, en inbreuken van de rechten , vryheden, en privilegiën , van de ftad en lande van Utrecht,
roitfraders jegens de nader unie en traftatenmet hareMajefteyt en fijne Excellentie gemaekt , daer in vervat , te beteren ,
en dat de voorfchreven gevangen Edelluydengerelaxccrt fijnde, drie van de felve , als by namen Willem van Rijfcnborch,
Bartholomeus van den Wael , en Frederick van Suylen van
Nieuvelt , by den voornoemden Trillo ter requifitie of ordonnantie (foo te prefumeren is) van de voorfchreven Magiftraet
Voor den pretenfen gerechte van de felve ftad geaccufeert en
aefcholden zijn , als of fy door 't prefenteren van de voorfchreven remonftrantie met 't gene daer acn kleeft gecommitteert
hadden Crimen ljefip Majcttatis , als falfariflen , mcynedigen,
ers , overtreders van t'gemeoproerders, feditieufc muytmak
ne befte, infrafteurs van fijn Excellentie placcaten, calumniateurs , conventicule-houdcrs , confpirateurs , en conjuratcurs, alles tot anders genen eynde, dan dat de voorfchreven
Magiftraet door de voorfchreven vreradelingenabfolutelijkover den gehelen ftaet van den felven lande (oude mogen heerfchen, en de voorfchreven twee eerfte leden commanderen
t'haren welgevallen : So ift dat de voorfz. comparanten om
defe ende veel meer andere reden mijne Heeren de Generale
Staten fo by miflive als remonftrantie in 't lange geremonftreert, by dcfen cxpreflèlijk verklaren, dat alfo fyluyden binnen Utrecht niet vryclijk noch fonder vreefc van gevangen of
qualijk gctra&eertte worden , ftacts-wijfe mogen vergaderen ,
dat fy achtervolgende de refolutie van den 9 lanuarij 1 587. niet
en denken van nu voörtaen meer binnen der ftad Utrecht, in de
qualite als Staten te compareren of befongcren , 't fy door be*
fchri jvingc of anderfins , maer tot fulke andere plaetfe als fy tot
hare verfekerthey t 't fy binnen of buy ten den lande van Utrecht
dienftlijk vinden fullen , en dit ter tijd toe dat alle de voorfchreven abufen , nieuwigheden en iofraftien gebetert , alle geweld en oppreffie geweert en ordre geftclt fal zijn , dat recht
en juftitic plaetfe mach hebben , alfo dat fy en die geeügeerden
uy t de 5 collegien in hacr volkomen ftaet geftclt zijnde , en ten
minften die gene die daer in geftelt fijn , na date yan de voorfchreven ordonnantie van den 1 4 Dccembris , daer uytgeftelt ,
en de uytgeftclde daer wederom in geftelt zijn , vryelijk en
onbedwongen van de voorfchreven Magiftraet, Borgerhopluyden, en gemeenten, haer opinie fullen mogen feggen en
metten anderen refolveren 't gene fy eed en amptfhalven tot
dienfte en welvaert van t'vaderland nut en oorbaer fullen bevinden, en verfbeken te defèn eynde de voorfchreven geel igeerden de Magiftratenvandcftedenvan Amerfvoort , Rhenen, Wijk, en Montfóort dat fyluyden met henluyden comparanten middelertijd willen vergaderen op alfulke plaetfe buyten der ftad of landen van Utrecht , als fy comparanten tot
hacrluyder meefte vcrfekcrtheyr dicnlijk vinden , en henluyden laten weten fullen om op des gemeene landfaken t'famentlijk fulke refolutie te nemen en ordre te ftellen , als na gelegentheyt des ti jds tot het gemeen befte dicnlijk bevonden fal worden:
en in gevalle van weygeringe of vertrek van dcfen , fo hebben
de voornoemde comparanten geprotefteert , gelijk fy feyden
te protefteren wel expreflclijkcn by defen, dat fy niet allccnlijcken 't gene dat federt date van de voorfchrevc injurieufe apprehenfie , by die van de gccligeerden refterende Ridderfchap,
ftad en ftcden gcdaen , getraftcert en gefloten is , maer ook
dat na date van defen gedaen , getrafteert en gefloten fal mogen worden, met alle de dependentien en gevolge van dien ,
fal zijn geacht en gehouden worden , nul , krachteloos en
van onweerden , niet min of meer dan of niet gehandelt, ge,
daen noch
gefloten ware, dat daer op ook noch in de generale
Staten , noch elders geen regard genomen fal worden , fonder
dat de comparanten hier mede verftaen de voorgaende refolutien by denStaten vanUtrecht jegens hare of cenigc vande leden
vandicn,nietuytvrycwille,maerdoorbedwank,vrefeofdrcygementen genomen , eenighfints te approberen : maer dat fy
gedenken te blijven in haer geheel om defclve refoluticn met het
gene daer uyt en na gevolcht is , fo vannullitcyt, immaniteyt
tecaufcren, en te doen repareren, daer medcdoor den genen
fy te rade vinden fullen, en des behoren fal, en verfbeken fy
comparanten van defe afte metten eerften den voorfchreven
gccligeerden ftad en ftcden , mitfgaders den voorfchreven Hec-

re Grave van Meurs, Gouverneur , en de Generale Staten , muf- (Fol, ioj.)
gaders de particuliere Staten van yederProvintiegeinfinueert 1587.
mach worden, ten eynde fyluyden daer op willen nemen alfulken regard als fy in recht , reden, enequitcyt, eninconformitè van de nader unie , de voorfchreven traétaten , rechten en privilegiën van den lande fullen bevinden te behoren,
dat ookgelijkcinfinuatiegedaen wordenjohan Stiick, Secretaris der voorfchreven Staten van den lande van Utrecht , ten
eynde hy hem voortacn wachte eenige aften meer op den naem
van de Staten van de lande van Utrecht te maken , tekenen of
uyt te geven, van faken daer fy comparanten of hare gecom-»
mitteerden niet prefent fullen zijn geweeft. Hebben wijders
verklaert dat fy nier mede willen gewaerfchout hebben alle der
voorfchreven Staten Ontfangers, geen uyt gefondert , datfy
in het uytgeven van de penningen en doen van haerluydcr rekekeningen hacr na den inhout van defen weten te reguleren, fo
de comparanten geen ordonnantie die voortaenbv den gedeputeerden van de voorfchreven Staten, fonder bywefen van
de comparanten of hare gecommitteerden gegeven en by de
felve geteykent fullen worden , van weerden denken te houden ,
noch in rekeninge te lijden ofpafleren, gelijk fy ook de rekeninge die by henluyden of eenige van hen na date van defen gedaen fullen worden , van geender weerden en fullen houden ,
niet meer dan oft die niet gedaen waren, en te defen eynde
verfochten dat defe acte alle de voorfchreven Ontfangers en andere des nood zijnde , en befbnderlinge die van de dire&ie-kamer vande Geeftelijke goederen, geinfinueertfoude worden.
Van alle welke verklaringe en verfbek de voornoemde comparanten van my Notaris ter prefentie van de nabefchrevenc
getuygen begeert hebben afte , die ik henluyden begonft hebbe.
Aldus gedaen binnen derftede Woerden ter prefèntie en overftaen van d'ecrfame Ian Willemfz Vermy, Borgemeefter der
voornoemde ftede Woerden , en Gijfbert Dieloffz. poorter der
fclvcr ftede als gctuygc , waerdig van gelove met my Notaris
daer toe gerequireert in den jare , maend , dag , Kcyferrijk
als boven, en met mijn gewoonlijke fignaturen in defen geobfigncert en ondertey kent ,
onder ftont ,
in coufimationemveritatis , bymy, en was ondertey kent
Virckfy. Notaris fup. fcr.

ïöatljiecopbpben<*5jatoc ban Mtm$l aféfïate
Öouöer ban iftrec&t/ enbt peeren &tatengeneraeï
ber bereenicïjbe «föeberlanben gebaen i$ /om befe fake
ïn fymofdjap ter neber te leggen ,'en pactpen te bet*
c enigen/ falboojtgiuïjet naboïgenbe boeit Ucrïjaelc
too?ben.
3Bn ïjcuücnboo? belooft noclj pettcberbaïentaan
feftere ©ictone/öïe Me ban betëeïigie m ©janftruft te*
gen
be ïigeurg
öebben
/ 't toeïft
top bertfaen/
/ fo fto# *
mogeïijft
i$f Doengeöab
fuïïen.
©e ïeferg
Rebben
Öacöatöoo?oep?actuftcban bie ban ben ïmpfe ban
<&i\ifel met bie ban llojepnen en 't toefïoften ban ben
Sfimbaffabeur be£ fconinjeban ^pangien/ bcnfto*
ninft ban jannen» i$ gebtoongen getoeef! / 5tjn
boo?beeI/ban be geunteetbe ^obtntien aen frjneïicone te annereten / te berïaten/baec mebe öp b'oojïoge
upt ©janhep foube Rebben getranfpojteect op be
lanben be^ ïtomnr ban ^pangten : maet bte ban
<énife bit niet genoecö3tjnbe/ fyebben boben bten fa
beïe te toege gcb;acï)t / bat be felbe ^onmh ooft fjeeft
moeten te ntet boen aïïe be tractaten met ben ïio^
ntnn ban Sabarrc en bie ban be föeligie gemaecht/en
tegen bie ban be (Religie upt te geben en te boen becBonbigen feec feïjeepe en tigojenfe placcaten/ beef
fïtengeq en feïjerpee aï^ eenige boo^gaenbe/ en fogten
boben bien bp alle mibbelen ben Stoninh in ïjact en W
fpitie te brengen bp ben gemenen man/al^ oft al niet
ban gebepnflöept
en toaer/ omtoe!hefufpitietoec[)te
en bat Dp 't met be ^uge*
noten
ïjiéïbofcen^toate/
nemen Dp te meet ïjem tegen bie banbe religie mofï
fleïien en bie met oo?ïoge rjueHen en obetbaïïen/ toaec
000? De Coninft ban Babatceen bie banbe teïigie
5ijn genootbmftt getoeefl / niet aflene be toapenen tot
ïjace befenfie in öanben te nemen : maer; ooft alle öa*
re bjienben te tjuïpe te betfoefteneneenöep?lttacbt
upt ^uptflanb te toege te bjengen en in ©janfttijft te
roepen / onber ben <0berfien #eere f abiaen/ S$o?g*
grabe ban ©onau/ bie flecft toaren omtrent ?ooo
peerben/ en omtrent aooooboetftnec&ten. 5^e$to*
ninft ban Babarre Ijabbeïjem mibbeïertnb toegcrufi
met 3tjn macöt in ©oictou om befe ® uptfe bp tjem te
boegen :

5587.

Vervolg der Nedemndfe Oorlogen.

boegen : mact De Hertog ban 3[ojcufe/u?oeDer ban De
ïiomnrjmnc ban ©ranftcijft té fjcm tegen gefonDen
met 4 regimenten boetltriecbten ./ en omtrent iooö
pccrdcn om Ijcm te fïacn / Ijp Ijabbc bccl jonge <£Mlupden
alle probintient'famenbpbem/
diefïcö
ba»
feïfêuptgoettoiüig
aenboden in ben fïacb te 31)11.
3£aec en tuffenen nuam Caroïu£ban23ourban/
Santen
rmaers
hertog
ban &opfon / jonger bloeder ban ben f^üice
>en (lag
ban Coude/ bcujcïueïjocbJcïIjpbanöcÖoomfcreUï
traa in gie toa.3/ boegde ïjem nacljtau£ bp Den ïtoniuft ban
§3;anhï
csk*
j&abat'ce
De ftoninftbanbanSlojeufe
«Éabarrejijnberfïaen
De
bat be /ï^ertoge
ffago^öjebebben=
aï ge^
fielt baöbe / ftelbe fnn boïlt ooh in o;öïc / Ijp depïde be
geljcïe cuptecpe in bier bopen / ben cerfïen boor be
üomnh ban ^abarre feïfji / bentmeebenbe^nnce
ban <£onde/ be decde ben i|ertogban^»opfon/ en
ben bierben be ^eere ban (torene : i]>ct boetboln
maren op be reebtee en fïinfter jijde befieït, ^e^ertog ban aojeufe baefïebcmfeec/ toantaïgifl^atig*
non nortj met een fcljoncn boop boïr na ïjcm toe
2nam/ en betn ontboot bPfoudedeg anderen daeg£
p öem fnn met #1 bolft / en toiïde ÖP bem niet ber*
machten/ en \ai\be be eere alleen bebben/ toantbP
toa£ ongeïijft fteefter ban boïlt afê beüoninli ban &a*
barre. jBaer be fóoninft ban ilabarre baddenual
bele jaren beïebeerïijfte baden uptgererfjt/ cnbadde
bele erbaren &rijgg-oberfïenbpbem/ baer onder de
tneefïc ban jour op beel becfoebt en bp ben fttijg opgeboed toaren / de «Éabarrifcïje baDDen twee $r edican*
ten bp öaer / namentïijft 3ttitonui$ &adaïe of Cban*
beo / én loöobicua %motm#/ Die deden een gebed/en
aï£ datboïepnttoag/ fïeegDe&oninftbanjfëabatre
op een boogte en fpraft 51J11 bolft aïdu£ aen : liebe
torienden en b?ome ïtrijgé-ïupden / gp fiet bat be£
bpanös itrijgg-bolft bier na bp boud / dctoelfte {tornen
om on£ tebernielen/ mp jammert fo bele peeren en
Die beden Ijcngcïnït met ong briljongelen €deMupden
berfoeften/ gp lieden meet dat ik dit pcrtjfteï met

©ctTag

sa«: am
tmmt
b«i)ten
Mctojfe»

<£ondeïebcn
ban boojgetoent/
pn'nce
mijn
middelen
en alle
af nop enen/ DcjS
toiïïen bloed'/
ïjebbe epgen
ooft de aïderonïijdcïijrfle/ om H H. te berfcljonen/ die
nï bp den bpanden 5pn afgeflagen/ Daecomfaï bet
bloed bat befen Daet) falbergoten merben ftomen op
be gene die oorfafte ban defen fo fcbaDeïijftenfttncb
3ijn / en daer toe geraden bebben / endebietoriefal
op onfer jijde biijben/ detoeïfte ift ong met dit gemoed
en onder defe b?ome en mei berfoeïjte mannen/ die
on# in Oefeonfegerecbtcfaftebpfïaen/ bafïeïijfttoe*
fegge. 3Uet on£ dan met buïpebanden2Mmacbti*
gen <6od en jijne genade obettoinnen / en be bictorie
tegen be obecblijbende in genade gebmpftcn / baer
mede den ftomnn en geheel ©janar ijlt den nut ban fo
tm groot geïuft fpenren / en op een tijbïjaerteber*
6ïnöen bobben / bat onfe berboïger^ obermonnen
Jijn / en mp baer tegen / tsie Ijet onrecljtbeerdigge*
rneït ban ong afd?ijben/ be bictorie beljouben. €n
aï^ bP fijne redenen bolepnt Ijaööc/ bebal Ijp men fou^
De Ijet gefeïjut affcljieten (ïjet ma^ omtrent acöt uren
fmojgen^ /• Den 20. <0ctob?$) en op defelbe tijd mer*
öeooh Ijet gefeïjut ban be£ ftoninr 3ijde afgefeïjoten /
Daer ban maereenpaertbaeropeen€deljongelinh
ban De£ ^incen ban Condebofgeflnfatgefcljoten
tperdei mant baer ïageenhïepnbcrgfltenoföoogtc
tuffeïjen/ Dat De Babartifcïjebefcljermdedatfemet
en honden getroffen moeden / daer tegen en baboe be
andere gene befeïjuttinge met allen/ be l^eere ban
Clatemont / bebel Ijebbende ober Ijet gefeïjut / öaDdc
ooit ha fnn groot berfïand in defe falte defe gelegene
plaetfe afgefïen / enfebenmael ouder be^ertogen
ban 3Jo jeufe boïlt afgefeïjoten / en grote feftade onder
't felbe boïlt gedaen ; Daer na begon ben flrijD en daer
toerde dapper geboc()ten fo te paetbe al^ te boet/boeg
De c^abarrife beljielden be bictorie/ be hertog ban
üojeufe met jijn b?oeder Cïaudio ban £>inte ^alba?
toj bïeben dacc dood : 3[tem 3Lodobtcu^ Campanu^
<$?abe ban ^ufe/ Claudiu^ iBafliu^ ban 23?efoi/ die
De Dooftbane boerde / de <6?abe ban <0eballo / ^aco^
bug ban 2Umboife/<6jabe ban ^ïuigo/ Caroïu^ 23el^
lebilïe lieer e ban f umeïe / en bccl andere <0jabcn /
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peeren J €deïcn en Örijg^oberfïen lieten ïjierDaer
ïeben/daer merdert daer ooft bele ban name gebangen
en geguetft/ dacc bïeben ban de fóoninïtfcöe ober iooo
dood/ daer tegen ban de^abarrifcöemephigenbn
na gene ban groten name en boog gefïacDt.
3&e ^oninft ban Babarre berboïgbcfe biie urert
ïang en nuani ter plaetfe daer Den ffacg ma^ gemeef!/
fp ïtrégen Ijler de baendeï^/gefcbut en alle be bagagie/
een groot geld maerdïg jijnöe. && dat de fóonin^
03od gedanftt ïjafcdc ban de bictorie / gaf ïjp o^d?e om
be doden te bcgraben/ ïjp öedebegebangenenboo?
ïjem bjengen en dedefe tellen en fpjaftfe b^intïijft toe /
en debefe in de naetfïe guartieren boeren en blijtig op
befelbe letten / en ïjandeldefc feec beleef deïijft/ de §ce*
re ban ®urrorte die ban de^ hertogen batt^ojcufé
naefïe bïoed ma^/ bede deïidjamenbanSJojcufeeri
fijn bloeder baïfemen enineertïoOenftiflïeggen/ eni
met Heg fóoninr ban ^abatreconfenttefeonge*
ïjeeï eeeïijft boeren / ban daer metben fp na $acijg ge*
bjacïjt / aïmaec fp upt deg föoninr bebeï met feer gro*
te poinpe
en magnificent
begraben
too?den.
* .,
JBatignon
ie boïlt
die met fijn
aenguam
om bp befen
jlaclj te\aefen/ Dorendeïjoediebergaenma^/ «eer*
de terfïont mederom na23o?deaUr.
üet ® uptfe ïtrijg^-bolft dat öe ^bgeriotèn tkfiuV
pe guam en ftonDen èbenmeï niet oberdeïoirefto*
men / Ooo? grote onecnigöept / tmifï en betfcïjcpdènc
fauten/ die top ïjïét niet füïïen berïjalen/fo datfe cpnt*
ïnft gebtoongen toerden/ na datfe grote feïjade gele*
Den badden / te btctreeften met ingetoonden baenbe*
ïen/ beïobende niet toedecom in Bianftrijlt te ftomen/
en ftregen ban Den üoninft bmen pa^* 5^aer na quant
ben ïionhiït ban ©janïtcijft binnen #arij£ en reet
daer binnen in 't bolle barnat / aï^ de gene bie ober
fijne bpanden triumpbeerbe/ öeoproerDer£ befebm*
DigDen Den hertog ban Cfpernon / bat bp uptïief De
Die bP tot Den Uoninft ban jBabarre en beftetter^l
D^oeg / Dit accoojt IjaDdegemaeftt / De v^uptfebp bet
leben te bebouden en den hertog ban <6wfe be eere te
benemen / Die bp met bet flaen ban befelbe foube ber*
ftregen bobben/ bier op gingen terfïont berfebepben4
ïaflerfcbnften tegen Den hertog ban Cfpernon irf
bmft upt/ en merDe Den fooninït ooft in groten bate
geb^aebt bp ben gemenen bolfte / en f^et toag aï guaet
toat De Uoninft DeDe in baren fin / en toerDe aïïe^ tett
guaetfien bebupt en Uptgcïept/ Daér tegen <6uife/
Den aenfiofter ban Defe oo?ïoge en al 't guaet DatDaec
uptguam/ en ftonde in Deferïupdènoogen niet dan
toeïdoen/en aï dat ïjp aenregte toa^ onder 't Dereïban
be ïïoomfe reïigie. Wat Daer na geboïgt i$ / boe fin
te toege bjatfjt Dat ben ïioninft fijne fïabban#atn£
mofï berïaten/ ooft boe ben ^ertoge ban<6mfeen
Den CarDinaeï fijnen bjoeDer 3ijn omgeftomen en
ooeft epnDeïpDen ïioninft felbe Doo?eenH9onicft/
fuïïen top in De naboïgenbe boeften ftoiteïijftenbet* ^oiio?)
baïen.
3In ©n'efTand i$ in be niaenden ban itobembcr
nocï) grote ttoifi getoeeft/ foombecon^en
december
tributicn aï^ anderfïn^ / daer jijn bpfondere en parti<
cuïiere refolutien bp de bolmaeljtert ban #ofïergoe
en ï©ef!crgoe ben 1 9. tföobeinbnj§ genomen/ met p?o^
tefïatie dat bp al dien de gedeputeerde eenig;e toijdere
ertrao^dinari^ omfïagen ober de fïoreen- renten
maeftten / uptfeb^eben of erecuteecben Dan 2 flup*
ber^ boben be 8 flupber^ o?dinari^ / dat aïïe De incon*
bcnienten bie baer upt ontfïaen fouben mogen J niet
ben ïieDen/ maecbert peeren gebeputeetdenbeboo?*
De geimputeect te tooien/ en Dat fpDcg niet- te-min
aïïe ftofïen / fcbaDen / en interefïen/ Die De ïupden t'fa*
men en eïr bpfonber baer upt fouben mogen beboen
en ïijden/ op de boo?genoemde peeren gedeputeerden
t'famen en eïpban bun bpfondee epgen p?ibe/perfo*
nen en goederen / boo? baer eb bare erfgenamen t'aï*
ïen tijden gedoebten teberbaïen: ^aer tegen bpbe
gedeputeerde ban de Staten ban ©neffanb ten feïben
bage toeder p?otefïatic gedaen ij» / berltïarenöe dat bp
De boo?f3. bolmacbten tegen«s bun procuratie gebaen
i$l of Dat fp ter quader tcoutoen in 't rapporteren
ban bnn principalen gebanbeït badden/ protefteren*
0 %

De/

gim»
nmriöi
^-ffi10
W5%#
&«> «««*
m*
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Öe/bat befe pjotefïctcnbe boïmacDten refoïutie en pjotefïatie gebaen $ booj moettoiüe of quabe gefintijept
tot De gemene fake en toeïfïant be£ ©aberïanbg / be*
tupgcnbe Dat fp boo? <£ao en aïlemenfcbentoilben
geercufeett geïjouben 3511 ban alïeongemacften/ in*
eonbenienten en ftoatigljeben/toelRe upt De rigoreufe
erecutie ban 8fïupber£ertrao?Dinari£bpDen-Iieben
uptgefcDjcben/ en Die noottoenbigfouDe moeten ge*
toeïbacenban't©aDecïanD/
ten Dienfïe
fcDieDen mogen
boïgenen / Dat niet Den geDeputeetDe /
fouDen
maer De pjotcfïercnDe boïmacDten fuïr beï)oo?De
gcimputeect te toojDen/ en DatfpgeDeputeerDeinf*
gcïyr Degniet-te-min allen fcDaben/ ftoflen/ DinDee
en intecefïen / Die pemautfoin'tgeneraeïafêparti'
aiiittj ter oo?fafte ban Defen fouDe mogen oberfto*
men/ 't fp Dooj erecutie of anDerfïn£/ opDeboo?f5.
ofeïrbanDu
t'famen
bolmagten
P?otefïerenDe
booj
goeDeren nbp*
en Dnn
p?ibe perfonen
epgen en
fónber/
Dacr en Daten erfgenamen t'alïen tijDenDocDtente
berDaïen.
©ace na i$ in De bergaDeringe Der geDeputeetDe
Staten ban ©?iefïanD gecompaceett 9(oDan ban
Hottinga al^boïmacöt ban De &|ietenpe banSSar*
raDeeï / p?otcfïerenbe Dat Dp in De p?oteflatie op De
boojfs. boïmacDten geDaen niet en DaDDe geconfen*
teert/ noeD ooit ban meninge toa£ teconfenteren:
Dan toas* te bjeDen ban toegen stjne 45?ietenpe / De
quote Der <&«etenpe/ ban De ertrao^Dinarig 8 fïnp*
berg op te bjengen/ totbetaïingeberfcDuIben/ ge*
lijft oofe eenige anbere boïmacDten getoepgert Dab*
ben bet boïmacDten pjotefïatie te onbccfcD?übcn /
met berftïaringe bat fp Daer in geenfïng en Dabben
bctoilligt / en becfocDteDeboo?f5.$ottinga Dier ban
acte totjijnbetontfcDuït/ DieDembpbenboojfs.ge*
beputeetben beeïeent i£ getooibcn.
Stenflacli
3£ie ban $aerben Dabben ooftgefïabigDepartue
op De (tebe
ban
Den <&?abe banïïpcefïergeDjeben/ Daer toe fpban
UipDcn
Doo? Den <0jabe ban 3lpcefïcr feïbe/ afêfip
tDen
4>asDie
om
te Daer toag getoeefï Doen DP naDet^oojDerquartier
berfekeren
repfDe Defelbe feecgeanimeect DaDDe/ inboegenDat
booz De
en
Stat
fp-ïieDen Debbenbe ooft Cngefê garnifoen baerbin*
ban l)3i; nen/ geDeeï De Epcefïeefe factie toegeDaen maten/
lanD/Dan
ontDekt
baer tegen fo toag gjonft-Deer JBiïïem ban&upïen
jftjnöegaet ban Bpebeït tot De sijbe ban be Staten ban ^oïlanb
ïe niet.
geDeeï genegen / en De fatten toetDen in Defe trfr bp na
fo gebjeben/oat be gene bit be autotitept ban be &ta*
ten ban IMÏanb toilöcii flacnbc Douben / geDouben
toetben al£ of fp-Iiebenbe autotitept ban Den <£jabe
ban ïuccfïcr focDten te onberbmeften / toaer boo?
grote ttoift / ttocbtncDt / en pattpfcDap in beïanben
toasV geïnft genoeg in befe boeftenberDaeïtig. W$
nu bc <$?abe ban HpceflernaEeïanbtoagbertroc*
hen: focfjt gonR-DeetJ©»ïïembantföpebeïttepjac*
tifeten ombolft binnen $aerben te béngen / enbie
ftr De te berfefteren boo? De Staten ban üf oïlanb/ bact
roe Dn focljt te gebmpften benltapitepn^fanuc^be
JïcucDi garnifoen Doubenbe binnen 4&aetben/be éti^
geant Jïiaio,! aibaergenaemtj^icIae^Deil^ael/ en
eenige anDere Den boo^fs. ^pebélt bertroumenDe.
*2bcrt ^enriKfj, ban <©epn/ ^cDout Der boojfs. fleDe
Dceft DP ^^ 17' ^ecembjié ben geDelen aenftag ont*
bent / bêm berfoehenbe om Dem baer toe mebe te tuiï
len laten gebmpnen / berhlarenbe Dem bat ben fóapi*
tepn 3aque^ be föencDp met 5gn boInDmbaertoe
mebe foube laten gebmphen/ en Dat Den DacD ge
raemt tijaö tegen maenDag Den ai.^ecemb^i^De^
nacDtö tufTén n en 12 uren / De folbaten ban bupten
aenhomenbe/ 't toeïft fou toefen 28 mannen ban %m*
ftecbam m een Detf ban fijne folbaten ban IBupben /

DocD ben ïtapitcpn ÖencDp riet ben acnflacD eenige
bagen upt te fictten/op bat be nacDten mat bonfterbec
bjcfcn fouDen / te toeten tot ben 24 of 2 5 . <ü)ecembuW
be folbaten fouben Den begebenonöer ben moïen en
moïenDupfe
bupten been fïab
flaenbe bp't^oojt-toeflen
onber De Eecbare/
fotoanneerbe
folbaten aïbaec
fouben gehomen toefen/ foubemen upt be molen na
De 5ijbe ban JiBupben uptfïcïien bccjnaem licDt om
bacr mebe Dacr-Iicber aennomfïc te hennen te geben /
en om ben aenflacD tocl te effectuccnDabbe beooog
noembe c!^pebelt beu boomoemben IHapitepn eett
merneujne fomme ban penningen aengetelt/ betoelne
fo ben aenflacD geïuïtte/ foube ijcm befelbe tot een
bereeringe Dienen / bcDaïbcn be recompenfe bie Dp
bojber ban be Staten foube genieten/ cnfo'tfelbc
contraricerbe/ foube Dem befelbe fomme op eenige
betaïingeaenfïacD
genokt too?ben/bocD
boo?f*5.
ben
geDeïen
ontbeïtt fïjnbe be/ gaf
boo? &cDout
anttooo?be
aen ben boomoemben Bpebeft bat Iju baer mebe niet
en toiïbe te boen Debben / 't toeïït Spebeït berfiaenbe
beïafle Dem ban 't feïbe tegen niemanb te openua*
ten : maer Doetoeï DP fwïr genoegfaem toegefept Dab*
De/ geeft Dp nocDtan^ ben geDeïen aenfïagontDeRt
aen gfan gieter Hlertf5. 25urgemeefier / en^Diïip^
3janfs. Die 't feïbe boo^t^DegeDeïe©?oetfcDap Daec
op betgaDetenDe / te Rennen gaben/ en becfeftert Deb*
benDeDen&apitepnfiencDp/ ïjeeft Defeïbe DegeDeïe
fahe boo; DeboïïeB^oetfcDapbeRent/ enalfoi^Den
feïben aenfïacD te niet gegaen. ©ie ban <èaetbet!
Debben be informatie baer ban genomen/ gefonben
aen be IBagifïraet ban ^Hmfietbam / Dm baer ober
feer beRïagenbe / en feggcnbebatfo<$obDennieten
Dabbe ontfermt/ en ben aenfïag aen ben bag gebjacDt
Dabbc/ batter een grote bïoctfïojtinge en pionberin*
ge ober benbo;gerencnfoIDaten fouDe gegaen heb*
ben / upt toat oojfafee of RracDtefuïr fouDe gefcDiec
Debben/ toa£DcnnocDonbeRent/ ban fouben 't na*
maeï^ berflaen mogen/ fp acDten Dat Den Dit in re*
compenfe toegeboegt toetDe/ ban DatfpDeneetfïen
©ecemb?i^ 1 5 jaren te boren / ten bienfïe en tot be*
fcDcrminge ban ben baberlanbe/ niet aïleenïijft Den
goeberen/ maer oor Daten bloebe opgefetenberïo*
ren Dabben geDab / aïjfp tot een fpiegel ban anberen
toerben gefieït / toaerom fp bit mebe een ïibmaet ban
^oïïanD 5ijn / ban Daer toeï Debben toiïïen berfoefeen/
enernfleïiRbermanen/ batfe Den toiïïen abberterett
of fp in be bergaberinge ban be Staten of anberfin^
Dabben Deïpen refoïberen/om fobanigen barbarifeDen
aenfïacD ober Dm Daïfen te boen brengen / fonbec
eenige toetteïtj&e oo?fafte : toant fp piefenteren Den te
recDt tefïeïïen en ooft te beranttooo?ben tegen eenen
pegeïDften / ooft boo; be Staten <0cncraeï/ mit^
Debbenbe berfefteringe ban bm te mogen gaen en
Reren/ en fofp in eenige mifbaebbebonbentoojben/
5Dn te bjeben firaffe te ïgben na geïegentDept ban bec
falie/ fp Debben met ben inDebbenben garnifoen niet
anDer£ boo^genomen/ Dan De fieoe tegen Den alge*
mepnen bpanD te betoaren / boïgenbe ben ïafï Den bn
5Dn €rceïïentie ban Hpcefler en jgn Crceïïentie ban
jliaffau gefonben / 't toeïft toa^ DicterenDe Datmen De
fïebe fouDe betoaren fonDer eenige garnifomen te
ontfangen of upt teïaten treeften/ Danbperpreflè
ïafl ban jnn CrceïïentiebanltpcefleraenD'eeneen
5Ön Crceïlentie ban ^affauaenD'anDerjDDe/ ^e;
met Defe en Diergeïgfte Danbeïinge ban intoenbige
ttoifl m ttoeebjagt i$ bit jaer ban 1 587. ten epnbe ge*
ïopen/ en toiïïen bit boeftbefïuptenmetbetooojben
Patong: feggenbe/

Dacr in 't land regneert ftrijt, oorlog en twift.
\Ccrt neringe, voorfpoct en wclvacrt gemift.
EnSalultiusfeyt,

Eendracht maekt macht , maer twift verquift.

Eynde van 't drie enTwintigfte Boek.
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Beroerten en Borgerlijke Oneenigheden.
Gcfchicd by tydc van Alexander Prince van Parrna , Gouverneur en Kapt
teyn Generael van de Nederlanden , onder 't gebied van den Konink
van Spangien zijnde.
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CHRISTIAENSEN,

%prt inhoud Van het Viér-en-ftointichfte ïBoek*
E Gravc van Lycefter vertrekt uyt Nederland, en in Engeland

komende, refigneert het Gouvernement van de Nederlanden, door laft van

hare Majefteyt, in handen van de Staten Generael. d'A&e van refignatië
wert gefonden aen den Ambafladcur Herbert, die dcfelvc wederom na Engeland neemt , wacr uyt de Vereenigde Nederlanden groot achterdeel geichiedc. De Gravc van Lycefter doet een Magdalic flaen voor fijn vertrek.
Miflive van de Konirtginne van Engeland aen den Ambafladeur Herbert. De
Gecommitteerde van de Staten Generael komen tot Londen in Engeland.
Miflive van de Staten Generael aen de Grave van Lycefter. Inftru&ie voor
de Hceren gecommitteerde van de Staten Generael, dienende om te antwoorden op de Propofitie van
den Ambafladeur Herbert,aen defclve Staten gedaen.Crcdentie-brief aen de Koninginnc vanËngcland.
De voornoemde gedeputeerden handelen met eenige Raden van hare Majefteyt van Engeland.De voornoemde gedeputeerden krijgen audiëntie by hare Majefteyt. Memorie der gedeputeerden van de Staten,
Generael, door bevel van deKoninginhe vanEngeland,gegcvcn den 2 1 .February 1 5 8 8.Memoric die de
Staten Generael haren Agent Ortel hebben mede gegeven , om hare Majefteyt en hare Raden te remenftreren. Namen van de Gccommittccrdcn,riöpende den Vredehandel tuflehen de Koninginne van Engeland en den Hertogc van Parma^ van wegen den Konink van Spangien. Miflive van de Koninginne van
Engeland aen de Staten Generael der Vereenigde Nederlanden. d'Antwoorde van de StatenGenerael op
de advertentie hèn by hare gefanten gedacn. Wat de Grave vanNieuwcnaer, Meurs, &c. den Staten van
Utrecht voordraegt op 't gene hem by de Ridderfchap overgefchreven en ovèrgefonden was:antwoorde
vandc geeligecrde op de voorfz.Propofitie,antwoordc van de aenwefende Edelen en Ridderfchap,op des
Graven Propofitie: antwoorde van den Raed der Stad Utrecht op defëlve Propofitie. Refolutie der
Staten Generael op de Requefte aen hen-luyden geprefen.teert, op den Name van de Ridderfchap en
Edelen van Utrecht. Articulen van Doleantien by den Edelen van den Lande van Utrecht , tot Woerden vergadert zijnde , aen den Grave van Meurs overgelevert , wat hier op vorder gedaën is. De Grave van Meurs reyft met de Gecommitteerden van de Staten Generael na Woerdcn,en watfe aldaer handelen. De Grave van Meurs en Commiflafiflen van de Staten Generael verwecken' van Woerden weIV. Deel.
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dcrom na Utrecht. Gefchrifte by den Grave van Nieuwenaer, Meurs, &c.cnCommiffanffenvan
den Raed. van State, den Edelen van Utrecht tot Woerden behartigt. Miffivcvan de gecommitteerden aen de dolerende Edelen. Miffive vande Edelen van Utrecht , te Woerden vergadert, aen deHeeren Leonmus en WJc, Raden van State, vandeil iö'.February u$8 , Miffive van de voorfz. Edelen aen den Grave van Nieuwenaer en de Commiffarifïen Lconinus en Valck. Antwoörde van de
qecligccrden van de vijf Collegien op de gefchriften van de.Edelen. Antwoörde van de Ridderfchap op
de gefchriften van de dolerende Edelen. VérintWobrdinge van de Magiftraet der ftad Utrecht op de
bclaltinge van de dolerende Edelen, aengaendc deuytleydinge, de veranderinge van de Magiftraet ,
aeneaendc de vreemdelingen die in de Magiftraet gefet waren, end'Offitiendieaen de vreemdelingen^in 't Hof, Magiftraet en Domcyncn vergeven warenÉ "Belangend^ tTccopjfe'vafJ den 3. February
1587. tuflehen de Edelen ter eenre en de Stad en Steden ter andere zyden gfemaelct, op 3t.redreffement
van Yeerfte lid der geeligeerden uyt de vijf Collegien , aengaende d'apprehentie van eenige uyt de Ridderfchap. &&c van de Staten van Utrecht, verklarende te vreden te zyn met die van Holland de
diftercilteivert mif-verft'anden te beflichten. Ade daer by de Staten van. Utrecht gcrecpmtrondccrt
hadden eenige Brabanders en Vlamingen, tot Prefident en Procureur Generael. DenjOverftenSonoy laet eene 'Verantwoordingc tegen den Grave van Hohenlo in druk uytgaen. Miffive van den Raed
van State aen den OverftenlonkerDiederich Sonoy, van den 2 6. December 1587. Sonoy doet eenioBufkruyt tot Amfterdam kopen.
Miiïïve van de Magiftraten en Gedeputeerden vande ftéden van
Weft-Vfiefland en den Noorder-quartiere aen den Overften SoVioy. ^onöyfeitd' jan Michielfz.
Predicant van Grotebroek, na Engeland. Miffive van de Magiftraet der ftedevanMedenblikacnde
Staten van Holland. De Secretaris van Medenblik beklaegt fich dat Sonoy het inhoud van den voorfz.
Brief wifte, en fchrijft de gelegcntheyd van de ftad over. De ComrniffarB Moftert word van Sonoy in
den Hage gefonden , fyn befoinge met den Rade van State van wegen den Overften Sonoy. Articulen
van wegen den Oyerften Sonoy aen den Rade van State o ver-gegeven, met de Apoftillen. Den Raed
van State fchrijft aen Sonoy. De Staten Generael, Raed van State, Staten van Holland en PrinceMauritz van Naffau, fchryven aen den Overften Sonoy. De foldaten van Sonoy binnen Medenblik muytineren. Lancelot Parafis , Commiflaris van de Monfteringe , komt tot Medenblik.
Schriftelyk antwoörde byde foldaten van. Medenblik, den Commiffaris Lancelot Parafi's op fyn Propofitie gegeven.
Brieff van Sonoy aen de Staten van Holland: de Soldaten in Medenblik doenden anderen Eed. De Magiftraten fochten middel om de muyterie tot haren voordeel te beleyden. Schriftelyke prefentatie by
den Overften Sonoy aen de foldaten binnen Medenblik gedacn. Des Overftens prefentatie werd niet
aengenomen. Perplexiteyt van Sonoy. Comraiffie van de Staten van Holland op zyn Excellentie van
Naffauw, &c. om Sonoy onder zyn obedientie te brengen. Miiïïve van zyn Excellentie van Naffauw
aen de foldaten binnen Medenblik. De foldaten van Medenblik vallen aen de zyde van Sonoy* Verbond gemaekt tuiTchenidejiPverfbenljöJil^erDirk Sonoy mét die ^iqpluydijn enBeycl-^eb^eréB binnen Medenblik ter eenre , en de gemeene Krijgs-luyden en foldaten aldaer ter andere zyden. Guillam
Moftart fchrijft uyt Medenblik aen zyn Huyfvrou, maer den Brief werd geintercipieert. DeHeeren
van Fama, en Swcvecele, Pkter Kies Burgermeefter van Haerdem,, enfvleefter Adriaèn Anthonifz.

Burgermeefter van Alckmaer komen binnen Medenblik. 'Wat fy den foldaten voorhouden en der fel(Fol.i.) ver antwoörde. Handelinge met den Kapiteynen en foldaten binnen Hoorn. Mifïïve van den Rade
van State aen zyn Excellentie van Naffauw.. Capiteyn Haeftrechts verzoek aan zyn Excellentie van
Naffauw. Meefter "Willem Bardefius Raed van State , werd binnen Medenblik gezonden voor de derde reyfe aen den Overften Sonoy en fyne Krijgs-luyden , en iyn handelinge aldaer. Medenblik werd belegert. Sonoy uytgefonden hebbende eenige foldaten na Kampen en elders-, fofendendieGarnifoenen eenige wederom aen Sonoy, dewelke van wegen zyn Excellentie van Naffauw gevangen werden.
Confeffion van Servaes de Lint Vcndrig binnen Kampen, jan Jacobfz. ranDelff foldaet onder Hopman Breenen, Henrick Jacobfz. van Slotenburg Kotporael onder JeuriaenRoot, PietervanKoukereken Korporael en Chriftiaen van 'sHer togen bofch foldaet onder de Compangie van Hopman Jan
Theunifz. leggende binnen Herderwijk. Schrijven van Hopman JacobMueruyt deKuynder aen den'
Overften Sonoy. Guilliame Moftert vertrek uyt Medenblik , hy fchrijft aen Sonoy hem animerende.
Propofitie van den Baron "Willigby aen de Staten den eerften óf 1 i.Marty. Antwoörde die de Koninginne van Engeland gegeven heeft aen de HeerenLofen en Kafenbrood, nopendeden Vrede-handel.
Propofitie door den Heere Killegrey aen de Staten generaelden 13. Martyi^S. 'tgcncdenRaedsheer Killegrey vorder heeft geproponeert. Briefkcn aen Sonoy van Utrecht gefonden. Zekere propooften gehouden tuffchen den Baron "Willugby en eenige Gedeputeerde van de Staten van Holland.
Libel hier tegen uytgegaen. Vorder handelinge tegen Sonoy en die van de foldaten binnen Medenblik.
Den Admirael van Engeland komt met oorlogfchepen in Zeland, 't welk een vreemtachterdenken
gaf. Schrijven van Jan Michielfz. Predikant van Grotebroek aen den Overften Sonoy. Copye van eert
brief in Engels gefchrevcn aen den Voorfchreven Jan Michielfz. by den Grave van Lycefter. Miffive»
van Daniel de Dieu Predikant van Vullingen aen den Overften Sonoy. De Heere van Fama, Bardefius en Symon Mcynertfz. gecommitteert binnen Medenblik, om met de gemeene Krygs-luyden te
mogen handelen. Antwoörde op fckeren brief aen de gemeeneKrijgs-luyden binnen Medenblik. De
Commiffaris Moftert komt in Engeland om de fake van den Overften Sonoy aldaer te verdedigen.
Miffive van de Koninginne van Engeland aen den Baron van Willugby. Brief by zyn Excellentie van
Naffauw aen de 'Hccren Raden van hare Majcfteyt. Remonftrantie tot ontfchuldinge van Sonoy aen de
koninginne vanEngelandbyGuilliame Moftert overgegeven. Moftert fchrijft zijn wedervaren in Engeland acnSonoy over. Miffive van de Koninginne van Engeland aen den Overften Sonoy Vanden 5. April
1588.

l$88. Miffive van de voorfeydc Koninginne van Engeland aen zijn Excellentie van Naflauw. Antwoorde .van de Staten Generael op de propofitie by den Baron WÜlugby aen hen-luyden gedaen den
ii. Mauty.. Antwoorde van de Heeien Staten Generael op de propotitie van den Heere Killegrey.
Miifivc van den groten Threfoder van Engeland en den eerften Secretaris van de Koninginne aen den
Raeds-lieer Killegrey. De Raeds-heer Killegrey levert d'Acle van Refignatie van het Gouvernement
van de Landen by den Grave Van Lycefter den 17. December-i $87. gedaen aen de Staten Generael
den 1 7, .Marty 1 588. Copie van de'Aóte van de Refignatie voorfchreven. Placcact van deStaten Generael opde voorfchreven Aöe van de Refignatie van \ Gouvernement. Annotatieh by eenige op't voorfchreven Placcaet gemaekt en geftföyt. Vorder handelirige met den Overftcn Sonoy en foldaten binnen Medenblik. Miffive van fyn Excellentie van Naflauw en eenige Gedeputeerde aen (den Overftcn Sonoy, mitfgaders Kapiteynen en foldaten binnen MedenWik.
Prcfentatieaen Sonoy gedaen'.
Den Overftcn Sonoy neemt fyn beraet> en maekt fwafigheyr. ' Prefentatie aen Sonoy gedaen in
fyn perticulieiv Acceptatie van het accoort by den Overftén Sonoy aen fyn Excellentie van Naflauw geleverf den 20. April 1588. Approbatie van fyn Excellentie.
Vorder handclinge mèt de
Kapiteynen en foldaten binnen Medenblik.
De "Baron van^illugby komt tot Medenblik.
Uytfprake van den Baron Van "Willugby , en accoort met de foldaten binnen Medenblik.
Interpretatie van den Baron "Willugby op fyn uytfprake. CommifTarinen by fyn Excellehnebinhen Medenblik;
©p de monfteringe gefonden, Placcaet en ordonnantie Van wegen fyn Excellentie van Naüflauw over
bet accoort en vereeninge der ftad Medenblik. Syn Excellentie ko-mt binnen Medenblik. Aenflag van
de Spaenfe op Hattum tevergeefs. Verrac.t op Ooftende mïflukt. DePrince van Conde van vergift
geftorven. Joannes Amellinus Brulart mét 4 Peerden van een getogen. Sir ^Willem Ruflel Gouverneur van Vliffingen heeft een mis-trouwen op de Staten. Zyn Excellentie fent 60 Peerden uyt dé
Compagnie van Villiers in Zeland , 't welk Ruflel qualijk neemt. Ruflel ïchrijft aen de Raden van State, die daer op antwoorden. Accoort tot Arnemuyden met het Garnifocn gemaekttcn faveur van de
Engelfe. Syn Excellentie komt in Zeland, hy fent fynen Raeds-heer Niclaes Bruyninx ter Veere.
Milïïve van de Koninginne van Engeland aen de Kapiteynen van der Veer. Ën ook aeii de Magiftraet
jvan der Veer. Dood van den KoninkFredrik van Denemarken. Dood van Doóter Joannes Wierus.
Bon word van den Prince van Chimay belegert,
jan BaptiftaTaxis wort voor Bon dood gefcho ten.
OrdreGrave
op devanregeringe
Nederlanden.
Miiïïve prefident
van Meeftcr
den
Lycetter van
van dedenvereenigde
8. Marty is[88.
AéredenHëere
van "Willem
der Myle Bardcfenaen
verleent den
2 3 . Syn Excellentie van Nauflauw verfoekt advijs van de Predikanten van Holland en Zeland , op de
fake van den Vredc-handel by de Koninginne van Engeland voorgewent. Advrjs van de Predikanten
ran Holland op denVrede-handel met dén Konink van Spangienby hare Majefteyt van Engeland den
Staten Generael voor-gehouden. Drie vragen by zyn Excellentie van Naflauw eri dé Staten van Holland de voorfchreven Predikanten voorgeitélt. Nader antwoordeen advijs dèr Predikanten van Holland op defelve vragen. Advijs van déPredikantenbiiihenderTolen.
Item van die van Schouwen,
Duyveland. Boexken tegen den Vrede-handelmetSpangienaen tcgaenindrukuytgègeven. Deliberatie van de Predikanten van de ftad en Landen van Utrecht , om eenige van wegen de Kerken, aen de
Koninginne van Engeland te fenden. Nieolans Sopingius enWernerus Helmichhis, Predikanten,
Gedeputecrt van wegen het meerder-deel der Kerken van de Geünieerde Pfóvintiert, aen de Koninginne van Engeland, vertrëeken van Utrecht, wat fy in Zeland uytfigtenfo met de Kerken als mét de
Staten aldaer. Syn Excellentie als ook de Staten van Zeland vinden de Legatie góéd, dan dat het niet
fönder die van Holland foude gefchieden. Een Synddusextraordinaris in Zeland gehouden. De Gedeputeerde van de Nederlandfe Kerken komen in Engeland , reyfen te Hove en fpreken met den Grave van Lycefter. Inftru&ie yan de Nederlandfe Kef ken voor hare Gedeputeerde aen de Koninklijke
Majefteyt van Engeland. Conferentie tuüchen de Gedeputeerde Predikanten en den Secretaris "Walfingam. De Gedeputeerde voorfchreven leveren de Koninginne van Engeland feker gefchrift over.Inhout
van 't felve gefchrift. Gefpf ek tuffchen de Koninginne van Engeland en de GedeputeerdéPredikanten.
Dankfegginge by de Gedeputeerde voorfz. aen de Koninginne fchriftelijk overgegeven. Affcheyd by (foI.j,)
den fclven van den Grave van Lycefter genomen. Schriftelijke antwoorde by de Koninginne den Gedeputeerden mede gegeven. Des Graven van Lycefters antwoorde aen de Kerken van de Geünieerde Provintièn. Vcrgaderinge tot Borborg in Vlaenderen,tufTchen de Gedeputeerde van den Koning van Spanjen,en de Koninginne van Engeland,om van Vrede te handelen. Geftroyde Articulen van de Vredehandelinge tuflehen de Gedeputeerde van de Koningen voornoemt. Andere Articulen die gefeyt werden
dat van wegen de Majefteyt van Engeland foudèn wefen voorgeftelt. De Vrede handelinge werd ^/gebroken. Twee Koningen in Polen gekoren, Sigifmundus word Konink van Polen gekroont. Maximiliaen wert geflagen en gevangen. De Hertog van Guyfe komt tegens des Koninx van Vrankrijx bevel binnen Parijs, komt by den Konink en fpreekt met hem, des Koninx antwoorde. Nicolaus Polinius ontdekt getrouwelijk der oproerders voornemen, doch fyn Raed werd veracht. Des Koninx van
Vrankrijx auctoriteyt binnen Parijs te niet , valf ch rumoer by de fufter van den Hertoge van Guyfe gedaen ftroyen. Genereufe antwoorde van den AmbafTadéur der Koninginne van Engeland, aen den
Hcere van Brifack, die aen hem was gefonden. De Konink van Vrankrijk vlucht uyt Parijs en komt
tot Chartres. De Hertoge van Guyfe fchrijft aen den Konink hem felven ontfchuldigende. Declaratie
of verklaringe van den wille des Koninx van Vrankrijk gedaen na fyn vertreck van Parijs. Propofitie
des Hecren van Fay AmbafTadéur van den Konink van Navarre aen de Staten Generael. Refolutie der
Heeren Staten Generael op défclve propofitie. Bon wert door den Prince van Chimay belegert > in
Martio 1588. Johan Baptifta Taxis Licutenant varï Verdugo voor Bon gefchoten. ©en Overftén Sonoy
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beklacgt hém dat het accoort met hem gemaekt niet word onderhouden. De Raeds-hcerc Niclacs
Bruynink fchrijft aen Sonoy. Syn Excellentie van Naflauw neemt den Overften Sonoy metfyn Huysvrouwe, kinderen, huysgefin en goederen in Sauvegarde en protexie. Die van Zeland verklaren den
dienft van den Overften Sonoy niet langer te begeren, noch hem vorder commiffie te cederen of toe
te laten. "Wat den Overften Sonoy aen den Raed van State verfoekt. Pafpoort en affcheyt by de Staten
Gènerael den Overften Sonoy gegeven. Sonoy beklaegt hem over de Pafpoort hem gegeven, klaegt
over het uy t-geven van het kort verhaelp't welk hy feyd in veel plaecfen onwaerachtig te zyn. De Grave
van Lycefters brief aen den Overften Sonoy. Miflive van den Overften Sonoy in Engeland gefonden.
Syn Excellentie van Naflauw fchrijft aên de Staten in faveur van den Overften Sonoy. Sonoy reyft na
En^clant. Memorie by den Overften Sonóy aen de Koninginne van Engelant overgegeven, daer in
hy feyt dat hem 't beloofde volgende den contraóte niet is gehouden, daerom hy genootdrukt is hare
Majefteyts hulpe te verfoecken. ( De Koninginne recommandeert de fake. van Sonoy aen de Staten.
Antwoorde van de Staten van Holland op de recommandatie van den Heerc Thomas Bodley , door laft
van de Koninginne, beroerende de fake van Sonoy. Mifïive van den Overften Sonoy aen de Staten van
Holland uyt Engeland gefonden. De Koninginne fchrijft wederom feer erriftelijkin faveur van Sonoy. De fake van Sonoy word afgedaen, en hem werd een Penfioen van iooo guldens 's jaersby
den Staten van Holland , gedurende fijn ende fijne Dochters leven lank toe-gevoegt. Dif cours
en verantwoordingc van den Overften Sonoy $ aen de Koninginne van Engeland overgegeven. Jonker Diederik Sonoys overlijden. Kort vcrhael van 't leven en Geflacht van den Overften Sonoy.
Vreemde daed van eencn Moor , die Sonoy 20 jaren lange gedient haddc, Muytenatie van hetGar-^
Ecnige verraders binnen Geertruydenberge gehangen. Het Gar'nifoen tot Geertruydenberge.
Acte van belofte by de Baennifoen van Gqertruy denberge eyfcht betalinge van 3 1 maenden.
tler-hecre van "Willugby gedaen in de ftede van Geertruydenberg voor fijn Excellentie te houden*
Die van Geertruydenberge fchrijen die weder te ftclien in handen van defelye fijne Excellentie.
vcn aen de Staten Gènerael. Brief van de Koninginne van Engeland aen het Garnifoch binnen Geertruydenberg. De Gedeputeerde van de Staten Gènerael met fijn Excellentie, de Baron van "Willugby en de Gedeputeerden van de Staten van Holland en van Dordrecht komen voor Geertruydenberge. Accoort met het gemuytineerdc Garnifoen aldaer. Anna van Naflauw, Grave "Wil-r
lems van NafTauws Huysvrouw fterft. De Staten Gènerael fendenGefantennaDenemarkenaenden
Konink-, hare Inftruótie ende Handclinge. Recuicfte by de dolerende Edelen van het Sticht van Utrecht aen de Staten Gènerael overgegeven. De Grave van Nieuwcnaer, Meurs, &c. mitfgadersdc
Hecren Leoninus en Valk doen fekere propofitie aen de Staten van Utrecht. Antwoorde op de voorfchreven propofitie gegeven. De Procureur Gènerael van den Hove van Utrecht werd laft gegeven
om 't Recht van den Heer tegen de dolerende Edelen te bewaren. Henricus Agilius Procureur Gènerael van den Hove Provintiael van Utrecht, verfoekt by recjuefte provifie van Juftitic tegen de dolerende Edelen. Daer word tegen defelve provifie verklaert. "Wat de Edelen daer tegens doen. Public
catie t'Utrecht tegen de lichte vrouwen , hoer-huyfen , &c. en verbod van deRoomfe Religie. In«*
ftru&ie voor denHecreKapitcynMeetkerken, gaende van wegen de Staten van Utrecht na Engeland.
Frans Gerritfz. Hopman van de Borgerye t'Utrecht trekt na Engeland. Refolutie by de Borger Hopluyden t'Utrecht genomen. Refolutie van de Magiftract der ftad Utrecht , daer by de Borger Hop^luyden voor den jare 1589. worden beveftigt en gecontinueert, niet tegenftaende voorgaendc contrarie refolutie. In Vriefland werd een nieuwe inftru<5He gemaekt voor de Prefident en Raden aldaer.
Edict des Koninx van Vrankrijk, dienende tot wedcr-oprechtinge en yerfekcringe van de Roomfë
De Konink kan die
Religie en uytrodingc van de Hugenootfe Religie door alle fijnen Rijke.
van Guyfe daer mede niet genoeg doen. De Paus vergelijkt Guyfe by de Machabeen. De Hertog
van Nevers dracgt ecnen doodelijken haet tegen den Hertoge van Guyfe. De Konink van Vrankrijk veynft hem om Guyfe alle fufpitic af te nemen , en om hem ter gclegender tijd van den fclvert
\
te wreken.
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becfcbepDen ban Defe JflkeDaïien geficn/ tnacenfeec
feboonennet.
ïDp fyebbt in 't boo?gaenbe S^oen becbaeït De ^a*
pofitie
bp Den t«ce^mbafTaDeuc Verbeet batftue*
ïjebbenne/
afê
trip
becbaeïtbeb*
lauD en in
ben / i$ Dl1 eenige Dagen Daec na gen De IBajefïcptbanCngeïanDgeDaen/ oonmeDe
komenöe/
De anttöoo?De Die De ïf eetcn Staten <6enecaeï Den
upt EeïanD na «tëngeïanD bec* ^fimbaffaDeuc
teftgneew
boojnocmt Daec op gegeben bebben *
tcoefcen / öebbenDe eeeft De üapi*
betoon*
ban
genjften
Dat
De Staten boo?noemt gecommit*
berncmrnt
tepnen inDe&teDenbanCamp*
betj^e;
/ teect baDDen IBeeff ecen J>ebafiiaen Btofen en 3leo*
berlaitöen/ bete leggende / Dooj grote beloften Daec toe gebjagt
nacD Cafenbjoot / om na bace IBajefïept te cepfen /
boo^De
öoo: lalt Dat fp beïoofDen De 5>taD alleen te tjouDen
en Defeïbe ban Dec Staten meninge en cefoïutie te
ban hare ïlonmginne ban <£ngeïanD/ enboo?bemafêbacen
bectoittigen
jiElajeit.
/ Daec bem aïïe befcbepD Daec toe Dienen*
tn Ijanöen ^tadboudec en oBoubecneuc «iBenecaeï dec bccee*
De
meDe
gegeben
# / fp 5ijn met
boojfeb^eben
ban De
nigöe ^eDetïanDen/fonDec Daec in eenig ïtctjg£-bo!n tcece fdmbaHaDcuc upt Den ^ageDenbectcochen
na
patente
fijn
en
met
Die
Dan
Stat
te nemen of te ontfangen /
(ÖcnccacU
Zeïmb/
aïtoaec
fp
nocbïangentijD
bebben
moeten
gefonDen fouDen toecden. W$ bP nu in ingeland ge*
nomen toa£/en Dat bP aen De fconinginne cappojt ge* bectoeben
en toaebten na Den toinb / 'Die ïjen niet be*
Daen badde ban Den fïaet en geïegentbepd dec jatten guaem toa£ / fuïft^ Dat fp eecfl Den 1 1 . ffebjuacp tot
in De bereenigDe Bedecïanden / en Dat bp MaegDe ©liffingen t'fcbcpe gegaen jijn ; Docb cec fp ban Daec
Dat bem Daec beeïe ontoaecdigbeden toacen aenge* bectcocnen/ fo ontfinft Den boojfcbicbcn'^mbafTa*
Deuc tot ©ïiflingen nocb bn'eben ban bace JBajc^.
Daen / betbaïende De sanen t'fijnen fcboonfïen/ fae* inbouDcnDe/inefecte/
bace majefïcpt gcoteïifcg g*ifp*
fcbuïöigcndc De Staten/ bpfondecdieban^oïïand. xna^ bectoonDect/ban DeDatgcote
en lange Dtfapen/mitfc mntUm
<&e ïiontnginne/ aï£ een feec toijfe enüoo?ficbtige
gaDec^ Dec HanDen cefoïutie/ in een fïufc fo gcoteïp^ ne nan
ban HpcefïecjS
<0?aben
deo*
toel Dat
meente
^inceffc/
en
aengenaemtea£/
feec
niet
laS$ fp fclMsef) tot DecfeïbectoeïbacentenDecenDe. SS"0
cegcringe Den Staten
^IcljtenDe
Dat feïbe niet te ftonnengefcbieDen/ Dan SKïïJra*
meecinconbe*
diemif-becfïanben/
upt
Dat
b^fende
Doo?
becbinDecinge
ban eenige/ Die ^tt maniement öeuc^ec»
't epnDeniet
mogen boïgen/ Die inbem
inentten fouDen
beïafï bet ban Den 3tanDe in bace banDenbieïDen/ enbeeïeec *****
toeï fouDtn cepacabeï toefen/ beeft fp
banden baec pecticuïiec/Dan Dec feïbec toêïbaect foebten. 25e*
in
tecefignecen
cöoubetnement
BcDecïauDfe
gecenDe Daecom DatDenboo?fcb?ebenHmbaflaDcuc
Dan De Staten 43enecacï/ gelijn ÖP 't feïbebpeene bp aïïe miDDeïen fouDe teaebten om te bebben een
ferjjifteïijfte acte / in Date Den 17. ^ecembng 1587* finaïe en abfoïute
cefoïutie op De p?opofitie nopenDe
geDacn Ijeeft : toeïue acte gefonDen toerde aen Den
Heece ^ccbect / bace majeff ept£ ^mbafladeut/ met De bjeDe-banDeï ban bacent tnegen aen Defeïbe^taten
bneben en infïructie ban bate IBajcfïept / in Date geDaen / of bp faute ban Dien feteifttfyh tegen Defeïbe
te pjotefïecen/ en Daec tegen ooh fcb$iftc\$be acte
bp 't baojfcfeeben infïcu* becfoenen / fonDec
Den 20. ^ecembng / op Dat Staten
eenige ïangec trjD Dan 8 Dagen in
«Srnecaeï : maec
ment fouDe ïebecen aen Den
Dien cegacDe te beeïiefen / ^c* fflelntn tyitf De boo?*
obecmitg De bjieben t'fijndec band nietaïgguaraen
fcb?eben
BmbaffaDeuc aen De ï|eecen gecommitteec*
op
Doe
boo? Den 22. Öanuacp 1588. bP 5D"Öe
©liffmgen/ met De €om* j De ban De Staten boonioemtcommuniceetDe/ enbe*
b'Utteban fijne toedechomfte tot
Die ban De Staten toegen toecden af* geecDe Dat fp De j|eecen Staten (6enecaeï Daec ban in
miflaciffen
öefljna*
tte toert
gefonDen aen bace IBajefïept/ fo dojfi bP &e 5a* Dec pï fouDen aDbectecen / fonDec Dat Den tijd toeliet
gefanöen ne ban fijne ïïepfe niet uptfïelïen / bjefende Den dienft Daec ban beeï coppen té manen. &o bebben De boo^
aen Den
28mbaffi* ban bace IKajefï. Daec in eenige bindetniffe te Doen/
fcb|eben
gecommitteecDe/ begecenDe
't feïbe aen Dat
De boo?fcb?eben
beurder*
Staten obecgefcb?eben
ben fouDe be*
omdeboo?fcb?e*
/
Ufoïïand
na
toedeeftecen
fijn
met
bert/öte
ïieben
Daec
op
te
nemen
foDanigen
cefoïutie/
aféfp
bace
ïebecen/boïgenDe
te
obec
hj toeöer* ben acte ban cefignatie
tot
Dec
Handen
toeïbacen
fouDen
bebinden
tebebo*
om na
B>ajefïept£ bebeïen / toaetom bP öefcïbe toedecom
«Bngelanb met bem nam na ingeland/ toaec upt De geunieecDe
een/ en benbpecp^effe^oDeobecuacbtenDacbaD*
neemt»
jpjobintien gcoot acbtecDeeï gefebiebe / 3Uïï$ uptbrt bectecende/ toaecha fpbcndieg-baïbenfoubenbeb*
becboïg in Defcn toeïbecfiaen falftonnen tnecDen/Doo? ben te ceguïecen / 't roeïn fp na ben becmogen fouDen
De acticulen Die Daec na gebalïen 31311 / toant Defe acbtecboïgcn. 5^efcn tyicf ban Degecommittcetde
acte eecfl naDecbanD bp miffibe ban Den 22, jpeb?ua- toa^ geDateect Den 29. ^januacp upt ©ïiffïngen.
cp gefonDen toecDe aen De ï^eece ïfencp Uiïïegcep/ een
V&en 11. ffeb?uatp jtjn fp ïupDcn te febepe ge*
ban bace Majcflcptë 0abcn in Den iSaDeban &tate/ gaen / en De£ anDecen Daeg^ tegen Den abonD / aen Doo? miffitie öan De Cf eece I®. SBucgïep en jfca. fflab beccden fp te '£<0?abefenDe/aïtoaec fp becflonDen ban
fingam / en toecDe bp Den jeïben Hilïegcep ontfangen Den oppecflen Cbeccbec Dec feïbec pïaetfengenaemt
binnen ^o?D?ecbt Den 1 3* USactp / en bp bem in Den $m/ Dat De gecommitteecDe bp bace Ifêajcfiept bec*
Staten <6enecaeïobecgeïebect Den eecfïen?fipniDacc ordent tot den tycdcn-bandelaïgenomineett toacen
na / 5Uln£ top tec geïegenDec pïaetfe fuïïen becbaïen* en Dat Defeïbe '^tooenfDacg^ Daec aen boïgenDeDen
©c <©*abe
<&et De <£?abe banEpceftecnutncDecombectcoft 17. aïïe geïp fouDen toefen tot iBacegacDe/ en ban
ban ilpte;
na
CngeïanD / t^ttft bp een IföeDaïie ban goutïaten Daec boo?t te ttecheu na (©oflcnDe/ aïtoaec bo^Dec
fltr boet
eenjiaes manen naftjnaengeficbt/ Dat bem feec taelgeleeft:
geadbifeect foude toecden op de pïaetfe toaec dat fpbalie flaeit
ïupden
met de Commiffaciffenbandenl|ectogban
ban gom. op De sd'Dc ban fijne figuce Die feec fdjoonbecbeben
^Dacnia
fouden bebben te becgadecen / fepde oor de
flonD / toa^ Defe infenptie : Robertus Com. Lycefter, & in Belg. Gubern. 1587. Op De tegenfijöe boo?f5. pain/ dat bP ban bace Jl^ajeflcptgefonden
toacen eenige &cbapen kuepDenDe / en eenen Cm toa^ getoeefl aen den l^ectog ban |Dacma om den (eb
gelfen ï^onD na De &cbapen om fienDe/ conDom fionD ben ban toegen bace iifèajefïept te hennen te geben
gefebjeoen: Non gregem fed ingratos. CnonDecDen dat bate gecommitteecde geceed toacen / jp 3ijn
l^onD fionD : Invitus defero i 5^at i^ : Niet de Kudde , öoojtg bectcoeften ban '0O5?abefende na Honden
met eenen andecen 25oot / ennamden^mbaffadeuc m&t*
maer d'ondanckbare, verlate ik onwillig of tegen mijnen dank. jBet Defe B^eDaïien beeft bP becfcbcpDene i^etbect^ fijnen nyttly na <6?oentoig in 't ^of bp bace «mmtt*
fijne gocDe bnenDen begiftet tot een geDagtenifle.^ie IBajefïept : en de gecommitteecde ban de Staten / 5S22
ban fijne factie toacen \}itt Doo? De Staten te meec becfiaende dat de <$?abe ban Hpcefïec ten feïben dage Kn t«
befcbuïöigenDe ban onDannbaecbepD / DieDefeïbete* ban meeninge toa^ te bectceeften na <6?ocntoigbp stonbenut
gen bem geb?upnt fouDen bebben/ en Dat bp baec Doo^ bace .ïBajeflept/ 3ijn tecfïontbpden feïben gegaen/ jgJP
5e HanDen oeeïaten/ enDetioninginneoo^fatteban doende de bcboo^ïïjhe eecbiedeniffe en cecommanda*
mifconteutement fouDe bobben gegeben; Slftb^bbe tiej met begecen en becfoeït ban bni teaffignecen
ban ïpce*
(ter toer*
tKlit lipt

E «Bjabe ban Hpccfïec aïfo bp ge*
ban De £ee*
fijn af-febepd
fcöjifite
ren
Jbtaten
<*3enetaeï genomen

feuece

DrieenTwintichfte Boek.
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fe&ere plaetfc ett tij& om naberrrtet fijne €rcettentie
communiceren/ baec op Ijp fcpbe 'tfetoe
te mogen
«Bjoentoig te fuilen laten toeten/ enigtecfïont
ban
boojtbertcocften / Dien boïgenbc beeft Dp ïjen ïupbeu
öooj een ban fnfte <£bcl-lupben ontboden batfpïjen
oen t 5. boo? mibbag tot <©?oentoig fouben laten bin*
Öcn/gelp fp gebaen/en baten S^ieben aen ben «5?a*
be ban Hpceflec obecgeïebert öebuen/ inöouDenöe
afêbolgt.
ban De
Staten
<öe netael
J&rabe
baii&pceï
**

-* k Yn Heereri , op de Propofitie die U. Excellentie
JV1 belieft heeft ons te doen van wegen de Doorluchtige Koninginne van Engeland , welke daer na vermeüvvt js geweeft by den Heere Herbert , Ambaffadeur
van hare Majefteyt in effedte te defen eynde , dat de Stafen Generael te verklaren fouden hebben , of fy haer gedeputeerden willen voegen by de gecommitteerde van
hare xMajeftéyt orrt te treden in gefprek of communicatie
van Vrede met de Commiflariffen van den Hertoge van
Parma. Hebben wy geadvifeert hare Majefteyt te vertonen en voor te houden *t gene wy op de voorfchreven
Propofitie nodig gevonden hebben voorden welftand
Van den ftaet defer Landen. En alfo wy wel kennen de
goede genegentheyd , die uwe Excellentie is dragende
tot vorderinge van de Eere Godcs en behoudenifle van
«nfen voorfz. Staet , hebben wy geacht onfen plicht te
wefeh U. Excellentie hooglijk te bidden , dat hem gelieve te affifteren en by té ftaen onfe gedeputeerden , die
wy tegen woordelij ken tot defen eynde aen hare Majeft.
(enden, en de goede hand daer aen te houden, dat hare
Majefteyt believe hen te accorderen gunftige audiëntie,
en alles wel rypelijk overleyd hebbende , wel góedertierlijk te luyfteren na onfe bede : waer in U. Excellentie God dienft, en ons een feer grote weldaed en gunft
bewijfen fal » welke wy eeuwelijk verbonden fullen wefen te erkennen. En hier triede defen eyndigende , kuffende feer ootmoedelijk de handen van uweExcellentie,
bidden wy den Schepper , mijn Heere , defelve te geven
een gelukfalig leven in volkomen gefontheyd. Uyt
Delfden 14. January , 1? 88. Onderftond , uwer Excellentie feer goede en geaffectioneerde Dienaren , de Staten Generael der Vereenigde Nederlandfe Provintien ,
ter ordonnantie van de voorfz. Heeren Staten.
Ondertekent
C. Aerflettt.

<&e <©?abe ban ïpcefïer fepbe öen-ïupben bat !»ate
Ifèajeft. om be fafte te acceïececen en fpocbigen / goet
Bebonben en geojbonneect öabbefenece^eecenban
öacen Öabe/om met ïjen in communicatie te nomen/
nopende ben inzout banöateCommiffïe/ en batfe
niettemin aubientie fouben ljeubenupï)accjt©a}e*
ftept: DanaïecEtapbanfjetuefoingefpjeRen/ fuüen
eerfï aïöiec bct&aïen be inftcuctien becboojfs. gecom*
mitteecbe ban be &taten boomoemt mebe gegeben /
üujcmöcnöc 't gene boïgt :
g,n(ï«uttie
faoozöe
peeren
«èeconii
mitteeröe
ban De
Staten
SièneVaeV
Dtenenbe

Staten Generael der vereenigde Nederlandfe
Provintien , na voorgaende befchrijvinge aen de
voorfz. Provintien refpectivelijk gcdaen , wel en rypepelijk gelet en gedelibereert hebbende , op de propofitie by fijne Excellentie den Grave van Lycefter,door laft
van de Koninklijke Majefteyt van Engeland op den if.
der voorieder maendvanO&obris , en de brieven van
DE

toSmöen * defelve fijne Excellentie in date den 26. der voorfz.
op tie p:os maend aen de Staten Generael met voornoemde PropO'
V°ritieöan fitje overgefonden , en gevifiteert hebbende de propofibTfTaoeuc tie bv den Heere Herbert , x^mbaffadeur van hare voorü)crbcrt fchreven Koninklijke Majefteyt den n. defer maend
geüaen. van December den gedeputeerden van de Provintien
ten felven dage vergadert , by gefchrifte overgelevert ,
by welke Propofitien en Mifiïve van wegen hare voorfz.
Majefteyt in erFetfe begeert wort,dat de Generale Staten
fullen verklaren of fy-luyden beneffens den gedeputeerden van hare Majefteyt hare gedeputeerden willen voegen om te treden in onderhandelingc of t'famenfprake
van peys , met den gecommitteerden van den Hertoge
van Parma , hebben na verfcheyden advijfen en deliberaticn eyndelijk gerefolveert , dat van wegen den Staten

Generael voornoemt, met den aldereérften aen hare
voorfz. Koninklijke Majefteyt in Engeland, eenige vertrouwde en wel gequalificeerde perfonen gefonden fullen worden, gelaft om van wegen den felven Staten hare
voornoemde Majefteyt met aller ootmoed en reverentie
te bedanken van de genadige en gedurige weldaden en
gunften die hare Majefteyt defe Landen heeft belieft te
bewijfen, en namendijk voor de forgvuldigheyd die defelve hare Majefteyt voor de confervatie van defe Landen en den goeden ingefetcnen der felver is dragende.
En voorts defelve te reprefenteren den tegenwoordigeri
ftaet en geftelteniffe der Landen in 't generael , alleenlijk
door de Propofitie van den Vrede-handel : en te verklaren dat de Staten Generael hen aen hare voorfz. Majeft*
voor de voorfz. gunften , weldaden , en forgvuldigheyd
fo hooglijken verbonden houden , dat fy-lieden feer
geerne hare voorfz. Majefteyt in alle faken (den welftand der voorfz. Landen by verfekerde behoudenifle
van de ware Chriftelijke Gereformeerde Religie, eenfamentlijken der gerechtigheden, Vryheden,Privilegien,
tradaten en loffelijke Coftumen , en gebruyken van de
voornoemde Landen in 't generael en van de Provintien, Leden en Steden van dien in 't particulier niet contrarierende) dankelijken alajts begeeren te believen.
Dan al ift fo dat fy-luyden volkomen confidentie en be»
trouwen hebben op hare Majefteyt , fo konnen fy nochc
tans niet geloven , dat den Konink van Spangien, Hooft
van de Sancl^ ligua , of den Hertog van Parma fijn Gou*
verncur (die hem fo hooglijken tegen defe Landen erï
den goeden ingefetenen van dien geoifenfeert , en byfonder tegens de ware Chriftelijke gereformeerde Religie ,en den genen die daer van profêffte doen , verbittert houden) tot eenige redelijke en verfekerde Vrede»
handelinge ter goeder meyninge begeeren te verftaen.
En dat by alle voorgaende communicatien en tfamenfprekingen op den Vrede-handel tuffchen den voorfz.
Konink of fijne Gecommitteerden, en den Staten voornoemt gehouden (niet tegenftaende ten tyde van defelve t*famenfprekinge den voorfz. Konink hem noch fa
feer tegen defe Landen en den Ingefetenen van dien »
niet geoffenfeert hielden, als hy tegenwoordig doet) bevonden is,datjden Konink voornoemt en fijne Gouverneurs niet alleen met defelve t'famenfprekinge gefogt 5
maer ook gedaen hebben alfulken nadeel in den Staee
defer Landen , dat fy gedurende den tyd van defelve, ert
byfonder van de lefte tot Ceulen gehouden, door fcheuringen, divifien, en andere quade pra&ijken , meer Provinciën en Steden in eenige maenden hebben verovert
en in haer gebied gekregen , als fy by uy tterlijk geweld}
in fo vele jaren apparentelik fouden hebben kunnen
doen. Dat mede noyt in defelve t'famen-fprekingen oyt
de minfte hope gegeven is geweeft , dat hy eenige redelijke ofverfekerde conditien,daer by den welftant defer
Landen by behoudenifle van de voornoemde wareChrïftelijke gereformeerdeReligie,eenfamentlijk der voorfz
Gerechtigheden,Vryhedcn, Privilegiën, Tractaten, loffelijke Coftumen,en gebruyken mogten worden geconferveert,heeft begeren te accorderen, (gelijk 't felve ook
blijkt in regard vande handelinge met de andereProvincien en Steden van deNederlanden,diefucceflivelik met
den voornoemden Konink en den Hertoge van Parnu
hebben getra&eert) aengegaen : aengefien defelve Handelingen (ook niet tegenftaende dat die in 't begin ook
wel van gjote apparentie fijn geweeft) tot geenen anderen eynde ftrecken , als tot uytroyinge van de voorfz.
ware Chriftelijke Gereformeerde Religie , verdruckinge van de gerechtigheden , vryheden , privilegiën ,
tracfaten , en loffelijke coftumen en gebruyken der felver ,invoeringe van ontallike fwarigheden en miferien,
ja apparente ruine van den geheelen Staet der felver ProvinciënSteden
,
en Ingefetenen. En dat daerom om
verfcheyden andere infichten en confideratien op de
voorfz. Vrede-handelinge en t'famenfprekinge van dien
dienende, de Staten voornoemt (hoewel fy-luyden van
harten wenfehen en begeeren fouden uyter Oorloge in
een goede en verfekerde Vrede te mogen komen en leven) meer als reden hebben te vreefen , dat fo wel door
de communicatie en t'famenfprekinge, als het befluyt
van eenige Vrede-handelinge met den voorfz. Hertog
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van Parma , den ftaet van defe Landen in 't gemeen en
particulier, mitfgaders van de goede ingefetenen der
felver , in gelijke periculen , fwarigheden en inconvenientien fouden mogen vallen, als uyt de voornoemde
handelingen en tradiaten , van de andere Provinciën en
Steden hare na-geburen gevallen fijn, niet alleen tot ondergank van den welftand defer Landen en extirpatie
van de ware Chriftelijke gereformeerde Religie in defelve, maer ook tot apparentintereft vandenftaetvan
de nageburen , Potentaten, Vorften en Republijken, en
byfonder den genen van de voorfz. Religie , en die daer
van profeflie doen. By welke redenen en andere hier toe
dienende , de voorfz. gedeputeerden , aen hare Majefteyt te fenden , defelve ootmoedelijk en met alle reverentie fullen bidden dat hare Majefteyt genadige en goede beliefte zy , daer op fuiken goedertieren inrichten
goeden regard te nemen, als d'importantie der fake is
vereyfehende. En over fulx bydebefteenbequaemfte
middelen de voorfz Vredehandelinge , miftgaders de
t'famenfprekinge van dien, metten Konink van Spangien ofte Hartoge van Parma , fo wel in hacr regard,
als in regard van defe Landen te doen cefieren , en hare
Majefteyrs genadige affeétie , gunfte en fecours tot defe
Landen om de eere en glorie Godes en Gerechtigheyd
onfer faken wille , tecontinueren. Het welk de Staten
van de voorfz. Landen en de goede Ingefetenen van
tlien, boven deonderhoudeniffevan'tTractaet, met
hare Majefteyt gemaekt en alle andere faken, dienftelijk en dankelijk na hare uyterfte vermogen , t'allen tijden fullen verfchulden. Aldus gedaen in de vergaderinge van de voorfz. Heeren Staten tot Delf, gerefolveert op den ao\ dagh der maend December , in den
jare 1^87. onderftont , ter ordonnantie van de voornoemden Staten ,
en was onderteykent ,
C. Aerfent.

«Enbe ijs de bootf^. <£>er ommitteeröcn bobcn Dien
uocï) mede gegcbenecncttoecdcinfïructie/ lupden*
De aldu£in gevalle hare Majefteyt daer toe niet foude mogen beweegt worden (des nochtans de Staten voornoemt verhopen ja) dat alfdan de felve Gedeputeerden
fullen wefen gelaft hare Majefteyt te bidden, dat hare
boojöe
peeren
genadige geliefte zy henluyden te openen wat redelijke
en verfekerde conditien den Hartoge van Parma hare
tcetöen
Maj.
voor haer en defe landen heeft aengeboden en
tepfenöe
na £nges geopent , en indien als noch geen openinge van de fellanö.
ve foude wefen gedaen , dat in fuiken gevalle hare Majefteyts beliefte zy henluyden te geven by a&e of gefchrifte, de conditien, die hare Majefteyt felfs tot onderhoudenifle van de voorfz. ware Chriftelijke Gereformeerde Religie , de Gerechtigheden , Vryheden ,
Privilegiën , Traéhten , loffelijke Coftuymen en gebruyken der vereenigde Nederlanden in 't generael en
van de Provintien , Leden , Steden en Ingefetenen van
dien in 't byfonder , mitfgaders de nodelijke verfekertheyd voor de ónderhoudenifle van't gene diefaengaende
en anderfints metten voorfz. Hartog van Parma gehandelt foude worden voor defe Landen, redelijk foude
vinden. En wat conditien hare Majefteyt in regart van
defe Landen, Provintien, Steden of Leden van dien ,
van meeninge is te bedingen , voor haer en haren ftaet ,
ten eynde daer van aen de Staten rapport gedaen zijnde ,
vorder op te voorfeyde verfochte deputatie en t'famenfprekinge , met het gene daer toe fal dienen , by den
Staten Generael en particulier mach worden geadvifeert
en gerefolveert na behoren. Aldus gedaen en gerefolveert in de vergaderinge van de voorfz- Heeren Staten
Generael, tot Delfden 26. Decembris 1587.
<Cto«üe

en &mts
u%r\*
frructte

EN

3£enaïduglup
SSn'efdende:
ban Credentie aen öate I&ajeflept
toag

CteUeutte
tyief aen M E-vrouwe , volgende d'antwoorde by ons in gebe öomn*
fchrifte gegeven aen den Heere Herbert, Ambafiagttme ban deur van uwe
Majefteyt op dePropofitie by hem gedaen,
Cnge9
land*
van wegen de felve uwe Majefteyt op den 1 1. December
left-leden aen de gedeputeerden van de vereenigde Pro- ,
vintien in hare vergaderinge. En 't gene den Agent Or-

m

tel ons daer entoven heeft vertoont in conformite van
de voorfz. Propofitie , uyt krachte van de credentie die
uwe Majefteyt hem in effecle ten defen eynde heeft believen te geven, dat de Staten Generael fouden hebben
te verklaren of fy hare gedeputeerden wilden voegen by
de Commiflariffen van uwe Majefteyt , om te treden in
communicatie of handelinge vin Vrede metdeCommiffarifTen van den Hertog van Parma > fo fenden wy tegenwoordichlik de Heeren Meefters Sebaftiaen Lofen,
Raed van State en van den hoogen Rade van Appel , en
Leonard Kafenbroot , Raed in den Hove Provimiael
van Holland, Zeland en Weft-Vriefland , geaflifteert
door den voorfz. Heere Ortel,om van onfent wegen U.
Majefteyt voor al te bedancken, van fo veel genadegunften en weldaden die de felve belieft heeft ons mede
tedeelen, en in 't byfonder van de moederlijke forgè
die uwe Majefteyt is dragende voor der Landen confervatie en der Ingefetenen van dien. En daer na met alle
mogelijke reverentie uwe Majefteyt te remonftreren en
te vertonen 't gene wy op de voorfz. propofitie hebben
bevonden nódich te zijn voor het gemeen welvaren der
Staten defer Landen. Biddende feer ootmoedelik dat
U. Majefteyt believeonfe voornoemde gedeputeerden
goede en favorable audiëntie te verlenen, enhaergoe^
dertierichlik tot onfer bede te inclineren, daer^oor wy
ons in den dienft van de felve mogen maintineren. God
biddende , Me-vrouwe , dat hy den Throon van uwe
Majefteyt wil onderhouden in billikheyd, macht en gerechtigheyd. Gefchreven binnen de Stad Delf,defen 1 3
January i^S 8. onderftont , uwe Majefteyts feer demoedige dienaren , de Staten Generael der Vereenichde
Nederlandfe Provintien, &c*

©oïgenbe 't gene De boo?f5. gecommitteerben aen*
gefept toag/ 5Ön tTamen genomen Den grootcn
Cantsenec / ben groten €reforier / fijne <8xccll taart
Hpcefïec/ ben groten mmiraeï/ mitfgaberé ben
^eere ^eccetatig J©aïfingam : met toelfce peeren
gettebenjijnbe in communicatie/ öebben fpoefelbe
geopent het eerfïe beeï ban bee Staten refomtie/
conform ben ïafl &en gegeben. <©an mit£ be peeren
baer mebe egeen contentement gegeben ftonbe tooi;
ben om ïjace «ïliajefïept te boïboen / en beröalben in*
fïfïeerbenbatfefoubenDebbenteberMaren of fp 002*
berg geenen tefföabben/ fo hebben fp moeten om*
beeften öet t\sjeebe beeï bet boo?f5. petten Staten
<fcenecae# refolutie / toaec mebe feïjeen beter genoe*
gen genomen te tooien: ©ecnïarenbe bat fp ban
a\$<£n
rapport aen öare JBajefïept tuilden boen. '
öteïben bp be 0002/5. peeren in be Hamer ban
ben <*3jabe ban ïpcefïec fiaer noenmacï / baer na jtjn
befelbe petten bp öarejfèajefïept gegaen/en omtrent
2 uren baer na toeber bpbe gecommitteerbeban te
boo2f5.
genomen/nog berfelf 'cïjapt $tjnbe met
ben ^eereStaten
bicecöamb
crlan tennr$ / &ir 3emeg %*
ccofl / Contceroïïenr ban ïjare B>aief!cptg fyuüfe j en
JBeefïer 3©aïïpe^ccretarig ban beEatrjnfe tohg^/en
bcrftïaerben bat öare IDajeflept feer bertoonbrrf tnasS
ban be ïange biïapen in befen bp be Staten gcbmpftt/
en batfe gefept Dabbe / bat [jet befcljept bp gen ucden
boo?geb^agen toeï öabbe mogen obergetoactjt toer*
ben bp ïjaren SUmbaffabeut fonber cenige geb«pn*
teerben baer mebetebemoepen / te meet aïfo bare
.ïBajefïept nu bp na een Sfarr geïcoen ïjeu befefafte
ban b?ebe-öanbeï Dabbe boen p^oponeren. V&ütaoh
toeï be ppne toaert toaer getorcflomoberfattgetijö
eenige gebeputeerbe albaertcfenben met nader berftlaringe ban ïjare meeninge en intentie / afê ben
toelften pnncipaïin toeflonttebcbenhcnenconbitio:
neren be conbitien en poincten/ tik fp fouöen berfraen
Öen te bienen/ en öabbe öen genocgfaem boen bec*
hïaren bat fp öen-ïieben bp refiipgbangorbeconbi^
tien en berfehertbept bpbenüoninftban^pangtm
te boen/ niet en foude berlaten : maer öare fabora*
Me affïftentie na geïegcntöept ber fafcrn continue*
ren. 5^at
b'affairen
benbjebe-Ijanbeïfo
berre toarenmebe
gebjadjt / bat bebangecoinmit
teecöen ban
Dace j!Bajef!ept geappoincteert toaren te bertreeften/
en immers een gecinge fahe boo? beltanben foude
Ijebben getoeefï om eenige ban ïjare gedeputeerden
baer

©«ge*
commtts
teeröai
uan De
<&enetaelt
meteentgé
Staten
Ijanöeien
JRajeff.
banöe
ban
Öabm<£n»
gelanti.
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Vier crï'TVintichfte Bock.
baec hp te boegen / en ten mitiflen foube mogen öoten
en firn toat [janbclinge baec geljouben fouöe tooien /
Dat niet te min oe 000^5. 3ficcoft mcDe een ban De ge*
coinmitteetDen ban ïjace Biajcft. gcojDonnecct toag
in Defe communicatie te compaccccn / ten epnöc fp
beeftacn fouDen Dat öace IBajefïept toegen Dec becee?
nicljbeBebccïanbeninmccninge toaoV en l)ace ge?
committeerben lafï gegeben öabbe booi te Ijouben

3©att>e
fooimuun;
ne ban
«öngclanö
nmgetaaje
boa* Dj
bcreentcljï
lanoentc
beDingen»

gefteken in eene fecr dangereufe en fware Oorloge , te- ntnjinne.
gens een van de machciglte Monarchen van Europa, kan HfSL^ÏL
I588.
niet anders als boven maten vreemd en feldfaem bc- geben
Den
vinden te wefen , datmen tegens hen-lieden met een fo- «« ftty,
danige en fo felle maniere van doen wil procederen : *'"*
dien zy ter contrarie met alle faveur behoorden te bejegenen :ook mede ten eynde daer door voor alle de weereld te doen blijken haer dankbaerheyd en erkenteniffe
btfe naÜOÏgenbe poillCteit : In den eerften , generale voor de extraordinaris Koninklijke gunften en weldaden ,die hare Majefteyt hen heeft bewefen.
Amneftie,oblivie en vergetinge van alle 't gene ten beyEn
hare Majefteyt fiende en bemerkende dat fy door
den zyden gepaifeert was : voorts dat de vreemde Nadefe
voorfz.
exorbitante maniere van procederen grotetien uyt de Landen fouden vertrecken , en die alleen gelijks inhare eere word geraekt , fo verwacht fy dat van
regeert worden by naturelle der felver Landen : Dat
Hemeerde
hare
zyde
een datelijke reparatie werdegcdaen, ordongerefor
lyke
Chrifte
de
e
van
ook de exerciti
nerende
tegenwoordiglijk niet alleen defe proceduren
iige foude blyven ter plaetfe die was , en dat hare Majetegen
de
voornoemde
partyen tedoencefferen, macr
neren
fteyt en de Konink van Deenmarken haar interpo
.
tie
der voorfz. poin&en ïDact ook in gevalle daer tegens hen-lieden en den voornoemfouden voor de affeuran
den Lande en ftad Utrecht , ietwes ter contrarie foude
gccrcufeectsijnbe/ De
eetfïen
op bp öen-ïuuben ten
ïanftlKpb Dan Den tijD en bilauen/obccmit£ De contra* mogen fijn gepaffeert, die fu'llen hebben te kafferen en
te herroepen, en defelve voortaen te traderen met alle

ric tomben/ en bat ooft eecfï in <©ctobn ïefiïcDen / fop
mcïift en pubnjftcliu boo? geDjagen en gepjoponeect
toa3 De faftebanDen©?eDe-ïianbeI: Rebben boojt£
met Dele bivezfe rebenen gejumficcert tjet ttoeebe Dec
boojfs. tcfoluticn Dec Staten <6enecacl / bccnlacenbe
geen lafï te Ijebbenbe Doo^fS- poincten te abbopeten
of Defabuopecen/ en fo öace ijBajcflcpt geDient moclj?
te toefen ïjaec meeninge ïjen-ïupDen te Doen ïjebbcn
Dp gefcö?ifte / fp toacen becept De felbe acn De f eecen
Staten <tëcneraeï booj te bjagen en te commtmicc?
een/ ïjet toacctoeDecneeccnDeinpetfoonof bpmiffi?
toe/ aïfo ïjace jtf&ajefïept 't felbcbefïbebinben foube.
<É£p alle 't toeïfte ten toebecfijben meec p^opoofïen ge?
ballen stjnbe/ ïjebben De gecommitteeebe ban be &ta?
ten baec ban niet meec toiïïenbecmanen. €pnbïijft
ijebben De boojfj. öacejffl£afefïeptg$ïabenbeculaect
nabec tappojt aen ïjace Jtëajefïept te fuïlen boen / en
fo beïe beïangenbe toa£ be aubientie bit fp becfoeïjten
bp ïjace Itëajefïept te Ijebben / bat sp boo^ een toep?
nigtrjbg/ foube toiïïen patientie nemen/ obetmitg
öc acnftomfïe ban feftecc ^mbaflabeuc^ ban ben foo?
ninft ban ^enemaeïten / enban&cïjotlanD/ toaec
mebe ïjace J^a jefïept afê nu toag geempefcljeect / en
5ijn bacc mebe boo? Die tijbgcfdjcpben/ omtebec?
toacïjtcn be gelegentïjept / Datfe toebecom ontboDen
5oubcn toojben. 3£it Ijebben 5p goct gebonben acn
De ïfeecen Staten <0enccael bp p?obi|ïe obec te fcljjij?
ben bn ïjaec lupDen miff ibe ban Den 1 6. ff ebmarij.
3£cn u; ffebmaci Ijebben fp int lange aubientie ge?
tonunits
ïjaD bp ïjace Itóajefïept en De felbe bp gefcïj?ifte obec?
teetöctt
geïebert ïjunucu lafï enbecfoeïi/ DaecoptjareIBa?
bands
jefteptboo? eecfï geDacnïjeeft gcotc Doïeantien / ban
nl
crae
t
a
t
^
<Ö5ene
'tftïepn cefpect Dat in öaeccegacbgcD?agentoo?be/
ftrtisenaus en ban'tquacb tcactementbatfoöetfeycöfbotttbp
ötcntie bji
beftontng* haec tot fecouc^ banbenïanbegcfonben/ aïganDe?
tnne ban Si bic tot öaee IBajefïept geaffectioneect fouben
<Cnge?
mogen 3ijn/ too?bc acngebaen. €n baec na ftomenbe
lanb.
op De pjincipaïe poincten ban ïjaec-ïupbec commif?
fie / nopenbe ben ©?cbe-ï)anbeï / fo sijn be pjopooftcn
ban bien genoeebfaem geballen/ afé be gene bte te bo?
ren in be communicatie met be Üf eeeen ban ben fóabe
neöoubeu toacen/ feggenbe öace «ïBajeflept bat fp
nocö nabec op ïjen ïupbec pjopofuie letten foube / en
DiebeanttooojDcn/ en öen-ïupDen Daec en tuflajen
tcc l)anben Doen fïeïïen bp Den ^eece ^eccCtaci^
cn
aDaïfmgam / feftece memociaeï / 't toeïft fp begcecD
booi'teccfic aen De Staten <l3enccaeï obec gefonben
te tooien/ fuU$ Rebben fp binnen 3 bagen baec na
net bootfs. memociaeï ontfangen/ toaec ban fp ïjet
bubbelt tecflonb aen be ^eecen Staten <0encrael
Rebben obec gefonben / neffeng ïjacemiffibe ban ben
leftcn ffebntacp/ en toa^ be boo^fs. memocie albu£
lunbenbe :
Al emotie
Det geöe*
puteeröen
banöe
graten
<{3<nterael/
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HAre JMajefleyt fïjnde onlanx voordefen geadverteert van de ftrenge en harde proceduren gehouden
tegens de Stad en Provincie van Utrecht , en tegens de
Heercn Sonoy , Groenevelt , en andere diemen weet
tot haren dienft genegen te fijn t en haer hebbende ter
ooi fake van de hulpe en afliftentie hen-lieden bewefen ,

foetigheyd en beleeftheyd als goede en getrouwe Patriot enen
, genegen tot eene PrincefTe , welke de middelendie
, God haer heeft gegeven fo overvloedelijk tot
hen-lieder
bruyken, getneene welvaert en behoudeniffelaetgeEn ten eerften voor de ftad en den Lande van Utrecht, verwacht hare Majefteyt dat volgens het xxvij.
Artijkel van 't voorgaende contracl tufTchen hare Majefteyt ende Staten , de decifie der differenten werde gercmitteert aen haer en haren Gouverneur Generael> met
afliftentie van den Rade van State van derwaerts over.
Derhalven foude hare Majefteyt wel begeeren dat fy-lieden op nieuws een goede unie onder hen wilden maken
en reftabilieren , door middelvan haren voornoemden
Gouverneur en den felven Rade van State , ofwel dat
eenige perfonen daer toe van .weder-zyden geordonneert en indifferentelik uyt-gekofen , derwaerts werden
gefonden,
in 't feyt
van Majefteyt
de differenten
die tufTchen wel
hen geinftrueert
fijn. Ten eynde
hare
hier
door volkomentlijk van de fake geinformeertfijnde,
daer op fulke ordre mach ftellen als na billigheyd , gerechtigheydj
fal behooren. en ten gemeenen befte der voorfz. Landen
En wat belangt het feyt van Leyden, veele bcfchuldigt wefende te hebben geconfpireert en geparticipeert
aen de praclijken van defelve Stad teftellen in handen des Graven van Lycefter , alfdoe Luytenant Generael
derwaerts over , dewelke protefteert dat hy noyt fodanige intentie heeft gehad (daer van men ook geen bewijs heeft , gemerkt fy-luyden felfs hare Majefteyt prefentatie hebben gedaen van eenige Stad , welke het
ook mochte wefen in defelve Provinciën) alfoö daer
geen middel is om het leven weder te geven aen de gene
die airede zyngeexecuteert en tei" dood gebracht (hoewel fyna 't gemeen gevoelen zyn gehouden voor onfchuldigh aen fuik een mifdaed) fo verwacht hare Majefteyt niet te min , dat die feer harde en rigoreufe fententie van banniffement en confifcatie van goederen, tegen de andere uyt gefproken , door een puplycke acte
vrerde herroepen en te niet gedaen.
Ten tweeden», dat fy niet alleen hebben te doen cefferen de voorfz. harde proceduren tegen Sonoy , Groenevelt en andere , welke men weet tot hare Majefteyt
wel geaffe&ioneert te wefen : maer ook dat fy dately ken
ordre ftellen, dat den voornoemden Sonoy en andere
wel getra&eert en gecontinueert worden in haer vorige
behoorlyken betaampten , doende hen ook fo wel en der
Landen dienft
len ,als de andere Garnifoenen in
wefende. Want van defe harde maniere van procederen,die hare Majefteyt verftaet dat men tegen woordichlyk isgebruykende, kan men geen andere vrucht ver, den voornoemden Sonoy en d'andere met
wachtenals
geweld tot eenige extreme refolutie re brengen, daer
uyt een manifefte openinge aen den vyand foude volgen tvan hare tweedrachten en oneenigheden , en confequentelyk een datelyke ruine van hen allen.
Derhalven , fo fy niet te vreden zyn hen-luyden in
defe fake te verdragen om fatisfactie te geven aen hare
Majefteyt, die altoos grote forge heeft gedragen voor
de
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dewelvaertderfelvcr landen, fo falfy t'haren groten
leedwefen en tegen de aengeboren goedertierentheyd
vaneen Princeffe, genoodfaekt vvefende te defifteren
van de hulpe en afiiftentie die fy hen tegenwoordiglyken
doet , en hen-luyden hen felven laten befchermen.
Alfo dan hare Majefteyt 't gene boven verhaelt is, den
Heere Baron de Willugby , Gouverneur generael van
haer krijgs-volk aldaer, en den Heere Killegry , een
van de afliftenten in den rade van State , wel expreffelyk
heeft belaft van harent wegen de Staten generael der
vereeni^de Provintien te communiceren en voor te dragen ,fo wilde hare Majefteyt ook wel dat devoorfz.
gedeputeerden getrouwelyk een recht dubbeld daer
van wilden overlenden.
Lager ftond , uyt expreflc laft van hare Majefteyt ,
ondertekent,
Tra. JValJingam.

(^•70

35e boojfs. gecommitteerben ban be Staten gene^
taeï / ïjebbcn ïjen onbertuffc&en gebonben bp Den gto*
ten €rcforier en &ecrctari0 ïMfïngam boo?f5- Üacr
<£. bertonenbe Dat ben toelfïanb ban onfen ©aberïan*
öetoagbetepfcïjenbe/ bat be ftïagenbe partpen fon*
bengcrenbopeerttoo?benaen öaer o?binari£ B)agt*
fïraten / of bat be boleantien Hit aen fjare Iföajefïept
gebaen toerben / te boren in gefcöjifte inocöte gefon*
ben toerben aen be gene bte be felbe aengacn / om bp
Öcnïupbenöarc^ajefïeptbanbe geïegentïjepb ban

befafte te mogen informeren/ boo? en aï eer in befafte
petteojbanncren/ fonber bat fp begcerben in eenïge
ÖO^bere bebatten te bomen/ om niet te berljinbeten

öen boojtganft ban ïjare principale commiffte.
«Be peeren Staten generaeï ïjabben öaren eigent
O^telboo; fijn bertreft ooft mebe gegeben feftere me=
moric / om aen ïjacc 4lBaje|ïept^ eaben ooft te cemonfïrerenbitnaboïgenbe.

beduchtenis, dat defelve fteden ter ooifake van dien,
jin der vyanden geweld noch fouden vallen , alfo den
| verfien.
landen onmogelijk was tegens fulke ongeregelthedcn te
Befonder , nademael het gene aen 't voorfz. fecours
van hare Majefteyt boven den inhouden van het rraclaet,
uyt des lands-penningen, 'tzy aen Logijs-gelden en
andere extraordinariffe koften, befoldinge, leeningc
of vivres verftrekt wiert , de landen tot dubbelde fwarigheden gedijd , alfo daer op geen ftaet gemaekt
wort, en dat daer door middelen , om het ander volk
van oorloge te betalen, benomen worden : fulks dat nodelijk daer in dient geremedicert met den aldereerften.
Sonder dat regard behoort genomen te worden op
'tgenegefeyt word , dat fijne Excellentie uyt de penningen van hare Majefteyt, aen het volk van defe landen,
of tot dienft der felver , veel penningen heeft verftrekt,
en dat die daer jegens mogen werden gecompenfeert.
Aengefien de Staten niet konnen verftaen , dat fijne
Excellentie tot lafte van den lande eenige penningen
heeft mogen verftrekken , dan by hare kenniffe , of kenniffe van den raed van State.
Want volgende het tra&aet met hare Majefteyt gemaekt ,en behoren ook de penningen van hare Majefteyt aen haer fecours niet verftrekt te worden , dan ten
overftaen en by kenniffe van de Staten of hare Comraiffariffen.
En de gepretendeerde verftrekte penningen die verfchoten fouden wefen , fo in den jare i?86,als i?8
\ werden gefeytmeeft verftrekt te zijn, of aen fecretc faj ken, die fijn Excellentie of uyt fijn tractement behoorde
te dragen , of aen 't volk van oorloge buy ten kenniffe en
confent van de Staten of raed van State gelicht , 't welk
directelijk tegens het tra&aet was ftrijdendc.
En daerom was geenfins gefundeert, dat tegens alfulke pretenfien,der landen middelen en goeden fouden
worden geconfumeert , en den ftaet van dien geheelyken worden geconfundeert.
Maer in gevalle bevonden worde , dat van defelve
partyen yet tot lafte van de landen foude behoren te komen ,'t zy in krachte van het traclaet , met hare Majefteyt gemaekt. De adte van delatie van het Gouvernement aen fijne Exc. of de acte van het confent van contributie Sullende
:
de Staten hare Maj. gebeden hebben ,dat 't felve mach werden gecompenfeert , jegens
het notoir gebrek gevallen in 't prefteren van het volle
beloofde fecours , en uyterlijk , dat het rembourfement
van dien mocht uytgeftelt en gedaen worden , volgende
het tracfaet met hare Majefteyt gemaekt, alfo den ftaet
van den lande anders niet mocht lijden.
En verftonden de Staten , dat de voorfz. Ortel in het
openen van defen, foude handelen met alle difcretie, om
hare Majefteyt gene oorfake van offenfie te geven.
Dit was alfo gerefolveert in de vergaderinge van de
Staten generael, binnen Delf, den iy. Januaiy, 1588.

jflftttitorö Dat langen tijd groot gebrek was geweeft en noch
öieöe
de ruy teren en knechten ,
j&taten was , nopende het getal van
«enetael by haer Majefteyt tot fecours van defe landen belooft,
%'. aengefien het fecours van ruy teren tot de helft niet en
gaten<®$t\
gent
mocht ftrekken. En het fecours van 't voetvolk , boven
Rebben
nieoe ge- de befettinge van de plaetfen van afleurantie , van
geten/ont
de helft. En dat van 't geheele
He MW* gelyken ook niet over volk
was dan in de plaetfen van
geen
doe
als
fecours
flepttoan
afleurantie en in Bergen-op-zoom en Ooftende.
en hare
Want tegens die gene die noch in Utrecht en Doesjaaje*
-op-zoom geandere in Bergen
tfeptsra*
worden defe
burg warentot ,kofte
landen. De voorfz. twee
van
tien te ces
houden
mon frees fteden , als Bergen-op-zoom en Ooftende , moeden
*en«
altijds fekerlyk befet en bewaert worden, ook tegens
alle geweld der vyanden met ontrent zooo Soldaten en
300 Ruyteren.
En overmits defelve op de Frontieren gelegen zijn,
daer uyt veel voordeel op de vyanden kan gedacn worden, fo hadden de Staten de garnifoenen aldaer wel in
ordre en contentement konnen houden , gelyk fy als
3bc gefanten of gecommitteerben ban be&taten
generaeï
/ ïjielben bagelijjc aen om erpebitie te Rebben
doen noch fouden hebben konnen doen , mits betalende alle twee rhaenden , een maend folts aen den fel- ban öare Mzitfteut I en fttegen ten ïaetfïen btfe
ven. Daer uyt hare Majefteyt foude mogen verftaen , anttooo?be: bat/aï-ïjoe-bjel be toepgeringe ban be
hoe profytelyk hare Majeftcyts fecours worde geadmi- Staten/ ban batfe ïjare gebeputeerbennict begeer*
niftreert.
bentefenbenombanb?ebeteljanbelen/ I)aer jBaje*
Daerbygevoegtdatde extraordinaris laftenvan Lo- fïept met reeïjt moeite betoegen / om boo? ïjaer felben
gijs-gelden, Turf, Kaerffen en andere koften van de fte- apart een b?ebe te maften/ en daer niet meer met
ïjare faften te moepen : fo öabben fp ebentoel ïjare
den en plaetfen van afleurantie , als doen mits de menigte van 't volk, dat daer in boven het traótaet gehouden Commiffariffén erp?efle ïafï gegeben/ eerff boo?
wort , den landen niet veel min koft en befwaerlik valt, Öen-Iupben eenige openingc te boen/ eer fp ban l)aec
als te voren de geheele betalinge van de foldye , Logijs- epgen bifferenten fouben fjanbelcn / namentnjft / be
gene bie top boren berijaeït ïjebben: te toeten/ ber*
gelden en andere koften gedaen hebben.
Dat het volk van hare Majefteyt wefende , fo bylee- getinge ban alle 't gene ten bepben jijben gefcljteö
ninge aen gelden, vivres , onderhoud en uyt*teringe den toag/ 'tbertteft ban 'tbjeembe ftnjgg-boïft upt ben
landen feerbefwaerlijk was gevallen , en noch was val- ïanbe / bat öet <tëonbemement / boïgen^ '0 ïanb£ oit^
be mibiïegien / cojiumen en bjpöeben / toerbe gcfïelt
lendeals
, den ftaet daer van gemaekt, uytwijft.
ïn
fijn cerflc flaet en conbitie/ en epnbhjftcn bat be
Defgelyx dat tot hare leeningeen onderhoud binnen
den Briel en forten aldaer, ter maend tuffchen 6 en 7000 b?pljepb ban be confeientie en religie Den toerbe geac *
guldens werden verftrekt.
«De ütoninginne gefanten toaren al in Bïaenberen
Item, dat de vivres en munitions in de fteden van Ber- concert.
gen-op-zo m enOoftende in voorraed gefchikt , by na €>afïenbc gerepfl / om ben ïjanbeï met parma
4en felven te meermael geconfumcert zyn : fulx dat te te beginnen: ban Der lioniiiginne toegen toaren ge^
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j&amtn
J>«"J*
umteSe/
nopenDe

Den \ioozgenomen
il):eöeftahöel
tllfTriïCrt
öe iia*
ttittgtntte

baiuEnge*
SSL
toge ban
®ann*

Vier en Twintichfte Boek,
committeert De peeren $enn&/ <$?abe ban <©ecup /
J^illjein 23:oonc;3acon banCobbam/^facob 2Ccroft
Contre-roUeiic ban 't $?of ban De
J#eerc ban ïicofïec/
en ïjarejitëajeftept£ cacö/Baïcntnn^Daïc
itoninginnc
©octo^ in üeuörn cecf)ten/cn pjincipael B)eefiec ban
öe töcquefïen/en ^oljan lïoger^/meDc <®octo$ in uep?
Den redjten / Dacc tegen fonD De ^cetoge ban $atma
aïDaec 4©arimiliaen/ <0jabc ban 2Htenbcrge/ tfiöDec
ban Den gnlDcn ©liefe/ ffccDcriK pecenot / #eece ban
<£{)ampaignp /ïhcJjacDot/SDoctoj inDenrecïjtencn
©KfïDcnt ban mtljofê / 3(an 4tèae£ / ®octo: in Den
rechten/ en #Iamnu«£ 43acnicc / &ettttaei$ ban Den
caeD ban Staten, <©efe DifputeccDen onDerïmgelan?
ge ban De pjeccDentie en ban De plactfe Daec men bcc*
gaDeccn foiiö:/ entoerDcepnDIijftgeccfalbeect/ Dat
öe plaetfe tot SSajbojcü in ©ïacnDeeen toefen fon*
De / Daec ban bjp ïjiec na fyeDec berijael maften
cn. en tufTcïjcn ïjteft De ïtoninginne toeDecom
fnïï
©ace
aen De ^cecen fètateH genccaelgefch?eben/ljaec nocl}
öeliïagenDe ober Dec Staten öerDcpioccDucen en on?
Danlibaecïjcpt / geïp uut DennaboIgenDen23^iefte
ficn $/ ïupöenöeaï^boïgt:

„ÏHifilbe
Heeren , wy fijn noch onlanx wederom geban öeïüai Mynadverteer
t van uftreng vervolg tegens den genen,
mngtmie
hebben wel geaftedioneert te fijn tot
getoont
hen
die
ban Cttj
gelanö/
ons waerts , van dewelke de goede affedie niet geaen De
komen fijnde uyt anderen oorfpronk , dan dat fy fekeStaten
generael re proeve in ons hebben geilen van onfen goeden en opDecbetees
rechten wille , om de middelen , die God ons heeft
ntgöe &&
l:üa\wciu gegeven , te gebruyken tot uwer defenfie, dit heeft
ons met recht beweegt dat wyparticulierlijken hebben
verklaert , aen uwen gedeputeeiden , leftmael herwaerts gekomen , dat wy verltaen onfe eere grotelyx geraekt te fijn door uwe voorfz. rigoreufe proceduren , en
dat wy noyt hadden gemeent , dat in de herten van de
gene, die wyfo veeleen grote weldaden doen, fo grote ondankbaerheyd foude konnen wonen, 't welk ons
ook beweegt om u by onfe eygen brieven te verfekeren, dat in gevalle gy-luyden in toekomende tijden
geen ander opficht en hebt tot onfe eere , dan gy te
voren hebt gehad , en indien gy geen ordre ftelt om
onfe eere te repareren , en te voldoen 't verfoek dat
u van onfent wegen fal voorgehouden worden , niet
ftreckende als alleen tot welvaren van den lande , fonder ons eygen profijt daer in te foeken , anders dan te
wenfehen u welvaren en voorfpoed , fo fullen wy t'onfen groten leetwefen , genootfaekt zijn, gantfelijkte
defifteren van onfe gunlte en affiftentie , en u-lieden
plat te laten op u felven , gelijk u-lieden particulierlijker van onfent wegen gefeyt fal worden , by den
Heere Baron van Willugby , Gouverneur van onfe
macht derwaerts over , en onfen dienaer Killigry , afiïftent van den raed van State. En hier mede mijn Heeren, bevelen wy ons in uwe goede gratiën, en bidden
God u-lieden te geleyden en t'afiifteren met de fijne. Gefchreven in ons Kafteel van Groenwitz den 12. Februari
lf$8. onderftont, U E. E. goedwillende,

Snttooo:
Debanöe
Staten
generael/
op De aü«
bmentte
ben bp ha
re'öefaHï
ten ge-

andere Heeren en Ingefetenen defer landen geaffec"Honeert te wefen) eenige feve're en rigoreufe proceduren
fouden gebruyken. Én dat uwe Majefteyt foude verftaen jegens de exceflen in de Stad Leyden , in Oclobri
left- leden voorgenomen , te feer rigoreus geproccdeert
te wefen , waer op wy uwe Majefteyt onderdaniglijk bidden , dat haer gelieve voor antwoord te verftaen
ons van herten leet te wefen , dat nu meer als 1 jaren by
uwe Majefteyt en de Heeren van uwen Kade meer geloofs (chijnt gegeven te zijn, den genen die van defe landen niet wel bekent zijn , en die de gelegentheyd van de
perfonen en faken defer landen niet wel verftaen , op
't gene defelve dikwils lichtveerdiglijk en precipitantelijk fonder van de fake te recht geinformeert te zijn,
hebben gefchreven of by monde overgebracht : als den
genen die in de landen geboren , gegoed engevriend
zijnde , en die van de beginfelen defer Oorlogen ,
hen tegens den Spangiaerdcn en hare adherenten getrouwelijken , en met een onveranderlijke conftantie
hebben gequeten , en die overfulx de gelegentheyd
van de faken defer landen grondelijk verftaen , en volgende hare beroepinge , bedienen en beleyden , en
die oprechtelijkcn tot uwe Majefteyt altijd geaffedioneert zijn gebleven, gelijk wy volkomentlijkverfekerc
zijn, dat nopende de poincten in de voorfz. memorie
vervattet, en hier voren folemnelijk verhaelt, is gefchiet. Want het is fo verre van daer , dat by ons in 't generael ,of by yemant van de Provinticn in 't particulier
jegens de Stad en Provintie van Utrecht , eenige rigoreufe en fevére proceduren fouden gebruykt zijn, dat
ter contrarie (niet tegenftaende by weynig vreemdelingen in de Stad en lande van Utrecht noch geboren, noch
gegoed , noch gevriend wefende) als onder anderen de
Minifter Hermannus Modet,Gerard vanDeventer,Hen-

(Fol. 8.)
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bc
ricus Agilasus, en Jacques de Pottere overleden , t'ze- gen
fiÊhouüen*
dert d'aenftaende 24 maenden herwaerts > om henfelven in de regeringeenadminiftratie van de gemeene lands*faken en penningen van den lahde van Utrecht
by indire&e middelen te brengen > daer toe fo violente en onbehoorlijke proceduren gebruykt zijn , dat
van gelijke in defe landen, in de naefte 100 jaren niet
is gehoort. En tot hare meninge gekomen wefende y
te weten , na dat zy te wege gebracht hadden , dat
oude Patriotten in de Stad en lande van Utrecht geboje.n, gegoed en gevriend zijnde, en aldaer in de regeringe wefende , inordentelijk en buyten wege van
recht uyt de voorfz. Stad en Provintie verdreven zijn
ge-weeft. En zy-luyden met eenige andere vreemdelingen , van hare hant-vliegende , de principaelfte Officien
van de voorfeyde Stad en lande, hen met gelijke recht
hadden doen confereren , hebben van dier tijd af , om
hen-luyder fadien en geconcipieerde regeringe ftaende te houden , gearbeyd , om met maniere van fpreken Hemel en Aerde te bewegen , ten eynde in de andere Provintien en fteden van dien gelijke proceduren
fouden worden gebruykt , om alfo den ftaet van den
lande het onderfte boven te werpen , waer tegen by

ons in 't generael en de Provintien en fteden in 't particulier, geen andere proceduren zijn gebruykt, al»
dat wy fijn Excellentie den Grave van Lycefter over
getekent ,
18 of 20 maenden hebben geremonftreert , dat fulke
Elifabeth.
proceduren niet anders als der luydén ruine foude
d' Opfchrift was aen mijn Heeren den Staten generael mede-brengen : En dat daerom fijn Excellentie volder geünieerde Provinciën.
gende het tradaet met uwe Majefteyt gemaekt, tot redres van dien in tijds behoorde ordre te ftellen. En is
<©pöe memorie/ öen geöeputeecöen ban toegen voorts by onsmetfendenvanCommiflariflenenfchriiftace ifèaj. obec-geïebect/ en up Deboo^fj. geDeputeer* ven van eenige Brieven, gearbeytomdenloopvande
öen aen De Staten generael obec gefonDen / Daec ban voorfz. proceduren by vriendelijke indudie te doen
op dat der landen ruine foude mogen weroonmentie
in Defen boojgaenDen
gemaent i$ / ophouden,
Öebben
den verhoed. Dit zijn alle de proceduren, die by ons
De boomoemDe
Staten öace bn'ef
IBajefïept aïDu£
geanttooojD :
of yemant van de Provintien jegens de Stad en Provintie
van Utrecht zijn gebruykt , tot dewelke wy, volgens
E-vrouwe , wy hebben uyt deadvertentie van on- de gefworen Unie , tuifchen de Provintien gemaekt , en
fe Gefanten aen uwe Majefteyt en de memorie hen- volgende onfe opgeleyde ampt gehouden zijn. Daer teluyden overgelevert , met bedroeffenifie verftaen, dat
gens zijn wel geinformeert, by wat middel de voorfz.
door finiftre en quade rapporten u Majefteyt een opinie vreemdelingen in de regeringe tot Utrecht geftelt,gearfoude hebben geconcipieert , dat wy tegen de Stad en beydhebben,fo by de Staten van departiculiereProvinOverProvintie van Utrecht , den Heere Sonoy , Groenevelt tie,by de Magiftraten van eenige fteden,by eenigemeente,
en andere (die hen veynfen tot uwe Majefteyt meer als ften en Capiteynen 3 by Minifters en eenige van de Ge-
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meente, om defelve tot onbehoorlyke extraordinaris
proccduren jegens haer wettige Overigheyd te bewegen : Maei wy hebben 't felve, de gelegentheyd des
tijds, en geftaltenifle der faken den landen ten beften
moeten toe-geven.
25eroereru
Wat den Overften Sonoy aengaet , al is 't fo dat den
felven
jegens de eenigheyd en gerechtigheden van den
reöiiiïit te;
gensDen lande van Holland , en jegens het ampt van den Gou^üerlten
verneur van den felven lande, fonder eenige kennifle
^OIW?.
van faken , hem heeft laten voorfien met verfcheyde
commiffien , en dat de Staten daer over aen fijne voorfz.
Excellentie geklaegt hebbende , defelve uyterlik al
den 24. November , in den jare ifS6. by apoftille heeft
verklaert , dat in gevalle defelve commiffie der landen,
gerechtigheden, ofdeautoriteytvan de voorfz. Gouverneur waren prejudiciabel , hy hem rapporteerde tot
het gene de Staten daer in fouden ordonneren, en dat
den voorfz.Overfte daer van volkomentlijk bericht zijnde, folemnelijken belooft heeft hem met defelve commiffien niet te behelpen : dat hy nochtans tegens defelve beloften niet alleen gedaen, ja den Gouverneur van
Holland deningankvandelted van Medenblik , ftaende onder zijn Gouvernement, felfs gewapenderhand
belet, en de ftad Medenblik tot befwaernifle van de
goede burgers aldaer , entotconfufievandenftaetvan
den lande, met 3 of 400 Soldaten, boven den nood
befwaert gehouden heeft , fo & nochtans jegens hem
in den tijd van ontrent een geheel jaer niet anders gedaen, dan met fenden van verfcheyde Commiflariflen,
en met fchrijven van veele brieven gehandelt is, om hem
tot redelijkheyt te bewegen , daer ter contrarie, hyde
goedheyd en civile proceduren abufeerde, en om te illuoeren de refolutien by ons , den rade van State, en alle
Overigheden in defen lande wefende , die over hem
hadden te gebieden , by dewelke verftaen is geweeft,
dat tot redres van den ftaet van den lande , de ftad van
Medenblik alleenlik met ifo Soldaten befet foude
worden.
En dat den voorfz. Overften , den Gouverneur van
Holland in fijn Gouvernement foude obedieren, in het

geweeft, daerinfulke ordre te flellen , door dewelke
en andere rer fake dienende , men, verhoopt hen-luyden
tot redelikheyt te brengen , om der landen ruine en den
voortgank van fo fchandelyke en fchadely ke handelingc
te beletten.
Aengaende de faken vanGroenevelt,en weten wy niet
dat eenige proceduren tegen hem zijn gebruykt : want
al is 't fo dat van hem en fijne Capiteynen by ons begeert
is geweeft, inftruclie vanharen handel, van het overgeven der ftad Sluys , fo is nochtans daer op by ons niet
vorder gedaen , principalijk , overmits 't felve gefchiet
was onder 't Gouvernement van fijn Excellentie.
En fo veele raekt het fait van Leyden , hoewel wy geinformeertzijn , dat met goede kennifle van faken uyt
wettelyke en gefondeerde redenen , in defelve fake is
geprocedeert , fo fullen wy nochtans niet anders fchri jven, dan 't gene by degebannene felfs voor hare ontfchuldinge is uytgegeven , waer by fy bekennen , dat fyluyden private perfonen wefende , conventiculen gehoudenin
, defelve befloten hebben, hen met het volk
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van oorloge en eenige van hare factie, Meeftersvan't
ftad-huys der voorfz. ftede te maken , auctor itate te jure
Magiftratus > in 't doen van publicatie, en anderfins te
gebruyken , eenige van de Magiftraten en andere Officieren van der ftad te apprehenderen. 't Welke faken
zijn , die in defe Landen(ook na de gemeene gefchreven
rechten) capitael zijn , en als capitael altijd by de Offiiciers van alle grote en kleyncfteden van Holland , volgende hare Rechten en Privilegiën, aen lijf en goed executabel geftraft zijn. En mitsdien twijffelen wy niet , of
uwe Majeft. te recht van de voorfz. fake geinformeert
zijnde, fal onfe proceduren niet anders als wel verftaen ,
en niet geloven de quade rapporten en advertentien , die
van ons of onfe actiën gedaen fouden mogen worden.
Te meer 2K0 wy uwe Majeft. mogen verfekeren , dat
wy ter goeder trouwen niet alleen hettra&aetmetuwe
Majefteyt gemaekt fullen onverbrekelijken nakomen,
maer altijd met dankbaerheyd uwe Majefteyts weldaden en gunfte tot de confervatie defer landen, na ons
uyterfte vermogen , onderdaniglijk erkennen.
Wy bidden infgelijx , Me-vrouwe , uwe Maj. feer degene hy hem tot der landen dienft foude gebieden , te' moedelik , dat defelve gelieve ordre te doen ftellen , dat
wege gebracht heeft , dat 's daegs voor de infinuatie van
defelve refolutie , de Soldaten in Medenblik leggende, den Gouverneur van 't fecours , 't welk uwe Maj. door
die in de naefte drïe jaren wel fes maenden folts meer
hare genade gelieft heeft ons te accorderen , gebruyke
ontfangen hadden, als andere Soldaten , en wiens lo- 't felve fecours ten dienfte van den lande met al/e goede
pende maends folts niet over de 14 dagen verfchenen
correfpondentie , fulx als by den raed van State geadvifeert
en geordonneert fal worden, volgens het traéraet
was , den welken ook promptelyken defelve maend
folts aengeboden worde , na dat fy in hare garnifoenen met uwe Maj. gemaekt. En alfo eenige Lands-penningekomen fouden wefen,een muyterye gemaekt hebben, gen met andere, gedeftineert tot betalinge van de laften
om te hebben afrekeninge en volle betalinge , niet al- van den oorloge , hebben fekeren tijd geftrekt en geleenlyk voor hen felven , wefende tuflehen de 500
bruykt geweeft aen leeninge van de garnifoenen van
uwe
Maj.
in de ftad en forte van den Briele , waer door,
maer ook 't geheele regiment van den voorfz. Overften,
van den tijd van jz maenden : ook met verklaringe, dat en om dieswille dat defe landen de voorgaende twee jaren hebben te feer belaft geweeft by de lichtinge van het
fy uyt de ftad Medenblik niet wilden fcheyden , voor en
volk
van oorloge , fonder weten en confent , onfen ftaet
al eer defelve betalinge foude wefen gedaen , welke betalinge alleenelyk voor het regiment van den voorfz. is verlopen en in confufie is gevallen , in voegen dat wy
Overften, fterk wefende tuflehen 16 en 1700 Solda- niet hebben konnen furneren en procureren de betalinten, apparentelijk meer als 500000 guldens foude bege van fo groten getal krijgs-volk. Bidden als noch,Medragen.en confequentelijk voor alle de Soldaten in dien- vrouwe, uwe Maj. feerootmoedelijk, dat defelve gefte van de landen wefende ( die niet qualijker als het dient zy door haer genade, daer in fo tevoorfien, dat
Regiment van den Overften voornoemt fouden willen den ftaet defer landen daerom mach ontfangen foulagegetra&eert wefen ) meer als 5000000 of 6000000 ment : en onfe gedeputeerden (die wy na uwe Maj. afguldens. Tot verfterkinge van welke muyterye een geveerdigt hebben) te geven favorable antwoord. Hier
verbond en complot by den Overften met denCapiteyn mede , Me-vrouwe , bidden wy den Almogenden,uwe
Criftal en Wolffwinkel in Medenblik leggende , is ge- Majefteyts throonteconferverenin alle gerechrigheyd
maekt ,by hen getekent en gezegelt , daer mede hy en juftitie. Uyt 's Gravenhage den 8. Marry, 1588. Onder ftont, van uwe Majefteyts feer ootmoedige dienaren,
gefonden heeft aen verfcheyde plaetfen , daer de Soldade
generale
Staten der vereenigde Nederlanden, ter orten van fijn regiment ingarnifoen leggen, om defelve
donnantie
van de voornoemde Heeren Staten ;
tot de voorfz. muyterye ook te bewegen. Uyt de voorfz.
" C. irferflenr.
muyterye is gevolgt dat de burgers en ingefetenen van
Medenblik , by de voorfz. Soldaten zijn ontwapent , en
geteykent ,
gedrongen om de Capiteynen,Officiers en Soldaten , hare lopende befoldinge ten vollen te betalen. Dat de
3£aet na tytft btfoanirililijhtMciieftcvtttodifc?
platte landen zijn gedreygt met ruine , in gevalle fy geen Rere pjopofïtie aen be Staten generaeï boeit boen / fa
geld voor hen-luyden wilden furneren , en dat by geene boo? be i^eere WiltuQhpl aïgSlïeutenantüan nare
middelen, den vooifz. Overften of garnifoenen tot re- JBaj.fccourg/ enbeïfeereftiïlcgrp/ ï1acbban|)are(Foi.9.;
delikheyd of af-ftand van de voorfz. proceduren zijn te Mz). in ben cabe uan &rate/ bit top ftier na bcrDaïcn
bewegen geweeft. Sulx, dat om te beletten dat fy haer fullen / met be anttooo?be bp be Staten generaeï
quaed voornemen niet fouden volbrengen , nodeliik is gcgeUen / ban fuflen eerfï bojberg toetfclaren 't gene
(£) a
Dp
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Ou ben <0jabe ban Mmt$ gebaen i$ / om te betyebi* 1 &icc op Ijebbrn De gcbcputecröen ban De bpf Col* antfxwm
Bcnocacfcöillcii binnen Der ftab ïUrccIjt/ baec ban jicgicn binnen «trecto bc£ anbctcu Dartó boo? ant* S5££.
urn m'tboojgacnbc bocïi IjaDöcn begonnen te fp:c= jtooo?b gegeben / Dat fp grbclibccectt fjcbbenöe op be 5e op De
ben bp fijn <0cnabc boojgepouben / be* bóo?fe
hen : en mcöe ban öe ppccbiiccn gcljoubcn tegen oen pjopofme
poincten / al£ te toeten: om be que* S8§,
tluee
in
fïacnbc
be
in
tept
«ébetflen £>onou / baec obcc bace Jtëajef
fticn en misbeeftanben / geeefen tufleben eenige Ie* <©?abe
boo^.mcmorieenbncbcgeftlacgt en bp be staren
ben ban be Staten / te berbjagen en bcflujïtcn/ ïf^JJ*1
genecael Ijicc bo?en aen bace .liföajcfïcptgeanttooojt Daec
toe fijn «tëenabe bcm pufentccebe te toiïïen ïatcn joSg/
en crcufcgcöacn5tm.
bjp bec* geb^upnen en interceberen met ben Cnnt5eliecban etc,
§n't ïactlle ban't boojgaenbe boefc öebben mecre
p ÓkelbecIanD/ en eenige anbere goeöc lupDen»
ïjet
ïjaeit f)oe Dat eenige (jen nualificeccnDc ban
<Öu om te boo^en.op ben inojacbt fijn <0cnaDe / ut
jt
ötcecl
Deel ban Den Öiböccfcbap oan ben lanDc
öie gebjoaiïInftSöntec bcegaDcriugc ban be Staten fijn antocitept fo in ïirijg- al£ politic- faheu ge*
ban öcn felueu UinDe befebuben fijnDe / tecompare* I Daen/ babDmgcrcfoïbecrtcnbecïuacttfobecrteccs
reu/ en obec fulr ccpufenterenöe Den ttocDenfïaet j fle poinct aengaet / Dat fp geen gcfcbiïlen of Diffecen*
ban Den ïanbc/ binnen J©oecöenbecgaDcct3i}nge* ; ten met eenige ban DeïcDen/ nocb ooh met fcftett
• <£DelïupDen Defcc $?obintie tot ïlDoccDcn in 3&e*
toccfï/cnalöaecfcftccpjotcfï geDaen bebben/en'tfclbe
bpnuffiöeacuDeng?abcban^ieutoenacr/Ji^cnr^/ rembn boo?ïcDcn becgabert getoceft ijcbbcnbe / öab*
etc. a$ fïab-boubec ban Utrecht / obecge? onben beb* Den : maec fo baec eenige toacen / batfe tocl te b?cben
bml toeifoeueuDe Dat fijti<0cnaDe De goeDe IjanD fou* toacen/ en bertelift begeecDcn Dat Die berïjoeb tocc*
DcgdisüenDafraentebouaen/Datallefaucen/nuu* j Den/ toaec toe fp-lupben ban bare 5ijDe/ beg bet*
bjiigljeöenfnmttactieiunöacepnbiïegien/cofïnmcn foc^c SÖnDe / fijn <6enaDe Daec toe aïle mogeïijfte afc
en gcrccbtigbebcn foube torrD«:ngcccD2efFcert/ gebe* fifïcntie fouben boen. 23eïangenDeïutttoeDepoinct/
tctt en gecemeöseect / op Dat alle topbec beeïoop becftïaecben be boojfs.geeugcerben/ bat fp niet toi*
boos genomen mocjjjt toecDen / en Dat spn dBcnabe bie ften bat fijn <0enabe bp 5«" lupben in fijn antocitept
bo(a!ieninge soube geueben teDoenDatfp-ïupDcnen cenig inbjacljt gebaen foube mogen njefen/ en of
'tgêmeene lanD in ften ïupDcn gccecljtigljepD niet j fuïcgcfcDtetbïace/ fouDen De JjanD Daec aen ïjouDcn .
toccDen gep^cjubiccect,
| Dat Daec op met fijn 45enaDe in een bjienbnjne eom*
Mjw 45enaDc De <6jabe ban Mt m$ &ecft ï)iec op municatie getccfreu/ eu fijn boo^fs, ^enaDe Dieg aen*
eenige upt De Staten ban Den lanDe ban Htrecljt Den gacnDe alïe ceDeïib conttntement gegeben kuerDe.
ij.^anuacij iT88.bpficn gebö^Dect en Docnbecoe* | ^tfc anttooo?Dc bja£ geDaen in Dec Staten namec/
pen/ 01 Denfdbenboojgeb?agen |)oe Dat l)em een p?o* en gcDateett Den 4. !lanuacp iy8s. en tec ojDonnan*
teil in fid} begenpenbe aUen borigcn bccloop tocge< tie ban De geeïigeecDen/
fonöcn/toaö bp Den boo?f5.ïubbecfe&au /Dat !)cm öaec
ondertcykent,
Stric^.
ccrspbcn
Dacbanöa
toa^/
mtii
boojgcfto
ook
tegen
ban geöjhcn een p^otefï foube Qcïcbiet jun / tnaec upt
*)P / geïy^i ooh alle eccïiebcnDe / niet anbec^ honbe
uébtnben noc& fpeuren / Dan Defet ^obintien en tja3£e aentoefenbe €Delen en ïïiDbetfcljap '^ïanD^ ^«0,,,^.
cec aller onbecganft.
geboo^t De boo?f5. p^opofitie ban Den beban&e"
^ecïjaïbcn ÖP tot gcnocgDoentnge sijnec confeien^ ban^tceebt/
becftïaecben fijn <£enabe ae nb»fttto
^raDïjouDec/
^eece
boo?f:5.
titl eece en pïicfjt/ ïjem erpceffelp begeben |)aD? ljoocl)ïijft te beDanften ban Den goeDen pbecDie De* en SS
De/ om öaer-ïnpDen tot bjeDelijlten toefen / Daec feïbe toa^ betoncnDe t maec Dat fp niet toiflen ban febap/op
mcöe fp ööoi fülften fcftaDclijhen mifbecfïant niet eenige mi^becflanDen / Doeï) fo Daer eenige toacen JJ <*gas
te g?onöe en gingen/ te becmanen/ Dat De goebe tuffcljen öaec en eenige €Delen in ^oïïanD toefenDe / ^ycutoe*
refoUitie bk De t'famentïnfte beceenigbc ^obintien Dat jp moeiten ïnDen Dat Defelbe beeïjoojt 30tiDen naetepjoa
5ouben nemen moeten / en meec Dan tijb nm$ / niet toojbén •:/ baec in 3p ben in alle tebcïnfttjcpt toilben ^ttf»
bcr^inöat bjcröe. Met aenbiebinge Dat Ijp l)em Daec laten binben/ Dan bonden lyact feecgegcabeectbp
in \si\bc laten gebiuphcn/en op baec toelgeballen Den 5ehec p?otefl bp Defelbe €Delen binnen iDoecDen ut
Cantjiüerl/omhumalg eenen bpfonbccenliefljeb^ ^ccembn gepaffeect / toiïlenDe annieöeïecen en
ber bec r enigljept / met nocl) eenen upt 3ijn ^reelïen* rafferen De becgaDecinge ban Den Staten / mitfga*
tic ÖaeD / Die IjcninfgelnU gelieben foube meöe öaec ÖLTJ5 'alle ccfoïutun en acten Die bp Den Staten ban
toctegebwnïten.
Den ïanDe ban Utcecbt boo?f5- fonDec ben-lupDen
^ebjtjle öp 00& uptbobengenoemöemifbecfïant bptoefen genomen fouDen too^Den/ 'ttoeïhljenfeec
in beeïc manuren / ban tucgen DjanenDe Diguitept en buemt Dunnt / fonDeclinge naDemaeï Defelbe <£De*
p^reminentien gcleDeect toa^/aig in commanDement Jen fo loei op De becgaDecinge befeïjuben too?Den en
cnDifpofitie Dec gacnifoenen/ eu mat Daec aen tua? ooft compacecen mogen aï^ fp-lupDcn / gehjft oor
klebenDe/ aljl ban gelijken in anDecepolitijlte falun eenige ban ben geDaen / en De J>cab ban tïtcecljt
Öem al£ ^taDöoubcc (bie fonbee jaetantie te fpu^ gefcequenteect ïfébben / te meer fo De Jttöagiftcaet
ften / alttjö. bp een pegelp ficlj onbectonteïplt ge* Dec boo?f5. ,§taD bp bace cefolutie op De fafte bec*
Öouben öabbé) competecenbe/ melhc om becbittecin* feïaect beeft / baec-ïupDec fafte met Öecïjt en ^uftitic
ge te becöoeDen/ Ijp boo? Dit-macl boo?-bp gacn tegen^ Defelbe CDeïente tonlen becbo?Deren 7 fonDec
tuilöc.
petDateïbftenmiDDelectriDtetoiïïen tegen? b^n-ïupJ>u toa.ë fijn begeren fp toiïDen Dit ïjen-ïupben Den attentecen/ alfoDatfe cenDjacbteïiK gecefoïbeect
pnncipaïcn boojbjengen / en ficl) conbelijli becfeïa* toacen bace en Dec Staten becgaDecingen en cefoïu*
een/ offpoalinuboo?taengeDacï)tcn en begeecben/ tien in geen Debat te toilïen laten tceeften : maec Dat
bcrmogenjJ Ijcbbenöe commiffie en inflcuetie l)emte
bp
aïle 't gene
entoefen/
becgaDecinge/
Defelbe
fpgeDenften
cefpectcccn/ en mitjS toeeïj ncmenbe alle biffibentien/ Defelbe
en ban
foube
gecefoïbeect
en
gebaen
te obebiecen.
't gene Daec aenenbanDepenDeccnfouDemogen/te
«Öfmgcbaï niet l)cm te becbenften bie toegen booj beïpen DefenDecen en fïaenDe te ïjouDen/ neffer^i
De ïjanb te nemen/ baec mebe fijne confeientie gebijt/ yanöecc IcDen Die comparecen fouDen. ^ïengaenDe
fijn cec en ccputatte ban toegen fijn af-ïiomfïe/ en D?a* ^ei ttoebe poinet ban Defelbe pppofitie / alfb Daec
gcnDc ftaubö halben beljouDen en ÖP bp Ijaec B^aje? beele falten biec in gepaffeect toacen/ Die ten bepDen
ftept/ fijn ^cccUenrie/ Staten genecael / en een pege* 3ijben DienDen bergeten te too^Den / bonben goet Dat
men Daer op met fijn <$cnabe in bnenDelijfte commu*
ïijlt onbcbac'jt moge blijben.
'tllDelft Ijp tjfn lupben Daecom boo^icïö cn&aec nicatie treDcn fonDe ,/ en De gecefene Dif ecenten be?
cefblutie bo:beröc : ten epnDe eenen pcgelpen af? fïecjjtten / tot toeïften epnDe fp gecommitteect bab*
gcfneöen jp I)em te bcfclmlbigen ban te feec ïjaefïig Den De tilacDg-beece ban Den 23ecgïj/ Dei^eeceban
ofïicl)tbeccbig/ of upt Ijaet en mjt / afgeUcecben SSjafteï/ en ben S3ucgecmeeflec Üupfcb/ en toag
gemoeb / ofbiccgelnheoojfaftenljiecingcpjocebeect
bef e anttooojDc geDaen ten Dage boo;f"5. en bp Den
te Ijebben.
boo?f3. Scrick getepftent.
5Den
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&m ^acb öf c StaD Utrecbt bebben boo? eecff fijn Staten generaeï geDeïibercert tocfenbe / toierben
gecommitteert een urn EeïanD en een Uut ©ncflauD /
<*&enaöe bebauftt tioo? fijnen gocDen pbcr en Ct)?^ om fijn <&enaDe aen te feggen De boojfj. refoïutie /
fïebjïi boojucmen / om aïïe mtëberfïanben en onee*
nigtjebcn te befïicbtcn : maer acngefïen De boojfcpDe met De rebenen Die lyaa totttt nemen ban Die refolu*
€Defen bnpten De mettige bcrgaDeringe Staetg-iuij* tie baDDen gemobeert / om Daer mebe te conf "erberen/
fe of ban Der Staten toegen aengefïcït/ en fonDer De eere / reputatie en refuert ban bepbe coïïegicn / ten
Die anDerc <£beïcn bare mcbe-ïiDmatcn toettcïijften epnDe fijn «èenaöc beïiefbe bem Dacr na te confonne*
neegaDerc / niet anöer£ toaren aï£ particuliere perfo* ren en ïiieDe goet te binben.
3£e boo?f3- gecommitteerDett/3$eRe en Cammin*
nen / en nod)tan£ fïcb onDerfïaen baDDen Den jtëagt*
ga/
nebben boïgeng baren ïaft aenDen<6?abeban
fïratcn Dcfer StaD bpbarcfcbflften boo? ontocttig
te fdjcïDcn / Dat men fijn «gSenaöe noo?-öouöen en ^euro' geopeut De refoïutie bp De Staten gencrac!
ucrtonen fouDe / Defehnurie fijn <£rceïlcntie {%pce* genomen/öp De recjuefte ban De <£Deïen banlltrccbt/
ftcr) Dacr na fijn <0cnaDc feïfé / en epnDïin De geïjceïe in confomiite ban De apoftilïe bp fïjnCrrelïentie (ban
Staet Der fiepubïpe te betreffen / Dacrom fijn <8e* Hpcefier) geflelt opbeöemonfïrantienaenfïjn<£r*
nabe [joacïjlijft gebeDen en berfocbt fouDe toojbcn/ ecïïentie geDaen / ten epnDe Defeïbe fijn <®enaDe fou*
Dat Dem fouDe beïieben te beDenïfen ïjoe noDicb b« De geïieben goet te binben / en ïjaec effect te ïaten fop
teren / tot De conferbatie en meerDer bebefringe ban
311 b'autoritept ban be toettige <®bcrigbeptbicr in De autoritept en refpect ban De boo?f3. Staten gene*
boo? te ftaen ) en be boojfj. JBagifïraet in Daer goet
cecfjt / eere en reputatie te beïpen betbeDigen / confï* raeï / mitfgaDecg om anDere reDenen fïjn <6enaDe
DererenDe aen De eene 3pDe De fojgcujïte confecjuentie/ boo?geD?agen/ Detoeïhe Defeïbe Staten tot bet neDer felber refoïutie baDDe betrjogen : Dat fijn <6e*
en aen D'anDerc 5ijDe Die ongclijhe pjopofïtie tuffcijen naDe menDefeïbe
peeren Staten baDDe ïjaocljtijii Daer
Den felben .fl&agiftract en fobanige particuliere per*
boo^
Doen
beDanften/
mitfgaDer^ ban bare goebe
foncn j bcrhïarenbc Dacr beneffen£ aïfo De feïbc inju*
rie fijn «Urceïïcntic pnncipaïijfe betrefte / Dat Dacr in gemegentbept / om De ïcDen Der Staten ban Utrecbt
fonDer fijn beïieben fonbetïmge niet te Doen toag/ te fien bereemebt / maer Dat bp niet tegenfïaenDe aïle
Defeïbe reDenen boo? afë nocb niet honDe ïaten Daer
toecï min Dan fijne inacïuV autoritept/ en 't gene bp
bem/ aïg <6ouberneuc generaeï in Defe StaD geDaen in te pjoccöercn/ boïgenDe 'tgcnctoaggefiatueett
toa£ / in Debat getrochen 5tjnDe / Daer op ban De£ bpDcaïgemecne Unie/ geïijït fI|n<6enaDe begonff
üBagifïraetg toegen communicatie of ecnige af- ban* babDe / om De boo?f5. partpen te bergeïijften ; ©afïe*
Deïinge ftouDe gefcbieDen fonDer fnn confent : onDcr* lijü bertroutoenbe Dat fijn <6enabe aïïe Degerefene
tuffeben fouDe fijn dBenaDc fïcb berfehr ren Dat befeb mi^berfianDenfouDeacco^Deren/ én De boojf3« ïeDen
be CDeïen ban Deg 3$agiftcaet£ 3ijDe niet anDerj? Dan onDérïinge bereenigen/ met beïjuïp ban Den i^eere
bp beboo?ïpe tocgen ban recljt en jufïitie getcacteert €aut5cllier en Baïcït. ^aer toe bp Den ïlabc ban
State tot fïjn <&enaDen0berfoeft gecommitteert en
fouDenujo^Den.
3©a^ boojtg bp fijn €>enabe berfocöt / nopenbe De bcrmiïïicbt. ^at 3bn OBenabe mit^ Dien bcgeerbe/
ÖanDtjoubige ban fijne autoritept/ fo in politie aï^ bat De Staten generaeï fijnnoo^nemen toilDengoet
nrijcïjg-faften/ toaren fp teb?eDenDatbpDeJbtaten binbeu/ bouDenDebaecboo^refeïutien fo ïangefu*
of b,ace geDeputeerDen/ eenige gebcputeerDen gecom* fpcniS. ^aer op na communicatie en Deliberatie
mitteett njo^Den/ ombp onDérïinge communicatie toerDe gerefoïbeert / Dat fonDer p^ejuDitie ban De
fijn oBenaDe Daer op afle goet contentement te geben/ boo;ft . apofiiïïe ban fïjn Crcellentie/ n litfgaDcr $ ban
Daer toe fp mcDeberfocïjtcnbe öaeb^-ïjeerebanben De refoïutie Den 13 . 3!anuarp genomen / biijbenDe öe
^erg / De $eece ban 23?aneï / en Den 25ucgecmeefïer feïbe refpectibe in bacr geheel en hraebt / De Staten
moebten ïrjDen Dat bp fijn <6enaDe of eenige anDere
öupfcö | geDaen afë boben/
neutrale
perfonen toö?Dc bp Der banD genomen / om
cd ondertekent
partpen met minïtjh natyacb of fubmiffie/ geïtjïi
G. vander Voort.
a\$ boo? 't bequaemfïc met contentement ban bepDe
<®en %i. SJanuatp 1588. toa^ inbenergaDecingc partpen fonDe mogen gefcbieDen te bereenigen. %e*
ban De Staten genecaeï gelefen De termefïe gep^e* bouDeïijït Dat Defe banDeïinge nietfouDeüjo^Denge*
É«foiutte ^ntee ct / to*1*5 °P JcDelibercert en goet gebonDen traineert : maer binnen no?te Dagen afgebaen/ bou
u« ^td= toa^ / Dat uoo^ eerf! De Staten ban Htrecfit fouDcn
DcnDe Daer en
en DetuffcbenDe
booif'3.in fwcljenntie
refoïutie banf frjn
boojfj. Staten
om
ren «Bene. vuecDen berfc[)?eben ban toegen Defeïbe bergaöeringe <Srceflentie
ÏÏJKjS enDenÜiaDe ban ^tate/ ten epnDe Daer €. eenige fo berbe De noo?f5. nereeniginge bp fïjn <ï£enabc niet
op ben committeren en Deputeren fouDen te compareren hofïe gemaent too jDen / Dat aï^ Dan De noo?f5. refaïu*
naem ban binnen 8 of ten minfïen 10 Dagen boo?aï fuïnege* titl baet effect foeteren en na genomen fouDe too?*
Seel
De puteerben/ aï^ De peeren Staten generacï en fiacD Den.
^ienboïgenDe bebben De ïïaDen ban State ge*
baube
ban Staten Dacr toe fouDen committeren / omtjet
committeert Den boojf5.ïf eert <iTant5cïïier ^ïbettu^
^a?/n
tian partpen
te berfïaen
/ en 'tenfcïbe
met aïïe
«Leien öïff^8111
ininujHe miDDeïen
ter neDer
te ïcggen
pattpen
te Heoninu^ en meeflcr Siacob ©aïeft / öaDen ban
ban &: acco^Dcreu/ fo berre eenicïjfin^ mogeïijftfouDetoe* State/ om DengemeïDen OBjabcban^ieuujenaec/
fflb\xc$j ^c. tcaffïfieren / en be Differenten gercfen
{JJl)t
fen ; enbpalDicnniet/
Daer na teop'tberfoeftbanDe
Sueert,Jf" fuppïianten
naber gerefolbeert
toojDen na beöo* tuffeben De ïebcn en De Staten ban lïtrccbt te mobe*
ren. <£n toerDe Den <6nffier gco?bouneert Die ban reren en neDer te ïeggen/ en toat Daer aen toa^ De*
Den ÖaDe ban ^tate Defe refoïutie aen te feggen / ten pcnDcrenDe/ Daer in geb.uiphenöe alle reDenen en in*
epnDe bare <l£. geïienen fouDe ten epnDe boo?f^. aen be Ductie/ fuïfe^ fp-ïupDen ten meefien Die nfle ban Den
HanDe fouDen bebinben te beboren ; De boo|f5» com*
Staten ban Utrecht te fcï)?ijben.
miffïe
toaé in Date Den cerfïcn jpc bmarp 1 588. ^e
(Folio.)
tye boo?f5. «6;ijficc De boo|f5. refoïutie Den t^aDe
toeïfte
Den 4. f ebjuarp tot Ktrccbt aengeïiomen
ban State bechlactt ïjcbbcuDc / i$ bp Defeïbe gecom *
3|jnbe / ten feïben Dage gegaen3ijnbp fijne (6enaDe
mitteect getoecfï Den t5aeD^-beer 25arDefiu^/ Die ber* ban^ieutoenaer/
en na eenige communicatie $ïjn
Kïaert beeft DatDicbauDcnïlaDcbcrflacnïjcbbenbc
gecefoïneert
Dat
fïjn
<0enaDc De Staten ban ^teeebt
Defeïbe refoïutie / bem geïafïbaDDen De peeren Sta*
ten te beltonen / be refoïutie bie Den o3iabe ban fouDe aDberteren ban ben-ïiipben aenïiomf|e/en baec
Jföcuns genomen baDDe / om bet boo?f 3. Different ter te berfoeften eenige te uiitien Deputeren om te nomen
neDer te leggen/ enDat5ijn(èenaDca(rccDeDacrop in communicatie en De fanen te prepareren.
baDDe begonnen te befoingeren / ten epnDe De peeren
^cnbbfDen3ijnDe boo?f5. gecommitteerben met
Staten generaeï De fahen Daer op fouDen laten be* fïjn <6enaDe in De bergaDcrhige ban De Staten ban
rufïen en Die 5ijn <6enaDe te ïaten uutboeren/ met be* Htrecbtgegaen/ aïtoaer /ïjntöenabeccrftberbaelt
bulp ban Den J^eec Cant5eïïier 3lconinu^ en Den beeft D'oo?fahc en begin ban De communicatie met
töaeD£ beer ©aïeft / Daer toe üan toegen Den ÖaeD gocDebermaninge Daer toe DienenDe/ Die Degecom^
mitteerben ooïi toaren confirmerenDe / bertonenDc
neffen?"3önIV.<6cnabe
Deeh gecommitteert. fi^aeropbpbe
<@ 3
boe

1588.
antujoo;*
taa&ato
net itaö
©trecöt/
SEuft
wwaW

ï

10*
rfö

ViereiiTwintichfte Boek.
Boe bccïcbaer aen gelegen $u /bat bemigbecfïanben
en biffetenten onbec ïjcn-Iupben toefenbe / neber ge*
lept en gefïicöt toerben / gemeent anbetfmg appa*
met alleen
rent toag gcote confufïe en uptecfïc ruine/
nbeccn/
malrta
onbec
ban De Hebcn ban be Staten
mact ooft ban öe titelt gemeenc fafte termen/ ge*
mem bat fa betre men üc fafte inbnenbjcüapmet
fto*
accojöeetbe / te fojgen fïonb bat be faften fouben
ben
bat
of
c/
men tot iBapenen emnïanbfc^oiïog
tonanb occafïc gegeben foube tooien ober b een of
mfc*
ö'anber siibe om 't ïanb te occuperen en entpran
en
motib
n
rebene
anbete
met
/
bcc
ten ober alfega
öe&*
p
ebmat
f
tev.ichfm$ bacc toe bicnenbe. ®en 6*
ben fu gelijhc becmamnge gebaenacn be gebcputeet*t
ben bic bp be Staten ban ötcecïjt genomineec
toacen met Ijen te communiceren/ en ten bp toefen en
eberftacn ban fijn <0enabe te prepareren/ bp o?b?e
en bifïinctie ban bibecfe pometen/ te toeten: Cerfï
aengaenbebie ban bt Ï5ibbecfcï)ap bit ïjem beftïaecDt
ïjabbcn: ten ttoebtn/ aengaenbeb'uptgcfepbepec*
fonen : en ten betben/ becoecenbe 't mtjjbecfïanb tuf*
fröen^Qilanbcniïtrccïjt.
IBeïften boïgenbe jijn fp bcn7/8/o/crtiQ>,fcb?.
genoeebfacm continueïfjfc becgabect getoeeftbpfijri
<5enabe/ met be boojfs. gebeputeecben/ afó namens
njfc / ^cer ^b?iaen ban &upïen / be ïfeere ban 23ja*
fceï / JIBeefïcr ^an ban ben SSercïj / Hm föacbgöeecc
23mrcïïe3 / en ben 2£urgcrmeefïer ban SEmer^foojc
Eauccnbcrg / en 5tjn namaefé / te toeten / ben 9. $c*
bmatp baec bn genomen ben 35urgermeefter 3£e*
bentct/ HanbMltoon/ $ietec ban bc ©ogelaer/
<*3outfmit/ en ^onfclaer.
<£n Rebben Ijcn-ïupbcn eccfï boo?-geöoüben be
$uncten en ICcticuïen ban boïcantien / begrepen in
be bebuctie bp bc boo^. Öibbctfrtjap aen fijn <6ena=
be obergcgeben/befïacnbe in 22 ^cticulen / lupbenbe
afêbofcöt:

i.

SJrticüIcn
banöoU*
arttienbp
ten <Q \tti

ien ban
benïan&e
ban ©pt'
trerrjttot
aBocrüen
becgaöert
ggnöe/ aen
oen<©2a=
be ban
«3Beurs
obecgeie;
berr.

II.

van Utrecht gehandelt was , het ftellen van de Magiftraet toequam , gelijk ook 'Aielve andere Gouverneurs
voor hem , fo by tijden van ae Keyferlijker als Koninklijker Majefteyt, als den Hertoge van Alva toegenomen
heeft, en dat (onder aenfchou te nemen, dat de Grave
van Nieuwenaer , Meure , &c abfent was caufa Ucipullica , en begeert hadde oFdoen begeren , datmen met
het ftellen van de Magiftraet van Utrecht foude fuperfederen totter tijd toe fijne Genade wederom gekomen
foude fijn, wefende 't felve alfo by de voorfz. en andere
vreemdelingen gepracüfeert , en fijn Excellentie by defelve geabufcert , om dat fy door alfulke extraordinaris
maniere in de Magiftraet en regeringe fouden mogen
komen , mits dat fijn Excellentie van de Privilegiën
van de Landen , ftaet en gelegentheden van de Stad en
Borgeryen,en qualificatie van de perfonen geen kennifle
hadde, dan door henlieden , fózy geen hope hadden
by ordinaris maniere daer toe te geraken : Merkelyken

fo de Staten ( gelijk volgende d'inftruc~tie van de Heere
Grave van Niewenaer , Meurs , &c. behouden : ) op 't
ftellen van de Magiftraet gehoort hadde geweeft , eri
vryelyk en onbedwongen hadden mogen opineren,
fijne Excellentie wel geremonftreeri foude hebben,
want fy fondcr tvvyftel fijne Excellentie wel vertrout
foude hebben dat de voorfz. perfonen en veel meer an- Ilfc
dere perfonen ongequalificeert waren in de Magiftraet
te fitten of eenige Officien re bedienen.
En om redenen voorfz. fo men de Magiftraet foude
willen houden tot Octóber , ten minften behoorden die
perfonen die fijne Excellentie fo geabufeert hebben , en
jegens dé Rechten en Privilegiën van der ftad in de Magiftraet geftelt zyn , daer uyt geftelt , en andere gequalificeerde Burgers van der ftad in hun plaetfe geftelt , en
ook goede voorfieninge gedaèn te worden , dat fulke
infraÓie (als tenderende tot mine van der ftad:) niet
meer gefchiede , ja dat alle het gene defen aengaende
jegens de Privilegiën en Rechten , en fonder voorgaende advijs van dëh Staten gedaen fal wórden , als nu nul
en
van onweerden fal wefen.
IN den eerften , dat verfcheyden perfonen volgende
Boven
defen behoren af^eftelt te wórden , Trello,
der ftads Utrechts Réchten , en Privilegiën , en ook
Schout van de ftad Utrecfit , als wefende een Braban- IV,.
d'Inftructie daer op den Heere Grave van Nieunaer ,
der, en fulx bedienen.
ongequalificeert om t'Utrecht eenig OffiMeurs , &c. voor Gouverneur van de Landenvan Ucie te mogen
trecht aengenomen is , ongequalificeerde in de MagiBehalven dat hy geftelt is, fonder by de Staten daet'
ftraet geftelt zijn : Alfoo eehige die geen 10 jaren Burtoe
genomineert te fijn, gelijk dat volgende hetTrahetBurger
noyt
die
maer
weeft,
geren van de ftad ge
ctaet
met fijn Excellentie gemaekt , en aen wederzyden (Fol.11.}
fchap gewonnen , ofhacr voor Burgerlijk gedragen
gefworen
behoorde, ja is Trello geftelt jegens wille van
hebben gehad, eenige die geen 10 jaren Burgers ge- de Staten en die van der ftad Utrecht, die fijne Excelweeft, en in den Lande van Utrecht niet gegoeyt walentie ter contrarie fekere Remonftrantie door haer geren ,eenige die uyt Braband en Gelderland geboren
deputeerde gedaen hebben gehad , daer Rengcrs 3
waren, en alfo die van Utrecht by de Privilegiën van
Baex,
en
Floris
van Wede mede over waren.
dcfclve uytgefloten , en ongequalificeert worden geVI.
Van gelijken behoort gedaen te wórden van den perhouden ,om aldaer eenige Officien te mogen bedienen , gelijk dat van die van Braband notoir is , en in foon vanAgilaeus, die ook een Brabander is ., en mitfden Lande van Gelre noch onlankx gepractifeert is , in
dien ongequalificeert , om Procureur generael te wefen,
behalvensdafc hy óók fonder nominatie en tegens
Raed
Mynden,
van
Amftel
an
denperfoon Ameliusv
de
wille
van
de Staten in Offició geftelt is.
enFredeGelre,
van
in der Cancellien van den Lande
Infgelijx Is de Prefident Bellechier fonder nominatie
rik van Suylen van Nieuvelt, eerft van de Veluwe,
van
de Staten geftelt tot Prefident en confequentelijk VII.
beyde goede Edelluyden , die alleen uyt haren ftaet ge- onbehoorlijk.
ftelt zijn, om dat zy in den Lande van Utrecht geboren
't Selve is ook gedaen van den perfooh van Jaques de Vilt
waren, immers daer voor gehouden worden :
Pottere,
totontfanger van de Domeyhen.
Soo fijn daer om die perfonen uyt den voorfz.. Lande
Voorts is onbehoorlijk en tegens de Rechten en Prigeboren, niet alleen na Rechten gequalificeert , om
vilegiën va'n de Landen , dat men perfonen van qualiin den lande van Vtrecht eenigen ftaet of Officie te
teyt uyt de ftad en Land van Utrecht , ja uyt alle de IX.
Provintien heefc doen vertrecken, en van haerStateri
■mogen bedienen na den regul van de Rechten t
en Officien datelijk gepriveert , fonder hen te feggen
Quod quifque Juris in alium ftatuit
eenige redenen waerom , of hen in rechte te ohtfanEodem Jure & ipfe utatur neceiTe eft.
gen, ofte willen horen, direclelijk contrarie het contract met fyh Excellentie gemaekt , en aen wederzijJMaer is ook^andermael by de Staten alfo gerefolbefworen, en alfo het contract met de Grave van
den
ve enge we eft , fulx dat mitfdien Trillo , Deventer,
Nieuwenaer particulierlijk gemaekt, enbyden felven
Agileus , "Pottere , Maliart , Cupere en Veel meer folemnelijk befworen. Contrarie ook de nader Unie
andere niet gequalificeert fijn geweeft om in defi fo folemnelijk aengenomen , en allen ouden Rechten ,
Magiftraet te fitten , gelijk^ookjiiet en fijneenige Privilegiën, Hantveften , Statuten en gewoonten van
der ftad en Lande van Utrecht , contrarie ook allen
dieDatvande onwettigen
"Bedde
gekomen
fijn.
, die die van de ftad , fteden en landen van
Contracten
voorfz. Magiftraet geftelt prima O&obris anno 1? 8 C ftylo veteri , by fijne Excell. of Mylord Nord Utrecht , met hare BilTchoppen voor , Keyferen , Koin't afwefen van den Grave van Nieuwenaer,Meurs,&c. ninklyke Majefteyt na,en ook met Donjan d'Auftria,de
en de Staten, nopende 't gouvernement van den Lande Erts-Hertoge Math»s en mijn Heere de Prince van
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Qrangien gemaekthebbèn,of voor-genomen hebben te
maken, daerin't voornaemfte poin&isgeweeft, datmen een yegelijk Recht en Juftitie foude adminiftre
ren , ja heeft den Hertog van Alva , hoe groten tiran hy
was, en hoe weynighy op de Privilegiën achte, noyt
yernant in Juftitie geweygert te horen.
Waerom alle de gene die fodatelijk Tonder redenen
forme van Rechten , uyt de ftad Utrecht gefet , en van
hare Officien ongehoort gepriveert zijn , dat henluyden
weder behoren gereftimeert te wórden , met erlegginge van hare geleden fchade, metafitellingedergener
die datelijkin haer plaetfegeftelt zijn , immers ter tijd
toe , zy van maleverfatie overtuygt en overwonnen fullen
zijn ,.,{"onderlinge
altijds bekent
geweeft
voorgoede deenperfoncn
getrouwedie Patriotten
, en zijn
die
de Landen van Utrecht meer dienden , elx in particulier gedaen hebben , dan alle de vremden die nu in de
regeringe zijntefamen.

j de weg van Juftitie, voor cnpartydige Rechters geo! pent fal worden.
Dat vooral, yederlidmaet van de Staten, vry en on- XIX»
bedwongen fijn opinie fal mogen feggeh, fonder van
yernant van wat qualiteyt hy zy , met dreygementen of
anderfins bedwongen te worden, tot yet te refol veren
of ftatueren dat hem niet goed dunkt , of dat fy niet
vry willig fouden willen confenteren.
Dat alle refolutien , by maniere van oppreflien geno- X X.
men , gerevoceert , en niet toegedaen fullen worden ,
en dat ingevalle van bedwank of dreygementen hem geoorlooft fal wefen niet te compareren , mits dat het gene in hare abfentie, alwaer 't maer een of twee perfonen,
die daer van protefteerden, gedaen fal worden,van geender weerden fal wefen, of dat 'tgeintereffeerde lid ^
op een ander plaetfe , 't zy buyten of binnen Utrecht,
daer 't hen goed dunken fal , vergaderen fal mogen , en
dat 't gene fy aldaer gefloten mogen hebben , bondig
en. van weerden. gehouden fal worden.
Dat alle refolutien die (trekken tot dis-unie en fepara- XXI.
tie van der generaliteyt , te niete gedaen fullen worden,
en dat men fich voorts fal houden in de generale Unie,
en gedeputeerde in de Generale Staten fenden , gcautorifeert als andere Provintien.
Dat ook generalijken alle refolutien tegens de Privi- X X 1 1.
legien genomen, fullen gecalTeert en te niete gedaen
worden, met het gevolge van dien.

. "Want
alwaer
't fohebben
, dat men
of refpeclen
gehad
mochte
, omeëttige
eenigeredenen
perfoneu
uyt te
Hellen , die men nochtans niet fal tonen ; over de principaelfte gehad te hebben , anders dan dat fy vremden,
en eenige andere oproerige geeften (fo het fcheen) in
den weg waren, dat fy na haren onredelijken appetijt
jegens de Rechten en Privilegiën van de Landen niet
mochten regieren , de Staten , en goede Gemeente
verdrucken , de geeftelijke goederen incorpereren ,
&c. fo heeft men nochtans geen reden gehad om hen^zfz deductie teerde Dp deboojfr gebeputcerben matm
luyden uytHare Ofiïcien teftoten, en datelij k fonder gehoort te zijn daer van te pri veren , en uyt de Landen van ban be Staten en &tad Utmfyt ban punct tot punct op too?ö«
Utrecht en alle de gennieerde Provintien fo fchandelijk
in 't ïange gedeuatteect / genjft fp ooft beben op b'in* seöam &*
te verjagen , en te traceren , als of fy vyanden des Va- ïjoubcn ban ben p?otcfïe bp be boo?f5. ötbbecfcïjap
derlands geweeft waren.
ooft ober gefonben / niet ooft een Siiffibe bp be Öid*
XII.
Immers, fo men de yoorfz. perfonen niet en foude bcrfcljap gcfrfjjeben aen be &eccetat$ ban Htcecöt.
willen reftitueren j behoort men hen de weg van Jufti- «Sn fo beeï aenginft be app?eöenfïe ban tyiz ban bè
tie te openen , hen-luyden partyen te nomineren, en on- j bopjfj. fóidderfc&ap / toerbe 0C boof?f3- gedeputeerden
partydige Richters te geven , daer voorzyhaer mogen UI 't lange geremonfïreert de COUtUicljept ban be fefc
defenderen, van haer innocentievertonen,'en hare ge* | be appjeïjenfïe / tn dat de faftcn niet befjOten fa
leden fchade en fchande te recupereren.
j j)OOCt) Qcnouit'll te UJOjlOen / en iüctaemt ïjaÖÖC te fU<=
OatookhetcaflerenvandeneerftenStaet, en 't gene | peccederen of in ander manieren te procederen: toer*
dien 'aengaende gedaen is,tegen d'a&e van denLand-ra- jfaeftende daerotn bat de^CÏ)OUt en HBagifïraetbe*
de,indenjarei$Sx. gepafleert, fal t'eenemael te niete ! tuogen foube tooien de begonfte pzoccduren af tC
gedaen worden , als tegens de Rechten en Privilegiën jdoen/ en öie QCfyïclc UÏxZ te laten baten*
van denLande,Religionsvrede,naderUnie en alle voor<©aet tegen lip be bOOjfv gedeputeerden gcaïïe*
verhaeldefradtaten en confequentelijk de perfonen daer geett i£ gebeden / bat be M&pfiZ&Zt en OOft Ójne
uyt geftek zynde , weder in ftate geftelt fullen worden , |fêrceïïentie op ijen-Iieden gcotelittjS geinjurieert toa$
/K«#h«*i**»
fljnr«*^*f*
r»«Kvt« «**♦*•
*"•*•
be ***•<*
boo?f5. Mffftoe
met öe aïïegatie
/ bat
be Mmi-^
en dat alles , dat eenigfins contrarie der voorfz. aóte bp
fïraetontoèttelijft foude gefïeït 5ijn getoeefï/ aïïege*
gedaen is , gecafleert en te niete gedaen fal worden.
Dat infgelijx alles te niet gedaen fal worden , dat fo renbebeeïceï|anbe rebenen en acten tot jufïifïcatit
X.IV.
in 't regart van de geeftelijke Conventen , perfonen en ban be creatie op fijn ^rceïïcntie gebaen. #?opone*
boo?t^ de redenen daer dooj de IBagifïcaet fu«
goeden , contrarie d'ordonnantic van de Staten , over rende
eenige jaren door exprefle laft van mijnen Heere de mneetden toeï en upt goede oojfafte gedaen te 3tjn/
fcrince volgende het xiij. Articul van de nader Unie baer ban de principale triaren de naboïgcnde.
gemaekt, en na veele verfcheyden communicatien, daer
Cecfï/ dat d'^beïen bu\itm toete en tegen^ b'o^bi^
op gehouden befloten , te niete gedaen fal worden , eri nati^ maniere ban boen eenige bangen-lupbenten
dat defelve ordonnantie in allen zijne poin&en nageko- acnficn ban alle be tperelb/en in een fcer onbegnamen
men en onderhouden fal worden , ten ware by alle de tijb aen anbere Cbcïen ban ö»Pfe te ijupfz met Ba*
leden van de Staten vry en onbedwongen zijnde, be- taci^ en getupgen öebben boen af b?agen / of fp bjiï*
vonden worde, dat die in eenige poin&en verandert ben Jeïpen be p^ibiïegien boo?flacn of niet i toefenbe
fouden behoren te worden^ gejijk die by alle de leden eenfaftefeertceren beïicaet/ baer oproer upt foube
van de Staten eendrachtelijk door bevel als boven ge- Rebben mogen bolgcn/geli jft airede baer om ttuifl/tot
arrefteert en gefloten zijn.
tua£ belïoo.ibc
getoeefl /geattenteert
torU'ie maniere
ban boen
Dat de Predicanten en Minifiers met dien van de beebtcuö
nicmant intoepnbe
te ï)cbiicii/öc
XV.
Kerken-raden geboden fal worden , haer de voorfz. Inijïe d'Cdelen Ijunnc bergadeciuge in l)un tiamcr
geeftelijke goederen, noch 'tgene dat daer aen kleeft na coftume Dadden mogen l)ouden : dat fp ban geitje
of dependeert eenigfins t'onderwinden , als volgende ften ter fclber tijd uptöenpnbe/ autotiteptbadden.
de voorfz. Unie , alleen competerende de Sraten van beroepen de bijf Coïïegten oin te becgaderen en gere*
yeder Provintie, en dat de Minifteri haer voorts niet foïbeert te ftomen / Op 't onDecïjouden ban de ^ibi*
bemoeyen dan met hare Predicatien , uytdeelingevan legien/ contrarie b'acte ban accoojd bpdenHanöde Sacramenten, vifïtatie van den kranken , verma- raed met beïieben fïpicc €rccUentie öoocljïoffelrjftet
ningen en diergelijke tot haerder Ampt en Officie Memorie/ in den fiare i y 82. gemaeftt / dat de Colfc*
ftaende.
gien op geen 3tand-faften fouden bergadeten : dat
XVI.
En ditinalleftilligheyt, tot meeften vrede en eenig- ooft de edelen communicatie ftadöen gehouden
heyt van den lande en Gemeenten der felver dienende. ('Si l.and^ faften aengaende) met b'uptgefepöe
/ con=
Sonder hen-luyden te bemoeyen , dire&elijk of indi- tratie 5un eed en belofte / met de interpretatie of de^
XVII.
cïacatiedacropgcboïgt/gedaenden25.31uïp 1586. ,
re&elijk meteenige faken de Policye aengaende.
^at de IBagifïcaet boo?f5. daer ban geinfo^meect
Dat generalijken de hand gehouden fal worden , dat
XVIII.
alle de gene die onrechtelijk geopprefieert en verooge 5(jnde / d?ie ban de boo?f5. €deïen (Ijebbcnde den om^.

lijkt zijnde,:n wat manieren dattet foude mogen wefen, I ineganft boojfs. gedaeri ) boo?
~ 4ïjun padden
" ontboden:
bp
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bp ben <Bfficict / Dan fa fp toepgceDcn te ftome 11 met
nnaDctooo^Den/ toaren De Dnc boo^. geappjeljcn*
Deert getoo?Den/ Doel) niet fo intibelift getracteert aï£
fp fessen / en De routoicïjept Die Dacc toe genomen
mocln^n/ tea£ gefcïjtet Doo|DcDatcnjfteopporitic
enapp^eljcntie.
.
.
toeröe
fïrccrt
gcremon
itëaer op Ijun ter cöntrarien
éffe 't gene Dat ccnicl)fïn£ mocljte Dienen/ met fnfïan*
teliubcrfoeftDat öc jBagifïraet bicc m toiïDe te ge*
moetcgacnDe boojft. i*iDDerfcï)ap/ om alle bo?öcr
berloop te bedjoeDeii / en te nomen in een bafte eenigtymt 1 met een eeutoige bergeteniffe ban alle 't gene
t'obuieren D'ontoa£ gepaffee
hincind
nten/ omDie aïfo
auDetfm£ te beDuct)*
onDcniect
bcrtoineïn&einc
ten fïonDcii;
D'iöelft Die ban DeSSagifïraet en De anDere gebe*
puteerDen nocl) af gefïagert nodjaen genomen Ijeb*
ben/ bïijbenDe niet te min feer IjatDIUiuDenDeopDe
pjetenfe injuricn/ p|ejuDitie ban De autoriteptban
fijn €rccllemie en öcue-lieber ccrc/Dccb toaren te b?e*
Den/ Dat fp ooft fouDenfpjeften met De DoïerehDe &
Deïen/ en Dat fp miDïertnD aïïe goet beboit fouDcn
Doen bp Den Staten en lakagiftraet / toel geïobcnDe/
Dat De boojft. p^oteftcn en Diecgcïijfte actiën Der €De*
ïen toerft niet toa$: maer bp anDeren Daer toe ge*
patff / om D'ecn met De anDer te bèrmengen.
<£n om met meerDer berfenertïjeptteppccDcrcn/
en ban attc$ beter gcinfojmeert te toefen / namen fp
booj De fjanD De DeDuctie bp De <£Delen boo|f3.fnn <&&
naDe ober gegeben / en De boojf5. geDeputccrDen 000?
geljouDen / beërft en ttoeDe poincten / in&ouDenDe :
Datter ongeguaïificeecDe in De jBagifttaet en <®f(U
cieitgefïeït toaren/ en Dat fonDec toeDoen tan fijn
<$enaöe/ Die fp fufttneetDen'tftelïenbanDe iBagi*
ftcaet toe te nomen.
ï£>aer tcgen£ De «BeDcputeerben ter contrarie fu*
fünccrDcn / uptDien Dat De JiBagifïraet gefïcït toag/
en D'^fficien geconfetcert toaren bp fijn Orceïïcntie
(Foi.»:.) aï£ <®ottbeeheur genecael/ Die ftrtjc na cccljte (aï£
De Ijoge ubetiaïKpD in'tftcUcubau
repjefenterenbe
De
JlSagiftcaet en anDec öicraeïrjuc fafteu) toe homt/
aïïegereuüe Daec tcc beeïe exempelen ban Dat in boo?ïebeutijöen bc afrouberneuc genecael öe ll^agifiraet
gefteit / of üp fijne «Tommiffie ïjeeft Datu ffelten bp be
|>?c^Dent enföaben./ fo toel binnen Oe ffaöHttecöt
al£ in aïïe anDere Mepte &tcDem
<ên Dat bpDe Commiffie en mfftucti* 5$jn<|&en.
&tabl)OUbecbanHtreci)t/ö'autoritcpt
gegeben
ban
fijn afê
«erccHcntfe
niet berftïepnt nocij benomen
toag / om te mogen pjebeuiereii / en Dat fuïr erpjcf*
felijlt fljw €rccïlentie aï^ 03ottbetncur genecacï gereferbeert bia^Arciculoip.
ooft fepDen
geo?öonneert
te fnn bp
&et05eujft
bierDefp articnl
ban 'tDefeïbe
confïumcn
/ ufantien
en
#3litien Dec x%taD &ttccï)tbpDen l^epfer gemaeftt/
in 'tjjaec 1551. berbattenDé Defe tooöjben /articulo
•

4 : l>aer fuilen geflelc werden jaerlyx by ons ofte onka
Stadhouder en gecommitteerde twee Burgemeefteren

oitbcn tijDen D'nptï)eemfen flrieteïijïjen gefecluDeert
ïjaDDcn geljaD / en Dateer noelj jegentooojDig eeni^
ge ^abanDerjS in De JïöagifrracttoarenboojD'aen^
Romfie ban 3011 «IccccUcntie/ ja ooft eenige onfoettige
perfonen maten in De IDagiflraet ge toeeft / ooft geen
io jacc $3o?ger£getoecftfïjnDc/ alle? met toeten en
fonDcc tegen-feggeii ban De DoleccnDe CDeïen.
^icc upt conclUDcrcnDe Dat t'oncecljt en in p?r juDi*
tk ban D'autotitept ban 5ijn ^cccllentic gep?eten*
Deert toerDe/ bat De4E©agifïraett'onrecl)t/ en ban
ongetmalificeetDe perfonen toaren gepelt getoeefï /
DacrbpboegeuDe/DatDeceguï/quodquifquejurisjCte*
in Defen t'eenemaeï in pertinent toa^ / mitgDien
Dat Die ban 33?abanD en anDere geen uptïjeetnfe er*
clnDeren de hüo: maer upt ftracliteban erpje^ pnbi*
legie toetteïijft berftregen / fonDer Detoelfte nod) ^)tab
noeïj Staten ban $trecl)t na recöte niet moc&ten
©ertonenDe boo^t^ fefter ertract ban tefoïutie ban
p?etenDeren*
De ttoee eerfle Staten ban ^[teeebt in Date Den 8.<®c*
tobec 158^. Daer fp lupDcn met De DoïecenDe <ÊDeïen/
om aïïe goeDe cojrcfponDentie en eenigftept teftott?
Den/ en 3nn OBrceHentie^ belieben/cjeapp?obeert IjaD^
Den De nominatie en collatie ban offieien / bp fijn <£r*
ceïïentie boo? DierepfegeDaen/ uptgenomenDefafte
ban 't ^cïjout-ampt / Daer af ijicr na b?eDec berbaeït
fouDentoerDem
Rebben Daer-etf-boben nocö geer&ibeert feftere ar^
ticuïen en conDiticn gemaeftt en gefloten bp fijn 45e*
naDe na boojgaenDefubmiffie/ tuffcl)enD'€Dcïeen
ÖiDDerfcïjap '^^ant^ baniïtrecïjt/ en De^taDen
^>teDen / in Date Den 13. januari 1587. ftiloantiquo,
en onDer anDere geteftent bp 't meefte Deel ban De Do*
ïcrenDe€Dcïcn; Daer af 't ttoeDc Süttijftel alDu^ ïupD:
De geeligeerde en Ridderfchappen fuilen hen niet bemoeyen met het ftellen vandenMagiftratenindeStad
en Steden defes Stichts.

€n aengaenDe Den ^cfiout (Srelïo / öebbeit
opentïgft
Dat Ijp gefïelt toa^ tegen
't p?i*
biïegre/ enbetftïaert
Dat feïbe/ fotoelbpDe&taö/
aï^ anDere
geimpjobeert toa^ en berfocjjt bp fijne €reellentie
geremeDieert te toojDen / toaer toe fp apoflille ban
fijn <6rceïlentie confo?m Ijun berfoeft berftregen öaö*
Den/ in meeninge Defelbe metten eerfhm ter erecutie
tefïelïen,
^ufïinerenDe Daer-ett-boben/ Dat / boïgenDe D'ouDf
pubiïegien DiefperDibeetDenbanDen3[are 1^4. en
Hf 6. in (jet ^>cl)out-amptbeöoo?De geconfercert te
toerDen een ingeboren 53o?ger t'ötrecöt / met conbi*
tit Dat 't felbe niet foube berpacïjtnocö beleent / noeïj
geen gelD Daer boo? gegeben norlj geboDen mogen
3ijn/ op pene ban fobeel De gemeente te geben/ aï^
Daer boren pemant gegeben fouDe ïjeöben.
©oo?t^ fo beeï aenginft De uptgefepDe perfonen /
Rebben Die ban De Jfêagifiraet en anDere opentlijft en
baftenjft betftïaert / Dat fp Dien aengaenDe Ijun niet
fjaDDen onDettoonoen / nocö ooft De boo?gacnDc J^agipraet in Der tijD / fb 5p fepDen / beticht te 3ijn /
maer Dat fp toel ter cöntrarien gefp?oftenï)aDDen/
en niet ö^öDentoiïïenconfentereninDeuptïcpDinge
• Die gcfc&iet toaf Doo? ernfüge infïantie en bo?Decinge
ban 3Biïo?D iSo?D / Daer toe 3ijn Crceïïentie ï)em gc^
refereert jjaoöe m 3ijn IKiftibe aai 3ijn <^enaDe ban
Den 9. 3J«ïp / m Den 1 8 . Der feïber bp De geDeputeerDe
gefien. ©erftiawnöe sijtt (0enaDe Dat JBiïojD ^o?D /
erDtueeröe een Mietfeon 18 perfonen / en toiïöe Dat*
tec tot aGoboo?t^uptgefept3ouDentoo?Dcn/ nrge*
cenDe feec Den toiïïeban fijn Crceïïentie / en 30 De
25utgcrmeefrercn en .fföagifïraet Daer tegen conté*
fïcerDen en p^otefïeerDen / toerD opgetoo^pen De 23o?*
ger ï^öpïupDen Daer op te ontoieDen/ ^ttoelftge^
fcïjieöe : Die ftomenDe met Ijare 3lieutenanten / De
njfïc tot 60 toe gemaeftt IjaDDen.
€n affo De öecommittcecDeacmjieïDenomboïfto*
men
eenigljept
immer^
eenige te
banmaften
Dien in/te D'uptgefepDe
laten nomen /perfonen
ïjcbbtn

&c aïïegetenDe Dat t'aïïen tijDen Den <0otiberneuc
genecael ^ceft De Difpofïtie en aöminif&atie g#aD /
ban aïfen faftcn Die Den ï|eece ban Den ÉanDe toeQaa^
men / en Dat De tooojDen / By ons &c aïtijD $ea$i*
pïiceect toacen Den (èonberneuc generaéï / afó ge*
uiitpltenDe Den naem en ö'antoritept ban öen J^ee*
cè / ten toace Dvit Den ^ecteban Den lanDe metfe^
chific ban Den «öoubecnenc genecael eenige fanen
tot rnnDec öifpofiric nominatim gefetbeect öaooe / fo
in Defcn met gefeïjiet toa^.
*en aengarnör De (piaüficatie ban De peeföMCH / al^
ïegcerDen Dat Die ban Uteedjt geen pnbiïegien non*
Den boojbiengen Daer bp perfonen ban eenige anocre
Pzobintien toe rDcn gceceinDecrt upt De Hföagiftraet /
Staten en ^fficicn / en Dat ter cöntrarien ban alïen
ti.iDen perfonen upt anDere pjobintien geboonigge*
aömiftccrttoaien/ tot f jcflDenten/ E^agiftraten/
ilaDcn en anosre ^fficien / Darr toe nominerenDe bU
bcrfet)c b^cemöe perfonen / a(^ <0eïDerrê /^uïifter^ / Die ban De ifêagifïraet en De <6eDeputeerDe geant*
toifïen/
lü)ef?p!)alingen / Bïamtageu / en infonDerïjept 25ja*
tooojt : Dat ftoetoeï fp ban 't begin niet toaren gefïnt
banDec^ / niet tegenflaenDe Dat Defelbe ban aïïen getoeefï
tot DeuptïepDinge/ noctjfufifantereDenen
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toifïcn / nocrjtang naniacfê gebonbcn te Ijebben / be by ï)et aeeoojt met fijn <6enabe gewacht / mebe tcc
merucïijit en mcerDcr fauten en bccanDcringcn bp be | ncDer gelept toa£.
uptgefepDe gecommitteect te 3ijn / met mcerDcr fe*
<5*at toel mcerDcr fetjte ujlie en bioïente actcn bp ee?
fcecicept ban in oefen gefcljict toaé. Mit$ D'nptïcp* nigebauDen uptgefcpDenbcïeprengepjactifccrttoa*
Dinge uan ben beften ©eufeïg / Sup£ en becï auDere ten / aïj» in 't manen ban be fati^factic / bctalingc te
meer/tot 200 toe/niet grote Dejj-o^e/'t toeïn bp eeni* benomen / in't p?oce$ ban be collatie ban tyn föccfo*
ge ban be uptgefepDe foube mogen belet getoeefï 51111: riecfcljap ban Den #om/ al£ toanneer bie ban ben
Sjtcm / met Directie ban ben ecf-rabefonberconfent <ZTapitteïe berboben toert ïjet p?occ£ niet te berboï*
ban be gemeente en obcrigïjepb in-gefïelt / alleen* gen/ op pene ban 100 goube realen/ etc. met meet
ujRgccqmmuniecectïjebbcnbc met be gebeputeecbe anbere fepteïijne boomemerig/tegenpterïjtcnbebe*
ban De staten / baer toe met fïjnb^ gcautojifeett ge* len ban be <£)bcrigïjrpb.
<En aengaenbe uu be qucfïie ban be Unie ban
toccfï om biefalte te bjengen in paucorumdominauonem , 'ttoeïft namael£ onbec De gemeente ontbeïtt Utrecïjt met ï^olïanb / 't (©oubernement aengaen*
torfenbc/ fecc qualtjn toag genomen getoeefï/ a$ fïrij* be / fepben be gebeputeerben bat 't feïbe ober bpe
jaren fuïjc getoeefï toag/ ja bat Itëecfïer #ïori£ föin 3?
benbe
tegeno'
be
13.juli.pb
en
-p.iibiïcgicn
ban
Der
Die gene / bie be feparatie IjaDDe gep^ocureert met De
Stab.
®acv bp bocgenbc be faetien / fo 5p fepben / bp commiflle ban ben #ecre ban ©iïlier£ / mainteneren;
eenige particulieren geboept en gebjeben / en te bien be be boo?fj. (£in alg DoenfeetinfïantcïijK/ batbe
epnbe Diderfe conben ticulcu gcfjonDcn IjebbenDe / na ïïnie met feollanb en ^treeïjt geenfïng mocljt be*
bc ccfo^inatie en accoojt ban bcr tonen / en bat ce* fïacn ; ja bat sebert bat be ïiepfer ïjet Stieïjt ban
nige ban be principale uptgefepbe de facto ben föaeb ötreebt Dabbegccccupeert ./ en baer een ftaftcel ge*
P?oamciacl afgefer Ijabben / tegeng banh ban fijn ïjouben/ alle faftcn biolcnt toarcu getoeefï/ en bat
<£rcell.ljace JBaj.en beïc anDer particuliere prtfoncn 'tILanb febert tot be ïibertrpttoeber genomen 5tjn*
de facto gepnbeert tegen? be toille ban be boojgac nDc be (al£ be boojfe. @Lin in bc ojbounantie of concept
oberigtjepb / gelnu 5p ooft ïjabben gepjactifeect / ban ben erf racb ooh mebe [jabbe uptgebmnt) Defel*
iiat niemaut foube mogen toefen ban ben JiBagifrcaet be libcitept brtjoojDc gemaiuteueert te too^Dem
Dan ban S. ^acob^ iiethej en niet fnuDc ban be
3£at boïgen£ al 't gunt ban ben $?ibiïcgfcn / etc. (F01.13.)
gefept too?b / moet beeftaen toerben / ban ©Jibiïe^
Confifïojie.
Niettemin feïjenen geen grote fmarigt)cp&tema<
gicn boojtijben ban ben ïirnfec gegeben/ alfot'fe^
feen/ beïangenbe ïjet tocbet inftomenbanbeüutge^ bert be3etoe beel eecberminbert en genomen/ ban
fepbe / 50 berce 5tjn <£rccllentie öaer in confenteerbe / eenige gegebcu 51311.
en Dat ben toeg ban rccljtc foube open bnjbcn jegenjl
^en 11. #cbmarpi£ 3ijn <Ê>cnabe met beooog,
ben genen bie gun fouben mogen miébjagcn fjebben. gecommitteerbe/ te toeten 3lconinu^ en ©alen / bcr?
. beïangenbe nu be Castte ban f)et eecflelib ban trochen na ©oerDen/ ïjoetoel fijn <!3cnabe be Abelen -trekt
bebanmt
ben Staten / baerafgeboleerttoerbe/ toert gefept Öabbe berfocljt bp MWtoe/ ombeuarftegelegent; *&£££*
bp be gebeputeecbe ban be ^tatert / bat Ijet fclue bp Ijcpt en betec erpebitie/ batbe <£beïen toilben tot ianDe
bie ban bet Jbtab boo^genomen toa^ onDec 't pjctcjct
ban öe fteïigie / en ten ctcempje ban bt anbere gete
me ecbe ^obintien : maer bat öe öibberfc|jap toeï
beeftouben/ bat 't fclbe toa? om Den fïaet te niette
boen en Darr Dooj m oe üopfen tocjöeeï te getohmen
tegen^ b'anDcre.
<&>at De tiiDDcrfeïiap fjen Darr tegen Ijabben geop
pofeert: toaec unt gebolgt toa£ feftcre o?b?ebpfijn
45enabe op t eerfte iiD gefïelt na fubmiffie ban be föib?
Derfcijap baer toegebaen : 50 bat ben fhiet ;ulf{^ ge
nouDcn tocrb bp alfulue perfonen/ oi$ boïgcnDe De
baoL!!*5 ojbonnaht ie ber ftïaert tocrb / bp p^obifie / bol^
genöe b'acte ban ben 8. #ebwatp 1 f 87. boo?f5.
113at belangt be becmclDiiige ban De nlooflet en
gtefielijfte perfonen en gocbeceu / fepben be boojfs.
gebeputeerben f bat alle 't gunt baer in gebaen toa£ /
bat 't 5dbe toas gebaen bp eenb^actjtige refolutie ban
ben Staten / ten obecfïaen ban be bolerenbe €belen/ toefenDe ook niet nieu^/ maec confo?m'tge<
b.mnft ban be anbere piobiuticn / enflrecftenbetot
conferbatie ban begoebeecn.
b'<©fficie ban be #?ebiftantcn toerbe bp be gebcpu*
teerben mebe 3uïr berfiaen al^ be boïeantcn / te toe*
ten : bat 30 ïjen niet bojbec Debbcn te bcmoepen/ ban
met be
bebieniugc ban't,/etc.
tooo|b <8ob^/ abmiiiifitat ie
ban
De Sacramenten
©ecftïaetbeu niet te toeten ban ecnige opp?efffen /
en btrflanben Dat in't refolber en foube gdjonbën toer<«
ben ïjet oube gebnipn/ en 30 ban eenige opp^effie
biehe of ban ontopljêpt/ bat be Staten clDccg fouben
mogen bcr gaD er en.
Maet ban 't gene gefepb toerbe/ bat bie ban De
&taö b'arcöiben ban De graten opgeb?ofeen 5öuDen
Rebben/ toerDe berhïacrt/ aïfoflaenDe [jet Different
ban (jet eer fle lib (be §t ab baet mebe obec geroepen/
maer niet comparcrenbe ) gebefoingeert en eenige
cefolurien gemaent IjebbenDe / bie ban be Stab be*
geerben befelbe refoïutie te fien / aïg tocfenbc een iib
ban be Staten; en ïjoetoel abfent getoeefï 3ijnbe/ en
baet boojfjaer fïemme berforen ^ebbenbe/ 5p-lupben
gequalificecrt toaren ber Staten refolutie te toeten /
en bp toepgeringe ban bien toag'tfeïbegefcljiettec
goeöec oo?faUc : bie ban be Stab fepben / bat 't fel*

©panen nomen / boclj b'Cbelen boo? fri)?ijben£ban staten
Kijfenburglj en lUoer^bergeh/ inafleécbenbatbiej6"^^
bp-een-ftomfle
te ©oecben 3oube toefen/ boïgenbe urn en
toatfeai*
ben genomen affc^ept.
JBoerben
gearribeett
omtrent
bemib^0"!,0*"*
bag€ot/ Ijeeft
fijn ^enabe
na 3pnbe
ben eten
ontboben
be
boojf3. i^eece ban ï^tjfenbnrgen^oer^bergen/ be
toelfte geltomen en ïjun eenige goebe bermaninge ge*
baen 3ijnbe / tot rufie en b^ebe / Ijebben \jim bie$*
halben gerappojteert tot öunne mebe b^oebcr^/ aU
baer in Der Mebe 3ijnbe/en fuït tot befelbe gegaen
3ijnbe / 3ijn be fcïbe toeberom genomen be peeren
t^iclae^ ban ^uplcn/ l^ecre ban ^ebenbet ; ^ireft
25o? ban Sfimcrongen ; begeer ban Uren 5 Jüari*
miïiaen ban SSaeren / en <6ccrit ban fienefle ban bet
%a I becbangenbe mebe 23ernt bc ïloninft / om toet*
telijïte
rebenenAbelen
abfenttoefenbe/
bctoelfte t'ötrecïjt
met be anöer
be Staten f tequenteerbe.
jfèabien bp be i|ecre €ant3Ïer ben boomoembcn
Cöelcn een goebe bermaninge gebaen toaé totac*
coo^t en b?cbe / met bertoog ban De 5toare inconbe*
nienten bie ingebaïïc ban cöntimiatir befer oneenig*
ïjeben 3ouben moeten bolgcn : Ijebben be^Delen
boo?f5- booi eerfï 3tjn <Öenabe beDanht ban 3pnen
goeDcn toille en acngenomen moepte / en boojrg bt"
geert te fien be commiffie Dir bc gecommittcerben
mochten 0ebben / tot befc actie/ en copie te Ijebben /
toaer op bp 3ijn (0enabe Ijun bcrljacl gebaen i^ ge*
toeefl: tipt toeUter oo?faftcn en bptoeïncr boegen in
befen toag gep?ociDeert tot boïDoeningrban 5pn
ampt/ en op De Doleantie fjem bpDefen^Deïenge*
baen/ en |)oe 3ijn ^cnaoe Defe gccommittcerDe tot
3ijne affifïentie aen De öaDen ban State berfocljt
JaDbe/ etc. fflsti toe oofiCjrfrfen3iinDep?opofïtie
ban 3ijn <6cnaDe / en be refolutie i'an be Staten ban
Htrecljt / en be berfocljte commiffie / en ïjen ban al^
\c$ copie gegeben / boïgenbe Ijun begeren / en na
berhïaringe toacrom 30 tot $ponrn ntet ïjabbcn be*
geren te nomen/ te toeten: toaut eenige baerper^
ticuïiere qncrelïen ïjabben/ en acljten Ijun onbeplig
te 3ijn bertoaect^ te repfen ban toegen be .flteagifïraet
ban Httecfyt/ bie Ijun gefamcntïijhfoubeu mogen
fïen te betrapen / en in gebanftenijVc fïelïen / 't toeïft
fP
•\
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$n acn ecu of tmee tcfTttul binnen Utrccbt ftomrnbe
(50 ö' «s^Delcit tocl beben) niet boen.
<£>aec narrebenbc in communicatie/ i£bp b'4^
beien 000^5. beftïag gebaen ban bc nicumiabebeu en
cro|bitante pjocebucen bp be b?ecmbeftngen t' H*
treebt/ fospfepben/ booigcnomcu tegen be gerec^
tigljebcn en piiöiïcgicn Dan be fïab en ïanbe / bie
ben-ïupben baerbee gcboo?ten£ balben / fïonben te
berbebigen/rn macrober 3P bcftïargben gunoeruv
jurieuie appjebcnfïc bejegent te 3ijn: toaec tegen bc
gccommittccrbe gcaïfegcert &ebbcn aïïc bun bolcan*
tien/ in gefeïjiifee becbat/ ben gebcputeetben ban
t*
ben Staten ciifïab Utcccbt in 't lange boojgebot
ben te Rebben J met becmaninge bat5p toiiben ber*
fïacn tot accoojt en mobecatie / om te berboeben
confnfie en cuine ban begemecne faften. UDaecopbe
boo^f3 gcbcputccrbrn babben geallegeert/batfp geen
oojfafte ban boïeanticn babben gegeben: maecbat
bic ban be (lab gcotdir toaren geinjurieert bp ben
gefcf)iiftcm pjotcfïe ban bc Abelen, gjnboubenbc
onber anbere / bat be B)agifïraet inbabiï foube 5ijn/
en illegittimcïift gefïcït / en bat 't 5eïbe caehte niet ah
ept ban^ijn
/ maec ooft b'autorit
pecfonen
leen
cnbe cenige
pjibilegie tcc contrarie te
ontftenn
&&, bun
jijn / en bat ban aïïen oubcn tybenbjccmbelingcn en
uptbeemfe in be jfokagifïcact getocefï toaren/ feec be*
fcfjulbigcnbe b' abfenten en uptgesepben ban bcel
toutoigbeben / beranberingen en nicutoigbebcn bp
bun aengeciebt/ foubcc toctttïijfte autoriteptente*
geng be p^hrilcgien engcrecbngbeben/ 30 biec boren fyebct berbaclt$.
IDaer op bc boojf5, <£bcïenbecï p?opoofïen gebou*
benbebben/ benboojfj. na-noengebucenbc/ meer
tenbecenbe tot generale bclafïingen en ftïacb ten te*
gen^beboo?f5. ifèagifïraten / bantotpofltibefoïu;
tien banbe rebenen / jufïificatie en ftïacbten bp bie
banïïtcecbtgebacn.
<£n aïfobe gecommitteerben / beboo^. €beïcn
ooft boojbielbcn bat bunne fafte bifïincttoa^ban be
faftebernptgefepben/enbat bengetooebt toa^feftec
refoïutie/ooft bp beeïe banbe boo?f5- Abelen geteftent/
inboubenbe bat niemanb / beïangenbe be Eanb-fanen / met b' uptgefepbene communicatie of bccfïanb
fouben bebben: 50 bat bc conjunctie ban be boo?f3.
tmee partpen/ b' Abelen foube mogen meecbeftoaten/en b' onberbanbeïinge bifficilbcc maften/ b'tocïft/
Öoetocï bc 000313. Abelen febcnen genoecb te ber*
fïacn / bebben nodjtang niet opentïtjft inbc feparatie
ban be biffecenten geconfenteert.
^eni2. tfebmarijigfijn töcnabena Ifèontfoojt
gegaen / om aibaec be fflu te becfetten / ofte bcbo^
beren bat een goebc B>agifïcaet gefïeït merbe/ en
baer be£fabont£toeber te nomen/ begecenbe batbe
gecommittcecbc met be boo?f3- Abelen mibbeïertijb
be communicatie fouben continueren : tottoclften
cpnbc5pbeboo?f5.€beïen bebben boen bermanen/
bc tmee ban be baten / namentïp be ï|ecc ban
J!&oer£becgcn/3£ircft 2&03 ban SCmcrongen/ bp bcnïupben te fenben/ becftïacenbe batfp alle b*nfïuc*
ncn en boemnenten niet bp ben anberen / en baerom

geïefen 5afte
3unbeen /aïïc
en tic
bebinbenbe
't feïbe beelc
te geraften
gebeeïc
biffcrentcn/met
piquantebe
Uioojöcn tnaerom 5bn <6cnabe en bc gecommittcerbe
ïjun bermaenben 'c fd\yc niet tocï ten pjopooflc te «o*
men/ en bat bic ban Hrcccï)t bat berflacnbe tot meer*
bcrbitterljept fouben bertoeftttoojben/ en bat'tbefl
foube toefen 't fclbe op te bouben/ën boo? eerfï te ïjan^
bcïenopöct bifferentban ftun-ïiebcn gcbanftenilTc /
en febeïben ban bc „ïBagifiraet.
3Daer op na biberfe pjopooflcn/ be <£beïcn berfocb^
ten in gefebjifre bc rebenen ban bie ban Htrccbt / be^
ïangcnbe betbifferent banbe boo?f5. appjebenfïe en
febeïben ban bc jl&agiffcart/ 'tbjclftfp bejfabont^
l)en toegefonben bebben/ met bertoaebtingebatsp
ïjun gefebjift in 't nette gefleït/ ben-ïupben oofttec
banben fouben flcïlen/ met 't gunt beu goeb bun*
ften foube op 't inboubcn ban beu ïupbtn gef cbnfte.
©eg' anberen baeg^ fmojgen? beeft sgn^cnabe ten
aeljt uren 51311 ^eerctari^ acn b' Abelen gefonben /
ben-ïupben aenfeggenbe / bat 31311 <6cnabe in mees
ninge toa^metbeboo?f5. gecommitreerbe bc$ mib^
bag^ te bertreeften / berfoefteiïbe 30 berre 5? begeer^
bcnpetobccteïcbccen of bo^ber te fp?eïun / batfc
't felbe in tijb£ toiïben boembaer op 3p boo? antujoo^
be gaben / bat fp eenige bp 51311 <Senabe fouben jetts
ben/ en3bnbien boïgcnbe omtrent baïf eïf uren bp
ben-ïupbengeftomcn/3lonft-becr ^icïat^ banj&up*
ïen/ IBocrJbcrgen / 23o?ban ^Imerongen/ ^au*
benbalcb / SDaeren enfóeneg/ p?efcnterenbc beboo?*
fepbefetyiftme in 't net gefcbjrben/ met nocb feftere
anbere fcbiifteïijfte bebuctie op t^et gcfcbnfte acn benïupben obéegegeben / en ttoec ertracten ban pnbt*
ïegien of cofïumen ber fïab Uttecfyt / beïangenbe
ïjet bo?gecfcbap ban tien jaren / en niet bupten
reebtteboen.
tfêa 'toberïefcnbanJttoeïfte3ijn<i5cnabe ben feec
boocïjlift bermaent beeft/ ban bepericuïenbte uptbe
continuatie ban be biffecenten gefebapen toaren te
cpfenj totbun-ïiebec febabeen beb?ocffcniflTe/ met
perifteïban be flab ütcedjt en anbere inconbenien*
ten / ben-ïupben baerom berfoeftenbe bat fp mei toiU
ben bebeuften beter te 3bn tot bun epgen rufle te p?o*
cebecen/ eerfitotneberïeggingebanbun epgen oif*
fecentcn/ beïangenbe be gebanfteniflTe en 't febeïben
ban bc tfjföagifïcaet / om 30 boojt^ tep?ocebercntot
b'anbere bifferenten / en bat fp bun faften 3cer be*
5maerben met b'obergeben ban be boojfj. sefclftif*
ten/enberfoenban reparatie opaïïe be poinctenin
bun boïeantie begrepen / tcffcn£ en op cenen ti)b f
aengeften 3P aïïccnliju particuliere perfonen toaren >
en beeïpotneten banbe boïeantie raefttenanberpec*
foncn ban bun-ïupbeu / bie geboecbftj&er bc flitst fou*
ben nonnen merben / naerbien fp beraecojbeert 3011*
ben toefen / beïangenbe bun epgen faften / om alfo te
mogen compareren in ben Staten/ en geïbftelbft met

ben anberen
in brbjojïn'&e
maniere be gemepiie
boïe^
autie
te bcrbolgen
/ met remonftrantic
bat anberfïn^
ftïepne bope toag ban baer-ïupben upt bie ftoacrig*
bepb te brengen / en miffebien bie ban l^olïanb en W
teeebt moebten acco?beren / in maniere biebnn ïup*
ben niet 30 bo?berïiu en foube mogen toefen / aï£ fou*
gefonben
babben / en bcr'toacbten
uren / om bcn5ijn/ fo berre 3p eerfï op bun bifferentgeacco?*
nabe
toebecftomfïebansön
<0en. bpaïïen
o^ecnmccc*
bcrfoïcmnitepttepjacebcrcn/ baer 3p mebetebje* beert toaren : baer bp boegenbe bat 3P niet toeï btben
ben maren / en ïebecben be gecommitteecbe ben niet- bun te boegen metbe uptgefepbe / en bunnen racü
tc-min mibbeïertijb ober feben partpe,nbancrtrac^ te gebjupften / mit^bien bat contrarie refoïutie en be*
ten en coppen / ben tot ïïtrecïjt gelebert / tot bctotj£ 3tooren belofte toa£ bp 't meerenbeeï ban ben Cbeïeit
ban bun geaïïcgeerbe / om bie mibbeïertijb te bifïte* geteftent/ ban met be uptgefepbe in begemeenefa*
ren / en bp o?b?e met meerber fefterbept en fmceeruft fte geen co?refponbcntie te bon Den.
te pjocebecen.
€n bat baerom fonberïinge ten refpecte ban Itëee*
t0a-nocn/tuflTcben bier en bgf
3tjn (6enabe fïec#ïor#föin/ bie met beeï faften ban innobatien
bocbec genomen 3tjnbe/ i^aen beuren
Cbeïen baer ban tegen^bepnbilegien ban bie ban Utrecbt befebuï*
f.öbcrtentie gebacn / met pjefentatie / gereeb te 3ijn bigt too^b / te befo^gen fïonb bat 5p ooft ex illo capite
boojt^ te pjoecberen ; banaïfo 3p berftïacrben nocb ! nonfervatxfidei, nieutoe beïafïingesouben moeten
niet gereeb te 3ijn / iö tot ber feïucc berfoeft be berga* ïijben.
beringe nptgefïeit tot be^ anberen bacg£ / tot ttoee 23oben bien bertoonben fp / bat te bcfojgen fïonb/
urenna-nocn: en 3ünalg boen bp 51J11 <6enabe en be bat 't feïbe gefeïjufte grote berbittertbepb maften
boaifj. gccommittccrbe geftomen / be ïfeec ban I foube/ en bie ban ütreebt meer acbterbenften^ ge*
Jt>oerj§bergen/23aereu/ennenc^banber3ia/mebeï ben/ 5onbcr mebe te brengen beboo?ïijfte remebie/
toebec
b;engenbc een minute ban beeï gcfcbnfttf/ 'ttoeïft I en bat baerom beter foube toefen bet 3eïbe gcfcbnfte
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tocder te nemen en achter te gouden/ procederende Deftnge ban fcun ttifféteüü} $onöec eerft te ïjebDen
bp maniere ban foïutien op d'alïcgatien ban Die Dan reparatie ban D'auDcce / jp lupDeii toeberom Ueerru
Htmljt/ die fp ïupden Ijcn mondelinge IiaDDett ge* fouöen na ïïtictfyt/ en l)en bcjt Doen om d'aenbje*
remonfïreert / met tfyibitie bandibcrfeactenener* fende Staten en JiBagiflract nader te hdöegen/ en
tracten / Daer Die ban Uttecïjt ïjen op funderen / fon* acbepden 50 beel't mogelijft toa^/oat 50 fouDen Mlett
jöec bp 't Uoojf5. gcfclmfte Die ban iïtreeijt oo?fafte te toelaten boo? Den tijD ban a of 3 maenöen/ drberga*
geben ban contrarie gcfclfêif te en indurtien.
Deringe ban De staten bupten UtrcclK (DacrD'<e£öe*
Jfóacr öeöüen De boojfj. «tföelen geperfifïcert en ïen 5eer op infïfïecrDen / en 'tfeïbe begeecDen / al*
beter gebonden / Dat De boo?f5. gefcbjiften souben 'toaerftet fcjaon Dat op Imn Doleantien berfïenïber*
obcrgelebert blyben/ toe! te bieden 5tjndeï)enpetti* De) om DeDiffiDentiecnacljtcrDenJiené toille/ Diejp
ailierc .guerelen te bedaten : maer niet te nonnen fepDen te ïjebben ban De <&rafcr of ban De jiBagiflract :
toijacn uan-ïntn remonfïeantie/ toace ban ben ïafï en boo?t^l)nn fafte ten befie recommanDerenDe / en
Öacer geboomte ïjaer incumbeecDe / Daer tegcn£ men Ijen-lnpDen belobenDe/ Dat 3p totil^oerDen nocö ttoee
Öen nocïjmaelg geremonfïreert beeft / Datlut5ouDc of D?ie dagen 3ouden bectoeben / om anttooo^Dc te
mogen occafie geben ban meerder Difputen en 5toa* bertoachten/ cntefIenljoel)emDefaftcn3ouDcnnJiï*
ïen fcöicftcrt.
ng-lKden» ^engcfien de fafte ban (óTriilo / en De -f^e*
d^berfulft^ 3ijn fijn <6enaDeöe <6?abe ban !Beur£ ©e <®tsu
bieanteu genoeg befjicht toag bp gemeen aceoo?D
Km de-jötaten: geïtjft ooft met gemeen confent ge* met De boo?f3. CommitTarifTen ïconinu^ en ©alft / by>an
n.oeg ter neDccgelept toa3 De quefheban 'tï|of / en tocderom na Htrccöt bertroefteu met de boo^.ge* iS™*
ooft belangende Den cecfïen fïaet / bp De acte pad; fcönften/ en 5ijn den 14. jreb^uarp de£ abonb^aï* commtf*
fanflta
Jttfïoneeï ( upt ftcachte ban fubmiffïe ) bp 5Ün <6ena* Daer gearribeert.
<£et
top
nu
bo?der
beröaïen
toat
te
ötrecötljie
r
SSS
niet
fce geDaen/ toelftc pjobifïe in bjicc-ïieDec macht
&ia£ te tebocecen/ fondcr beefameïinge en confent op gedaen engeïjandeïti^/ fullen top l)ier laten bol* ben toe*
iian alle Staten.
gen bet gefcönfte bp 3ón <0enade en Öadcn/ of Com* SMJ*
3£at fp ooft ftonben berftaenuptbeinfïtuctieban
/ tniöf*
gegeben
/ de CDeïen/ tot
milTariffen
Debooaf3.^
die JBoerDeu
De gefcö?iften
DcleutoeDe
r* **ma**
3ijn <6enade banden io. ^>eptembn0 i58ï» öat gaDer£
3011 <£rcellentie macljt Dadde deJBagifïcaettefïeï* om aen Den <J3?abe eu CommiffarifTen aïDaer tegen
ïen/ en Dat öaerboo?ncmrnjegen£denuaïiteptban obergeïebert fyebben/ om bo?Der Daer op tebefoin*
S&ebenter/ genoeg difputabeï toa£/ en in allen ge*
balie Die ban Dec iétad raeftteu(baeeinde€belen/ geren.
fonöerïinge Deperticuliecen/ ooftbalgenDe fnmfufc ALfo het different tuiTchen eenige van de Edelen en <J5efcli2tfh:
tniffïe en acte ban Den 13.DagjFeb2uacp1587.opge*
jegenwoordige Magiftraet der Stad Utrecht , prio- ^P ö^n
:ticl)t) niet te feggen öadden / bel)alben Dat Die ge* cipalijk beruft op d'injuriediedevoorfz. Edel-luyden nanj^kus
allegeecoe ^Megien /. ban 10 jaren 3£o?ger getoeeft feggen geleden te hebben by d'apprehenfie van hunne toenaet/
ie moeten jijn / niet geobfeebeert toaten / aï£ in Den perfonen , en het fchelden dat de Magiftraet illegittime Mtüt$l
$eere ban 25?afteï 7 ©echt / en anDece / 23ucge* geftelt fouden zyn , en daer-en-boven eenige van de ^rommtfi
tneeftec£ getoeeft 3tjnde : toaec op jp fepDen onDcc Magiftraet als uytheemieongequalificeert waren, heeft farijfm
anDece conftderatien / Dat sedert De 10 jacen op zijn Genade daerom , om de voorfz. Edelen t'infor- jf'cö'to"!!
meren , om de redenen by die van der Stad geallegeert , ^tate/öen
5 jacen geceDuceect toacen / bun boo?tg temonfïee*
-cenDe Dat Den toeg ban arretfen of cepjeffalien (Die hen wel willen remonftreren , dat die van de Stad fufti- Abelen
3P fouben meenen teftrijgen) Dangereu£fouDcn3ijn neren , d'apprehenfie gedaen te hebben , uyt oorfake dat ^JJf/'tot
boo? ïjun pecfonen en goeDecen / item booj alle bun eenige van de voorfchreven Edelen hebben , niet in de 3©ocrDen
't peci> openbare vergaderinge van de Edelen, fo het behoor- betjanöiBt.
bnenDen binnen Htrccï)t toefenDc / beljalben lanDen.
den , maer frivata AuÜoritate enalsperticuliergegaen
nel ban De gemeene fafte en onDecganft ban De
3£at Dacr-en-boben De fafte na cectjte gecrami* van huyfe tot huyfc , om 't confent te krygen en verneect fijnDe / geen fuffifante materie toa0 ban rep?ef* bintenifle te maken , het welk fmaekt na confpiratie,
falicn of accefïen / 50 bet fc^een / aengeften/ bol* en oorfake foude mogen gegeven hebben van ieditie ,
genbe Ijet ccrfïc articuï ban De nadec&nie/ beïan* fonderlinge in defen ongeruften tyd , dewfilk in rechten verboden is: daer by voegende datle niet alleen in
$ende Den ttoifï/cij jènDe onDec De lidmaten ban eenige
maniere
voorfchreven de andere Edelen hebben gefolfb?obintien / De anDece §&?obintien öen niet fouDcn
mogen onDcctomDen / Dan fouDe Die jafte mogen be* liciteert , maer ook verfocht vergaderinge van de 5 ca- .
flicbt toccDen bp tntecceffie ban minïijft accoojD/of bp pitulen , om te adviferen op de prefentatien en vervolgen van de geprefenteerde requefte , contrarie de vooröecificban Depccticuïtece ^taDöouDec^/ 't bjeïft geen
Jjan bepDen nocty tec tijD gefcljiet / nocl) ooft abfolute- gaende refolutie van dat de 5 Gods-huyfen niet meer
zouden vergaderen in faken den landen aengaende. En
Jijft getoepgect of afgefïagenbJaggebjeefï.
2|tem / Dat De Staten en ^ètaD atccc&t in beeï fo veel belangt het ftellen van de Magiftraet , feggen
puncttn banbeobecgegeben Doleantien confenteec* die van de Stad , eenfamentlijk de gedeputeerden van
Den / en Dat Die ban öe Staten en^taD niet plicl)* de Staten , dat zyne Excellentie na recht de Magiftraet
tig toacen / belangende De uptgefepDen : mitfgadec^ / heeft mogen ftellen , als wefende Gouverneur generael ,
Dat 't fïeïlen
ban ftïaegoen.
De 23ucgecmeeji;ec£ De ^>taD alleen die den perfoon van dehogeOverigheydreprefentecrc
caeftte/
Die niet
in alle faken, den Prince van den lande competeren^o Dat alleen / 50 Ijet fcöeen / open fïond \)tt dif- de , met exclufïe van den Gouverneur generael die aen
ferent ban de gebanftenifte en fcöeïdinge ban de «flBa* den perfoon van den Prince niet gereierveert fijn gegiflcaet / toeïft difecent in cec^ten fcoa£ Ijangende bp weert: , en datfulx over al byfonder in 't Sticht van
/ Ijoetocl D'<ïEDelcn Utrecht ten tyde van KeyferKarel en Konink Philips
<erceïlentie
ban 5jjn
commiffie Daec
fnfïineccn
in niet
geconfenteect te ïjebben/ 50 geobferveert en onderhouden is geweeft , daer toe alleDat bpfïjn€rceïïentie / enDenfiaeD Daec in becfien gerende diverfe exempelen.
Tot confirmatie van dewelke geallegeert is geweeft ,
ïtonDe toecDen/ na 'tobeeïeggen ban öe pjocetTen/ feker
artikel van de inftructie van fijn Genade gemaekt
•en Daecom geen gcb?eft of toepgecinge ban jufïitic

metDecbjaecöeoDgeallegeect ftonDe tnecDen : en in by de Staten van Utrecht in 't jaer 8 f. den 10. December ,voor de overkomfte van zijn Excellentie , daer by
allen gebalïe of de £>cï)out en eenige ban De IDagi*
flcaten (30 De <ÖDeïen 3cggen) ^un mochten mifgee iden toekomenden Gouverneur generael fulks expreffepeit Ijebben en reebt toepgetingegefCÖicttoare/ 30 . lijk voor behoudenen gereferveert is geveeft.

geen
fouDen noeïjtan^ De rep?efalien of arrefJenSingc*
pïactfe Ijebben ober De gemeene S0Ojgeren en
fetenen / öen daerom tocderom becmanende al^ bo*
•
ten/ tot bjede eneenigljepD.
©oegende daer bp / Dat naDemael de bOO?f5. Cde^
len niet begeerden te berpaen tot particuliere Öam

En aengaende d'uytheemfe , datter geen Privilegie
is, daer by defelve uytgefloten zijn, en dat contrarie
altijd geobferveert is geweeft.
j Waer op wel ftaet te letten, mids die van der Stad
fo
lichte,
is
gefondeert
fulks
fo
en
ftaen,
op
vaft
feer
' daer
lijk alle differenten beflicht fullen mogen weiden: want

!
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i68

Vier en Twintichftc Boek.
fo ver de Magiftraet nietillegitimegefteltis, fokomt
te cefTeren d'originele querele tegens Deventer en andere voorgenomen.
En fo veel aengaet het afftellen van den Schout ,
2ij n de Staten en Stad daer in confenterende,eenfamentlijk in 't redintegreren van de vergaderinge der Staten en
Privilegiën.

ten , fo dat mids dien den derden ftaet van den lande
van Utrecht confifterende indeftadenfteden, en daer
van de ftad Utrecht de voornaemfte en principaelfte is , 158$.
geheel gecorrumpeert is geweeft, alfo dat de voorfz.
vreemden defclve na haer appetijt regeerden.
Dat fy daer beneffens fo veel by fijne Excellentie ge- V.
daen hadden, dat hy de voornaemfte officien en ftaten
van den lande fonder voorgaende nominatie van de Staten ,(als dit volgende het tractaet met fijne Excellentie gemaeckt behoorden) vergeven heeft , aen vreemdelingen inden lande van Utrecht , noch geboren , noch
woonachtig , noch gegoed, als by name, boven dat De-

<®e uootfclfêcrjen<£beïenDerj&en&en i+.ffeuntarö
aen Den <02ane Dan j!fórut$ en öe tooojfs. Commifla*
riffen ouecgelcücct Dit naUoIgenöe gefcf)?iftc / Daer
in öe üoojfc&jeoen €öelen aïïe öe öifferentenenae*
,'evenwel
geweeft
venter een Brabander
fcïjiUen üecDaelt Rebben / en ümg luuöenöe aïg noïflt* Burgermeefter
van
Karel was
eenengemaekt
Utrecht,
van de isftad
HEt meerendeel van den Edelen en Ridderfchap
van den lande van Utrecht , die befchreven zy nde
in de Staten gewoonlijk zijn te compareren , en over
enterende den tweden ftaet van den zclrepref
fulkslande
«t ven
f©oerbrt/
bergabe
alhier binnen Woerden, op het verfoek van
Sbeïatt zvn Genade den Grave van Meurs , Gouverneur van de
Sieurs landen van Gelre, Utrecht en Overyfiel vergadert , zo
m öe
«Commies voor hem fel ven , als vervangende haer mede-broeders ,
fatiffni
gehoort hebbende het gene de voorban ben die abfentnoemdefijn,
Heere Grave, geafiifteert met den Heere Leoniratie ban
rade van State van de geünieerde ProValk,
en
nus
^tate
fjebben
vintien, en by den zelven raden fpecialijk tot deferzaobergêses ke gecommitteert by de acte van den 4. Febr uarij 1 f 8 8 .
ben/ör hen-luyden mondelinge voorgedragen hebben , om met
de andere leden van de Staten vanUtrecht in verdrach te
ir88.
treden , op de mifverftanden tuffchen hen-luyden gerefen , en gefien de ftucken hen-luyden by zyne Genade
en der voornoemde gedeputeerde Raden gelevert.
Bedanken voor eerft zijn Genade en mijn Heeren van
I. den rade van State feer hooglijk , dat hem gelieft heeft
opfigt te nemen , op den jammerlijken defolatcn en feer
verlopen ftaet van de ftad,fteden en landen van Utrecht,
en defclve alfo te behertigen , dat fijn Genade en de
gedeputeerde raden gelieft heeft de moeyten en arbeyd
te nemen , om de voorfchreven fake met vriendfehap te
beflichten, en tot dien eynde de voorfchreven Edelen
tot Woerden te befchryven , en haer ook aldaer ter
plaetfe in perfoon te laten vinden, en de voorfchreven
propofitie mondelinge te doen, daer by de voorfchreven gefchriften te exhiberen , en willen het felve t'allen
tijden tegens fij n Genade en Edelen met alle goede Officien en devoir , in aller onderdanigheyd erkennen.
II.
Maer hadden wel gewilt dat fijne Genade en anderen
die het behoorde , de hand aen de fake geflagen hadden ,
eer der felve in fo groot verloop gekomen waren , en
dat defelve lichtelijken te beteren ware geweeft.
Maer want fulks niet gedaen is , en dat die van de
III.
Magiftraet van de Stad Utrecht , gedreven zynde door
eenige vremdelingen , niet dan nieuwigheden foekende, na dat fy haer vervordert hadden, den xi. Iulij
i?86. verfcheyden goede Patriotten , en de principaelfte van den lande, ook van de Staten , die de geünieerde
landen in 't generael , en den landen en Stad van Utrecht
in 't particulier , langen tijd gedurende , feer grote en
menigvuldige dienften gedaen hebben , niet alleen uyt
(Fol.15.) de Stad en lande van Utrecht j maer uyt alle de geünieerde Provintien bevolen hebben te vertrecken , daer
toe misbruykende dennaem en autoriteyt van fijn Excellentie den Grave van Lycefter , niet alleen fonder
fijnen voorweten , maer ook tegens fijnen expreffen
wille , als fijn Excellentie mcermael verklaert heeft.
IV.
En defelve fijn Excellentie ook daer toe gebracht
hadden , dat hy buyten alle gewoonlijke manieren van
doen , contrarie de ordonnantie van de ftad Utrecht,
en tegens wille van fij nvoorfz. Genade, die HgipuHic*
êouft abfent was, en het ftellen van de Magiftraet, alleen volgende de eerfte Rubrica , articulo ejuarto , en eenige navolgende van defelve ordonnantie competeert ,
de Magiftraet van de ftad Utrecht, in October 1^6.
heeft doen veranderen , fonder advij» van de Staten ,
gelijk volgende d'mftruclie van fijne Genade behoorden , en daer in doen ftellen verfcheyde perfonen , die
volgens de oude privilegiën en handveften van de voorfchreven ftad Utrecht binnen korte jaren vernieuwt ,
niet gequabficccrt waren in de voorfz. Magiftraet te fit.
Itjetge*
fch.'ifte
batö'42*

Trello, ook Brabander , geftelthaddetot Schout van
edfelve ftad , eenen Bellechier, Vla mink, tot Prefident.
WijnhofvanOver-yfTeltotRaed, Agileus,ook Bra*
bander , tot Procureur generael , Rattaller, tot Griffier,
Jaques de Pottere, ook Brabander, totontfangervan
de Domeynen , recht of daer niet een man met eeren in
den lande van Utrecht ware bequaem om alfulken ftaet
te bedienen , en alfo tot grore kleynachtinge en verfmadeniffe van alle vrome geboien inwoonderen van de
voorfz. ftad en lande , fo edelen als burgeren, geleerden
als ongcleerden.
Item, dat de voorfz. vreemdelingen en Magiftraet VI.
van der ftad Utrecht door defelve vreemden geinduceert en mifleyd zynde , het gene voorfz. is niet genoeg
achtende, om tot haer uyterlyke intentie (te weten tot
de gantfche regeringe van den lande te geraken : ) fo
lange de twee eerfte Staten in haer geheel en wefen bleven ,haer vervordert hebben korts daer na den eerften
Stact van den voorfchreven lande , confifterende in de
geeligeerden uyt de Collegien (die doe maer f in 't getal waren) by haer eygen autoriteyt en fonder communicatie met de andere Staten , en fonderlinge met die
van de Ridderfchap gehouden te hebben , te cafleren en
te niete te doen , alzo dat fy daer mede^iet meer wilden
befoingeren ; en alzo die van de Ridderfchap fonder
den felven eerften Staet , met de ftad en fteden niet begeerden tebefoingeren , en dat mitfdien de faken van
den lande van Utrecht , daer door bleven ftille ftaen , en
ook het befonge van de generale Staten , daer door feer
verachteit wierde, en dat het felve de Staten van Holland ,Zeeland, en Vrïefland beweegt haddc , fijne
Excellentie daer over klachtig te vallen , by haer remonftrantie van den 11. Novembris if86\ dat ook
fijn Genade van Nieuwenaer, hen felfs door het voorfchreven cafferen en ftille ftaen, vanhetbefoingegeinterefleert vond , dat fulx fijn Excellentie nefïens den
voorfchreven Heere Grave van Meurs gecommitteert
hadde, fekere perfonen , die fijne Genade in 't redrefferen van den voorfchreven eerften ftaet fouden afiïfteren , gelijk ook mijn Heeren de generale Staten daer toe
den 1 1 . Decembris, ftylo novo , gecommitteert hadden
den Heere Karel Roda.
Item, dat fijne Genade, partyen ten beyden zyden VIL
gehoort, met de gecommitteerden van fijn Excellentie ook andere verftandigeluyden en van qualité, by
hun-Iuyden over de fake geroepen , alles gefien , zo
't gene van wegen de Stad en Steden tot fubfiftentie van
haer vermetele caflatie, als van wegen die van de Ridderfchap enEdelen, tot debat van dien overgegeven
was , die van de voorfchreven Stad en Steden geordonneeert hadden , met de voorfchreven eerften ftaet , te
weten , de Geeligeerden , neffens de Ridderfchap en
Edelen wederom te befoingeren , in voegen en manieren zy voor datum van 't different eedaen hadden , en
in conforroite van'taccoord, in aen jare 82. by den
Heeren van den Iand-rade op gelijke gefchille gemaekt ,
gelijk dit in date van den 14.. Decembris , by fijn Genade ,daer af gedepefcheert en getekent , breder mede brengt. En dat de voorfchreven van de Magiftraet,
defelve verklaringe van fijner Genade, met de gecommitteerden vanfijn Excellentie , en andere na voorgaende kennilfe van faken gedaen , niet wilden navolgen
noch obedieren, en fulx in weygeringe bleven met de
eerfte Staet te befoingeren.
Item , en dat zijne Excellentie op de voorfchreven VUL
klach-
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klachten van de voorfchreven Staten van Holland , Zeland i en Vriefland , te weten , op het 9. Artieul
van defelve geappoftilleert hadde , dat hy de kenniffe en uyttinge van de Zake of different van Utrecht
remitteerden aen mijne Heeren de generale Staten
by goede minnelijke conferentie met die van Utrecht
te doen , om alle mis-verftanden te vermyden , en
dat dien - volgende de generale Staten niet alleenlijk
gefchreven hadden aen den Staten van Utrecht , met
overfendinge van Extract uyt de voorfchreven eommiffie , dat fy ten eynde voorfeyd , volgende de begeerte
van zyne Excellentie met den eerden , alife binnen drie
of vier dagen na de receptie van hare brieven, ymand
fouden willen in den Hage fchicken, om de voorfchreven Conferentie te volvoeren , gelyk als dit hare brieven
van den 26. Novembris , ftilo novo , breder mede brengen ; met ook daer beneffens den voornoemden Roda
aen zyn Genade gefchikt hadden, ten eynde zyne Genade tot alles foude willen voorfien , en de hand houden ,
dat daer in voorfien mochte worden , en dat die van de
ftad Utrecht op het voorfchreven fchrijven van mijne
Heeren de generale Staten , niet anders hadden geantwoordjdan dat hen luyden believen foude over te fchicken de poi noten waer infy verftonden, dat de autoriteyt van de Magiftraet in de voorfchreven ftad en fteden by-na te niete gedaen was : en by alfo verre fy fulks
wetende , daer in niet konden voorfien > dat fy verhoopten ,dat hare Ed. ( te weten , de generale Staten ) daer
op van harent wegen verfocht zynde , geerne middelaers en hare helpers fouden wefen , in fulker manieren ,
of fy haren fpot met de generale Staten gehougelykdenalshadden.
Bevindende ook , dat de voorfchreven Commiflie
van den voorfchreven Heere Roda , aen den Heere
Grave van Meurs niet profiteerde , en dat defelve
Grave met geene middelen die van der ftad tot redelijkheyd hadde konnen brengen , noch bewegen , en
daer uyt , met andere gelijke aften (té lange te verhalen )bemerkten , dat die van de ftad niemand refpecteerden nochte gehoor faem den, te weten, noch zyne Excellentie , noch den Heere Grave van Meurs,
noch mijn Heeren de generale Staten, noch ook den
Rade van State , en veel min de particuliere Staten van
den lande van Utrecht , nemaer dat alle hare acten
daer toe waren ftreckende , dat fy den geheelen Staet
en Republiquevan de ftad en lande van Utrecht fouden fubverteren , en na haer appetijt veranderen , en
dat alfulks, 't geen doen in deneerften Staet gefchied
was , namaels ook in den Edelen foude gefchieden,
fo haeft als fy yet fouden doen en refolveren daer aen de
Voorfchreven Magiftraet niet foude genoegen ; daer by
ook overleggende , dat zyne Excellentie op Engeland
vertogen was , en dat daarom 't refpect tot defelve nog
minder foude wefen , dan van te voren.
Zo was zo veel gedaen , dat op het fchrijven van myn
Heeren de generale Staten , van den lande van Utrecht
jegens den ?. Januarij 1587. befchreven zyn geweeft ,
om te verklaren , of haer meyninge niet was, dat alle
het gene jegens 't contract met hare Majefteyt gemaekt ,
en d' Commiflie van zyne Excellentie gedaen foude
mogen wefen , by de Staten generael , met bequame
middelen fouden worden geredrefleert , mitsgaders het
gene in de Provintie van Utrecht gedaen mochte welen , tegens de rechten , vryheden , en privilegiën van
den lande.
Waer op de twee eerfte leden , te weten , de Geeligeerden en Ridderfchap (zo die van de ftad en fteden
niet compareerden , mits fy volgende d' ordonnantie
van- fyn Genade , met den eerften Staet niet wilden
befongeren ) gerefolveertis , dat fyden Staten generael fouden verfoeken , met gevoegelijke middelen ;
al het gene voorfeyt is , conform de voorfchrijvinge
te doen redrefleren , breder als by derefolutie daerop
genomen.
En dat die van de ftad,geaiTifteert met de burger Hopluyden, den 8. Januarij daer aen volgende, der Staten archyven feytelijk opfloegen^n devoorfz. refolutie daer
uytIV.
hamen,
Deel.om alfo d'executie van dien te beletten.

Zo hebben dé twee eerfte Staten , te weten, deGe* XIII.
eligeerden en Ridderfchap , Op den 9. Januari^ mes
den anderen vergadert zijnde, en aengemerkt hebbende de confequentie van dien , en meer andere hoogwichtige'
faken
, opverlaten
eer en , eed
beloofc
, malkanderte
ren niet te
fullen
of van
malkanderen
fcheyden , of eenige opinie apart te maken , of ook
d'een buyten den anderen yetwes te doen, ofte befluyten , maer dat fy by malkanderen blijven . en mal-1
kanderen mainteneren fouden , in alle refolutien , by'(Fol. 16.)
hen -luyden genomen , en als noch te nemen , en
ook defelve te doen effectueren en executeren , en dat
fy malkanderen daer in fonden aflifteren en behulpfaem zijn , en wat d'een of d' ander foude mogen
overkomen , dat fy malkanderen het felve fouden hel*
pen dragen en uytvoeren , met alle middelen des
doenlijk zijnde , daer toe zy ook zouden implojercn de
hoge ,Overigheyd
, waer 't nood
hebben ook be±
looft
om alle mifverftanden
en ;inconvenienten
te
voorkomen , en ten eynde men vryelijk foude mogen
befongeren , volgende de provifionele ordonantien
van zyne Genade , hier voren verhaelt , zonder gelijke gevallen en fwarigheden binnen de ftad Utrecht
te verwachten , dat zy achter die tijd , ftaets-wijfe , haer vergaderinge zouden houden , op den huyfe van Deurftede , na wijder in -houd van de voorfchreven acte , daer van gemaekt , en by de voorfzv
twee eerfte Staten particu lierlij k met haer eygen handen
ondertekent, op date als boven.
Dan óïq van der ftad Utrecht defé refolutie ver- XIV*
ftaen hebbende , hadden den 1 1. Januarij daer aen
volgende , de voorfchreven Geeligeerden en Ridderfchap doen infinueren fekeie acte , inhoudende ,
dat zo verre zy volgende de voorfchreven refolutie*
haer buyten der ftad Utrecht begaven , op eenige
vergaderinge van de Geeligeerden en Ridderfchap ,dat fy in fuiken gevalle , haer niet dorften vervorderen wederom in defelve ftad te komen , en dat
om redenen in de acte daer van den felven dage by
den Raed van de voorfchreven Stad gemaekt , uytgedrukt , zonder dat fy nochtans defelve acte geinfinueert, of yemand van hen-luyden vifie of lecture
daer van gedaen hebben , en dit tot grote kleynachtinge van de voorfchreven Ordonnantie
van
fijne Genade , en de Commiflariffen van fijne Excel entie , en tot groot nadeel van het gemeene befte van den lande van Utrecht , mids dat door vreefe van de voorfchreven geinfinueerde acte , en die
noch verfwëgen worden , eenige , zo van de Geeligeerden als Ridderfchap, die defrequentatievande
ftad Utrecht niet geerne zouden- miffen , gelijk ook
eenige van hen qualijk gelegen was , te rugge getogen en bevreeft zijn geweeft de voorfchreven twee
redelijke refolutie van den f. en ■% Januarij datelijk in
't werk teftellen.
Het welk fijne Genade bemerkende , en dat die v\T.
van de ftad tot geen redelijkheyd waren te brengen, en dat de zaken , der landen door het onverftand meer verliepen , heeft zo veel gedaen , om
die van de ftad contentement te geven , dat hy uyt
de eerfte Staet gecafleert heeft twee van de befte
jPatriotten , liefhebbers des Vaderlands , envande
oprechte ware chriftelijke Religie, daer van profeiTie
doende , de voorftanders van des ftads rechten,
vryheden , en privilegiën , en in plaets van dien ,
gefurrogeert twee andere , die die van der ftad achten van haer humuren te fijn , en van haer hand
(zo fy meynden) te fullen vliegen , doch niet danby
provifie en onvérmindert een yeder fijn goed recht en
tot dat anders ten principale of ten provifionele zoude
-wefen uyt-gefproken.
En hoewel tot het gene voorfchreven is , die van XVI.
de Ridderfchap niet waren t'famen befchreven , noch
in communicatie geweeft , en dat alfulks vijf
van hen-luyden daer in niet hadden geconfènteert, en dat het confentby eenige van hen-luyden privatim , en by inductie en autoriteyt van fijne Genade gegeven was , niet mochte fubfifteren , als
JÊ>
contra-

i7o

Vier en Twintichfte Boek.

1588.

ken en fundamenten daer uyt de mifverftanden , daèr
contrarierende de voorfchreven a<fte van den negen- zijn Genade mentie af maekt , tuflehen die van de
den lanuarij : zo hebben nochtans de Edelen , om
Ridderfchap, die klachtig zijn , en die van de ftad
zo veel haer mogelijk is te accommoderen , het fel- Utrecht, verrefen zijn : behalven meer andere , opdefe
ve voor een tijd lang by ooch-luvkinge voor goed
te lange te verhalen.
even twee le- tijdOm
aengefien , op hope dat de voorfchr
welke mifverftanden , tulTchen de voorfchre- XXIII.
,
Januari)
e.
den ,infifterende de refolutie van den
het redreflement van alle de verlopen zaken zouden ven Edelen en die van der ftad Utrecht weg te nemen ,de voorfchreven Edelen , die langer niet van
door dehelpen vorderen : maer bevindende dat
fe veranderinge van den eerften Staet , sulks niet vreemden begeren geregeert tewefen , geen andere
, dan dat alle de poinclten , en ar-alleen niet gedaen worde , maer dat daer voor da- middelenticulen ,weten
in
haer
voorfchreven articulen , van dogelijks den eerften Staet in het geheel geopprelTeert ,
leantie
,
zijne
Genade
voor , en zijn Excellentie
en fcheuringe in de twede Staet , te weten van de
, vervat , en zonderlinge het reEdelen , gepradtifeert worde , dat ook veel andere na , geprefenteert
dreflement
van
den
eerften Staet , zo de Edelen haer
e
ftreckend
,
nieuwigheden voorgenomen worden
tot afTcheydinge van de andere geünieerde Provin- langer by de voorfchreven provifie van den 13. Ianuari)
tien , en confequentelijk tot ruine van den lande 1587. niet begeren te houden , als haer en de landen van Utrecht te zeer fchadelijk , maer wel aen
van Utrecht : en dat de voorfchreven Edelen ook
bevonden, dat fijn Genade , hoe -wel andermael en het accoord van deLand-raden in den jare 1^82. foten derdemael , door verfcheyden gcfanten , van de lemnelijken gemaekt , befloten , en tot date van de
generale Staten verfocht fijnde , in geen poin&en , voorfchreven caffatie onverbrekehjken onderhouden ,
vermits d' ongehoorfaemheyt van die van de ftad , al-voren in vorder communicatie te treden , dakonde remedieren , en dat den eerften Staet in gebre- telijken geredreffeert en gerepareert zullen worke bleef , vermits de voorfchreven veranderinge
den, gelijk die datelijken in-gevoert en ingebroken
'teffeót van de voorfchreven refolutien van den y.en 9.
En zo veel aengaet den ftaet van den geeligeerden , XXIV.
Januari) te vervolgen , hebben goed gevonden , dat zy
zyn. mede weten de voorfchreven Edelen niet
alleen het felve zouden doen , en verfoeken, daer en zo daer
't behoorde.
eenig different te hebben , dan dat fy haer by de Magiftraet van de ftad Utrecht laten mifleyden , en veel
XVII. En hebben haer als noch , eerft geaddreffeert aen
fijn Genade , denGrave van Meurs , alshaer-luyder lyden en gedogen , op de naem van de Staten befloten en uytgegeven te worden , tegens het gene
Stad-houder, en op defelve verfocht, dat zyne Genade foude believen alle inbreuken , tegens de unie, fy in hare confeientie gevoelen , of immers wel rede voorfchreven traótaten, rechtenen privilegiën van
delijk vinden ; eenfdeels uyt vreefe , dat zy anders uyt de ftad gefet , of uyt de Staten gecaffeert
den lande te repareren en redintegreren.
XVIII. Dewelke na dat hy meermael oaer van aengefproken zouden worden j eenfdeels om dat haer de zaken
was , hun-luyden eyntelijk bevolen heeft , haer-luy- van de landen niet zo feer ter herten gaen , als wel
der befwaernifïen by gefchrifte te vervatten , als fy behoorde, en de nood van de zake vereyfehtj eensdeels dat hen niet en luft alle dagen een harnas teook gedaen, en fijn Genade fchriftelijkeri overgelevert
gens die van de ftad aen te trecken , en haer alzo met XXV.
hebben.
XIX. En zo een tijd daer na fijne Excellentie weder in dele kyven en roepen laten overftemmen.
Daerom begeren de Edelen niet anders van den
landen gekomen was , heeft fijn Genade goed gevonden de voorfchreven Articulen van befwaernifTe, voorfchreven eerften Staet , dan dat defelve geredreffeert zijnde, volgens het voorfchreven accoord, van
na dat fijne Genade , die in eenige poin&en hadde doen
rechten of corrigeren , acn fijne Excellentie over te den jare 1^82. en de perfonen zedert daer uyt gefchicken.
fteld ,daer weder ingefteld , en daer weder ingefteld
uytgeftelt zijnde, met hen-luyden achtervolgens
En zo fijne Genade naderhand de voorfchreven E- weder
XX.
de
voorfchreven
refolutien , van den f. en 9. Januarij ,
befwaernifTe
voorfchreven
de
dat
delen dede feggen,
in Francoyfe tale mofte gefteld zijn > hebben defel- by eere en eede beveiligt , willen helpen redrefleren a
ve Edelen de voorfchreven befwaernifTe doen tranlla- alle het gene dat tegens de voorfchreven tra&atcn ,
teren , en al-voren fijne Excellentie te prefenteren , nader unie , rechten , privilegiën , &c van den landefelve den Heeren generale Staten gecommuniceert,
de gedaen is j gelijk drie van den genen die tegenen met believen van defelve , en ook van fijn Genade , woordiglijken in de Staten zyn , onlangs apart gedaer toe by apoftille en gedeputeerden , van de gene- vraegt zijnde , verklaert hebben te willen doen ,
rale Staten fpecialijk verfocht zijnde , fijne Excellen- en tot dien eynde met hen-luyden vergaderen buyten de ftad Utrecht , tot een ander verfekerder plaetfe , (Fol.17.)
tie geprefenteertin'tby-wefen van fijne Genade, den
dacrzy vryelijken , en onbedwongen , zullen mogen
28 September left-leden.
opiperen
, refolveren , en executeren , het gene tot
XXI. Waer over met het gene daer van dependeert , fes
van hun luyden feer fchandelijk en injurieufelijk by 's lands dienfte nut en oorbaer bevonden fal worden ,
de voorfchreven Magiftraet , gebruykende den naem want op het huys te Duerftcde te vergaderen , de voorfchreven Edelen haer niet en fouden derven betrouwen,
en autoriteyt van fijne Excellentie (die nochtans binnen Utrecht wefende , verklaert heeft , geen laft als befet zynde met garnifoen, daer over fy niet weten
daer toe gegeven te hebben ) jegens alle godde- wie dat gebied , fo noch zyne Genade de Grave van
lijke, natuerlij ke en burgerlijke rechten, en de pri- Meurs, noch de Staten van Utrecht daer eenichgebiec
vilegiën van den lande , fonder eenige kennifle van over hebben.
Enfoveelderefterende Ridderfchap aengaet, heb- XXVI.
faken gevankelijk geftelt zijn geweeft , en t'haer-lieben daer op niet te feggen , dan dat zyveel doen
der ordonnantie drie van hen-luyden ter oorfake van
dien , met het gene daer van dependeert , geaccu- fonder 't meerendeel van de Edelen daer op te horen ,
feert , en gefcholden zijn , als die gecommitteert contrarie de voorfchreven aden van den f. en 9. Januarij ,en dat fy veel faken en nieuwigheden ( by die
hadden Crimen lef<e Majejlatit , als falflariflen,meynedigen , oproerders , feditieufe , overtreders van i van der ftad aengerecht,) ten minften by oog-luy*tgemeene befte , infraiteurs van fijne Excellentie , kinge gedogen , tot groot nadeel van den lande , en
en hare placcaten , vrede-brekers , calumniateurs , jbegeren daerom niet anders , dan dat de voorfchreconventicule- houders , confpirateurs , en conjura- !ven Edelen haer eere en eed na behoren willen betrachteurs , en dat fy voor alfulke openbaerlijk aen lijf
en goed geftraft fouden worden , anderen ten exem- ',ten, en de voorfchreven refolutien van den f. en 9.
i Januarij helpen effectueren, en tot dien eyndevooitpel , gelijk fy dit breder mijne Heeren de generale aen haer vergaderinge houden buyten de ftad Utrecht ,
Staten, zoo by Miflive als anderfins, geremonftreerr tot fuiken plaetfe als by gemeen advijs goed gevonden
hebben.
fal worden.
So veel zyne Genade aengaet , begeren de XXVII
XXII.
Alle net we^« zijn eenfdeels de principale oorfa-

voor-
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voorfchreven Edelen van defelve niet anders, dan dat
hy achtervolgende den plicht daer mede hy het land
verbonden , en inftrucrie daer zijn Genade eerft op
aengenomen is, gelieve foveel in hem is, teredrefleren de poincten in de voorfz. smeulen van doleantie
Vervat, voor fo veel die reparabel zijn.
XXVIII. Van dewelke poinéten als concertlerende niet der
Edelen privé, maer de rechtenen privilegiën van den
Unde , onderhondinge van de nader Unie , en travaten met hare Majefteyt en zijn Excellentie gemaekt,
mitfgaders de confervatie van den ftaet van den lande van Utrecht , zy niet konnen af-ftaen of van wijken , maer dat gedaen zijnde , willen fo veel haer
privé injurie, mitfgaders alle geleden koften , fchaden
en itltereffen haer fo redelijk laten vinden , dat een yder
fal konnen verftaen, dat zy niet foeken haer eygen vindictie of profijt , maer 't gemeen befte.
XXIX. Indien niet-te-min zyn Genade en de gedeputeerde raden eenige andere middelen van accoord weten voor
tefiaen, willen zonder d'induótie van het gene voorfchreven is, defelve geerne horen , dan willen zijn
Genade en gedeputeerde raden vermaent hebben , dat
hare Genade en Edelen willen trachten , om geen
vergeeffe koften langer te doen , of Zy-luydenen mijn
Heeren van den rade van State alfulke voorflagen , als
fy fullen meenen te doen , ook fulleri weten të executeren.
Xxx. Want nademael die van de Magiftraet niet willen
óbedieren , noch de ordonnantie , geboden en verboden van zijne Genade , den Grave van Lycefter , daer
op fy haer nochtans fo hoog beroemden , noch ook van
mijn Heeren van dca raden van State, als fy noch onlanx
betoont hebben , en noch betonen in 'taf-breken van
de Kerk van oude Munfter , 't welk de gedeputeerde
raden van ftatenöch voor oogen moeten fien en lyden,
noch mijn Heeren de generale Staten, noch ook fijn
Genade van Meurs , als Gouverneur felve , die noch
over de forten, noch over de garnifoenen in den lande van Utrecht leggende , eenig gebieden heeft , ert
veel min binnen de ftad Utrecht, over de Magiftraet
en Borgerye , ja ook zo weynig gerefpe fleert is , dat
fy fijn Genade tot haren welgevalle buyten de ftad houden , niet alleen by nacht > maer ook genoeg by dag ,
als noch onlanx fijne Genade gebeurt is : zo laten haer
de Edelen dunken , onder correctie , dat noch fijn
Genade , noch de raden van State , noch yemand anders jmacht of middel foude hebben , haer voorgeflagen middelen te executeren j als het die van der ftad
niet foude gevallen.
Xxxi. En om redenen voorfchreven, geeft de voorfchreven Edelen, feer vreemt, dat de refterende Edelen
binnen Utrecht , de proteftatie hen-luyden geinfinueert , zo geheel vreemt vinden , nademael dat defelve
niet dient , dan tot confervatie van den Edelen gerechtigheden ,ett onderhoudinge van de voorfchreven
aóte van den j. en fonderlinge van den 9. January,
by eer en eed , zo folemnelijk gepafleert , befloten
en ondertekent , byfonder zo men niet fal bevinden ,dat fy te voren eenige klachten over de Edelen , of ook geeligeerden , anders dan voorfchreven
is , gedaen hebben , hoewel fy daer toe mogelijk
weieenige redenen gehad fouden hebben , als fy noch
doen.
XXXII. En hebben ook die van de Stad Utrecht, nochby
de voorfz proteftatie , noch anderfins , in ?t minfte
nietmis-daen, ofmis-feyt, dan dat fy overdegroote
fnoedwillen , opprefilen én injurien , by defelve over
den Staten pepleegt , aen haer gebuerlijke Overheden , tot confervatie van des lands , en haer eer en gerechtigheyd . verfocht hebben voorfien te worden ,
daer toe gebruykendefekereallegatien en middelen ,
als de nood van der fake uyt eyfeht.
Xxxiii. So veel het intereft van fijn Excellentie aengaet ,
dat die van de ftad fo hoog aentrecken , het zelve verhopen de Edelen ter gelegender tijd tegens fijn Excellentie met goede redenen te verdedigen , bat, dan die
van de fhd fullen de ongehoorfaemheyd , die zy jegens
zyne ordonnantie en bevelen tonen.
xx x IV.
Mits welken de voorfz. Edelen verhopen , dat fijne

IV. Deel.

Genade en de voorfz. gedeputeerde raden haer voor
defe maeï te vreden fullen houden , en fullen t'allen
tyden , des verfocht fijnde, haer documenten hiertoe
dienende, geerne exhiberen, voor fo veel fy dié Voot
defen tijd weten ife bekomen.
En foveel de vorder aclen , den voorfchreven Ede- XXXV.
len geexhibeert en hier niet beantwoord worden, aengaet, fullen de voorfchreven Edelen daer op breder
leggen , als by provifie tot de articulen van de voorfchreven doleantie verfien fal wefen.
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SOrteer ges
fttfiiftz bp
C"> Efien by het meerendeel van de Edelen , tot beri d£5es
T Woerden vergadert , het gefchrifte hen-luyden op len ban
den 13. van wegen mijnHeere de Grave van Meürs, ©trec!)t/
tot Wocu
Gouverneur , ikc. en gedeputeerde raden t*zijneri boo:fj,
afliftentie overgelevert , leggen , dat zy haer laten dun- öen ineöe
ken (onder correctie) dat fijn Genade met de voorfchre- sten ben
ven raden niet wel fchijnen verftaen te hebben, haer- (Öja'og tii
Commtfs
luyder voornemen , mits dat zyfeggen het felve principalijk të beruften op de apprehenfie van haer-heder ober-gegjf
perföncn en injurien , haer-luyden daer door aenge- farifTcn ,
daen : So de voorfchreven Edelen na faken , ftreckende
tot redreflement van alle het gene dat in de ftad en lande
van Utrecht gedaen is tegens de rechten , privilegiën ,
vryheden , itatuten , ordonnantien , coftumen en ben.
handveften van de" ftad en lande van Utrecht, aengevangen hebben , lange eer fy-luyden gevangen of in
haer privé eenigfins geinjurieert waren , gelijk dat
blijkt uyt de vborfz. acte van den vijfden en negenden
January 1587. en dit niet alleen : maer met de gefamentlijke geeligeerden en andere Edelen en Ridderfchap eendrachtig.
t)an alfo eenige van de geeligeerden en Edelen \
die nochtans over de voorfchreven aden van den vijfden geftaen , en die van den negenden mede getekent hebben , door de infinuatie hen-luyden gedaen ,
van wegen de Magiftraet der ftad Utrecht den n. January, dat zo verre zy buyten de ftad Utrecht vergaderden, dat zy hen dan wachten fouden in de ftad
weder te komen, om redenen in fekere andere acte haerluyden niet geinfinueert , begrepen , en dat ty vertrioeden dat defelve geocculteerdeailemogeltjk meerder peyne inhield, het waervanconfifcatieoffpoliatie
van goederen of diergelijke , begoften te verflauwen ,
in het vervolgen van de executie van de voorfchreven
adten , byzonder door dien zy aenmerkén , dat de
autoriteyt en 'trefpect van zijn Genade by de voorfchreven Magiftraet, fo groot niet was, dat hy fijn
decreet den 13. Decembris , ftylo veteri , met gedeputeerden van zyn Excellentie en volle kennifle van faken
gegeven , hadde konnen ftaende houden of executeren ,
ten waer dat fijn Genade haer-luyden belieft haddein
't veranderen van den eerften ftaet , mitsdien uyt nemende , twee van de befte Patriotten , en in de plaetfe van
dien furrogcrende twe'e andere , tot haer-lieder wel
gevalle , en dat alfulx eetiigc van de voorfz. geeligeerden, refterende Ridderfchap, die de ftad va"n Utrecht
niet mogen of begeren te derven , uyt vrefe als boven , de hand aen de executie van de voorfchreven
acte niet dorften flaen : fo hebben d'andere Edelen ,
wefende het meerendeel in'tgetal , hoewel die ook
niet geerne de Stad Utrecht fouden willen of momiffen , nochtans liever gehad het recht en wettige
vryheyd van haer Vaderlasïd voor te ftaen , en het
felve te helpen verdedigen en te verloften , uyt de
oppreflie , tyranny , en Barbarife regeringe van eenige vreemdelingen , die de Magiftraet gedaen fullen
hebben van de flechtfte en onverftandrgfte Burgeryc
(hoe- wel mogelijk eenvoudig) die men by naeft
in de ftad Utrecht foude weten te vinden , op dat fy
daer onder alleenlijk gehoort > en als de wijfte fchynende, al na haren appetyte fouden regeren: en fo
onder de voorfchreven Magiftraet noch eenige verftan|i
digö?
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den overftemmen, en te wachten het gene hen van die van den 6. en 9. Januarij , by d'andere Edelen meen ondertekent , te executeren : en fo
van der Stad zoude mogen (hoe-wel met onrecht) ge- de belieft
te
de
anderen
Edelen uyt vrefe als voren ,
moeten ofaengedaen worden, dan van foloffelijken eenige van
fulx dilayeerden te doen, hebben de voorfz. Edelen ,
voornemen af te ftaen.
En dat fy over de injurie haer-luyden aengedaen , haer mede-broeders als voren , goed gevonden , fijn
II.
Excellentie haer remonftrantie te prefenteren , uyc
door het apprehenderen , en accuferen , over prefteren van fekere hare wel gefundeerde remonftrantieaen een overvloed verfocht , of fy daer aen de hand foudj n
zijne Excellentie geklaegt hebben , en hebben zy niet willen houden. Gelijk dit , en ook wat van 't vergaderen van de Collegien is , het welk een fchandelijk
gedaen ten eyndehen luyden eenige provifie van rechten daer regens verleent of anders in voorfien foude en frivool Argument is , om d'apprehenfïe te palieren , en haer te excuferen , a crimine lafa Majejlatit
worden , fo zy daer toe andere middelen en wegen
nemaer
,
vinden
te
te gelegender tijd (uilen weten
devi fublica, in'tlangegededuceert is , in haer exceptie tegens deneyfeh van frillo overgelevert, die mijn
hebben het fclve alleen geallegeert ten ey nde mijn Heeren de Staten geneiacl, en andere Heeren bondgeno- Heeren fal gelieven van den voornoemden Trillo ,
ten, fouden mogen weten, hoeonchriftehjk , onmen- ] of Magiftraet van de ftad Utrecht te eyfichen, tevifchelijk , onnatuerlijk , en onredelijk de Magiftraet van fiteren , en daer op fuik regard te nemen als fy fullen bede voorfz. ftaJ, niet alleen met de particuliere inge- vinden, in recht en reden te behoren.
fetencn van de ftad Utrecht, leefden: maer ook met
Daer by gevoegt alleenlijk , dat vremt is , dat die
die gene die den Staten van den lande reprefenteerden , van der Stad fuftineren , dat de vijf Collegien , niet
en met wat Barbarife tyranny fy over de Staten van den meer mogen vergaderen in laken den landen betreffenlande van Utrecht foeken te heerfchen , en denfelven , de, het welk haer by'taccoord van denjare82 verof in 't geheel te niete doen , zy alleen overblyvende of > boden is , nademael fy het felve accoord niet willen
onder haer fubjedhe te brengen , op dat alle de geu- volgen.
nieerde Nederlanden fouden verftaen, dat de ftaet en re- | Dat het ftellen van de Magiftraet niemant compepublijkvan den lande van Utrecht in het geheel geop- jteert dan den particulieren Gouverneur van den lande
prefleert is , en dat het voornemen van de voorfchre- van Utrecht, is in 't lange by de voorfz. exceptie ge- VI.
ven , is chriftelijk , natuerlijk , redelijk , en in alle , deduceert j en geloven ook niet, dat de gedeputeerfo Goddelijke als Wettelijke rechten , gefun deert ,
den van de Staten vry, fonder vrefe, en onbedwongen
en conform fo wel de eerfte Unie, by alle de Neder- ; zijnde, en deredenen van d'Edekn gefien of gehoort,
(Fol. 18.) landfe Provintien gemaekt , als fonderhnge de na- fulx fouden verklaren.
der Unie t'Uytrecht opgericht , tot maintinement j En geloven ook niet , dat contrarie geobferveert
van dewelke de wapenen noch tegenwoordig gedra- is , en d' Uunie in den jare if34- by den Keyfer VII.
gen worden , en fonderlinge in conformité van het Karel , op het Gouvernement van Hollanden Utrecht
tra&aet met hare Majefteyt en fijne Excellentie ge- gemaekt brengt contrarie exprefielijk mede , enfulx,
maekt.
! lo men nauw omfocht , foude men mogen vinden
III. Bekennen wel,dathetillegitime, ftellen van de Ma- dat d'inftruótie van den Gouverneurs over Holland
giftraet , en dat daer eenige uytheemfe ongequalifi- I en Utrecht altijd gehouden hebben , dat fy den Maceertgeftelt zijn, t'Utrecht noch geboren , nochBur- |giftraet fouden fetten. Van de inftru&ie van den 10. De
ger , noch ge-erft , noch gegoed zijnde , in geftelt zijn , cembris 1585". weten de Edelen niet te fpreken , maer
een van de poin&en is , daer over zy fich aen den Staten wel van een inftru&ie , daer op fijne Genade in Sepvan den lande beklagen , f o hen befwaerlijk is » te moe- tembri ifSf. by de Staten van Utrecht voor Gouverneur isaengenomen, die fijn Genade inprefentie
ten lijden en gedogen, dat den genen die in 't land van van de Staten folemnelijk befworen heeft , die uytzijn,
gegoed
noch
Utrecht gewonnen noch geboren,
noch aldaer vriend noch mage hebben ; en als fommige druckelijk mede brengt , dat fijn Genade de Magiftraet foude ftellen , met advijs van de Staten ,
van den haren plegen te zeggen, al haer goederen in
een fchuyt om feven gulden te mogen laden, en die en de andere inftructie gefien of Copie daer van gehad hebbende, fullen nader daer op feggen.
weg voeren, in allefchattingen en contributien , die
So
veel aengaet het poinói van de uytheemfe in de VIII.
huydens-daegs fecr groot en hoog vallen fullen, het
meefte gefag hebben , en confenteren , en dat de voorfz. Magiftraet geftelt , weten die van de Ridderfchap voor
Edelen , die hondert duylenden in 't land te verlie- defen niet anders te feggen , dan dat men in de Gilden brief, en overdracht by de gemeene Gilden van
fen hebben , en aldaer gewonnen , geboren , en ook
bevriend en bemaegt zijn , daer uyt gefloten en geen de Stad Utrecht, Anno 1456- 's Maendags na Palm
Sondag gemaekt , onder anderen bevind dit Articul.
feggen met allen in hebben fullen.
Item , niemant fal in den Raed fitten voor Schepen ,
hebben
gehouden
Edelen
de
die
De vergaderinge
IV.
binnen Utrecht/ is openbaerhjk gefchied , en wet- Raed , Overfte , Ouderman , ten zijn geboren Burgers ,of zy hebben 10 jaren Burgers geweeft : en men
tig geweeft, van een Iidmaet van de Staten , datt'allen tijden vergaderen mach als 't hem gelieft , het zy fal niemand geboren Burgerfchap geven , 't welk tot
binnen of buyten Utrecht om in 'sLands- faken te Keyfer Karels tijden onderhouden is , die 't felve ook
adviferen , fonder daer toe yemands confent te be- befworen heeft en belooft te onderhouden , en we, haer Collegie is een wettig Collegie : en
hoeven fo
ten niet dat het daer na in-gebroken foude zijn, doch
e
hebben over fulx haer vergadering buyten de Sta- of'tgefchiet waer, foude daer op als op meer anderen , niet komen te letten , als door opprefiie en tyten meermael gehouden , fo by tijden van den Keyfer , als Konink van Spangien , fonderlinge ftaen- rannie gefchied. In den jare 77 is by de ratificatie van
de defe troublen , fo in de huyfinge van Montfoort , mijn Heere de Princehet voorfz. Privilegie weder opvan den Heer Dierk van Suylen , Ridder tot Oo- gehaelt en vernieut, en om eenige confideratien gefteubroek , Carthufers , als elders , alwaer ook ee- reduceert tot op y jaren.
nige van den genen , die haer nu affnijden , mede
In den jare 82 als men mijn Heere de Prince de
geweeft zijn En weten niet waerom de Ridderfchap ' hoge Overigheyd foude overdragm , is het voorfz. XX.
den tweden Staet min geoorloft foude wefen op Privilegie van de Magiftraet van de Stad Utrecht, met
's Lands - faken te vergaderen , dan van allen ouden approbatie van de Staten in 't geheel wederom vernieut,
tijden geoorloft is geweeft , den Collegien , Stad , by bet concept dat die van de Magiftraet van Utrechr,
en fteden van den lande van Utrecht , en nu de Hop- jby de Staten van Uttecht, daer toe verfocht zijnde,
fo
luyden en anderen toe-gelaten word te vergaderen , jgelijk als andere fteden ook waren by wettige befchrijfonderlinge in defen , dat fy niet nieuws , noch pri- ' vinge op het ftellen van de Magiftraet gemaekt , en na
vata autorit ate , noch om confpiratie of verbinte- de dood van mijn Heerede Prince noch eenmael , fo de
nifTe te maken , noch ook oorfaek te geven van fe- Edelen meynenjgelijk de Sectetaris van de ftad Utrecht
diüe gelijk als fijn Genade , en mijn Heeren de ge- 1 fijne Genade hier af nader fal konnen berichten ,
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fo zy de ftucken daer toe dienende, niet by de hand hebben.
So veel het laetfte Articul en het afftellen van de Schout
aengaet , en het redinteg reren van de Staten vergaderinge en Privilegiën , feggen daer op de Edelen , dat zy
dien aengaende , perfifteren by de voorfz. a&e van den
51. en 9. Januarij , en hare Articulen van doleantie , die zy
cerft en vooral begeren voldaen en gerepareert te hebben, en ter tijd toe fulx effectuelijk gedaen, alle gevreld en datelijke proceduren geweert , d'autoriteyt van
de hoge Overighcyd , van de Gouverneur van den lande ,behoorlijk gereftabilieert , en ordre geftelt, dat
Rechten Juftitieplaets mag hebben , en de Staten fonder vrefe, of dreygementen van de Magiftraet ,fttrgerfchap of Burger-Hopluyden en andere, het zy Solof Burgers , vrylijk fullen mogen ver,
daten Gemeente
gaderen ,opineren, refolvercn en ook executeren, 't gene zy in hare confeientie en gemoed tot des lands
dienlten nut en oorbaer bevinden fullen , en dat fy
daer van goede verfekertheyd fullen hebben, en denken fyhare vergaderinge binnen de ftad Utrecht niet
te houden , maer te blijven by de a&e van den 9. January voorfchreven , en het gene fy wijders in hare
principale gefchrifte op gifteren gelevert, dien aengaende verklaert hebben , en verfoeken fijne Genade en de gedeputeerde raden , dat fy de geeligeerden en
d'andere ridelen willen vermanen , dat fy hacr eer en
€ed betrachtende , haer na d'inhoud van devoorfeyde
aóte willen reguleren.
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pjibtfegt'en boo?gefïaen toetoen/ en Dat Die fuïr DeDen/
toet en bjomeïijn DeDen: %teml upt Drt Öofe-boeft
foï. 27. aengaenDe ceeïjt te Doen en niet tmpten ccc&t:
Stem/ uptbeïïniebeann. 1*79. nopenbe Det acco?*
Deren ban De Diffetenten en tjucfïicn / $c.
3£en 1?. febj. 5Ön De boojf5. CommiffarifFen bp
Den45?abeban «skieutoenaee bergabert getoeefï/ en
Rebben De Staten en Die ban De fïab geabberteert ban
Öaretoeberftomfïe/ met begeerte/ Dat fp eenige bp
ft/n 43cna2ie tutlöe fc^tchen / Dien boïgenDe jijn boo?
Den uoene gecompaceeet / De #ecee ban 25?aneïeri
toanbenSSerg/ bie fjnboo? öieïDen Dat De boïerenbe
«Êbeïcn perfi fleerben in De repaeaticn ban aïïe boïean*
tien/ toeï te bjeben sjjnDe Dun particuliere injutien
(tot toeïbaren ban Den ©aberïanbe) te bergeten / met
ftofïen / fcDaben en inteeefïen / na boo?gaenDe repa^
tatie ban De Doïeautien / en Dat fp ïjen paööen ober*
gegeben ttoee Dibetfe fcD*ifteïijue bebuctien / Die boo^
geïefen 3tjn getoo?ben
" en fomogen
befeïbebitter
toaren
fcenbeeenigbeeDaeï
Dat :fouDe
öepDinDou*
eau*
feren / öebben D"i-Iupbcn geb?aegt of bet bienbe
ober geïebect te toerben aen Den Staten of niet *
mitg Dat fp-ïupDcn ï)en perpïer bonDen / fargenbe
Dat D'CDeïen fouben quahjit nemen fjet opboubcn
ban Dun jufnficatie/ en bat bp be oberïebecinge meerDecaigreur of flurigöcpt gecaufeect foube toerben / en
toteDe 't feïbe m abbijg gtöouben tot na ben noen/
Doen be peeren ban SS^aneï en ban ben $5erg toebee*
om genomen 5ijn / mit&raberg ben Söurgermccfter
^ebenter / ©ogeïaer / en ben 23urgeemeefïcr ban
^mer^foo?t/ Mautoenbetg/ bienfpljetaflcDepbtot
J©ocrben genomen / fjebben bertoont / en infïante^
lijft begeert/ tetotïïen aïïe faften ten beften nemen/
tn meer aenfïen b'eere <Sob^ / tufte en toeïbaren ban
Degemeene faften/ ban particuliere paffïcn of affectien / om maïftanberen te gemoeb te nomen / en
te confenteren bat boo? ttoee of bne maenben / be
bergaberinge ban bepraten mocljt gefcöieben bup?
ten Htrecöt / mitg ïatenbe toeber in Den eerften ftaet/
IV. Deel.

^enrift 25utï) en J^ ban £5cru / bit ot<£btkn lilatfr
ben t'onrecöt af gefïeït tesijn.
J©aeropfpgeanttooo?bgcbbcn/ bat \}tt bergabe^
ren ban be Staten ftonb aen fijn 43enabc / met abbij^
ban bc ïeben ban be Staten ; maer noctjtan^ 3toarig^
Depb maftenbe in 't toeïaten m Defe conjuncture / fou^
berïinge bie ban Der fïao.
€n beroerenDe 23utD en SSerït / fepDen Dat öun
uptfïcïïen toa^ gebaen om gorbe rebenen : te toeten/
bat 23utD toa^ tyadjtct ban be accijfm ban be Mfcïjl (foI.iq.)
en bat l)P nocjj geen rapport Dabben toilïen boen ban
fijn befoigne in be Staten generaeï/ aï^ toeï gebaen
Dabbe be J^eere ban iiBoerpbergen en 25crft aengaen^
be / bat befeïbe toa^ officier of ïïent-meefter ban be
Staten.
Rebben Den boojté betmaent/ bat be€beïenfu*
fïineerben/ batfponberbe ftab niet fïonben; toaec
op geanttooojb toozbe/ bat Die ban De ftaD Rebben
imigoictk ober aïïe' beïinquanten in Dun ftab / ah
toarr 't aïfo Dat D'^beïcn mocDten fufiineren te fïaen
in civihbus,onDer't#of/ fonbernocDtanéDaerbaft
op
fïaen
/ aï^ D«» refcrerenbe tot D'ojbonnantte
ban tefijn
^reeïïenne,
Rebben Dun boo^bctfocDt te toiïïen berftaen tot
moberatie / en be uptgefepbe acte te berïencn ban
bjp en b^anft t'^treeïjt te mogen berneeren / aï^ Die*
nenbe tot bccDarge ban bien ban ber fiab/ mitë bat
fp feggen Dun bie fafte niet aen te gaen / toaer op ge*
anttoooib too?be/ bat Det feïbe in befe conjuncture
en upterffe berbittertDepb Guaïp te paffe bomen
foube / fonberïinge bat fp fepben beeïberDanDe fa*
ften namaeï^ ontDeftt te 5rjn / Die fp mepnben te fïrec*
ncn tot grote beïafïiuge ban eenige ban De uptge*
€en ïaetflen Debben fp Dun boo^-geïefen be ge*
fepbe.
fcD?tftenDenbpb'<£beïen
mebe gegeben/
ben begeerben / om Dun befenfïe
baer tegen^bietefp-ïup*
boen/
Det toeïft fp Den geconfenteert Debben: metberma*
ninge/ bat fp D^t feïbe in aïbec mobefiie tnübtn
boen / en afleg te Doen en fteeren tot rufte en een*
D?acDt.
5®en 16, ipebmarp / fyebbcn be boo?f5.Commff*
faciflen aen De CDeïen Defe naboïctenDe mifflbe ge*
fcDjeben.
E Dele-» Erentfefte, voorfienige, befondere goezijn op fondagleft-ledeninden
vrienden ,totwyUtrecht
avondde wederom
gekomen , en hebben des
manendaegs daer na , voor- en na-noen , de gedeputeerjden van de Staten en de Stad by ons doen komen , en
'hun voosgehouden hoe nodig het waer , de gerefen
differentenby goede middelen neder te leggen en te
beflichten , hun verioekende te willen komen tot
meerder moderatie om in rufte te komen, metbeteringe van de poincten en articulen in u-luyden doleantien en gefchriften daer op gevolgt , en ons tot Woerden overgelevert , begrepen, die wy hun ook in handen geftelt hebben , met ernftige vermaninge te willen modeftie gebruyken , en alle paflle verlaten , en
alleen de eere Godes en welvaren van degemeene fake voor oogen te nemen : met verfoek , dat fy fouden willen confenteren > dat de vergaderinge van de
Staten voor twee of drie maenden buytenUtrecht foude
mogen verfamelen , en dat ButhenBerck, wederom
in de Staten fouden mogen komen. Waer tegen fy ons
wederom geremonftreert hebben , dat d'een noch d'ander defe tijd , en fonder meerder apparentie van accoorde foude dienen, behalven dat et lij ke van de Staten feyden , dat'er gelegender tijd de vergaderinge
by refolutie van fijne Genade , en de Staten , buyten de Stad wel foude mogen gefchieden j wy hopen defen avond allebefcheyd van hun te ontfangen ,
en fouden geerne in het wederkomen , van ons Leoninus en Valck , daer door pafleren en u luyden
breder fpreken j dan zo wy defen dagh niet konnen vertrecken , is te beduchten dat met den vorfl
den weg derwaerts qualijk te gebruyken fal zijn ,
hebben wy het genige voor-gefchreven is , om uluyden niet te lange op te houden , wel willen ver-
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Vier en Twintichfte Boek.
adverteren : met ernftige vermaninge te willen con- al meer redenen hebben , om d'een en d'ander te juftifi- 15 8 8.
ceren , zo willen wy nochtans het felve defe mael by
fidereren , de gelegentheyd van de faken en conjunctie van de tijden , en verftaen tot minderinge 't gealligecrde in de voorfz. exceptie laten beruften , en
de refte referveren tot een gelegender tijd, uytgefonvan de difterenten, die wy forgen dat fetfens niet gedicht (uilen konnen worden : Doch hebben noch hope dert dat wy belangende het ftellen van de Magiftraet ,
dat God almachtig genade verleenenfal van accoorde, uw' Edelen niet fainnen verholden , dat wy ons niec
het welke notelijk is om te verhoeden, de geheele rui- genoeg kunnen verwonderen dat die van de pretenfe
ne van den lande, tot verhinderinge van dewelke wy Magiftraet , zo groten fundament maken op het voorfz.
met gantfeher herten altoos ons befte doen fullen , 20 19. Artieul van de inftructie van fijn Genade , daerby
gefeyt word dat fijn Genade de Magiftraet foude ftellen
wel hier, als in 't rapporteren van de gehouden com- met
advijs van de Staten , in gelijker voegen
mijn
municatie byden rade van State, en voorts daer 't be- Heere de Princc van Orangien gedaen hadde , als
welverhoren fal , aengefien wy ter defer tijd de fake niet vorder konnen brengen. En zo verre gy-luyden begeert ftaende dat zo verre by de aenkomfte van den Gouverneur generael by hare Majefteyt van Engeland te (encommunicatie van de fchriften , die ons hier noch geden, daer in anders verfien en na behoren geftatueert
levert fullen worden, fullen wy in den Hage de felve
foude
mogen worden, dat het felfde als dan by fijne
geern communiceren , en copye leveren. Hier mede
Genade
achtervolgt foude worden , gelijk of in kracht
u-luyden den almachtigen bevelende j datum, Utrecht
van
de
voorfchreven
claufule, dooraennemen van de
den 6. of 17. Februarij if88. onderftond, u-luyden
Grave van Lycefter tot Gouverneur generael van fijne
feer goede vrienden j
Genade vanMeurs, macht of autoriteyt van de MagiEn was ondertekent :
ftraet binnen Utrecht te ftellen , ganfchelijk benomen
Adolf, Graef ^u Nieuwenaer3
ware, fundament
't welk (te dunkt
fprekenteonder
ons een
Eiber tui • Leoninut , en
fober
wefen correctie)
: want men
niet feer»
fal
Jacob Valck.
bevinden, in regard van de particuliere Gouverneurs
€en feïben bage öebben be €Mm totJBoerben / van de vereenigde Provintien by de tractaten, zomet
neffeng be naboïgenbe miflïueaen öe boojfcïfêcben hare Majefteyt als fijne Excellentie gemaekt, yet geftatueert ofgehandelt te zijn, daer door d'autoriteyt
Commiffariflen
toe-gefcmöen
/
<£oppebanö'ejrceps
van
de
particuliere
Gouverneurs van defelve Pi o vintic en anttuoenbe öïcu onbrrftinöcrt / Die mm ban
tien
,
in
't
minfte
vermindert
of befneden is , niet alleen
toegen öneban beboojfcïfêcbcn €öelm/ namcntïijR/
üon&öeeren ffliVLem Dan Öijfenbojcö / SSartfjofo* in 't ftellen van de Magiftraet, maer in gene poi neten :
meng ban Den Waüj en ffzebertu ban &upïen ban en is ook de meyninge van de Provintien of generale
jfëpebeït beïtïaegben / mitfgaöerg SSerent öe to Staten niet geweeft in 't geringde de voorfz. autoriteyt
ninch / tyizh 23o? ban ^fimecongen / Meerit ban en macht te verminderen , als uw' Ed. dit ëerft geEouöenbalclj / il&ajenniïiaen ban SSaejeen / en <tëec* fien hebben in het tractaet met fijn Koninklijke Majs*
ftcyt van Vrankrijk , en hoe forgvuldig de Provintien
rit ban föeneffe ban bec $a / met öcn-Iieben geboeg*
ben obecgegeben Dabben tegen be aenf&afte ban zijn geweeft, in 't maincteneren van de autoriteyt van de
particuliere Gouverneurs, en watlaftenbefcheytuw*
Edelen dies aengaende mede gegeven is geweeft, ïnfgelijx wat laft en inftructie mijn Heere Valck , 't felve
3&e „üDifftUc toa£ Iupbenöeaïbn&
poinct aengaende , in Engeland gehad heeft , en dat
daer op niet anders met hare Majefteyt is getracteert of
ERentfefte , Hoog-geleerde , wij (e voorfienige
Heeren. Na uw' È. vertrek van hier , hebben wy befloten , dan dat ingevalle van fterven of veranderingc
ons een weynig nader bedacht ,op de propooften ons by van den Gouverneur van eenige Provintie , de Provinfulx vallen foude , twee of drie perfonen foufijn Genade , en uw' E. op Sonnendag voor noen voor- tie daer
den nomineren , wefende van de oprechte Chriftelijke
,
gehoudenfonderlinge
zo veel aengaet 't recht van het
ftellen van de Magiftraet van de Stad Utrecht , dat die Religie , uyt dewelke de Gouverneur by hare Majefteyt te(enden , met den rade van State een foude vervan de jegenwoordige pretenfe Magiftraet willen verftaen, niet fijne Genade, maer den Grave van Lycefter kiefen en committerenjuw' Edelen fonderlinge de Heere Leoninus , weten ook wat verklaringe den Heere
toe te komen, fonderlinge in 't aenfehouw van het 19.
Grave van Lycefter, als de Staten generael eerftmet
artieul van fijne Genadens inftructie ,* en dat wy ons
daerom grotelijx misbruy kt fouden hebben , fchelden- fijne Excellentie, nopende 't Gouvernement begoften
de defelve pretenfe Magiftraet voor onwettig , alzo ook te tracteren , dien aengaende gedaen is , en watantwoordat uw' E.haer lieten dunken , datdeinjuriedevoor- de den Heere Sidfiey, daer na den 20. Januarij 158^.
fchreven pretenfe Magiftraet daer door aengedaen , ge- gegeven is , als hy van wegen zijn Excellentie vraeg, of defelve in kracht van de opperfte en abfoluytc
compenfeerc foude mogen worden tegens d'injurie ons de
macht
hem in der fake van der oorloge gedefereert,
aengedaen , in't fchandelijk apprehenderen van fes van ook macht
foude hebben Gouverneurs te revoceren ,
den onfen, en in de fcheldige accufatie van drie van
den onfen , als gecommitteert hebbende crimen l<efa en anderen in haer plaetfe te ftellen na fijn welbehagen , te weten , dat de Gouverneurs en Stadhouders
JAajeftatis , falfariflen , meynedigen , feditieufen,
en meer diergelijke delicten, tot 10 of iz. toe, die van de Provintien , altijd hare commiflie hadden verkregen van den Prince van den lande , en niet van den
elx capitael zijn ; daer by gevoegt , dat die van de Stad
haer ook laten dunken , dat wy grotelyx misbruykt en Gouverneur generael , en alzo de Heere Graef Maumifdaen fouden hebben , en genoegfaem de opgeleyde ritz van Nafiauw , en andere Gouverneurs hare comdelicten fchuldig zijn , door dien eenige van den onfen
miflie hadden verkregen van de Staten van de Provinmet Notaris en getuygen , buyten der Staten vergadetie refpective,by dewelke deSouvereyniteyt van den lanringe of kamer gegaen zijn , by eenige van de geelide was , gelijk die ook noch is , men daerom verftont
geerden en Edelen , ons mede-lidmaten , en hem af- dat de Gouverneurs of Stad-houders van de Provingevraegt hebben , of fy met ons de Privilegiën van den
tien fouden blijven gecontinueert, waer mede de voorlande wilden helpen voorftaen , volgende de refolutie
fchreven Heere Sidney , en ook fijne Excellentie te
by hem-luyden en ons gefamender hand genomen den vreden zijn geweeft, fonder den Staten des aengaende meer moeyelijk te zijn : en fulx heeft de Heere Graef
5. Januarij 15S7. Waer op wy niet befonders hebben
Mauritz
van Naffauw,de Magiftraten in Holland en Zegefeyt, dan uw' Ed» geremitteert tot het gene wy dien
aengaende gefeyt hebben, ind'exceptiedie wy over- land geftelt , gelijk als mijn Heere de Prince van Oranje
gegeven hebben op den vermetelen en injuiieufen eyfch fijn Heere en Vader loffelijker memorie plag te doen , (td 20>
van Karel van Trillo,tegens drie van den onfen gedaen, infgelijx Graef Willem van Naflauw , Gouverneur van
diewy niet twijffelen offalnubyuw' Ed. gefienzyn, Vriefland, fulke autoriteyt gebruykt, als fijn voorfadoch of uw'Ed.die niet hadde kunnen bekomen,fenden ten gedaen hadden , ja eer meerder dan minder , fo dac
wy uw' Ed. daer van copye by defen,om
Ed.gefien, wy niet konnen verftaen uyt wat claufule of articulen
en by hare befoinge gevoegt te worden. uw'
En hoewel wy van de voorfz. tractaten , die van de voorfz. pretenfe
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Magiftraet fouden konnen fonderen , dat fijne Excellentie deGrave van Lycefter de Magiftraet van Utrecht
foude mogen fetten , contrarie het oude gebruyk van de
Unie , op 't Gouvernement tuffchen Holland en Ucrechtf in den jare 34. gefproten , en de ftads rechten
van Utrecht, in den jarei^o. daer op gevolge , ent'federt onderhouden , die fijne Excellentie folemnelijken
befvvoren heeft : Wy konnen ook niet verftaen, als fijne
Genade het {lellen van de Magiftraet foude benomen
wefen, waer in dat fijn Gouvernement foude beftaen,
dewijle dat hem het commandement over de forten en
garnifoenen van den lande van Utrecht benomen en
minder gegeven is , als hem het ftellen van de Magiftraet byfijne Excellentie mede benomen foude wefen ,
en wat rel peet de inwoonders van de ftad en fteden van
den lande van Utrecht, met de garnifoenen aldaer leggendefijne
,
Genade in fuiken gevalle fullen toedragen.
Wy fouden fijne Genade , en uw' Ed. al op Sondag voor
haer vertrek, fofchriftelijk als mondeling, dit bericht
gedaen gehad hebben , ten ware dat gefchrifte ons van
wegen fy ne Genade en uw' Ed.op den 1 3 .defes 's avonds
overgelevert , vermeit hadde , dat die van de pretenfe
Magiftraet , om hare intentie te confirmeren , allegeerden dat
, by de inftructie fijne Genade den Grave van
Meurs, denio. December anno i$8f. byden Staten
van Utrecht gegeven, het ftellen van de Magiftraet den
toekomenden Gouverneur generael uyt Engeland te {enden, expreflelijk voor behouden waregeweeft : want
alfo niemant van den onfen , eenige memorie hadde ,
dat de inftructie van fijne Genade, daer op defelve in
September ifgf. tot Gouverneur van Utrecht aengenomen was , alfulke claufule begrepen was geweeft , en
dat wy niet konden imagineren waer die mochten herkomen dewijle
,
den 10. September 1585'. de generale
Staten , noch noyt communicatie gehouden hadden ,
om 't Gouvernement van den lande, in der voegen alft
by tijden van Keyfer Karel geweeft was , yemanden
over te dragen : Zo lieten wy ons voorftaen , dat het
voorfchreven poinót getogen was uyt d' andere inftructie, die naderhand gemaekt mochtezijn, als by eenige
van de Staten gerefol veert was , fyn Genade van Meurs ,
( die eerft maer by provifie aengenomen was) voorabfoluyt Gouverneur aen te nemen , 't welk in Decembri
anno if8f. of daer ontrent gefchied is : Te meer, dat
wy op alle fwarigheden en differenten , die op 't ftellen
van de Magiftraet gemoveert zyn geweeft, noch ook in
de Miflive by fyne Excellentie, dienaengaende, aen
de generale Staten den 12. O&obris 1587. gefchreven ,
niet bevinden eenige mentie van de voorfchreven claufule gemaekt te worden, maer wel dat fijne Excellentie'trecht om de Magiftraet te ftellen , fundeert op
zijn prefentie binnen Utrecht , en op de Privilegiën
en loffelijke coftumen van defelve Stad, die wynoyt
gehoort hebben fulx te zijn: dat wy ook bericht worden, (howel wy fulx niet vaftelijk willen affirmeren)
dat fijne Excellentie het ftellen van de voorfchreven
Magiftraet gedaen heeft, niet uyt fyn eygen bewegen >
noch met advijs van de raden van State , maer door importune follicitatien van eenige , die hem lieten dunken ,dat fo verre de Magiftraet niet worde geftelt,in voegen die nu geftelt is , en fonderlinge , dat Deventer
niet bleef gecontinueert Burgermeefter , dat de Staden
lande van Utrecht verloren foude gaen : En dewijle wy
in dit propooft getreden zijn,fo kunnen wy uw' Ed. ook
niet laten te melden , dat wy niet kunnen verftaen uyt
wat fundament uw' Ed. in 't voorfchreven gefchrifte
uyt de naemvan de voorfchreven pretenfe Magiftraet
feggen j dat den Gouverneur generael , de perfoon van
de hoge Overigheyd reprefenteert , in allen faken , den
Prince van den lande competerende , en die aen den
perfoon van den Prince met exclufie van den Gouverneur generael niet gereferveert zijn , foude de macht
hebben van defelve Prince. Want behalven dat dit Argument indefen cefleert , ja geheel impertinent is , daer
Ipecialijk byden Prince van den lande bevonden wort,
vanouds het ftellen van de Magiftraet by de voorfchreven particuliere Unie op 't Gouvernement van Holland
en Utrecht , en zedert by de ordonnantie van de Stad
Utrecht inden jare 1550. bevolen te zijn den particu-

liere Gouverneur van de Provintie , en niemant anders ,
het welk alfulx te verftaen is , met feclufie van den Gouverneur generael : zo verhopen wy, dat den Heere
Leoninus wel contrarie van dien weet , als dat de macht
van den Gouverneur generael , by tijden van den Keyler en Konink van Spangicnalfeerbefneden, engelimiteert is geweeft , als eenfdeels blijken mach uyt d'inftruótie van de Koninginne Marie , en veel aclien , zo
by tyden van hare Majefteyt , als van de Hertoginnc van
Parma gevallen j en 'dat d'intentie van deHeeren Staten generael fulx als die van de voorfchreven pretenfe
Magiftraet voor ftellen, niet is geweeft, is gebleken,
zo in de communicatie , die met fijne Excellentie op
't Gouvernement gevallen zijn , voor 'taennemenvan
den Gouvernemente , als daer na op 'tpoind van de
domeynen , confifcatien , geeftelijke goederen , het
ftuk van der Munte, en andere diergelijke, als dit de
verbalenen aclien hier van gehouden en gemaekt, breder mede brengen , op al 't welke wy dienftelijk begeeren , dat uw' Edelen gelieven fuik regard te nemen
alft behoort, en de wichtigheyd der fake vereyfcht ,
en dat uw' Edelen gelieven daer uyt den Heere Grave
van Meurs te onderrichten dat fijne Genade believe
't recht hem by de Staten van Utrecht als Souvereyn van
den lande gegeven, enbyde voorfz. traclaten geconferneert en geconfirmeert , met ons voor te ftaen , volgende 'tgene
in'taenneme
van des
't Goun ons
vernementfijne
befworen
heeft , en
alfo
belooft enGenade
gantfehelik tot uw' Ed. verlatende , fullen neffens onfe
dienftige eerbiedinge<ot uw' Erentfefte , Hoog-geleerde, Wijfe, voorfienige Heeren, God almachtig bidden uw Ed. te fparen , lange welvarende in voorfpoed.
Gefchreven tot Woerden, defen itf. February, if88<.
ftilonovo: Onderftond, uwer Ed. goedwillige vrienden ,de aengewefene Edelen en Ridderfchap van den
lande van Utrecht 3 door verfoek van defelve :
en was onderteykent ,
Willem van BJjfenl>urg , en
Bartholomeus van de jVael.
In margineftond voor poft :
Uw' Ed.fal gelieven onfe dienftige recommandatien te
doen aen fijne Genade den Grave van Nieuwenaer, en
te vorderen dat wy morgen (fohet mogelijk is) eenig
affcheyd mogen hebben 5 den opfehrifte van defen was:
Erentfefte, Hoog-geleerde , Wijfe, voorfienige Hee, Albertus Leoninus en Jacob Valck, raren Meefters
,
den van State , jegenwoordig ten huyfe van Gysbert
Theunifz. van Voorft , by St. Geerten Brugge tot Utrecht.

3£efe refnectibe 25?ïeben 50 aen be <&bt\tn f afê
ban be «Ebelen aen Heomnug en ©aïft / 5fjn ontfan*
gen Den 17. #eb?uanj/ ten toeïnenbage/ natnent*
lijft Den 1 7. be €beïen ooft anttooojbe gef c&?eben öeb*
ben opben25nef ban ben<6?abe ban^teutoenaec/ ©treeft/
en be boo?f5, (tèecomtnitteccöe/ ïupbenbe afê boïgt* Misfib*
WElgeboren Graef , genadige Heere , Erentfefte ,
hoog-geleerde , wijfe vermogende Heeren , uw'
Edelen miflive op gifteren gefchreven , hebben wy defen morgen ontfangen : en daer uyt verftaen de fobere
apparentie van accoorde die daer is, om onfegerefen
differenten te accorderen , 't welk ons van herten lect
is, niet om ons privé , maer om ons Vaderlands wille,
dat wy wel fien door defe mifverftanden in groot verloop te zijn, en noch vorder te fullen komen. Edoch
alzo ons de humeuren van den genen , die aldaer in regeringe zijn , wel bekent zijn , en mogelijk bad dan
zijn Genade en uw' Edelen , zo hebben wy van defe byeen-komfte geen andere vrucht verwacht , gelijk wy
meermael verklaert hebben. Edoch ter ernftiger befpeótevan
,
Edegeerten vanHeeren
uw' Genade
rade van State , onsuw'geertje
van den entenre
len en mijn
alhier laten vinden, om te toonen dat wy willig en
reydzijn , tot gerechtigheyd te verftaen , en ons
voeglijk telaten vinden , met ons mede-lidmaten
broeders. Maer dewijle daer toe geen apparentie
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zijn \vy gerefolveert te vertrecken elx na den fijnen , en
bedanken uw' Genade en Edelen hooglijk , dat hen-lieden belieft heeft haerfo goed willig tegebruyken, om
de vervallen fake van onfen Vaderlande weder te rechten ,en alle gcrefene mifverftanden te neder te leggen ,
en hen-Iuyden tot dien eynde, fo aldaer als hier by ons te
laten vinden , het welk wy nietfullen nalaten , jegens
uw' Genade en mijn Heeren van den rade van State, t'allen tijden alsd'occafie fulx vertonen fal, met behoorlijke onderdanigheyd dankelijkte erkennen, uw' Genade en E. vcrfekerende, dat wy in allen defen niet foe't welnaektelijk
: maerconfervat
of profijt
vindidte
ken onsvarenprivé,
de
ie van
de , met
Vaderlan
van onfen
oprechte Chriftelijke Religie, en eenighey d met de geünieerde Provintien: en fulx fullen uw' Genade en Ed.
ons t'allen tijden daer toe in alle redelijkheyd bevinden.
Zo uw' E. eenige vorder ftucken ter handen geftelt zyn ,
begeren wy ons daer van Copye gelevert te worden met
deneerften; en defen tot genen anderen eynde dienende ,fullen neffens onfe onderdanige en dienftige recommandatie tot u.
Welgeboren Graef, genadige Heere. Erentfefte
Hoog-geleerde, wijfe voorfienige Heeren, God almachtig biddende , defelve te fparen lange in geluckfalige regeringe : uyt Woerden defen 17. Februarij,
1588, ftylo novo: onderftond, uwer Genade en Ed.
dienftwillige , de aenwefende Edelen en Ridderfchap
'5 Lands van Utrecht , ter begeerte van de felve s
en was ondertekent :
Willem van \ijfenhurg , en
Barthohmeiir van de WaeU

\

Ijtbbm bit ban öe Sta3£en feïben 1 7» f ebjuatij / eïtijööoe
nberepöenin
ten ai j^taö/ een eerïbKema
ïjet ïogu£ ban öc CommifJarifTen boo mocmt / en 3ijn
öeg abonög omtrent 6 uren aïöaet genomen / fïjn
<8enaöe met fijn ïf upfbjontoe / Deifeeceban^a*
M/ bepöeÖe2$urgermeefïcrg met b«n ^upfb?ou*
toen/ De ^eerebanBicutocnroöe/ ban oen 25erg/
en oen &eccetarté ^tticït.Cn na rcfïimtie ban öe ge*
fcïmften ban 0' féöeïen te JBoetöen gemaent/ met
obetïebcringe ban öe gefcbnftenbp öe Staten te*
fpectibeïij» obetgegeben / tot toeöetïegginge ban öe
gefcïjiiftcn öec <ÖDeïen boojfdfoeben / öe betfcbepöen
actcn/ te toeten/ ban öe <6ecftgcetöcn/ tötööer*
febappen en öe ^taö : nocb Daer 00 boegenöe een
anöec acte/ toaer öu öe Mztm in'tgenetaeï bet*
Maten op 't becfoeït ban fijneöiffercn
®enaöe ten/
acn ben-ïupöcn
geöaen/ toeï te begeerenö
simöetup
ftöen öe Staten ban ^oïïanb en ben ïupöen / te ïaten
berljooren / met pjefentatie ban bnn in aïïe reöeïijfc
(FoLxi.) bept te ïaten binöen: mttfgaöerg nocb ren acte ban
Den 1 1 ; <0ctobng 1 584. toaer bp 3£ . 2ltofïanug/2^a*
oanöet toefcnöe / bp öe Staten ban Httecbt toert
gecommanöeert tot f^eflöent ban öen^obe aïöaet/
toeïfte boo?fcb?eben gcfcbnftentopbKtnameöefuï*
kn ïaten boïgcn.
3£aec na 3ijn fpaïtTamentermaeïtijögegaenen
Ijebben gocöe cïjiere gemaent met b?olnfcbcpö / in
't fcöeoöcn [jebben öc J^eere Eeontnng en ©aïa/ benïnpöeri toeöerom ten bcogflen gebeöcn en bermaent/
tetoiïïen aïïe faften fteeren tot tufïe en accoojö/ om öe
gemecne fafte te beter te mogen maintinetrn. <De
tooojfrfneben gecommitteetben 5jjn feee ïjoocïjlnn bc*
öan&t ban bare moepten in öcfen genomen / met p^e?
fentatie ban aïïe goebtoiUigbepö en begeerte ban ac*
coo!Ö en cenigbepb met ben Hiömaten en anöete$?os
btntien.
<£n toctöe ooft ten feïben tijöc ontfangcnöe «IDif*
fïbe ban öe <£öeïenbanöeni7* tfebjnacij 1588. Daer
op fo fio .ïlïisftbe öc£ anöeren öacgg anttooojöen /
bat (jet ï)en ïect toag öat fp gcene mceröer bjucbt baö*
ben ftonnen Doen / fp bjenfcljten bcele mceröer moep*
tengeljaö te bcbbenmetmeeröcrbmcbtbanaccoo^
be/ ö'toeïR fp berbooptcn öatmetöerïjuïpe<Soöe^
nocb gebonöen fouöe mogen bjo^öcn : öaer na 5ijn
fp bectcocïtcn na &cboonbobcn/ en boojt^ na öen
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$age/ en bebben ban alïc^ b«uappo!tgcöacnaen
öcnraöcbandètate.
ÏBp fuïïen bier meöe ïaten boïgen/ öcïactflegc*
fcbnften Die öe Staten refpectibc aen öcboo?fri);?ebcn
gcöcputeeröe obergeïebert Ijebbm : en ecrit De ant^
tooojöe ban öe gecïigeecöe / op öe gefcbnften ban öc
€^elen boo?f5. ïupöeuöe aï^ boïgt.

öebijf
tic3Ertttooo?a
ban öc
GEfien by de Geeligeerden van de Collegien binnen <&iz\U
Utrecht , feker gefchrifte by eenige Edel-luyden
defer Provintie , fijne Genade van Nieuwenaer , en den
Collegien/
Cantzelier van Gelderland , met den Raeds-Heere Valk gceröcbati
binnen Woerden, op den vierden (dat is den veertienden nieuwen ftijl) overgelevert , daer by fy onder an- opöege»
tiaiiücC;
deren zijn dolerende over de veranderinge van de voor- Delen»
fchreven Geeligeerden. Verfoekende dat de perfonen fcrjnften
die onlanx daer in gellelt zijn,wederom daer uyt geftelt,
en die daer uyt geftelt zijn , wederom in geftelt ïouden
worden , &c. Verklaren de voorfchreven veranderinge van de geeligeerden , by fijn voorfchreven Genade ,
in krachte van fekere fubnütfie van die van de Ridderfchap, Stad en fteden } gedaen, en by de principale
doleanten alhier onder hare handen gelaudeert en geapprobeert te zijn , en daer na by verfcheyden commiflien van de Staten geconfirmeert , fonderdatfyoyt
daer over gedoleert of gequeruleert hebben , dan eerft
nu onlanx by fekere haer-luyder proteftatie , funderende
haer doleantie op fekere ordonnantie van den jarc i?82.
dewelke (behouden dat fy maer provifioneel geweeft
is) by de voorfchreven fubmiflie en het gene daer uyt
gevolgt is , notelijken verftaen moet worden , in defen
gederogeert te zijn. Verklarende voorts , dat men hemluyden t'onrccht op leyd en reprocheert , dat fy de gemeene land-faken , en de faken defer Provintie niet na
behoren, en zo de nood datwelvereyfcht, behertigt
foude hebben , en by de Magiftraet van de ftad Utrecht
in 't recoleren en beleyden van defelve fake, mifleyd
foude zijn geweeft , zo fy God almachtig , die een kender van allen herten is , tot getuyge nemen , dat fy in
de voorfchreven land-fake en de fake defer Provintie ,
anders niet geadvifeert en gerefolveert hebben , dan
fy in hare confeientie bevonden hebben te behoren »
en voor God en de menfehen hier en hier namaels den*
ken te verantwoorden : Ontkennende voorts 't verhael en de verklaringe van de drie perfonen van de geeligeerden, fulx als gepofeert wort. Aclum tot Utrecht*
op een befchrijvinge van de Staten , op den 7. Februarij
1588.
onderftond
, door autorifatie en ordonnantie
als
boven
>
en was ondertekent 3
Strick.

®e anttooojöe ban be tëibbetfcbap toag ban bert
naboïgcnöeninbouö.
2Cn
ttoooja
bebartöe

Edelen en Ridderfchap 's lands van Utrecht ,
jegenwoordig op de befchrijvinge van den Staten
van Utrecht vergadert , gefien hebbende fekere ge, fekere Edel-luyden van den felve lande aen
fchrifteby
fijne Genade , den Grave van Nieuwenaer , Meurs ,
&c. Stad-houder, en deRaeds-hcerenLeoninus, en
Valk binnen Woerden, op den 14. Februarij 1588.
ftylo novO , overgegeven , inhoudende onder anderen ,
dat fy vele nieuwigheden gedogen, en by hem -fel ven
aenrichten fonder "haer-luyder medebroeders , contrarie de beloften van den 9. Januarij if8tf. &c. Verklaren
dat fy achtervolgende haer eer en eed , in de Staten
compareren , gelijk de voorfchreven hare mede-broeders ook mogen doen , zo het haer belieft , en aldaer
niet gedaen hebben , noch doen , dan 't gene fy voor
God en een yegelijkfouden willen in goeder confeientie verdedigen, fonder dat van node ware hem-luyden
het felve op haer eere en eed te vermanen , die fy immers zo wel als yemand anders , denken te mainclineren : en verklaren rondelijk , dat de maniere van
procederen by de voorfchreven Edelen te Woerden
voorgenomen onder dekfel van Privilegiën, hen-luyden
niet aen ftaet, temeer, zo fy bevinden dat fy niet eens
DE
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vermanen van 't gene daer de principaelfte vryheyd en
gerechtigheyd van 'c Ridderfchap in gelegen is. Verklaren mede , daer mede niemand foude meynen , of fy
eer en eed vergetende , de vryheden , gerechtigheden,
en privilegiën van den lande niet fouden willen voorftaen , dat fy altijd van opinie geweeft zijn , en noch
zijn, delelve vryheden, gerechtigheden en privilegiën van den lande, met goed en bloed voorteftaen,
en 't gene daer jegens foude mogen gedaen welen , niet
alleen ten tijde van fijne Excellentie, maer ook daer
bevorens , met alle gevoeglijke en civile middelen te
helpen redrefferen, volgende de oude blijkende wettige
gerechtigheden en vryheden van den lande vanUtrecht,
tot welken eynde fy ook hier bevorens fpecialijk gecommitteert hebben aen fijne Genade, overmits d'abfentie van fijne Excellentie den Heere van Brakel, om
het effect van dien te bevorderen , gelijk fy ook neffens
d'andere Staten airede voor-genomen hebben , volgens
d'autorifatie van fijne Excellentie te doen redrefferen ,
het gene in 't regard van 'tSchour-ampt van Ucrecht,
tegens de privilegiën gedaen mach zijn. Willende de
voorfz. Edelen , te Woerden vergadert , haer medebroeders vermaent en gebeden hebben , alle partylchap
daer van fy fchijnen gedreven te worden , te laten varen , en d'inftigatie van quade en bofe geeften geen
gelove te geven , op dat het land van Utrecht met goede
correfpondentie , fo onder hun felven , als met hare
naburige provintien geregeert, en voor den vyand (fo
geweldig zijnde) befchermtmach worden : gedaen binnen Utrecht in der Staten kamer , op den 6. February,
if 88 . ftilo veteri , onderftond , ter ordonnantie van de
voorfz. Edelen ,
en was ondertekent,
Strick.

v^c antirjoojöc op De nacin ban De IBagifïcaet oec
ffaüUtcecöt/ toa£aïöt$:
tjfctant* TT Erantwoordinge van de Magiftraet der Stad Uban
öe
* trecht , op feker aengeven , hun by den welgebovEïFhm^
ren Heere den Grave van Nieuwenaer , Gouverneur , en

fttaet öec
ftaö ©*
Xtecljt/oo
fce belas

den Raeds-heere Leonino en Valck, als gecommitteerden van den Rade van State , van wegen fekere Edelen defer provintie voor gehouden , tot vergelijkinge
fttnge ban eeniger differenten onder hen-luyden verrefen : welke
in de navolgende hooft-ftucken geverantvvoordinge
fce €t!tT* ien,
deelt is.
Sflenganu
Die van de ftad willen d'uytleydinge niet debateren
öe De upts om redenen , en vermits defelve van hogerhand is belepoinge. vorciert en belaft geweeft , doch zijn naderhand uy t verfcheyde handelingen fekere oorfaken ontdekt: waerom de gene van de uytgefeyde , die hen met defelve
handehngegemoeyt hebben, niet behoren noch konnen fonder groot perijkel in der ftad Utrecht geleden
worden, hen des niet-te min gedragende tot het gene
by fijne Excellentie,met advijs van mijn Heere de Grave
van Nieuwenaer , daer in tot defer ftads meefte rufte
anders geordonneert foude mogen worden : ondertuffchen fal hen-luyden nochtans niet datelykx wedervaren , maer fullen getra&eert worden met Recht en Juftitie.
^openöe
j^n^e"5
ban De
^pagi*
wact*

Word by des ftads regifteren bevonden , dat de Ma-

giftraet fomtijds by de regenten van den lande, fomtijds by de ftadhouders van de provintien , fomtijds ook
by andere gecommitteerden verandert is geweeft , heeft
ook meefter Pauwels Buys , in den beginne van January
1586. fijn Excellentie geraden aen de Magiftraet van
Amersfoort te doen fchrijven , dat fy geen veranderinge
toelaten fouden , maer defelve ophouden tot fijn aenkomfte: eyndelyk is defenthalven andeis in de inftruótie
van mijn Heere de Grave van Nieuwenaer , by de Staten defer provintie bedongen en bevoorwaert geweeft ,
behalven andere redenen , de Heeren Commiffariffen
in mondelinge communicatie nader gededuceert.
Xengacrtï
Het gene inden jare 14.^6. by de Burgermeefteren ,
baêmöe* R*ed , gemeene Oudermans , en gemeene Gilden is
lingen Die befloten geweeft , maer naderhand door veranderinge
inDe^a* van tijden in ongebruyk gekomen , nu wederom op te
^alen en in gebruyk te brengen , of daer na fich te wilföfge!
ftót.

len richten , foude voorwaer een te feer grote en forge lijke veranderinge zyn , dewelke ook fonder een gene77
rale voorgaende refolutie niet foude konnen geïchieden , want in fulker voegen fouden de gemeene Gilden de Magiftraet moeten kiefen , d'Officier foude in
den Raed geen fefTie hebben , noch Hemmen mogen
vragen , noch ook geenen burger gevankelijk nemen ,
behalven veele andere poin&en in de voorfz. Gildebrieven vervat , die rechtevoort inpraclicabel zijn. By
tijden des Keyfers Caroli , desKoninks Philippi, fo
voor als na de pacificatie van Gent, felfs ook by mijn
Heere de Prince van Orangien , zijn perfonen van fuiken qualiteyt, als nu in reproche getrocken worden ,
tot verfcheyde reyfen , ook ten aenfien van de doleanten inde Magiftraet van Utrecht , fonder debat of contradictie geftelt geweeft, al hadden fy, ja geen vijf jaren daer binnen gewoont: welke exempelen fijn Excellentie met goede redenen , in defe gevaerlijke tyden
van binnenlandfe oorlogen en partyfehappen , fonder
eenige faute wel heeft mogen volgen , des te meer , om
dat de nominatie van de perfonen , hem by de afgaende
Magiftraet felfs gedaen is , behalven dat de Staten korts
daer na in volle wettige befchrijvinge , het meeftendeel
van de doleanten daer tegenwoordig, met defelve perfonen fonder eenigtegenfeggen gebéfoigneert , en die
tot merkelijke dienften en legacien verfocht hebben ,
ook hare qualiteyt na voorgaende vermaninge niet heb- (Foi.21.)
ben begeren te debateren.
*Jengaen*
Boven het gene hier vorens gefeyt is , bevind men
dat aenvankelijk tot defen dage tue , de Prefidenten van DeD'offis
den Hove provinciael ( zo ook veele Raeds-Heeren )
Dte
meeftendeel buyten de provintien zijn geboren ge- tien
in 't fiforV
weeft ,in Braband , Vlaenderen , Holland , Vries«©ome?*
aen
De
land ,en anders-waerts, dat ook de Staten dcfes Stichts uptrjeemfe
in volle vergaderinge op voorgaende befchrijvinge in
O&obri 1584. gerefolvecrt hebben, tot Prefidenten bcnjtjn.
tien berge*
4©agts
Procureur generael te verzoeken Meefter Pieter van ftraeten
Aelft, eertijds Burgemeefter van Antwerpen , Meefter
Adolflf van Meerkerken gewefen Prefident van Vlaenderen ,en Meefter Daniel de Burch-grave , gewefene
Procureur generael van Vlaenderenjalle drie refpedlive
Brabanders en Vlamingen , andere vergeven Officien ,
zo die vorige bedienaers niet anders als by provifie
waren aengenomen, en befonder dat het Schout- ampc
boven recht , en tegens des Staets uytgedrukte vryheyd met geld beleent was , heeft fijn Excellentie
vergeven aen perfonen die hem zijn gerecommandeert
geweeft , de vergevinge van de voorfchreven Ampten en Officien, en wat in de nominatie verfuymt is,
by de Staten defer Provintie na de voorgaende befchrijvinge in'tby en overftaen van de klageren geratificeert zijnde , uytgenomen alleen van het voorfchreven Schout-ampt , het welk tegens de uytgedrukte defes lands Privilegiën (zo fy fuftineerden) gedaen
foude zijn.
Te vergeefs word by de klagers op-gehaelt , wat
zedert het begin Decembris if8d. tot den beginne
Februarij 1^87. in de ftad Utrecht tuffchen de leden
van de Staten wedervaren is , nademael alle het felve
by de contraóte van den 13. Februarij 1^87. met zo
veele moeyten na volkomen kenniffe van faken , en na
menigvuldige voorgaende communicatie, is beflicht
en nedergeleyt, welk contract niet alleen by het Ridderfchap, Stad en Steden , maer ook by fijn Excellentie goed gevonden , by partyen weer-fijdens ondertekent, en by deleden van de Staten tot noch toe onbrekelijk onderhouden is : Waer tegens fijn Genade noch
de leden van de Staten , niet gedogen fullen dat gedaen worde in eeniger manieren , dan by gemeyne
wettige confente , begerende dat men eer en gelove betrachte fonder
,
aen te fien dat daer op geen befchrijvinge gedaen zy , gelijk men in twijffelachtige land-faken , die by gemeene refolutie werden af-gedaen, gewo nlijk is, maer niet in contracten of trans-aótien , die
op twiften en tweedrachten tuffchen de leden van de
Staten gevallen, door intercelfie van hoger- hand,
en met onderlinge confente gemiddelt worden : waer
op als op af-gedane en geflichte faken befchrijvinge
te vorderen , nodeloosenfpottelij kwelen foude.
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Tcgens welken cóntraéte als ware daer doorgeto
landen
van
sfïcheydinge van de Provintie en fubverfie
,
ende
hebb
rt
&ifee
de, defe klagers van lange tyden gepra
haer
n
ecke
öntd
en noch praftiferende , meer als te veel
rdert
fchadelijk voornemen , het welk fy altoos bevo
ite
onder
het
en
en,
hebben van alles in beroertete ftell
eynde bepopwaerts te werpen: waeróm fy ook ïn't
ieuvvinge
vern
de
ftaen
d'aen
s
tegen
,
tembris left-leden
van de Magiftraet met Notaris en getuygen , van huyle
tot huyfe zijn om gegaen , niet-tegenftaende ty in de
voorfchreven conrrade gelooft, en getekent hadden,
datfv, noch ook de Staten, hen met deverandennge
van defelve Magiftraet niet foudenbemoeyen. Syarbeyden,hare vergaderinge, gehouden in fine Septembris
■left-leden, te verfchonen, om dat hen-luyden als Edelen
van den lande , het recht van collegie hebbende , foude
geoorlöft zijn te vergaderen,daer 't hun believen foude,
maer tegens fulke vergaderinge die lidmaets-wijfe , en
niet gefproby collegiale communicatie gefchied , word
ken, wantom dacfodanige voor wettig erkent word,
daerom word die gene die in Septembri voorleden gepleegt is , (alsfulx niet wefende ) voor onwettig en
ftraf baer gehouden. En al is 't dat in den contra&e van
den 13. February 1587. befproken is , dat het lid van
de geeiigeerden foude worden geredreffeert , daerom
rade niet geis het voorgaende contra&van den land *en,
befonder
broken, noch de vijf collegien toegelat
in 's lands-faken , hare verboden vergaderinge te houden ,anders foude daer uyt volgen, dat de geeiigeerden fonder haer-luyder confente in 's lands-faken niet
foude mogen lluyten noch refolveren.
SSeitgaeitó
Die dan uyt den Kidderfchap tegens het voorfchreven contract, met Notaris en getaygen in 's lands-fap:el?cufjc
bar. e: 132
ken hebben doen vergaderen, door raedvan fulke per«Pt Ö2
fonen, met den welken fyinfodanige ( ja ook in partiiSiööer*
culiere faken tegens het gemeene befte ftrijdende ) com, verfworert, en op lijf-ftraffe met
e
municatie thouden
niet fonhaereygen hand getekent hadden , fulkeaetfijnverorde
nt
Magiftr
de
by
en
oorfak
e
der merkelijk
met
hen
tegens
geweeft in verfekeringe te gaen , om
recht volgens defes ftads ordonnantie , geprocedeert
te worden , ei wegende dat fulke fauten hoe in meerder
, en fonder aenperfonen vallende, hoe forgelijker zijn
fien eeniges ftands behoren geftraft te worden , by de
fijn.
'ordonnarie 'Rechters van de plaetfe daer fy gedaen
Dan alfo de voorfchreven Edelen verklaren dat hare
klachten niet al in defe apprehenfie zijn gelegen, maer
voornamelijk in het redreffement van de Privilegiën,
en aenklevende faken , word defelve apprehenfie de
Juftitie bevolen, en wat die Privilegiën betreft , mitfen van den lande , dewijle de Magigaders de vryhed
ftraet als voorftanders der felver , nietlievers enfagen,
dan datdeverrichtingeenonderhoudinge van dien, in
goeder manieren en fonder quètfinge des gemenen befte
by der hand genomen worde : nochtans ook met foude
kunnen verftaen , dat men onder fuiken dekfel, de gemeene rufte quetfen of beroerte aen ftellen foude , en de
beroemde vryheden en privilegiën niet fouden kunnen
': So verklaren fy wel ernftelijk, dat van
doenfakeblijken
lelve , mitfgaders van den inbreuk van dien ,
de
hem gebleken zijnde , fy niet laten fullen, hun met behoorlijke redreffement , volgens haren eed , te voeExgen en te quyten : niet alleen over het gene by fyn hun
r
dat.voo
ook
maer
cel entie(, zogeklaegtwort)
toe by den doleanten felfs , en anderfins , geoch
n
tot
en
daen foude moj>en wefen.
De refte van haer overgegeven klachten , beftaende
in veelderhande calumnien , injurien , en verfierde
fcheld-woorden , als van een Barbarife Regeringe , oppreflïe en tyrannye van vreemdelingen , onnatuerlijk,
onredelijk , onmenfchelijk en onchriftelijk , handelende over de particuliere Ingefetenen der ftad Utrecht.
Item , van de Nlagiftraets ongehoorfaemheyd en andere
feldfamevalfche opfpraken , hier te lange om te verhalen ,acht de voorfchreven Magiftraet onweerdig om te
beantwoorden , alleenlijk in confideratie leggende , niet
zo feer de overvlocdigheyd van de paffien,wacr mede defe luyden gedreven worden , als dat fy bearbeyden door
fulke valfcheden, de eenvoudige gemeenten tegens ha-

re Overigheyd op te maken , deStaten van de omleg»
gende landen tegens de Provintien , tot mifverftand en
oneenigheyd te verwecken , en de inwendige fiekten
haers gemoeds , en wat fy daer door betrachten mogen,
eenfdeelsmet afdragende woorden , eenfdeels met verbloemde redenen te bedenken : De Magiftraet des niette-min fulke fchandelijkeinjurieufe en valfche propooften ter herten nemende, om in tijden en wijlen die
met recht te doen vervrolijken na behoren, engelijk
fy fulks van Gods en rechts wegen fchuldig en verbonden zijn te doen,, tot verdedinge van haer eere en reAlle welke faken, mitfgaders het gene by onderputatie.
linge communicatie nader gededuceert is , defelve Magiftraet begeert en verfoekt , dat by mijn Heere de GiavevanNieuwenaer , als haren Gouverneur , en by de
Heeren gecommitteerden trouwelijk aen den rade van
State , Staten generael , en voornamelijk de Staten van
Holland, in volle vergaderinge van alle de fteden mogen voor-gehouden en geremonftreert worden , tot onderlinge vernieuwingeen beveftinge aller goeder correfpondentieengebuurlijkevriendfchappen , het welk
aen fijne Genade en de Heeren gecommitteerden (mitfgaders het gene by hen-luyden airede gedaen is) defelve Magiftraet in alle dankbaerheyt dienftelijk te erken en , "fchuldig en bereyd is. A&um tot Utrecht >
den 7. February 1^88: onderftond, ter ordonnantie
van mijn Heeren van de Magiftraet :
en was ondertekent ,
G. vander Voort.

3£c acre bic ban toegen be Staten ban Ütrecïjt
ben gecommitteetben mebe gegeben toerbe / be*
roecenbe §tt betecnigen banbebiffecententtifïcöen
^oïïanb m Utrecïjt/ toag Iupbenbea$boïgt.

2C ttt ban
be graten
DE Staten van den lande van Utrecht , gedelibereert hebbende op 't aengeven en verfoek , gedaen trccljr/ber*
by mijn Heere den Grave van Nieuwenaer , Meurs, &c.
Stadhouder en Capiteyn generael van den felven lande, hiarénbe
ban 30*
mitfgaders de Heere Leoninus en Valck, raden van te?rjn
öiebanmet
,
State van de geünieerde Provintien, tenterende om te tetyeben
Deftige;
verftaen tot beflichtinge van de ditferenten en misver- renten en
daer fouden mogen wefen tuffchen de
,
standen die
Provintien van Holland en Utrecht, verklaren niet üoUaitn
jïanben .
lievers te wenfehen , dan in alle goede vriendfehap en te befiic|k>
mtsbeiï
eenigheyd met hare naburige Provintien, en fonderlinge met de voorfz. Staten van Holland , tot maintinement van de gemeene faken , en de vryheden en gerechtigheden van den lande te leven , en dat fy ook noyt
anders van haerder zijde getracht hebben gehad , en dat
fy daerom wel begeeren met de voorfz. Staten vanómHolde
land in vriendlijke communicatie te treden ,
verhaer
fy
in
voorfz. misverftanden te verhoren : daer
hopen alfo te fullen laten vinden , dat een yeder met redenen daer van fal hebben contentement , en dat bevonden fal worden , dat het gene van hen-luyden en haer
handelinge ter contrarie foude mogen gefeyd en voortgebracht zijn, dat het niet anders zijn dan openbare
calumnien , en niet weerdig om te beantwoorden.
A&um tot Utrecht,den 6. February i?88- onderftond,
ter ordonnantie van de voorgenoemde Staten :
en was ondertekent ,
Stric^.

Moei} toojbc bc boo?frffêebert gecomrmtteerben ge*
ïebett feftece acte / baec bp bïeeeft bat be Staten

ban Öttecïjt / feïfë Doctor Petrum Aloftanum , tot

beSCcfeban
Staten
baec
trecht/ton fp
ban©s

geteban ^oïïanb
ïfobectctoa0
ban :ben
$?cfiDe
e aïöug.
ïuubenöIjabben
J0eUtea
beect
commannt

recom*
manberen

Staten verftaende dat den Heere van Brakel na
Holland fal vertrecken , hebben den feiven ge
committeert , en committeren by defen , om hem te informeren opeen bequame perfoon tot Prefident , het
zy van Meetkerken , of Aloftanus , mitfgaders op eenen Procureur generael, ten welken fine hy bemin-

bers en
©lamiit»
23?abans
qen/
tot
en \è&ciu
reut
geur- j
pieflbent
rael,
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
Zo heb ik nochtans geacht, dat ikalfulken leeüjke
formeren fal op de perfonen van Meefter D2niel de
Burch-Grave , Rouffel , of eenige andere , mits dat fy befchuldinge (die fyne voorfchreven Genade, eenfdeels
van de gereformeerde Religie zijn: Aclum utiupra. door onkennille als ook door vergetelheyt en quade ononder ftont , geregiftreert uythet vijfde regifter van de derrichtinge , my t'onrecht is opleggende , en fonder
my die eerlt. voorgeltelt en daer op gehoort te hebben,
befchrijvinge der Staten 's lands van Utrecht, beginnende den 1 8 . Junij 1 5 84-en eyndende den 29. Decemb.87. is in'topenbaer brengende ) onbeantwoort niet konde
daer aen volgende, en bevonden daer mede accorde- noch behoorde voorby te gaen, niet alleenlijk tot verdedingemyner eere (daer my hoochlijk aen gelegen is)
, my Secretaris der felver Staten ,
rende by
Stric^.
maer ook tot wech-neminge der ergerniffe daer door
aengericht, opdatikdooritilfwijgen defelve niet fchySCÏbug $ befe communicatie fonbet eenige bmc&t ne
aen te nemen en te prijfen , protefterende dat ik
geepnbigt en ühjben fteften / fonbecbattecbooj befe tot geenen anderen eynde defe mijne verontfchuldinge
njD pet af genomen t$. ©e Abelen öabbenbeboo|?
, daer toe ik my in mijner confeientie gefebjeben ö&ccommitteecbcn ooft gcfonben bc exceptie hebbe gedaen
drongen vinde.
en anttooojbe op be aenftïacljte ban (CteïtobpljenHet isen alle
man vankennelijk,
de
Edelen
de landen datinden
in de maendjarei'>6'6.
April , by
gepjoponcett/ bïe ion fyitt mebe foubcnup- Heeren

ïupben
geboegt Ijcubcn/ ban aï5o bcfelbe feer lange en p?o?
Iijeig/ en bat 't gene aïbaet in'tlangegefepbtooL?b/
ijtec boten genoeg in't fto?te en tot becfïanb ban befe
materie bcdjaelt té/ 50 tjebben top bieïuec niet gefielt / om ben Hèfec niet te mocpeïijft en betb?ie*
tig te maften ban befe fafte : en faï ter gelegenec
pïactfe bethaelt toerbeu/ &oe befe fafte ten ïeff en na
öattec nocï) beeï meet pattpfeïjap tuffcljen bepben ge^
ballen #/ geepnbigt $.
BDu fuïïcn nn beeïjaïen be qttemen en gcfcpien
tufjdjen be Staten en ben <©becfïen 3ionft-0ect ^ie?
beziel} &onop/ toatbaerin boojgebaïlen en geïjan*
belt i£/ in oefenen ben nabolgenben jacc/ cttljocbic
epnteïtjft 3ijn teencbet- gelept en becacco^beert. 31"
't boojgaenbc 25oeft ïjebben top gefepb / ijm bat ben
dBjabe ban iUjoljenlo feftere beranttooo?binge in
ojuft beeft ïatenuptgaen / tegeng be Öemonjtcan?
tie up be <S?abe ban Hpcefïec aen ben Staten ge?
necaeï gebaen binnen ^o?bjec^t/ in bjelfte Octantberften
tooojbiugc be$ (6?aben ban l^obenïo öe boo?fcï)?eben
^ouap
laet een <@bccffrn &onop/ tym bcftlaegtupben^abeban
berant:
ban on?
tooojïrinse ^otjcnïo/ t'oncedjt befcljuïbigt te toojben
banftbaecïjcpb / inouebientie / en ongettontoig?
in ö?utt
UTJtgCi
ïjepb of mcpnebigïjepb / bjelfte ftoate befcbulbiginge In1 #PD / bat 0p niet onbeanttooo?b nan laten:
niet alleen tot becbebinge fïjrtbcc eete / maec ooft tot
toccïnieminge bet ecgecniffe baec booj aengeriebt.
bp ïjiec op/ feftec gefcö^'ftinbmftuptge?
3©aetom
geben beeft onbecben nabolgenben tijtel:
©ecanttooo?binge 3£iebcricï$ &onop / <8oubet?
neut en «©betfïe in ben Boojbec-nuactier banï|ol?
ïanb / op feftete befcïmïbinge bp fijn <tëcnabe ben
43?abe ban ^obenïo / tegeng b*ui in bmft uptge?
gebcn ; ben inljouben ban bit gefcï|?ifte toag lupben?
beaïbug:
©trant*
tooo?öinge
«©ïetilcn
^onapop
bebefcljuu
ben%:at>e
ban^os
Ö*010»
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requefte aen de Hertoginnevan Parma (alsdoen Gouvernante voor den Konink van Spangien in de Nederlanden )verfochten de ophoudinge van de Inquifitie
van Spangien , en moderatie van de rigoreufe placcaten by Keyfer Caerle den vijfden , op 't ltuk van de
religie gemaekt , en dat daer na in den Somer desfelven jaers de gemeenten verhopende door middel van
de voorfchreven Heeren en Edelen , meerder vryigheyd , en dat d' executien van de voorfchreven rigoreufe Placcaten , nu airede waren belet , en hare kracht gebroken ,over al fyn uytgeborften en uytgebroken tot
openbare verkondinge vanGodes wooid, exercitie der
ware gereformeerder religie en verlloringe des Pausdoms.
En hóe dat wederom daer na in den jare 1 ^67- de liftige praktijken van den Spaenfen Raed, het bondel Pijlen
der voorfchreven Heeren, fomet verfendinge etlijker
na Spangien, als perfuaderen en corrumperen van cenigen, van malkanderen gefcheyden , en afgevallen zyn ,
en daer door wederom de voorfchreven openbare Predicatien des Euangelij , en exercitie der gereformeerde
Religie verftoort en opgehouden zijn, wanneer ook fijn
Excell. hoogl. mem. den Prince van Orangien , met
menigte duyfenden haren Vaderlande en goederen verlatende ,fich buyten 's lands hebben moeten elk na
fijne gelegentheyt behelpen en erneren , onder den
welken ik ook eene ben geweeft.
En want zijne voorfchreven Excell. hoogl. memorie (die 't hooft van allen uyt- ge wekenen was , en
daer alle vrome ogen op waren verhopende, en een
yder na fijne vermogen arbeydende en helpende, om
door fijne Excellenties autoriteyt, wijsheyd , en goede beleyt, wederom in fijn Vaderland en goederen
te mogen komen) in den jare if68. heeft begonnen met
geweld hem te ftellen jegens den Hertog van Alva , om
defe landen, tevcrlolTemvan de Spaenfe tyrannye, en
"v t Adien my dele voorledene dagen is behandicht eerft door fijne Genade Grave Lodcwijk hoogl. mem.
JJ>| geworden feker fchrifc in druk uytgegaen , met
in Vriefland , alwaer fijne Genade een feer treffelijke
cen cyte^ en op^c^rift van verantwoordinge van de wel- victorie gehad hebbende , doch ey ntchjk heeft moeten
geboren Heere Philips Grave vanHohenlo, Vry-heer
tot Langenberch , &c. Tegens feker vertooch en Re- wijken en het veld verlaten , zo hebbe ik in defen
aenflag en tocht, my niet alleenlijk als een Edelman
monftrantie by den doorluchtigen hoog-geboren Vorft
mijn Heere den Grave van Lycefter , aen de Heeren toeftont tot mijnen koften geimployeert, maer hebbe
furnieringe van Geweeren my tot een merkelijStaten generael gedaen in 't welke ik my bevindevan ookke tot
fomme verbonden.
fyne voorfchreven Genade t' onrechte feer fwaerlijk beEn daer na als fijne voorfchreven Excellentie hoogl.
fchuldigttezijn (te weten) van ondankbaerheyd , als
mem. in de maend September , meteene Armade over
vergeten hebbende de grote weldaden en advancemende
Maes toog , ten fijne als voren , heb ik mede tot
ten my van fyne Excellentie hoogl. mem. bcwefen , en
van inobedientie en ontrouwigheyd , als niet geden- mijnen koften , defen togt met fijne voorfchreven Excellentie hoogl. mem. gedaen.
kende mijns eeds daer mede ik fyne voorfchreven GeMaer
alzo
het als noch den Heere niet geliefde , denade verplicht foude zijn.
fen fijner voorfchreven Excellentie hoogl. mem. aenAlhoewel ik van herten wenfche en ook myn uyflach
te zegenen en te doen gelucken,fo dat fijne Exterfte neerftigheyd daer toe geerne wilde doen , dat de
cellentie hoogl. mem. daer door tot grote verachteoorfaken die alle dufdanige fchriften cauferen tot ver- ringe was gekomen , en van allen middelen om fulx te
werringe , tweefpaltigheyt en verbitterheyd der herten hervatten voor die tijd gebloot en onverfien , en daer( die als een hert in een lichaem dat eene en defelve pe- om na fijne wijsheyt en diepe verftantoverleyde, anrykelen en fwarigheden onderworpen is,behoort te wedere verfcheyden middelen om tot fijne goede intentie
fen ) mochten wechgenomen worden , en dat een yeder
en heerlijke voornemen te mogen geraken , als door
fynefeylen bekennende en alle offenfen en mifverftan- fekere onderhandelingen met den Konink van Deneden , door de liefde bedeckende, fich met den anderen
marken en den Konink van Zweden , waer toe ikmy
mochten verfoenen , en alzo alle partydige fchadelyke
fchrijvens mochten ophouden , begraven en verfmoort goetwilliglijk hebbe laten gebruyken , endefcbehalven noch andere verfcheyden moeyelijke reyfen en
een onuytfprekel
worden tot
dat
landen. ijke vreugde defcr be- dienften tot fijner Excellenties verfoek gedaen , fonder
droefde enfuchtende
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vergeldinge hadde te verwachdat ik eenige hope van onfek
ere wedcrkomfte in den
onle
door
ten , dan
'landen.
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lieft heeft geha
middelen en inftrumenten te werken , op dat geen
menfche daer van den roem , maer God de Heere alleen fijne behoorlijke eere behouden mochte.Excellentie
Want al -hoewel fyne voorfchreyen
hoo^l. mem. met hulpe van den vromen goedhertigen ,
binnen en buyten 's lands , en op 't geveynfde beloofde fecours van' den Konink vanVranknjk, een heerlijk heyrleger tot ontfettinge der ftad Bergen inns He-te
negouvve , en volvoeringe fijnes voorneme
wege gebracht hadde , zo heeft men nochtans gelien ,
hoe alle die macht in korter tijd als een rook verfvvonden en verdwenen zijnde , fijne voorfchreyen
Excellentie hoogl. mem. niet fonder groot perijkel
daer van verlaten , en fijne toevlucht herwaerts na
Holland genomen heeft , alwaer den goeden God door
fijne fonderlinge genade, den vromen en vervolgden
een herberge bereyt hadde.
En alzo hier te vorens (na dat de Grave van der Marke door nood en om avontuer van den Oorloge te foekenden eerften Aprilis in den Briel gevallen was, en
de ftad Vliflingen door Gods fonderlinge befchice , den
kinge , tegen de Spacnfen geoppoleert hebbend
n
gehoude
hadde
Briel
den
in
Grave
eyen
voorfchr
en beveftigt) fijne voorfchreyen Excellentie, my
ook tot het Gouvernement van defteden Enkhuyfen ,
Hoorn, en anderen, in den Noorder- quartiere gelegen ,al in de maent Aprili voorfchreyen , al-eer noch
eenige
teert , van dien in fijn gewelt waren , hadde gecommir
op hope dat die mede om 't jok der Albanifer
tyanny af te fchudden, na het exempel der voorfchreyen flcden , fig onder fijne Excellentie fouden begeven > zo heb "ik my zo haeft doenlijk was , binnen
Enkhuyfen vervoecht , en aldaer alle mijne uyterfte
neerftighevt gedaen , dat goede ordre mocht geftelt en
alle middelen aengewend worden , niet alleen tot aenwinninge der omleggende fteden en landen , maer
ook dat defelve tegens alle geweld en praclijken haeren befchermt mochder vyanden bevvaert, verfekert
ten werden , dat de ware duidelijke Religie aldaer
gevordert, en de ingefetenen in goede ruft , vrede en
eenigheyd, en het Krijchs-volk in behoorlijke difcipline , zo veel doenlijk , mochten onderhouden worgeis. door des Heeren fchickinge dus lange
fchiedden ,gelijk
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En hoe ik my altijd in aller neerftigheyt, forgvuldigheyd en onbeweeglijke getrouvvigheyt , tot fijner
Excellentie hoogl. mem. en desgemeenen lands dienfte , en vorderinge der gereformeerder religie ( door
des Heeren genade ) hebbe gedragen ('twelk van my
niet om te roemen , maer t'mijner verantwoordinge
alleenlijk verhaelt word) wil ik my dies aengaende (op dat ik om kortheyds wille , alle onnodige particularifatie na-late) bedragen aende Magiftraten en Regenten van den Noorder-quartiere voorfchreyen, en
naburen van dien, daer ik my mede in verfcheyden tochten en exployten hebbe laten gebruyken , den welken alleen mijnen handel volkomelijk bekent is.
Weten ook wel die van den Noorder-quartiere ,
dewijle in den beginne by my eenige adminiftratien
van penningen , en voornemelijk van den Sauvegarden
geweeft is , wat rekeningen ik hen ten profijte van den
landen gedaen hebbe , dat ik ook in ontfank geftelt
hebbe 'c gene ik voor my van rechts wegen wel mochte behouden , fonder yetvves daer van t'mijnen profijte getrocken te hebben , dan dat ik tot mijn nootlijk
onderhoud van dorn hadde , fonder eenige gagie of
recompenfe j want alhoewel my uyt de voorfchreyen
rekeningen was by fijne voorfz. Excellentie toegekent ,
de fomme van ontrent 6000 guldens voor 't gene in
ontfank by my geftelt , nochtans eenfdeels fijne voorfz.
Excellentie hoogl. mem. voor fijne gerechtigheyd en
anderdeels my na rechte was competerende, daer van
fijne Excellentie my fijne aenpaert in recompenfe van
de voorvcrhaelde reyfen na Denemark en Zweden ge-

fehonken hadde, zo hebbe ik nochtans tot noch toe
wat inftafltien daerom gedaenzijn, en hoe deugdelijk
defe fchuld is , als van verfchoten en geleenden gelde ,
niet een penuig daer van ontfangen.
En alhoewel my fijne Excellentie hoogl. mem. met
de commiflie van fijne Lieutenantfchap , en 't gouvernement van den Noorder-quartiere van Holland vereert
heeft gehad, en dat my van den landen zedert mijne
voorfz. rekeningen , een tra&ement, doch ten meeften tijd minder als my by bezegeltheyd belooft was ,
is betaelt geweeft: kan ik daerom nochtans met rechte niet (als weynig bedenkende de grote weldaden en
avancementen my van fijne Excellentie hoogl. mem.
bewefen) befchuldigt worden: dewijle(op dat 't felve fonder roem en behoudens d' eere Gods gefproken
werde) fijne Excellentie hoogl. mem. en de landen
daer door onderlinge weldaed ontfangen hebben, gelijk fulx my ftilfwijgende by de geftalteniiïe der plaetfen
en landen my vertrout , genoegfaem bewefen wert : die
de Heere fo merkelijk gezegent en genadelijk tegens allen ongelok, overval en liftige practijken des vyands
befchut en befchermt heeft.
Maer dat fijne Genadeden Grave van Hohenlo verhaelt, dat ik van fijne Excellentie den Grave van Lycefter heymelijker wijfe , alfulke commiflie aengeveert
foude hebben, daer mede het gouvernement van mijn
Heere mijn Heer Grave Mauritz tegens allen ouden gebruyk en herkomen, wort vermindert en gefcheyden.
Is de fake alzo. Nadien God almachtig, overonfen feer jammerlijken en defolaten ftaet , na het overlijden van fijne Excellentie hoogl. mem. (onferveele
tot eenen vrede-handel met onfen onverfoenlijken vyand den Konink van Spangien geneygt zijnde,) fig er| barmt,en des Majefteyts van Engelands herte beweegt
hadde, om ons onderftandtedoen, en door hare autoriteyt voor fuiken onfen gevviffen verderve en ondergank te bevryden en te behouden : En dat tot dien
eynde den doorluchtigen hoog-geboren Vorft mijn
Heere den grave van Lycefter , uyt fonderlinge toe-eenegenheyt tot de ware Chriftelijke religie, oude liefae
en affectie tot onfe fake, in defen landen over-gekomen was, zo ben ik (na allen anderen in denHage
komende) eerftvan mijn Heer den Grave van Hohenla
by fijne Excellentie gebrocht , die daer na my gevraegt
heeft na mijne commiflïe die ik geexerceert hadde.
En alzo ik anders geene commiflie gehad hebbe dan
die my ( zo hier boven verhaelt is) in den jare yx om na
Enkhuyfen te trecken gegeven was , hebbe ik fijne
Excellentie daer van copye > en mede van mijne inftrudiict overgeven: dewelke my een wijl tijds daer na
uyt het leger voor Nimwegen fekere nieuwe commiflie
by den Raed van State geparapheert , toé-gefortden
heeft, niet om mifverftand , onvreden en querele te
verwecken , zo mijn Heere den Grave van Hohenlo
door quade onderrichtinge fyne Excellentie t'onrecht
is verwijtende, maer om my te laten en te bevelen de
forge en opfigt over de fteden en plaetfen, daer over
ik my getrouwelijk gedragen hadde, en om den welftand der Policyenen der Kerken, in defen quartiere
eenigfins zo veel mogelijk te helpen vorderen, 'twelk
hoe nodig dat het zy , geve ik allen liefhebbers van
juftitie , en goede ordeninge van de eere Gods en welftand fijner Kerken ,. dien den beklaeglijken ftaet en
gelegentheyd van dien bekent is , en die van onbedorven oordele zijn , te bedenken , en te oordelen , en
of daer door de privilegiën van den landen eenige prejuditie foude gefchiedetï.
Doch is verre daer van dat ik daer door foude gefocht hebben om het gouvernement van mijn Heere
Grave Mauritz te verminderen en te fcheyden , 't welk
by my in 't minfte niet bewefen , noch ook mijne intentie en meyninge noy.t geweeft is, gelijk ik fijne Excellentie Graef Mauritz en zijne voorfchreyen Genade,
den Grave van Hohenlo felve, in jegenwoordigheyd
van de gedeputeerden van de Heeren Staten van Holland injanurio voorleden jaers in denHage, en daer
na noch genoegfaem verklaert hebbe.
Maer ter contrarien dat ik tevreden was , metcon- cefter 9
fent en advijs van fijne Excellentie den grave van Ly-
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kende, het felve geweygert hebbe, enmy houdende
aen mijne voor-verhaelde commifiie van fijue Excellentie hoogl. mem. fuftineerde dies ongehouden te zijn,
met vele en lange propooften aen weder-zijden.
En alzo ik my daer toe niet konde verftaen , maer my
beriep op fijne Excellentie hoogl. mem. die als doen in
Brabant ofVlaenderen was,dat op 't lefte by den voorfz.
Buys , van wegen den jegenwoordigen aldaer gefegt
werde , dat den tijd fulx niet lijden konde , datter
Staten van" Holland en fijne ExHeeren
'tgene decellentie
Graef Mauritz fouden op mijne commifiie 'tganfche welvaren van 't land aenhinge , want zo
rechtelijk hebben te fpreken , mochte by fijne ik fijne Genade voorfz. niet wilde eed doen , dat ook
Excellentie den Grave van Lycefter afgedaen worden. allen anderen Overften door mijn exempel in gebreke
Maer fijne Excellentie heeft altijd verklaert , dat fouden blijven tot eene j'ammeilijke confufie en decerft de Heeren Staten op het different fijner com- folaetheyt der landen.
Waer door ik beweecht zijnde j verklaerde dat my
miffie en autoriteyt behoorden overkomen te zijn ,
leed
foude zijn , dat ik den landen zo een groten
(daer van defelve verhoopte van dage te dage een
Cynd en affcheyt te hebben ) om als dan ook mijner quaet foude veroorfaken , dat ik liever onder proteftatie
fake een eynd te maken , en heeft alzo my , en mij- van niette willen wijken , van mijn voorfz. commifiie
nen gecommitteerden opgehouden en my uytgeftelt , en autoriteyt , en tot dat ik fijne Excellentie hoogl»
daer van.foude geadverteert hebben , den voorfz.
fulx dat my dies aengaende geen fchuld kan opgelecht mem.
eed
wilde
doen.
worden ; en ook te min, omdat ik my middelertijd
En al-hoe-wel my de voorfchreven proteftatie wel
om rufte en eenigheyt zo vele mogelijk te onderhouden ,in 't minfte niet onderwonden hebbe , daer behoorde te ftrecken tot een acte van non prejudicie ,
uyt ik achtcde , dat de begrijplijkheyd en de ca- zo bekenne ik daer in verfuymt te hebben , dat
lumme felfs , eenig fubject mochte grijpen , want ik gêene fchrifcelijke acte daer van gevordért hebbe,
ik my ook vermijd hebbe te gebruyken d'autoriteyt doch heeft fijne Excellentie hoogl. me. mijne klachten
die fijne Excellentie Graef Mauritz by fijne toe-ge- dcfen aengaende, verftaen hebbende daer in eenfdeels
fonden commifiie felfs my wel toegelaten hadde.
voorfien my by exprefie beladende, om in den NoorDat men my ook töt ondankbaerheyt en vergeder quartierealle goede toelicht te nemen , tot verfetelheyd van voorleden weldaden fouden mogen en kerheyt van den ftedenenplaetfenvan dien, en aldaer
willen toe-fchrijven en toe-rekenen , dat ik fijne Ex- te blijven tot wijder ordonnantiecellentie Graef Mauritz en fijne Genade , den Grave
Ik wete daerom ook niet, dat ik daer-en-tuffchen
van Hohenlo met den gedeputeerden van de Hee- fijne Genade, eenige oofaake tot de voorfz. befchulren Staten van HoUand , tot Mederfblik voor der dingen van inobedientie gegeven hebbe, maer dat ik
poorten hebbe gehouden gehad , het welk ik verfta defelve altijd geobedieert en alle eere bewefen hebbe , en my over al daer fijne Genade my verfchreven en
noch daechlijx tot mijnen verwi;te by velen opgehaelt te worden , zo verhope ik nochtans dat fijne geboden heeft, goetwilliglijk en vlijtiglijk laten gevoorfchreven Excellentie Graef Mauritz , fijne Ge- bruyken.
nade Grave van Hohenlo en den Heeren Staten (dien
En al waer 't alzo, dat een yegelijk in den landen (Fol.25.?
ik vertoone en bewefen hèbbe> het felve van my niet gehouden ware geweeft , eerft te verfoeken quytedoor eenige kleyn-achtinge en verfmaetheyd , maer ringe en ontflaginge van fijnen voorgaenden eed , al
door diffidentie ( daer toe verfcheyden middelen en eer men fijne Excellentie den Grave van Lycefter, voloorfaken over een quamen ) gefchied te zijn , dies
gens d'ordonnantie en placcate van den 6. Februarij
aengaende van my fatisfactie ontfangen hebben , ge- 1586. den eed van obedientie gedaen hadde, en dat
lijk defelve ook fchriftelijk verklaert hebben , defe het aennemen van fijne Excellentie tot Gouverneur en
fake voor neder geleyd te houden , en behoorden
Kapiteyn generael van defengeunieerden Provinticn ,
daerom ook wel allen den genen , die niet dan tot ach- geene daetlijke ontflaginge van de voorgaende eeden
terklap en tvvift-maken lult hebben , en curieus zijn met brochte, als doch ja, zo ware ik evenwel in dein faken die hen niet aen gaen , fig daer mede ook fen ganfeh niet te befchuldigen , dewijle ik fijne Genade
wel te laten contenteren , en liever te lijden dat al- als Lieutenant generael van fijne Excellentie hoogl. me.
len aengefteken vieren des twifts tot fchade , ver- gefworen hebbende , na fijne droeffelijke overlijden ,
derve , en ondergank onfes armen Vaderlands moch- daetlijken daer van ontflagen was.
Want al-hoewel fijne Genade den Grave van Hoten uytgcblufcht en gefmoort werden , toteenen vahenlo byfolemnele acte van de Staten , na het overlijden
llen rufte, eenigheyd, en welftand van dien : wacr
toe ik bidde dat de Heere fijne genade geve.
van den Princelijke Excell. hoogl. mem. is in 't LieuUyt alle 'c welke verhaelt is , geve ik een yegelijk tenantfehap generael gecontinueert en beveftigt geonpartijdig te oordeelen , of fijne Genade den Gra- weeft , zo is my en geene continuatie of veranderinge
ve van Hohenlo , wettelijke oorfaken gegeven zijn voorgehouden , maer hebbe in mijnen ouden dienft;
om my van ondankbaerheyd te befchuldigen , en of en commifiie geperfevereert , gelijk ik van den beginne van dien in aller getrouwigheyt gedaen hadde,
ik my met recht niet meer hebbe te beklagen , van
al-hoe-wel ik fijrie Excell. hoogl. m. noyt eed gedaen
my over
'tgene
wedervarende
. mijne voorleden getrouwe dienden is hebbe , maer defelve my fonder dien vertrouwt heeft.
En of fulx als voren verhaelt is , al niet ware,
Van gelijken heeft ook fijne voorfchreven Genade geene redenen om my mijne inobedientie en zo foude fijne Genade felfs niet fonder fchuld zijn ,
^
ongetrouwigheyt te verwijten , om dat ik fijne Ge- dat die wel wetende , dat een yegelijk fijne Exnade geen verloek of inftantie gedaen hebbe , om cellentie den Grave van Lycefter eed dede , en felfs
cerft van mijnen eed gequiteert te zijn , al-eer ik alle het Krijchs-volk onder fijnen eed en gehoorfaemfijne Excellentie den Grave van Lycefter eed gedaen heyt (als in de verantwoordinge verhaelt word) en
haddë.
my eerft by fijne Excellentie gebracht heeft ( en 20
Wantal-hoe-wel ik wel bekenne, fijne Genade in het tegens fijnerGenade wille was) nergens van gevvaerden jare 82. fekere eed in den Hage gedaen te hebben , fchout , maer door ftilfwijgen en het voorgaende ex20 is nochtans fijne Genade, en voornamelijk Meefter
empel fulx genoegfaem geconfenteert hadde.
Het
fchijnt ook dat doen by de Heeren Staten van
Faulus Buys, als doen Advocaet van 't land, en ook
Holland
by hare refolutie van den 6. Februari) left leden Heeren gedeputeerden van den Staten vanHolland,
den ,befloten was, dat alle Overften , Colonellen,
die te dier tijd aldaerprefent waren, genoegfaem kennelijk ,in wat voegen het felve gefchiet is , dat ik Superintendenten en Kapiteynen in Holland , Zeland ,
aldaer ontboden zijnde met allen den Overften, om fijne en Vriefland , fijne ExcelIentieGraefMauritzced van
Genade als Lieutenant generael van fijne Excellentie getrouwigheyd
en gehoorfaemheyt
fouden doen
hoogl. mem. eed te doen , ik daer van fwarigheyt ma- ' en alle onwilligen in 't felve doen gecafleert worIV deel.
<®
den,

cefter , (die ik na het exérhpel van allen anderen ,
en het Placcaet van de Heeren Staten als Gouverneur en Kapiteyn generael, met eede verplicht was)
alfulken correctie in mijne commifiie te lijden (zo daer
eenige foute was) als behoren foude.
En heeft fulx ook wel gebleken by het érnftigëaerihoudem en inftantien bymy aen fijne Excellentie , zeden: fijne wederkomfte gedaen : om dit different en
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den , dat als doen verftaen is geworden dat alfulds de Commifke ontflaginge onnodig was , overmi
uytgefonden ,
eiten
mitte
gecom
fariflèn tot dien eynde
wel commifiic, inftruótic en formulieren gegeven waren ,om den voorfc hieven eed af te vorderen, fonder
nochtans(daer na gevraegt zijndc)te hebben ofte tonen
eenigen laft en aften van quyteringe of ontflaginge , van
aenden eedeaeniïjne Excellentie, den Gravoorg
den ven
van Lycefter , gedaen.
Sulx hier ook klaerlijk blijkt , dat fyne Genade hem
hier in ook vergrepen heeft, my vaninobedientieen
, 't welk ik met beongetrouwigheyt te befchuldigen
hoorlijke reverentie wel gefegt, en fijne Genade ootraoedelijk gebeden hebbe , defe mijne verontfchuldinge te houden , niet uyt eenige quade affe&ie , maer
door nood , tot verdedinge mijner eeren , naem en
faem (die een yegelijk behoort weerder te zijn , dan
eenig tijdlijk goeden rijkdom) voorts gekomen te zijn,
en dat ik achte fijne Genade daer toe door eenige finiftre indudien geperfuadeert te zijn , om my ongehoort
alzo voor de ganfche wereld te diffameren.
Het is grotelijx te beklagen, dat wy die met eenen
mond en een fprake fpreken , eene fake voor teftaen ,
verklaren en hooch betuygen , tegens malkanderen ,
20 contrarien toegenegentheden en effe&en bewijfen ,
het welke een yegelrjk verftandig lichtelijk kan oordelen ,door des Satans liftige praótijken , vanvalfche
rapporten , quader geeften , en licht geloven , van
dien te gefchieden : daer uyt dan door voor-oordelen
lichtelijk niet genoegfaem beradene , en berouwelijke
proceduren en executien zijn volgende.
Doch defen alles niet tegenftaende , verhope en vertrouwe ik , dat my den goeden God in mijne oude toegenegentheyd , tot vooiftand onfer Chriftelijker fake ,
rot 's lands -welvaren , rechten en privilegiën , behouden en bewaren fal , dien ik bidde alle nevelen
en duyfterniffen van diffidentien , menfchelijke affeftien en paiïien , die tuffchen onfe oude eenigheyd
en vriendfehap opgekomen en ingedreven zijn , door
de fonne fijner genade wil verdryven en doen verdwijnen, en ons wederom met den ouden band der
liefden en eenigheyd verbinden , tot welftand fijner
Kerke en onfes verdrukten Vaderlands. Datum Medenblik den ia. Ianuaij i588.ftylonovo:

onbertcnent/
Diedrich Sonoy.

®m 26. 3&ecemtyi£ 1587. Öebben bit ban ben
Öabc ban Ibtate / aen ben boojfdj?eben <0betflen
&onop gefcï)?eben Den naboïgenben $5$itf.
«ifttffibê
ban Den
i\av)e ban
«ètate aen
ben <0bec;
tien ©te?
bettclj^o;
non/üan
ben 20.
©ecemfa,
1TÏ7.

befondere : U-lieden,

TjDele, geflrenge , lieve
als verftandig", kan genoech overleggen , hoe
hoochnodig zy, in defe geftelteniffe der gemeene fake, dat alle misverftanden , die eenige oneenigheyt of
fwarigheyt fouden mogen veroorfaken , met goeden
verftande afgedaen , en te neder gelegt worden , daer
toe wy altijd na onfen vermogen getracht , en ons befte
gedaen hebben , zo wy ook in 't befonder nïet liever
fagen , dan dat het different , belangende uwe commiffie , en wat daer aen dependeert , met goede redenen ook afgedaen worde : waer toe wy feer nodig
fouden achten, dat u-lieden fig herwaers wilde begeven , om felve mondeling met ons te handelen , om
alfo des te beter d'een den anderen met mondelinge
redenen te bejegenen , en te verftaen. En begeren
daerom, dat ulieden aenfiende het groot belang defer
fake , tot des gemeene lands - dienfte en verfekertheyd , en ook tot uwe eygen rufte en ontlaftinge ,
niet na-late fig terftont herwaerts te vervoegen , en
by ons eerft-daechs te laten vinden , hopende dat alles met goed genoegen , verftand en redenen , lichtelijk fal afgedaen worden: u-luyden en derf ganfeh
geen achterdenken fijns perfoons hebben , alzo wy
volgende het fchrijven van de Staten van Holland ,
aen ons gedaen , u verfekeren , dat gy om het gene voorfz. is fult mogen vry herwaerts komen en repafferen. Hier mede edele , geflrenge, lieve , be-

f. VMkr

fondere , zijt Gode bevolen. In 's Graven-hage den
26. Decembris 1^87. en was geparapheert

I$$l

Lager ftond , u goede vrunden , die van den Rade
van Stare neffens fijne Excellentie , ondertekent
Chr. Huygenr.
d'Opfchrift was , den edelen , geftrengen , onfen
lieven befonderen Diedrich Sonoy , Overften , &c.

<©P bit fcönjbenDeeftbenboa?fcD?eben<©berfïen
&onop bp gefcïfêifce geanttooojb / (jen-ïupben &c*
bannenbe
belieft
fafte gefrlneben
in banben
te nemen :baten öaee
fjoetoel
tjemIjabb'c
niet fijn
ïieberg
mocöte / ban §et cpnbe baer af te fïen / 30 ftonbe öp
nocïjtané om be rebenen bit öpeenfbeeïgberöaeït/
fig niet refoïberen in perfoon te berfcïwjnen / maer
bat bp eerfï-baegg pemant bertcout ban fijnent
megen &p ïjem feïjieften fonbe / om met befeïbe te
communiceren en te ïjanbeïen / 50 ^ §aec ^^
Ijepb raebfaem en nobig bunhen foube,
3£aer op bie ban ben föabe ban^ratebenf.^a
nuarij i? S8. roeberom aen &onop gefcb?eben ïjeb^
ben / bat fp niet ïjabben gemeent of bp foube boïgen£
Öaec boo?gaenbe eenfiig fcïjjijben / fig bp baec ge*
bonben ïjtbbtnf om betboojfebjebenbiffecentafte
boen i ban nabemaeï öp ïjem baec ban creufeect / fou?
ben booj bit cepfe baec op niet bojbec infifïecen /
maec bat ÖP om bit fane te prepareren tot een goeb
epnbe/ ïjn eenen fijnen betttoubenboïftomcïijftons
berricjt / terfïont bertoacttg foube afbeerbigen.
IBeefler fflültm 2$arbefïu£ ïïaeb ban^tate/fcf)?eef
Öem beneffen^ befen/ bat öpmeïtoiïbe/ batöpfeïf
petfoonïijn baer mare / bocï) btlnrjUt ï)P fijn boïmacöt
foube fenben/ belooft fijn beboirteboen/ teueph
bebat ïjet bifferent tot eenen goeben epnbe foube ge*
b^acïjtbjerben.
Jlt^td&elertgb berfïont menbat&onop/ ben^ta- «,onop
ten mifïcoumenbe/ tot 2Cmfïetbam boo? eenen 3Jo^= t>oete£
fepö ban ^anf\öi)R / U$ tonnen 23ufnrupt öabbe m^u**
boen nopen/ ban <&HU$ Croï/ en befeïbe aïfïiïïeen S/^
fecreteltjftöabbeboenïofTen/ 't toeïh bit ban li^eben- öamho,
bïift een b?eemt bebenften gaf/ bpfonbec bemiiïefp »en»
berfïonben/ batöp noeïj meer boïn upt be &cïjan*
fen en fïeben ban Ober-jee/ ban fpnen Öegimentc
na iBeöcnüïin ontboöcn ïjabbr : gettnelftooltbpbe
OBebeputeerben ban be fieben ban 3©efï-b?iefïanb/
en ben Jöoo^ber-qnartiere berfïaen 3pnbe / fcli?cben
ooft befeïbe aen öem ben 19. 3Ianuarij/ befen naboï*
genben 23nef.
E Dele , erentfefte , wijfe, feer difcrete , voor- jnaiifttó
fienige Heere :
ban öe
Alzo wy met grote bedroeffeniffe des herten over
lange verftaen hebben, van dengefchilleenoneenigheden , die tuffchen fijn Excellentie van Naffau , mitfgaders
den Staten van
Holland
, en■•
uwer n.
Edelen ter
B
r
-r- n
1
caule van eenige mifverftanden , zijn ontftaen en gerefen, dewelke wy verhoopt hadden , dat in den eerften by alle gevoeglijke en bequame middelen wech
genomen, en ter neder geleyd fouden zijngeweeft,
verklarende niet lievers te fien , dan dat 't felve als
noch eerft-daechs mochte gefchieden , en die fake alzo beleyd werden als de jegenwoordige geftelteniffe
des tijds, en den dienft van de landen vereyfehende
is : waer toe wy ganfchelijk, zo veel in ons is, begeren te arbeyden. Verfoekendefeervrundelijk, dat
uw' Edelen aen fijne zijde (byfonder in defe conjudhire
en bedroefden ftaet onfes Vaderlands) gelieve doch na
alle eenigheyt te trachten, en alle mif vertrouwen en
na-denken, aen een zijde te ftellen : wy zijnbereyd
onfe uyterfte devoir te doen, en te arbeyden dat uwer
Edelen met goede verfekertheyd zijns perfoons, in
den Hage fal mogen pafferen en repafferen , op dat
die fake eens ten meeften dienfte , rufte , vrede en
eenigheyd van den lande , en fonderlinge van defen quartiere , afgedaen en beflichtet mochte werden ,
gelijk wy niet twijffelen , of uwer Edelen is richt
fulx
ook van herten wenfehende : en wy mede onder-

j?1?89*^
ijBeöe^us
teerben/
)i^e»,
fleoen bait
3©^
bjtes-ianb
Ö"t?quar'
ttere/aen'
ö«l ^otu
JJ^0*
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ina fpne goeöe öicnfïen moge
te
nomen
/
en
bat
bP
dietuhilven aenfyn Excellentie

richt zvn, dat uw" E.
van N.uTau , den Rade van State., als ook den Staten
van Hoiiand ia Decembiileft-leden gefchrevenhebt;
doch hebben nu met verwonderingeverftaen , dat uwer
Ed. deSchanfen en eenigc fleden van Over-zee , van
krtjchs-velk omblotct , en binnen Medenblik trekt,
daer ter contrarie uwer Ëd. defelve inde winter met
meerder garnifoen pleecht te voorfien, waer uytgrotelijke inconvenieinen fouden konnen rijfen , totfon-

ajeröen getracteert/ etc,
©e iföiffibe bp oc l^agifïract ban IDcbcnblfft aen
be peeren Staten ban ^oïïanb gefcb?ebcn / baer toft
terftont
af bermaent
bebben aïbu^:
/ bat bp co'ppe ban baö*
bebeftomen/
toa^ïupbenbe

m

be
Dele , Erentfefte , Hoochgeleerde , wijfe , feer ban
ÜQfcfftc
ftractöei
voorfieninge, difcrete Heeren:
benbittt
ban
Mts/
Ons is fe«r lieif geweeft , uyt uwerÈ. fchryvenste Ma$U
verftaen van de goede affectie die uwer E. tot pnfer wel- aen de
der'linge nadeel van den lande.
En
gemerkt
wy
op
vryda-^ toekomende fmorgens alhier weder vergadert ful- ftand hebben, eninfonderheyd van 't goed devoir dienvolgendebyU. E.gedaen aen de Kaden van State, om flebe
land.
len zyn , fal uw' Ed. óns ten félven dage de redenen
ban
ï$i)U
't Vendel van Capiteyn Criftal uyt Medenblik naZevan dien , en op alles een vruchtbare antwoorde gehe- land
te
doen
vertrecken
,
en
fullen
daerom
ook
niet
welvaren
het
en
dienft
den
fulx
,
ven over te fchrijven
Staren
vanden lande vcrëyfchen Tullen. Hiermede, Edele, nalaten, volgens uwer E. goede beliefte, a«n defelve
Erentfefte , wijle , feer difcretc , voorfienige Heere , altijd getroulijk over te fchrijven van 't gene alhier fouuwer Ëd. in den hoede <tes Aliuogenden bevelende. de mogen voorvallen , daer uyt cenige fwarigheden fouden mogen rijfen : gelijk wy daerom u E. by defen wel
Gefchreven tot Hoorn, den 10. Januari) 1588. On- hebben
willen adverteren , dat niet tegenftaende het
derftont , uwer Ed. goedwülige vrienden , de Magi- fchnjvens of bevel van den Rade van State , genden
ftraet en Gedeputeerden van tle itedenvan Weft-vriesCapiteyn Criftal gedaen , wy tot noch toe niet hebben
land en *t Noorder-quartier, by my, en
konnen
befporen , dat delelve oytvan meyninge gewas ondertekent
weeft heeft , of noch is , om het felve fchrijven na te komen :maer ter contrarien is ons onderricht, dat den
f. Toreejt.
Het opfehrift was , Edele , Erentfefte , wijfe , feer Overfte Sonoy eenige tijd geleden,by hem op den kaftele
difcrete , voorfienige Heere den Overften Joncher Die- vergadert heefc gehad meeft alle de bevel-hebbers van
defe Compagnie , hen voorhoudende dat {y goeds
denchSonoy , tot Medenblik.
moeds wilden zijn, fonder hem te begeven , hyfoude
(ïoi.16.)
£s3tt3tf
B&act ,&onap fencren tijbtcbo?*nin banöen ge* fijnen grauwen kbpby hen-lieden opletten j en hen-lidfentSiait hregen öefcfcenbc ccpne banfefeere MiffM / bjiöe den doerl korrien tot hunne betalinge énafrekeninge.
SSfSS .Ifêagifïraet öan .meöcnbim gefcfoebcn/ aen be &t& Wy fien en bevinden daer-en-boven , dat hy nu al fekcKi ten tan ^oïïanb/ ban bate ben 26. ^ecemö?^/ 30 ren langen tijd in den arbeyt gehad heeft, en noch is
ub»etiha fag tn mec&te&n tael/ bat men een groot miftreu* houdende fekere arbeys-lieden , die de Forten en Wallen defer ftede, fo met borft weringen als met andere be^ iiseionD* toen op ^cm ij -foto! tuaerom np ^an IBicbieïfs. #?c*
hoeften vèrfterken en repareren. Dat hy ook daer benege*
infïructie
en
n
metstene
/
cn
bicant tot <JBjote&?o
vens
nu
al eenigc dagen lahk , en tot noch ter tijd , niet
Hp*
ban
fonben beeft ha €ngcïaub / aen ben 43?abc
refïer/ en ooft oen De ïtonïnginne/ be.fcïbe abbertc* toe-laten wil , dat'er eenige Rogge of Terwe ia
renbe ban be ftoacigbeben bacr in bp&eni toag bebin* 't kleyn of groot uyt defer ftad gevoert mach worden ,
Dcnbe / boo? ïjet mifoertrontoen bat men op ïjcm bate noch ten platten lande noch ergens elders. En al ift fó ,
dat hy ontrent 8 of 10 dagen geleden , hadde laten omaenbenboo?f5<i5?a' flaen
bpbcneebbicnbp
obermité
De/
dat de refte van fijn eygett Vendel hier noch fijndé,
ifTïe/
hit bpban fpne
begebaen babbe / opbecomm
/ niet ftonbe nocb be- fich foude bereydeh wanneer den Trom andermael ge«Êtccu'entie babbe ontfangen
bcgeerbe te bcranberen/ 30 lange bp ban ben felben roert foude worden , om op te trecken , hbt felve is n&
wiet bcboo?ïij& löag ontflagen / en bat men aïfc mib* jegeriwoordelyk al weder in fïaep, en daer isaietaf:
beien p?acti»eerbe om benibe ^oïbatenbteïjptot 3p* ja ter contrarien is ons aengedient en voor fekerverne berfènertbepb binnen cpebenbïift öabbe / baer upt klaert , dat de uytgefondene van fynen Vendel , by vyte boen bertrechen/ geujnmen ooft upt €nftbupfen ven , feffen , meer en min , fullen fchicken te verlopen
fpnen 3Luu tenant Cotonel babbe baer tipt boen bcr* en herwaerts te komen > gelijk dien volgende alrède ontreeften j eneenanber ©enbclban fpnen töcgimente
der pretext van ongéfondheyd, al eenige hier aengek oniet incfenbr/ bacr in gefyacïjt baboe/ en bat men men zyn, dewelke terftont aengekomen fynde , weder
aïbaerben IBacbtmcetfïer oer boo?fcbjeben &ttoe / zyn gertefen, wat hier af noch fal willen komen , fal den
genaemt €omüi$ pietetfs / Dien bP gielt te toefen tyd ondecken : wy fien hem met fulker vrefen bekomeen 50 opreebt en feergetrou manboojbe ttrïigie/
mertdat
, hy hem niet en verfchóont by nachte fel ver de
Wacht
te verfoeken : fomma, wy fien geen middel om
§$&
't ©aberïanb en $pn &tebc / aïfmen in be gc&eïe
bnitic ceneu foube moge binben / Dabben af geflelt van hem , en dit groot getal Soldaten verloft te wordan ,
ban fpnen fïaet en off Uit/ fonberbem teberftïaren of ten ware men konde beftellen , dat hyinperfoon
anbece reben ban 3obanigc affettïnge en oneete / ban mochte komen tot eeniger oorten uyt defer ftad, daer
Dat ÖP ben boo?f5. &onop en fpnen Heutenant te fttt men hem foude mogen houden en conftringeren tot
toegebaen UiaLö gebjeefl/ en bat men ïjcm ban alle fpn opfehrijvinge van de Compagnie , of anderfins dat men
boïït foeljt te ontbloten/ om baec na ten apnetijte ban Hete verftroyen onder de Soldaten alhier , dat fijne
fpne cjuacttoiïlige met öem om te fpjmgcn na Jjen Excellentie van Naflau , en uwe Edelen fouden willen
behoorlijke afrekeninge allen Soldaten die fig
men aen-b geven
l)P bebonb
IDantbic betoijle
b'elteben
toegebaenbatcneengoc
ïjemaHecn
greep/ bc. gene
onder den eed en gehoorfaemheyt van fijne voorfz.

jerte b?oegen/ joftonbc bPÖaer uptbjeï afmeten/
Dat men öemfcïf^noeöbecï meet nuaet£ foube toiï=
ïcn / 'ttoeift tja noeïjtan^ niet öabbe gemeriteett /
aengefienfuïrboo^ boo?-oo?beïcn / beftigfjepb / qua*
De rapporten / jaïoufïe en paffien gefeïjiebe: &p be?
hïaegbc ïjcm ooft / bat ot ^eerc <6jabe ban J^oöenla
m fpne berantbjoo^bingc / tegen be Öcmonfïrantie
bau ben <6jabc ban 3lpce(let/ fonberreebt / reben
en funbament bemban ongcboo?faembepb/ onbanftbaerb^Pb / ongetroutoigb* PÖ /E" mepneebigbepb be?
febnïöicbt engebïameert babbe / baer tegen bpooft
notcïrjft babbe moeten fcluijben / tot berbebingc ban
fp<ï eere en reputatie / berfoebte baerom bat 3pne <&p
ceiïentic beni met 3pnen goeben raeb bp béUoninginne toiïbe bcbulpig jpn om upt befe fbarigbeben /
Daer in bPboo? fjme getrouuugbepb B*ra*Rt toa£/|
*
IV Deel.

E

Excellentie
willen
begeven
hen-Iuyden
op>'
termijnen tefouden
betalen,
en by
provifie, om
of in
minderinge
van dien, elk een pak van defegemaekte klederen te
geven: wy fouden verhopen dat by fuiken middel,meeft
alle Soldaten den voornoemden Sonoy begeven en fijnder Excel, toevallen fouden, alzowyjegenwóordiglijk al bevindeh, geen kleyne mtirmuratie onder den
felfden , of om fijnen perfoon felve te bewegen , dewijle hy met groter forgen beladen is, fouden wy onder
correóhe niet ongeraden vinden, alzo Chriftianus Si-^
napius Predikant alhier , van wegen fekere weldaden in
fijne Excell. van Naffau , en U. E. gr ótelijken is gehouden dat
, van wegen fijne Excell. en U. E. aen den
felven mochten overgefchreven worden , wat gróter,
intereffen en verfwackingen den landen in 't generael by

de obftinaetheycvan den overften Sonoy worden aenge«
«fcen,
0%

iU

VierenTwintichftc Boek.
daen y meer door perfuatie van fommige quaetwillige
als door fijn nature , die men voormaels feer goet en
getrou bevonden heeft , en dat hy denfelven Sonoy
wilde arbeyden om van fijn propooft te defifteren , hem
verfekerende dat fijne Excellentie en U. E. noch alles
vergoets van hem vertrouwen , en voorby gaende alle
handefouden
hem
ijfemet
ijker-w
lopen faken, vriendl
len , ingevalle hy in fijne gewoonlijke gehoorfaemons beheyt voortaen wilde continueren. Wy laten hem
fouby
, defelve Sinapius wel yetwes
dunken dat
wijfde vermogen , doch uwe Edelen na hare grot?
te
wéten
clver
hierinf
fullen
,
t
htighey
heyt en voorfic
doen , *t gunt tot meeften oirbaer van de gemeene (aken
mach dienen , en fullen ons dit vrymoedig advijs in
't^oede gelieven op te nerne, fowy dat vertrouwen,
erder welker forgvuldigheyd wy ons geheelyk onderwfte
,
pen ,God biddende uwe E. Edele , Erentfc
Hoochgeleerde , wijfe , feer voorfienige , difcrete
Heeren , te willen fparen in gelukfalige regeringe.
Uyt Medenbhk defen z6. Decembris anno 1587. Onderftond , uwer Ed. onderdanige Burgermeeïteren der
F. Pieierfa,
-Stede Medenblik , & eorum nomine ,
1 ter zyden ftont.
Voor Vfluyten van defen hebben wy ook verftaen,
dat Jan Michielfz Predikant van Grotenbroek , na Engeland gereyft foude zyn, maer hebben daer van geen
volkomen verfekertheyd.

^nöc öooi^MSïffibe lakten Cebuïle/ baec in ge*
fcöjebcn tg aï$ t,Ut boleöt :
Alfo nu voorhanden is , namentlijk , op nieuwe-jaers
avotidjdat de Burgermeefteren fullen worden verandert,
en wy niet weten of goede Patriotten gekoren fullen
worden of niet , fouden wy ( onder corre&ie ) wel geraden vinden, zoU. E. yets van defer faken herwaerrs
foude willen fchrijven, voor en aleer wy U. E. van de
gelegentheyd der toekomende geadverteert zullen hebben ,dat U. E. 'tfelve fouden doen in 't particulier,
aen de afgaende Burgermeefters of aen den Secretaris ,
die 't felve voorts mogen communiceren daer enfo't
behoren fal : het opfchrift was, Edele, Erentfefte, hooggeleerde, wijfe, feer voorfienige difcrete Heeren , Mijn
Heerej) de Staten 's lands van Holland > den brenger
10 fchéllingen.

^e &eccetatfê ban Hebenbuft ff?ang f ittttft.
ttttutïs
ban Met tyeft ftg eenigen tijb baecnaaenbenSibbocaetban
öenblül
behlaegt Mïanb/ Metfttt 'Joöan ban ben«&ïbenbatnebcït
bp Ifèiffïbe beftïaegt / afê bat &onop öet inöouben
flï dat
^01103 t)Ct ban befen 25?ief / fonbet te toeten bp toat mibbel/
tnhouö
bemomen öabbe / öoetoeï bit gefcö?eben toa$* boo;
ban den ïafl / enupt ben nacm banbe SSucgecmeefïecenbec
boo:frtwes
ben üJièf feïbee &tebe / fo öabbe befeïbe &onop nocötangop
bekomen Öem baec booj / eenen gcotcn öaet genomen / 50 bat
baööe / en
ÖP toeïoojfafte foube öebben niet meer tefcönjben:
fthinft
otecbeges maec aenfienbe bat elft goeb patriot fcöuïbig $ 't ge*
legotnjept meene ( fonbec aenfcbou te nemen op gunfï of on*
bun oec
gunfï ) te bojbeten / ïjab ÖP niet toiïïen ïaten öem fe*
&taö,
jj
3>
I
3»

>>

J»
3J
?>
3>

J>

»
»>
3J

cteteïuft obet tefenben/ ben $afgutï bie ben 28. ^a*
nuatij fmo?gen£ binnen JIÖcDenbïift toag aengefïa*
gen/ baet nptmen fienmocötöetgeboeïenbatfom*
>»
migeïupben/
auteur^ becfelbec/ banbebeföebbec>1
bergemcencfaftrntoaten fjebbenbe/ enïjoe febitieti*
feüjtttngefocöt
luo?bcaïïenen eenen pegenjften biebe
'J
gemeene
faftc ^an betten menen/ te caïummecen / en
't gemeen peupcl baec tegen^ op telden ; feï)?tjft
boo^tp bat tctfftmt eA$ ben boo?gecoecben
b?teftot
kennftTeban bcn«jDrjectlen toa^ geftomen / öpbobcn
be 4?o mannen bieïjpbabbe binnen bec&tab/nocïj
baboe boen bomen ecnige ban be Compagnie ban
'3anue£ mem I en cenige ban ïfenrm ban geniën /
't famen fleeft 90 man bie gelogcect maten op't^tab*
Önpö/ altoaet ïKn-ïupbcnbpben$5ntgetmeefïeren
befieït tuojbc / 23^oob / ïiaeg en 23iec / baec fp me^
be te mtben toatcn/ fonbet bat tot bit tijb toe pemant
obeeïafï aengebaen toaë : maec bw?be gjoteujt ge^
b?ee(l bp be gemeene 23uegetpe/ bataïkbc J>oIba^
tm op bcgS3iicger0hoft gelept foubentoojben/ fc
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gebaïïe be Hecningcn niet en boïgben/ ooft frfjeen
niet nuaüjft batten eenige muptctpe onbec ben-üip*
ben fïont te bettoacljten / toantfe aïteebe bp ben
<0üetfïen toaten getoeefï en begeetben geJb / maec j>
fptoacen met fcljone tooo^ben en ïjope gepaept: bit »»
toa£ be jegentooozbige gefïeïteniffe (fcfjnjft ï)p ) ban
j>

bet &tab / 't toeïii ÖP fpn E. fub fide filentü , tóeï Ijab

toillen abbecteten / etc* ^efen S3jief toa^ in bate
ben 29. 3!aiiuatiji588.
<©nbetteftent
Trans Piet erft. ,§>eccetatig.

>j
)>

j>

©oojt^ fyteft ben #betften ^onop na ben ^age r roi- 17.)
gefonben ben CommitTat^aBuiïïiameHdofïect / fp= ©e Conu
nen boïmacïjtigben / om metbenïïaetban^tatcteir.i<Tarts
cominnnieeten en tcacteten tot toegnemingc ban <emJUa*
Öet
biffetent
i^agcge^"eert
°*
nomen
jijnDc/en enmifïtoumen:
betfïaenbebatbcfebputbeben
Staten
ban ^m ban

^oïïanb be ^bonnantien ban ben ïiabe ban ^tate / gcJ™
boo? be o?bmati£ bctalmge oan be Welbaten geat- ©ieöScjj
teflectt toaten / f)e*ffc b^ni geabbjeffeerc biunen ^onop t« i
ZSclft aen bm ^eete ^Ibbocaet ban ^oUanb / mtc* SSC
lïec
3|an ban bec
€>ïbenbacncbelb
/ Ijem
biDbeubc bats
bic betaïinge
^olbaten binnen
jltèebenbuïiuiet
ïangec op-ge^oubcn too?be/ a!5odctfelbr eengroot
guaeö in befe geïegentljepb foube mogen betoo?fa=
hen/ boo^ bicn ben <£5be t ften en Capitepnen gcinfo^
meett toaten/bat men anbetg niet focCtc ban be&ak
baten te betoegen tot muptetpe / maec bat fulnp toeï
een anbec epiibe foube mogen nemen / ban be gene
mcenen bie fuïrtoacenp?actifecenbe/ bctoelucöem
[ ben felben «öïbcnbacntbcïo ooft toeftent / en fe^bt
be Staten baet ban te fuïïen fp?eften. <©aec na beeft
Öem be boo?fcö?eben JKSoflect begcbcnbpben§m^
baffabeuc ban be fconinginne ban Cngelanb %ec^
beet/ en bab öem bat ÖP befanebanbent&bctfïen
^onop aen be Staten \oi\be cecommanbcccn / ge=^
ïijft beoB?abe banHpeeffec öem baec ban ooft boo?
fïfn bectceft öabbe gefp?often : ö" beïoof be fuïc te ^oitertii
boen/ en ïiteft ooft fulc ben feïbenbagnocögebaen. ^««w
® en 10. ^anuacij i$ befeïbe Ifèofïett ban toegen ben Sabeïan
^Dbecfïen ièonop in eommunieatie getceben met <^rateban
be teecen iSaben ban&tate/op öet fluft ban beCon^ &SS1
miffie/ tenbptoefen banfïjne^cceïïentieban^af^Ionop?
fatl / en ben boo^noemben <©ïbenbacuebeïb / be?
toelftc J^ofïect af b;aegbe / of ben <©becfien ^onop
Öem onbec öet gebieb ban fijne «gtcelïentie ban ^ap
fau foube toiïïen begeben en fïeïïen* baec op jfeo*
fïec anttoöo?be/ ja 5 jobecceöpaïfuïfteCommifiïe
en autocitept mocöte benomen / afé ÖP meenbe öem
te competecen/ entennaefïenbpaecojbetenbcmet
fijne eecfïe Commiffie : maec bp aïbien men öem
geene anbece foube toillen accojbeten / ban men öem
omttent een jaec geïeben gefonben öabbe / bie ÖP niet
Öabbe goeb gebonben te acceptecen / 50 njilbe bp
ïiebec ontflagen njtfen ban aïïe bebieningen / en
boo?taen gaen ïeben in fiiïïigöepb op fijn feïben.
J©aec op ben boo?fcö*eben lBoftect beïaft toecbe /
nabemaeï bat be Commiffie ben <&betfïen ^onon
toegefonben / öeni niet beïjaegbe / bat ÖP &P gefcönf*
te ffeïïen foube be puntten en atticuïen bie öp meen^
be bat öem beöoo?be geacco^beect te too^beneubte
befeïbe ^onop foube acetpteten/ b'toeïft benboo^
feöjebcn IBofïett be^ anbeten baeg^ gebaen / en
befeïbe aen ben fóabe ban Jbtate obet geïebett \)eeft /
bie befeïbe in öanben ban fijne €ceeïïentie ban ^af=
fau gefteït fyebben/ om öen abbij^ baec op tebecs»
fïaen. .ï©ibbeïectijb f}klb be boomoembe Mnftett
aeu ben ilabc ban &tate aen/bat gebucenbe befe öan^ ci
^

beïiuge
/ betooien
o?binatie/ om
betaïinge
niet ïanget op-geöou?
ben
foube
bc üiconbeuientcn
Die Daec '
upt te befojgen toacen/ te fuïïen balgen in befe con*
junctute be£ ttjb^/ boo? be cpruptinge bie bp bec*
feöepben pecfonen binnen JBebenbïift aen be &ab
baten gebaen too^be / maec toat berbe^g bat be
boojfcÖJeben HSofïect bebe/ ÖP ftonbe nietoeeftcu?
gen/ en toecbe fijne cemonfttantie bafr in betoinö
gefïagen en toepnig geacöt. €>p be acticuïen ban
be cemonflcantie / bp ben boo;nueinben Commiffa*
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tié Blaftett obergegebcn / fepben De peeren Datrct
berfebepben punctenbp bem gefïeït roacen/ contra*
rierenDé De pjibiïegien oan Den lanDe ; a$ ban De
#©agifïcaten / en fct nomineren ban De geDcpu*
teerDe •> öet roeïfte fig Den <6ouberncuc ban ü|oUanD
niet acn-nam ; Dat ooft eenige pnncten Dacr in ge*
fielt / al£ ban De ^icbicanten en &cbcoïmcettcren /
Die Den Cïaffcn en anDeren toc-quamen te bctfojgen ;
, Dat De lf eccen Staten beeftonben aen ^onop een eer*

'

* njfte
Commiffic
gegebcn
teïjebben / belooft
Die bp met
ïjantna
baDDe
en genocgfaem
geaccepteert
gebinge
te Romen/ cnDatfetotgccnanDere te geben fouDen
nonnen berfïacn/ roantnu aïle perticuïiece goubernc*
ment (beDaïbenDerp?obmticneïft,(?een) gcab?ogecrt
en afgeDaen roacen : fepDen meDe/Dat De peeren &ta*
ten niet ftonöen beefïacn / roaerom Den #bcrflcn
50 becï ©oïftg en ^oïöaten binnen ItëeDenbuKtoa^
jouDcnDe / te toeten / tot omtrent 600 mannen / Dacr
men 'tfeïbe tot noteüjft garnifoen Der felbec ftcöe/
met 150 &oïDaten / aï£ in boojïeDen tijoen/ ge*
noegfaem RonDe Doen / en omioDig roa£ tot De£
ïanDg onuofïen bet oberbïoet alDaer te ïjouDen tot
tot '^Eanb^
Die beter
Dat men#iee
fijnen appetijt
Dienfïe
baDDe te/ maer
gebmpuen,
oproerDebpjfëo*
fïert geantrooojo > belaisgenDe De pnncten bp bem
Befïelt / bP acljteDe geene gefïeït te 3311 / De ra
touegien ban Den ïanDe contrarierenDe / atë ban De
JIBagiftratcn en bet nomineren of Ijeteïigcrenban
De geDeputcceöe: mant aïso om Defe fafte mei eer*
tijó quefïie roag getueefï/ tufleben Den <®berfïcn en
Dié ban l)tt Bco$ec-quarticr / Dat fïjn <£rceUemie
De $}ince ban ^angien boogïoffclijftcc memorie /
na fcffêiftcnjn Debat en contra-Debat/ fcfterebccïa*
ratie en fo?me ban febepbinge en Decifie ban Dien
fcbnfteïijft geDaen IjaDDe / roacc na bepDe partpen
fjenfouöcn tybbm tt reguleren/ roaerDooj ooft bet
gouberncment ban Den baomocmben ^onop / iiol*
geng De bootfcbïebcn bechïaringe / roa£ geconfic*
meert en nopt geabjogeert/ tot ïjet obecnjDen ban
fijn booiftffêeben 5?. 45. en Dat men oor aïfnn ten
acnficn ban beg boojfeb^eben &onop£ boo?-leDen
goeDe en getcoume bienfïcn / Den jeïben tijtcï en
autoritept ban 3lieutenant <6oubetncue bem roeï
ueboo?be te bergonnen en ïaten / en 50 eenige pomc*
ten bp bem gefïeït maren Den pn'biïegicn contrarie*
renDe / jonDen Die aenroijfen. ';25eïangenDe De op*
fïcötc bec heeften en abcboïen / Deroijï De Magi*
fïcaten Daer feer roepnig acljt op namen en fo?ge boo?
Djoegen / Dat öet roei boognobig roag / Dat pe*
mant met autoritept Daer op goeDe toefigt baDDe
en name: bp aïDien menanDetg De bo?beringeDec
religiën roag foeftenDe. Eo beeïeDe<ComnüfFieaen*
ginft/ Dat roei roaec roa^ DatDcn^bccfïengcïeDen
omtrent een jaer in Den i^age roag / en met Den i^ee*
een eenige communicatie öaDDc geöouDen / DaerbP
niet bp roa^ getoeefl : maer Dat l)p toeï roifïe Datter
geene Commiffïe toa^ gepaffeert boo? De^ fclben
^)oiio»0 bertren / Dat feer ïjaefl gebiel / Doo? Ijet
obecgaen ban 3£ebentec enDe^ctiantfeboo^ut*
pijen / Dan Dat Ijem een Commiflic toegefonDcn
tua?/ 30 Ijp gereeDffonD om bo!gen£ bet fcljiijben
en betfocn ban De peeren Staten ober te baren na
dampen en Erool / om Daer o?D?e te fïeHcn op De
Barnifoencn en fo?tificatien ban Dien quactiere /
maer aïso DefeIbe€ommifTteDenbaomoemDen&o*
nop niet beïjacgDe/ Dat l)P niet ïto?terooo?Denaen
fïjn Crccïïenrie ban kaffan geanttooo?D baDDe/
Dat bp Defclbe IjaDDe ontfangen/ maer boo? Die tijD
om fijn baeflig bertreft / en obermiDief fefeere f roarig*
ïjeDen Daer in bebonDen / fijne (Crcettentic op Die
cepfeoftijD/ boïgcn^ fijn fcb?ijben / niethonDe
boïDoen: bemmerDe geb?aegtroanneerDitgefcb?e*
ben toa^ i bP fepDe / terfïonD en met Den 5elben
25oDe/ en mant geDurcnDe De^ boojféb?eben ^onop^
afroefen terflonD na.fIEeDenbïicRgefonDentoerDeDe
compaingie ban De üapitepn ^ubenboo^De met
patente / ftrijoenDe en DerogerenDeDe autontept
ban De toegefonDen Commiflïe/ maeruptDeboo?*
fc&eben €>berfte een feïtfaera naDenftennemenDe/
IV. Deel.

en e erfï ban Die trjD een DiffiDentie babDc beginnen te
grnpen / roacr na bet mifberfïanD gcbolgt sijnDe /
en bp Den €>berff
en Crceïïentie
De boo?gebatfene
f'toarigbcDcn
en
gefrbitfen
aen fijn
ban Itpccfler
gefïeït
ijcbbenDe/ Daer op genoeg aengebonöen baDDe/ Dat
Defclbe moebten afgeDaen mecDcn / tot toeïRen
cpnDe bp oor Daer geftomenroa^/ Dat binnen iföe*
DenbliR tot'^IanD^ Rofien crtrac.?Dinatic garnifoen
nen maren / Dat bp beRenDe bet feibe Doo; Den <Sber«
ficn tot fijne berfehertbepDgefcbieDte3ijn/ aï^toe*
Der begrepen bebüenDe g^oteDifTiDentienuptDefcït^
fame p^occDuren bp fijne <grceilentie ban i^affau /
Doo£ rcfoïmie ban De Staten tot €nRbupfengeDaen
in'tuptfettcn ban De Compagnie ban Cbnfïaï/ en
Ijet affetten ban Den ïöacbtmeefïec / Conncfïabcï^ /
en noeb Ro^telijR ban Den ouDen 35urgetmeefïec
gfb^ant 3|acobf5 upt Deb?oebfcl)ap/ aïleenïpom
Datfe De^ ©berflcn^ fafte baDDen geDefenDeert / toaec
upt licbtelijR af te nemen toa^ / in toat g?aet Dat Den
^berften fïont / l}tt roeïR onttöijffelijR roa^ gefebie*
DcnDe Doo? bet licöt geïoben ban baïfebe rapporten
ban eenige fijner bpanDen/ felfóuptDeilBagiftraet
ban JiBeDenbïift / Die bupten reben stjncpartperoa*
ren. BerbaelDe boo^tó anDere rcDenenbanDiffiDeno
tic/afó ban De apologie ban Dcn<6?abe ban i^obenïo/
Die Den «©berflen ^onop ten onreebten fó ïeïijRcn
befcbuïbigDe/ etc. JlBofiect toerDe 00R bpeencnaf*
geb?aegt/roaerom Den d^berflen öem tegen^ De &ta*
ten bccfeherDe/ met De ^oïDaten Die3p ïupDenbe*
tacïDen / en Die fijne peeren en B&eefïcr£ roaren /
2a Die Den<6?abc ban Slpcefïec felbe 3ijne Commif^c
gegeben baDDen i iBoflaertanttooo^De/ Dat^èonoji
De ^oIDaten tegen jï De Staten niet begeerDetege«>
bmpaen/ maer omfigmetberfeaertbepDteberant*1
rooo^Den: en Dat De Differenten moebten afgeDaen
roo?ben ; Dat bet ooft meer gefien toas» / bat een
fcneebt en Die Daer ban fijn Üeer euJBecfïer beron*»
gelijftt toerDe Diebem metbeboo^ij^^ miDDcïcnte»
gen^ oberbal en becDmchinge geDefenDeert baDDe.
't 3f£ tnaer roerDe Daer op gefepD ; toat Doen rop an«
bct$ tegen Den Itoning ban Jbpangien* lBofiaert
beeft bem roeDer gebeDen Dat men De fafte Docb fouDe
roiHen af- maften / en Dat men De banD Daer aen fou*
De toïllen bouDen / Dat De berlopene maeuD gagic
Der &oïDaten / boo^albetaeltmocbtetoerDen/ oa
Dat bp roepgeringe ban Dien/ geen ftnarigbcDenop
refen / Die men Daer na niet roe! fouDe nonnen bete*
ren. 3£an Dacr roerDe boo? Die njö niet geDaen/ Datt
Dat men bem fepDe/ Dat men aen ben <@berflenfe*
Rere HSiltiben fouDe fc&ijben en fcnDen/ Die men
aen bem Ifèofiert/ eerflfouDe communiceren, ©c
articuïen bp Blofïert aen Den föaDe ban ^tate obecr
gegeben / 3ijn namaeï^in Dmft upt-gegeben/ met
feRere Wnnotatien / Die rop goeD gebonDen bebbett
bier bp te boegen / lupDenDe aïüu£ ;
NAdien den overften Sonoy menigvuldige goede
merkelijke getrouwe dienften van aenbeginnc defer Oorloge, onder het gebied van wijlen zyne Excellentie den Prince van Orangien , hoog-loffelijker
memorie , en ook zedert fijne bekiaeglijke aflijvigheyd datelijken tot vorderinge van de chriftelijke Religie en des Vaderlands vryheyd beteont heeft , en
infonderheyd in den Noorder-quaniere van Holland ,
op de commiflïe
by den Hooch-gcmelten
fijne
voorfz.
Excellentiehemhoogl.mem.
als Excellentie Lieu-

MttituXm
&anüxs
^berftat
^onop/
^i!'0nc
mitreeröe
«Sirillame
J^SflS?*
beet
aen3
öenjftact»

tenant enGouverneur van den Nooder-quartierevoorfz. }?can <^>ïa*
gegeven, en datdaerom den voornoemden Overften
Sonoy veel eer verbeteringe en verhoginge (zo zulks de v Fo1, ï8 '
gelegentheyd gave ) als verminderinge zijnder Commilüe en autoriteyt, is verdienende.

©oojDeDicnf!en bpDen Oberf!en^onop geDaen/
i^Defeïbe 50 ceeïpft en pjofiteujft getracteect aï^pe*
manD anDer^/ Den ïanDengeDientbebbcnDe/ gelyft
bpalDerbefiroeet.

Zo foude wel billyk zijn dat fyne Excellentie Graef
Mauritz by fyne commfliieden voornoemden Overften
Spnoy toe-lietc en vergonde den tijtel en autoriteyt van
<& 3
fijne

\%6
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gens ordeninge der gereformeerde Kerke } en fonder
voorgaende toelatinge en admiflie van de Claffen daer Cy
onder reforterende zyn : dat ook defelve dienaren behoorlyken betaelt worden.
Sal ook alle mogelyke neerftigheyd doen , dat overApoauic. %\fa bc peeren Staten ban $?oUanb / Eeïanb ( en
al de Schoolmeefteren niet dan van de gereformeerde
ïDefï ©ncfïanb tot bc confetbatie ban bc eemgbepb
religie
werden aengenomen en toegelaten,en dat defelve
nbcn
ïanbeaïi
feïben
en liet gonbemement ban ben
<6otibcp
een
geen
ander
Leere in hare Scholen leeren, noch eenige
gare k 77. hebben betfïaen / bat macr
de gereformeerde Religie contrarierende.
nenc in Mlanö / Eeïanb / en:U&cfï-©?teflanbfoubc boeken
Sal
ook
toefien dat in alle Steden , Collegien en Vleo
a?an*
ban
$?ince
be
toefen / namentlijft/mijn ïfeece
ken
van
fynen
Gouvernemente (foveel doenlyk wefen
emcn;
<aoubecn
re
nien/ £. 05. en bat alle particuliefouben
en
ceffecen/
fal
)
vrome
Officieren
, Magiftrater en Regenten fullen
ïanben
ten in ben boojfc&jebcn
/
jaren
10
bat het fcïse fulftö fê acïjterboïgt be naefïe
geftelt worden , die de gereformeerde Religie en 't welvaren der gemeene faken toegedaen 2yn , ten welken
boïgenbe 't onbe getyupft en reeïjten ban bc boo?fc&e*
reebbe
jegen£
bat
reben
iggcen
en
fa
:
ïanben
eynde
defelve voortaen geftelt , gecommitteert en geben
*
boo?fcD?e
be
ïanben
ben
continueert
fullen worden byfynadvyfe: en fullen de
ban
ten en bc eenigljepb
atieban
contempï
ter
beranbert
toetbe
tie
benrefolu
gedeputeerde Raden van de Steden , na voorgaende noben ©bccfïcn.
minatie van drie perfonen by hem geeligeert , en na oude vervallende gewoonte na behoren be-eedigt worden,
Met inftruftie dat hy Sonoy met fyne Excellentie van
ndentie
correspo
en fal hy daer van het Hooft zyn foo 't pleecht.
Naffau, dienvolgende fal houden goede
van alle voorvallende fwarigheden , om by tijds daer in
%\fa be officieren en toctfjouberen inbefïcbcncn
voorfien te worden na behoren.
bïeeften gefïeït too?ben / boïgenbe be reeïjten / ben

fyne Excellentie Lieutenant en Gouverneur van den
Noorder-quartiere , gelyk fynder Excellentie Heer Vader gedaen heeft.

1588.

fïeben en bojpen / tefpectibcïia bp ben ^inApoftiik. IBen berfïaet bat ben <@berfïen bo?bee aï£ tot be peeren/
een
befec
ïanben gegeben / fo ftan men befclbe niet
cojrefjponDentie in befen gecoert / aen spne <Hvtth pzejnbiceren / ban faï bp fijne «Êrceïïentie ten mee*
ïentje gebou&en moet toefen / of anberg moefïeïjp fïenbienfïebanbenïanbeirebQjbert tooien/ batbe
Öemgeujft3pn.
officieren en toetöouberen ban b?ome gcquaïificeerbe
Dat hy fal blyven in den quartiere voorfz. om op de perfonen toojben gefo?meert : en beroerenbe ïjet fïeï*
befchermenifle , bewaerniffe , en verfekertheyt van dien ïen ban be geöeputeerbe föabcn ban be fïeben / in coï*
tegens alle geweld en fecrete praclijken en aenflagcn des ïegien ban be Staten / berfïaet fijne ^rccïïentie met
vyands goede acht en oplichtte nemen, en te houden
be Staten te öanbeïen/ tenmeefïen bienfïebanbcn
ïanbe.
goede ordre , &c.
Apoftiiic. ^ementnge en i$ nopt getoeefï / ben ©berfïen
Item , fal behoorlijken toefien , dat alle Steden ,
Schanfen
en fterkten, ook van Blokzijl en Kuyndert,
upt'tboo?f3 quartier te treeften.
na behoren gefortificeert

Apoftiiic.

Tot welken fijne hy fal behouden zyn jegenwoordige
regiment knechten , om die te leggen en te gebruyken , inde Steden en Forten hem dus lange vertrout ,
fulx hy tot bewaerniffe van dien , en dienfte des lands
fal bevinden te behoren.

, onderhouden , en van alle
noodlijkheden voorfien en bewaert blijven.
Sal ook voorts by alle middelen voor komen en verhinderendat
, onder den Ingefetenen geene oproerigheden gefchieden.

©e meningefé getoeefï/ batbm <8beefïeningua*
ïitept a$ fetijcög-oberfïe fonbe öebbente gebieben
oberaïïebe^oïbaten bit in beg>tcbtn en f ojtenon*
berfpn commanbement gefïeït/ fouben too^benge*
ïept: en bat nopenbc be toiffeïingeen beranDeringe
banbe garnifoenen bcn^berfïen ïjemfbu&eö ebben
te regnïeren na fpne €rccïïentie bebeïen.

3&it#ïjettoerfcbanben gouberneur ban be$}a;
bintie/ en beojbfnarig officier^ en reeïjter^ berfeï^
ber.

Behoudende d'autoriteyt omwiffelinge enveranderinge van de garnifoenen te mogen doen , fulx en fo
wanneer hem dat na gelegentheyd der faken raedfaem
dunken fal: en fo het des lands noot vereyft dat eenige
Compagnien van daer getrocken foude mogen worden
tot des lands dienfte, dat 't felve van fyn Excellentie
van Naffau , of die daer toe autoriteyt hebben fal , aen
hem fal gefchreven worden , om defelve by hem te lichten en te fenden fulx de gelegentheyd alfdan toelaten fal.

En alzo de Commiflie van het Cafteleynfchap van
den huyfe van Medenblik maer provifioneel is by fijne
voornoemde Excellentie van Naffauw gegeven , zo
fal fijne Excellentie gelieven defelve abfolutelijken te
geven en te confirmeren.

5HI50 ïjet Cafïeïepnfcïjap ban Itëebenbïi» i^ een 03*
binartó <&ffitit ban ben ïanbe/ gettoelft boïgenbe
be pnbilegien berfeïber nietbebient madjtoojben/
bp ben genen bit hupten bt j&eberïanben geboden
5pn / fo ftonöe fpn Crceïïentie jegeng be boo?fcl)?e^
ben p?ibiïegten fuïr nietacco^beren/ ten aenfïen ben
©berfïen bupten be ^eberïanben i$ geboden.
Aldus geftelt op advijs in den Hage den ii. Januarij

Apoftiiic. ïf et betfïantig getoeefï befen aengaenbe te gebntp* iyS8- Bymy
en was ondertekent ,
hm aïïe goebe bifcretie / fonber ben <@bcrfïen toe te
Guilliame Mojiaert.
fïaen 'treeïjt ban bcn<èouberneur£ ban bc J&obin*
bintien/ en oberfuïftg fijne Creelïentie compete*
cenbe.
^en 20. januari)/ ïjebbenbiebanbenföabeban
&tate
aen &onop gefe^eben/ btftn naboïgenben
Item , dat hy fal de hand daer aen houden , en alle vlijt
aenwenden , dat de gereformeerde religie over al in
fynen gouvernemente gevordert , en alle papiftife of
andere yalfche leeringen geweert worden en blijven.

Apoftiiic 2Mfo boïgenbe be refoïutie ban be peeren Staten/
bebtfpofjtie op bc faeft in befen geroert/ competeert
fijne <£rceïlentie alg <!5oubetncuc / be gecommitteerd
ben ban bc staten / ben $>?efïbent en föaben p?o*
binciaeï / en anbere officier^ en reeïjterg ban ben ïan*
bc: foi^bpfïjne^rceHentieberfïaen/ bpbenfeïben
befen aengaenbe/ fuïfte boojfieninge te boen aïg be
faftenberepffcljen / totbojbecingeüanaBobgöepïige
tooojb en be$ ïanbg toeïbacen.
Item , dat hy fal goed toefigt nemen , dat geene predicantenaldaer ingedrongen of toegelaten worden te-

E Dele , geftrenge , manhafce , lieve bcfondere,
en goede vriend :
Wy hebben gehoort het gene gy ons hebt doen voorhouden byGuiïliame Moftart , en nadien wy , om alle
mifverftant neder te leggen, en goede eenigheyd te maken daer
,
op in't lange gecommuniceert hebben gehad,
met de Heeren Staten van Holland , en den hoog- en
wei-geboren Mauritz Grave van Naffau, &c. bevinden
wy de principale fwarighcyd teftaen, op 't poinft van
fijn Exc. die u Commiffie gegeven heeft over het Noorder-quartier,in prejuditieen derogatie van de Commiffie den voorfz Heere Grave Mauritz , eerft by de Staten voorfchreven gegeven, en daer na by fijne Excellentie

Miftite
bait
ben
tien
ddtotu
ïïaöcuait
^tate aen
ften^ci*

nop. '
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Jentie geconfirmeert en op 't nieuwe verleent. En alzo daer by bevonden word, dat denfelven Heer Gracf
-redenen heeft van mifcontentement , en dat daerom
anders daer in behoort en nodig is voorfien te worden ,
70 wy ook verftaen dat gy dien aengaende , wel gefint zijt in dienft te continueren , en den voornoemden
Heer Graef als Gouverneur en Capiteyn generael van
Holland t'obedieren , en daer op Commiflie t'ontfani»en , zo dat alleen fwarigheyd valt in de forme , ampliatie of reftrictie der felver Commiflie. Om waer in
te voorfien , met confervatie van een yeders aucloriteyt en 's lands geregtigheyt , wy goet gevonden hebben , dat men noch ter tijd ophouden falvan cenige
Commiflie dies-halven te expediëren , en dat gy den
voorfchreven Heer Graef alleen toefchicken fult een
acte, inhoudende dat gy, continuerende aldaer in den
dienlt van den lande , fonder regard te nemen op de
commiflie by u ontfangen van fijne Excellentie , belooft getrouwigbeyt aen de Staten, énobedientieaen
den voorfchreven Heer Graef, al,s Gouverneur en Kapiteyn generael van Holland, en dat daer na gehandelt
fal wotden, hoe en in wat maniere die Commiflie fal
gemaekt worden, om een yeder in fijn regard te geven
redelijke fatisfa&ie en contentement : U daerom ontbiedende en bevelende , dat gy u daer na wilt voegen en reguleren, en daer beneffens (latende de ftad
Medenblik befet met 150 mannen van u Compagnie Colonelle , dewelke by conferentie van den ftaet
van der oorloge bevonden wórd daer mede genoegfaem bewaert te wefen) den reft van het krijgs-volk met
den Commiffaris, na den Kuynder , Blokzijl , en
Staveren vertrecken : U verfekerende daer tegens dat
het voorfchreven krijgs-volk betalinge van hun foldye gedaen fal worden , (zohaeftfy terplaetfen, daer
fy byu als voorfchreven is , gefonden fullen worden ,
aengekomen fullen zijn, ) als ook prompte betalinge de
voorfchreven 170 Soldaten tot Medenblik blijvende : en meugt gy u wel verfekert houden , dat doende het gene voorfchreven is, noch van wegen de Heeren Staten , de Heeren Graven van Naflau , of van
Hohenlo, of yemant anders , jegens u niet feytelyks
fal worden gedaen , of gedoogt gedaen te worden 9
(Fol.29.) waer van (tb gy fulx begeert) u aften van verfekercheyt fullen gefonden. worden in behoorlijke formen :
U daer-en-boven noch verfekerende , dat wy niet nalaten fullen eerft-daegs alle neerftigheyd voor te wenden , om u te doen hebben Commiflie in behoorlijke
form. Hier mede Edele, geftrenge manhafte , lieve
befondere goede vriend , weeft Gode bevolen. In
's Graven-hage den 29. Januarij 1588. &c.

3&m 30. Sanua. ig ben Commiflatté ban be mon^
ffcring ïanceïot $arafïg/ be£abonbgtefebenuten
inben töaeb ban State ontboben / en bem gefeebt
bat bP terfïonb na öet Bootbct-quartier moefïe rep*
fen/ enig bcg mo^geng bertcoeften na &Qom/ om
boo?t£bpben<$betfïen Sonop te repfen/ met bjfe*
ben ban be peeren Staten generaeï / ban ben tëaeb
ban State/ Staten banï|olïanbenfpn€rceft\ ban
^affau / genoegfaem ban eenen fmjouben of fin/
te
toeten: bat ten aenfïen en bp toilliginge ban fpn
ten gene:
tael/ftaed «tërccïï. ban jfèaffau / afê <8oubetneuc en Capitepn
ban ^tas generael ban ïfolïanb / Eeïanb / cnfl^eft-Bneflanb /
te/ Staten tot ccb?f £ ban ben Staet ban bet oojïoge ban be bcr*
ban §ou
lanö/ en ccmcïjbc Beberïanben en ten epnbe op be gemeene
P:tncc
btfentie ban alle be fïeben en ftetfnten betfeïber/en
ÜRaurtt*.
ban toaf; tot boojber toebernanb en afujeft ban be gemeene bp*
fau/fcrj:rjj anben/ aïlemagehjfteojb?egéfteït moebte too?ben/
ben aen gerefoïbeert en gcotöonneert toag/ bat boo?taenbe
ben <©betj
(tol &Q; fïab en'tbupg ban JBebenulift/ alïeenïpft met i*o
nop.
Solöaten foube too?ben betoaett/ en bat fp beriebt
toaren / batbp Sonop een gtoot getaï meetbet Sol*
baten in be boo2fcb?eben fïab en bup£ fyabbe / baec
en intoaonber^ ban be
3> boa? niet alleen be ^o?ger£
fïab JBebenbliftboben reben en noob befmaert too?*
ben / maerooKanberetfronticren niet 50 toel berfe*
?> J'
ftert en bebJaett/ afé ben bienfï ban ben ïanbe bet*
epfcljte I baer upt niet anberg aïji confufïe in ben
»
ftaet ban ben ïanbe/ en betfdjepbe inconbenienten

5»

fïonben te bebjefen. JBactom / aengefien bat bp be „
peeren ïïabe ban&tate/ ben Staten ban ^oïlanb
en fpn €rceïï» ban cfèaffau aen \}tm gefcö?eben
toetbe/ om in confojmiteptbanbeboo?f3. refblutie 3J
fïab endupgbanjCBeben&ïiri/aï'
inbeboo|fcb?eben
leenïpft
ifo ^oïbaten bah fpn ©enbeï CoïoneHe te
ïaten/ en beanbeteBenbeïéntefcöicUen tcc pïactfe
baec biebp ben fóaeb ban ^tate toaren gcbefïincert / „
enbat'tfeïbeboenbe/ opïjare betalinge pjompteïpft
Zo ö^bben fp ïjem bpbefen '
5onbebjo?benboo?fïcn.
mebe tod tuitten berftïaren / bat fp berflonben bat bp '*
aengaenbe
befen ban
bebebeelenbieöem bienfïe
Rebben »j>
foube biojben
ben ïanbe\~ouom
aengefcö?eben/ten
na te nomen / op bat aïïe bojber confufïe in ben fïae t „
ban ben ïanbe / mifberffanben en inconbenienten „
moebtentoojben gebaeert. 5^efen tyitf banbe Staten
generaeï / toa^ gebateect ben 30. januarij i?88. 1*'
geparapöeert/
V. KamingaVt.

en boo2t£ ter o?bonntie ban be Staten generaeï
CAerflens.

getenent
5fn hm bjief ban be Staten ban ^oïïanb toert
gcfïeït / bat fp bem berfoehen en ampt^baïben op
bonneren/ batbp fonber eenicb nptflcï of bertreït/
en pofïponerenbe aïïe ercufen/ otftïoe bebeeïen ban be
Staten generael foube nauomen / fonber baer ban in
geboefte te uujben/aïfo ben bienfl ban ben ïanbe fuïr
tua^berepfcbenbe/ boubenbc benbnbcfcïbeboojge?
ercufeert banbe inconbenienten / bicboo? rcfupjJof
bilap ban bc boo?f5. bebeïen teobctiietm/ be berer nig*
be
en fieben
ben ïanben
oberhomen
/ etc*in 't generaeï en particulier fou*
^efe boo?f5» b?ieben gecommuniceert^ilnbcaett
ben boomoemben <6uiïïame Ifèofïcrt/fcpbe befeïbe
inbenHabe ban State/ bat Hem niet bocöte bat bit
ben mibbeï toa£ om be toantroutoigbepb te füïïen eit
be bifferenten neber te leggen / macr gebeeï be contra^
rie; bocbaïfobie banben$5abe ban State bernïaer^
ben / bat fp in befen niet anberg bermoebten te boen /
fo beeft bP fpn affebept genomen en i$ bert^beften/
bebbenbe ben ÖDbetften ban aïïe fpntoebetbarenmei:
eenerp?effen bienaer banSonop/ bpbemtoefenbe/
' $araffê
geabberteect
©e €ommif}ari£'
tot ^oo?n geltomen ©e rota*
3pnbe/ berfiont boe bat beSoïbaten binnen .ïBcben* *™ ban
bbïtgeaïtereert/ entegen^ ben (©berfien / ÖareC* JSÜJJf
pitepnen/ l^oofben/ en ^ebeïbebberen gerefoïbeert mem*
toaren / en bat fponber fyun gefeo?en engefïcïtbab* w* mupe
fpnoemben
tëacb bit macljt
ben eenenboïhomen
betoeïfie
babben/bén omÜrijcb^-iïacb
tecomman^ / tenerciv
beren en gebieben/ en b'fïbcn ben €>bcrfïen / en ba*
re Capitepnen en 25ebel bebberen op ben fóafïeeïe 50
naeutoe bcfïotencn betoaert/ batniemant in nocb
uptgaenbare/ nocb
eenige
bu'eben ontfangen moebte/
fonbec
nenniffc
en toeïatinge.
5^e Commiffaci^ boo?f5. \ytMttidjt 5ijnbe ban
befe boo?f5. aïtecatie/ macr nocb niet recljt toeten*
be boebefaftebaecfftmt/ toifl niet toatbp boen fou*
be/ toant bP bo?fï binnen tï!Bebenbïift niet nomen/
fonber te bebbenberfeftertbept ban onbeïet en onber*
binber baer binnen te mogen nomen en toebcrom
bertreeften/ berbalben bP aïbaergefonben treeft fe*
ftere »fTïbe aen 3Joban ^acbtcgaeï Secretarie ban
ben^berfïenSonop/ filnCou^ijn/ aen ben tocï*
nen bPfcb?eef ben 1. yebjuarij / bat aïjo bP bitn
naermibbage binnen ï|oo|n genomen toa^/ om al*
baer ontfangen bebbenbe fehece penningen boo? ben
^eere €>berfïe en fpne Capitepnen / ban na .ïlöcben*
blift te treeften/ maerbat bptot fpn groot ïcebtoefen
berfïacn babbe/ bat beSoïbaten in alteratie getreben
toaren/ toaerom bet niet geraben toaji boo? be Com*
mitïariffen/ bieboo^'t toelbarcn ban ben ïanbe ïafi
babben te befoingeren / om in fuïfte pïactfen te Ito*
men fonber eenige afféurantie. 3©aerom bP ber*
focljt bat men bem bp ben b^euger ./ ban Qtn a3oubcr*
<& 4
neur

>'
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neut of Die Daer commanbeetbe/ eenSUctefoubefen*
Den/ omaIDaetb?p enubecte mogen nomen npt en
in tot fpn beueben/ en tractcten met Den <$ouber>
neuctotbun-bebec aïberbefïe profijt en boo*Deeï/ Ijct
trjelft ï)p|)oopte totjjen-lupöec contentementtefuk
ïen toefen / en Dat alle niifbcrfïanDen afgeïept fnnDe /
3P UeDen met Den anberen goeDe bnenDen fouDcn toe*
fen : <©nDec flont / H. H. <$om en bnenD /
onDectenent/
Lancelot Parafis.
jtanrêlot
Parade/
faris ban
be jT3on»
fteringey
homt tct
.jföeDens
bltfc.

aSt|»ifte
lijke anr*

bpöëjèols
beten ban
blik /ben
tCoinnüf*
farisSIan*
celot glas
ra fis op
fijne £>;o«
pofitie ges
gtü:a,

9>

»l

9>

Qzftn bn'ef Den ftrTJggraebobecgelebert3ijnbe/
i$ bp Deufeïben'tbetfoen geaccojDeert / Daer opljp
a?öaec genomen i$l eii b?aegDe öen ïupDen Deoo^
fauc uan öare alteratie / en foeftenbe Dje cenigfmg te
fïiïïen / Ijeeft ïjen-ïupDen fijnen ïafï geopenbaect /
nameltjjft: Dat niet Dan i?o ^oIDatenalDaenn De
ffoDDaten Deop anDece
't &up£ bertcecnen
/ tot befettïnge
blijbenlaf!/
en
fouDen fouDen
: ï)p IjaDbe
De gene Die Daer fouDen bïnben/ tecflont eenmaenD
gagie te boen betalen / en De gene Dte betttetnen
fouDen ban gclijnen een maenb gagie / 30 fjaefï fp
fouDen genomen toefen ter pïaetfe men jfjaec brengen
fpuDe / fcocïj ljcOl.ni Dacc niet na milieu ïupfïecen :
macr fjebben öcm ïjaven epfcï) bp gefej[}|iftè gégebèn $
in Defec fojmein

met duyfent perijkelen van fijn eygen perfoon , en mee
verlies veelcr getrouwe Capiteynen en vrome Soldaten
1588.
den landen gedaen heeft , en noch is doendeZo dat zijne Edele den vyand in 't felve met fijn
Regiment en Krijchf-lieden , te water en te lande ,
niet alleen grote tegenftant heeft gedaen , en met Gods
hulpe tegen den vyand wel vi&orieus is geweeft : maer
ook fijn bevolen quartier getrouwelijk en beter bewaert heeft, als yemands anders, fonder eenige injurie te fpreken.
Ja ook noch eenige buyten-quartieren tot de gemeenne fake verkregen, en defelve, als noch met grote gc«
trouwigheyd is bewarende.
Sonder
dat nochtans
getrouwe
diendenvana'
noch
aen haren
Colonel >defelve
noch aen
den Soldaten
dien, als't wel behoort eens rechtelijken worden bedacht •>laet ftaen , daer voor behoorlijke recompenfen te gefchieden.
Dat meer is, dat ook de wijven en kinderen der Soldatendie
j haer bloed onder het felve Regiment voorfz.
ten dienfte vande landen vergoten , en haer leven gelaten hebben, als fy yets komen bidden en verf oeken,
met verkeerden ogen aengefien worden , en lange
na-lopen , ja ook wel in 't bedelen en armoed vergaen
laten, liever als dat men haer eenige oprichtinge o£
betalinge , van haer mans welverdiende befoldinge wil
betalen.

«

Én dat de Soldaten infonderheyd , wel erwegendc
défen tegenwoordigen ftaet , daer fy althans langen
tijd in ftaen , veele onder hen, niet langer eenigen middel hebbende, om haer fchaemte met den n2euften te (*oI.jo.
jSjtatê > 'de generale Staten ,fijn Excellentie GraefMau- decken , en bykans wollen en barrevoets moeten gaen ,
rirz' van Naffau, en mijne Heeren de Staten van Hollaet ftaen dat veel van haer bykans te water en te brode
land , op gifteren gedaen , te weten :
Dat van wegen de Had van Medenblik , eenige klach- worden gebonden, en haer wyven en kinderen moeten bedelen laten , en ook veel voor fchelmen van honten fouden zijn gekomen, als foude de Burgerye mee
ger en kommers nood hebben moeten verlopen.
het krijchs-.volk boven dereden en billijkheyt befwaert
En dat fy daer tegens mede overleggen het fcherfijn geweeft : het welkej doch valfchelijk van eenige
quade en onruftige geeften werd uytgefet en gedicht , pe regement, 't welk haren Colonel en Capiteynen
alzo doch met waerheyt bevonden wort , dat niet een over den Soldaten zijn doende ( als ook wel recht
Burger van yemant fonder behoorlijke ftraffe eens en billik waer , by zo verre de betalingen gefchieden
tloens-ey weerdye , te kort is gedaen : en immers elk na behoren) zijnde dikwils wel om een Ey , of een
een die feryice betaelt worde.ii, al is't fchoon dat de Sol- Entvogel , of fus , daer toch weynich aen belangende is
daten opfolderen, op de aerde , op ftoelen en banken, menich Soldaet wel bitter geftraft geworden , daer
ïn hoy en ftro moeten liggen. En doch niemant in het tegens men datelik gefien heeft Soldaten binnen andere
minfte is gedrongen geweeft. eenige Soldaten onder te Regimenten, in dies fonder ftraffcnwelruychgehandelt te hebben.
brengen fonder fijnen dank en goeden wille.
En dat nochtans over fulks wijn Heer Commifiaris
Item, dat fy-luyden mede erwegende den artykelsvoorfz. herwaerts gefonden is , om te proponeren het brief, in defelve bevinden den krijchs-luyden defes
gene is gefchiet » te weten :
Regiments vafte en fterke belofte gedaen te wefen , met
Dat de Krijchs-lieden en Soldaten tegenwoordig in beveftinge en ondertekeninge des Secretaris , der Heeren Staten van Holland , de Rechtere genaemt , van alle
Medenblik , fouden vertrecken , elx in fijn quartier en
fes
maenden
goede en behoorlyke afrekeninge gedaen
garnifoen , en daer fy met Patent gedeftineert zijn.
te
fullen
worden.
En dat fulx gefchiet zijnde , de voorfz. Commiflaris
hen-lieden foude doen hebben eenmaend folts. GeDat nochtans defelve fes maenden verftreken wefenven de gemeene Soldaten met behoorlijke redenen voor de, fulx niet alleenig niet en is gevolcht , macr zijn
antwoort , als volgt :
daer na noch in gelijker wijfe verlopen andere veel
Eerftelijk, dat fy wel erwegen de verklaringe , die maenden : zo dat meer als geheeleiS maenden zijn gefijn Excellentie van NafTau , en de gecommitteerden pafleert fonder afrekeninge , dewelke de Krychs-luydert
derHeereu Staten van Holland noch onlanx voorleden al patientelyken hebben laten over gaen : niet tegen»
gedaen hebben haren Overften Jonker Diedrich So- ftaende fulke vafte en grote belofte aen hen-luyden ge«
noy, haer intentie en meyninge altijd geweeft te heb- daen , als voren gcfey t is.
ben, ennochtewefen, fijn Edelen in fijnen gebied en
En doch hebben daer na door eenige van hen Capiautoriteyt niet te verkorten : macr defelve te laten in
teynen, daer toe fpecialijkegelaftctengecommitteert
'tgebruyk en poffefiie van dien , als fijn Edelen ten zijnde, door langdurig na-lopen en foliciteren, ook
tijden van het overlijden van mijn Heere de Prince van met grote koften en moeyten, fonder eenige behoorOrangien hoogl. mem. geweeft is.
betalinge , alleenig verworven drie CommiffarifEn dat in fuiken gevalle, noyt eenig Krijchi-volk fen , lijke
te weten , eenen Burgerineefter van Haerlem ,
©f Soldaet van fijnen Regimenteyewers fijnverfamelt eenen van Hoorn , met den Penfionaris van Edam , om.
en gebruykt , het zy te velde of in garnifoenen , tot de afrekeninge te maken.
«hen ft van de landen , fonder fpeciael advijs van fijn
Welke Commiffariffen al wel , daer na den HopluyEdele als haren Colónel : defgeli]ke ook , dat noyt den over al met hen Secretariffen of fchrijvers , hen reeenige krijgs-lieden van 't voorfeyde Regiment, uyt het keninge hebben doen veerdig maken, en defelve ook in
veld of hen garnifoen hebben mogen vertrecken,fonder
hen handen ontfangen, en daer over eenigen tijd-lank
expres patent en believen van den Overften voorfz.
van dien, voor hen gebeDat fy mede acnmerkende de getrouwe dien- gebefongeert, ook ter oorfake
matr hebben
1000
hebben
genoten
foinge
ften , die hen Colonel ten voorften , daer na ook de daer na defelve rekeninge onder daelders:
fig behouden , fonder
Krijchs-lieden en Soldaten defes Regiments , nu 15 ja- dat daer op tot noch toe eenige; afrekeninge is gefloten
ren herwaerts de landen hebben bewefen : dat fijn
of gevolgt , en veel min noch eenige betalinge.
Edele met wijlen raed , en forgvuldigc tpeverficht,
Nochtans met goede woorden en beloften gepaeyt
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zijnde, hebben de Soldaten fulx noch al goedlijk laten
pafferen, en tot op defen tijd toe in gelijke geduldigheyt , (in haren getrouwen dienfte der landen continuerende) wel willen perfevereren en volherden.
Zo dat altans over de 70 maenden zijn gepafleert fonder behoorlijke afrekeninge .faho fuJlioïeCalcuto , daer
af de krijchs-lieden boven hare gepafleerde leeninge ,
refteert een gerechte derdepart, elx naadvenantvan
tijden fijner dienft , onder defen Regimente den landen
gedaen , behalven dat noch fommige Vendelen van hen
ordinaris leeninge refteert, behalven ook defelaetfte
twee geheele maenden voor 't heel Regiment.
Defen allen dan wel geconfïdereet hebbende , en mede doorgefien den aftrek van den hondertften pennink :
Item , de grote onkoften die fy moeten dragen , over
hetfoliciteren van hen ordonnantie , en het lichten van
de penningen tot de ordinaris leeninge , Jtwelk al af
moet gaen van elx fijn foldye : en boven al de uyt-teeringe dieby defoetelerye gefchiet door gebrek van betalinge daer
,
fy dikwils haer Kaes , Broot , Bier en anderen noodruft , dewelke dikwils nog ook van het befte
ftof niet en is , veel duyrder moeten op den karf-ftok nemen, als wel de befte ware met gereden gelde kan gekocht worden.
Zo geeft het den Soldaten ook niet weynig achterdenken , dat men de twee Vendelen van Jonker Diederig van Haeftrecht, en Marten Kobben,van defen felven Regimente zijnde, in 't voorleden jaer zo gaer
fonder geld of pafport heeft doen cafleren.
Als ook mede , dat men fonder patente van onfen
Overften , het Vendel van den Overften Lieutenant
Criftal , zo leelijk uyt der ftad van Enkhuyfen heeft
doen vertreckeh , by zo een ontydig en miftig weer ,
dat nauwelijken een goet man fijnen hond foudeuytgejaegt hebben.
Laet ftaen , dat wy Soldaten vaft hier en daer fchier
als honden worden geacht , en buyten de Poorten
laten llaen , en allederley hoon en fmaetheyt moeten
horen, fcheldende ons voor Engelfe Geufkens inallerley fpottemye : en boven al , dat ons van eenige die
doch grote fVkcfters willen wefen , maer metter daed
en in der waerheyd bevonden en bekent zijn, geerie
goede Patriotten te wefen , maer rechte Lybertynen ,
{potters en vyanden van Gods woord, en de Gereformeerde Religie gelooflijk te voren komt , als dat men
ons niet veel goets toe denkt.
Gelijk het ook wel blijkelijk is te verftaén gegeven ,
uyt eenige omwegen, die noch onlanx zometfehriften en aenflagen v*in verfcheyden en notabele perfonen ,
tegen onfen Overften en fijns Regiments krijgs-Iuyden
worden gepraótifeert en opgerichtet : daer uyt dan niet
anders kan verftaén of afgenomen worden, dan. dat by
fommige wort gepraclifeert , onfen Overften niet alle nlijk te verkorten, in 't gene hem gerechtelijk toe
komt, en fulx als fijn Edele by de voorfeyde verklaringe anders is aengedient en vérfekert geweeft , maer
ook de arme Soldaten fijns Regiments, boven alle recht
en reden > fonder geld of pafpoort , zo haeft de occafie
of gclegentheyt om fulx te doen , eenigfins foude mogen gevallen , te cafleren en te doen verlopen.
Het welk wy verftaén geenfins verdient te hebben ,
maer dat wel mogelijk fulx gefchied, om dat wy ten
dienfte van defe landen , hare Majeftey t van Engeland ,
en fijn Excellentie den Grave van Lycefter als hare
IVIajefteyts Lieutenant , en Gouverneur generael van
defe Nederlandfe geünieerde provintien , met eede
ons houden verplichtet.
En daer toe ( zo ook billijken is ) als eerlieven3e
Krijchs-luyden continueren, en waer over doch geen
eerlijk man yemands van ons en heeft te befchuldigen ,
maer veel meer van elk een zijnteprijfen, en te heerlijker tebelonen en te befolden.
Tot welken eed men ons toch óver al door gelieven
en wille van de generale Staten , by kans heeft gedwongen, gelijk wel uy t eenige fchriften onlanx inprente,
onderden name van den wel-gcboren Heer , deGraef
van Hohenlo uytgegaen , bekent, of ook wel geroemt word, met nochtans fpecïale aenfehrijvinge , en
fchriftclijke beloften acn fommige Capiteynen , dat

niet tegenftaende de aennemïnge van den nieuwen eed
voorfz. en de verlatinge van de voorgaende , niemand
in fijne reftanten of de betalinge der befoldingefoudc
bekortet worden $ in eeniger manieren.
Uyt welke oorfake dan , en om redenen vooren verhaelt , wy niet verftaén , dat wy ons noch met heele
noch met halve Vendelen, noch met Rotten, noch
met halve Rotten , fonder expreife believen van onfen
Colonel , uyt önfe garnifoenen 't fy uyt de fteden of
fchanfen , eenigfins fullen mogen laten lichten of
doen vertrecken, fonder verlies van onfen eed en eer.
En dat wy mids-dien onfen eed te mainteneren en onfe eere te behouden , die ons liever als alle goet ter
werelt behoort te zijn , gerefolveert zijn by den anderen in defe fteden te verbly ven, ter tijd toe dat men
ons met onfen overigheden , voor önfe getrouwe dienften, van onfe refterende betalinge vofen behoorlijke
contentement gedaen fal hebben :
Het welke nadien alle redelijke luyden en rechte
patriotten , moeten bekennen ons met rechte toe te
komen , behoort ons ook dat felve datelijken fonder
eenig wijder vertrecken of dilay te volgen : te meer ,
alzowy fonder 't felve , den meeftendeel niet langer;
middel hebben om noodtdruftig te leven , of eerlijk elX
na fijner qualitey t hem te generen , infonderheyd in defe feer langdurige diere tijden.
En konnen ons geenfins anders dan als voren gefeyt
is (laet ftaen dan met een maent folds , daer mijn Heer
de Commifiaris laft van heeft) laten contenteren.
Dies wy bidden mijn Heeren de generale Staten ,
en befonderlinge fijn Excellentie van Naflau , mitsgaders mijn Heeren de Staten van Holland , haer
te willen fpoeden tot onfe contentement en betalinge
voorfeyd, op dat niet ten ondienfte van defe landen,
eenige onordenen of inconvenienten , welke God
wil verhoeden , fal mogen gebeuren.
Houdende nochtans haer wel van ons vérfekert , dat
wy met alle ons uyterfte vermogen , en in aller getiouwigheyt des lands dienft en welvaert gerefolveert zijn
te helpen vorderen , onder commandement van onfen
Overften voorfchreven na behoren , ter tijd toe dat wy
betaelt zijnde, en daer men onfen dienft alsdan niec
meer van doen fal mogen hebben of begeren , van den
felven dienft en eed westelijken en behoorlijken fullen
ontflagen en afgedankt wefen.
Begerende (eer mijn Heer Commiflaris , defe önfe
antwoorde met gunft te willen ontfangen , en aen mijne
Heeren de Raden van State , generale Staten , fijn Excellentie van Naflau, famptmijn Heeren de Staten van
Holland getrouwelij k te raporteren , en ons aen defel ve
recommanderen. Aldus gedaen binnen Medenblik,
defen 4. Februarij if88. ftylo novo.
Hier onder ftond gefchreven aldus :

Wfa ben ïeflen 5fannatij if 88. be Commfffatig
f&atafïg gefonben iggebjeeft/ meteen bjief ban 3pn
Cjcceïïentie ban Baffau / nritégabecg ban mijne
petten ben föaeb ban &tate/ generale Staten bart
iloïïanb acn ben ^becfien &onop / en ooft oin te
tracteten met be &oïbaten liggenbe binnen Mtlnm
biift I ten eunbe bat fp-Iieben berttecnen foubcn na
ïjim <$atnifocncn / en anbete na Zdanb / en afó ban
foubc men ïjun een maenb gagien gebeh/ toaetbati
ïip ïmn berfefterbe/ en be 150 ïjoofben of &oïba*
ten bïe baec binnen fouben bïpben / foubeh plompte*
\\jn ooft een maenb ontfangen: toaet: op boo? oefen
be ïfeere ban &onop / ben boojf5. paraftg fcjmftenjft
[anttooo?b bp mimen I aen een pegeïyft ban ïnec ba=
bengegebenfjeeft/ betoelfte ooftbeboomoembeöa*
tafïg obergeïebett geeft aen be gene bie'tbeöoojt:
maet nopenbe be ^oïbaten/ ftebben öemboo^ant*
tooojb gegebcn / bat fp ganfeï) gerefoïbeertspn / niet
upt te treeften/ noc&ban benanbecente feöepben/
aï-eec fp ïjun afceftening fjebben met eenige fatigfae*
tieban&untefïe/ gdijft bjebec bïijfttbp
bit guoöpec
ban biet bïabcten papier^ / bat fp ïieben ï)em fjebbcn
obetgeïebect / om
«ÖrceHentie en uto' tè. in öan*
ben tegeban / en fpne
baec opgebaen tetaHHbenfuf
rafê
fpne «grceïlentie en nto' €• goeb bebinben fuflen:
oo^ftonb
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3£ert ©tierfïcn &onop / fjeeft ooft Den boojftb?e*
\3f ü Commiffarig #arafl£ b?ieben mcDe gegebcn aen
tic Staten generael en ïïaeD ban &tatc / mïtfgaDerg
aen De Staten ban ^oïïanb/ DaeebanDcnb?icfaen
De Staten ban ^oïïanö toa£ ïupbenDe afê boïebt :
-p» Dele , vermogende , hoochgeleerde , wijle voorjLLfienige , feer\difcrete Heeren : uwe E. brief van
gt* waeropik
den *o. "Januari) ismy gifteren behandi
( nadienilelijkeeerbiedeniiTe) uwer E. mee droef heyd
alhier door 'de lanhoe dat de knechten
moet fchrijvcne ,der
beralinge en opruydinge fommiger
ge ophouding
in alteratie gekomen fyn, gelijk als uw' E.
quadc seeftën,
uyt den Commiflaris brenger defes breder fal believen
te verftaen. Ik hadde wel verhoopt dat in der fake
( daerom Guilliam Moftaert heen is gereift ) nader en
tot een volkomen afdoeninge fóude hebben gehandelt
geweeft , op dat ik ( 't zy in of uyt den dienft ) eenmael
In mynen ouderdom, ingunfte van uwer E. en de landen, met ruft hadde mogen leven; hiermede.
Edele, vermogende, hoochgeleerde, wijfe, voorfienige, feer difcrete Heeren : God Almachtig wil U E.
bewaren in voorfpoedige en vreedfalige regerihge ;
datum in Medcnblik den 4. Febr. 1588, onderftont,
uw' Edelen dienftwilligen, en
was ondertekent
Diedïich Sonoy.
Het opfehrift was : Edele , vermogende , hoochgeleerde, wijfe, feer voorfieninge Heeren, mijn Heeren de Staten des lands en graefflijklieyd van Holland.

35e peeren Öabcn ban &tate/bébben eentge Dagen
hier na DefennaboïgenDenbjiefgefonDenaenDe&a*
pitepnen / officieren in bebeï-bebberen binnen Mt*

mam.

* Grave van Lyceftcr , Sec. Gouverneur
S»2ief ton T> obert
be i&rtten IV. en Kapiteyn generael , Sec.
Erentfefte, Manhafte , lieve befondere : wy hadüaöat
be* den den Overften Sonoy onlanx toe-gefchreven , en
teaen
SÏapitep* u-lieden ook door den Commiflaris Parafis ontboden ,
nert <®ffi* dat alzo de ftad Medenblik kan genoegfamelijk , beeb* fet wefen mct I5* Soldaten , de rCfte foude verSffit
berenTiné trecken in de gamifoenen van Staveren i Kuynderen
«en Mt» Blokzijl. d'Welk zo als doen gefchiet ware , foude
ïwnbUfc. £iet (j00r ^g materie van inconvenienten hebben geweert geweeft , foude de uyt-treckende zo wel als binhen blijvende compagnien goede betalinge gedaen
zijn worden, en want wy ons defelve inconvenienten
als noch grotelijks zijn beduchtende, en daerom nodig achten dat tijdelijk defelve worden voorgekomen :
zo is als noch by defen óns ernftelijk bëgeëren , gyluyden niet wilt nalaten als noch na té komen 't geile u
als doen by den voorfchreven onfen Commiflaris van
onfent wegen is aengegeven , u-luyden verfekert houdende der goeder betalinge, niet alleenlijk van 't gene
u-luyden aireede is verfchenen : maer hier namaels
noch verfchijnen en vervallen fal , fulx dat gy-luyden
geene redenen fult hebben u des eenigfints te beklagen.
En ons des al tot u-luyden betrouwende, willen wy
hier mede Erentfefte , Manhafte, lieve, befondere,
u-lieden Gode bevelen* In 'sGraven-hage den ïf . Feb.
1588. en
was geparapheert :
Dom". Vt.
onder ftont, ter ordonnantie van fijne Excellentie,
in den Rade van State ,
Ondertekent
Chr.Huygenr.
Het opfehrift was, den Eréntfcften , Manhaften»
onfen lieven befonderen , de Kapiteynen , Officieren ,
en bevel-hebberen , garnifoen houdende binnen der
ftede van Medcnblik.

$iee tuficöcn 50 të benmpteeijcmectenmeergè; _ f0.d
toojDen/ 50 Dat De jèoIDatcn cpnDchju intoapmen t^t:„
ecD gebacn beubcn M**m*
gecaeftt sijnDe / fp maïïtanbcrcn
Den anDeccn gctroittcbïnben: enomtebeterberfe* gjfjjjgj
ïicct te toefen/ ïjebben fp De SÖo&erenbarelDape* ïe„ «d,
88.
nen op't&afïeel Doen brengen. 3£ie ban Der <raD
merftenDe Dat De ^oïDatcn bacr ©berfïe/ ïiapitep*
nen en principale bebeï-ïjebbcr^ / 50 nautoe bctoaert /
fjaec/
m'emant
/ Dat
en befïotcn
getoacijt
en Oebeï
rönfrtit
Ijcn ïupïicn
fonDct ïjteï&en
mocöt fpjeucn
ibcï)ten aïle miöDeïen / Defe muptecije tot Daten bóo^
Deel enmcuninaeteD?aepenenïieet;en: Dccïjaïbenf» ^nataf
aen De ^oofDen ban De principale moeptc-matier^ ratsen
ïjen befïe geDaen öebbenonDecDe!)anD/ Die te Doen ^iöt,el olli
aenfeggen ten epnDe fp Ijenban Den^betfïen enïfop- laïa,
ïupöert niet fouDenïatenbetïepbcn • maerDefelbeiit re:i t^.
becfeneringc ïjouDen / Datfc itiaïteti föiiDcn Dat De t<cciete&ö
Die biurten IBröenWife toaren/ban Dt &ta* KW *
^>oïDaten
Ijate boïïe betaïinge fouDcit l\ti)$tn iljiet ban toer*
ten
Den Daee-ïieDen gcpiefenteect Doo? cenen (€ïjenni<J
^ietecf5. anDec? genoemt &ïuübc/ acte ban becfe*
ftectljepD / l)ct toeïft berftacnDe eenen %ma$ ban
Jbanten / Hiöeïbö^fï onDec #opman Baatten €ob*
be / ï)eeft Daec ban een concept gefc^jeben : maet
jFra»^ ^ieterf5. J>ecretan^ / scpDc Daerop / Dat
hp nocljtoeï een fïetftec acte manen fouDe/ l)et tod*
He Dp geDaeiï beeft/ enöaDDeDaeetegfn^eeniïmbet^gemaeKt/ Die bp Deïuijcö^lupöenöf ïuijc^eaeD getebent fouDe toetDen / toaeefcfjDtttoeliDe öe
^>oïDaten Dat Den ^becffen ^>onop ïjen-ïupDen focöt
te beDnegcn : Dit feïbe bebben Daec na Den 10. ?ïp»}ï.
geattefieect onDectjen-ïupDet ijanDen/ %uob fïanfs.
^oume^ / ^upbect ^irfefj. Comoraeï / ^ietec
25o^/ Enbbect^icftfs. ^enDrin ban a£pnDÏ)oben /
^icttt ban elpenbeen / ^epnDnft €onieïif5. / en
noctj onDcrteuent ban toegen Den algemeene Ui\)d)$ïupDen / Doo? Huca,ö ban kanten, ^en^becflen
n*
bpD'eenenD'a
bettotttigt
ban perpïer
öiec feec
^'onop
Dat ï)P öoot
bjefenDe
/ enjijnDe
/ taa£
Dere
Defe manieren ban Doen toel fouDe mogen geïebert
toetDen / fonDerïinge Dctoijïe öp onDerticbt toaj? /
Dataen De Staten gefcb?eben toa^/ Dat fïjn<^reel*
lentie ban ^affau tjem batelpeu tot lïïfemaec
fouDe laten binDen / om met eo^refponDentie tot Ijatt
boomemen te nomen : 50 ïjee ft bP fener gefc&?ifte
in maniere ban p?efentatic aen De&tijcïtë-raeD ge* &h.ifT.
fonDen onDer fijn DanD en ^itfïet / ihbouDcnDeafê gg1^
boïgt : aÏ3o Den (^berflen befipetirt en bemernt tttft fentatte sv
upt De fcbJiften upDiebanDcfiaDgemacftt/ en Den SjSf^
ïtrijcïj^-ïieDert boó| gefïcït (Die fti na met nien bp* nopamóe
banpfeï en bp-boegtnge berariDert bebben) Dat bp Die tomaten
ban De fiaD / miflehien Doo^nietgenoegfameopmer* SjJn.
«inge / niet anDer^ boo|-getoeut too.jD Dan om De wïk gV
banDelin* öaen.
fnïhe fcön'fteïijhe
/ Die in
^cijcb^-ïupDen
»>
ofineenigmi^
temifïepDen/
gen onetbaren $ijn/
enanDeren/
bp„
berfïanD te b?engen / DetocïftemetD
êeDe/ eere en b?omigï)epD onDerïinge belooft en ge* „
ftooren bebben / eenfamentïnft met öaet #ber*
(len/ ïiapitepnen enbebc^ï)ebüctenöaergececbtig^,,
bept/met eenbjaebt te bo?Dcten/om aï^o met ecren en "
bjomigöept ten upt-epnDe DerfaHenbpDenanDeren "
te bigben / of met ecrïpe ^afpoo^te ontflagen te j>
too?Den / Daer ban De boo?gemeIDe fclj$iftm cm „
fcbepDinge en nptfluptinge te maften / niet eenjS „
inentte maftenDe bait Den ^becflcn/ fóapitcpnen/ en
bebel-bebberen) 't toeïfe Den<©ber(ten bertroutDcr "
tirijcb^ïieDen meentngeniette3tjn: maetDatfeba*"
ren eeD en eere beter toiïïen en fnïïen betraebten / en " et
)
op Dat Doo? onerbarentbepDDergacocr&njcösHup
Den en geen mijiber (ianD Doo? eenige bare quaetgun
ner# / Die geen ïtrijcbjHupDen ^n / aengeriebt
toerDc/ maer Dat onDer Den feïben $$röcb^btpDen
met bare <0betfren/ ïtapttepnen en bebeï-^ebberen/
)>
goebe cenigbept onDeröouDen toerDe / nabien Den '*
beraDeni£ om fijnen onDerDomflg >'
boojfs.
ban Den€>ber|ïen
Dienfï te ontfTaen. Eo t^ bp beDacbt ge* »
tooien/ op Dat aUe mi£bettrontoen macljopliou »
Den en getoeect bïijben/ Den Ürijeb^-ïupDentepie*,,
fentewn en te beloben / Dat bP ben bate afcenéniiige „
j*
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en contenteincitt fal Doen öebben binnen een maenD
na Date ban Defen/ mit£ Dat men tecffcmD fal begin*
j>
nen af te renenen en te betalen / en 't feïbe binnen be
5> macnD gcïjcel af te Doen / mit$ miDDelectijD bare
» toccftenjftfeïcettingeontfangenDe: opöatïjpObec*
» fïe / ïrtct öe peeren Staten of ïjare <£ommifFariffen
„ aïsa banDcIcn maclj/ öat &p met fijn Capitepnen/
, 25ebeHjcbbo:cn en genieene ïtrijclj^-ïieöen met goe*
' De/ bafïe en becfcuecöeboojtoacrDen en contracten
" met eeren cii met bJomigljepD mogen ban Ijaren
" Dicnfï ontflagcn toojöen / en met eetujftepafpoo?t/
" afê rebeïijfte / ouöe en b?ome &tïjcïj£-IupDeu fcljep*
r Den/ 'üöo: be gene bïe niet ïangec fuïlenbegeeren te
„ Dienen/ om afê Daunabolftomenfat$factieofbol*
öoeninge aen toeDec-5ijDen gcDaen / DefefïaDteftel*
len in tjanbenban'tlanD/ &oo:'ttocIftcDenboo2f5.
" ©berfïen Defe fïaD met Dit geljeele guartier in aller
'» rroutoigïjept betoaect ïjceft. <ên of geDurenDe De
r maenD De öanbelmgefulfmifpoctertboo?tganftniet
„ IiaDDc/ atë Dat te toenfeïjen toace(Degljpberïjoopt
3J
U) 50 belooft Ijp xmt$ Defen Den förijcïjg-ïupben eben*
bjcï
Doo;? miDDel ban fijn goeDeren en tyienDen / ïjaec
?J
contentement te Doen / met eerïijfte en beïjoojujfte
" pafpoojt/ baouz Den genen Die fuïjc ftiflen begeeren/
" becbinöcnDe booj'tgcue boo^fó. i£ fïjn perfoon en
» alle fijne gocöcccn. 2GÏDu£ gcDaen tot SSeDenbïift
„ onDce De ïjanb en pitfier ban Den^berfien bcoLïf5. Den
„ió. f eb?. 1588.
onberteftent
?j

•

Diedericb Sonoy*

mtt een opgebmftt$itfierinroDmtoaflcïje.
®tó <®t Zbtft fcïjnfteïijfte pjefentatic ïjceft Den boo^fr. &o*
bnfiens nop uptgcfcïjiftt om in Den boïïen tinftenbergaDe*
SölS6 0cc'n8e Dcrgemeeneïscijcïjé-lupDenboojpebetman
aengeiw^ afgclefen te toerDen/ maer becmitg Den oproer Der
men.
&oIDaten en berïjinDeringe ban beien/ cnljeeftDat
niet nonnen gefcljieDen/ Detoijlefommigeaïeenan*
Der rcfolntie IjabDcn genomen: noc|jtan£toojDeljet
inïjouD ban Dien / of De epgentïn'fte meeninge fjiec en
Daec Den ^oïDaten op 't ^ètaDüupg / op 'tJBecftt*
belt en eïDer£ al booj'tfïuptenban Den rinft/ aen*
gefept/Doo?
perfonen:
Daegg/
te boren DrsberfcïjepDen
abonö£ / Doo?
ï^anögelijft
ban ooft
Der '£&teen
Hieutenant ban 3!aquc£ Cjiflaï / 't feïbe in Den bol*
ïen ïirijcljg-caeD op 't boo?f5. &tab -ÏMP0 Doo? ïafl en
&ebelbanDen€>becfïenboo?f5.monDclingetoagboo2*
geftelt en aengebooen / fonDer Datïjetaengehomen
toerDe / tuant De partpen ban Den boo?f5. Oücrfien
&Önop/ DebenÖaerbefletercontrari7metb?^Dma*

tept ban
^oiiop.

fïijfte fjanDeïinge fïjnDec bpanDen en partpen niet lam
ger in foDanigen ampt enbenautïjepDmocïjtenocjj
ftonDe bigben, ^aerom inDien fp ïjem leberen tuil*
Den / Datfe Ijet feïbe fto?t fouDen maften / en f)em
Doo? Defe 0aiiDeIinge niet 30 bele berD?iet£ aen Doen/
aï$ gem bele DoDen DoenDe fierben in fijne oude Da*
gen. 3©aer op Den Ürijclj^-raeD anttnoojDc/ Dat Ijare
meeninge fulr geenfïn^ toa^ ; 30 uaDenbcgcerbeöp
Dan/ ïjem te confenteren en toe te laten Dat Ijp niet
fijn ^upfb^outoe/ fijn Docöter en fijn familie upt Der
flaD fouDe mogen bectreeften / enDat3plupDcnmet
De Staten en fijn <Êrcelïentie ban ^aflau na ïjaer
SoetDunften en geliefte fouDe fien te ar cojDeren en
^anDeïen/
affloegen
en toepgeeDen.
?®c
jj)ecren'ttoelft
ïtaöen fpD^m
ban &tate
tuel merftenDe
toaer
btfe faften Ijenen tnilDen / en Dat Die niet fonöcr geote
f toarigïjeDen fonDen af lopen / fonDen aen ièonop
nadj Defe naboIgenDe .TDtfTsbe,
RObert 3 Grave van Lycefter, &c. Gouverneur en
Capiteyn generael , &c.
Edele,
geftrenge, lieve befondere : Wy hadden wel
verhoopt dat gy niet ïöud nalaten te volbrengen , 't gene
d' welk wy u nu eenigen tyden , fo by onfen fchnjvens ,
als door onfen Commifiaris Parafis hadden voorgehouden , en ontboden hebbende , wel ongeern verftaen de
excufen <fie gy ons daer op hebt ter antwoord gefchreven , om de grote inconvenienten , die wy apparentelijk fien daer uyt te ontftaen. En alfo wy na onfen
ampt en beroep , defelve inconvenienten liever verhoed
en voorkomen , en de materie der felver geweert fagen,
fo hebben wy niet konnen nalaten u als noch defen toe te
fchicken» omuwelernftelijk voor te houden, dat alfo
by den ftaet der oorloge alhier , ten overftaen van de
Gouverneurs der Provmtien , hoofden der oorloge , en
de Staten generael , gemaekt , en goed gevonden
is : dat de ftad van Medenblik , met ijo hoofden
kan genoegfamelijk befet en bewaertzyn, gydereftc
der Soldaten fchicket ter plaetfen en in de garnifoenen i
die wy u by onfe voorgaende fchrijven haddetoe-gefchreven : verfekert zynde dat fo wel de blij venden als
de uyt-treckende Soldaten fal fulke behoorlijke betalinge gefchieden en gecontinueert worden , als tot noch
toe gedaen is : fulx dat fy reden fullen hebben , hen des
te danken , en dat gy ook den hoog en wei-geboren
Graef Mauritz draegt fuiken refpect én gehoorfaemheyd, als gy fchuldig zyt den Gouverneur en Capiteyn
generael over Holland , daer onder het Noorder-quartier , fo gy weet , ook is begrepen , en dat al terwij Ie op
I de expeditie en forme van uwe commiffie fal mogen
gelet worden , volgende onfe voorgaende fchrijven.
Hier mede Edele , geftrenge 3 lieve 3 befondere, zyt Gode bevolen. In'sGraven-hageden l<j. Februarij if 88.
was geparapheert
Dorrius Vt.

Itinge en beloften / Datfe De &olbaten De ïjanö fou
Den IjouDen / Datfe in fto^ten trjDcn ban De Staten be*
taelt fouDen tuojDen / Demelfte Daer in beebonDcn
maren en niet Den <&berf?en / aen Detoelfte men feifê
fcljnïDig ma^ / en IjaöDe Ijacr t^berfle Dit alleen aï;o
berfïert en gep^actifeert / om toeDeeoninfïjngebiet
* ter ordonnantie van fijne Excellentie
en auto?itept te ftamen / met öare üapitepnen en in Onderftond
den
Rade
van
State :
officieren/ en D002 fulften miDDel Ijaer te betalen met
ondertekent
fïraffe en ftaflrjDinge ban De gene Die Ijp fyt\ü te toefen
Chr. Huygem.
autijeue$ ban Demupterpe) niet min DenftenDe Dan
om Daer te betalen/ en Dat Ijp ooft fuïr te Doen Den
miDDel niet Ijauöc / etc.
^aer-en-tuffeïjen ïjaDDen De Staten ban ^oïïanD
&onop toa^ (eet perpïer/ en foeïjt alleen miDDel goeD gebonDen / fijn «tërceïïentie ban j^affau / met
om tijD te minnen/ om f!g Daer na metberfefteit* feftece geDeputeecDe tefenDennaöet jSoo?Dcc-qnar*
Ijeut te mogen beranttooojDcn / en berfjoopte ooft tiet/ Detoelfte tot ?Cïftmaer geftomen 3ijnDe/ gua=»
ban Dage tot Dage goet befcfjepD upt CngelanD te be* men albaec feftece geDeputeecDe banDeilBagifïtaet
nomen/ DetoijlÜan j^icljielfs. Den^cDiftantban ban .IfêeDenblift/ fïjn <£rcelïentieaengcbenbe/ Dat
dBïdtcbjoeft al boo?eentr}Daenfjcmgefrtj;{ebenl)aD* fp De faften meenDen aÏ3o beffeften te (jebben / Dat De
De/ öat öp fijn faftebp bc fconinginne en Den <$£abe ^oïDaten op Dec Staten 3tjDe ballen en DenObccfïcn
ban Hpceflet feer ernfïig bccbolgDe / en irt goeöe ïjo* berïaten fouDen / begecrDen Daerom Dat fijn <£%tth
pe toa^ Dat Ijate jïj)ajefïept beleinfïjnfafte/ 305P ïentie aen giocob ganf5. ^oume^ en De ^oïöaten
becftlaect IjaDDe / Doen fonDe / en ïjem niet berïaten / binnen .ïBcDcnblift fouDen fcljmben/ fp meenDen De*
en Dat De <6?abe ban 3lpccfïer aen ïjem 3ian JHöi* feïbe getoonnen te 0ebben. ^pne «ièreellcntie Die
cljieïf5. gefept (jabDe/ Dat Ijare *fèajefïept eerfi-Daeg^ met De (6ecommitteecDc Diebpjjcm toarenenanDc*
Daer een epnDe af maften fouDe / Daer Defclbe <0?abe re ban Den c0oo?Dec-quartiere bp De Staten ban ^oï
ooft g?oote bïijt en ncerfïigljept in DeDe. 3jn Defe ïanD< geautonfeert toa^ om De faften ban De jïaD
perpïcritept en b?ecfe ban bp De boo?f5. ^olDaten j^eDenbliftbp Der IjanDte nemen/ Daer opteaDbi*
obecgeïebert tetoerben/ ïjeeft bp epnDeïnftaenDen feren / Difponeren en erecutecen / boïgenDe De com*
ïlrije^-racö ontboDm/ Dat ÖP flenDeDeonbeöoo?* j miftïeöiernatetfiontbolgcnDe/ IjeeftljetfeïbeinDe*
ïiberatré

^tfftüe
na» öe"
|Stt^S
^onop/
ban^f "
'
1588
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Commtf*
fte ban be
ban i?ois
ïanö o)}
fijne Cr*
celieutte
13.111 JUf;
f au/ CIS ffe
iterc ipebe:
piiteeröe
om Den
«Oüeriien
^0110)1/
etc.oriDet
fijn olies
fcicnru*rc

Vier en Twintichfte Boek.
van de voorfz. Gedeputeerde breeder fulc vernemen :
en dat 't felve met goede en behoorlijke ordre mach
gefchieden , verfoeken wy u-lieden hier mede , dat gy
eenige van u-lieden committeert, om haer by onsen
den voorfz. Gecommitteerden van de Heeren Staten
binnen der ftede van Hoorn te vinden, en met ons en
den felven op de voorfchreven fakete communiceren
en af te handelen. U-lieden daer beneffens welernfteDE Staten van Holland , aenmerkende dat den
lijk vermanende, dat gy ondertuffchen alfulke goede
Overften Sonoy , en eeaige Capiteynen , Bevelhebberen en Soldaren boven de bevelen van de Staten wacht enwaek, ook opfigtop alles wilt hebben, dat
generael , den Kaed van State , fyne Excellentie van uwe quaetwillige , die fonder twijfel alle liften fullen
Naffau, en van hen-lnyden tot confufie van denStaet voorwenden om u te bedriegen , u-lieden met hare liftiperfuafie niet verleyden, enu-licdenen
enqoede lngefetenen van Aledenbhk is houdende om- geengedigte
de
goede
ftad
van Medenblik , tot onfen verdriet en
trent^o Soldaten meer als hemgeordonneert en belaft is. Hebbende verfocht en verfoeken by defer. leedwefen, in bederfteniffe bringen.
Hier mede Eerfame, vrome, manhafce en difcrete,
fyn Excellentie van Naffau , als Gouverneur en Capiteyn generael over Holland en Weft Vriefland , om lieve, befondere, zijt Gode bevolen. Tot Alkmaer defen 16. Februarij 1588. onderftont , u-luyder goede
met advys van Jonker Coinelis van Affendelf , Heere vrund,
ondertekent ,
van Affendelf, van Meefter Johan van Oldenbarneveld ,
Advocaet van de voorfz. landen, Pieter Kies BurgeMaurice de Naffau.
meefter der ftede Haerlem, Jacob Cornelifz. van Moerkerken out Burgemeefter der ftad Delft , eenevande
Burgemeefters van Amfterdam die daer toe van wegen
't Opfchrift was , den Eerfamen, vromen, manhaften
defrlve ftede fal wefen gedeputeert , Doctor Franfoys en difcreten , onfen lieven befonderen Jacob Janfz.
Maelfon , met hetCollegie en de Gedeputeerde van de Houmes , en andere vrome en getrouwe Soldaten , weMagiftraten van de fteden van den Noorder-quartiere te denblik.
fen de tegen woordehk in dienft en garnifoen tot Mefamen , of 'trneerendeel van hen-luyden , en fulx die
hen neftens fyne excellentie vinden fullen, om t'«*d»
<&P befen tykf gaben 5» boo? anttooojb/ öatbr
viferen , refolveren , difponeren en t'executerenop't
gene tot redres van de voorfchreven fake , na de geftal- gemeene !»njchJ-Uipbeu niet ftonben berftaen / om
tcnilfe derfelver. En om de ftad van Medenbhk , den eenige ban öaef <ï5cbeputeerbe te fenben : maeeftt;
Overften , Capiteynen , Bevelhebberen, en Soldaten bïen be boomoembe ^eere <D?abe baet pemanben be- .
daer in wefende, te brengen onder obedientie van fyne
fenben /naom'aïïe
mibbeï tebienfien
mogen tebinben/
voorfz. Excellentie als andere fteden van Holland en Ikfüc
om be te
J>oïbaten
ftare getroutue
mogen
Weft- vriefland , daer toe de boven genoemde Gedepu- gecontenteect bjo^ben / fouben b?neïih mogen ïtomen
teerde bydefen worden gecommitteert en voorts ge- enbjebetheeten/ en batfe aïïe goebe mibbeïen fou*
autorifeert, om tot dien eyndefo veel penningen bin- ben toenben / om goebe ojbje / loacöt en opficljt te
nen den voornoemden Noorder-quartier te lichten als Ijouben.
3&m ©bctfïen &onon betf!aen ïjebbenbe aï l)et
den nood en' gelegentheyd der fake vereyfehen fal ,
gene bjattec patTeecbe / ïiet fïcb bunïten bat tv't welk in rekeninge van den Ontfanger aldaer gepaffeert fal worden : belovende de Staten voornoemt,voor
gen öem te ïjeftig en tt feec tócemt gepjoeebectt

liberatic geteut met be <0ebepnteerbe biebP bp Bcm
Ij^öDc / en i$ goet gebonben be berfagte bncben te
fcblijbcn en acn be polbaren te fenben / geïija gebaen
tocebe / fotup tcrfïcnt berbaïen fnflcn/ na bat top
eerftbeboorf,-. comntiflie fhlïen geinfereertbeuben/
bcbjclhebja£ ïtiytsenö*: albiré»

goet, vaft , en van waerdente houden, alle 't gunt by
fyne Excellentie voorfz. by advyfeals voren in de voorfchreven fake geadvifeertj gerefolveert, gedifponeeit
en geexecuteert fal worden. Gedaen in den Hage in de
vergaderinge van de Staten voornoemt , onder 't zegel
van de felve Staten hier op gedrukt , den 14. Februarij
anno
oemt, Onderftont , ter ordonnantie van de Staten
voorn15-88.
ondertekent
C. dcRgehtere.

Hebbende ter zijden het opgedrukt zegel van de Staten van Holland , tuffchen pampier gedrukt in roden
wafie.

^c boorfchjeben (Secommittcerbebanbe jfèagi*
ff raet ban Bècbcnbïili/ tot jitèebcnbïift gekomen stjn*
be/ Icbcrbcn ben naboïgcnbcn tyitf ober aen Slacob
3janf5. )|oumc$ / en andere die fb mcenben getnon*
ncn
boïgtte :öebben / en toja£ bef'dbe Miffiw ïupbcnbe/ a$

M

Auritz , geboren Prince van Orangien , Grave van
JTïtffibc
uan fijne
NafTau
, Marquis van der Veere en van Vliflin&c.
Crcrit.
ban Jjtaf*
Eerfame , vrome, manhafce en difcrete, lieve, befonfau' aen
be ^>ült)a; dere : Ons is van herten aengenaem geweeft, uythet
ten binnen rapport van de Gecommitteerden der ftede van MedenjBebens
blik defer thoonders te verftaen, u-luyder goede meeblik.

ninge en affettie , om in defer landen en onfen dienft in
aller getrouwigheyt te volherden , waer af wy u-luyden
grotchk bedanken , en op dat gy-luyden te beter fien en
erken' en moget, dat wy ganfchelijken gerefolveert zijn,
in defe uwe goede refolutie tegens uwe en defer landen
vyanden, te helpen en aihfteren, na ons befte vermogen :
20 zijn wy beneffens de Gecommitteerde vandeHeeren Staten van Holland herwaerts gekomen , met vorder intentie , u-luyden in aller redehkhey t en billikheyt
te contenteren , alzo gy-luyden 't zelve uyt het rapport

tuecbe / bat men öem / en be ïiapitcpnen en ^fficie^
ten getjeel boo?bp ginh / en atïcen met be gemutmeer*
be
focljt teban
öanbelen/
fjp metanbec^nonbe
berfïacn/
bat men b'uieïïi
ijem met
oneece en fcïjanbe
meenbe in öanben te ürijgen / ie caffeten / en moge*
lifinocljbecllergcttettacteten : aï3oo öeeft öp met
abbifé ban be Hapitepnen en 23ebeï-bebbet^/bie ïjem
aïïe mogeïnhc l)tiïpe en bnftant toe (t^iim / boo? Jem
genomen/ om ört bangiec bat bP meenbe bat Bern
obcc ï)ct öooft Ijmg / boo? te komen/ entijbtetom*
nen om fijn fïuU te mogen brrantbjocjben en fijne
faïte in feftctöepb te befeljecmen en meteeten fijn on*
fcïmlbtc boen/ boo? Ojne toegebanejobeletetoege
gebjaebt / bat be ^olbaten cefoïbectben niet ban
\jMt t^berflen afceaeninge en betaïinge teepfeljen /
maet ban be Staten/ en bat boo? IjetgebccïeJïe^ ^^0^
©enbeïen ban bupten fïg toiï* ^"«a"
50 bette enbe met
giment/
ben conformeren
lK»-ïupben öouben/ niet öitSnen
aïïcenftju boo? be ^oïbaten (aïso men fcöeen te p?ac^ aen be &
tifctew) maet ooft boo? be#betj!e/ Hapitepnenen^Ji1"
/ &etbjeïfte^gn8p'
anbete
en eenige
officieren / jijnbe
geaccefiecct
/ 50 5t)n
fp inconbitien
groten getaïe
na &ct
Oberfien
Üafïeeï genomen / rappo?tcrenbe aen ben
Öet gene bp ben ïirijdjg raebenaïïebe^oïbatenge^
fïotcnbja^/ enberfoebten bembat ÖP foubebjftïen
compareren in Öaren rinftenbecgaberinge/ omfïg
met ïjaer te conformeren. Hp toa^ in ben eerfïen
aenfien 5eer berbaefl en bertoonbert ban be refoïutie /
en boemel ï)P ftonbe berftaen/bat fuï]c ban groter con^
fenuentie toa^ / en berre fïenbe / ooft feïjabeïijft en
genoeg onmogelijk boo? tjet ïanb / ac^tenbe nocö*
tan^ battet boor bem in ^>tft geïegentbept beft toag /
bera feïben met baec te boegen en 50 tijb te biinnen/
en anber bequaembept te bcritmcljtcn / i^ bP met
ïjen-lupben gegaen / en aïso i$ bp ben-ïupben ttit m*
bolgenbc berbonb gemaeftt / en in fuïn rumoer bp ge*
fcbnft gcflclt / en bp bem en fijne ïlapitepneu onber^
teftent/ en met bate fegeïen enpitfierenbebe^fücbt.
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
©etbonö
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tuffcrtm
ben<0bers
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öertclj£>aj
nop/ met
öe fc)opJnpöeneit
23ebelheüUers in
jCBeOens
feitb ree
eenre/ en
Degemeeï

is tuf- 1 tronöe aen <tëob bat be fatten beter fouben aflopen/

huyden den 16*. Februari) anno i?S8.
OP fchen
den edelen , erentféften cn'geftrengen aï£ beeïe goetïjertige bjeefben enbebucïjten/ en De
...
..
Jonkheer Diederich Sonoy , overfte , &c. mitfga- quaetmiïïigemnifcljten/ ttt.
fi)n€rceïU
quaminï)anbenban
fyief
oefen
3£ocb
,
bevelhebberen
en
hopluyden
ders de tegenwoordige
tegenwooidi^lijkinMedenblik, ter eenre, en de ge- 1 en be Staten/en metbe Den genen biefe foube brengen
meene krijclw-luyden en foldaten aldaer ter andere zij- 1 afgenomen» €n bemtjïe in Dït ber&onb OOftbegrc^
den, in openbare vergadering en in den vollen ring ! pen maren öeïiapitemien en folöaten ban ïjet geljeeïe
gefamender hand en eendrachtelijk gefloten en ver- regiment/ 50 meï bïe öaet UUpten/ afê bïe binnen
dragen, elx den anderen getrou en holt te blijven, Jflkebenbïift maten/ 50 ftebben ben OOOjfs. «§>onop CU

maè~r cefamender hand te vorderen de volle betalinge ! fijn 3Ueutenant Coïoneï 3|aqUC0 Crifïal en J^Op^
haer van de landen van hare getrouwe dienden, de mee-! man JBarten ban ïBolfê-bJillfteï en eenige ban be
ne örrjgs- fte met de rriinfte refterende,voor't geheel regiment,ten I Öebeï-ïjebberert binnen iBcbeilblift / .ttöee folbaten
lupDenen
gefonben met een open gefcïjjïfte bpöen-ïupben
waerzy-luyden zijn van meeningeals wy-luyde zijn, zo upt
geteftent
en gepitfiert / in bc fïeöen ban ftainpcn /
polbaren wci j,e hier , als daèr büyten zijn , en over 't zelfde met
Jlarbermijft/ en be ftereftten ban be üupnre en SMoft*
Sere-J- ^e gecommitteerde der landen datelijken in onderhan- 3ijï/ baer mebe folbaten ïagen ban btp boo?f3. ^o*
ben, ' delinge te willen treden , en niet van den anderen te nop£ regiment : inïjauöenöe in cffectc / 50 be boojft,
fcheyden , voor en al-eer goede en behoorlijke afrekenitige fal zijn gedaen , en voor ons ganfche betalinge ïlapitepnen en foïbaten öen boo?f5. dDberfïen getrou
daer op fal zijn gevolge : en datfe als dan té famen , de milöenbfijbenenïjunl[)ouöen aen ben ceööiefp-ïup*
eene met den anderen , van haren diehft oritilagen > en ben öentöjabe banHycefïer en't gemeen ïanö ïjaööen
met behoorlijke pafpoort voorfien weferide , óp haer gebaen/ geïp fp binnen Meöenbïift t' tarnen ger e*
vrye voeten geftelt fullen zijn. Zo dat elx eeri daer na folbeert maren / bat be boo?f*5. oberfïe ïjun toiïöe
vry en vrank , zonder eenige verhinderinge of letfel aen jjeïpen aen ïjare betalinge / en bat mcnöenboo;f5.
lijf, eereen goed, (niemant uytgefondert) en wel verfe- «Obcrfïe Daer op antmoo?öe fouöe laten meten. 3&e
kertfal mogen tiecken of revfen daer't hem luften of ge- | ÖOO^fj. tmeefoïöaten 5011 met'tbOO^.openbefcïjept
lieven fal. En dat voor al dén overften voorfz. met fijne | in Öe boo?f5. flcben en pïaetfen bertroeften / en ïjebben
bevel-hebberen , fampt alle de gene die hem by ful- beneffeng 't feïbe befcljept ooft bcrïjaeït ïjoe bc fafteit
len willen blijven , met hem fullen mogen trecken, binnen jBebenbïift fïonöen.&ijn <&VCC\l bat! $af]au
vry en onverhindert daer't hem luften en gelieven fal,als i$ ban SÜÏftmaer bOOJfg met öe geöeputceröe Die bp
voren gefeyt is. En dat tot defen eynde geftelt fullen ïjem maren bertroeften na if oom/ almacr ïjp eenige
worden van des lands wegen , goede en genoegfame I gecommitteerbe ban be foïbaten upt ji&eöenbïift / Die
oftagierseenige
of gyfelaers
behoren,fonder
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en tuf- l §p
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berfci[)?Cben
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öat fp
fchen
andere nagarnifoenen
of volk
, Engelfc
noch Schotten , noch Duytfen of Walfen , hoejda- ïjaööen tot ^oojn te uomen/50 öceft ïju Den 1 7. iFeb^»
nich of van wat Natie die mogen wefen» indeleftad aïbaer met fijne b^iebengefonöenöen^eere Charles ©e^eere
of op het Kafteel fullen ingelaten worden , maer dat de Levin , ïf eere ban Famars , <6eneraci ban be artil^ batijpas
mar»/ De.
de
tegenwoordige
oven'gheden
en
gemeync
krijchsr
j
ïcrpe/be^eereban^mebeseel^oubernenctot^icr:
luyden fullen verblijven ter tijd dat de volle betalinge j bïiet/ gieter Mc$ 23nrgemecfïcr ban i£aerïem/ en H?ecrcbait
vanonfejegenvvoordigegarnifoentexMedenblikalsvo^tbriacn
^tjonif'5.
S5urgemcefler
tot %W
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gefchiet is. Welverftaende nochtans , datfy.mid* ! B)eefïer
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iertijd ook in alle eenigheyt, by den anderen fullen blij- I bOO^fj.eerfi met be gebcputeeröC banHÖCbenbUït aeil
ven in goede ordeningè, fonder eenige fcheuringe in de- ïjen-ïnpöen Ijafcöe gefcö^eben bat öp eenige perfonen
fen twift, oproer en muyterye onder malkanderen te \ ban quautrpt gecominitteert ïjabbe met fenere in=
ftichten , of dat de gene die fulx bevonden wort te | fïructie / baer ban fp b|eeber fouben geiHföjmeeet
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doen , daer over geftraft fal worden , anderen ten merben t'ljaerberRamfle/berfoehenbe bat fpbuïgen*
exemple, na behoren, alles fonder erch of lift. Oir- | be ^ate btlofte / öcfcïbe fouDf tl ïatctl ïtonif tl enmc:
konde zijn defer contrad-brieven twee gemaekt alleens berfteten/ fonöer eenige fbJaeigïjept / om bcljo^ïijn
luydende, en met des overften en hopluyden pitzier, j rapport ban ïjen-ïupber intentie ober te brengen/om
fampt de ondertekeninge eeniger bevel-hebberen fer boo?tg baer op gebaen te mojben aï^ na beöorén.
eenre , en de gedeputeerde der gemeyne krijchs-luyden ^orÖ be boo?f5- gerommitteerbe mifïen nocD ban
ter andere zijden , hier onder bevefticht op jaer en btfe beranberinge enrefoïutie '^baecïj^ te boren bp
dag als boven, tot Medenblik.
Öct garnifoen aïbaer genomen / niet. €n homenbe in

<6uifliame JBofïart §teft fijn^np^-b^onmeöier ben rinït/ ïjebbeh fp arïjterboïgenbe ïjunne frö lifteïn
ban bp- fctptjben bermitticïjt / aï^ bat ïjet met ben Reinfrrnctie/begemeeneKrijcïj^ ïnpbenaengeboben
folöaten nu in fïiïDept biaé geïtomen/ en jjopenbe begocbemiïle en genegentïjept ban fijne ^rreï. en öe
batber fafte noeïj echgoebeuutïiomf!efaÏ3ijn: ïjet peeren Staten tot öen-ïnpöen/ en beft ïbe ban megen
Ijaööe / fcïjmftBp / baer niet meï geflaen / booj fijnere, en be^taten ban itoïïanbcniu^etf-bn'cfïanö
onüerfïant ban be nrijcïjg-ïnpaen / baer/ fcïj^ijft ïjp / bebannt ban ïjare goeöe en getrouwe öienflen/ bic fpbeeïe quaöe bojgeren/ bpahben ban <6oö£ feerfte/ i Ïupbenbenïaubconöer'tgebietbanben]^einceïr).(0.
bapper onöer geflooïtt Ijaööcn gebab / om feïjeu? en ooft onber fijne <£rc Öaböcn gcöaen / uernïarenöe
riuge en oproer onber öen foïöaren te maften / boel) bat fijne <£rc. en be ïf eeren Staten boomoemt öenberïjoopte
gocbe cemgöept
ïupben
bertroutoen
fouöen
contïmte«
foube
3ijn/ öat'er
bemrjlenufp een
bemerftenbe
ïjaerber gemaeftt
bpanöen ( ren
:bertoonöen
hen bat
ooft fp
öe baer
gcote inïicfoe
en affectie
bie
oplet/ öefelbe geen gelobe meer fouöen geben/ öie fijn #?. <Öre. é- <£♦ befer ïanöen en gocöe ingefeteIjen ïjaööen opgeljifl Datfe ïjareobeeffrcnobcrïjepb i nenöerfeïberbemefenïjaööe/ bat tjp niet aïleeu fijne
fouöen bp ben ftop nemen en bafc fetten/en öie ïeberen gocöeren/ maer ooft fijn epgenperfoon/ fijneneer
in ïjanöen ban öe Staten / en fouben al£ öan tjare be* b^oeöeren en anöer bnenöen en perfonen öaer boren
talinge ontfangen / 't meïft öe foïöatcn uu berfionöen ïjaööe opgefïeït en met fijn en fijn ïfeee tyoeöeren
bat (jaer beöerffenit|e fouöe mefemmant offe al feïjoon bïoeö bebefïicnt / öat fijne Creelï. begeeröe te boïgcn
Tjare ïjooföen leberöen/ öatfe öan ebenbeeï fouöen öe boetfiappen ban fijne boo?j"5* ïf eer ©aöer / en niee
ftrijgcn / en öan fonöer raeö en boosfïant 5tjn 3 en öen meer ter ïjerten nam / öan om befc ïanöen en öe goe*
oüerfïen offe ïjem al feïjoon cafteecöen fonöer geïö en öe ingefetenen öer feïber ban öer bpanöen gemelt te
pa^pooztc (30 men fept) fouöe ï)P tot fijne gerechtig- befcljutten en befdjecmen: öat ïjp öaerom alle b?ome
licpt meï booilïaut binöcns mant oföe Staten mei folbaten / ennamentlijft begene bic öefe ïanöen onber
t'oncccïjt op öen obccfïen mochten berbittertjijn/ , 'tgebiet ban fijnen i£cee©aöergetroumcïijft ïjaööen
öoo^ öit fpeï en beroerte/ 30 fouöe öen oberfïen ïjem ! geöicnt/betrouöe öat fijn ïofïiftboojnemcn fouöen a^
ban fijn boen en ïjanöeï beeï rccïjtbceröigen boo? öcfeï; fifleren en in ïjacc gctroutoigljept boo? öe ïanöen bol*
be Staten cji een pegeïijft / baö baer öaerom Öatfe aï* ïjaröen : bertoonöen ïjem ooft hoe b?omeïift öe^taten
öaerIV,metdeel.
öen ahöereu meï geruft fouöen fijn / ïjp bet* ' ban fêoïlanö en J©eft-b?iefïanö ïjen
m geburenbe b'oo?*
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Vier en Twintlchfte Boek.
iaaetwn öe bnanben ïjabben gebjagcn/ ïjoegcote
ïafïen fp-ïupben boo?be gemeene befenfïeyabbemn*
ncboect / ombe foïbaten aïïe mogeïnfte betaïmge te
eoen: Dat be gemeene foïbaten obet fuïr toifïen Dat
be betaïingc bie ïjen-ïupben gebucenbe be oorloge/
na be gclcgcnt[jcpt ban ben tnb en becfaftentoagge*
ï/ bat men niet bc*
Daen/ 50 goct en lofrjft toaé getoeefof
cepubïuften m 50
aten
potent
eenige
bp
bint bat out
fongbucige en gefïadige oojïoge geïnfte betaïmge ijl
gebacn.^at baerom fijn <£rceïï. en be ^eeren&tatert
öeaemeene foïbaten berfoeïjten bat fp op be eece en lof*
Kilte reputatie bie fp ïuuden gebucenbe be oojtoge boo?
ïjace biomigïjepc ïjabden beeftcegen/ ïettenbe/ befeïbe
ooft toiïben maften te beïjoubé/en met be landen (baec
ban fp meefï feïfë ïanöfaten en ingeborene toacen) in
aïïe cedeïnftïjept ïjandeïen. <®at fijn <£rteh\ tot bien
epnbe / en om te becfïaen bec gemcene fttrjcïjg-ïupben
inceninge / ïjen ïuubcn aïbaec ïjaböcgefanben/ en bat
fp-ïupöcn baecom befeïoe ïjaremeeninge in rebeïijft*
Ijept tniïben bctftïaren.^at toeï toaet toag bat eenige
onberfïanben toaren ontfïaen tufTcïjcn fijne €rceïï.
en bc peeren Staten boojnoemt aen be eene 3ijbe/ en
öe ijfoofben en 33ebeï-ïjebbeccn ober be gemeene
ïtcijcljg-ïupben aïbaec/ upt fafte bat befeïbe ïtoofben
fijn €rceï niet ïjabben begecen te geïjoo?famen in fijn
ampt/ aïg <£ouöccneuc en Hapitepn genetaeïobee
ï^oïïanb met 3©efï-bnef!anb enEcelanb: maecbat
öiej» niet tegenfïaenbe fijne €rceïï. tot be gemeene
Kcijcljg-ïupben een babeeïijfte affectie mag dragende /
ïjen bafïeïtjft bectcontoende bat in fijne «tëtceH. en ben
ïanben bienfï ïjen-ïupben ooft getcoutoeïijft fouben
ïjupten/ 't mate onbec Ijaec jegentooojbige obecigïjept
of anbeten bit obec ïjen ïnpben fcuben mogen toojben
gefïeït met ïjare beïieben. ©at ober fuïr fijn <£rcel. en
oecboojfs. Staten meeninge toag/ booj&tn-ïupben
betaïingc boo?taen fo?ge te b?agen meer aï£ opt te bo*
ren/batfe baerom 8 of 1 o ban ïjen-ïupben fouben com*
mittecen/om baer op naber te fp?eften/op bat fp beg te
beter mocïjtenbecicljttoojben/baec 0p fp riepen en fep*
ben ten boïïen te toillen betaeït 3fjn/ niet aïleen boo?
Öen-feïben / macr ooft boo^ljttöeöeeïe regiment ban
ben ODbetfïen. ©an toeïfte rebenen be gecommitteec*
öeuptermaten fcec beetoonbeci; toacen/ aïfofpban
öefe beranberinge noeïj cefoïutieniet toifïen.
Jf iec op ïjebben fp ijen bp fojmeban öifcourg gefoeïjt
aïïe nobige en goebeonberricïjtingeteboen/ te toe*
ten/ 'tgebmpft ban be gtootfïe potentaten / be
ojb?e bie in bc naefïe ? of 6 jaren toag gebmpftt / na*
mentïijft/ bat ïjet boïft ban oorloge ontfangenbe al*
Ie 4-8 bagen een boïïe maenbfo.bg/ enafreftcninge
ban be reffe/ baer mebe belooft ïjabben met öelan*
ben gebuït te ïjebben tot beter geïegentljept / batbe
ïanben ïicïjteïijft fouben nonnen nomen tot fuïfte ge*
fïelteniffe / bat in ftojten tijbe be ac&tccfïallen fouben
mogen betaeït tooien : maer bat ben tegentoooj*
bigen fïaet / fuïr fonber ruine niet mocljtc toeïa*
ten 5 fp beftenben bat be gemeene fttijcïjé-ïupben
toeï reben ïjabben tot afrefteninge / ban moeïjten toeï
berfeftert 5ïjn bat ïjen-ïupben baer in foube mojben ge*
geben rebeïijft contentement/ en bertjaeïben be appa*
rente mupterpen ontfïaen te (iBeertrupbcnberge /
JBo?cum/2BommeI en anbere pïaetfên/macr bat't feï*
be ooft niet tegenfïaenbe fp in be naefïe a jaren toeï
5 maenben minber ïjabben ontfangen aïg fp-lieben /
Ijen noctjtan^ rebeïijft ïjabben ïatcn binben / batfe
baerom ïjoopten batfe ban geïijften fouben boen»
UÖaer aïfobe boojfs.foïbaten/ niet tegenfïaenbe
aïïe befe en meer anbere bermaningen en inbnctien /
bïeben petfifïerenbe bp Ijaec boomemen/batfetenboï*
Ientoiïben betaeït 5ijn in maniere boo?f5- 30 ftonben
Me commiflTacifTen niet met alïen upt reefiten / ber*
Öalbenfptoeberombectrocften/ 30 bmj0 fp geftomen
toaren / en beben rapport ban ïjaer toeöerbaren,
5^en 20. ^eb?ua. heeft fijn €rcclï. boo?noemt toe*
berom aen be boo?f3.gemutineerbefoIbaten binnen
J©ebenbCift gefcljieben / bat ïjp met be peeren ^>ta*
ten ban $}oïïanb eenige rcbelijfte piefentatie tjab*
be geconcipieert / bic ïjp [jen-ïupöenbegeerbete boen/
begeerte baerom bat fp ban fïouben aen eenige

upt ben ïjacen fouben beputetefi en bettoaett£ fen*
ben/ om bo^becé met ïjen-ïupben in befeïbefaftete
treben / en na afïjanbeïinge ban bien ïjen-ïupben
baer bp aïïe rebeïijft contentement te boen/tot toeïften
epnbe fijn<£rceïï. be gebeputeerbe bie fp bp ïjen-ïupben
feïjieften fouben / toag gebenbe b?p geïepbe en &auïf*
conbuict/ om aïbaec te nomen en b?p!ijfttoebctom
te fteeren tot JiBebenbïift / boet) gaben boo^ anttooo^*
be/ bat fp aïbaec niet begeerben te ftomen: en ber*
focöten bp gefcïj?ifte/ betoijï fp baecinftoarigïjepb
maeftten/ bat be commijTaciffen aïbaec bp Ijmfto*
men fouben : toaer op fijn oèrceïï. ben xi» toeber*
om aen öen-lupben fcfaeefl bat ïjp toeï bectoonbect
toaó getoeefï / upt ïjaet-ïiebec fcöinben te fien be ftoa*
rig^eben bie fp toaren maftenbe om ïjarc gebeputeer*
be aïbaec te laten ftomen / nabemaeï bat op ïjenïupben begeecte fonbec eenig mifïcoutoen fijne ge*
öcputffcbe toeï bp bcn-Iupben geftomen toaren.
©erüaïben / begeerben alö nocï) / batfe niet fou*
ben laten aïfuïfte pecfonen tot ïjen bectoaect^ teïa*
ten ftomen/ aï^ fp bequaemfï binben fouben om in
ïjen-ïupber namen t'famentïift en op 't toeïbeïjagen
ban be gemeene licijcïj^-ïupbenmetïjemenbegebe*
puteecbe ban be peeren jbtaten ban ifoUand en
J©efï-b?iefïanb in bo?ber communicatie en afijanbe*
ïinge te ftomen : beïobenbe ïjen-ïupben bp bojfieiij*
fte tcoutoe en geïobe / befeïbe gecommittcecbe b?p
en onbefeïjabigt teïatengaenen netten/ 30 bifttoi^
aï^ 't gen en ïjaer-ïupben foube geïieben : en 30 fp
ftoarigïjepb maeftten om be ftofïen / beloofden bie
ooft op ïjen te nemen/ en ïjen ban aïïe£ te Quijten / en
batfe anbcr£ niet fouben fïupten/ ban 't gene bn ge*
meenen accoo?be ban ïjeu-Iupben aïïe foube tebelift en
biïïift gebonben too?ben.
$|icc op ïjebben fp toeber geanttooojt/ batbe ge*
meêne ferijcïjg-ïupben niemant toiïben fenbeu / en
batfp-ïupben ïjace meeningen ïjabben becftïacct. 23e*
geecenbe niet-te-min bat fijne <H?rceïï. baer 5obanige
CoramijTaciffen foube fenben/ aï^ 't ïjem geïieföe/ bie
fp bjp geïepbe p^efenteerben. &ijne €rcelï. en be ge*
beputeerbe ban be Staten 't feïbebecfïaenïjebbenöe
en ftenbe ïjunne obfïinaetïjepb/ ïjebben goet gebonben
aïbaec te fenben meefïer ^icïae^^upninft/ ïïaeb
ban fijne Crceïï. en S3actïjoibum dBuiïïjeïmi/ bienaer
be^gobïijftentooo?b^tot#oom/ boo? betoeïfte fpbe
gemeene ittijct)£-ïupben ïjebben aengeboben te geben
afrefteninge ban ïjace bienfïen / te betaïen een maenb
foïb£ op befeïbe afrefteninge / en boo?t£ beïofte te
boen/ bat fp ban be refïe op geïijfte boet en op geïijften
tijd fouben too?beu berfeftert en betaeït afé anbere in
bienfï ban ben ïanbe toefenbe/ in-boegen batfpge*^
tracteert fouben tooien aï£bebefïe/ en bat men be
gene bie in '£ ïanb^ bienfie fouben toilïen bïijben/nocï)
een maenb foïb^ betaïen foube op ïjarc aenftaenbe
bienfïen / en batfe ban ben ïopenben bienfï fouben
too?ben betaeït aï^ be befïe. €n treeft men ïjen-ïup*
ben boo^t^ bectoont / bat in 't becmogen ban be ïan*
ben niet toa^/ meec te boen/ en bat fp-ïupben öen baec
mebe beïjao?ben te ïatcn genoegen/ ten regarbe fpïupben aïberbefï toaren betaeït getoeefï : en bat fpïupben meefïïanbfaten toefenbe/ïjaer baberïanb/öaer
eere en reputatie ïieber beïjoo?den te fytbbtn / ban bat
fp in 't epffeïjen ban 't gene onmogeïift toa^ te boen/
be ruine ban ben ïanbe fouben begeeren: mctp?ote-fïatie (30fijnfp «örccïï.
ïupben entotbe rebeïiftïjept
niet /toiïben
'berfïaen
peeren Staten
ïjen \otiben
boo| <0obt ben tyzete onfcïjuïbig ïjouben/ ban alle
b'inconbcnienten bie baer upt fouben mogen ontfïaen. Jfêaec toat beboir öe boo?f3. gecommitteeebe
beben
met baer
goebebp/inbnctien
't toaj*toiïben
eben beeï
/ fp per*^
fifïeerben
batfe ten /boïïen
httmlt
toe*
fen. ï^aerom be gecommitteeebe toeber bertroeften
na ï}oom/ en beben aïbaer ïjun rapport.
^aebten ooft mebe bitnaboïgenbegefcïjnfteban
befeïbe ^oïbaten.

WElgeboreh Vorft Mauritz , geboren Priuce van
Orangien , Grave van Naflau , Marquis van der
Veer, Vlifiingen, Gouverneur en Capiteyn generael defer geünieerde Provintiên, Sic.
U Ex-

i5^^»

Vervolg der Nederlahfed Oorlogen .

Ü Excell. Mifiive aen ons gefchreven , hebben wy i D'anbece foube men op nietig aenncmen en eeöfti.
ontfangen,d'inhoudwelverftaen,en deGefanten, te ) 3£e foïbaten Dit botenDe / toiecDen feec becfÏ00?t / fit
weten Bartholdus Wilhelmi , Minifter des godlijken liepen al£ tafenbe menfeïjen upt De fóeche na De pïaetwoords, en Nicolaus Bruninx als CommifTaris van U
fe/ gelijn of fp ïjetflebe-öup^(öetbjenteongcfïotcn
Excel, alhier ontfangen, hebben defelve wel fcherpclijk toag) tuilben in nemen : maet een 33o?gec Die bp gc^
hare meninge met de prefentatie aen ons gedaen , en baï op be pïaetfe gin» toaubeïen / fïenbc Beu bu$ aên
nomen / liep ïjacfleïijh be trappen op / en tooeïj be
't felve de gèmeene krijgs-luiden in vollen rink t' famen ,
pookte of beuce ban bet fïcbc-bup£ na Ijem toe / Daer
in prefentie dervoorfz. Commiflarien voorgehouden
dan defelve prefentatie is ons nietaengenaem s en zijnde Doo? Ijet fcïbe belet toetbe. %l$ fp nu op be pïaetfe
eendragtig met den anderen gerefolveert> by den an- tataren / ïjebben fp ïjen met ben anberen tuat beraDen/
deren te leven en te fterven , zo lange wy óns ganfche en berbeeïben Ijen baer na in be KojtegaetDen/fomm^
fullen , 't welke ons is geprefenteert geonDccI)«i1acD-ï)Hu^/ anbere aen be pooien/ en
hebben
betalinge
hier omtrent , te weten 3 de gemeene ronb£om be flaD in be getoonc toac bt-ïjuuf en.
de landen
van
huy s-luyden : dan zo het ons is aengedient 3 het de huis- . (Segeni? ben abonb ïjeeft fijn <£xcel be ïiapitepnen
luyden verboden is,ten anderen,zo uweExcell. fchrijft, ban De fcljuttecpe bp liein ontboDcu / enljenaeuge?
in uwe Miflive van date den i6.Febr.en ons waerfchout fept / bat Det onbeöoo^ïijft toag / Dat foIDaten Die ge?
van andere quaetwilligen-, die alle liften Tullen voort- caffeect en upt baren Dienfï tuaren / en Daerom geen
brengen om ons te bedriegen , door gedigte perfuafien tooo?D ïjoDDen / baer Daer obec nocb in be no^tegaet*
niet te laten verleiden/t welke wy ook met alle naerftig- ben en ruacïjt-bupfen fouben ïjouDcn / begeetbe baet?
hey t hebben gedaen en goede opfigt en wagt gehouden, om bat men bie ban baet foube beïafleu te gaen/ en
en niemantgeen geloof gevende,en defelve garnifoenen febutter^ in be pïaetfe (lellen. 3Dc ïiapitcpnen namen
begerende te houden tot uwe Excell. dienfte , maer fuïr aen/ bocbbecfocbtenbateenigecommiffariffen
inlulker voegen, dat de landen ons contenteren. En en eenige ban fijn €rceïï. %M meDe fouDen gaen/ge?
zo ftm Excell. en de landen qualijk middel hebben , als ïijït gefcbieDe. ^ien boïgenDe 5ijn eerft gegaen op bet
ons de Commiflariflen hebben aengedient : zo zijn de bIoh-b«P^ bp De hoe-poojt/ Daet De bofutupt^ molen
krijgs luyden nog tevreden het garnifoen in te houden oïg Doe fïont / DcDen fp De foIDaten / met buïpe ban be
tot fijne Excell. befte, zolange tot dat wy alhier ful- burger^ bte baer omttent en eïbet^toaehten/ ban
len betaelt wefen, en een yegelijk op fijn vrye voeten
bertrecnen / 't feïbe beben fp boo|t^ aen 't <©o*
geftelt die het begeert. Biddende God den almagtigen, baer
fïet-boïnjeca / en bosberg aen aïïeDetDacbtbupfen;
uwe Excell. te willen fparen tot een lange gelukfalige tontom De flab : maer homenbe baer na aen bc
regcringe en goet leven. A&um Medenblik den pïaetfe / bonben fp aïbaer / bupten fyate mecnin*
24. Februa. 1588. Onderftont, uwe Excell. günft- ge/ alle be foïbaten bp ben anbeten betgabett/ 501
tooeï biefe upt betoacbt-bupfenbabDenDocnbetttec*
willige t'fampt de gemeene krijgs-luyden,
nen/ aï^ Die Daer te boren tuaren/en eenige anbere/be*
feanöeitns %fó fijne «Ereelï. eerfï tot ï|oom toag gehomen/ toeïue fepben / Datfe niet toiïDen bertrechen» ©e (©fa
ftcier ban ber fïab / toiïïenbe ben een tueefe aen jagen/
jennen/
ban ban
3ü°nftcc / ®'Ctt
baenbeï/ nam een ban be floutfle fpjeftee^ bp 't boof t / maec
&onopg anDergge*
Capitepn
^aeflregt
to"eciïe
naemt
eufoi^ 5°
ne»
ËÜÏÏS?
baten mu bat binnen =l£oomïag/ 'Aanbeten baegg fmojjtng D'anDece Dit fïenDe / liepen aïïe toe met geïaDen muf>
«en^oojn, ^ >t &tebe-gnip$ ontöoben / aïtoaet bent boojgebou? netten/ roepenDe en tierenbe aï^ nptfiinnige men*
bentoerbe/ boïgenbeben laf! en commiflte ban be feben/ 50 Dat De peeren Commiffariffen enanbere in
Staten ban ^oïlanö / fijn<toell. en De gecommit? perfcuï toaren : baer en-tuffeben ging be üapitepni
teetbe nan be Staten gegeben / ben eeb aen fijn <&p ban be 45uatbe ban fijn <£rcell. fülïelien^banbaec
een. en be Staten te boen/ boïgenbc Ijet formulier bat af I en bergabecbe met*ec baefï fijn boïfe bp be#
top tn 't nacft-boo?gacnbe boe» bccbaelt Rebben. #p Plinten ^of / en rmambaet mebe tn fïacbo?b?e tree*
\jttft booj eecfï eenige uptbïucljten gefagtentoepge? hen De ïtcrU-ftcate op/ en fleïDeljcmrjooj'ttoaegtinge geDaen : maet onDcrrigt fnnbe ban bet Staten
een baïbe
/ mette Dnjben.
meeninge J^et
om \sa$
b'anbe*
toafïe cefoïutie/ beeft bp Daer tnbertoiïïigt/ en beeft? bup^
reinet ingetoeït
ban mane
be pïaetfe
tuf?

fe gebaen. 3£aee op toerDen teefïont be foïDaten ban't
baenbeï in be gcote ïiethe betgabett / altoaet ben
SEDbocaet Olöcnbarncocïo en ttoee anbete ban be ge?
committeetDe / al£ namentïtjh ben Heete ban Jpamat£ en Cïaeg 2$ouli£/ #fficiet ban bet flaD aïbaer/
ften-lupben boo?gebouben en betmaent Rebben/ batfe
rt erempel ban baec-ïupber Capitepn fouben bol?
gen / en ben eeb aen fijne oErecïïcntie aï$ <tëouber?
neur en Capitepn genecaeï ban l^ollanb en ffleftbjiefïanb/ enïjetïanb pjefïeren/ 'ttoeïhe fp getoept
gett bebben en niet brillen boen : toaetom na bat fpïnpben tot ttoee tcpfen toe om abbi$ aen fnn <£rcck
ïentïcen D'anDece peeren gecommitteetDen ban be
Staten ban IfoïïanD gefonben Ijaboen f Defelbe booj?
gcljouDcn bebben befe bne pometen : batfe fouben
Defabboperen'tgenebpbe &olbaten totJBebenbïih
tooo^getoenb tooiDe : batfe be geunieetbe J^obintt?
en / namentïtjh feolïanb/ EeïanD en l©eft-bjiefïanb /
fouben geïjou en gettou bïijben en fijn «Êrcellentic
ban Jkaffau / alg <&oUberneur en Capitepn genecaeï
bet boo,if5. lanben ban l^ollanb / Selanö cnUSkflbneflanb hennen /obeblecen en tefpecteten: en bat*
fc Den bo?gecen ttt pïaetfe baetfe in gatnifoen fouben
leggen / geen obetlafl fouben boen/ nocb tegen befelbe
tïeDen of innjoonbeten bet felbet in 't genetael of
particulier pet te attenteecn / fonbet bebel ban be
23utgemeef!eten bet felbet / maer alfo fp baet in f toa*
cigöeptmaentèn / ïjeeft menfe ban Ijacen bienfl be*
banftt en ban fjateneebontflagen : met bechïatin*
ge/ bat be gene bieontfïagen fouben begeeten te blij*
ben / men bit met pafpoojt en afteftcninge tebelift
contentement foube gebeu en laten bettceeften/ en

feben 9 en 10 uren tn De boo?-nacbt/ befahe fïont
peticuïoo^ / bpfonber boo? be peeren / bit bafï
ih bet mibben fïonöcn. Comeïi^ ban 23erïujo«t / (FoLjj.)
bit oübe 5$Ucgemeefiet toa^ en be toaebt op 't l>tabbup£ babbe ging tufTcben bepben / en bjacïjt 50
beeï te niege/ bat be foïbaten bien nadjt baer bic?
ben en be pïaet^ in bielben/ enbe<6uacbebanfi/n
Crceïïentie ttoefcen na 't ^of. ®t$ mo^geng tcoc*
hen De foIDaten ban be pïaetfe en togen tn Dc^aïjJfierfee / tot'ec ti)D toe Datfe met be Staten fouben
beceenigt 3ijn. <0p ben feïben bag quam fcapitepn
ÖobenburcS met fijn Baenbeï hneebten boo? be 3©e?
fïec pookte / bit machte een nieu tumoer in be ftab :
maet aï^o men bebonb batföobenburcb/ tot23?o?
her- babehlïeftbepben 5D«öe / boo| fytt p^ bat be
monb ban bet § babbe betfïopt/ niet Ijabbe hon?
nen boo?thomen / tua^ genootfaeht te ïanbe te gaen/
en afleenïijh booj-bp be fïab tepaffeten/.geïghbet
ooft Qtfdikbt l en tnetben tot bien epnbe De flo?
tentuffeben De JBeftet-poojte en j^oo?Dct-poo?te
met bmggen obetïept / tn toaj* baet mebé bie
fujattgbepb gefïilt. ^ocb be foïbaten Die in be 3M#herhe ïagen bïeben eben barbnechig / en toiï?
ben na geene rebenen berffaen / toant 5p toetben
onbet be banb en ban eenige ooh opentïnh in
baet boomemen gefnjft / 50 batfe na be aengebo*
ben conDitien niet tuilben boten : bit paffcecbe
nïbu^ ttoee of bpt bagen ; ten ïcflen beeft fijn <ör?
ceïïentte be Itapitepnen ban ber ftab of fcljuttecpg
bp Ijcm ontboben / en fepbe baet bat ^tt fcijanbe toa£
bat een baenbeï gecaffeetbe foïbaten / 50 beeï moep
tenjs fouben maïien in een flab bol boïh$ ai^ oe
m 2
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Vier ettTwintichfte Boek.
aerjnaiftdephetfe
A-s h*.t J^mn toflg * ÜJSftéW ipfbUÖelUfïïbah dcvóöffz. Nederl^dón^ndatwyd
van dert doorlugtigen , hooggeboren Furft en Heere ,
/ fb den Prince v*n Qrangien,H.G. ons Heere en vader beof K hort ^oJïrct^ maet MMffM, ^Öoubm
- . „
roepen ért gecommitteert zijn geweeftin het Gouverurilöe ört met bert fynenDdeti.
némertt én Capiteynfchap géntfrael van Holland, Zeland
èchutterpe maren op fulften P?opeotf «"gSfflL, en Vnês^lafidjeninden ftaetals Admirael óver de Ne, anders voorgenomen hebben , dan om
derlandenniet
e
Mm
mt
fpu
ban
el
f
boojf
't
en
nebb
/
e
ttmb
onnt
de voetftappen van ons voorfz. Heere en valTthM®\Kaeh\tt1ltzn geeommunieeett / *ttg*= Volgende
, andere onfe Beeren en oomen , ons perfoon eo
der en
fonblm^^^^
goederen op te offeren voor den welftand der voorfz.
ttn
anbr
w
van den lann der felver , byfonder
landen en ingefetene
ttatï met ttocbieö^b tt ffilïen / of Die
ingevan
hartdhóud
tot
menten
Gouverne
onfen
van
den
ftSSmSöSS SwWte Doen betttecfttft/ nilf^
i fotiDe beïdbenïum dê ware chfiftelijke gereformeerde Religie en de vrye en
S (S«?ffitW5Slwta
van defelve (zijnde het principael funafrVhcnmrtc / met een maertD HW / ttergebingc ban fuy vete eütrcitievoorfz.wel
ftant)eenfamentlijk de vry hedert
van
dament
Die niet
S/ en een öoeöe Pafodójt mtjDeeDerDegene
fe
fpn tijte
lann deris »felver
loftijke
toeort toilDen Dienen, êit aeeo
en dat de
voor al nodig
töe gebruyke
i dn hoewelendaer
denden,privilegiën

'©et$oeJ?
baüfóayts
teyn Q&t*
ftrcgtaen

lentïe: Daer op gingen fp tetfïont na Dé ^plDaten taèj
fpnaerbcele goede Ingefetenen zo van de fteden en platte landen , in
DcDenrebe boo«ében p?efentatine // Die
op fböen goede eenigheyt*eendragt, betrouwenen confidentie
Daer
ioeitfrerintrè eunDcïnft aen name
pH*ft gefteh en gehouden worden , om des te beter met
pltf
BaenDel ober gabcn in IjartDert wan D*Ca
gemoed,en een manlijke rebcr»rcjerpe/ 'ttodlttöleeii ban Defelue CaUltep* göède eöüragièj eendragtig
n werk 1 door Goaengenome
loffelijk
voorfz.
't
*
folutie
neninljnpl gétyagt Wetl/ frtHrt4 of! DagMtött
helpen brengen :
te
eynde
des hülpe ten gewenfehtert
%Veet De öetèïmrje gefcïjitbe/tóeugetöen Dl &oe*
zo hebben wy nogtans , tot onfen feer groten leetwelelD
girtif
ï
rj$)tt
$p
Demp
en
I
fén verftaen , dat binnen der ftede en onder de goede Intclaec öcn De uoft
n der felver , eenige beginfelen van twedragt ,
Wóórtdere
e
bobben om [jen t' onberljouDen / uegörtbin ttnjg
öttèenigheden , én nadenken fijn ontftaen, waer van den
mm getocer om füepn geJD teberfte*>eneftteöttfft*
ge* voortgank tot feer fchadelijke confequentie tegensden
ten. ^eCapitepn ^aefttegt tijefenDe Dat &eteemt
brtb|
foUbt
Ijem
l
©enDe
lé
gcljee
toree ban öet
welftand en onfe goede meninge foudeftrekken.En aena*
nbttD
afleo
<tt
e
gelltn wy wel geinformeert zijn , datfulxprincipalijk
tooien/ heeft aen fprt Crcellentl
m\m
is fprüytende uyt ©orfake dat eenige meenen en andere
nignepD bp recette brtföeöt/ Dat W fouDe
oeoacötig 5ijn Den getrouwen Dienfl/ bp mijlen ft* vreïen > dat eenig onderfoek * agterhael , of moleftatie
ft* in toekomende tyden fal werden gedaen, van't gene den
Urn babetgeDaen/ beneffenü De tien jarenenbaflm
Den
in
ten/
goebe
voorleden Paesdag en anderfins binnen defer ftede is
fijne
feöan en fmfïratie ban alle
ban
5öDe
De
aen
gêfchied. Zo ift, dat wy om alfulken meeninge en vrcfe
feïben Dient* corttirtuetenDe / toa#
orm/
gefc§
Wög te ftëmen,en om onder deAborgeren en inwoonderen
fiïn «teeflentle tretbaDet tjoegl. mem.
»it
eenigheyden goede betrouJteltm ooft fflhtn bjbeDet binnen J^afïticötboo|t
defer ftede alleeneendragt,
den » by advyfe van de
onderhou
doen
maken
te
wen
in
be
ueren
contm
Ijp
Dat
en
ben/
bnattö toaö gebie
Staten van Holland en
ten feibrn btenft en getróumi$*Pö I <»& nog feuett Gedeputeerde van de Heeren meenin
en intentie om
goede
onfe hv handhoudigensevan
wgeerorr
Weft-vrieiland
econHuuw
w»«tttf
fi r*Z I *t»w*m,nA
, A.iï»*Z4t*z
Se
A*+, u*A*n
erKu
faïe
de voorfz
van devoorfz
inge
handhoud
by
Wülw tot. ©rtrotöte Brtlrameft m aïce onb«Da^ tot welftand der landen
ware chriftelijke gereformeerde Religie , en de vrye en
nmm I böt fpn ^cellentie ^üöe fpmtyrrnnj^
teH/
fuy vereexercitie van dien , eenfamentlijk der landen en
Roe eet öoe ïiebet betnieütoen / op öat W ±1 foïDa
en Deelt Ui fttt fttden vryheden , geregtigheden , privilegiën en loflij Dteljpftoopteanc M$t of ten meefl
enenKeDiefTe* ke gebruyken,te volgen de voetftappen van onfen voorfjoua
ltebÊ
bienf
n
lanSe
enDrt
mm :
Heer en vader , H. G. een fegelijk wel willen
ren / móttt betttöoflen en mettet DaeD onDetöouD ge^ fchrevén
openbaren. En alzo wy ons wel verfekerr houden , dat
btn/ imtoag Defetequeflt ónbrtteöRcnt/
bintien defer ftede is
Thitry dê Haeftreeht-

53I«ract
bon fijn
«rcell.
ban .fHaf*
fau btwien
i^aoja ge*
publiceert/
tot irtlitn*
ge ban bc
beroerten
«ibaer.

»ret 00 öeeft fijn <&ceïUntie &em nfeutoc
öp namDe
en betlc
me gtgtb
naeme
commi
Denöe-fi
*mj ettonort
töm ent/
fejiföeenn Vbebe
Die Dienen
ban De Staten en fi)rt ^ceHèntié / èrt ïjiet m«Dè toa|
Dit rumoer geflift.
_A ^ „ .„ ,. u
. Heft/ban
Capit
ipuitti
na
Daet
fflmt of Djie bagen
: 100 _nian.
tjb / met pmcenl epn
^mflertmm/ in^t ^toae
HfycUt
Capit
l
«Brcel
fïm
beDe
Daeg^
fn
©eé anDet
e
nen of ^aefïcegt / met fijn nieu ae ngenomen al bölftb
bbfö
J
mectl
&em
toaec
/
al
ehften
uit-tt
toeftecpooit
Dat op Dê fceen getoeefl ÖaDDe / bolgDe/ örti 1Dt röïDattlt
tegeïepoen 1 al^ 5P nu upt ^aceh /uro|beDetoö?te
«gttchen-lupöen gefloten ; enbeuujle De cmgel tuf=
feben De 3©eflefc en De i^oo?Dec poojteuög nttt ge*
maeftt bjap/ mogtenfe niet ban De Dijfe/ Daet-enefrn ileK tot De Hoe tiöojte Öi-ttg
tnircljen bjett tfapit
laten /Ijtt toettt fijn Ctcelumtie begeert öaDDe / mm
S3urgemcefler^toe flonDen / Dan fommige Capitep*
nen gaDDen fuïr niet geerne gefien / bbg oirt tror
cjuamDeflaD bseDeromtot bomomen tu^e: böDr
IrjcrDc upt öniwacm ban fijn ^reeïlentie
DitnabolgcnDc ^laccaet.
MAuritz , eeboren Priöce van Orangien , Örave van
NafiaUjMarquis van der Veer , &c Göüverneut
en Capiteyn generael over Holland» Zelthden Weftvrieiland , en Admirael, &c.
Döeh te Weten , dat wy vanden tijd af dat eerft de
Heeren Staten generael van de vercenigde Nederlanden belieft heeft on* te beroepen «n öe committeren,
mtt denRaedvan State, toe de generale regennge van

t gene ten voorfz. tyde anderfins
misverftand,daer door
v gepaflèert, gêfchied is uy t fuiken
ook de aldcrgetroufte voor de gemeene fake fijn mifleyt
gèweeft'jtnonfe meeningeen inrentie niet is , dat daer
van eenig onderfoek,agterhael, of moleftatie by yemant
of jegens yemant gedaen fal worden,maertot de onderhoudinge van eendragt , eenigheid en goede vrundfchap onder de goede Burgeren en Inwoonderen defer ftede alle geleden en gepaffeerde faken van alle ayden* fullen worden geftelt in vergetinge en als met
gefchiet. Zo belaiten en bevelen wy defen welexprefielijk allen Officieren en Tufticieren tan de landen,
fteden en dorpen van onfen Gouvernement» > ennamentlijk den Officier en Geregte defer ftede en allen
anderen , döt zy de voorfz. fake houden als niet gê, dat fy ter oorfake vin dien niet doen nog
fchied en
gedogen gedaen te worden , eenig onderfoek , agterbael, of moleftatie in regte of daer buytea in eemger
maniere. Ordonerende en hevelende voorts den Burgeren en Inwoonderen defer ftede, met maakabderen
te houden alle eendragt, eenigheyd en Joede vrundvoor datum van
fchap, fonder ter oorfake van 't gene
deren met
malkan
,
is
gêfchied
zijden
alle
van
,
defen
woorden of werken te miflèggefl of mifdoen in «enige manieren , op po?ne van arbitralijk f eftraft te wor*
den, als infra&eurs van defe onfe bevelenj «lao wf
't felve cot der landen dienft en welftand nodig bevinden. Gedaen binnen dcHVedeVan Hoorn, (onder
en Cachet van wapenen hier pp -gedrukt J
naem
onfen
<knip£*to.r<iW. crtivaa ondertekent

Lagec

tfit

Vefvolg der Nederlandfe Oorlogen.
Lagei* ftont , ter ordonnantie van zijne Excellentie, ondertekent,
Jtfilbndër.
Hebbende een opgedrukt Cachet in roden wafTche.

vaerlijk vyer foude konne,a ontfteken 3 *c welk ma
licht foude zijn te bluflchen , als wel aen te;fteken.
derhalven, nadien wy niet anders konnen doen,
bidden wy u Excellentie niet vreemd te vinden ,

zo
En
zo
dat

wy ons houden ontlaft van 't ongeval dat daer uy t foude
mogen ontftaen , 't welk God verhoede , den welken i
na dat wy ootmoedelijk gekuft hebben de handen van u
Excellentie , wy biddden , dat hy defelve wil nemen in
fyn heylige hoede. In den Hage , den 22. Febrüarij ,
1^88. was geparaphreert

®en «ébetfïen &onop ooft betabbetteett wfoe
ban 't ge ne binnen ïfoojn toa£ geftbieü / metfete toel
Dat 5ijn faue ban bagetebageinetgecfïategetaeft*
te I betöaïben Xyeeft Dp om niet öaefïig obetbalïen te
Uiojöen/ (jemtoat beginnen te fojtificeten / tótfcieï*
fceri epnbe bjieben gefc&eben metben upt ben name
Lager ftont , u Excellenties ldemoedige
Vali, Vt. dienaren , die
ban beïirjjcög-ïuuben in garnifoen ïiggenbe tot JBe*
van
den
Rade
van
State
der
vereenigde
Provinciën en
benbuft / ban bate ben z? . ffebj. aen eenige rtaejt-ge*
ïegen bojpen/ om ïjen te nomen ïjeïpenfbjtifïceten fijn Excell.
ondertekent ,
Öen-ïupoer fojtteffe tegen be^bpanbgaenbaett/ en
Cbr. Huygem.
50 5p beg in geboefte bïeben / bat fp baec in feïfé boo^
fïen
benige ban be feïbe
b^iebenanbete
3ijn in eene/
tjan*
ïgict op fytft fijn «Örceïïcntie aen be i^eeteh ftabcit
ben 'fbuben.
ban fijn Cjtc^lgecaeut/
en onbet
baec ban Ijet opfri^ift toag aen be SSutgémcefïetë ban ^tate boo? antujoojbe gefc&eben bcfe naboï^
ban^ppecboej,
genbeU^iflübe.
&rjn <£rceH. toeï meeftenbe / bat be &oïbaten öett^
neeftig bïeben in gun pèopoofï/ ban bat fp toilbcn MYhe Heeren: Alfoik feer wel wetedat hetc'oniportement tan den Colonel Sonoy , federt eenibetaelt jijn ban öaec acötec-toefen / babbe met be
gene bic t)em tot föaben bpgeböegt maten / en be gen tijd her waerts U. E. E. wel is bekent, en ook deiBagifïraten ban be fleben bah $et ^oojbet-ouat' wijle gy weet dat de muytinatie onder 't garnifoen
tiet/ eenige bagen te boten taebfaetn gebonben / ïn van Medenbjik , al voor inyh vertrek uyt den Hage was
bet ïjaefïnori) eenige <£ompagnien«&oibattn/ 50 te aengevangen, fo heb ik geacht onnodig te wefenU.E.E.
eenig ander advertiflement te dóen , maer heboet a$ jijnbe
te nactbe
bp öein ban
te ontbieben
/ *t töelft ge* daer denvan
,de Mifftve die gy my hebt gefonden ; ontfangen ,
tornen
tot /uenniflc
benïïabebari&tatc
bet beteenic^be ^ebetïanben / maten betmonbeï t en deredenen daer in verhaelt, gefien hebbende, fo
bat f)p fjeii ïupöcn baec ban geene abbettentie gebaen heb ik niét willen na laten defen aen U. E. E. te fchrijvén, om defelve te adverteren , dat ik tot nog toe niet
ïiaöbc
/
'en
b
jeefenbe
bat
uier
meet
anbete
f
mar
igïjcbcn
tipt fouben mogen fpjuptcn en naboïgcn/ 50 öebben hebbè getragt nóg gedagt , yetwes te doen dat foude
3P gocb gebonben aen fijn «tfrceïl. te fclmjben befe na- mogen fyn buyten de charge, daer in myne Heeren de
tooïgenbelfêiflïbe;
Staten Van Holland , Zeland en Weft-vriefland ben ge-

welke
hen te affifteren
met alle fodoenlijke mid(Fol.36.) MYn Heere , wy hebben verftaen dat het uwe Excel, 'fteltj delenom
haeris landen
te befchermen,
tegen den geheefc belieft by hem te ontbieden eenige Compa- menen vyand defer geünieerde Provintien , als tegen
ban ben
gnien,
zo te voet als te paerde , niet wetende tot welken alle andere fwarigheden , die hen foude mogen overüaöefcan
komen ,het welk niyne Heeren , my U. E. E. feer
iètare
eynde, als dat 't geruchte gaet, dat uw' Excell. foude
aen fijn
wefen van intentie , die datelijk te employeren tegen de afredt'ueufelijk doet bidden te willen geloven , dat myris
OÊJCCell.
San^af* **ac* en net garnifoen van Medenblik : en hoewel wy komlïé in defe quartieren , eh ook de vergaderinge , dite
ge'daen kebbe van eenig Krijgs-volk , geenfins is
film""
geen oorfaek hebben om feer begeerig te zijn, óns vele ik
daer mede te moeyen , nochtans aengefien den laft en ftreckende tegen dedienaers en geaffectioneerden vaft
{>laetfe die wy houden en noch continueren op 't ernfte- hare Majefteyt , in 't getal van dewelke ik ver hope dac
ijk verroek van mijne Heeren de Staten gefierael voor weynige inde landen mebr lullen dóen , als ik , maer
een weynig tijds , en konnen niet nalaten in 't dóen van wel óm te employeren tot befcherminge van het volk
ten platten lande rondom Medenblik , die airede waren
ons devoir , en uw' Excell. te doen gedencken , dat ,
hoewel men wel oorfake heeftvandefealteindifcrete
gedreygt en geftelt Op onverdragelijke exa&ien (gelijk
manieren van doen defer gemuytineerden aen te tree- mede de goede Burgers der voornoemde ftad ) felfs tot
ken , dat nochtans uy t óorfaken van fuik een daed irre- devöorfz. gemuy tineerde Soldaten te betalen alle het
parabile inconvenienten fouden konnen ontftaen , 20 achtér-wefetti dat fy pretenderen van 72. maenden herten aenïïen dat den vyand , die aireede zijn volk gereed waerts, een onmogelijke fake, na den tegenwoordihoud , fich fal vervorderen elders onfe fortreflen en Me- genftaet , om dat op te brengen.
Ik foude wel van
ganfeher
herten
hebben
gewenfcht
ert
gewik , gelijk
den aen te tafteh , verftaende dat men 't volk dat wy
hebben , employeren tegens onfe eygen fteden en Sol- mede myne Heeren de Gedeputeerden van Holland eii
daten dat
, men ook moet vreefen, dat alzo daer ook Weft-vriefland , die hier by my fyn , dat men de vooifó.
andere gemifcontenteerde garnifoenen zijn , dat zy niet gemuytineerden tot reden hadde. konnen brengen,door
een periculeufe fake attenteren, exempel nemende aen billijke aenbiedingen en prefentatien die ikhenhebbe
het tradlernent dat men die van Medenblik dóet, en doen voorftellen, door twe diverfe afiendingen aen hén
dat de Soldaten felfs in'tgénerael, gelijk zy gewillig gedaen : maer nadernael nog reden , nog vertoninge
«Teen den anderen fijn querel helpen dragen, niet (tellen heeft konnen profiteren, fó Ben ik genoodfaekt geweeft
om myn devoir eenigfins te voldoen, fulke ordre te fteltotmuytineren': noch daer by gevoegt , dat hare Majefteyt enfijn Excell. als niet zijnde daer van zo partinen- len, dat door advijs van dé gemelde Héereri-Gedeputeli;k geinformeert , weynig cóntentemént daer van fül- teerden het felve voor rt aldervéerdigfte en behoorlikfté
■
volk,
len hebben , 't fel ve interpreterende, als of men geweld is bevonden tot confervatie van 't voorfzv '«arme
3
UE.
E.
biddende
,
myne
Heeren,
defe
myne goede
van wapenen dedp tegens de gene , die zy houden voor
intentie niet anders te willen interpreteren , want ik
hare ge'aflfè&ioneerden , 't welk de gemeene faken en betroüwe vaftelijk , dat hare Majefteyt niét qualijk fal
den Staet general defer vereenigder Provinicien wel
fwaerlijk fouden mogen beklagen en gevoelen , wy we- nemen ," dat men ordre ftelt tegens degene , dieniec
ten niet ïn wat termen de faken aldaeritaén , ook is óns willen gehoorfamen, nog myne Heeren de Staten gehoyt advertentie gedaen federt het vertrek van u Excell. nerael , nog den Rade van State , nog eenige anderd
hoewel het volgens onfe vocatie wel redelijk foude zijn Overigheyd, diehenindefë landen heeft te gebieden,
geweaft, en wy fouden daer in hebben mogen dienen maer werkende confuiie in den gemeenen ftaet , ftellen
met ons devoir en advijs : maer zo veel is 't, datwy fyhen tot fo gevaerlijke muytinatien , fonder eenige
wel geraden vinden , dat uw' Excell. believe alle faken dringende'hood , en verfoeken fo hertneckelijk onmofaken. En
in een zo dangereufe concurrentie wel rijpelijk te over- gelijke--.
- hier mede , &c. uyt Hoorn d$n %<;<■

wegen,
IV deel.en denken dat van eene. vonk wel een groot ge- j Februari) 1588.
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Vier en TVintichfte Boek.
mit ban bm tfabe ban ètate al-eer fp De «ttrt
tooosöe ban fijne tfreeflentie öabben ontfa«5j" /
naerbet gelet öebnenDe op be falie ban jpetaiBhh/
feer bcöncöt 3*jnbe en bjcfenbe boo? meetDewJtoW
ngoet
üeöctt bic Ijler nabolgen foubcn magen f Öe&be
ban
tob
fntf/
gebonben Mceftci Willem ^arbe
iein
nerceïïent
Itate/ öatenmcDt-bjoebet/ upfij
of Daer geen
fien
te
n/om
fenbe
te
r
artie
et-nn
't ^oojö
r toapenen
mibbeï foüöe toefen om Defe fafte fonDe
tec nebet te leggen en te flecïjten / enfcöjebenaen
fijn «Êrcelïentic beferf naboïgenben unef*

«Sfoifftbe
ban
öctt
liane ban
üèa
%meU<£w,
#n
<©:abe
jiÈaimts
ban iftaf*
f«U»

wy
HOoch en welgeboren HeereGraef: Hoewef
niet twijfelen of uw' Excellentie fal volgende onen van den ii.defermaend, inde
gaen
fe voor
Overften Sonoy , en het garmfoen
nsdedenbriev
tege
fake
binnen ^Medenblik , in fulker voegen procederen ,
en daer in fulke moderatie gebruyken , dat daer door
na de tegenwoordige conjuntture en gelegentheyd des
tijds, geen vorder ongeluk of fwarigheden oprijfen,
felijk de landen zijn nakende, als met de wapediegewif
nen in defe fake fou de moeten voorts-varen, gelijk wy
by defelve onfe brieven breeder verkjaert hebben» Als
wy nochtans defelve fake in nader deliberatie genomen
hebben , volgende ons devoir en goeden y ver die wy
als getrouwe lief-hebbers des Vaderlands tot de gemeene fake zijn dragende, en om U. Excellentie in
defer fake van onfer zijden, te aflifteren van onfen advijs en andere mogelijke middelen, die daer eenigfins
tenderen mochten tot vergelijkinge van defen handel.
Zo hebben wy goet gevonden , ten refpe&e van de
gheyt van onfen mede-broebequaemheyt en getrouwiefen
, den felven te verfoeder Meefter Willem Bard
....->..
...., te.. will
, tie
. , llen
uw
„
,
,
t
v
en
ken hem derwaerts aen, by uw' Exce
bekent
wel
quartiere
vervoegen , dewijle hy in dien
is en met den voorfz. Sonoy dikwils getrafteert hebj„
„< pv^n^««v;n.-,iip^7anfiinen moeden
bende , om uw' Excellentie in alles van fijnen goeden
advijs en raed (opdat de fake zo vele mogelijk, mach
neder geleyt worden,) te dienen en by te ftaen , zo
u,,^.faken
u, dienfl;- in eenige
^tn.cnur^.u.
Terreuw'
tie des felven
uw' Excellen
verre
van node foude mo<>en hebben , hoewel wy nochtans
den felven onfen medebroeder voor defe reyfeuyt onfe
vergaderinge qualijk hebben konnen derven : bidden
de daerom feer gedienftelijk , dat uwe Excellentie gegelieve defe onfe goede meeninge ten beften te verftaen,
en den voorfz. Bardefen in alle het gene hy uwe Excellentie fal mogen aendienen , de voorfz. fake belangende , te geven goede audiëntie en volkomen geloof :
Hier mede hooch en welgeboren Graef , bidden wy
den Almogende» uwe Excellentie te nemen in fijne
heylige hoede en protectie. In 's Graven -hage den2+.Febr. 1588. onderftontuweExcell.ganfch dienft
willige, de
Raden vm State der vereenigde Nederl.
Het opfehrift was , aen fijne Excellentie Maurit* ,
Graj/e van NaiTau. &c

&jjn boo?f5. «Ereelïentie ban $aflau/ DpaDbijfe
ban De gebeputeecDe Staten ban $>oflanb refolutie
genomen öebbenbe / om te p^oreberen tot befettingr
ban De boo?f5. fleDe ban IBeDenMïfe en Daer toe te
nDpDeröanDtoe'
n / ueneffeitf DeenSoïDate
gebmplieeenige
Stöutter^nptDefïeDen
23ucger|i
fenDe/
ban Den Boojber-quaetiere ban ÜoïlanD en 3©e|i€nftöupfen/ <£=
b?iefïanD/ a^mifemaer/ ^oajn/
Dam/MunnichenDamaiiüurmerenDe/ mi^gaDer^
tcni:±t öup^-ïupDcn ban Den feïben quartiere/ ontfangen öebbrnbe Den Uoo?f5. bpef ban Den ïiaoe ban
&u\tc I gclijii ÖP ooh fcöïübcn naDbe ontfangen ban
De Staten genccaeï/ Datöpbocö(5o'tDoenipbja?
re) De |alte fouDe fien te ljanDelen en te bero^agen fon?
Der tot De Rapenen en D'ertremitepten te komen/
heeft goeD gebonDen boo^ ceeft nocö aen Denbo^
jemeben <èonop en fijne linjcö^-Iupben te fenben Den
boom. S&eeffrrMem^arDefen/ 0aeDbanSta^
UI om Den #berfien en fijne gemeene Itegcb^Iup;
Den ban öaer ongeïijn te berechten / en öen tot re*
Delijhöept te betoegen : tot tociucii epnbe Defelbe

ben 1*7- ***h«Ö7 naontfangene
©arDefntf Öemgeïepbe/
omnomenengaen/ banbe
%ttc ban b?p
m binnen Meboo?f5. Ittijtö^ïupben
benblin
gebonben/ en geobtineert/öe
op Öet &tabtjup03ijnbeaen
ben ©berfïen 3tieutenant fïaqueg <CeifïaI / ïfop;
man XDoIf^bJinUel / en bibetfe anbere / bit aïöaer
tjne
tebene
in 't ftojtebatbe ÖP
Öem quamen
&p
fcomfïe
beröaelt // treeft
en berfocöt
fijnenbanlafï5 en
berfoeft in pjefentie ban ben ©betfïen &onop
(afê aen ben jeïben fpeciael ïafï Ijebbenbe) fonbe mo*
gen boen / enmaertmogehjfc op'tJ£up£ofopöet
&tabönp£ / om alle eonfufabiem ben ring fonmjt**
balt / te fc&outoen. 3!£Öem baer op boo? anttooojDe
gegeben/bat be boo?f3. SöebeHjebberen en gefament*
hjfte fcrijcög-ïupben berb?agen maren / geen berfoelt
te mogen öoren / ban in opzijn ban be gemeene
fenjcöJ-ïnpben / en bat f|i ben <®berflen baer mebe
bp b?engen fouben* 3©aér op ben ringopbemerftt
gefïagen 3iinbe/ \$ ÖP baet in geïept / enïjeeft ben
^betfïeh jlonop aïbaer gebonben neffengbeftapi^
tepnen/ Criftal en üBoïfJ-töincfeeï / en na Dat ÖP
ben <©becfïen/^op ïupDen/2$ebeHjebuer0 en gemeen
ne &oïbaten öaDDe gegroet/ en De lange Dienden in
Den felben quartiere en fonDerlinge n'efbe Die öp tot
ueöoubeniffe ban 'tfribe/ en alletoelbaettenboo^
fpoet bit ïjp ben boo?f3. <©betf!e upt naber b?ienb^
fcöap en bloeberfcbap bef3geïoof^/ 23cbel-öebbet^
en iiicijg^-lnpben toag bjagcnbe/ ïjab berïjaeït / Deeft
ÖP ïjen-ïnpben berWaert/bat 5pnc peeren /3pne mebeb|oeberen/ be Öabe ban &tate Der beceenigDc c^eDer^
ïanDen / benetftn^ fijn €rceïïentie Den <6?abe ban
Hpccfler / met geocc Djocfeniffe öabben berfïaen/
hetmifberfïanbenbojber geboïg aïbaeraïreöegere^
fen tuffen fijne Crceflentic banj^affan/ in qna-

I «te/a^^taDtonberenCapitcpngenctaelbanto^
I ïanD/ Ecïanb en 3©eft-b?iefïanD/ en Den peeren ^ta*
ten ban i|oIïar.D/ en Den ©oerfïen en Htög^-Iupöen/

en öem Daerom af Öabben gefonben / om na tommunitatiemet fijne boo?fcö?ebtn <£rceIïentieban3BafV

firn/ en ben OBebeputcetben Der boo?f5. feeren
I Staten bo?Der Daer in te Doen/ Uiaerom öpaïDaer
! toa^berfcöenen/ en Dien boïgenDe berfotöteuptDer

felber namr / Dat fp-ïupDen / boïgenbc öarenboo^
gaenben pber en getroutoigöepb tot Dienfle ban De
gemeene faïte / fonben milïcn infienDieïangbucige
^ojïoge 7 en D'opïtomene acöteröcpb Doo? Defeïbe
ban De gemene ïanDen/tot bjeDirflanb ban De &paen*
fe^nquifitie of tprannpe / ooft De gefïatteniffe Der
gemeene fafte / en öaer Daerom in afle reDriöMiepD en
flli&öepD opöare gepjefenteetDe aröter-toefen tuil?
Den laten binben ; toant of $en 't feibe na np^
terïjjft recöt tneï mogte toe Romen / fb motlen fp
Dunften/ Dat om fnfe t*euemaeï te ftetaien/ in*t
bermogen ban 't ÏanD rat niet toa£; geip oohDift^
toiïg perticnïiere in töaer niet ftonDen Doen / en Dat
het Daerom nu in geenreDenfttftont/ onPtfribeafê
nu in Defen gelegentötpD te epffcöen / tbtogrnfc^jn^
lijke oojfafte ban bo?Det mconoementen / ja mme
ban De gemeene faften ; Dat ooft fnlange ferm nopt
^epfer notöte honing öaer Urijcö^ mpDenöaDDtn
ten boïïen betacït : Dat fp-ïnpben fógen en lange
Öabben gelegen in eenquartierbaeraflrlijftorötop
De befle noop / Daer ooit beter betaïinge nï^pebjer^
elDerg gebalïen toag/ en De minfïe nooD banDebp^
anbengefeDen öabben : bat ooft anoere/a^ Die ban
J©ouDjicöem toeï S maenben meet aï^ LupDen /
ten acöteren inefenbe/ öen met 2 maenben betamige/
hooft boo? öaoft/ haDDen ïaten bctnoegen. ^aer op
ï|op-ïupDenen25e^
0bertleu/
Den boo^fcö?eben(
|jp
beï-öebberen
bermaenDe
/ De boojfrö^eben faften toel
teobectoegen/ enDegoebe öanben öate anttmtept
Daer aen te toiïïen öonDen V Dat fnïr bp De boojrfepDe
Urncö^lupDen mebe moebt toerDen gebolgt,
jDoo;t^ bermaenDe ÖP Den ©berflen / boo?50bere
Öem in 't befonDer aenging/ DatöPÖemaibaer in 't
DefonDer mei milbe berftlaren / Dat De confirmatie
ban fön €rceIIentieban3flpcefieröemgegebenoöDe
Commiflïe ban mijlen De f nnce ban ^rangien /Dat
bp cenb^acötige refolutie ban Den ftaDe ban &m*
bit?

HStliem
25ar&efen/
^>tatc/ barf <
öaeb
toert
trilt;
IWIt JRcï

benblih
«öberflra
aen ben
^>onop
gefmiöeiY
ftnnne
ïitrjfhsfï
lupDen / ert
baer.
5ijnrianbe:
lmgeal-
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berfeïaerttoas?/ en 5tjn boojfs. €rcellcntie ban 3lps
eeffet / up <Sede pureerde ban den seïben ftade fetoif*
teïnft toatf aengefept / Dat defeïbe confirmatie onbon*
biel) en ban geender matree toa£ / en confèquentclptt
alle öet geboïg ban dien : maer öat Öct fïeïïen ban een
oSoiVjcnif ut fïond aen De Staten ban ben ïanöc / en
^ct fatten ban een pertieuïiec C&oubetneue bp den
,<§»taoöoubcc fpn^rccttcntieban kaffan/ in toelne
iguaute ben uoo:f5. 4&bctfien &onop fpn cecfïe Com*
mfffic ban toegen fpn jpurfïclijfte Genade Den $jin*
ce ba» gfeangten / ïjoocijl. ged. ooft öabde bceneegen/
al't toeïftè ïjn ooeft berept toa£ feö?ifceïijft/en in nood/
en ï)p de£ toaerdicö toare / monöchnge aen fpne <êp
eettentje ban Hpcefïcr / ja boo? \}au Jjfêajefïept te
bcrftïareu. ©ermauenbe daeeom öen boo|f5»<©bee*
fïen/ fïcö op öeboajfj. confirmatie ban sijn «Brccll.
ban |Lpeeflee bent niet te toiïïen berïaten noeïjte daer
op teopiniatreren/ maec be aengeboden commiffic
ban fpn €rceïïentie ban j&aftati al£ &tadöoudee
te toiïïen aenbaerben. ^et toeïne fpne bodjfr. <êwb
ïentie ban kaffan ïieffï Ijabbe/ of beboojlgfte paf=
poojt/ en ben Soldaten tot aïïe bittïcljept tetoiiïen
bermanen / en tot acceptatie ban betalinge en afrefte*
ttfnge/ geïijftljaer fc\3ziftdi)k aengeboden toa£/bo*
Den 't toelftc het land booj oefen tnb niet bojdet Iton*
De boen : Öaec-lupden gefamentujft noeö ernfteïijft
ber manende en biddende 't feïbe boeg aen te toiïïen
nemen. Ce meer / alfo fp toeï ftonden bedenften / dat
Defaftenu fo betre toa£ genomen/ batfp ïupdcnfeïf
toeï nonben oojbeeïen / bat be peeren Staten ban
ï?ouand en fpn €rccïïcntie ban kaffan aio1 ^tadfjoudet / aïdirê niet langer in ttonffeï nonben [jouden /
maer bpbetbjacö
(aïiSboojgefragentoao*)
ofbpue*
ötoanftaf
mafte toerden
gctjanöcït / toeïftbedtoanft
oo ft aïrede boo;ljanben toa£ / doeïj toenfefcte bat <0ob
fuïft£ genadelijn hulde af toenben/om be ergerniffe deg
Cuangeïiumg en der tefte (daer be <&uerfïe*^opftioden en beïe ban den Soldaten lidmaten af toacen)
en een onderganft banbele goede Soldaten aen toe*
Der-fpdcn / tot groot boojdeel en b?eugbe ban de alge=
tneene bpanden binnen en bupten / boa? te nomen,
^en-ïupöen noeïj becmanende / dóeö in te toiïïen fïen
tnat epnbe die ttoede toeg foube bullen en moeten ne^
men/betoijle niemand eenige fïetttten of (leden goud/
öanophepeban ontfet en een goed upthomen/ dte
|)P/ fobeïe Ï3CIÏ1 belangde/ maec ttoe honde bedem
nen: i®em1it / fo toa£ öern ten botten de getrou*
Inigïjcpd ban den ^eece (^beefïe / SSebeï-öebbeeen en
&ofda:en ban den meeflen tot den minftcn / fulh^
benent / dat ï)p fpn leben baec booj tepandetoftde
fetten/ dat niemand ban i)en-lupdeneenf)ap?opt)et
ïjooft I)adde / om te gr bennen met den bpand te ttac;
teceft / diefjaec ooft guaïp of niet te Imïpe moeite
nomen, tyet tbiede aengaende oft fp eentgfm£ op
ontfet ban öate lEaief!ept mogten dennen / dat fuïr
op gene reden of middeïtoag gegront / mant ijace
JJÖajefïei't een cfci|ïeüjnedeugdenrnRe/ eecentcon*
Rondende ^nceffe 5f|nde / en bp bet teactaet met
gate ,ïBaje(ieptgemaeKt / geencecjt / gebod / noeö
mfag in 't minfïe &ebbende dan in de fïeden en fo?ten
ban SMifllngcn / ïïammenen^
en ben23?iele/ Ijare
Uaajeflept tot becfenccingegegeben/ foube öaee fuïr
in 't mmftc niet aeunemen / fuïr ooït bat ïjet boftt ban
Öetfccaer^ banïjate Majeftept ooft ben ïanbefmoe*
een. biddende eu bermanende daerom nocï) booi
fjet laetfle aïïe 't gene bp öem Xon$ bec^aelt / boel) biet
enueetfïeïp m tetbiïlcn fïen en cijpenjn te obettoe^
flen / en ïjem op fpn beefden met een bjucbtbaeclijn en
fletDenfcDtantmoojd en affcljept te toilïen bejegenen/
en bp faute ban 't feïbe (tjet toettie ÖP geenfin^ öoop^
te/ eri den Uïmogendcn <&od geliefde genadeïnftaf
tetDcnben ) brilde I)p ban üoegen den ftaöe ban Sta*
te/ fpne<iJrecttentie ban^affau/ gedeputeerde ban
öe^taten/ enboo? §tm feïben/ boo? <^od enatten
bjamen gep^oteftcert Rebben / ban aïïe deboïc gedaen
teljebben/ eu ganfcl) onfeïjuidig re toefen ban alle om
gemaft dat bojder foude mogen bolgen.
j^ier op i^ÖP nut den rinftbecteoeften/ten einde fp met
den andeten fouden deïibeteren/om Ijeni antujoo?öe te

geben / maer fp-ïupden met den andeten ncnteïp ge?
jpioftenbebbende en quaïijft nemende/ datdefe rede*
neh l)en boo^gtöouden feïjeuen met diepgementen-gemengt te toefen / en dat de p?efentatie niet beter toag
aï^ deboo^gaende / fepden dat men metïjen geftte/
fyeltimt terfront den tinft getyoften fonder eenige
anttooo^de te befïupten ofte geben. %\$ S^acdcftu^
fagdatöen ^berflèn toedeeom na'tönu^bjerdege*
coubopeert/ fo i& ïjn toegetreden en den #becflen/
^op-Iupden en 25ebei-l|ebberg om anttooo?de aenge*
fpzofteii / Daer op den ^beeflen fepbe / dat öet booi
befe tijd niet auder^totïbe toefen/ enbertcoftboo;tfl
doo?/ eneenige £5ebel-bebber$ fepden tot öem / dat
fe petfifïeecden bp ïjaet boo^gaende fcb?iftelijft bet*
jfoeft ban bolle betaïinge / en acïjtcn dat men met öact
fpottede / Ijaer nu ten derden male een fo onbiUrjften
p^efentatie doende/ fonder öem bolder anttooo^de te
geben / toaee op b» boo|t^ toedeeom terflont ter
poojten upt toerde gelept/ fonder pemandgbojdeeg
aentefp^eften.
^o bacfï öadde Sardeflu^ fijn rapport niet gedaen
of fijne €rcelïentie troft boo| Jfèebenblift / en nam
ttoe ©endden &cöutter£ ban l^oom met öem / en
dede defgeïijft£ ooft upt de andere fïeden ban den
<^oo?dee-guartiete ban ^oïfand en JBefi-bneflanb/
aï^ tlïftmaer / ^nftönpfen/ €dam/ Hiunnicftendam
en purmerende / mitfgader^ eenige ihipg-ïupden
ban den feïben riuactterc/ en daer beneffenpbe^oï*
daten bp der öanö toefende / en begon öem noeö den
feïben dag / toefenden den 17. ipebj* 1588. op de
<@ofter en I® efïer-dijft / toeïfte fijn de aenftomffen ban
der flad / te befcöanfen. ^e burgeren ban B)edcn*
bïtft toaren meeften-deeï aï gebïuebt tipt der ff ede / na
<e£nftöupfen / ^oom en andere ffeden/ en tooonden
daer fo lange de belegering^ dnpjde : ^e %u boa? de
fïad taerd met «0o?ïog-fcöepen btfet / en de Min bin*
nemSdnftgmet *bc(}upten.
©en^oerfïen ^onopmet de Capitcpncn binnen
IDedenbuft öaöDen ttoe Soldaten gcfonden in de fïe* maxn*
den ban Campen / en anöere pïaetfen daer den <&s ^$££2*
fnnende ïlegi*
bantoeten
ïcggen liet
irt babDe
berfïen
mente /^oïdaten
boo?detoeïhe
ÖP defeïbe
gele* WK8m*
gentöepd binnen IBedenbïift / begerende bpaïdienfp
met öem toiïden öouden / dat fp öem anttooo?de doo;
eenige feïdaten erpjeffeïtjft fouden fenden ban öenïupöen meeninge en intentie op't boo^fs. fcömben/af*
fo lyttft den §opman ^fonfter ï$ encift ban 23?ee*
nen / garnifoen öoudende binnen Campen J afe^
fanden na l&edenblitt&erbae£ de Hint/ fpnenben*
d?ieö/
©clff Reenen/
/ foïdaet onder
't
baendeïen3|an!3acobf5.
ban den booifs. ban
Hopman
om bp
monde den booifs. <&betflen/ ^op-lupöen en ^oïda>
ten ban toegen f)et gemeene bendel te beenforen öaerïupden intentie op 't booifs. berfoeïi in deboo|f5. ae*
te : maer aïfo fp litpden en nog eemge andere / aï£ 2S,Stflto
tenrift ^atobfo. Comoracï en hopman ^feuriaen mnMtij
oot/ mede leggende binnen Campen/ gieter ban u?r ^«mCoufterften Coiporael / leggende onder hopman g"^r
3fan iCöonifs. binnen ïi>acöectoijït / en Cö^ifliaen ingharn
ban'^ Ülertogenbofcö foïdaet onder 't feïbe föendeï/ ^""°p/
bau defeïbe garnifoenen uptgefondenaenden^ber* unSL
fïen bimen Jilöedenbïift / de£ naci)t$ na lUedem wmn
blift toïïben gaen/ frjn fp-ïupden daer ober geappje* ®tce% e
Öendeejtgetooiden/ endena9.jfeb|uarij 1588. bin* SSgSSE
nen #)oo^n geuiacöt / aïtoaer de boo;fj. jèccbae^ «eneuVade 3tint / Senöjlcö
/ geeramineert toerde bp de ml ^0h^!,
boo?noemde
IföeefïerJÖiïïem
S3ardefiu^en^icïaejS S3SE
23?upninft/ ter wefentie ban Seöout en ^cöepe* mtnarr,
nen oer 000^5. ffede / detoelfte confeffeerde en be* JM2S
bende dat öpop tooenfbage den 24. tfebmarij ban baite
Campen flefebiftt toaë doo? fijnen boomoemden ïtnt,
hopman / Siebel-öebber^ en gemeene Soldaten/
na .üDedenblift met den boo>f5. ^fan 3iocobfs. ban
3&eïff / upt fafte ban fefter open patente bp den
^beeften fcieberirö Jbonop / fijnen €<bcrfïen
Hieutenant ^fagueö Cwflaï en hopman J&aeeten
IDoIf^toinïtcI gepitfiert engetefteut/ en bp ttoe fol*
daten/al^ eenen onder't bendel ban den boo^noemden
Ctiflaï/en den andecm onder JBarteu Cobbc/ aldaec
ft 4
b\n<
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binnen Campcngebjacbt/ bieben ttoeben bacbna
bec felbec^oIDaten aenfcomfïe tccboocbfïecinfïan*
tte ban be gemeene &njcb£-Iupbcu (bie baec ban ge*
(Fol.jS.) zuc^te geïjoojtbabben) bpbcn^oboofïinbencinft
op be faïe ban bc£ $opman$ logement / ooft ten
bu-3tjn en aenljoven ban bem confeffant opcntnjft ge*
lefen/ inbouöcnbc na fijn bcfïc ontboub/ batbpso
becce ben hopman 23?ene / 23ebeï-bcbbeccn en
^olbaten baec toiïben botiben aen ben ccbbiefp ben
<0*abe ban Hpcefïec gebaen babben ban toegen bace
jtëajefïept en öm ïanben (soljembebocbte) en fi#
flaenbe fjottben met ben boo?fcb?eben ©uccfïert /
25ebcï -bebbecen en gacnifoenen binnen Hkcben*
blik / bat men ben-ïupben afê ban aen bate boïïe be*
talinge tot ben ïefïen penninft toe foube beïpen /
*ttoclfte Sp confeftant becftïaecbe betnaeftcinboub
bet boo?fcïj?eben acte te toefen/ bieanbec^toeïom*
tcent anbcrfjaïbe 5jjbe gefebjiftg toag / ban toeïfte
acte fijnen hopman eoppe auctentijfte ï^abbt ge*
fjouben / jijhbe be boo?fcb?cbcn ^oïöatcn boojtg
met be boo^fj. pilncipale acte na 23Ioft5ijï/ föupn*
bcr en jf>ratiercn gerepfï/ om ben^oïbatenaïbaec
öefeïbe te bectonen / gclijft tot dampen gebaen toa&
en atyi be boo^fs. acte onbec anbecen ooft toag in*
Öoubenbc / bat ben <0bctftcn baet op artttooojbe
betfoebte booj ttoc bic men aen bem «©becfïe tot futy
5oube mogen afocecbigen/ 50 toa£ bP confeffant/
met ben boojfs» Sjan 3|acobf5. ban *Mf afgefcijiftt /
om bp monbe fonbec eentg gefebjifte / ben boo?fcb?e*
ben <0betfïen/ ï|op-ïupbenen^Qlbatengefament*
lift ban toegen 't gemeene Benbel te becftïacen / batfe
gefamentïift bp ben ccö in befeïbe becbaeït toiïben
bïyuen / en baec op be betaïingc mebe becfoeften / ttc,
«De anbece gebangene toecben bpHuptgen&eu*
toectg ^ebewt bec fïebe <£nftbupfen en &cïjepencn
bec feïbec ficbe/ aï£ op fijn <£tceïïentie ban «föaffau
baec toe fpcriaïijft gecommitteect / geetamineect/
CcnfefTée en beeft be boojfeiicben 3}an 3Iacobf5. ban «Beïff
ban eJ\aa genoeg geïijfte confeffie gebaen/ algbcnboomoem*
ban ©eiflf, ben ^ecbacj* be 3Lint gebaen babbe / baet bp
bacgenoe / bat ben-ïupbec hopman fjen mebe
beïafï babbe / fnm befïe te boen om ttoe &oï*
baten ban baec-ïupben Compagnie / bic tot JBe*
benbïin mebe mnptincetbcn / te Ijeïpen fiilïen en
te bjebcn te fïeïïen / geïijh ooït be boo^frffêeben be
3tint mebe bccftlacctöaöbe/ bit ÖP be Hintöabbe
genoemt te toefen ^pmon ban ^nttoetpen en ^epn?
ülih ban €pnbï)pben/ fonbeteenigbojbetbebeïge?
Dab te Rebben.
^enbjift üacobf5. ban ^ïotenburg Co^potael ban
bauwen*
Confefft'e hopman 3(enriacn Öoot / bechïaecbe mebe bat öp
b?th*aaï
tobfj.
ban bp fijn ©enb?icï) en gemeene ^oïbaten ban fijn Ben*
beï om geïijne oo?fanetoa^afgebeetbigt/ omopbe
floten*
burg.
acte ban 'tbccfoelibanben^becfïeneni^op ïupben
boo?fcö?eben boo^t anttooo?be te brengen aen ben feïben (©üecfïen/^op-ïupben en ^oïöaten/bat fp toeï te
b?eben toacen / öate betaïinge mebe te epfcöen / ban
bat ben «©becfïen / ï£op ïupben en ^oïbaten binnen
Jtëebenbïin ïeggenbe / alt^b 50 fouben öanbeïen bat
fp'tftonben becanttooo?ben.
«Confcffïe
Idietet ban Couhecften Co^pocaeï / en Cfm'fïiaen
banptetet
ban viiou; ban '^ ^ertogenbofcb &oïöaet onbet be Compagnie
fcetfcen/en ban $fopman %an Ê^onif^ ïeggenbe binnen ifat*
ari):i;vtaen bcttoijK / becfiïaetben bat fenec fcïjjijben ban ben
baii's^ec* <^bccfïcn £>onop aen ben boo?f5. §opman en
fijn
togetis
bofcl).
Compagnie gefonöen toajj / inöoubenbc aï^ ïjiet
bo?en bp be anbere gebangeneberMacct!>V en bat
fp confeflanten baec op bpbeboo^cÖ?tben hopman
en be£ fc\f$ gemeene ^>oïbaten toacen afgebaecbigt
na .ftföebcnblift / om ben Otiectfen te bclfjanbigen
ben
biicftoegen
bic ïjen fijn
bp bacen
ïfopman
gegeben"/ in*
en
nu ban
€cceï(entie
toa£ toag
afgenomen/
ïjoubenbe in effecte / bat ïjp ïjet febjijben ban ben
<®berfïcn ïjabbe ontfangen / en gecommuniceett
met fijne S3cbeï'öebbecen / en cenige ban fijne oubJfie
^olöatcn / en batfe tot bien epnbe obec fonbeiï be
boojfs. ^ietec ban Couhechen Co?pocaeï / en €M>
fliacn ban ben 23ofcD met fpeciaïe ïafï en maeftt / om
ban ïjem fijne 2$cbeï-D*bbecen en ^oïöaten toegen /

te boert aï 't gene toat tot bebojberinge ban bien no*
big toefen foube/ toeïbecfïaenbe bat men fonbe Dan* ï$SSr
beien op bc gebocgïpfïc en becjuaemfie maniecc ïjenïupben bo^beeïift en 't gemeen Iiefïc niet Ijïnbcclift
5ijhbe/ tot toeïhen epnbe fp5tjn<ebeïencacbenab*
bfe fouben ï)ebbentegcb?upften / aï^toefenbeljaec
#betfïe en getcoutoen boo?-fïanbec in 't gerie fp
ccrtjtbeecbeliïi toe geceebtigt toacen en in befen bucen
ttjb 50 boocDïtjft ban boen öabben / en aengaenbe
'tpoinct/ om na be ontfangen afceneninge en betaïinge/ op b?pc boeten gejfeït te toecben/ aï5ofpïnpben fïjn <£tceïïentie be <6?abe ban Hlpcefïet a$
Huptenant ban ïjacelïÖajefïeptbanaEngeïanb/ en
<6oubecneuc en ïiapitepn genecaeïbanbebeceenig*
be Bebecïaïïben met eebe becpïicïjt en becbonben toa*
een/ acïjten fp-ïupben geen anbecopb&Jc-boet-fM*
ïinge ban nobel ban banbenfeïbmeebontfïagente
toefen/ ban ben genen bie fuïtbimftcompeteetbej
befen blief toaji gebateect ben ^ 3 . f eb}. 1588. fepben
boo^t^/ bat 50 ben #becffen b?aegbcboeben^op*
mart baec aen toa£/ bat ÏJP baec op fouöefcggen/
bat ben hopman bïeefbp ben ttb bic bp gebaen tjab*
be/ en boo?t£ te onbetflaen boe bat ïjet met ben &* bankop;
betfïen en ^olbatenffonbe.
^ijn <&vccl ban ^affau quam ooft baec na in bart* man 31 a?
ben een l^iffibe ban hopman ^acobJBucc/ïeggenbe
in bc ^upnbec/ baec by bP anttooojbe op fenece JBif*
fibe ban ben «©bccfïen I»onop aen t}em gefcb?eben/ ftnpnöet
aen Den
<öber(lcn
bem becmanenbe tot boïbecbinge ban ben eeb ben uprDe
<è?abe ban Hpcefïcc al^ dBoubecneuc genccaeï tot ^>onop .
bienfi ban be beceenigbe ïanben gebaen/ toaec op
bP feblDft bat ben <ü>betff en fig baec in niet behoeft te
bef toacen / maec bafïelift bectroutoen bat bP met gc&aen»
aïïc TtantbamgÖepb en bjomigöept tot ben ïeflert
bmppeï bïoeb£ foube continuecen / en fifn beboïen
gacnifoen tot bienfïe en toeïbacen be^ ïanb^ aïso
betoaten / bat bP betboopte naefl €>obt I fijn €c^
ceïïentie en fijne tBeflcengb^Pt / goet contentement
tegeben, =^p fenb bem ooft obec coppen ban feftecê
fyieben ban fijn €cceïïentie ban a&aflaü/ aen bent
gefcb?eben ben 22. 5Feb?uacij i^88.uptifoo|n/ in^
ïjoubenbe in effecte : bat bpttietben<6ebeputeecbett
bec Staten ban H^oïïanb jgehomen toa^ binnen
^ooLm / om be mifbecfïanben ontf!aen tuffeben bem
en be Staten ban ï^oïïanb tec eence / en ben ^bec*
flen ^onop m fijne tëapitepnen en J>oïbaten ban fïj*
nen Öegimente / te boen befïicbten en ben ^oïbaten
aïïe cebeïnft contentement te geben / en bebonben
bebbenbe een groot onbecff anb tuffeben be ^oïbaten
banïiapitcpn ^aefïcecbt/ en bat bP befeïbe uptba*
een bicnfl ontjagen babbe / en bem ban nieutoe,
commifTïe boo?fien/ baec op bp fïfn ^fficieten en
meecenöceï ban be ^olbaten in bienfïe ban ben ïan*
be toajS aenboubenbe/ toaec ban bpb«n toeï babbe
toiïïen bectoittigen/ tén epnbe bP ban betoaecbepï?
bctidjt jrjnbe / geen quabe cappo^ten / gelooft :
begeccenbe boo?t^/ bat bp in. fijnen bienf! getrom
toeïijft foube boïbecben/ toaec tegen^fijnCcceïïen*
tie niet foube na laten b^m en fijne ^olbaten in aïïc
cebeïijftbept na t^et betmogen ban ben ïanben te boert
tcactecen en onbecbouben/ en foube onbectuffeben
mebe becfo^gen / bat binnen 10 of 12 bagen ben een
maenb foïbpe ban be ïopenbebienfïenfbübetoojbai
betaeït : bP fonb aen ben boo?f5. ^onop ooft obec
coppe ban feuece b^ieben bp be (fèetteputcecbe ban
'tBoejbec-quactiec / en ben Öabe ban &tate aen
bem gefcb?eben«
<^e ïïaben
't ^ooabec-quacticc
fcbLJijben
bat bp fijnen
fcb?ijbecbanobec
fenben foube obec
8 of 10 bagen/ batfc^em o?bonnantic fouben bec*
ïeenen/ en bat bp boojtg foube fijn Crceïïentieaïg
^tab-boubec ban ^oïlanben3Befï-b?iefïanbtoillen
obebiecen/ en fijne autotiteptbeïpenbanb-bowben/
mitfgabec^ ben ïanben getcoutoeïift te bienen / ge*
ïijft bp tot nocb toe gebaen babbe/ aï^ fp bem ooft
ban betten betcoutoen / niet ttoijffeïenbe of bp fou^
be baec in continuecen en na alle eece en b^ontfgbepb
tcacïjten / baec aen ben ïanben fonbeeïinge bienfi
foube Qcfcï}icben/ en bat bPfïjnCcceïïentie ban fijn
goebe affectie en meeninge foube abbectecen, ©ie
ban
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ban ben ïïabe ban ^>tatefcï)3ebenDem ooft batfe on<
öeccicljt maren / bat ben <*2betfïen ^onop ma^
tractjtmbe / om ö*ni te becmecfeen tot fc&abelijRe
mutinatie in be geme ene falie / geïijKbPtemegege*
b^aebt babbt binnen J39ebenbïift / om fehece fijne
particuliere ougefunbeecbe quecelen / baec infpin*
fienbe be quabe en bangeccufe inconbenienten oie
baec upt appacentelift flonben te becmacïjten / tot
metHenjfte becfïecïtinge be^ bpanbj* en upteeïijhe
ruine ban ben ïanbe / geecne fouben boojflen / en
ïjoemcï fpbenganfebeïih maren berïatenbe/ batfpben ©aberlanbe
bicnacr^
getrouwe
ïieben
ben^o*
pöenbanbenboo^fep
iftcijcljö-lu
erbacen
feïf0al'^
en
nop geen getjoo; baec in fouben geben / maec in fijnen
goeben bienfte met alle getcoumigbtpt en flantba*
fiig^ept ten bienfte ban ben ïanbe pecfebececettt be
Kfeï);ijben
fenbenal('uÏ
obecbern
foube aen
geecen
fyeb
mocï)t gebaen
rflenDpièonop
Oxic bat
aïs ben ook
ben I of coppe autentijït ban bien> Op aïïe be(e
ujieben babbe Ï)P gefcb;cbcn/ bat bP tot benïefïen
tyoppel bïoeb^ ijem in aïïe gctroiitoigfjcpt ten biinfle
en meïbaect ban ben ïanbe foube gelagen / en in
aïïe momiglKpb continueren / en fijn beboïen gat*
nifoeri inaïïegetcoumigbeptbemacen/ becfoehenbe
Dat fp boïgenbc Ijen-lupben coefegginge / beuetalüv
0e miïben laten bolgen/ om alle inconbenienten en
muptecpe te boojhomen / en op bat ïjp fijne Sol*
baten in aïfc tucljt en bifcipïinc modjtc erbolben ; en
aen ben ït abc ban State fd)?eef I)P bat f)p binnen ben
trjö ban een maenb geen fcb;ijben met alïcn ban fijn
€>öecfteu ïjaböe geftregert / en 't gene gpboo; bate
ban bien madjt gefcljjeben tjebben / maoTuïr in
't minfïe nocl) in 't meefïe niet roecenöe. ©an ge*
Iijfte babbe ïtodant JFofiecupt^ïon5ijïaenfijnCC*
ceïïentie gcfclj?eben / bat bp tot oen lefien bmppeï
bïoeb^ in fijn en'0 ïanb^ bienfimiïbepecfebececen/
becfocl)te obec fnlttf bat om aïïe inconbenienten te
bec^oeben / be betalinge tot 't minfïe nabeeï bec
fcbameïe folbaten moeite gefcbicöen.
^Rfane in befen fïatc mefenbe / tuffïöcn ben &ta*
ten ban i^olïanb en fïjn €ccelïentie ban Baflau / en
Den €>üerftcn Sonop/ en bat baec aïïe 't ïand boo;
beeïeb;eembep2opooften geljouoen mecben ban beft
p;ocebucen tegen Sonop / 50 iffec in bmn uutge*
SBoerKcn nomen een boerhen ban omtcent b;ie quatecnen
tegen §tj;
nop uw* g:oot / met befen titnl : Sto;t berïjael ban 't gene
gegeben, geïjanbeït 1^ met ben ^berflen Sonop / enbe^oï*
» baten ïeggenbe binnen jBebenbliK: l©aec upt een
j> pegeïijK macjj berftaen / ben oo;fp|onït en boo;tganh
ban De onbanubaccl)ept / mcöccbotigbept / mup^
5>
terpe
/ rebellie / onbeljoa?ïrjfte en bioïentc p;acebucen
yj
bu
den
baojfs. <®becffen felf$/ en ben ^rrjcfioMup*
j>
JCloftart ben binnen Jfècbcnulik geu;upRt/ 'tmclkuptgcno;
UectcElit
men ;ijnbe/en bat baec in be Staten ban Ü^oIIauD l)auptJÜfle. ce pjocebucen maren jufïif iccccnöe / fo beeft be boo;=
tonbitiu noemben <6iuï.i!tëo{Iaect/baet ban top aïtemetj* ber*
Öael gemaeftt Ijebben/ ficl) baec ban het bettoonbett/
en ïaten ïupben bat bp baec tegen fc&ijbene n 't feïbe
tocbcrleggen toüöe : Ijem mag ban ben <®becfren
cedjt boa? be bdegeringe banB^ebenblift geconfenteert na SGlitmaec te tcecHen/ pïaetfe fijnbec cefïben*
tie/om aen fijn €xce ïïentic ban Baffau en be gebepu*
teerben ban be Staten ban i#olïanb fccrcteltU te ber=
tonen/ hoe bat ben £>berfïcn &onop ban ïjet gac*
flbl.39.) nifóen gebmouge n tuaji /Dien meg in te moeten gacn/
en bat ïjp De fake toeï anbergmasSmcnfdjenbe / «1
bat oefe faken maren fpjuptenüc upt guact becmoe*
ben Die be bootfdueben Staten ïjabbcn t'oncedjt
tegen ben <0becfïen genomen / baoj quabe en baïfdje
capptmen ban eenige fiofe en pactrjbigc pecfouen /
bie men te ueel geloofd gegeben ïjaööe / om Doo;
fuütr mibbrlcu te beletten en boo? te komen (mbien
't mogeïiu mare) De tfmige erpebientien / bie tot be
boonioembc uetegeeinge gectet gemaeat tuerben /
aïjooe boonioanbe.fféof!aert aen een banöe 25urge
meefteten ban tyooni gefebjeben öaooe / om 0002
3obanigrn raioDeJ in b:cöcr communicatie te ftomen/ maec be boomoembe JBoftacrt boo? tenigc
ban fijne marnoen getoaecfc&out jijnbe/ bat be boo;.
ir
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noembe #eere <6?abe J!fèaucitii$ ban kaffan en be
Staten ook een quabe moeb tegen? Ijcm genomen
babben/ en bat fipfic& toac&ten foube/ i£ ijp ban
ljup£ bectcocnen / op tïtrecijt / ban toacr Ijy baec
na getogen i$ op ©uïfmgcn / öebbenbe eerft ban
Httecï)t gefclfêeben aen be I®agiutact ban KbV
maec / en fijn bert reu ontfrtjulbigt / en berfoeïjt
batfe bem toilöcn laten meten be ooraken taaetora
men na bem aÏ3o babbe geincjuirectt / mtbc am>
moojbenbe op eemge befdjulbmgc bie ïjpbabbeber*
l)oo/t bat obec ben Obrtflcn en ïjem maren ge bacn/
om boo? bien miöbel nocl) in communicatie te ka*
men/ om nabec onberredjtingc bec fahenteboen/
of mogeïin be nenniffe ban bicn / eenige mibbeien tot
fliÏÏiuge befec bjoefujnec beroerten foube mogen
boo;tgeb;acï)t merben : maec alfo ïjp mibbclertijö
in banben hceeg bit boo;fc&eben ïio;t becbaeï ban
'tgene met ben ^betften Jbonop en ben folbaten
binnen H&cbenbliu ma£ gebanbclt / etu Zo boebt
bem battec geen f)opemeectotaccoo;tma&7 enal^
50 ïjp becfïont bat confojm 't felbe gefcbnft oor be fa*
ne ma^ obec gcfd)?ebenacnbeï*onmgmncbau«£ngelanb/ 30 ïjeeft bP boo; \je\n genomen figna€n«
gelanb te tranfpojteren / om ben booifc^eben <&
berfïen bp ïjare It&ajeffept te ontfcljiUDigeu / en te
beften mat mibbeï bP foube mogen binben om boo;
mibbel ban bare Majeftept tot een goeöe uptrtomfie /
becïicïjringc en becloffinge; ban ^onop tegecahen/
om fijne fane onbecöinbect te mogen berantmoo;ben/
bocö boo? fijn oectcenöeeftDp aen IBecfiec3©iiïem Mofiate
25acöefiu^
Oaeb ban ma^
«ètatenaupt©ïiflingengefclj?e*
Wjjjf"
ben/ fijn boomemen
oBngelanb tecepfen/ mutt*
bocö fcbmftöat bp metbeuptecfietyoeföeyb bebon* f*^
be ,mg*
boog
bit bpec
majS / fïenöe
bgen
et üitterbep
t $0 g;oot
/ bat;o(ten
mareontff
be euen
J&cece enboo;
fijne goetïjepb een onbecboopte mibbel merkte) bp
geen goebe upthomfle befec fahe fag / bocb out ïjp
ïjem in bec fanealso blagen milbe/ bat blijften foube
bat ïjp niet anbec^ ban boo; becbebinge bec taaec*
ï)cpb/ tot b?ebc en ecnif&ept toa£acbepbenbe/ 't \3jt\k
ÖP ïjem toeï Ijabbc muien bcrabbecteren / ai$o bP
begeecbe bat befelbe fljne^ banbe!^ metenfebap foube
Öebben; i)p beeft oou boo; fijn bectcettacn&onop ^nmt*.
gefcö?eben/ fytm animecenbebat bp meïgemoeö mil* Jf^ea
öe 3ijn / bat ïjemoBob niet berlaten foube/ nocl) toe- fcfoöft
ïaten bat öp t'oncecï)t obecbaflen mecbe / maec foube JS fet
no;telijfe een uptnomfie geben/ bat fijn cecöt foube «SniieS"
_
^
_
,u belooft niet na te ïaten/, feentrw.
mogen
bec^oo;tmo?ben:
ïjp
aïle§ mat mogeïtjh 1? te boen tot gebeeïe en bolno* ntnhe*
men afboeninge becfanett/ mibbdcrtijbbo;becenbe
De p;obifiondebcdicbtingeenberioffinge/ omgem
onbedjinbect te mogen berantmoojben / maec toe
(cfimft ÖP / 0e^ee! nobigtna^ / batïjp aïïe fdjnfte*
ïnite actett foube prepareren ban aïïe^ Dat tot fijne
juÜificaüe foube Dienen / mant fcö;ij ft ÖP / fp geben
upt Ötat Ü.«S. be muptecije fdfjJ gefluit öeöt/ ge*
IrjK bP fouöc mogen flen upt ï)et bmït.tegcn ï)em up t *
etc* Dat lBof!aect naCngeïanbcepfbe/
gegeben/
itèibbeïettpb
geeft be ümninginne ban €ngeïanbgefc^ebcn aett
Den ^eere ^cregrijn ïöilïugbp / «6oubecneuc ban
|ace l^ajefiep t^ fecour^ / om btfe faken en tmift te
mogen mibbeien en ter nebec leggen/ bcr&afbcnbp
ban ötrecöt na ben j^age Qfrepft itï / en geeft Des
11. martij aen be Staten gcnctael gebaen befe na*
bolgenbepjopofïde.

MYn Heerea, \ heeft haee MajeftejH beUek my «^kié
onlanx te lenden fekerc bneren , dewelke my fan m
behandigt lijnde in de Had Utrecht, en daer in vin- 25aton
dende
ü. Ë.E.tccommunicerefl > Pü[m^
en
heb fokerepoinften
ik niet willen met
laten itty hatelijk hier na toe te Staten/
begeven, om'teffeö van avijfnlafte te vertonen, v©l- • ï>« eerflei*
gende de goede correfpoodentie die ik in alles met Sïtï*
U.E.E. begere té houden , tot onderhoudinge van iflf»
't tradlaet tuflehen bare Majefteyt en defe landen gemaekt , zo fal U. E. E. dan «believen te wetea , dat
haer Majefteyt^erftaen hebbettded' extraordinaire wegen , waer door onlanx geprocedeert ts gewttft tegen
dö
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de perionen van Sonoy en andere , die men weet tot
haer geaffeclioneert te zijn, in regard en ter oorfake van
de liberaliteyt by haer'voorfz. Majefteyt gebruykt , en
van haer fecoürs aen dit land gedaen , zo heeft fy die
wijfe van doen feer vremt gevonden , hebbende dat
ook aen uwe gedeputeerde in Engeland verklaért. En
gemerkt hare Majefteyt aehc haer eer (in fuiken refpecl)
grótèlijx geraekt te zijn , en dat gy-lieden daer in weynig dankbaer ztjt, niet aenmerkende dat fy haer zo veer
en diep om uwe fake in moeyten gefteken hecft,zo heeft
haer gemelte Majefteyt belaft u dat andermae^te vertonen , u-lieden aenfoekendete gedenken de weldaden ,
die fy daeglijx t*uwaerts gebruykt heeft , en daer in
noch continueert , om u-lieden welvaert , volk , munitie noch geld gefpaert hebbende. Hier en boven
heeftfe haer gefteken ineènefeerpericuleufeenkoftelijké oorloge , tegen een van de machtigfte Monarchen
van Europa , en veele andere met hem Verknocht en in
ligue , die (ter oorfake van *'t feeours datfe u -lieden gedaen heeft) êen feer fterke en machtige Vloot toe-geruft heeft , zo in Spangien als in de Nederlanden , van
ir.entie haer Kijk aen te vallen; om welke Vlootte
vederftaen j haer gemelte Majefteyt bedwongen is
groter koften te doen om haer fchepen ter Zee te wapenen en toe te ruften , dan fy gedaen heeft om te mainteneren het volk , *t welke fy herwaerts-över onderhoud,
tot u-lieder befcherminge in defe landen. Daer by voegende ,dat ook behalven alle defe lafteo , d'onderfaten van haer Majeftey t grotelijks geintereffeert zijn in
regard van de interruptie van haer trafijke , waer in lichtelijk te remedieren waer geweeft met de befluytinge
van een pays met den Komnk van Spangien , waer van
opening gedaen is geweeft by na anderhalf jaer geleden >
maer haer Majefteyt weygerde die aen te nemen , om
de grote zorge en begeerte die fy hadde dat u-lieden in
defelve pays en vrede mede mocht begrepen worden.
De overweginge van welke fake u-lieden oprecbtelijk
behoorde te bewegen, (fodaereenigedankbaerheyd
in u-lieden is) om alle faveur te bewyfen den genen ,
die fig tot haer genegen , devoot en geaffeclioneert
tonen , en dit gemerkt d'affe&ie die fy belijden haer
Majefteyt toe te dragen , die alleen herkomt uyt de forge, die fy getoont heeft te hebben voor haer confervatie in haer vryheyt van confeientie e'n relige, en de
handhavinge der vryheden en privilegiën.
: Vordersftaetteaenmcrken, -dat by de voorfchreven
preceduren den vyand grote opening gedaen is, door
de dés-uriïe en öneenigheyt, die tegenwoordelijk onder u-lieden regeert, waer uyt niet anders ftaet te volgen, dan u-lieder eygen verdeif, alfo gy-lieden oneenig zijnde, gemerkt de grote macht des voorfchreven vyands , die u-lieden de Oorloge aen doet , wiens
mogentheyt aireede gebleken is door het geleden verlies van veele ftcden en provintien , niet habil of beftant
genoeg wefen zult (na des menfehen oordeel, enfonder de goddelijke hulpe ) om hem langer weer te bieden. En derhalven, fo gy-lieden niet en laet te procederen opde voorfchreven wijfe , van te vervolgen de
perfonen die haer Majefteyt toegedaen zijn , en hen in
refpeft van haer tra&aet in alle faveur , ook zo gy-lieden niet datelijk eenigen goeden weg van raed aenvangt , om weg te doen de tegenwoordige oneenigheyd
die onder u-lieden regneert, en die tot prognofticatie
dient van u-lieder merkelijke ruiae, en kan haer voorfchreven Majefteyt niet laten u-lieden opentlij k te kennen te geven, dat fy vaftelijk gerefolveertisti-lieden
haer macht en byftand , die fy u-lieden rechtevoort doet , te rugge te houden en te Ontnemen,
en u-lieden te laten geworden om u-lieden te befchermen zo gy-lieden zult mogen. En ter contrarie * fohet
tegenwoordige tra&aet met den Konink van Spangien
niet vergefelfchapt fal zijn met
conditien , die'
apparentie mede fullen brengenfodanige
van een volkomen fekerheyd, fo voor dit land en volk , als voor haer felfs,
en fal haer Majefteyt niet Jaten haer faveur en afliftentie
t'uwaerts te continueren in fo amplcn voege als fy van
den beginne aen gedaen heeft.
. Ik falhierkortelijkaenroeren, door 't bevel voorfz.
het ftuk van Leyden, 'twdk$, na dat haer Majefteyt

te kennen gegeven is, haer dies te meer rigóreüs en
J
!$8S.
extraordinair fchijnt , om dattet in 't werk geftelt inregen eenigc wel-geaffeclioneerde , niet belaft zijnde
met eenig capitael crime (gelijk haer Majefteyt geinformeertis) dan om d'intentie die fy hadden van te hebben
willen practiferen de ftad Leyden te ftellen in handen
van den Grave van Lycefter , Lieutenant generael van
haer voorfchreven Majefteyt , en u-lieder Gouverneur 9
als of d'overleveringe van eenige ftad (fo haer intentie
fodanig geweeft waer) in handen van haer eygen Gouverneur (ofal had hy maer Lieutenant generael geweeft
van haer voorfz. Majefteyt, en herwaertsovergefonden tot u-lieder behoudenis) gehouden foude werden
voor een capitael crime , een fake die haer Majefteyt
dies te vreemder dunkt, aenmerkende uwe prefentar
tie hier voren gedaen , van fodanfge fteden en provintien in haer handen te ftellen als by haer verfocht foude
worden, hebbende ook in der waerheyt d'intentie des
voornoemden Gouverneurs noyt geweeft de voorfchreven ftad Leyden , of eenige andere * in fijn eygen fubje&ie te brengen.
Aengaende 't verfchil onlangs Verwekt tuffchen de
Staten van Holland en die van Utrecht , haer Majefteyt
verftaet , dat volgende het xxvij. artikel van het tractaet , de decifie van 't voorfchreven gefchil aen haet
gefteld moet worden , of aen haer Gouverneur gene*
rael (welke plaetfe ik tegenwoordelijk beware) met advijs van den Raed van State van dit land , en derhalven
verfoekt hare Majefteyt dat gy-lieden onder u-lieden
felfs wilt middelen foeken tot eenige goede vereeninge,
door 't tuffchen- fpceken van haer Gouverneur en den
Raed van State voorfchreven : anderfins dat eenige
perfonen van beyde zyden indifferentelijk genomineert,
mogen met goede inftruètie van de queftien tuffchen de
voorfz. provintien wefende , na haer Majefteyt gefonden mogen worden , op dat fy daer volkomen
kenniffe van mach nemen, en daer na fulke ordrein
ftellen , als in reden en billikheyt tot profijt vanden
algemeenen ftaet der landen bevonden fal worden te
behoren.
Haer Majefteyt ook verftaen hebbende , dat éeriigff
van haer Compagnien te peerd , ter oo'rfake dat fy geleyt fijn in garnifoenen , daer by faute van middelen
van provifien en duyrte grotelyx verfwakt zijn , en dat
fy niet fouden konnen geredreffeert werden dan met
feer grote laften , dattet haer Majefteyt dunkt niet quaet ( Fol. 40 )
te zijn , dat menfe veranderde in Compagnien te voet ,
en dat voor de 300 peerden mochten gefurneert werden 400 voet-knechten, 't welke fo U E. E. goetvinden en fig conformeeren na den wil van haer Majefteyt ,
fal daer a&e in forma af mogen gemaekt worden.
Sier daer mij nHeeren 't effect van 't gene haer Majefteyt belieft heeft my te belaften u-lieden te vertonen.
En bid u-lieden daer fuiken inficht op Malt nemen (met
aenmerkinge van u-lieder tegenwoordige ftaet » als gyw
lieden in uwe Raden en difcretien bevinden fult te behoren, met behoorlijk refpect tot haer Majeftey t , op
dat fy daer fo goeden contentement van ontfange , dat
fy fie dat gy-lieden haer in eftime houd, na dat fy door
d'affeclie en weldaden vcrfcheydentlijk aen u-lieden
bewefen, verdient heeft} waer door ik wel blyde fat
wefen te verwachten en ontfangen u-lieder goede en
veerdige refolutie,u-lieden van mijnent wegen verfekehelpen en de goede hand houden1
ik u-lieden
, datu-lieder
rende
fal in alle
actiën * ftreckendetotgemeenewél- 0i>
vaert, en tot confervatie van defen ftaet , als mede tot
welken eynde ik my altijd en over al bereyd vinden fat
met U E. E. alle goede en fincere correfpondentie taf
houden. Welverftaende dat <ik fie en mach getuygen ,
dat gy-lieden foekt en devoir doet t'onderhouden het
tractaet met haer Majefteyt gemaekt. en dat gy-Ueden
volgende 't felve den Raed van State oprecht , die mee
den Lieutenant van haer Majefteyt moet commanderen, en ordre geve totweder-oprichtingevandengemeenen ftaet , en in alles te voorfien , 't welke den
dienft en behoudenis defer landen betreft , de welke
feer verflapt by gebreke van fodanige autOriteyt en commandement , als; daer. toe vereyfcht werd , als meer
dan hoognodig , en by 't voorfz. tractaet geaccordeerd
e»
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en gearfefteert is , waer over U Ë. E. fal believen fulke forge te dragen , regard en opfigt te nemen , gelijk
't behoort.

<£toee Dagen fiiec na / namentïp Den 1 3. JBattij/
Jjeeft oouDe^eereMIegcep/ flacDbantoegenöace
J[t>ajeflept in Den fóabeban&tate/ fefcece pjopofc
tfe geöaen in De Staten generacl/ naDatïjateJtea*
jefrcpt Den 22. tfebjuarij/ aen.de fóaeDjS- peeren
.fBeefïet &ebafïiacn Höfert en HeonatD üafen*
fyoob uoo? anttooojDe gegeben UaöDe / op feftece.me?
mode Doo? be boo^jeben fóaeög ïjeeren gebepu*
teeröe ban öe Staten genetaeï aen fjaté JBajefïept
nepjefenteett/ Dat De #eeten Staten genecaeï niet
«onDen noclj geraöen bonDen eenige CommifFanffen
neffen£ De Ijace te committeren / om ban b?eDe te
,. öanbeïen. ©eantmoojöe Op ïjace jtfóaj'efïept gege*
Ijacr
töcpgeringe booj
ftilfte becoojfanen
eenemogen
öoemclfouöe
<£rt rectjte
ben toag ; met
*£ Ettoot»*
tie ' Jtëajefïept
föntur.gttb ^aec felfé eenen bjeöe apart te manen/ enïjaecniee
<2?Sanh meec teonöertoinöenbanfjtmnefaKen. &oifïnocï>
m&m
tan£ Dat Dcfelüe Oare gefanten erp?effeïjjften &Cbölen
ijcpftaett ïjcefl/ eenige openinge booj Dun aen Die ban Den
Sfoftnï1
tei'n" te lbo?be
boen/ : aïnamentlpen
eer ban i)aerbooj
epgenDifferenten
ï&Afah
gefjanbelt
ïjen-mpbett te
^30i'«
bebingen / Dat aïïe£ toat booHjecn gepaffeett i$/
» ten eeumigen bagebccgetcnbujbe/ Dat petgoubct*
3J nement
toebecom fal gcfïelttoerDen in fijnen eecfïen
3? fïaet en conDitic / bolgeng
be ouDe b$i)e0en / getooontcn
en
paibiïegien
ban
De lanDen / en epnDIijft
3>
JJ Dat öaer-lupöen ubettcpt ban confcientienert religie
faï toegelaten 3911.
3&z pjopofitie öieöeböo£fcö?eben&eece$tfflegrep
aen öe ibtaten genecaeï geöaen ïjeefc / mag mebe
nocï) eenfóccfê betceffcnOebenb?fOe-l)attöclmetben
&oninft ban ièpangien / en anöerbeelg uecóecen*
De De p.jarcDiiccn Die geöaen tbetben tegeng Den
(Dbecfïcn ^onop / Die fp féec gualtjn toag nemen*
De/ gelp uptöenaböIgenbepjopofUietefienig.
ttaen ;c >L M Yne Heeren , hare Majefteyt heeft my door hare
1VJ. Miffive van den i. Februarij if 88. fiylo antiquo ,
ïgeec Uib belaft u Edelen van haren t'wegen te feggen , alfo zy
kgrepaeit langen tijd gewacht hebbende na de wederkomfte van
genfra1)En
!^ren
dienaer
den Heere
Herbert, metcommunicatie
de antwoord van
van
öei
t I}.
U E. E.
nopende
de voorgenomen
«jföartg
if88.

eenen vrede, die daer gehouden foude worden met de
commiffarifTen van den Ronink van Hifpanien , en wefende geadverteért dat dea Hertoge van Parma door het
dilayeren eenige finiftre opinie hadde gekregen van de
oprechtigheyt van hare Majefteyt , in defe procedure ,
fo is (y endlijkgenoodraektharécommiflarifrentefenden na de ftad Ooftende , om aldaer met de commiflariffen. van den voornoemden Konink te ftaen over de
voorfchreven vrede-handelinge.
En alfó hare Majefteyt heeft verftaen , dat herwaerts
over vremde geruchten worden geftroyt, te weten:
dat defelve aheede met den voornoemden Hartogeeenig heymelijk accoort gemaekt , en onder anderen befloten foude hebben, datdeplaetfenmethaervolkbefet wefende , hem in handen geftelt fouden worden ,
fo vind fy haer door de voorfz. valfche en quade geruchten grotelijks geledeert, fodoor dezayersvanfodanigen calumnien, als door dien men ganfeh geen moeytc heeft gedacn, óm te weten wie de autheurs daer van
waren , en daer over ftraffe te dóen na hare verdienden.
En niet tegenftaende d'ondankbaerheyt , verfcheydentheyt, in haer regard gebruykt , en voornamelijk in dit
ftuk van dilay om de propofitie van hare höoch-gemelte
Majefteyt te beantwoorden (welke was om u Edelen
nevens hare Majefteyt 'm de vóorfz. vrede-handelinge
te vervoegen, 't welk u Edelen eerftelijk is geproponeert door uwen Gouverneur den Grave van Lycefter,
en naderhand door den Heeré Herbert) fuffifant genoeg
was om hare Majefteyt te bewegen om haer in defe fake met uw* Edelen nier meer te bemoeyen : defen niet
tegenftaende , vermits hare Majefteyt acht dat 't voorfz.
dilay alleenlijk vöort-komt van de praclijken van eenige, fonder dat het van de fteden en gemeenten is geap-

probeert of goec gevonden, welke hare hoochigemelde Majeft. verhoopt ( confidererende hoe veel fydoor
verfcheyden vertoninge in hen-luyder regard heeft gemeriteèrt) tot haer wel te zijn geaffeöioneert. Zo heeft
hare Majefteyt fiende op haer eere , goet gevonden ,
niets achter te laten dat eenigfins mochte ftrecken tot
haêr welvaren. En derhaiven , na dat fy den tijd van
feven maéndert na ü vöórfz. arttwoort hadde verwacht ,
fónder eenige antwoort of excufe te ontfangen , fo
heeft hare hoochgemélte Majefteyt goet gevonden na
Ooftcnde te fenden hare voorfz. commiflariffen , die
gereet fouden wefen den 1 1. Febr. left-leden te Douver
t'fchepe te gaen, hebbende hare Majefteyt 't felve niet
wel langer konnen uytftellen, gemerkt fy óp de hope
vin u antwoort aireede langen tijd geleden den Hertog
van Parma hadde belooft hare voorfz. commiflariffen
over te fenden. 't Wdkd'eene tijd voor, d'anderena,
uytgeftelt wefende , fo was den Hertog van Parma
eyndelijk beweegt te denken dat hare Majefteyt niet anders dede als met hem fpelen , om welke oorfake dé
voorfz. vrede-handelinge was komen te ftaen , op den
voet om t'eénemael ómgeftoten te worden.
Hierom , gedurende den tijd van de vrede-hartdelinge , na dat U E. E- beter infigt hebben genomen op de
voorfz. própöfitie , die tot geen anderen eynde ftrekta
als tot üwegemeenéwelvaert , gelijk U E. E. felfsligtelijk konnen fienen bemerken, indien fy doorpaflie
niet zijn getranfpórteert, fo fullen fy goed vinden eenige
commiflariffen na Ooftende te fenden , om % in da
voorfchreven vrede-hartdelinge , op fo danige faken als
U E. E. fullen mogen raken neffèns de comraiflariflen
van hare Majefteyt te vervoegen.
Hare Majefteyt heeft
fonderling bevel gegeven aen de voorfz. commiffariffen,te vorderen allc't gene dat foude mogen ftrecken om
de voorfz. landen te brengen tot een gewenfehte vrede
énrufte, ïn-voegen als fy hier vorens daer van hebben
gegaudeert door het 'weg-fenden van vreemde Krijgsvolk uyt de voorfz. landen , en de confervatie van de
religie (die hare Majefteyt altijds in alle hare aclieri
ogenfehij nelijk voor al de wereld heeft betoont in (onderlinge recommandatie te hebben ) en tot reftabliflèmentvan eenfodanig Gouvernement, als met uwe oude vryheden en privilegiën foude mogen accorderen.
Welke intentie van hare hoog-gemelte Majefteyt niec
voortkomende als van een koninklijk en chriftelijk
herte , bekommert voor u welvaren in 't gemeen heeft
harecommiffariflèn noch daer-en-boven belaft te ,vorderen en te beforgen, hoewel U E. E. niemand fonden
om fig by die van hare Majefteyt te vervoegen , welk»
niet tegenftaende alle uwe vreemde manieren van doen
in haer regard, voor God en de menfehen haer doens
halven gerechtveerdigt fal blijven. Zijnde voor hare
Majefteyt nict-te-min een grote wonde en hertteer te
fien , de gene , voor de behoudenifle en welvaert van
de welke fy grote extraordinarife forge heeft gedragen ,
fo opiniatffr om te refuféren felfs , 't gene is ftreckende
tot haer eygen welvaert, en fonder 't welke eyndelijk
niet anders foude konnen volgen als hare , en der landen ruine. 't Welke in 't effeel is , het gene , dat wy Ü
E. E. van wegen hare Majefteyt hebben te verklaren.
Refteert alleenlijk een poind van een ander fubjett t
daer van hare Majefteyt feer gefaceert is , te weten , van
de procedure , die men houd tegen den Cononel Sonoy
en andere diergelijke meer. En alfo defelve procedure
noch wert gecontinueert, foheb ik uyt den name, en
door laft: als boven, UE. aen te feggèn, dat fo verre
gy-Iieden niet defifteert van fodanige maniere van pro*
cederen , by wege van feyte en hoftiliteyt tegen defelve,
en hen-luyden niet en doet gevoelen dat haer faveur hen
heeft geftrekt tot beter tra&ement na defen , fo fal hare
Majefteyt genoodfaekt wefen , haregunften enfecoers
U E. E. tot noch
, t'eénemael in
den, enu alfo plattoeopuvergunt
felven te laten, fonderte hou-»
haer
meer met uwe faken te willen bemoeyen. Daer van ik >
foveelmy belangt , ten hoogften bedroeft foude wefen , en u derhalven rade als vriend , als eene die na fijn
vermogen uwe fake altoos heeft gefavorifeert en by-goftaen, behoorlijk regart te nemen, enfbveerdiglijkte
rcfolveren óm aen hare Majefteyt in alles billik contententene
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plaetfe importeert de gemèene fake , en hare Majeftey t
in 't particulier, ter fake van de ftad van Vhfiïngen)
fulke ordre te willen ftellen , dat fy in toekomenden tijd
geen quaet tradtement ontfangen , ten oplïen van hare
foldye of anderfins hen te beklagen of te doen dat den
landen namaels foude mogen leet wefen , gelijk eenige
andere ónlanx hebben gedaen. Door welke rondigheyt
van hare Majeftey t gy-lieden wel bemerkt mijn Heeren,
dat fy niet verdient de valfche calumnien , dimmen in
verfcheyden oorden ftrooyt, tegen de oprechte meeningen en handelingen van hare Majefteyt.
' En overmits men geweygert heeft te ontfangen de
l in 't eyland van WalMonundeeurdaerRulTe
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na een andere compagnie ,
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tDe &eeten Staten generaeï ïjebuen op btfe pjopo*
fitten ban JDiïïitgbp en üüïegtep ïjace Deïibccattcn
genomen / en op öefeïbe baec na Saté anttooo?öen
geïijft top tet geïegenbee
fcljufteïijft obet geïebect/baï
.
em
pïaetfen fuïlen bec
tiee-en-tufleben i$ ben<©becften &onop een bnef*/
fceri fonöec onöcttenenmge upt & teeebt gefonben
(het toclcn op mp gefien 5tjnöe / ia 000? be öanb ban
öe 2Sucgcmeeftcc <Debentec aengefien Ijeöbe ) inbou*
benbe aïg boïgt : «eDeïe/gcfïcenge/mitg befen boen top
" te toeten/utoec€. en bén b?omcn manhaften foïbaten
» onbentuicnüebeïe/ batbeteccebanJ©iHngöp/pet
stegen fonbecUugé ïjace maje(ïept^<i5oubecneucgenetaeï/
fZ taan betmitg 't af toefen ban fijn €teell. ban befelbe öate
imctjt maitft. bjteuen en ïafï ontfangen ïj«ft / ntoe ge*
Wonden. ffrcngUcpt / cn ntoe onöecöcbbenbe foïbaten/ mitfga*
» bec^aïlc anbece ïjace .ïBajefïept^ toegebanen in fon*
» becïingececommanbatieteï)oubcn/ alïe toegen ban
„ fepten/ cntoapehen/ooKaïleanbeeetigocenfep^oce*
„ bitten af te boen; nietaUeenmettooo?benenreman*
ficanttcn/ maec ooïunettetbaeö/ enjöbetoöojben
3)
met brengen cfTectncïrjrtcn / tot toeïnen epnbe ftjnc
3>
43efïc. acrtfïont£bettccUtnabcn$age / gecefoibeert
na boo?gaenbe communicatie/ en bpo?bene'tbom
i-> ban oojïoge ubenautoenbetcboenfebepben/ enïjen
„ af te boen manen. So ban jobamge ïjate B)ajeflept^
„ en (tjneeebelengeenpïaet^gcypen/ aflefumeanbc*

/^

fo(ö^cn?00?fafte ruUen hcfaben fjCh te be*

»

bannen : trt geujftec boegen oor met Dieban^eec:ig „
DcnalcceöegebanDclttuxtfö/ Die goeD en fïanöbafï
toet* „
blijben j öeOt goeDe toacïjt en blijft boüjecöig/nfehït
toacbtenöeöcntijb/ op bat men geert faheconf
3£cn 2Uïmogenben <tëoö fïecneu ^batum
obec-pïe.
nteutoe fttjï.
ben) 26. JFebi.1588. (bati^bcn7.IBattö »
Htcccljt/

15884

3&tn 14. IBattij stjn eenige gebepttteerbe banbe
Staten ban ^oïïanb tot «tcecijt getoceft bp ben ^he«
i^eerc 25aton ban HMlugüp / en bccfoc&tcn bneben y?opooR«t
na J^aecben acn <£apttepn öenc&p : toacc op l)p ant* gJ.ogwn
tooo^be/ in-gebaïïe'tbolhboo?^eb£rtbïtntorcI>gc* ^i*
nomen toecbe/ bat bat gtötegetupgentHTegcbcnfou* vmmu
ocgenbebe* ggj'jk
be ban ban
Datenbacegoeben
totlïe/
omtebern
. IBaec
geette
^ajeflept
op ïjem geb^aegt Deputm»c
toecbe/ of fp-ïupDen Öace fïeben totïben In-nemen i öoi dc
't toela ïjp fepbe geenfm^ b'tntentie te $w : maec boel ^fg,;
ban fehetc pecfonen te befcöecmentotbatöacefane im&
becöoo^t fouöe jijn / l)en boo?|ïe»enbc fcfecce acte on*
ïangp/ fo Ï)P fufïtncecbe/ gemaeht en gepubïtceect
fonbec centge ofi$e. ^p anttooojben / bat (p aï^ ab^
folute ï^eecen moeïjten b'oo?ïoge boeten tegen ben
genen bie 't hen goct boebt. üiec op fepbe TOmgbp/
bat fijn <£w% ban Stpcefïrc hun <ecubccneuc ge^
tooien toa£ / ïjebbenbe btcnfhalben anfoïut com*
manbement in 't fïuft banoojïoge. 35e gebeputece*
ben foebten te infeeccen bat batopbieïbboo?bigeuc
ban fijne commiffïc : toaecop3©iimgbpbectoonbe/
bat be Staten genecaeïl)£nt«6cuo. genecaeï gemaelJt
Öabbrn ban bace pjobinttcn / en fijnen ïafï bie pjoce*
bectbebanbacelBajifï. cm aneenïihobecbaecboïn
ban ïjectoaect^ obec te gebiebcn / onbetfebepbenbe be
pïaetfentn ttoce onbecf cbepben ïafren. 3£oenb?aeg*
ben Ijem öe gebeputeecbe / toat ÏJP ban öe Staten toiï^
be mahen^bP anttooo^De ben ïupbente cefpectecen na
n / acten en contcacten -, en toe*
epgene
baec
be pjibiïcgic
öecïiomen
op't fUifc ban Baecben/b?aegöen fp bem
of bP hm totïöe toepgreen be b?iebenbco?^aecbcn
te fcljjijben / baec op bp lepbe ja / ten toace men bem
anttóoojbe gabe'op 't fïuhban^cbenbïtft/ Ö'ecne
fïceefcen*
genecaeï/ töebebe*
b' anbece pbcnfpba
c 3pnbe
faftetotpacticuïie
aect/ / baecopfc
baectoeïb
öe
ïen bec Staten toepniggecefpecteecttoiecben: baet
op bP toebecoin fepbe / bat 't becfoeft ban bace M&
pben-ïup*
geaebt bttoo?be : toaecopb
beeï minbpgebjae
jeflcpttoebetom
toecbe/ Dat bace JBajefï.
Den
met Öefe faae niet te boen babbe / nocb be <6?abe ban
Epcefïec ooft: bP fe$b* I Dat aïtoaccnfp maec met
ïjen aUren inbecbonö/ fptoeïbccmocbtentetcacö4
ten te mtbbeïenbeberfcbtïïenenttoifïen/ toaecupt
ïtcbtcïijh Cbnfïen-bïoeb foube mogen becgoten tocc*
ben/ en bat öooj eenige quaettoiïïige/ enbaeceentrj
gcotec mifbecfïanö tot aentoafcb ban htt toantcou
toen/ upt te bectoaebten f!onb / en bte£ teitimf
Detoijre fp-ïieöen bace iBajefïept gebeben baööen /
bact-Iieöen befebecminge bpbecbanö te nemen / en
bat fp-ïiebcn bojbeeg ben ï^cece €>?abe ban SLpccflec
feïf^ (^oubecneut genecaeï gemaent baöbcn / cu
öecbaïben Docbtet ïjm ceöenoat fp-ïupben niet
moebten Dtfponeccn ban af te fïeïïen ben genen Die bp
in ampte gefïeït/ en bem eeb gebaen baöbcn / en öatfe
feïf^ niet eene acte manen moebten tegen bcni of De
fijne fonöec fijn confent / en eenige anöcce p?opoofïen
mecc bp Den boojfj. ï©Üïugbp aengeteftenc/en bp öen
23ucgemeefrec ^ebentec met fijn banö gecojcigeect.
£)p Defe p^opooflen i$ onïant Daec na eenhïepn
ttactaetgen in Djuft uptgefiomen binnen Uttctfyt ^Oerno»
geDniKt/met befen titxil : €en tcefeïijKe toaecfebou* m tm
toinge en bccmaninoeboo^benintooonöecenöecge* gS'JgS»
itnteetbe p?obintien/ tegen^bcngecnenDiefïgcoe* öe-Sen,
men en noemen ^oubecpne $>eeccn ban Defeïbe / i»
toeï acco?öctenDe op De becatiDcringe ban öen ja*
te 1588.
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35en %ntmt ban bit boecaen toetb gc^onben te toefen ben boojnoentöen t23utgemecfïcc <3^
bentec / én i$ baec ooft mcbe befcljuïöifft en öem
te ïajle geïepb ten tijde pp biet na gebangen toet*
De / en toecb ooft op eenirje cebcnen baec in gcmcii'
tfoneett gcccatnmeett/ bcg ïjp ontftcnDe Ijct fclbe
geniacut te \jzbbm ; en Detoijï men (jet ErefcD^ift
niet ttonöe befcortten baec uptöet geb>ufct toa£/
en ben 3£nic»ec bfe fijne betanttooo^öinge en be
iDiffibcn on ben naem ban ben tfaeb en M&&
fïcaet ban mtcp in b?nfcuptgegeben ïjabbe/ baec
tan ooft niet toiïoe toeten /50 toietbljctcbentocl óp
fjem geöonben : maee bp I)em ontftent / bog ift bp
öebal binnen Htcegt toefenbe/ beeft mp ben bjttc*
net 3(an «Co^neïifs. ftlfg baec ban een ercmplaec
gebaen/behennenbe*tfeïüe
ïjent gebjuut
te 5ijn/
en bat Öp Det erentplaet ofOpeoppe
ban ^ebentec
ïjabbe
wtfangert:
foei laten
bolgen al£topeenfnïïen
libel'tfjiec
fonbecbaetom
naem /ebem
baec
wpt men
ban 5ijnbc
genoeg/ beftanpattpfeïjap
ïanb
getoeeft
af nemenin; befe
ï}et tjjbin't
inïjoub
toa£ lupbenbe albu£.
NOyt hebben de vrome liefhebbers des gémeynen beften , meerder óorfake gehad met bedrocffenifle fig te verwonderen over het voorftel der gedeputeerden Raden van de Staten van Holland, als
nu j zedert dat fy verftaen hebben dat den Banderheeré van Willugby in de conferentie met den felven
gedeputeerden den 14.. defes maends Martij gehouden,
voor antwoorde fóude gegeven zijn. Dat fy als abfolute gebiedende Heeren d'oorloge maken en voeren mogtenna haren welgevalle, dat hare Majefteyt,
nog ook fijn Excellentie met.haer-lieder fake niet te
doen hadden , en zö het anders toegaen foude, dat
fy op haer ftucken fotfden moeten verfien.
Wel is waer, dat onder 'tdekfel van de fouveraine heerfchappye , alle des lands faken (met het verlies van de omliggende fchone landfchappeii en magtige fteden ) tot fo deerlijken verloop gekomen zijn ,
dat hare Majefleyts hulpe en alle fijner Excellenties
moeyten ons niet hebben geprofïteert, nog in fuiken
geftalt nimmermeer profiteren fullen, dat vvy eyndeujk onder dó belëydinge van defe fouveraine Heeren,
dagelijks meer en meer afnemen en van lid tot lid als
met een kleen vyer uytgeteert moeten worden , het
\velke by den verftandigen over lange voorfien , maer
niet by yederen , zo des behoorde gade geflagen ,
veel min betragt worden om te beteren , voorwaer
onfes verblindheyds èene feer grote ftraffe, dat wy
fchijnen willens en wetens niet alleen luft te hebben
om verloren te gaen , maer den genen die onfe faken
tot daer toe met hare fouveraine heerfchinge verdorven hebben, hare autoriteyt tegens eer en eéd,regt
en billijkheyd nog foeken te ftijven.
Defe fouveraine Heeren konnen niet Ontkennen ,
fy hebben in de oogftmaend van den jare iy8j.hare
Majefteyt met veel biddens en fmekens demoedelijk
verfogt , dat haer believen wilde eenen Gouverneur
van voortreffelijken aenfien herwaerts over te fchicken , door den welken hier vervallen autoriteyt wederom opgerigt mogte wórden. De Koninginne om
te betonen hare milde goedhertigheyd t'onswaert,
hóe lief en weerd fy Ons hadde , heeft haer niet befwaert ons te fchickeii èen van de voortrcrfelijkfte
Heeren hares Koninkrijx, en is over fulks in den tradate vanEngeland uvtdruckelijken verfproken geweeft,
dat hare Majeft. of den Gouverneur generael vanharent wegen met denJRade van State voorfien foude,
op de yerrigtinge van de gemeyne autoriteyt, als de
welke in den lande feer gekrenkt én vermindert
was.
Is 't dan met de autoriteyt van hare fouveraine
heerfchappye in den jare 15^. der maten geftelt geweeft, dewelke zedert met der landen verminderingé zo feer gekrenkt is , als eenen yegelijken bekent,
\Vaer toe willen fy nu dan óp haer aller-fwakfte tegens
d' autoriteyt
IV, deel van fijn Excell. die fy felfs hare Majefteyt

afgebeden hebben, hare fouveraniteyten ópfóeken eh
in tegenftellinge verheffen ? daer fy ter contrarie
behoorde om des lands-welvarcn te wenfehen , dat
d' autoriteyt van fijn Excellentie
mogen gefterkt worden, om de hare door de hadde
fijne te verrigteni
wel wetende dat fijn autoriteyt, foude fy de onïena
den tractate van Engeland verrigten kunnen , veel
fterker als de onfe wefen moeite , dat ook fijn Excell. volgens ons eygen felfs verfoek , hier gekomen
isi om dat onfe autoriteyt door de fijne, niet de fijne
door de onfe, geredrefteert foude worden.
, .
Defe fouveraine Heeren hebben immers tot onfer
landen fware koften, periculen en verderffeniffen genoeg konnen leeren , dat krijgs-faken fonder fouveraine magt en gebied niet te beleyden zijn, datfe ook (Fol. 4Z.)
niet by velen, maer by een-hooft alleen moeten beleyd worden , haer confeientie tuygt haer , hoe qualijk (y die fouverainiteyt tot nog beleyd hebben, toe
wat elendigen ftaec de gemeyne s'Iands-fakenverbrot
zijn , en zo fy nög een jaer lank die fouverainiteyt
beleyden, dat de reft van den landen, even alfo gelijk
Braband en Vlaenderen verbrot fullen worden , daec
toefy alrede zo goede fundament geleyd hebben, mits
hare vrienden , bondgenoten en eygen mede-lidmaten met den gemeene s'lands-wapenen aengrijpende ,
hare Majefteyt en fijn Excellentie trotferende traclaten, trouwe en geloof brekende, als of fy den Konink vanSpangienfulx gelooft en gefworen hebben.
Onder defer lieden forgelijke belëydinge heeft de
Koninginne haer geld en middelen , hare edelen en
onderdanen bloed , haer eere en reputatie niet willen wagen, daerom is 't dat fy in den traclate met ons
gemaekti de voornaemfte poinclen vaneen fouveraine regeiinge tot hare of haers generalen Gouverneurs
difpofitie met den Rade van State behouden heeft :
voor eerft, de krijgs-beleydihge beyde over haer en
onfe magt te water en te lande, nieuwe ligtinge van
uytheems krijgs-volk , de handhoudinge van de krijgsdiïcipline, 't gebod Over de particuliere Gouverneurs*
de reformatie van de munte, d' inneminge van de gemeyne s'lands-penningen en contributien , d'afdoeninge van de misbruyken en lorrendraveryen daer. in
gevallen, de belëydinge en d'uytgéven van defelve
penningen ten meeften oorbaer tegens den vyand te
water en te lande , met den Konink van Spangien
nog met eenige uytheemfe Heeren of Potentaten geen
tractaet of handelinge aen te gaen. Zonder hare Ma ] jefteyts of hare generale Gouverneurs voorgaende
confente , den vyand geanen toevoer te doen , de befigtinge aller voorvallende fwarigheden en gefchillen,
tuflehen de provinticn en fteden of leden , de verrigtinge van de gemeyne autoriteyt, in fomma d*infteliinge van alle goede wetten en ordonaantien tot
den gemeynen lands oorbaer ftreckendej op alle defe
poindlen en aenklevende faken heeft hare Majefteyt in
de voorfz. tra&ateh, zo wel en wijflelijk voorfien,
dat niet defe, die fig noemen fouveraine Heeren, maer
haren generalen Gouverneur met den Rade van State
ordineren en difponeren foude, om dat de landen
door de vorige confufien van raden, even gelijke magt
van de particuliere Gouverneurs en quade belëydinge van fouveraine regeringe niet ten ondergaok komen , nog hare Majefteyt van haer hulpe geen fchande nog fchade lijden foude.
Waer toe dient dan datfe haer roemen te zijn fouveraine Heeren, of datfe haer by den KeyferKarolo
vergelijken willen , anders dan om pértyffchappen en
te twiften onder de provinciën , vervremdingen en
verbitteringen onder den groten te veroórfaken, hun,
ons , en onfe nakomelingen , tot eenen fpot temaken
by alle Vorften en Potentaten om werelds , Hans
Schijtpeper, Hans Meersdrager , Hans Brouwer, Mbb(f£,
Hans van
Keeskoper,
HansMeulderj
d'inftrumentwe^enDe'j
fende
de fouveraine
Penfionariflen.
Zo worden baStte
wy vaft in vremde Koninkrijken begekt en befpot , hier «mart*
mede doet den Spangiaert zijn profijt, dit zijn de batementen en fchoufpelen die men in Spangien , in Vrankrijk, in Braband, en aller wegen vanónfe fouveraine
'
&
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Heeren fpeelt, en waer mét ïiaire rhaelty den en banketten gehouden worden.
En waren wy niec in eenen verkeerden fin overgegeven ,jagende na ons eygen fchade , fchande en verderffenifle ? zouden wy fouytfinnichlijkdood-braken,
datwyin onfe uytetfte fwarigheden d'eenige vriendinne , die naeft God macht en wille heeft , ons in onfer ellende by te ftaen , en die wy alleen onder alle
Vorften en Potentaten hulpfaem en medelydich
bevonden hebben , met fo groten wederweerdkh-'
öndankbaerheyd en verbitteringe verwerpen
heyd,
foud
en.
;
't En valt voorwaer in geenen menfehen oordeel
dat yemand zo verkeert fot fouden konnen wefen ,
als defe fouveraine Heeren metter daed bevonden
worden , die den Banre-heere van Willugby , uyt
den monde hebben dorven feggen , dat fy óörloch
voeren mogen na haren welgevalle , en dat noch de
Koninginne noch fyn Excellentie met haer faken niet
te doen hebben.
Daerom is 't dat alle verftandige ifulke vermetende
raferyen overwegende, en fiende dat de vyanden geenen meerderen dienft fouden konnen wenfehen, fig
in haer gemoed verteken houden , dat defe Soüverains
met den Hertog van Parma fecretelijk moeten vereenigt zijn, foekende daerom fig meefters te maken .
op dat fy de verkogte landen des te. beter fouden konnen leveren, 'c Welk niet te vergeefs noch fonder
merkelijke oorfaken gefeyd word , aengefieh onderde
Staten van Holland fulke lieden compareren, die korts
na datle over 'tonnofel bloed van Leyden geftaen
hadden , fig beroemt hebben tegens trouwe vrienden , dat fy de commiflie van't gouvernement van
Vlifiingen van den Hertog van Parma al verkregen
hadden.
Maer wat reden hebben fy de fouverainiteyt fich
aen te meten , want door de verlatinge des Koninks'
van Spangien geenen anderen Heere in fyn plaetfe gekomen zrmde , is wel de beleydinge en het gebruyk
van de fouveraine magt gekomen aen den genen die
fcet volk van den lande llaets-gewijfde zyh reprefënterende , maer aengefien dat fy luyd des tra&aets van
Engeland, defelve beleydinge en 'tfelve gebruyk
hare Majefteyt, durende haer fecours of hare Gouverneur generael , dat is fyn Excellentie met den Ra*dc
van State hebben overgegeven , en ondertufïchen over de poincten eenes fouverainen gebieds , hier vorens aengetogen , geen difpofitie altoos behouden
hebben , dan alleenhk dat fonder haren advyfe geen
uythcems krijgs-volk geligt , geen impofitien verhoogt,
geen munt verandert , nog in geen handelinge met
den Konink van Spangien , of defes lands vyanden
mag getreden worden , zo is't niet anders dan eénfötte
opgeblafen ydelheyd , fig aen te meten , 't gene fy voor
eenen fekeren tijd hebben overgegeven.
En of fy fchoon beweeren koften dat fy inde plaetfe
van Konink Philips getreden , niet alleen 't gebruyk,
maer ook als fuccefieurs 't regt van fijne fouveraine
heerfchappye verkregen hadden, waer by dan alle
Vorften en Potentaten van Europa geërgert en tot
meerder ongunfte verwekt fouden worden. Zo waer
het dog«al even-wel te vergeefs fig te beroemen 't geen
fy volgens den voorfchreven traclate by haer fel ven
nier. fouden gebruyken nog in 't werk leggen mogen;
Wat heeft het hen geholpen dat fy voor den tradiate van Engeland 't fouveraine gebied in haren handen gehad hebben , 't is immers waeragtig dat fy niet
hebben kunnen beleyden nog immermeer beleyden
fullen, dan tot der landen ganfche en geheele verwoeftinge, en daerom is 't dat men hares Majeft. niet
alleen hulpe , maer ook voornamentlik eenen Gouverneur generael verfogt heeft.
En wat was de natuerlijke redenen gelijkmatiger,
dan dat hare Majefteyt befonder des verfogt zijnde,
alfulken voorwaerden befpreken foude,als tot beleydinge van de fouveraine magt , en om van hare hulpe gewifler vrugtcn te fien , van node waren , want
daer men verfoekt hulp en byftand , wie fal daer wet-

ten en cöndïtien (tellen, die hulpe verfoekt, of die
verfogt wort? die den nood dringtom hulp te bevorderen ,aenbicd fig alle redelijke en vriendelijke wetten te ontfangen. Gelijk die gene die fig regtevoort
roemen fouveraine Heeren te zijn van aenbegin , den
gedeputeerden van Utregt in vollen Rade verklaert
hebben , als 't blijkt uyt de brieven die deshalven in
voorleden Septembri in Holland gedrukt zijn, dat
fyn Exeellcntie hier gekomen was om te regeren,
niet om geregeert te worden : om te gebieden , niec
om geboden te worden : om wetten te ftellen ,
niet om te ontfangen , maer is by den vromen liefhebberen des gemeynen beften wel gade geflagen,
dat defe fouverains op dat poinct niet een woord
geantwoord hebben noch weten te antwoorden ,
dewijl fy federt aengenomen hebben fyn Excellentie felfs wetten te ftellen , om de mate van de fchan-»
de , confufie en verwoeftinge , daer mede defè landen
gedreygt worden , des te eer te vervullen.
Enalis'tdat hare pra&ij ken daer metzy den Prince
van Orangien zojam merlij ken gekruyfigt hebben , meer
als oyt bevorens onder den goüvernemente van mijri
Heere den Grave vzu Lycefter gebruykt fijn geworden , oorfake dat zijn Excellentie feer weyhig herwaerts over te wege gebragt , de Koninginne ook
van hare hulpe feer geringe vrugten gefièn heeft , zo
weten de Soüverains nogtans 't gene fy felfs hebben
geprac~tifeert,fijn
Excellentie
en den
Engelfen
den
hals te leggen , even
in gelijke
wegen
als fyop hare
Majefteyt foeken allefins te lafteren , om dat fy na
zo veel ondankbare wederweerdighedén den vredehandel voorgenomen heeft, van den welken hoe zy
hen meer gelaten befchroomt te fijn, hoe fy hare Majefteyt daer toe met valfche blamatien en verfierde
calumnien meer zijn porrende, fulx dat men met
meerder waerfchijnlijkheyd foude mogen feggen ,
dat fy door zodanige bedekte omwegen eèrfthare^Majefteyt
op Parma
't hoogfte
verbittert
hebbende
, den faken
Hertoge van
belooft
hadden,
defes lands
tot eenen vrede te helpen dryven.
Want al is hen aenyankelik geraden en gebeden
geweeft , dat fy om de Koninginne van de vredehandel af te wenden , hare Majefteyt en fijn Excellentie
beter contentement geven fouden , met beftandiger
ordeninge om den krijg te mogen continueren , zo
hebben fy nogtans daer op niet willen letten , maer
hebben alles contrarie gedaen , mits zedert voorgewend hebbende meerder oorfaek van verbittering',
zo mèt vervolgen van hare Majeft. getroufte dienaers,
als in't verklaren dat fy fouveraine Heeren d'oorlog
voeren mogten na haren welgevalle , dat hare Majefteyt met hare fake niet te dóen hadde, en andere
ontallijke onverdragelijke daden tegens fijn Excellentie
t'haren fpijte voorgekeert, hare Majefteyt daer met
te forceren , datfe immers haer voornemen töt vredehandel geenfins veranderen foude.
En vobi waer is't alzo , dat fy als fouveraine Heeren den krijg na haer goeddunken voeren mogen ,
dat ook hare Majefteyt nog fijn Excellentie met haer
faken niet te doen hebben , fy-luyden daer met bestuygende , dat fy het traöaet van Engeland van hare
zijde airede voor gebroken houden , aengefien fulx
met den felven traclate geenfins beftaen kan , wat
laten fy dan geheel , waerom hare Majefteyt den vrcde-handel niet foude bevorderen. Zo is nogtans hare Majefteyt defen allen niet tegenftaende , tenopfien
en uyt medelyden van de eenvoudige onnofele gemeente die
, dés niet vermag , niet gemeynt met den
Konink van Spangien anders te handelen dan voorbehoudens de vrye oeffeninge van de gereformeerde
Religie , en op zodanïge verfekeringe , niet als onderdanen van haren Prince, maer zy felfs als voor
haer eygen onderfaten van haers gelijken fal mogen
Of nu oyt vart aenbegin des werelds eenige natie
eyfehen.
van een chriftelijke Öyerigheyd zo veel weldaden gefchied , die nogtans by defe Soüverains zo qualijk
bekent en zo verkeerdelijk opgenomen
zijn , wil«
len
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len alle vrome liefhebbers des gemeynen beften den
ingefetenen defer Nederlanden te bedenken gegeven en
(Fo!.«0 gebeden hebben : fy willen hun des betuygc houden ,
dat defe faken hun niet fijn voorgedragen, doorhaet,
nijd, of andere quade affe&ien, fonder alleen uyteenen oprechten yver des algemeyn welvarens. Ziende
voor haren ogen de elendigfte verwoeftinge die oyt
Gods toorne opaerden heefcgefchieden laten, byalfo
wy in tijds ons felven niet andeis aen Hellen , het welke
zy eeds en confcientie halven in dit openbaeraenftaendeen dreygendende perijkel langer niet hebben konnen verfvvijgen. Teneynde alle vrome Land-faten op
defe redenen met ernftiger aendacht lettende, aen hare
Magiftraten voorts doen bevorderen , dat hare Majefteyc over den tractate van Engeland in alle zyne
poin&en en fijn Excellentie over d'autoriteyt hem
competerende , genoech gedaen worde , wefende d'ee■nich middel dat ons naeftGod Almachtichtotonfebehoudeniffe en afwendinge van des vyands liftige praktijken overgebleven is , en fonder het welk onmogelijk
is , dat de landen als bald niet vallen in d'uyterfte verwoeftinge.

<^aec# nocö omtrent ben feïuen tijboanmbnin
uptgeuomcn / een €rtcact upt feftete bneuen öen »+♦
Mmt 15S8. na öen olbenfïijï / gefcïfêetoen enge*
fonöen aen een doelman tot Sternen/ etc. 't toeï&
menacöte Dn ben felnen %i\ttm becjiectengefïcopt
te fijn / ban toecbe onthent até noren: $}ct inïjQUö
öaecoanttja£ UinDenbcal?noïgt.
GtttAtt
GIfter avond hebbe ich hier tydinge bekomen, dat
ban fehere
op de vergaderinge van de generale Staten in Holtotefals
land gelefen is een a&e , gedaen by den doorluchtiban 25:e*
men frefcaï gen Forti: und Heeren , Heeren Robbert Grave van
men jniis Lycefter in Decembri left-leden onder fyn hand und
zegel , daer mit hy fich zynes Gouvernements , fo in
den Nederlanden gehad , ontflagen heeft und ontflagen
haldt, waer mit hèt meerendeel van de felvige Staten
fogants und gaer verblijd fijn, dat fy bald allen onluft
van de muyteryen in haer landen verrefen , in den wind
geflagen , und der vergetenilfe bevolen hebben , niet
nochtans fo ich aen d'ander zijde verfta fonder grote
bedroeffeniffe des gemeynen volks, und myner eragtens zijnd fy beyde niet wel bedacht , de eyne om
fïch daer in te verblijden , d'ander om fich des te bedroeven, doch moet ik bekennen dat der droeffeniffe
groter oorfaek zy , des confufions halven , die daer
uyt te verwachten ftaet , anders dunkt my enkele
narrerye zijn , fich te funderen op fulke refignation ,
die niet in Engeland , noch binnen den Gouvèrnmente »
maer in defen Nederlanden und in der Staten algemeyne vergaderinge daer toe verzamelt, richtelijk hadde
behoren gedaen te worden , want in gelijker voegen
moet dat af-fcheyd wie dieaenkomfte gefchienj fulks
uw' E. L. gedenken mach aller wegen felfs in minder
faken gedaen te zijn. Het is ookyeder menfche kennelijk, dat fodanige refignatien aen te nemen, genen
Lands-ftende vry ftaet , fonder daer toe voor al van de
Gemeynten gelaft und geautorifeert te .fijn , waer toe
dan eerft de land-fchappen hadden moeten befchreven
worden , om tot haerder by-een-komfte te verhandelen in wat voegen de refignatie behoorde te gefchieden,
of de forme wel und recht gehalden waer» Zo ja, of
ook den landen nut, oirbair und eerlijk zy de felvige
aen te nemen , uyt wat oorfake die gefchied , en hoe
defelve oorfaken fouden mogen gebetert worden, und
hare Majefteyt gebeden s der refignation niet tegenftaende den gemelten Grave van Lycefter wederom in
den Nederlanden te fchicken. Hier-en-tegens word
ick bericht , dat fonder op eenige der voorfz. faken gedelibereert te fyn, de Gedeputeerden van de generale
Staten , ein gemeyne vergadering geleyd hebben , om
op der landen regeringe , als door de op-gemelte refignation genoegfaem vacerende aenftonds te verfien ,
niet jegenftaende 't felvige met advijs van de Koninginne gefchieden moefte , und heeft my eener van hare
Raeds-genoten te kennen gegeven, dat al bevorens eer
men van defe acte wufte te fpreken op fekere geringe
*
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lit-tekenen van refignatie,de by-een-komfte op de vérafideringe van regeringer uyt gefchreven was , het welk
voorwaer der eerbaerheyd niet gemeflig is , en \raer
met te feer blood ontdekt worden d' inwendige paffien ,
door de welke de faken van defe Nederlanden fchijnen
tot de tegenwoordige ellende verlopen te fijn, my erbarmt der armer gemeynten , die van hare hoofden fo
trouw'looflijk verleyd worden , en wil uw' E. L. des
genoech verfekeren , dat ich noyt geloofc hadde dat
onder hare Regenten alfo vele onredelijkheyds gefchuyld hadde, als ich uyt de vreugde defes refignations, enuythetgenefy-luyden daer mit voorhebben,
gefpeurt hebbe, daer mit fyd'eere defer Nederlanden
en 't gemeyne nutz fchijnen , om de handholdinge
van hare gewaldige heerfchappye , verkocht te hebben. De Konink van Dennemarken en funft alle DutyfeForften willen defe oneerlijkheyd und ondankbaerheyd gewiflelijk ten hoogften opnemen , und ben des
beducht dat het denNederlanden noch niet wel vergaen
wil , infonderheyd daer ons bewuft is , hoe qualijk opgenomen word in 't Hof van Dennemark , dat men
den Grave van Lycefter fijnes tractements halven in
den Nederlanden fo weynig gelijks gedaen fol hebben, dat daer middelen tollen zijn voorgenomen , die
den felven Nederlanden tot een eeuwige fchande gedyen willen. My word hier fekerlijk verklaert dat
der gemeynte dit alles onbekent zy , en des te trouwelofer word met haer gehandelt , dat de genige die
der landen profijt en eere te vorderen gefworen hebben , in beyde te feer godloos door fodanige voorftellen bevonden worden. Zo is my daer-en-boven
noch ter handen gekomen, wat fy voorhebbens zijn
in 't veranderen van defe regeringe te wege te brengen, den Banre-heere van Willugby , dien wy laeftmael in des Koninks Hof van Dennemark gevonden
hebben , denken niet anders te erkennen als Gouverneur generael over he;t fecours van Engeland , en
fchijnt datfe daer mit trachten 't geheel bewind van
de Nederlandfe regeringe beyde in krijgs en politife
zaken tot haerder difpofitie te behalden , und 10 men
hier vermoedet, defelve den Grave Mauritio van Naffau, als haren generalen Gouverneur ter eerfter gelegentheyd in handen te Aftellen , doch degene diefelfs
uyt den Staten van Holland fulks my vertrouder wijfe
hebben mitgedeylt, fonder genoemt te willen wefen ,
hebben fich daer in befwaert van wegen den tractaet
met de Koninginne aengegaen, uyt oorfake datfe my
vertrout hebben 't gene haerGefantendeMajefteytop
de eerfte legatie klaechlijk voorgedragen hadden. Als
te weten, dat yeder Provjntie 't opperfte gebied by fich
behaldende vele middelen van goede aenflagen bedorven worden , geen gebied noch gehoor inde landen
was , d' een trachtende den anderen te verkorten , of
d' een alfo vele, niet doende als de andere, gelijk in de
munte, cpntributien , en meer faken dageliks te fpeurenwas, waer door dan de koopmanfehap en neeringen vertrocken worden » partyfehappen en oneenigheden waren «rijtende, tot verderf van landen en luyden , het welke federt de aflijvigheyd van den Prince v
vanOrangien genoech gebleken fijnde, eenfamentlijk
hoe groten afbreuk de gemeyne autoriteyt geleden
hadde en de landen door gebrek van een hooft, ten
uyterften gekomen , over fulks genootdrukt waren
geweeft eenen Gouverneur generael , voortrotfelijkes
ftands aen de Koninginne te verfoeken , dat daer op
het contract van* Engeland befloten waer , enden Gouverneur generael van der Koninginnen wegen volkomen autoriteyd gegeven , om met den Rade van Srate
, te verfien op de navolgende ftucken, als op 't bewind
van des lands penningen ten meeften voordeel , op
de reformatie van de munte , tegens de confufien
van Raden, tegens de befwaerniffen enongemacken
herkomende uyt gelijke macht van de particuliere Gouverneurs, opde verfekeringe van de gemeyne autoriteyt, opdekrijgs-difciplinetewaterentelande, op
de inftellinge van den Raed van oorloge, opdevergelijkinge der gefchillen tuffchen den Provinciën vallende ,eyndlijk op de bevorderinge aller goeder ordonnauticn > dienende tot de behaldinge des gemeynen
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beften, welke ftucken ontwijffelijk begrepen onder
was , alles wat eenen generalen Gouverneur tot uy tvoeken noodringe fijnes ampts , over politijke en krijgs-fa
wendig en betamelijk is , dat daerom het zelve contract
in zijn geheel blyvende , geenen generalen Gouverneur
van der Koninginnewegen herwaerts over wefen konde , die met beyde over alle 't krijgs-volk , en over den
landen in den boven-genoemden puncten te gebieden
hadde , om welk by hem met meerder autoriteyt gedaen te worden , fy felfs eenen generalen Gouverneur
van hare Majeft. van Engeland veifogt hadden , en feer
inftantelijk gebeden, dat haer believen wilde haer autoriteyt enbevel over den landen en inwoonderen van
dien te gebruyken , niet meer of min dan of fy de heerfchappye der felver hadde aengenomen , welke faken
hy my toonde uyt feker ftucken injulio en Auguft.i ƒ85.
alfo in Engeland verfogt , ingewilligt en befloten te
zijn. Ik was derhalven uytnemende feer verwondert,
en verdroot my , dat metfoeene Koninginne, én met
fo eenen vorft als den Grave van Lycefter, fo ganfch 011weerdelijk gehandelt was, en voorgenomen nog voortaen met den Gouverneur van hare Majefteyt fo trouweloos buyten geloof , eer und eed te handelen, UE.L.
zullen verftaen 't gene ïch uyt den mond van defen mijnen goeden vrunt gevaet hebbe , dat onder den Staten
van Holland wel eenige zijn die de zaken regt begrijpen en geerne beter beleyd fagen , maer fy worden van
haer Penfionariflen alfo onder de roede gehalden , dat
hare goede meyninge ydel en fonder vermogen is j ich
cnderrigte hem nog wyders wat tegenftrijdinge en con^
trarieteyt het waer, te zijn Gouverneur generael van
der Koninginnen wegen en geen andere dan particuliere magt over haer fecours te hebben, dat het ook fpottelijk was en ongehoort over het kiijgs-volk eenen Gouverneur teftellen, waer over men tot aller tijd Kapiteyns
geftelt heeft, gelijk óvéf landen én policye der felver
Gouverneurs, daerom de Stadhouders van de vorften
defer Nederlanden altijds gedragen hadden den tytel
van Gouverneurs en Kapiteyn generael , dog dat defe
faute den onverfogten Advocaten en PenfionarifTen te
vergeven was , als van krijgs-faken geen verftand hebbende, ook niet overleggende waer toe den Raed van
Staten in zulken geval dienen of nut zijn zoude , als
het Hooft van dien niet anders wefen fol , als Gouverneur generael van het fecours van de Koninginne ,
allen *t welke ik uw' E. L. volgens mijne beloften, als
wy van Breemen fcheyden , geerne hebbe toe-gefchreven , begeercnde het zelve den Borgermeefteren metgedeylt te worden , ook ten eynde de Majefteyt van
Dennemark van alles iiader bericht bekomen mach ,
20 hem zen de zaice niet weynig gelegen. Wat de
Koopluyden belangt en de Wiflel-brieven daer uw'
E. L. my van belaft hadde , hope ik félfs •goëdetydinge te brengen , makende mijn rekemnge mits'Godes
hulpe overmorgen te verreyfen, Sec. Ylens datum Arafterdam den XXV.

^eere ban fama/ en anbere €>bcrfïe en Capitepnen.
3£etotjïe fijn <£rceïïentie ban cföafflau in Eeïanb
toag ten epnbe boojft. fo i^ben^ömiraelbanCn^
geïanb / lBtïo?b Cöarleg ïfautoert in Eedanb
gearribeert met acïjt Wotc fcijepen ban bare .ïfêajefïept en eenige $pnaflen ; met fycm quani ober
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Mitfyitlts. Of foïjponbCCtcftcnbe/ Jehan Ie Michiel.
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in Eeïanb/
^bmicaeï
ften
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inEeïanb | eïft een fijne opinie feg* ttoeüfceit
genbe/ fommige lieten öen bunften en fïoegen upt / b?Emö ag*
aï^ bat ÖP geftomen toa^ oin ïjtm meefïec ban ïjet tamssm
«iEreeHentieban^atfau
en fïjn
te maften/
€pïanb
na
^ngeïanb
te boeren
/ anbere
/ en bpfonber be 8ar*
b00?fc[)?ebcn Jan de Michiel , bit gaf upt / bat btn
Bbmiraeï aïbaer geftomen toag cm eenige fcï)f^
pen ban oorloge na JBebenbïift te fenben / om g**
beïeg ban be Staten te boen opb?eftcn / en &o*
nop te ontfetten / fuïftg ÖP °öft aen brn boo^
fefjjeben Sonop fcïjjecf bp Miffiüc ban ben 15.
Martij upt ©liftmgen : maer ijet bïeeu anber^ /
toant bt$ ^Ibmiraefé ïafi toa^ aïïecnlfjft om 220000
guïben£ in geïbe sefteriijft ober te bjengen/ tot
betaïinge ban ber koninginnen ftrijg^-boift ; 't i£
tod toaer bat bp ooft ïafiïjabbeomaenben$3aron
JDtïïugbp en beniiaeb^-öeerefóiïïegrep eenige b^te?
ben boo?t te fenben / en bp albien fïjn <£rrelïentie
ban 43af1au in geïanb moebte toefen / bm feïben
te fp?eften nopenbe be fafte ban ben ^berfïen^onop/
bat ber koninginnen ernfrige begeerte toajJ / bat bc
Qucfïieenbifferenten tuffcljen be Staten/ sijn^rrdïenticboo?feïj?eben/ en&onop Op bequame miöbeïen moeïjten berbjagen en geaeeojbeert toojben /
aïfoïiarejiföajefl, niet anbere ftonbeberfïaen/ ban
bat be toepgeringe bic be boo^. ^onop btbc om
fjem te boegen na 't begeeten ban be booujfcb?ebm
Staten/ bacr upt brroo?faeftte en befïonb / om bat
ïjp aen ben <6?abe ban Epcefïer eeb gebaen Dabbe
om ïjem tegcïjoo?famen. ^en3Cbmiradber|iaen^
tre bat fijn <£rcdï. ban i^affau toa^ in be ©ïote/ &eeft
aen ïjem gefonben eenen <Öngeïfen bibber ban fijn
maegfeïjap/ genarmtSp?e€butoart^obbpe/ met
bneben ban crebemie/ om Demb'intentiebanöare
#ajefï. te berftïaren / om te mibbelen öet boo?fj*
nl^bcrfïanb / maer fijne Cpcelï. $ccft be fafte bc?
ïeefbdift gerenbopeert aen be Staten toan^oHaub/
en bat ÖP J jne tï!Bajefiept foube feïiitjben be geïegent^
ïjept ber feïber fatie/ en fijne p^oceburen : alfo fa
ben libmirael ben 1 8. iBarttj / gebbenbe bequamen
totnb/ toeberomna€ngeïanbbertrocfeen. ^ieban
Campöene en ^rncmupben / bk ïjen genoegfaem
aen te 5pbe ban bt «Öngcïfè ïjabben berïuaert tegen
?oftdata. Ik had vergeten 't gene mijn yoorfz. goede vrund beStatni/ boo^ oproeftinge ban ben 45oubernfitr
my noch treurig geklaegt heeft , dat alle Holland door
ban '©ItfTïngeii/
be ^eere
ÏJuffeï/ toaren meenenfee
feer bermet be ftonrfïe
ban ben^Ibmtraeï/
geen geld te bekomen is om de fteden Doesburg , Deu- bïnb
tecum , Lochum en andere plaetfen des Graeffchaps bat öp aïbaer m öen fabeur geftomen toa£/ bebea
Zutphen te behouden, maer om deftédeMedenbhk ten groot banquet berepben/ oaer fptien %bmi^
te beleggen , en van den OverftenSorioy haren ivilte rad met ben ï$ecte Huffeï en anbere «Sngeifè €be|krijgen, gelds genoeg.
fiebrn betren noben / maer ben SCbmirael be toiuö
toaememenbe/ öreftfebeïeefbeïiftbebauftt/ aïfobat'
3fèibbder-tijb bat befefaRenbooj-bfcïen/ igmen fe inïjaer öope bcö2ogen toaren.
(Fol. 44)
met be pjoceburen tegen£ ben €>bërfïen Sonop aï
^c boö?f3. 3|an Möicljieïfj. f>2ebirant/ bie tnttbt
iwtiDeü" booitgcbaren/ metbefdjantfen enbefettenfcerïlab. fdjepen
ban ben boo2f5» %>kie fïbrairaeï oberge^
ge tegen? Sijn€rceflcntie ban kaftan $ toeberom
naet
nomen
toaö
/ fterpt aen Öen^berfienSonopeben?
ben
en
be^ouop
^oiöa, ï|age gerepff / en bootfg na^eïanb / om aïbaer op tod eenen hief obergefonften na .ftóebcubïift / ban
SÜ5?" b?e u fldïcn f0 °P 0f Öï0te bïm ** Staten tegen ben befen inöoub :
gf en' topanben
op be nuefïien aïbaer géballen te $lr*
nemupen// afê
Yn Heere , ik ben in Zeland gearriveert den ^rtejbert
ter©eereneïber£/
baer ban topïncma
toertjad maften sullen/ en baer ban/ te toeten ban
3. Martij , met den Admirael van Engeland, ^nian
tree ©ecre ooft eenige mentie gemaeftt i$ in bep?o* en tot acht grote fchepen van hare Majeft. en fes Pi- |>«D?rS«
pofttie ban be $eeec Mlegrep. &ijn Crceu", liet boo? naffen, waer van eenige fchepen by hare Majeft. ge- ban^o*
Ü&ebenbïift
bebel ober ïjet ïirijg^boïft be èeere
deftincert zijn tot u fecours ., in-geval de Staten het fel,?°^
Jtèaerfcbaïft Idilïerg / (bic onlange upt fijne geban* beleg
voor Medenblik niet op-breken, 't welk hare Stofte»
ftenifle ge ftomen toaé / fo top öebben -beröadt ) be Majefteyt den Heere KUlegrey en Mylord Willugby ^onop,
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door hare brieven heeft laten weten, om de voorfz. Sta- op mp ttl McttltttUttl begeett ttt gefrfm'ft te ffe
ten dat wel naerftelijk te vertonen, gelijk mijn Heere tCll/omben ttOUbcï te papfctcn / fo i$ bat CCH pOlllCt
den Admirael wel duydelijk gefchreven heeft , om hem > bat/eet CjQCb gebOilben fcöa£.
^crebjiebenöfeftÖP aen een beuttoutpcrfoönge*
van wegen hare Majefteyt 't felve re bidden , en heeft
fonben/
om aen ben €>becfïen fa ïjaefl mogeïpbe^
n
Hobbyeae
Eduward
Ridder
fijn fchoon-foon, den
fïeït
te
tuecben
/ bocö ben naem ban ben feïben op bet
hem gefonden met creande, om hem wel pcrticulierlijk d'intentie van hare Majefteyt te verklaren , dewel- opfrïmftfïaenbe / i^onïcc^baec gemaeïtt / en be co^
ke is i fo hy 't beleg niet wil opbreken, hem dat te doen ppe ban oen ojief ban be fóoninginne/ baer mentie af
doen met geweld : Gr. Mauritz is op de vlote voor gemaeïtt bio?be in fijnen b?ief / febijnt obecgefette
Biervliet. Ik fende UE. decopyevan hare Majefteyts frjn op ben felben Jan ie Michiel , 't fp npt Ijet €ngefê
brief aen UE. die ik by my gehouden nebbe tot de ofiFcancop^/ maec \$ fo fluaujft obecgcfet bat men
nauïijft^ be fin baec upt ftonbe meeften / en ïjangt niet
komfte van de voornoemde fchepen. _
aen malnanbecen / bocï) namijnbctlebecjïantiébit
enmetvolMijn Heere, biddeGod UE. tevèrfterk
ftandigheyd en vroomheyd, den if. Martij vanVlif- benjin : ^atöaecïlEiajefï.gefebjeben&eeftacnM^
ïegcepen^iïlugbp/tenepnbefp fotiben onbecfoeften
fingen
naer, , onderftond , uwen volkomen vriend en dieondertekent
foban Ie Michiel.
't Opfchrift was , aen mijn Heere , mijn Heere
van Noord-holland , tot MedenSonoy
blik. , Gouverneur

^p boegt baec nocb bp ten coppe ban eenen ojief
ban Den <6?abe ban Hucefïec aen bem tn €ngeïg ge*
febjeben/
en bp ïjem lipt 't Cngeïo* obecgefet/ uipben*
beafêbolgt:
<Eoppe
ban ecu
tateftn
«éngeltf
gefcl)2eüen
aen den
boozfcrjje?
benban
Jtëicl)ielf5
te üm
«t&abe
ttfttt.

Mr. Michiel, ik hope gy korts wefen zult by mijn
goede vriend den Colonel Sonoy : en dat met alfulken brief ak den Admirael u fal mede geven , gy fult
hem en fijne compagnie brengen goede vertrooftinge,
om welke ik God bidde dat gy 't rneugt doen in fuiken
tijd als ik wenfche, ik hope gy in een goede tijd fult
komen , en ik bidde u hertclijken mijne groeteniffe aen
hem te doen j en verfekert hem van mijnent halven , dat
hare Majefteyt genadelijk en vriendlijk tot hem geneygt
is, en wil fonder faute feerprincelijk met hem handelen, en fo fal ik in een gedurig verlangen zijn , totdat
ik van U L. wat nieus van daer fal verftaen. Ik bevelé
u in de befchermingedes Almachtigen. Uyt het Hof
den 2. Martij ftilo veteri, onderftond, u verfekerde
vriend
Robbert Lycefter.
Noch ftond onder met Lycefters eygen hand gefchreven :Maekt u haeft derwaerts , dat uwe vriend mach in
tij ds vertrooftinge óntfangen.

be teelyte geïegentjêpt ban beft qitefïïen/ enbatbe
fafte/ fo ïangebiein eraminatiefuïïenbangen/ alle
ilgoceufe p^ocebucen foubcn ten bepben 3ijDen opbot^
ben/ en bat ïjareJBajefïept belooft bo?ge te binben/
bat ÖP (^onop) nierfoubc pet attentecen bat tot na^
beel ban ben ïanbe f!recften foube/ etc.
3£aec i^ nocb een tyief aen ben boo^fcö?eben ©bec=
fïen &onop gefonben/ ban Daniel de uieu, pjebicant
totBbffingen/ ïupbenbe aïé boïgt :
Genade en vrede door J. Chjiftuni.

©reu/
EErweerdige feer beminde Heere , na hertelijke ban
5?aa
niel
öe
groeteniflè aen U E. en fijne huysvrouwe, fal U E.
weten , dat Jan Michielfz. t'famen met Moftart ( die ban mtU
hier van Utrecht twee dagen tevoren gearriveert was) ncp4
vrydach left-leden , met twee Koninginhe fchepen na pjeötkant
Engeland vertrocken is , en verhope met Gods genade
ben (Dber^
fingen/
aetii
datfe daer voorfpoedelijk gearriveert zyn » als heb- ften ^§>ös
bende daer tóe eenen feer treffelijken wind gehad. Beneffens het expres .fchrijven van Milord Willugbyen
M. Killegrey aen hare Majefteyt tot fecours van uwc E.
enheternftich fchrijven enaenhouden van onfen Gour ( meent de Heere Ruifel ) ten felven eynde 3
verneuhy
die wy daer tóe wonderlijk geaffectioneert vinden , fijnfe ook beyde door 'tadvijs onfes Gouverneurs derwaers
getrocken om de fake teverhaeften , en met eenen om

hare Majefteyt van uwe E. gerechtige fake t'informerentegens velerley calumniendie mondelijkenookin
druk uwe E. werden na-geftroyt. Tot welken eynde
Moftart voorgenomen heeft met den eerften cene Apologie ,tegen het gedrukt boexken ,. beyde in Francoys
enDuyts druckelijk uyt te geven ,op dat een yegelijk van
de waerheydtegen die menigvuldige leugenen geinformeert worden. Hoewel hy feyde fommige ftucken hem
te ontbreken die U E. t'onder heeft ', maer 3 feyde hy^
foude den lefer refereren aen ht naerder bewijs van U E.
in 't gene daer hy te kort foude komen: hy feyde ook
dat hy fchrifcelijk aen diverfe fteden en perfonen uwe E.
verantwoord hadde , maer bevond het nodichdathec
voortaen in druk gefchieden foude. Uwe E. mitfdefen
biddende welgemoed te willen fijninfulke rechtvecrdige fake , Tandem bona caitfa triumphat , gedenkende (FoI.4j.>
aendefpreukePetri , i Petr. a. Dat is genade t is 't dat
yemand om der Godli|ker conferentie wille fwarigheyd
verdraecht, lijdende t'onrechte : want wat eer is't, is 't
dat gy verdraecht , als gygefondigt hebbende geflageri
wort ? maer is't dat gy verdraegt als gy wel doet,en nogtans te lijden hebt, dat is genade byGod. Hier-mede
uwe E. den Almogende Heere en fijner genade bevelende, biddende dathy degerechtigheyd deronnofelen alomme wil befchermen , en uwe E. een goede uyckomfte in alles verlenen. Met haeften, datum tot Vliffingen , defen 28. Martij ftilo novo 1 588. onderftond ,
uwe E. dienftwillige vriend en dienaer ,
Ondertekent

<®nbet öefe getranftateecbè cöppe fïonb met bè
fjanbban^anbelBtcöteï gefcfyeben: ^efenigmp
ben 17. meutoefïijï binnen ©Uffïngcngelebert/ met
cen pacïtct aen ben 2Hbmicael / btebectcoft in&aefï:
ben ©ice-^bmicaeï ïfetcp &emeï ƒ fone ban ben
ü^ectogc ban ^ommecfet / eniam btct boo? befïab
aen gtonb / een gctoeïbtg fcljïp met toe! 4-0 metalen
jfiucftcn / ben Stbmicael genaemt %the fóopaelbaec
op ik toa£/ blaften ttoee Cabeïg / éen ^nftec / en (eet
bp aen be gconb / fo batï)P bjcefoe metfuïite fcljepen
ïjicc lange te ïeggen/en treeften nu IBoftert en m obcc
teöaefien moe fanen / <£ob toeetmpnenacbepb en
moept en angfïe boo? utoe<£. (60b tyenge onémet
bieugbe bp utoe <£. tfttoenfcljeban <&obntetmeec.
.éocö fïonb onbet tetsijben opbeljanbbanbcnfelfc
ben : Sllbegonbe boet nbje <£. feet groeten : <£5ecc*
trupbenuecg fenben f)iec / bullen eeb boen aen ïjace
JBajefï. fo 23ommeï / (£ieït / 3&ojr öceft ecnige bup*
fent baeïber£ gefonben tot <&cectcupbenberge / om
be foïbaten te Ijouben in bïe meeninge. <3\U toen*
fcDeban betten bat fijngenabe <6?aef jlBaucits met
Öaec ^ajeflept ïteffeïijft becb?oegen/ Die fo een fone
Daniet de Dieti.
107 baec ©abec en <©om^ ïeben boo? be ïanben Ijebben
gelaten. 3©p ïjebben eenig bectoop; aen bate M&
jefïcptgcbaen/ batfnn <£jcceïïcntie 05?abeB>anut5
't Opfchrift was , den eerwaerdigen , wijfen, feer
Gouverneur
afê<èoubetneurgeneracï mocl)teei-ftent3pn/ en een voorfienigen Heere, mijn Heere& Sonoy,
i
binnen
Medenblik.
PeramisqueDieu
garde.
<£ngcfê$eet obecben Hcijcï)^-üanbel / niet ober be
poïïtfen/ ennocb moeten bjpaï^ bpanben ban ben
Meiti
gupfeban ^afTau ge^ouben tuetben: menïjeeftbit
IV. M.

MÓ

33e Deere
bon 5fa«.

SïScfïaa
en^mo»

n2rrfj, ges
comnuts
teert om
met öe ges
meette
fcrngshipöert •
bolgertbe
fzttu in*
ftcuctte te
inoaen
Ijaiiïmein

25:ief ban
De Staten
ban tëol=
lanti aen
be gemee;
m Krrjgs:
ïunöcn
bthnrn
„TOcöeHs
blik.

Vier en Twïntichfte Boek.
MtCt atl'bere bn'ebett ï)ec^bcnÖ0O|fcÖ|Cben^0^ j die u by fijn P. Excellentie H.G. en 'ons zijn in handen
nop ontfangen mbefcbcïegcttnge/ niCtjegenffaeil^ j geven om 't land ce'helpenbefchermen tegen den Spanbe ftÜtZllt U)aCÏ)te Öie geïjauöen toert om fU\U$ te giaert en fijnen aenhangeren , zijt gebruykende om
beletten,
j fijne Excellentie van.Naifau en ons uyt defelve ftad (die
<©C ^tatCïl batl ^OÏÏanb en fljnCrceïïentieÖeÜs ; den lande is toebehorende en onder fijne voornoemde
ben ooft aïïe bcboic gebacn om beftabtcbeïiomen/ Excellentie gouvernement ftaet) te weeren , en om ons
èu ïjebben gccommittecct be ïfcecc ban jpamar£/ defelve ftadt te onthouden,; dit alleen is het voornemen van den Overften Sonoy, om voor hem felven te
genecaeï ban be artiïïerpe / commanbecenbe o'oec
Öct üolft ban oojïcge leggende booj jMcn&mV bedingen 't gene hy tot fij n begeerlikheyt goed vint. En
JBeeflïc ffliiïcm 23avbcfen/ ilaeb ban<g>tate/ en alfo zijn Excellentie (van wiens Heer Vader hy fo veele
weldaden heeft ontfannen , en die gy-lieden fo lange
^muonlöcpnerïf3. te famen of tbiecban ben-ïupben ment

öriimetbeScmeeneKCfjcÖ^-ÏUpben/ïeojcnbebmnen
.TiUebenDHa of ïjaec-ïupbec gebeputcetben / met ab*
bij* ban be JBagiftcatenofcoïïcgicban^oo^t-öoï'
ïaiib en föefï-b?iefïanb te gan&efen/ bacr toe&cnïïipDen gegeben$fcï)2ifieï$ietnfïrjuctie/ om bcfeh
be' te beïoben becgetmge en bergebinge ban aïïe
't gunt gcpatTeect bja£/ fonbee batpemanbenbace
ban foube bjojben gemoept of acfttecïjaeït : fouten
mogen beïoben bat ben lirijcö£ ïupben cïjc ïjare afce*
ftcninge ban öare gebane btenfïen foube toojbenge^
maelu binnen ioof ^ bagen : fouben mogen beïoben
op Dffeïbc afreaeninge een/ ttoee of tenï)ooeï)to
b$ie maenben foïb£ een pegeïijfc te betaïcri / of ups
teeïijft 50 bed be ïinjcl^ ïupben ban öate ïeniuge of
beïoofbe betalinge / te bieten ban 48 bagen 1 maenb/
in be naefle* jarent'acï)teten5?jn gebïeben/ ennq?
penoe'tgunt fp-ïupben meec tenacötecenmocïj^a
5tjn/ foubcn ücfeiw beïoben dat fpoaec ban bctacït
foubeti bm'ben al£ anberai ben ïauben gcöient ïjeb*
öcrijk/ fu.lt batfpbaeebangetcacteectfoubenbjo^
bena^bebeffe: bat be gene bïcbegeei'en fouben be
ïauben te bimtn j in bienffe gefjuuben en getcacteert
fauben tooien aï£ aiidecen : en bie met en begcereu
te Dienen / foutaen eecïïjRe pafpoojt ontfangen. 3©civ
bei$acnde bat fp ïnei* jegen£ beïoben fouben be fïab
ban jï^ebenblÏÏt te fïeïïeninï)anben en onbet'Det geniet ban fijne €j:eeïï. ban Baflau aï£ <6oubecneuc
en foapitepn genecaeï ban ïfoïïanb en 3©efl-b?ïe^
ianb/ om bp ben felben ban biegen be lanben bctoactt
te uioiben / geïijn öp bebinben foube te be^oreu.
^2tcm / bat boo£ be onbecöoubinjje ban aïïe en een
pegeïijït ban bc boo?fcö?eben oometen / goebe becféfounge ban bepbe 5tjben foube biojben gegeben :
en fouben be boo?fcö?cben gecommïtteetbe fijne €r
ceilmtie en bm ^tctm Staten ban ü^oïïanb of ïjace
gecommitteetbe ïïabcn banQaceïrefpmgeenaïïeoc'
cuccentien gctcoutoeïijlt abbettecen 7 om baet* on
nabec.tè tefoïbcccu» Wo gebaen in ben^ageben
21. ütëactij 1588.
onbetteKent

hebt gedient) te floten uyt 't gouverne' getrouwelik
van Weft-vriefland of Noord-holland , en om
»

t gene voor hem alleen te behouden, indien wy ons
hadden willen laten dwingen om hem daer toe te laten
geven commiiïïe, hadde niet van noode geweeft defe
queftie aen te nemen , en hy foude noyt van den eed
van den Grave van Lycefternoch van u lieden dienfte
i
of betalinge vermaent hebben , die hy nu alleen gebxuykt om u-lieden te verleyden. Want uwen eed heeft
noyt tot anderen eynde geftrekt , dan om 't land , van
welk gyu betalinge en leeningealtijds ontfangen hebt,
en van 't welk gy-lieden betalinge van uachterwefen
begeert te hebben, getrouwelik tedienen , en om de
fteden en landen getrouwelik te helpen befchermen als
vrome krijgs-luyden toeftaet , en die te houden en leveren in de machtvan den lande, die defelve alleen toebehooren , daer toe de komfte van fijn Excellentie den
Grave van Lycefter ook alleen heeft geftrekt , dewelke
nu ook by hare Majefteyt van Engeland is wederroepen , van fijnen ampte verlaten , en in fijn plaetfe tot
Lieutenant en Gouverneur generael van hare MajefteytsJ
fecours in defe landen geftett, en by de generale Stater»
van de Nederlanden ontfangen en ge-eed . denBaroa
van Willugby , gelijk gy-lieden meugt verftaen uyt de
copye van zijnen gedane eed , die wyhier by overfenden 5 en belangende tiwedienften, die zijn ons altijd
feer aengenaem geweeft , endaeromhebben wy fulke
forge voor u-lieden gedragen, dat gy-lieden altijd beter
zijt betaelt geweeft dan eentge andere krijgs-luyden,
in dienfte van den lande zijnde of oyt geweeft zijn , ja
fo wel als oyt Keyfecof Konink in fo fwaren geftadigen
oorloge zijn krijgs-volk heeft betaelt , en willen wy ulieden voorts verfekeren , dat emfe meeninge noyt is
geweeft om u-lieden te cafleren of af te danken , gelijk
wy verftaen dat men u lieden-wijs maekt , en heeft ook
het felve geen fchijn van waerheyd, dat wy onfe oudfte,
befte , en meeft betaelde foldaten , die wy de importanfte fterkten van den lande fo lange jaretr-betrouthebben,
fouden af-danken , emandere in dienft houden s en
daerom wilt ernftelik letten op uw.e eere en eed , eri geMaurice van NafTau.
dencken dat gy-lieden landfaten zijt van den lande , en
die als oude getrouwe foldaten , fo vele liefs en leeds
€n tec ojbonnantie ban be gebeputeetbebanbe met ons hebt genaden geleden, daer voor gy-lieden onfterffelijke eere hebt bejiaelt by alle natiën, endatwy
Staten banl^oïïanb.
onbecteltent
noch met den anderen moeten leven en fterven. Wy
fullen niet na-laten u-lieden voor fuïks te erkennen den
C. de Rechtere*
felven te geven goede afrekeninge , en alfulke betalinge als eerlijke krijgs-luyden ons in defen nood fouderi
i$ befeïbcgecomnu'ttecrbcbaectoebo^becïafï
en <£n
commiflüe
gegeben ten bage en jatc boo?fcö?eben/ mogen met reden eyfehen. Maer dat gy-lieden foud
onber be banben banbcnboomoemben%éeeB^aU' meynen de ftad van Medenblik van het land van Holrfce ban Baflau / en ban toegen be gebeputeecbe
land te fcheuren, of den Overften Sonoy met geweld
boojfeöJeben / onbet be öanb ban ben $tttetaci$ bc te voeren in fuiken gouvernement als hy begeert, en
Öecï)tcre.
zijn Excellentie van Nafiau daer uyt te ftoten, dat fou3èe Staten ban ï|oïïanb Ijabben ben 12. Martij
den wy niet konnen lijden , maer liever alles daer voor
te boren aen be gemecne Httjcö^ - ïupben binnen wagen.: fult daerom uwe eere en eed in fuiken weer«ïBebcnblin gefeï)?eben / ben naboïgenben b^ief,
den houden als 't behoort , altijd de getrouwighcyd des
Vaderlands, de loffelijke getrouwe dienften van mijn
MAnhafte vrome krijchs-luyden , door dien wy
Heer de Prince van Orangien hoogl. ged. en hoe hoogbevinden en fekerlijk weten , dat gy-lieden met
lijk gy-lieden aen fijne Excell. vanNaflau zijn föonen
valfche opfetten en voordellen wort mifleyt 5 zo worfucceffcur in 't gouvernement daer voren gehouden
den wy veroorfaekt u-lieden uwe fake by defen naektezijt , voor ogen houdende , fonder te letten op 't aenlijk voor ogen te ftellen, op dat gy klaerlijk meugt
fien van eenige perfonen die lichtelik veranderen en beficn waer to-j gy-lieden tegen uwen goeden wille en
drieglik zijn, die wy ons verfekeren dat u-lieden bedrieoude getrouwigheyt word mifbruykt \ te vceten om
gen tegen uwe meeninge, en daerom zijn wy als noch
de ftad van Medenblik tegen wille van fijn Excellentie te vreden u-lieden eerlik en ter goeder trouwen te
van Nafiau, Gouverneur van Holland, Zeland en Weft- traineren en alles te ftellen in vergetelheyd , daer mede
vriefland, en van ons reprefenterende de Staten van de
wy-lieden betrouwen dat gy-lieden als vrome getroufclve landen te houden, en dat gy-lieden de wapenen
ion»,
we en eerlijke krijgs-luyden u-lieden fult genoegen
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der vorderepsrtijdigheyt, queftienen ongehoorfaemheden van den voorfchreven Overften Sonoy n tekens
uwe vaderland en zijne Excell. van Naffau u-lieden
vorders te laten vcrleyden.
Hier mede mahlmté , &c. bevelen vvy u-lieden God
Almachtig. Uytden Hage , den 12. Martij anno-ifSS.
Oi.der floui gefchreveu , ter ordonnantie van de Saaien ,
ondertekent
C.de 'Rechterere fuperfcriptic was aen de vrome manhaftekiijgsluyden binnen der Had Medenblik.

. ^efen \>mf frtjijnt ben 1 8 . Martij ön bc boo?fc Wijen ncng£-lupfeen fcljjifreüa fceanttooojt te Men:
«tact* alfa ifc Öie niet Ijebbc nonnen uehomen/ fofaï
K]^l5imS5^

tn be geconnmtteeebe aan be staten uanj&oïlanb/
bacr op tocbecom gefd^eaen fë aen be feïbearija^ïunben/ baec uut men eenpbecï^Daecfcïfêijaennan
fumttitenl ttipbenbe aï£ aol&r,
lnt\iJ002*
be op feite?
«en biïef
aen öe ge?
meeite

MAnhafre vrome krijchs-Iuy den , uyt de brieven op
uwen" nae'm aen ons-luyden uyt Medenblik den
18. defermaendgefonden, hebben wy volkomentlijk
.verftaen, dat wy ons niet hebben vergift in 't fchii;ven
ben binnen van onfe voorgaende aenu, daer by wy u hebben verJlP.eöeu* witticht, dat wy wel bemerken dat gy-lieden fchanUil-u
delijk by den Overften Sonoy werdemifleyd, ook jegens uwe goede meeninge , aengefien de voorfchreven
brieven fulks klaerlijk medebrengen, dan op dat gylieden rondeüjk van de waerheyd en van het voornemen van den voorfchreven Overften en de vreemdelingen, die met hein ualdaer na hare appetijt jegens uwe
vaderland regeren en ophitfen , en wac in zijn regard is
gedaen, mocht worden bericht, fendenwy u-lieden
daer van een kort verhael , niet twijfTelende of het felve by u-licden geleien en verftaen zijnde, u begeven
tot 't gene van u-lieden tot behoudeniffe van uwe eere
en goede reputatie word begeert.
Wy achten nodeloos het -lange inhouden van de
voorfchreven brieven te beantwoorden , vorder als by
't voorfchreven verhael is gedaen : alleenlijk willen wy
ü'-Iieden verfekeren , dat de. ophoudinge van uweleeninge door den' voorfchreven Overften en niemand anders by gekomen is , door 'dien hy jegens zijne beloften eii handtaftinge de bevelen van fijne wettelijke ove(F0L46.)
righeden niét heeft willen géhoorfamen.

de calTatie "van Haeons voorftelt
Dat engyluydeu
, in den voorleden jare geMatten Cobbe
ftrecut
daèn ,daer in doet gy-rlieden ons ongelijk , nademael
ckL-lve caftatie va-n wegen den Keere Grave van Lycefter gedaen--, "en door fijne Excellentie. van Naffau en
ons , den voörtgank van dien belet is geweeft.
En beroerende de afdarikinge van het Vendel van
flaeftrecht, nu in Februario laeft-Ieden gedaen, defelve is om wettelijke redenen gefchied, en is den Kapiteyn , Officieren en Soldaten , binnen 4 dagen na
defelve afdankinge, hare afrekeninge en redelijke betalihge gedaen , wefende den Kapiteyn en fijne Officieï'en , met her meerendeel van de foldaten , van nieuws
in dienfte genomen , daer op zy ook gemonftertzyn,
en een volle maend folds op nieuwe dienft ontfangen
Hebben,
Wy verwonderen ons dat gy-lieden u fo verre laet
verleyden , dat gy van u geeft , dat zyne Excellentie van
Naffau of wy , mét den Koninkvan Spangien gemeenschap fouden hebben , nademael wy u-ïieden met de
waerheyd mogen verklaren , dat het mifverftand tuffchen zyne Excellentie van Naffau en oas ter eenre , en
den voorfchreven Overften ter andere zyden, daer 'uyt
principalijk is ontftaen , dat wy hem fo verre met alle
goede middelen hebben gefocht te brengen , dat hy wetende of onwetende inderSpangiaerden geweld, het
quartier hem bevolen , niet foudc brengen. Wy hebben over jaer en dach wel konnen merken , het gene in
de naefte vier maenden eerft openbaerlijk is aen den dag
gebracht, en nu fo verre gekomen 3 dat de Cornmiffa-

riffen van hare Majefteyt van Engeland , en den Kcnintc
van Spangien althans van beyde zyden in Vlaenderen
zijn , om een vrede oók voor défè landen te maken , als
gy-lieden uyt de propofitie nu onlangs by een van de
Kaeds-hecren van hareMajefteyt den Staten generael geproponeert, daer van dubbelt hier by isgaende , (uit
verftaen, hoewel fyn Excellentie van Naffau of wy in defelye handélinge noyt hebbén geconfenteert > daer op
wy begeren dat gy-liedeh , byfonder die geboren fijc
onder het Gouvernement van fijne voorfchreven Excellentie intijds wilt letten, en fogy daer aen twijfelt, dat
gy eeuige van den uwen wilt uytfenden,die wy dé waerheyd daer van lullen laten onderfoeken.
Gy-lieden word bedrogen , me'enende dat den Baron
vahWillugby voor dekomfte van den Grave van Lycefter is geweeft Lieutenanc of Gouverneur van hare
Majefteyts fecoers , alfo het felve te dier tijd is geweeft
I deGen«ael Noritz, maer den Baron van Willugby is
nu in Decembri left-leden by hare Majefteyt gemaekt
Lieutenant en Gouverneur generael van haer fecours ,
volgende zyne commiffié , daer van hier mede copye gaetj en daer pp heeft hy den eed nu onlangs ge*
daenaen de Staten generael, dat fijne Excellentie den
Grave van Lycefter by den Staten gemaekt is geweeft
Gouverneur generael v3n de Nederlanden , is gefchied
uyt oorfake dat hy Gouverneur generael van hare Majefteyts fecours was gemaekt , en op hope dat te beter de
faken van de landen fouden worden beleyd , het welke
(God betert) niet is gefchied apparentelijk by toe-doen
van den geenen die wiften van de voorgenomen en na
opgeborften vrede-handelinge met den gemeenen vyanden, maer na dat hare Majefteyt zyne Excellentie niet alleen wederroepen, maar den voorfchreven Baron van
Willugby in zijn plaetfe gecommitteert heeft : item
dat zijne Excellentie aen de Staten adieu genomen, en
de regeringe van de landen geftelt heeft, volgende het
tractaet met hare Majefteyt gemaekt , kan hem nie»
mand op fijne 'Excellenties autoriteyt , nochte op
den eed hem gedaen (die toch , volgende u-luyden
eygen bekenteniffe alleehelijlc voor den Staten van den
lande, zijne Excellentie en uwe Befolds-heeren is gedaen geweeft ) hem .beroepen : gelijk ook noyt heefc
mogen gedaen worden , jegens den Staten van den lande ,die hem geftelt' en gecommitteert hadden.
Ook word gy-lieden "bedrogen , meenende u-lieden
v'ry
te ftaén
op.de en
cjuali'reyt
van na
zijnuwen
Excellentie
Naffau
te fpreken
tefchrijven
welgevaHévan,
in allen fchijn of hy lichtveerdelijken den titul als
Gouverneur' énCdpïteyn generael van Holland, Zeland,
en Weft-vriefland ware gebr,uy kende , en of 't felve wac
nieuws.ware 2 ,jiademael fulks over 100 jaren is geweeft
den ordinaris titul van de Stadhouders van Holland ,
Zeland en Weft-vriefland, het welk ook eene van de
principale gerechtigheden defer landen is , fulks dat
gy-luyden qualijk doet , dat gy den Overften te gevalle , op de landen gerechtigheden en d'autoriteyt van
zijne Excellentie van Naffau gedoocht gefchreven te
wórden.
Niet-te-min alfo zijne Excellentie van Naffau yoor*
fchreven en wy wel volkomelijk zyn verfekert , dat defe
en gelijke faken in de voorfchreven brieven vervatet , en
andere die gepaffeert zijnde, niet komen van de gemeene Kriigs-luyden , maer van den anderen , dieu-lieder
bederf en ondergank foeken: fo willen wy 't felve en
alkandere faken diealdaer gepaffeert zijn, ter goeder
trouwen invergeteninge ftellen, en willen bovendien
alledegemeenekrijgs-lieden, die hen totredelijkheyd
en aflland van het quaed voornemen van den Overften
willen begeven , deftadvan Medenblik in handen van
zijne Excell. van Naffau , en den Staten van den landen;
leveren , of hem uyt de ftad begeven , 't zy met gehele
Vendelen, Corporaelfchappen of anderfins, eerlijken
wel tracleren , of rekeninge van hare dienften geven , en
daer beneffens fo vele in baren gelde , als de jegenwoordige geftelteniffe van den lande kan gefchieden , immersten vollend gene fy van deleeninge of geordonneerde betalinge ten achteren zyn , en den genen die
den landen vorder begeren te dienen , in dienfte te houden, en die niet begeren te dienen, eerlijk pafpoort
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formatie ofveranderen van fijne commifiie : dender in *t
te verlenen. En nopende de refte van de afrekeninge,een verminderen
van het garnifoen binnen de ftad Medenyegelijk van u-luyden tra&eren en betalen als de befte.
blik, inder voegen, dat hy in fijne charge aldaer mag
Vermanende by defen allen den Krijgs-luyden , enby- blijven , opalfulke verfekertheyd alsfy-1. vanonsfulfonder die in de landen van Holland en Zeland geboren len ontfangen , dat den felven Sonoy hem dragen fal met
1588»
en , of die fa- aller gehoorfaemheyd , en te volbringen alfulke bevezyn , datfy hen vorder niet laten verleyd
van
deftad
ken brengen tot meerder befwaerniffe van
len als hem t'allen rijden by defelve Staten , nopende
Medenblik, de goede borders dcrfelver, enbyfonder fijn gouvernement, gedaen fullen worden. En op dat
van hen felven , hare huyfvrouwen , kinderen en vrien- den Overften ons begeren dies-aengaende te beter mag
den. Verwachtende hier op aen fyne voorfchreven Ex- verftaen , en te eer gebracht hem te voegen , fo fultgy
cellentie en onfen gecommitteerden ( die aldaer in de van de Staten verfoeken , datfe ueen Edelman na hem
Schantfeoftot Hoorn zijn ) een korte antwoord.
fenden laten , om , nopende het gene voorfchreven is
Bevelen wy u-luyden manhafte vrome krijgs-luyden , mee hem te handelen, op dat de diflentiei die nu
God den Heere Almachtig. Gefchreven in den Hage
den2i. Marti) 1588. Onderftond, ter ordonnantie van regneert onder hen-lieden , grotelijks tot avantagie var»
den gemeenen vyand , te eer mach ter neder geley t worde gecommitteerde van de Staten van Holland , met
den. En om de felve Staten des te eer daer toe te brenvoorweten van fijne Excellentie vanNaffau,
gen ,die wy verftaen hebben u fulks toe te laten , gangetekent,
fchelijkafgeflagen hebben : hebbe daerom begeert dat
C. de Rechtere.
Ortel verfocht foude zijn fulks van hen-lieden te verkrijgen uyt onfen name, aengefien de oorfake van ons
De fuperfchriptie was , aen den vromen , manhaften fchicken aen den voornoemden Overften alleenelijk is,
gemeene krijgs-luyden binnen der ftad Medenblik.
om hem te bewilligen fich te willen voegen , als een zake by hen-luyden ganfchelijk verfocht, en geen oor- (Fol.47.)
§ict cn-tuflcljcn toa£ <Suiïïfam Itèoftctt in «enge* fake weten van weygeringe. Dan indien fy-luyden
ïanb gcftoinen met benboomoemben 2|an B>ictjieïf5. fulks niet willen gedogen , dan foudén wy geraedfaem
en ïjabbe bc$ anbecen baegg na sjjn aenftomfïe au*
dat gy dooreenige fecrete middelen foudet
bientic in bciulacb/ en aïle Dage te l£obe gaenbe/ vinden,
foeken
om
een brief in de ftad te fenden, hem te verïjccftbefafteban£>onop aïbaec ticröeöigt / enfeftece
ftaen gevende van des Graven fijn refignatie, en ons
frijuftelijfte temonfttantic tot bienepnbeobec-gege^ advijs enmeeningeis, dat hy hem voegen foude in alle
ben acnljace jBajcfïcpt / bie top ïjiec na u-ïiebenme* poincten , fo voorfz. is, mitfgaders hen te verftaen gebe-bcpïcn fuïïe n / om met toaecljepb onbecticïjt te fijn
ven hoe grotelijk wy ons achten in hem gehouden, hebDan ïjet gene ten bepben 3pben geaïïegeett toeebe:
bende fo goede getuygeniffe of bewijs gedaen van fijne
tm ïaetfïen ïjeeft ïj» ooft met ïjace iBajeftcptfcïbcin
conftante affectie en devotie t'onswaerts, waervangy
Ijate j^oeüe- ftaincc famiïiaecïijft gefp?often/ betoek hem
verfekeren wy alfulke princelijke confideftc (fobpobccfcïjzjjft) met ïange couctoifeenïjooffe ratie moogt
fullen
hebben
, als wy onfes eeren wegen fchultoöojben bccftïaccbe begoebe toegcnegemljcptbiefp
dig
zijn.
Gegeven
tot
Groenwich, den 17. Meert 1588.
ïjabben om ^>onop te ïjerptn / en ïjoc aengcnaem
ïjaec toa£ te ïjoten bc goebe affectie bie befeïbe &onop ftilo Anglie , in 't 30. jaer van onfen Rijkef

tot ïjaec toa£ bjagenbe/ baet bantie ^eete <0?abe ban
3lpcefïctïjatc jiBajefïcpt genoeg becfeftectïjabbc/ fp
ïjabbe aïcebc m fpn fabcUt gefcï)?eben aen ben 23aron
ban ïuDiïïugbp en baren ftaeb£-Deece Mïegtcp/ en
(oude nocï) Dobber fcïjnjben en ïjem upt fijnftoatig*
ïjp i^bbe
e bie
öpom
/ betopïe
öeïpen
ïjcpb
©en
toa£.
gctaeftt
oepteb'affecti
inbefem
bienfï/
tot baten
ïmef bic fp 3ebcct be pjopofttie bp J©iïïugbp aen be
Staten genctaeï gebaen / aert ben boonioemben X$ik
ïugupgefc&cbcn ïjabbe/ toa£aïbu£ïüpbenbe.
Eliiabcth Koninginne y< &c.
.TDifftbe

banocïso;
ntngmne
ban <Qm
gcianb aen
b£KSa=
ton ban
aütimg;
bp / öen
i7.,0ieert
i>»8.

„

SE er lieve byfondere , wy groeten u feer, byuleft
fchrijven aen ons als ook aen den Grave van Lycefter, verftaen wy, dat niet tegenftaende het vertoog by
u in onfen naem gedaen , als ook by onfen dienaer Killegrey aen de Staten generael , van het quaet behagen
dat wy hebben van haer continuatie in het procederen
tegen den Overften Sonoy , gy geenfins hebtkonnen
't felve beletten. Wy hebben dies-halven nodich ge,
ons is te verftaen gegeven dat de princivonden alfo
pale oorfake , waerom den felven Overften weygeringe maekt hem felven te voegen na de begeerte der
voorfz. Staten , confifteert ten refpe&e van fijnen geda»
nen eed te gehoorfamen onfen Neve den Grave van
Lycefter , Licutenant van onfen volke aldaer , van
wiens refignatie van 't gouvernement het fchijnt dat den
felven Overften en andere geen fekere kenniffe hebben
gehad , uyt oorfake dat onfen dienaer Herbert ( wien
dcfelve refignatie gefonden was om geprefenteert te
werden aen de generale Staten ) gefcheyden was uyt
den Hage voor d'ontfank der felvige, dewelke wy fint
doen fenden hebben aen onfen dienaer Killegrey , om
overgegeven te fijn, en niet enjtwijffelenof defelveis
hem voor defen ter hand gekomen. Sois ons goetdunken , dat de voorfz. Sonoy eenige notitie van defelve refignatie gedaen werde , mitfgaders ook dat hy geraden fy( ten aenfien van 't dangier 't welk apparent is
te gefchieden , door continuatie van de inwendige divifie onder hen felven ) hem te voegen nopende de twee
principale poin&en hentclaftegeleyta d' eene in de re-

^arc HöajefL öabbe ooft te boten aen fijn «JÊrceïL
ban kaffan gefcltfeben ban be fafte Oecoeteube H
p?ocebncentegen|ben<0betfïen^onop/ en toonbe
Ijacc baec in feec ouaftjften te b?eben te toefen op jtjne
Crceïïentie / aï£ of f)p oo^fafte toare ban befeïbe öae*
fïigep^ocebure/ baec ïnïjatelBaiefïeptmecnbebat
niet aïïeen ben boo?fcö?eben ©betften ^onop en 00^
bm <6?abe ban 3a^pcefïecongeïijftaengebaentocEbe/
maet bat ooft öaec eere in fuïftg geraeftt toa^ / ue^
geetbe bat baecom baetinalfulfteo?b?egefïeïtfoubc
toetben en ïjaec fuïfte betnoeginge enfati^factiege^
baen toecbe aï^ beöoo^bt
i ^>fjne
Creeïïentie ïjeeft
§ia op aen&are'IBap
fïept
feec beïeefbeïijften
geanttooo?b/
en &em gefc
cttfeert ban be befctutlbingebtcbienaengaenbeobec
ïjem t'oncecöt aen ïjace IBajefi. foube mogen gebaprt
toefen/ bat ÖP toa^eenootmocbigbienaecbanïjate
jlOajcfïcut / bat be p^ocebucen gebaen toacen boo*
noob / tot befeïjecminge ban be platte ïanben / en om
be &oïbatcn bie ütftïïje ^onop binnen Mtbtnb\\h
Öabbe/ tot cebeïpöfpt te bjengen/ biefoubengè*
b?epgt öebben be platte ïanben te boen berbjinften/ bp
albien men öaccntoilïe niet toiïbe boen ; baec in/ bat
men ïjaet-ftebcn en 't geDeeïe Öegiment foube boen
afcefteninge en boïïe betaïinge ten minfïen ban 28
maenben / ïjet toelft in 't betmogen ban ben ïaube
niet toa^ / ttc. €n bab öate JIKajefïept te commit^ /
teten eenige pecfonagien met eecen en ban qnaïi^
tept/ boo? betoeïfteöpfïjnet actie foube mogen teöe=»
ninge geben en ïjem jufïificeten / etc.
^oclj aen ben fóabc ban ^tate banöatelBa^
fïept ïjeeft befeïbe 3ijn <£xct\\entie tytebet gefeïfêe*
ben / begeecenbe bat befeïbe fouben geïicben fijne:
befenfie aen te nemen/ tegen be gene bie fijne actiën
t'oncecïjte toacen bïamccenbe/ geïijft be lefetg b|f
ben felben b?icf fuïïen mogen ficn / bie top upt bert
5f cancopfen getcanfïateect öicc bp boegen fuïïen.
3Doclj be i^eecen Staten genctaeï öabben aen ï)a=
te «Jl^ajcfïept nopenbe befe 3afte / bp ïjaten b^ïeben
ban ben 8. jiDattt) 1^88. ïjiec boten gcinfeteett/ ooft
b^cebet betïjaeï befen aengaenbe gebaen / tot jufte
ficatic

Vervolg der Nederland/e Oorlogen.
ficatie ban öcfc en anöcrc faften/ fo men aïöaee
nanlefen.
&en 33jicf ban jnne Cjccriïcntic aenöe peeren
ftaöcn ban Ijace BSajéfïcpt toa£ ïuuöenöe aïöng.
Heeren , gelijck U E. E. by hare Koninklijke Majeft. gelteh zyn om te horen enteverftaen
alle faken haren dienft betreffende , principalyk in faken van feer groten verlange en confequentie: fo heb
ik ook de ftoutheyd genomen van my te addrefferen aen
uwe honorable vergaderinge , om breeder te verklaren
't gene ik , om haer Majeft. niet al te moeyelik te vallen,
fuccinótelyk begrepen heb in den brief, waer mede ik
geantwoord heb op 't gene hare Majeft. belieft heeft my
te fchrijven op't ftuk van den Coionel Sonoy, op dat na
u devoir ('t welk ik my verfekere dat gy-lieden my niet
weygeren fult ) het U E. believe myne defenfieaente
nemen tegen de gene die myne actiën t'onrecht blameren ,en ten erchften verdrayen , en my by hare Majeft.
te excuferen , van dewelke ik een feer ootmoedich dienaer blyven fal . wat men ook van my rapportere. Het
is waer , mijn Heeren ,» dat ik hier bevorens qualik op
den voorfchreven Sonoy te vreden geweeft heb, om dat
in't land van Holland, Prohy brieven vanvan Gouverneur ement,
buytèn mijn weten
vincie mijn Gouvern
eren
n
eed gedaen, fonder my
verkrege had , en particuli
in eeniger voege geadverteert of gecommuniceert te
hebben. Want het is in dit land noyt tot eeniger tijd gepractifeert noch in't werk geweeft, dat de particuliere
Gouverneurs van plaetfen , Colonels , Capiteynen , leden en Officiers der compagnien eed gedaen of heymelyke brieven van de fouverain Princen of Lieutenanten generael gekregen hebben , fonder die gecommunice rt tehebben met de Gouverneurs der Provinciën,
fonder wiens confent en autoriteyt het niemand geoorloft is Krijgs-volk door 't land te voeren , fonder patente der voorfz. Gouverneurs te hebben : en ik gelove
niet dat mijn Heeren van Norts en Warwijk zouden
willen verdragen dat eenig Edelman of Capiteyn fodanige heymelijke commiffien nam, alfo dithaereeren
reputatie ongelyk gedaen foude zijn > als offe haer
Souverain niet getrou waren. En hoewel in eenige
landen de Gouverneurs der Provinciën fo veer gekomen zyn , datfe met geweld de gene ontwapenden ,
die fich fodanige dingen onderwonden, vanwatqualiteyc of conditie fy ook waren , gelijk het by onfen tyde te Parijs gefchied is , doe den Hertog van Montmojencij den Hertog van Guifeen zyn oom de Cardinael
ontwapende , en fommige van haer Edellieden dode :
nochtans achte ik dat 't veel eer de plicht van een gemodereert Gouverneur is te procederen door wege van juftirie , fich beklagende by de geene die autoriteyt hebben zulke fauten te beteren, en twijffelcnietfofodanich inconvenient de Gonverneurs van Nort Warwijk
of andere wedervoer , of haer wijsheyd foude de zelve
weg in gaen. Dit is de oorfake geweeft , dat ik den
voornoemden Sonoy ingeener voegen konnende perfuaderen dat hy fich aenftelde gelijk 't behoorde , na dat
ik alle facbte en gemodereerde middelen aengewend
hadde jbedwongen geweeft ben te klagen aen den Heer
Bukhorft , doe Ambaüadeur van haer Majeft. die my
beloofde my daer van reden te fuilen doen geveu, het
welke waerom daer na niet gedaen is , wete d'occafie
daer van niet, en wilde ik noch doe noch daer na eenige dadelikheyd regens hem voornemen noch gebruyken , de naem van hare Majefteyt eer en reverentie toe, hy tot dekfel nam : en 't is zo ver van
dragendedie
daer , dat den voorfchreven Sonoy daer na gedefifteert
of aflUnd gedaen heeft , dat ter contrarie * zijnde te
Medenblik , de ^leynfte ftad van 'c land * hy een onbehoorlijk geul van Soldaten vergadert heeft , en genoeda om te, bewaren ten minften vier zulke plaetfen
ais Medeablik , en alfo fulke onkoft de Staten onnodig fcheen, heeft den Raed van State hem bevolen , uyt
den naem van fijn Excellentie, -fich nel aten genoegen
met 150 Soldaten, getal meer als fuffifant tot bewaringe der felver plaetfe , hem verklarende dat men daer
geen meer gedelibereert was te betalen , en dat de reft
in andere Frontier-plaetfen gefonden foude worden ,
MYn

het welk hy weygerde te doen , en toonde fich rebel
tegeus den zelven Raed , in fyn garnifoen houdende
meer dan 600 Soldaten : waer op verfcheyden perfonen van qualiteyt by hemgerrocken zijnde , om hem
te bidden den voorfchreven Raed tegehoorfamen,en
fich na de reden te voegen, is'tfo verre van daer dat
hy foude hebben willen gehoorfamen, dat hy ter contrarie hoge en vermetele woorden heeft begoft te gebruyeken, feggende nu, fo men hem geen geld gaf,
dat hyBrandtfchat
't geheele land
, datdan
hy
een
van 1 verdrenken
00000 kronenzoude
foude: dan
doen:

n;

weder, fo Holland een glas was» dat hy 't met de voet
foude verbreken, gelijk eertijds dien tyran van Romen dede, die wenfehte dat het geheele volk van Romen maer eenen hals had , om die met eenen hou af
te hacken : hier-en-tuffchen niet in de mond hebbende
dan de Religie , die fulke wreedheden niet leert , en
fich deckende met den heyligen name van haer Majefteyt die
, al haer leven vyandinne geweeft is van wreedheden en defordre: daer op zijn in onfe handen geko*
men fekereexpeditien, waer by fich niet contenterende met fyn opentlyke quade wille t'onfwaerts , hy noch
wilde ontfteken een bloedich vuyr, in alle defteden
daer een deel van fyn Regiment was , tegen fyn eed en
beftel-brief, die dat exprelïelijk verbied oppenevan
't leven , ecre en goet. Ziende dan de faken tot zulken
extremiteyt gekomen , zyn de Staten bedwongen geweeft hem de middel te benemen om fo vele arme luyden te ruineren , hebbende hem niet-te-min te voren
by drie legatien aengeboden , hem fo veel betalinge te
geven , dat het herte van wat Soldaet het foude mogen
wefen, hoe gierich hy ware, occafie foude hebben
fich te laten genoegen, fierlijk antwoordende, dathy
fyn afrekeningen van 72 maenden wilde hebben, en
fich in allen gevalle niet willende contenteren dan met
de betalinge van 28 maenden, 't welk heel onredeJik en
onmogelik was. En hoewel hy meriteerde op eene andere wijfeaengetaft te worden, nochtans heeft men fich
gecontenteert hem te beletten 't land te verdrenken , en
in defolatiete brengen het arme volk , en vele Edel-luyden van goeden ouden huyfe. Siet daer , mijn Heeren de
, blote waerheyd van 't gene gepafTeert is, *t welke ik bereyd ben ftaende te houden waerachtich te zyn
voor fodanige perfonen van fuffifante eer en qualiteyt,
als haer Majeft. believen fal te committeren. En alfo ik
my verfekere van u-lieder oprechtigheyd, dat gy-lieden
tegen my niet fult willen handhouden een fodanigen ,
die fo feer verbonden is aen de memorie van wylen mijn
Heer mijn Vader, en het fo qualijk erkent dat hyonderftaet van my te fpreken als van een fchavuyt en bengel, noch hem favoriferen tegen een land van 't welke
hy meer dan 100000 kronen genoten heeft, daer niet
dan de kale kap en 't rappier in gebracht' hebbende :
maer hebbe een vafte hope dat gy-lieden van dit ftuk in
recht , billicheyd en gerechtigheyd oordeelen ful t , en
het mainteneren in gelijker voegen als uwe honorable
predecefïeurs gedaen hebben , die tot verfcheydenmael
gemainteneert hebben de fake van Heeren van mijn
qualiteyt en mindere, niet tegen fimpcle Edellieden ,
maer ook tegen d'eygen kinderen, broeders en broeders kinderen der Koningen van Engeland, en niet
toe-laten fult, fo 't u-lieden belieft , dat onder dekfel
van den naem van haer Majeft. haer fuiken overgroten
ongelyk fal aengedaen worden , dat een fimpel Capiteyn dit laind in fo groten gevaer ftelle, en infopfri^
culeufe coujufl&ure van faken : maer dat u-lieden believen fal te helpen kaftijden zodanige ongeregeltheden , die den geheelen ftaet fo prejudiciabel zyn , en
die miflehien noch andere fouden mogen ontfteken.
By aldien 't haer Majeft. door u-lieder middel belieft te
committeren bequame lieden , dat fyn perfonagien die
weten wat eere zy, als degene die van doorluchtigen
en edelen geflagte zyn, ot die door hare deugdenen
vromigheyt tot de eeren en ftaten van 't Koninkrijk
opgetrocken en verheven zyn , ik hope fo goede rekeninge van myne handelinge en adlien te geven , dat
men daer in niet te berifpen fal vinden , en dat in my ,poI .
meer middels , liefdeen affectie is om haer Majeft. feer ^ ' 4 '
ootmoedigen dienft te doen,dan degene die niet in den
moni
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fïen de nauwe belegeringedaer door de voornoemde
Overfte beflotenjis, dat hy fich niet kan befchermen
nochte verantwoorden op de voornoemde befchuldingen,daer af te maken met luttel woorden een korte verantwoordinge uyt zijnder name , ten eynde wy uwe
Majeft. niet belettig nochte verdrietig vallen, by dewelke zijn onfchuld klaerlijk fal mogen geficn worden ,
daer mede hem de Staten en Graef Mauritz van Naffau,
indien niet door moetvville , ten minften door lichtgeloovigheyd (dewelke niet is zonder grote fchuld) ten
onrechten befchuldigt en geblameert hebben. En teveel aengaet de commiflie van den voornoemden Overften Sonoy van dcnGouvemementevanNoord-hoIland,
is genoegfaem beantwoorddoor mijn Heere den Grave
van Lycefter , ook by de Apoftillen op het gefchrift by
den Staten van Holland uytgegeven, nu onlangs den
Raed van uwe Majefteyt over-gelevert. En om uwe
Majeft. met geene overvloedigheden moeyelijk te vallen , zal hem rapporteren aen het gene aldaer verklaert
en by gebracht is > alleenlijk daer by voegende, dat
zedert de Staten daer in fwarigheyd gemaekt hebben,
den voorfchreven Overften dezelve noyt bedient of geeXerceert heeft , hem gedragende in 't gene by de voor- noemde Grave van Lycefter en Staten daer op foude
Heeren
mijn
,
Heeren
Het opfchrift was , aen mijn
geordonneert
worden. En dat de Staten feggen van vele
van den Kade van State van de doorluchtigfteKoninen verfcheydene commiflien, is niet dan overvloedigginne van Engeland.
heyd van woorden , om dat boven de voorfz. commiflie
3&t ïïf monflrantic öetoeïfte dBiriïïïam Ifêofïaett van Gouvernement, hy geen andere gehad heeft, dan
booifj. tot ontfcöul&inge ban ben^tiecfien^onop tot bewaringe van den Kafteele van Medenblik , dewelke Graef Mauritz in zijnen name hem federt zelve
ÖceftoViec-öcffeUcn/ toa£ Iupöenöealöt$.
naem
den
gezonden heeft , mit conditien hy hem eed doen fouYn Vrouwe , alfo door brieven onder
de : waer toe de voornoemde Overfte niet konnende
ÏVI van de generale Staten aen uwe Majeft. van den
8. en van de Grave Maurits aen den Raed van uwe Ma- verftaen zonder confent vanden Grave van Lycefter ,
aen wien hy daer te vooren eed gedaen hadde 1 het mifjefteyt van den f. Meerte , den Overften Sonoy met me- verftand heeft begin genomen in de maend van Meerte
nigerley blamatien en mifdaden belaft en befchuldigt is,
voorleden jaer 1^87. gedurende het afvvefen van den
te weten dat hy hem heeft doen verlien met vele en ver- 'tGrave
van Lycefter uyt de Nederlanden.
Want na
van
rechten
en
unie
fcheydene commiflien tegens de
dat
de
Staten
van
Holland
zedert
het
verlies
van
de ftad
den lande van Holland , en tegens het officie van den Deventer met hare brieven en fchone woorden den
Gouverneur van de voornoemde Provintie: dat hy met
voornoemden Overften na de fteden Campen en Zwol
gewapender hand den Gouverneur van Holland belet verfonden hadden , onder het dekfel van te voorfien
heeft te komen in de ftede van Medenblik : dat hy defelve ftad en de inwoonderen aldaer overlaft heeft met en beforgen de garniföenen en fortificatien in die
quartieren , de voorfchreven Overfte niet min dinconfufie van den ftaet van den lande , van 3 of 400 Sol- kende
of vermoedende , dan het gene hem zedert
daten meer als 't behoorde : dat hy fo veel foude gepra- overkomen is , dat men hem fochte te verfenden ,
ftifeert hebben , dat 's daegs voor de infinuatie van ette- ook niet lettende dattet de Staten van Holland niet toe
ge-' quam te voorfien en ordre te ftellen op de faken van
Medenblik
, dat demetftad
Staten wefen
refolutien
lijke
van ijo
garnifoen
foudedervoorfien
noegfaem
mannen : zoude te wege gebracht hebben dat de Sol- een ander Provintie , haer wijd afliggende , maer dat
daten houdende garnifoen in de voornoemde ftede , zulks roerde de generale Staten , niet twijffelendè
zijn gcmutineert : dat om te verfterken de voorfz. muy- of zoigende voor eenïch lift of fchalkheyd , heeft
terye , de voornoemde Overfte Sonoy gemaekt , gete- fich ter goeder trouwen en zonder eenich achterdenkent en gezegelt heeft een verbond en rotteiïje met den ken Over-ze in de voornoemde fteden getranDe voornoemde Overfte was fohaeftniet
Kapiteynen wefende in de voornoemde ftad Meden- fporteert.
blik. Waer op verfchcyden perfonen van qualiteyt by vertrocken > men fond in alder diligentie een vendel
hem gegaen zijnde , om te bidden dat hy zoude willen knechten na Medenblik ( alwaer hy zyne woonobedieren den Raed van State en hem ftellen tot alle re- plaetfe was houdende ) met patente en ordonnantie van
delijkhey d , dat verre van daer is dat hy heeft willen ge- de voornoemde Grave Mauritz 3 om aldaer te verblyhoorfamen : maer ter contrarie begonnen te gebruyken venfo lange tot by de voornoemde Grave anders foude geordonneert wefen, met bevel dat des Overften
hooge en vermetelijke woorden, eenmael feggendc ,
ten ware men hem geld gave, dat hy het geheeleland vendel, het welke weynig tijds gepaffcert aldaer geverdrinken foude. De andermael, dat hy een brandfchat
komen was , foude vertrecken, verdeylt in- verfcheyden plaetfen, een zake vreemd en nieu, om dat daer
maken wilde van icoooo Kronen : de andermael feg't met den tevoren de garniföenen van dien quartiere , en die
dat hy hebbende
warede ,Staten
een glas
indien Holland
gende
j dat
ftoten foude
voet in, ftucken
fterkten Over-ze die met de compagnien van zijnen
door drie verfcheyden legatien hem doen prefenteren Regimente bewaert worden, altijd door zijn laft en
te geven fo veel betalinge , dattet herte van eenig fol- bevel verandert hadden geweeft :- waer van de voornoemde Overfte Sonoy veradverteert zijnde , wifte niet
daet , hoe gierig 't felve ook foude mogen wefen , oorfake foude hebben om fich te contenteren , trotfelijk vvatpeyfen , en weder-kerende na de ftad Medenblik.
zoude geantwoort hebben , dat hy wilde en begeerde Zo haeft hy aldaer gekomen vvas, qtóm by hem eenen
zijne afrekeninge van jt. macnden , niet willende te cpmmiffam met brieven van den Graef Mauritz , met
vreden zijn dan met volle betalinge van a8maenden, commiflie eninftruel:ie,fom agtervolgende de formuen al hoe-wel hy hadde gemeriteert op een ander wijfe
lieren van de Staten' van Holland, heV> zijne Capiaengetaft te worden (fo gefeyt werd) dat men te vreden teynen en Soldaten eenen hieuwen eed af te eyfehen,
gewceft is hem te beletten 't verdrinken van den lande , in de welke nietten woord vermaent-of rhentie ge-'
de verwoeftinge en defolatie van de arme gemeynte , en maekt zijnde van de Grave van Lycefter Gouverrieur
van menig Edelman van goeden en oude huyfe : dat hy generael. De voornoemde Overfte hem voelende bevan den lande foude getrocken hebben , meer als fwaert zijnen eed te .veranderen , heeft diredlelik ge1 00000 Kronen , hebbende alleen daer in gebracht den weygert , en met; de voornoemde commhTaris door
mantel en rappier. So is't dattet goet geacht is , aenge- zijne brieven aen den Grave Mauritz geantwoord , hem

mond hebben dan den dienft van haer Majeft. en niet
foeken dan metterdaedfich met fuiken koftelijkenbehankfel te bedecken om haer beurfen te vullen , ondertuffchen dat ik en de mijne metter daed ons leven en de
middelen die ons refteren , employcren tot den dienft
van God en haer Majeft. en der landen , en niet-te-min
geen ander dink of recompcnfe van haer Majeft. foeken
dan haer goede gratie en koninklijke faveur. Ikbidde
U E. E. ootmoedelijk , mijn Heeren, mydaerinte
onderhouden,en UL. fodanige tot my-waerts te tonen,
gelijk alle heden van u-lieder qualiteyt niet lyden noch
u gelijk zijn
gedogen moeten , dat d'eer van de gene die fmaet
en onune,
rleyinj
metalde
eerdelik
fo onrechtv
en dat
,
worden
n
vertrede
voeten
met
en
recht vertrapt
by lieden van fo kleyne qualiteyt. Hier mede defen eyndigende , my ootmoedelijk aen uwe gehcele honorable
vergaderinge gerecommandeert hebbende , falikGod
bidden, mijn Heeren , U E.E.tehandhoudeninfijne
heylige hoede en prote&ie. Uyt mijn fchip , defen
i<> . Martv ,1588. onderftond, uwc feer ootmoedige om
U E. E. dienft te doen ,
Maurice de Najfau*
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verklarende
i'yne redenen
waerom hy
niet
konde verftaen
tot het en
doenfwarigheden
van den voornoemden
abfoluten eed, al-eer hy ontflagen en gevrijd ware van
de gene, die hy de Grave van Lycefter gedaen hadde ,
hem beklagende dat men hem yerfonden en daer~entuffchen gefocht hadde't garnifoen ( het welke fijn vendwl was) uytdeftadtedoen vertrecken , enaldaereen
ander te fenden , om de voornoemde ftad tegens hem te
verfekeren, verklarende dat men geen redenen hadde
fich van hem te mis-trouwen , als niet verdient hebbende alzulke vergeldinge voor alle voorgaende trouwe
cÜenften* die hy den landen , en hoger gedachten den
Pfincc.van Orangien zijne Heer en vader gedaen hadde ,dewelke hy verhoopte veel eer verdient te hebben,
dat, men van fijne fhntvaftige getrouwigheyd geenfins
hadde behoren te twijtfelen , dan dat men in zulker mameren tegens hem procederen fóude. Dat niet tegenftaende hy fijne Excellentie verfekeren mochte fijnen
ouden yver e» affectie ten dienfte van den lande en der
phriitelijker Religie geenfins verandert , en dat hy
gerefolveert was daer in te continueren , ten dienfte van
fijne voornoemde Excellentie.
Eyndelijk biddende i
dat zijne Excellentie believen foude defe fijne excufe in
het goede af te nemen, en niet lichtelijk geloven alzulke die
, t'onrechte zijne Excellentie van hem trachten te vervreemden. Drie dagen na dat de voornoemde
Commiflaris met de brieven vertrocken was > en de
voornoemde Qverfte van verfcheyde plaetfen waer{"chouwingen kreeg , dat de Heeren Graven Mauritz en
Hohenlo een quade en toornige moed jegens hem hadden, de voornoemde Graven verfelfchapt meteenige
Capiteynen en gedeputeerden van de Staten van Holland , zonder eenige antwoord op fijne) brieven en
klachten , of de minfte waerfchouwinge gedaen te hebben , zijn gekomen na MedenbHk, waer af de voornoemde Overfte in pofte geadverteert zijnde, fich van
hen-lieden waerfchou wende, en twijftelende datfy qua*
men om te executeren de refolutie van de Staten van
Holland van den 6- February 1587. dewelke fegt: dat
alle de gene die weygeren zouden te riemen commiflie
van de voornoemde Graef Mauritz en doen den voorfchreven eed , .(alfo hy 't geweygert hadde) verlatenden
gecafïcert zouden zijn 3 't welke hyfofeer niet foude
ontfeyd hebben , indien op andere wi/fe en maniere
geprocedsert en gehande.lt hadde geweeft. , en dattet
ielve met zijner eere hadde mogfcn gefchieden , alCq hy dochte wel verdient te hebben. En vrefende
dat hem door haeftige gramfchap eenig groot quaed of
ongeluk hadde mogen overkomen , hadde voorgeno' men twee mannen hem tegen te zenden , om te bidden
*' dat hem zoude believen hare voornoemde wechen reyfe van Medenblik te wenden, tot dat den voornoemden Overfte , om te vermyden het quaed dat in alfulken
gelegentheyt te vreefen was , vernoeginge van de voorfchreven miftrouwingen foude hebben : maer de voornoemde Graven en gefelfchap zijn eer voordepoorte
gekomen , dan de twee , om hem-lieden tegen te gaen
uytgetrocken waren. Waer door den Overften zeer
verbaelt en bekommert lijnde om de redenen voorfz.
belloot en refolveerde van twee noodfakelijke quaden,
het minfte te wefen de voornoemde Graven niet in te
laten , om te fchuwen de grote quaden en dangieren
die hy fach merkelijk daer uyt te moeten volgen, niet
twijffelende dat daer na zyne redenen en ontfchuldingen verftaen zijnde , ( dewelke hy eenfdeels voor de
pootte dede doen by de voornoemde twee gedeputeerden) defe daed beter foude zyn te repareren en verfoenen , dan het ander dat te bevrcfen was , alfo ook de
voornoemde Overfte des anderen daegs daer na den
commiflaris Moftart verfocht hadde , hem te vinden by
mijn Heere Graef Maurits , wefende in de ftad van
Hoorn , om te doen zijne ontfchuldingen , en verklaren de redenen door dewelke hy beweegt en gedwongen hadde geweeft te doen 't gene dat aldaer gefchied
was. Waer op de voorfchreven Heere Grave gcfonden
hebbende by twee legatien van lieden met eeren en qualitey t om hem te bewegen en te raden fich te voegen na
de voornoemde refolutie der Staten van Holland. Den
Overften Sonoy heeft henlieden geantwoord 3 dat

behoudens zijne eer en confeientie, hy niet mechte
verftaen tot vernieuwen zyneseeds, fonder wetenen
toelaten van den Grave van Lycefter , aen dewelke hy
achtervolgende de ordonnantien en placcaten der Staten getrouwigheyt en gehoorfaemheyd gezworen hadde , waer van hy verftond al-voren te moeten ontflagen
en verlaten wefen, biddende dat haer believen foude
hem niet te dringen in zyn confeientie , totdat hy antwoorde van de voornoemde Heeae Grave van Lycefter
foude hebben , aen dewelke hy om defe zake wille ,
exprefleLik gezonden, hadde , verklarende dat hoewel
by fich na de voornoemde refolutie niet vermochte te
fchicken , dathy nochtans aen de voornoemde Grave en
de Staten van den lande tot handhoudinge van de rufte
en gemeyne befte bekende verbondenen verobligeert
te zijn , protefterende dat daer-en-tuflehen van zijhder
zyde geene dingen tot haren achterdeele voorgenomen
of gedaen fouden wefen (alfo hy ook niet meynde ger
daen te hebben) dan tot fijnder befche-rmin geert verfekeringe , en op defe zyne verklaringe hebben de Voornoemde Heeren, Grave en Staten by hare brieven geantwoord dat
, fy de zake hielden voor nedergeleyd en geaccordeert. Maer mijn Heere de Grave van LyceM:
heeft dit alles tot zijnder wederkornfte uytgeftelt , aen
wien den Overften Sonoy t'fijnder eerfter aenkomfte in
Zeland niet heeft achtergelaten te fenden , om te vertonen het gene hier voren is verhaelt> en bidden dat hem
foude believen ordre te ftellen daer door de voornoemde queftie en gefchil mochte geflift en ten eynde gebrocht worden : maer de voornoemde Grave van Lycefter heeft altijd geantwoord , fo wel aen de voornoemde Sonoy als aen fijne gedeputeerde, datdeStaten felvehem vooralle dingen wederom in iijne gewoonelijke en oude autoriteyt fouden moeten ftellen j en
de queftie en gefchil eerftfliffen en klaer maken (waer
af hy verhoopte van dage tot dage een eynde te hebben)
dathy als dan op de zake van den Overften Sonoy ordre
ftellen foude : federt eenige Van den Raed van State mee
den Overften Sonoy tot Hoorn daer op gecórhmunieeere hebbende , en de voorfchreven Grave met de
voornoemde Raed tot Alkmaer gekomen, terinftantie en begeerte Van den voorfchreven Stfnoy , heeft deri
Raeds-heer Bar defén op den 2. NoverhbTrs ïaënSjeden
de voornoemde Grave van Lycefter in prefentie van
den Raed van State, het ftukvandè commiflie van <Jëii
voornoemden Sonoy voor-gehouden , als doen de
voornoemde Grave dede 't felve ftuk by den voorfchreven Raed examineren , en de Cancelaer van Gelderen
Leoninus , doende het woord , Vraechde den felvéri
Raeds-heer Bardefen , waer in dat dé Staten befchadigt
waren, en of de voornoemde 'SónOy uyt krachte fijnder commiflie, yets gcattenteert hadde tegens de privilegiën van den lande ? waer op antwoordende den
voornoemden Bardefen , dat neen , maèr dat defelve
commiflie was tegens de privilegiën , en tot quade vernoeginge der voornoemde Staten. Wel dan , feyde de
voorfchreven Cancelaer , nadien daer geen brekinge
van de privilegienis, watfehadeof intereft hebben fy
metter daed daer ïn , dat het gefchil op de autoriteyt
van zijne Excellentie eerft geflift zy , als dan fal in defe
fake, daer by geroepen de Staten van Noord-holland
en de voornoemde Sonoy , ordre geftelt worden, 't welke als doen by de voornoemde Raed achtei volgt werd,
en de voornoemde Cancelaer bevolen a&e daer af te
maken, om aen den felven Sonoy copye te geven. En,
alfo zedert voor 't vertrek van mijn Heere den Grave
van Lycefter in de maend December laeft-leden , de
Raed van State fchreef aen den voornoemden Sonoy ,
dat hy (om de gereetfehap die de vyand in Vlaenderen
was makende, om in te vallen (alfo 'tfcheen) eenig
deel van de Provintie van Zeland) een van de twee
Compagrtien knechten , liggende binnen Medenblik ,
na Zeland fenden foude. Den Overften verhopende
dat door de begonnen Ordonnantie voorgeflagen in den,
Raed van State , de voorfchreven queftie door vriendelijke en redelijke middelen nedergeleyd zoude worden,
heeft fijn eygen vendel groter of meerder in getale zijnmij».
de dan andere gemeene vendelen,en van uytgelefen volkea aldaer geforiden, Daér-cn-tuflch?n heeft hem
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mijn Heere Grave Maurits by refolutie van de Heercn
Staten van Holland (dewelke dooreenige quade fchadelijke rapporten en vermoedingen , een ydel mistrouwen tegens den Overften Sonoy fchijnengevaet te
hebben) tot Enkhuyfen getranfpoitecrt , bedektelijk
daer in brengende een van fi ne Compagnien j om volgens den raed van de Magirtraet , en refolutie van de
Staten van Holland, de Compagnie van denLieute
nant Colonel van de voornoemde Sonoy (die aldaer
garnifoen hield) indien hy door bevel niet hadde willen uytgaen, metgsweldtcdoenvertrecken , af Hellende onder ander Officieren de Waek-meefter der
voornoemde ftede Cornelis Pieterfz. een man alfo
wacker, oprechten getrouvoor de religie, 't vaderland en fijne fteden, als men in de geheele provintie foude mogen vinden, fonder hem te verklaren ander reden van alfulke fchande , oneere en verminderinge, dan dat hy de voornoemde Sonoy en fijn Lieutenant te feer toegedaen hadde geweeft. Den Overften
Sonoy hem fiendeinfodanigenftaetvanmis-trouweni
en dat men aengreep de gene die hem alleenlik toegedaen en geaffedhoneert waren, konde daerafzoook
tan de voorleden daden , anders niet befluyten (indien
eenige experientie en vooiilenigheydinhem was) dan
dat de voornoemde Heeren hem felfs veel meer quaeds
fouden willen, 't welke hy niet verdient hadde, en
daer af hy geen ander occafie konde bedinken , dan een
verkeerde opinie en qualik-gefondeerde mis-trouwinge , daerom vrefende hem yet ergers overkomen mochtê , befloot volgens de expreffe ordonantie van de
Grave van Lycetter voor zijn laetfte vertrek > hemdoor
5t roepen van het voornoemde vendel dat uyt Enkhuyfen getrocken was , te verfekeren , tegens fijne quaedwillige , van dewelke een groot getal felve in de ftad
Medenblik was , 't welke verftaen hebbende de Staten
van Holland , hebben gevordert door middel van den
Raed van State, dat 't voornoemde vendel foude geroepen en ook na Zeland gefonden worden. Maer de voornoemde Overfte voorfïende dat men pra&ifeerde't gene
een vveynig te voren in 't Collegie van de Staten gefecht
was , dat men hem fijn vleugelen fo veel korten foude ,
dat hy geen middel foude hebben om veel te vliegen,
antwoorde dat om de beleydingenen quade proceduren tot Enkhuyfen, hy niet gercfolveertwas fich van
fijne fterkten bloot te maken, maer verfekert houden
totter tyd dat van defe queftien en mis-trouwingen een
eynde foude zijn,ten eynde door faute van dien hem.niet
over quame 't gene hy niet verdient hadde i aengefien
dat de heftigheyd der jaloufye en paffien , door vooroordeelen en haeftige refolutien], menigmael oorfake
van onbillijke exploten en executien gegeven hebben ,
waer af het berouw dikmael ten prijfe en kofte van
't Chriften-bloed weder gekocht word. Op defe refolutie van den Overften na 't vertrek van den Grave van
Ly cefter , heeft den Raed van State verfocht door brieven aen den voornoemden Overften , hem in perfoon
in den Hage te vinden , onder verfekeringe van de Staten van Holland , om van defe queftie een eynde te maken , en te beletten en voorkomen alle quade inconveniehten, die anders daer uyt fouden mogen volgen. De
voorfchreven Overfte gewaer geworden zijnde de praktijken en loof heyt van fijne quaetwilligen , die hy
door brieven gefchreven by den Burgemeefteren van de
(lede Medenblik , fonder eere en trouwe , ontdekt
hadde, en hem mis-trouwendevan de Staten, van de
Heere Grave Maurits en Hohenlo , om de proceduren
en executien voorfchreven , en door het gefchrift by
een Grave van Hohenlo jegens de Grave van Lycefter
uytgegeven, in 't welke fonder recht, reden of fondament de voornoemde Overfte van ongehoorfaemheyd , ondankbaerheyd * ongetrouwigheyd , en meynedigheyd befchuldigt en geblameert is , antwoorde
den Raed voorfchreven hen-lieden bedankende, dat
haer belieft hadde zijn fake in handen te nemen j en
hoewel hem niet lievers gefchieden mochte dan het
eynde daer af te fien, fo konde hy nochtans om de redenen voren vcrhaelc, fich niet refolveren in perfoon
te verfchijnen , maer dat hyeenen foude fenden fijnen
vertrouden, die volkomen kenniffe van fijn zake had-

de, om met hen-lieden te communiceren en tracte*
ren , en hadde te dien eynde gefonden den commiffaris
Moftart , dewelke in den Hage gekomen zijnde , en 1588*
verftaende dat by den Staten van Holland, deordo*
•
nantien van den Raed van State voor de ordinariebetalinge van de knechten gearrefteert waren , heeft hem
geaddreffeert den 8. January in de ftad van Delft aen
den Advocaet van den lande van Holland , den Heer
Barneveld , hem biddende dat de voornoemde betalinge niet langer worde opgehouden , want het felve
niet anders dan een groot quaed in zulken gelegentheyd konde veroorfaken, door dien den Overften én
Kapiteynen voor zeker en gewis geinformeert waren ,
dat men anders niet f ochte noch trachte , dan de foldaten te bewegen en beroeren tot muyterye , maer dat
het felve foude mogen hefnen een ander eynde , dan dé
geene meenden die 't waren practiferende , en dat de
incohvenienten en overwinnelijke fchade daer af feer te
bevrefen waren , het welke ook de voornoemde Barneveld hem alfo toeftondwaer te zijn, belovende den
Staten daer af te fpreken. Van daerlieeft fich de voornoemde Moftart begeven by den Ambafladeur van uwe
Majefteyt, den Heere Herbert, om hem te bidden de
zake van de voornoemde Heere Sonoy aen den Staten te
recommanderen , alfo ook de voornoemde Heere Ambafladeur dien felven dach voor zijn vertrek gedaen
heeffi Den 10. der fel ver maend January is defelve (rol.
Moftart getreden in communicatie en conferentie met
den Raed van State , op het ftuk van de commiffie , ten
bywefen van mijnen Heere Graef Maurits en Advocaet
Barneveld. En overmits dat de voornoemde Barneveld
hem vraechde
, of den Overften
hem foude
onder Willen
't gebied van de voornoemde
HeereSonoy
en Graef
ftellen , en van hem fijne commiffie accepteren ? Dé
voornoemde Moftart antwOorde , dat ja , fo verre hy
alfulke commiffie en aütoriteyt mochte verkrijgen ,
als hy achte hem toe te komen , en fo na gelijk fijne eerfte commiffie als de aütoriteyt van de Grave Maurits en
de privilegiën van Holland konden toelaten * maer indien hydie niet konde bekomen , en dat men alleenlik
hem accorderen wilde alfulke commiffie als hem gele*
den ontrent eenjaer, gefonden was, dewelke hy aen
te nemen geweygert hadde , dat hy liever fich ontflagen wilde van alle bedieningen , en gaen leven In alle
ftilligheyd op hem felven. Waer op de voornoemde
Moftart belaft werd , nademael dat de commiffie aen
den voornoemden Heere Sonoy gefonden hem niet behaegde, dat hy bygefchrifte ftellen foude de poindten
en articulen dewelke hy dachte hem toe te komen , en
de voornoemde Sonoy foude accepteren , 't welke des
anderen daegs gedaen zijnde , de voornoemde Moftart
prefenterende defelve aen den Raed van State , dewelke
die in handen van mijn Heere Graef Maurits en den Staten van Holland geftelt hebbende , werd hem daer na
gefeyd datter eenige de privilegiën van Holland hinderlijk waren; De voornoemde Moftart antwoordende
en vertonende dat neen, verfochte met de voornoemde Staten in conferentie en communicatie te komen ,
om te verftaen hare redenen , en vorder met hen te handelen: maer hoeweide voornoemde Moftart aeftft onde om een eynde daer af te hebben , fo hebben fy nochtans niet geweerdigt in eenige communicatie met hem
te treden, fpottende in haervergaderingemethemen
met fyne articulen. En hoewel de voorfz. Moftart aen
den voornoemden Raed van State geantwoord hadde,
dat het garnifoen extraordinaire onlanx te voren ia de
voornoemde ftad van Medenblik getrocken, gefenied
was door de proceduren en handelingen van de Staten
van Holland, en de voornoemde Heere Graef Mauritz
in de ftad van Enkhuyfen , van dewelke de voornoemde Heere Sonoy een fodanige grote mis-trouwinge begrepen hadde , als ook van gelijken van de Heere Grave van Hohenlo, om'tgefchrifteby hem uytgegeven ,
dat hy meende tot fyn behoudenis en ten eynde hy niet
verraft werde , nodig te wefen hem van of voor fyne
dat
quaet-willigen , dewelke een groot getal in de ftad waren ,en door dien de Magiftraet felfs tegen hem praftifeerde , te verfekere» , ter tijd toe dat alle gcfchillen geeyndigt en veraecordeert fouden fyn, En hoewel
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dat de voornoemde Moftart dikmael aen de voornoemde Raed vertoont hadde , dat daerom gedurende dcfe
handelinge (dewelke hy begeerde dat meer foude gevordert worden) de voornoemde ordinare betalingen
niet langer behoorden opgehouden te worden , om te
ontkomen de quade en apparente dangieren dieinalfulken gelegentheyd merkelijk moften volgen , door
dien dat defe uytftellinge voor ontfeggen en weygeringe
beduyt en genomen werd , ook door d'opruydingen die
dagelix onder den foldaten gedaen werden , niet alleenlijk by veel van den gemeynen volke , benyders en
quaetwillige van den overften Sonoy, en van alle die van
der gereformeerde religie in de ftad Medenblik, maer
ook by de Magiftraet felfs , fo wel van den voornoemden ftede als van Enkhuyfen , opentlijk feggende dat fy
geen betalinge te verhopen hadden , ten ware fy alvoren haer overfte en kapiteynen by den halfe grepen , fo
isj*t nochtans verre van daer geweeft: , dat de voornoemde Moftart yet konde verkrijgen , dat ter contrarie de
Staten ven Holland twijfelende (fo 't fchijnt) aen de oprechtigheyd van de voornoemde Sonoy, en by avonture
ook van de voorfz. Moftart , van dewelke fy nochtans
over langen tijd goede en volkomene proeven hadden ,
hebben de voornoemde t'famenfprekinge en handelinge
geheel gebroken, verlatende de fake principale van de
commiflie, en door eenigeydele quade vermoedingen
hebben bedagt en genomen een geheele contrarie wech,
om hen-lieden van h.3er onnodige intentie te verfekekeren. En hoewel defelve Moftart daer-te voren aen de
voornoemde Raed van State rondelijken verklaert hadde , dat de heere Sonoy en kapiteynen by hem zijnde , met een fodanige diepe wantrouwen bevangen
waren , de voornoemde Moftart haer verfekerende
dat zy die niet fouden konnen van hun weeren , ten
ware de caufe principale af-gedaen ware (dewelke hy
bad dat men voor al foude vorderen , hem verfekerende dat van wegen de voornoemde Sonoy , die daer
een eynde af begeerde geen faute wefen foude) en fatisfaótien en vernoegingen van d'een en d'ander fyde
gegeven , 't welke de voornoemde Moftart dachte dat
fy hadden behoren te doen , indien fyeenichgoet eynde daer af waren begerende. Niet tegenftaendealhet
gene voren gefeyd , zijn fy onbeweecht gebleven, en
na dat de fake verlengt was , hebben gevordert door
den Raed van State dat aen den voornoemden overfte
gefchreven foude worden , na-dien fy door de propofitien van Moftart verftaen hadden, dat den voornoemden
heere Sonoy te vreden was in fijnen dienft te continueren , en te gehoorfamen den heere Graef Mauritz gouverneur enkapiteyn generael van Holland, en daer geen
andere fwarigheyd meer refteerde , dan op de forme ,
amphatie en reftrictie van de commiffie, dat fygoed
vonden dat men voor alsnoch foude ophouden de voornoemde commiffie te maken , maer dat de voornoemde
Sonoy aen de voorfz. heere Graef Mauritz een acte fenden foude , by defelve belovende gettouwigheyd aen de
Staten en gehoorfaemheyd aen den felven Heere en Grave als Gouverneur en kapiteyn generael van Holland ,
en dat men daer na tra&eren foude, hoe en in wat manieren de commiffie behoorde gemaekt te wefen, en een
yegelijk in fijn regard redelijke voldoeningen en vernoegingen gegeven fouden worden. Vertoekende vorder en ordonerende aen den felven Sonoy , dat behoudende inde ftad alleenlijk 150 foldaten,volgens de taxatie nieuwelijk by de Staten gemaekt, voor ordinaris
garnifoen der voornoemde ftede , hy alle de refte in de
andere plaétfen wederom fenden foude , hem verfekerende dit gedaen zijnde hare gewoonlijke befoldinge
fouden betaelt worden, en dat van wegen de Staten ,
noch van de Graven Mauritz en Hohenlo of andere , tegens hem niet voorgenomen of gedaen foude worden.
Defen brief aen de voorfz. Moitart gecommuniceert
zijnde , feyde dat hem dit niet dogte middel te zijn , om
de voornoemde wantrouwinge te ftillen,en neder te leggen , maer veel meer geheel de contrarie , waerom men
niet liever,nademael hy tot dien eynde geroepen en ontboden was, eerft af dede en flifte (volgende de begonnen
oorden) alle de gefchillen , en gaf die fatisfaclien en vernoegingen, door dewelke fy ligtelijk tot hare mcyninge
IV. deel.

komen fouden , winnende tijd en moeyte i waer op by
den Raed van State geantwoord zijnde , dat fy niet anders vermochten .protefterende hen befte gedaen te hebben , en nadien dat byadvijs van den felven Raed daer
geen profijt meer te doen was, nam hy fijn affcheyd t'fijnen groten leedwefen* fig vindende bedrogen in fijne
goede hope en betrouwen die hy hadde, dat door de genade des Heeren en fijn middel alle het quaed en ongeluk by hem te voren veradverteert en bevreeit , voorgekomen en wech-genomen foude geweeft hebben. Én
hier in is niet gefaelt , want den felven dag als de voornoemde brieven met feker Commiflaris geexpedieert en
gefonden zijn geweeft 9 is gefchied de droeve en ongeluckige muyterye der knechten , beitelt als voren in de
voornoemde ftad van Medenblik , dewelke tegens hare
hoofden en bevel-hebberen gerevolteert en afgevallen
zijnde , hebben onder hun gekoren en geftelt eenen
Raed by hem genaemt Krijchs-raed , dewelke om te
gebieden volkomen autoriteyt hadde , en hielden haer
overfte op den Kafteele fo nauwe befloten en bewaert, dat niemand inofuytgaen, noch eenige brieven ontfangen mochtefonder haer weteen toelatinge,
gebiedende over hem noch meer noch min als over een
flecht en fimpel foldaet. De voornoemde commiflaris
in de ftad van Hoorn gekomen zijnde, enverftaende
de oproerigheyd voorfchreven , fond na Medenblik
om te hebben verfekertheyt , vryelijk aldaer te mogen komen en uytvaren, 't felve by de voornoemde
Krijchs-raed toegelaten zijnde > vraechde hen lieden de oorfake van hare alteratie , en zoekende die
eenichfins te (lillen (maer te vergeefs) hebben hem door
hare eygen bewegentheyd en onder haer, haren eyfch
by gefchrifte over gegeven , om te hebben hare afrekeninge en volle betalinge , verfoekendc dat hem foude believen aen de Staten rapport te doen , ten eynde
fy mochten gecontqnteert worden , en ben-lieden de
antwoorde en meyninge van de voornoemde Staten te
doen verftaen. Dewelke vertrouwende, hebben daeren-tuflehen de voornoemde quaetwilligen en benijders
van de heere overfte Sonoy , en van alle die van da
gereformeerde Religie , niet opgehouden door allé
mogelijke middelen de oproerigheyd te drayen enkeeren tot hare meyninge ('t welke fy tot haren wille en
wenfche fo haeft niet konden by brengen , door dien
dat de auteurs van de muyterye, die daer toebeftelc
en toe gemaekt waren, alle de foldaten , jafeerweynich in getale , tot hare wille niet konden krijgen)
en van arbeyden , raedflagen en pra&iferen die van
de ftad met de voornoemde toe - gemaekte hooft ~
muytmakers en hadde mate noch eynde , tot dier tijd
dat hopende haer proces gewonnen te hebben (door
dien door haren raed de voornoemde hooft-muytmakers , fo veel gepra&ifeert hadden , dat fy haer overfte,
kapiteynen en principale bevel-hebberen fo nauwe bewaert, gewacht en befloten hielden, dat niemand haer
mochte (preken fonder haer confent en bevel , door
angft en vreefe die de voornoemde vierft okers haer i n 't
hooft ftaken , dat haer overfte , kapiteynen en ofiïciren met hulpe van de confiftorie ( want alfo noemen
fy die van d{ Religie) op eenigen dach hun meefter maken en haer over hen-lieden wreken fouden ) ontboden
aen de Staten en Graef Mauritz heminalderdiligentie
tot Alkmaer te vinden , om met correfpondentie te komen ten eynde van haer voornemen en aenflagen/c welk
fiende de voornoemde overfte , en merkende dat hy
verraden en verkocht was, en daer niet ontbrak dan
de leveringe, dede vertonen den f. February aen de
voornoemde Krijchs-raed , dat hy fiende de onbehoorlijke handelingen van fijne vyanden , niet langer in
fodanige angft en benautheyd mochte nochte begeerde te blijven , daerom indien fy hem leveren wilden ,
't felve kort fouden maken, en door hare handelingen
hem fo veel doden niet deden fterven. Waer op antwoordende dat fy van fulker meyninge niet waren, hy
haer dan bad te confenteren en toete laten dat hy met
fijn huys-vrouwe, fijn dochter en familie uyt de ftad
mochte vertrecken, en dat fy met den Staten enrmijn
heere Graef Mauritz na haer goetdunken en geliefte
handelen en traclercn fouden , 'c welke fy hem
gewey#E
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7. de gedeputeereeweygert hebben , en door dientpcdenAlkm
aerby mijnen
den van de Magiftraet der ftede
Heere Graef Mauritz en de gedeputeerden van de Stan te rapporten gevveeit hebbende , om henliedehadd
en , met
ikt
teren dat fy haer werk wel befch
anders meynende dan dat fy door middel van haer toe(Föl.JlJ
n tot hare intengemaekte muyt-makers fouden kome
noemde Gravoor
tie, hadden brieven gebrocht van de de muyt
erye , hy
van
rs
auteu
ve, aen de hoofden en
nde en
pryfe
was
haer
e
Grav
dewelke de voornoemde
haer
ende
belov
bedankende van hare getrouwigheyt ,
goed contentement te doen geven , verfoekende dat
en fenden , om
fy hare gedeputeerde tot Hoorn foud
handelen , hun
en
eren
unic
met hen-lieden te comm
verweckende en opruydende jegens hare hoofden, die
fy noemen bedriegers en vyanden van den lande , op
welke brieven by' hen-lieden geantwoord werd, dat
eenige van haer gedeputeerfy niet konden verftaen om de
de te fenden, maer indien 't voornoemde heere Grave
daer beliefde te fenden , fouden vryelijk mogen komen
en weder keeren. Den voornoemden Sonoy fiende dele
heftige extraordinarie en kromme proceduren, dathy
was in fodanigen ftaet om door alfulk een fchandelijke
maniere van doen , te moeten vallen in handen van de
gene die door voor-oordelen , paffien , en onwaerachoeden, tegens hem getige rapporten, en ydel verm
heel verbittert en ontftelt waren , beraedflagende middelen om het felve te beletten , en tijd te winnen om fijn
ftuk te verantwoorden , en fijn fake in fekerheyd te befchermen, en alfo te beter door reden en met eere fijne
onfchuld des te klaerder doen blijken en erfchijnen,
eywas bedwongen door fecreet advijs van de kapit
nd
byfta
en
e
hulpe
lijk
moge
alle
hem
elke
(dew
nen
den
n,
kome
toe-feyden) om zulk een dangier voor te
afrekemnge
felven dag de knechten te prêfenteren hare, met
belofte
na
daer;
d
en contentement in een maen
van terftond in 't werk en rekeninge te treden , het
welke verftaen hebbende fijne weder -partye in de
ftad , merkende dat daer door de voornoemde Overfte, Kapiteynen en Officieren in haer autoriteyt weder
geftelt fouden worden , dewelke (dooreen ydele vrefe
by hun begrepen , als voren verhaelt is) hen-lieden feer
bedenkelijk was , en dat fy door dien geheelijk van
haer hope , meyninge en voornemen bedrogen fouden wefen , hebben al haer macht in 't werk geftelt , om
door middel van de beitelde muyt-makers om te floten
het gene de voornoemde overfte geprefenteert hadde , alfo fy ook door hare contrarie wijs-makingen
te wege brachten, den foldaten belovende de hand te
houden , dat fy in korten tijd van de Staten betaelt
fouden worden , dewelke daer in verbonden waren ,
en niet haer overfte , aen dewelke men felfs fchuldig
was . dat haer overfte defe middel verfiert hade om weder in fijn gebied en autoriteyt te komen , met hare
el haer
kapiteynen en officieren , en door die middgene
die
e
de
van
jding
kafti
e
en
ftraff
te betalen met
hy achte te wefen auteurs van de muyterye , niet min
denkende dan om haer te betalen , ook dat hy de middel niet hadde , &c. En maekten fo veel , dat des
anderen daegs wel vroeg, den 8. van de voornoemde
maend de foldaten by haren krijchs-raed vergadert
werden , aen dewelke vertoont worde het gene hier
voren gefeyd is , maer defe vergaderinge is vergaen
in een geheel ander eynde dan defe tegen - gravers
wel gemeynd hadden : want de knechten maekten
onder hun een accoord , en befloten van de Staten
en niet van haer overfte afrekeninge en betalinge
te eyffchen , en dat voor het geheele regiment , waer
't fake dat de voornoemde vendelen van buyten
fig wilden confirmeren en met hem houden , niet alleenlijk voor den foldaten ( alfo men pra&ifeerde )
maer ook voor de overfte , kapiteynen en offiicieren , met andere conditien voor dewelke fy hun onder eikanderen verbonden , het welke befloten hebbende , rijn in groten getale na het kafteel gekomen , rapporterende aen haer overfte 't gene' by den
krijchs-raed en alle de foldaten geaccordeert en befloten was , verfoekende dat hy foude willen compareren
in haren rink en Yergadcringe , omfig met haer te con-

formeren. Hywas in deneerftenaenfienwelverbaeft
en verwondert , verftaende een fodanige refolutie :
en hoewel dat het geenfins fijne meeninge was het
land te dringen tot faken die niet alleenlijk onmogelijk , maer eenigfins fchadelijk waren (alfo het genoeg blijkt, door, dien hy van meyninge was tevertrecken , indien hy verlof hadde mogen hebben)
nochtans overdenkende dat het geenfins geraden noch
mogelijk was fuik een rafende loop van knechten tegen te ftaen , die meer door geweldige drijvinge ,
dan door redenen waren geregeert , en dat het nodig was fig na de gelegentheyd des cijds te voegen ,
om tijd te winnen en andere bequaemheden waer te
nemen en verwachten , heeft bedwongen geweeft
in haer accoord en reföjutie te verwilligen , en nadien fydefelve by gefchrifte geftelt hadden , te ondertekenen en zegelen met zijne kapiteynen. Dit is
het verbond en rotterye waer van men fo groot vtferk
maekt > mogelijk daer om , dat'defclgeroep,
en een
ve
rechte en waerachtige middel geweeft is , daer
met den aenflag van fijne partye gebroken en de voornoemde Sonoy van het perijkel en dangier daer hy in
was. » verfekert geworden is , alfo wel gewaer geworden zijn de commifTariffen die by devoomosmde
Graef Mauritz en den Staten gefonden , korts na darde
, voornoemde refolutie gemaekt en befloten was>aldaer
gekomen zijn , waer ai fy geene waerCchouwinge» hadden, want geleyd zij.nde in den rinkeavergaderiDge
van de knechte-n , vervolgende de propooften van de
voornoemde brieven, prijfendeharegetrouwighey/d,
ende van 't gene gepafleert was ,
en
daer hun
medeontfchuldig
belaftcnde hare hoofden.
, en foekende door
veifierde waerfchouwingen van etcelijike vendelen. Engelfen, die fy tot hulpe en affiftencie van hare hoofden
feydea te komen om hen-liedea te ftrafren, en meer
andere middelen te houden en fielten den foldaten: in
fcheydingetegens-hare voornoemde hoofden-, hebben
wel vernomen door ds antwoorde van de knechten ,
dat fy daer af bedrogen waren, en dat fy haer leffe en
iprake moeften veranderen , en met een feer grote
droefheyd wel verbaeft fonder yet uyc te- rechten, zij' nfy
wederom gekeert, en dat niet fonder reden hen fiende van eender zyde bedrogen in 't gene fy verwacht
hadden , en van de andere zyde dat de oproeren niet altijds
nut en profijtelijk
waren ,, volgende
zeg-woord
of zententie
van Machiavel
maer veel 'teer
oorfakc
van verfcheyden quaden. Voor de be-legeringe is
zedert noch twee mael daer gezonden geweeft > maer
door dien de foldaten het Gouvernement hadden ,
en dat de voornoemde overfte fonder haer wille en
confent gene dingen doen mochte, ja. felfs. niet wijs
was aen welke zyde hy hem keeren of wachten foude , uyt oorfake der voornoemder onbehoorlijke
handelingen , en behoorde men hem niet te befchuldigen dat daer af niet met allen uyrgerecht ofvolbracht
geweeft is » door dien hy geen, autoriteyt noch gebied hadde tot den 17. dag van de voornoemde maend
Februarij, op den welken dat hy> met fijne kapiteynen fo en fo in fijn autoriteyt wederom gefield, is
geweeft» Na de laetfte legatie en fandinge op den
17, van de voornoemde maend , gefchiede. ten
felven dage dè belegeringe , door a£fchamTeni van
beyde de dijken, welke zijn de aenkomften van der
ftede, en daer na. op de zijde van de 'Zee met eenige fchepen van oorloge , gelijk hetzelve' als noch
word geecontinueert , daer dooi- verre van. daer is
dat men de voornoemde overfte 't land1 te verdrinken
belet heeft , dat felfs noch alle uren zy middel hebbende, door een half ure dagwerk van binnen de ftad,
de voorfchreven landen te verdrinken , en ook in brande te ftellen , om te trecken zo veel brandfehats
als hem. believen foude , daer door klaerlijk blijkt
ter contrarie, dat hy noyt de wille gehad heeft, en
dat felfs in alle fijne uyterlijke noden en extremiteyten veel liever heeft te verdragen alle-'t gene de Heere hem fal believen op te leggen , dan de minfte Gebade
aen- de landen te doen , waer van hy de befcherminge
met een ftandvaftige en trouwe affeöie en zorge al..van
Indien- men
tijds- volherd en achtervolgt heeft.
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van Je voornoemde Overfte niet miftrout hadde, en
met fodanige wegen van een mayterie niet beftaen en
•gefocht hadde fich te behelpen en van hem meerter te
maken, en de hoofden ( tot hare grote fchande en oneere en verderfènis) in haer handen te krijgen , dit
quaed foude noyt gefchied hebben, en gefchied zijnde, indien men als-ncch met de voornoemde Overfte Sonoy hadde willen raedflagen en communiceren
(alfo hy wel gewenfcht foude hebben) dit voornoemde quaed foude over lange gemiddelt en, gebetert gewee tt hebben, maer nadien men fich behielp tegens
hem met alfulke middelen als voorfchreven is , en
dat door opruydinge van fijn eygen foldaten tegens
hem gearbeyd en gepradifeert werd , is daer wel eenich menfehc van goeden verftande , die niet foude
oordelen voor dvvaesheyd te geven ftofte, middel en
voordeel aen de gene die hy fach hem fo veel quaeds te
gunnen, om fich daer mede te behelpen tot fijnen achterdeel en verderfFenis , nochtans overleggende d'importantie en quade cónfequentie van den voornoemden handel , en vrcfende te fenden om de redenen
voorfchreven aen de voornoemde Grave en gedeputeerde van de Staten , wefende tot Hoorn , fo heeft hy
nochtans voor de belegeringede voornoemde Moftart
t' fijnder begeerte toe-gelaten na Alkmaer te vertrecken , een van dé naeft-gelegene fteden en zyn woonplaetfe , om aen de voornoemde heere Grave en gedeputeerden van de Staten > fecretelijk te vertonen
de waerachtige gelegentheyd en handelinge van de faken der ftad Medenblik , Ook om hen-lieden te verlolTen uyt eenige dolinge en quade vermoeden, diefy
door fchadelijke en valfche aengevingen van eenige
bofe en partydige Burgermeefteren der voornoemde
ftede begrepen hadden , om door alfulke middelen te
beletten en voor te komen (indieji'c mogelijk ware) de
ftrenge en uyterlijke expeditien , die tot de voornoemde belegeringe gereet gemaekt werden , alfo ook de
voornoemde Moftart aen eene van de Burgermeefteren
van der ftad van Hoorn alrcde gefchreven hadde (aU
waer de voornoemde heere Graef en Staten waren)
om. door fodanigen middel in breder communicatie te
komen , maer de voornoemde Moftart door eenige
van fijne vrienden verftaen hebbende dat de voornoemde heeren Grave en Staten , een quade moed tegens
hem hadden , en gewaerfchout zijnde hy fich des
wachten foude, is tegen fijnen dank en refolutie (om
dat hy fich van geen quaed fchuldig kende) en alleenlijk
door vermaninge, van fijnen huyfe vertrocken, en
Mas ook fo haeft niet vertrocken hy werd gefocht en order geftelt aen de poorten van de ftad en op de wegen
langs hzt ftrange, om hem te betrapen en in handen
te krijgen, het welke oorfake was dat de voornoemde
Moftart fiende fulke heftige en hittigeproceduren ,en
vrefende dat door eenige valfche rapporten hy (oude
mogen lijden het gene hy niet verdient hadde, nadat
hy hem voor ettelijke dagen verborgen hadde gehouden , heeft fich federt door het vertrek verfekert.
Maer aengaende dat de brieven van mijn heere Graef
Mauritz feggen dat den Overften Sonoy van de landen
meer als icoooo Kronen getrocken heeft, daer niet
f rol. 51-) in gebiocht hebbende dande mantel en rappier, hoewel 'tfelve geen grote wederleggingeweerdich
fo
heeft nochtans den auteur des briefs fich getoont is,
door
padie en party digheyd gedreven te zijn, en daer door
grotelijks gemift te hebben in fijne rekeninge, hebbende vergeten den voornoemden heere Sonoy den
tijd van if jaren in dienfte van den lande geweeft zijnde, niet kan op veel na de helft getrocken hebben,
door dien hy niet anders geprofiteert heeft (als wel
mogelijk den Auteur na hem felven oordeelt) dan
fijne gewoonlijke gagien , dewelke noch hy nochte
andere hem behoorden te benijden , en indien de
voornoemde heere Sonoy ( dewelke in Holland over
lange tijd voor een Edelman van goede huyfe en qualiteyt bekent is geweeft) niet anders dan den mantel en
rappier gehad hadde, hy foude de middel niet gehad
hebben om te doen t'fijnen kofte de goede dienden,
grote en lange reyfen die hy gedaen heeft aen wijlent
mijn heere den Prince van Oiangien hooch-lonelijker
IV. deel.

gedachtenis , gedurende fijn uytlandigrrcyd. Dit is,
mijn vrouwe, de waerachtige en eenvoudige hiftorie
van het gene , aengaende den Heere Sonoy , gepalTeerc
is , by dewelke klaerlijk en opentlijk fijne onfchuld
blijkende en aen te merken is, tegens de accufatien en
blameringen van de voornoemde heeren Grave en Sta,ten , dewelke fy door haer gefchriften , fondereenig
onderfcheyd van tijden verdonkerende de waerheyd,
verwert en geconfondeert hebben , het welke zy niec
door moedwille , maer door licht-gelovigheyd fonder voorgaende kennilTe van faken gedaen hebbende,
is geen kleyne noch lichte faute in de gene die handelen faken van ftate en van fo groten gewichte j volgende het feggen van Cicero : Credulitoi vitium eji etiam
magis quam cttlpa. Gedaen tot Londen, den 27. Meert
15S8. ftilo veterï.
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3£e boo?fcï)?eben Commiflartg Itëofïert/ jfjeeft fïjn jaoftart
toebecbaten in Cngeïanb acnbenboozfdjjeben&o* rcögMn
nop Op miffibe wan ben 3. SEpjiïig / ouergcfcïj;cben/ ^Kcu*
en bccDacït Daer in öe goeberjcnegcntïjepDbieïjare gemna
Itëajejtept tot ïjcm/ Jbonop/ toa£ b2agcube/ en ****&%,
ïjcm feeïafï babbe fïilKgaenbcn mvmt>
Dat öar.e Hèajeffcpt
booifrtjjeben
^bonop obec te fcb?ijben / fonb ïjem ooft
obcü feucre niiffibe op bare Majeflcpt aen hen booi*
noembcn ^onop feïfé gcfcb?cben ban oen 5. SUpnï /
niitfaaberg coppe ban bare |fèajefïcpt£ b$ief aen fïjn
€rcdïcntie ban Jkaflau gefcöjcben / bctoeÏRe top
ter jïont bier na meöe 3Uïïen ïaten boïgcn ; fcï)icef
tem bojöei^ / bat bare «fifèajefïept gcconimitteert
baboe be Ifeeren ïlMïugup en ïlttlïegrcp / om re bo*
een en examineren bc faucn/ bietuffeben fijne vp
eeïïentïe en ben Staten/ en fjem ^onopm contro*
toecfie moebten 5ijn/ om bare jKSajefïcpt rapport te
boen/ en bat mibbeïertijb aïïe rigoreufepjoceburen
fonben opïjouben / en bat öp fï.cjj baec na foube ecgu*
ïecen/ engebennen/
Pat wel dikwils vrienden kijven,
Knde nochtans vrienden blijvens
0

Ma betïatijti^ fp?eeR-fojooja /
Amantium irac arrtoris redintegratioeftj

't Wtlit (fcMft &P) ïjicc gefjeeï te paffe ftomtt
hiantmbecbaebenujaec
ljepbroil U%. bjienbmct
ben Staten en <8?aef IföaitritjS/fcefcenöe ntet anber^
aïjS be toare cönffeïijfte gecefo^mcecbe HeUgïe en
'0 ïanog toeïöaren te barbeten. Cn bat befen ttoifï
en geamfeïjap DiectutTcficntngeïopen \$J boojmib^
beïen en oojfanen betoelUe aen tucbec -^rjben tioo? ton^
bcfyhi en b?untïr)fte communicatie fuïïen honncn
ujccï) genomen bjojben/ boo| bicn eïh 3ijnefauteri
licïjteïijK foube honncn ïjcmechen / toaeu toe Cfcïj?ijft
ÖP) ift öope be paften fnüïen geD^ocöt toojben / fo bcc=«
ce be Ijecren 03?abe .ïBaucit^ en Staten fjet (cl)&
ben ban öate «ïBajefleptfulïennaftomen: hjaecopt
mp bttnftt in faï moeten toacïjtcn / om mp baer na te
reguïecen ; biant fo be bóo^fcïjjeben ö^ren §c n tot
Öanbdtiige fuflen becfïaen / faï ih ter eerfïec geïe*
gentljcpb moeten obcc uomen/ fo niet/ faïboo?t^
moeten foïlicitecen juïr^ ben tybbanfaïmebcD?en?
ften. Cn fo ïjarc «liBajeftept aïïe bage anttooojbe
bectoacDt/ toect in ntet meer tefcïjjijbcn/ ban bat
top niet naïaten fuïïen toat tot U 4B. beranttooo^
bingc en (lilliugc befec feijabeïijftec örroerten / tot
onfer aïïec tocï nobige eenigljepb btenenfaï: iïtber?
moebe bat be boojfetoeben petten U %. boo^ befen
Öaccn ïafï fi\üm fcl)?iftcïtjH boo?-geöouben ïjebben /
en baec bp becïtïactt bat fijne €rceïïentic (bp meent
Hpcefïec) fijnen <6oubecnemente gereflgne ert ïiecft /
toaeu boo? U H. ban fijnen eeb ontfïagen fcïnjnt
te 3tjn / ban ^Jan IBicöieïft. bk ift in 't fclnfjben
ban befen bectoacutc / ijS bp fijn Crceïïentie / om on^
bec anbecen ooh te bo?becen baec ban kl^iftdxjke
acte / en bermifê ben 23obe toecï) toiï / moet iU 't Ijicc
Dp laten /^c.

(

VierenTwintichfte Bock,
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^>eit bn'ef ban ïjate jtëajcfïcpt aen benboomoemben £onop / toag ban bcfen inljoube :

Miim

ban öe
ïtanitia

SS
aen ben
«OccEfteit
iwn'jS*
¥?fln88,

«m * Yn Heere de Colonel. Sr. Moftart , brenger defes
JYlfal uvvel konnen feggen, dat volgens d'inftantie
die hy by ons van uwent wegen gedaen heeft van de hand
té houden om u te verloffen uythetperijkeldaergyin
gevonden heeft feer veerdig en geafdaer tein doen
, hy ons
2ijc
ït om
al mijn beft en goede devoiren,
fe£tionee
die gy mocht hopen in erkentenifle van de feer weerdige
uwe meriten t'onswaert, en dat hy particulierhjk ve rfocht hebbende dat wy noch eenen anderen brief aen de
Staten generael in u faveur fchnjven fouden, vyy geaccordeert hebben hen den voorfz. brief te fchrij ven ,
welkers teneur in fubftantie is , dat wy hen vertonen uwe intentie geenfins te zijn , den Grave Maurits van
Naflau uyt het gouvernement van Noord-holland te floten, om u felfs daer in te ftcllen , of ook de ftad Medenblik van Holland af te fcheyden, hem vermanende tot
eene <*oede en volkomen reconciliatie, waer t oe wy beloven dat gy van u zyde ook heel veerdig wefen zult om
te accorderen: en daer na hem biddende tot conclufie
'c beleg op te breken en fo t'iamen te verdragen , dat gy
commiffte van hem neemt, of by faute van dien dat gy
hen de ftad in handen ftelt, onder conditie, nochtans
dat fy uhonorablepafpoort en verlof geven , metafrekeninge van uwe voorleden dienften , en redelijk contentement van't gene men u fchuldig is : hen verfekerende, dat , fofy daer toe niet verftaen, wy meteenen occafie fullen hebben om 't felve ons ernftelijk te belgen. En
bidden u ook dat gy, gelijk wy forge dragen dat wy niet
en proponeren 't welk niet en zy tot u welvaert , eere en
confervatie , gy van gelijke van uwe zyde n wilt veerdig
en bereyd tonen om u na de reden te voegen en daer toe
te verftaen, gelijk wy het voor u belooft hebben, op dat
defe oneenigheden en verfchillen,die's lands ruine dreygen , dies te rafler geftilt mogen worden. Hier mede ,
mijn Heere Colonel, fullen wy God bidden , dat hy u
houde in fijne heylige hoede. GefchreveninonsHuys
vanGroenwich, den 5. April anno if 8?. Lager ftond,
uwe goede vriendinne ,
ondertekent

"®m blief ban be ïiomnginne aen fijne Crceïï, <0?a*
be Mzutitft ban Naflau/ baec mentie afgemaent
ig / toa£ ïupbcnbe albug :
Mijn Neve ,
ban De
iiontn«
gtnne bau
«lèngelanii
aen sntie
<GxcelU
ban &afi
fan.

en by de
uwe brieven aen ons geaddrefleert
, inRaed
onfen
aen
hebt
gefchreven
die gy
t
fubjett , om u te purgeren van 't gene
gene houdende 'felve
men u geweten heeft in regarde van de rigeure en violentien die gy gebruykt hebt tegen den Colonel Sonoy,
bid gyons, tot uwer groter juftifkatie, en ook dat wy
te beter onderricht werden van de occafien en motiven,
die u geinduceert hebben om in fulke rigoreufe maniere
te procederen, dat het ons believe te committeren eenige perfonagien met eeren en qualiteyt , om de redenen
na de waerhey d te verftaen. Waer op alfo wy niet anders
willen, dan dat gy in dit regard procedeert met eene pure oprechtigheyd en rondeur, om 't felve te volbrengen,
zonder eenige intentie van ons te abuferen (gelijk wy
ook feer bedroeft fouden wefen , dat'er eenige , hoedanige die ook ware , occafïe voorquame van ons te doen
veranderen defe goede opinie, gemerkt de grote vriendfchap die wy wylen mijn Heere de Prince, uwen Vader,
toe-droegen) hebben wy te defer oorfake te vreden geween: de proeve daer van te doen. En derhalven hebben
wy den Baron van Willugby onfen Lieutenant generael
derwaerts-over , perfoon ten vollen gcqualificeert na u
bcgeeren , en den Heere Killegrey , een van onfen Raed
derwaerts-over , laft gegeven de kennifle der fake te nemen ,en fo van uwer zyden d'oorfake der voorfz. rigeuren te verftaen , als ook van des voornoemden Sonoys
zyde, 't gene hy fal mogen allegeren in defenfic van 't gene men tegen hem pretendeert, en ons van alles na de
waerhey d te verwittigen. Wefende hier-en-tuflehen wel
redelijk , dat van uwent wegen ceflere alle datelijkheyd
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tegen Sonoy, op dat hy felfs in perfoon, of door yeftiand
anders in fijne ftucken wel onderricht, opentlijk fig mag;
begeven ter plaetfe, die tot defe affaire gedeftineert fal
werden, om daer te antwoorden op 't gene men hem.
voorwerpen lal. En nopende dat men twijtfelt dathy de
dijken foude dooirteken , of op eenige andere wyfe het
land befchadigen , wy fullen borge voor hem zijn , dat
hy geenderhande fake tot fchadeofprejuditie van dien
doen fal. En hier mede , mijn Neve , &c.

JDp öebbcn fjtcr boren bcrnaeït bat be Staten ban
^oïlanb en be i^eere ban f amaqS / ^acbefïu^
en ^pmon jlfócpncctfs. gecommitteert fjaboen /
om met be gemepne fcrijcl$-ïicbcn binnen Meben*
bliït te magen ïjanbeïen/ en mebe/ omaenbefeïbe
ober te ïeberen ben bnef ban be gecommrttcerbe ban
be Staten ban Ifolïanb/ bicnenbe boo?anttooo?be
op ben öaren öiec boten berïjaeït. ^aer $goetgebonöen/ bat men beHfeïbcnb?iefbooj-ectflmeteen
tëTromfïagcr baec binnen foubefenben/ tottoeÏKett
epnbe be §eere ban3Famar$ aen öen-ïieben eenfCromfïager l)ceft gefonben/ om ften tebetfïaentegebert
battec bcfïoten bncben aen fien-ueben toaren ban be
peeren Staten ban ï^aïïanb/ baec op fp na lange
toacï)ten boo? anttooo^be gaben / batfe geen b?teben
en toiïben ontfangen/ ten mate ïjen ccrfl be !&rom*
pette gefonben toarc : bit treeft be ^eeceban 5pamar£
aen ben boo^noemben S3arbefium gefeï)?eben / ten
epnbe be peeren aïbact tot ifoom t'famen fouben ab*
biferen/ öp betmoebr batfe ben Éxompettet ban fflib
ïugbp meenben/en alfo 5ijn£ bebunïien£ men öen niet
fconbe btoingen bneben t'ontfangen/tDifi baet in niet
topberg te boen. v^it gefeïjiebeben z6. B^attij. %&en
üErompetter ofCanboucgn banï©iïïugbp krjajS aïbaec
genomen met pafpoojt ban jijn <£rceïï. tian jèaffau /
om binnen Mf öcnbïik te mogen tcecUen / boel) toetb
ïjp ebenrjoel opgeïjouben omeetfïantbjoojbban&enlieben te ijtbbcn : maet al^ menbenfelbenbaetna
baet binnen Ijabbe laten gaen / en bat men gen aen*
boot be bjieben ban be^taten ban $ oïïanb/en boo?t^
commiffaciffen om metöemteïjanbeïen/ toetb ïjem
ban biegen be gemepne btijclj^-ïupben ttotfeïp ge^
anttooo^b ; bat fp niet ban fin toaten pet ban be ^ta*
ten generael nocö particuliere ^tattn te ontfangen/
ten mare men eerfl Ijttbeïegopfyaneenbanbefiab
bertrocne/bolgenbe Ijct bebel ban be ïioninginne ban
Cngelanb / en batfe aU ban te tyeben macen te ï)anbeien of bneben te ontfangen/ enfofpnietbectroc^
hen/ batfe raeb toiflen gen-ïieben bat te boen boen.
<Ü*et top bojber ban befe fafte ïjanbelen / fullen top (f0i. 5?.;
b'anttooojbe ban De Staten generael opbep?opofc
tie ban ben 25aron ban ÏIDtïïugbp/en b'anttooo?be op
be pjopofitie ban Hiïïegrep ïjier laten bolgen. 3£e ant=
tooo^be op be p?opofïtie ban benboomocrnbcnïDiïïugbp/ toag beft:
M,i)a Heere,
DE

aenwefende gedeputeerde van de vereenigde
Nederlandfc provinciën, gecommitteert by hare
refpeclive principalen ter jegenwoordigevergaderinge
van de Heeren Staten generael der felverprovintien,
hebben verftaen , gefien, en rijpelijk geexamineert het
gene byuwe E. hen-U op den 11, der voorleden maend
uyt de brieven van credentie van de Koninklijke Majeft.
van Engeland in date den 12. Februar. left-leden , ftilo
Anglie , is geproponeert en in gefchrifte overgelevert, en na deliberatie daer op gehouden, hebben uwe
E. met alle behoorlijk refpeel: voor antwoord willen
voegen : eerft dat fy uwer E. ten hoochften bedanken
van de aenbiedinge in defelve propofitie gedaen, van
dat hy begeert, met de Staten te onderhouden goede
correfpondentie , tot de onderhoudenifle van het traótaet tuflehen hare Maj. en defe landen gemaekt , alfo
hen-lieden 't felve uyt ganfeher herten verheugt, als we*
fende den rechten weg om alle misverftanden te doen
cefleren, den dienft van hare Maj, te vorderen, den welalleen
ftand defer landen te conferveren , en 't felvige doende,
uwe E. een eeuwige eere en loffelijke reputatie , niet
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alleen in defe landen , maer in alle rijken en landen te
verwerven. En willen U E. verfekeren, dat fy-lieden defelve met gelijke correfpondentie en punóluel
onderhoudinge van 't voorfz. tractaetook getrouwelijk
ten eyude voorfz. begeeren te feconderen en bejegenen , en altijds dankelijk na haer-lie'der vermogen uwe
E- goede genegentheyd , wille, affeclie en dienften,
defen lande bewefen , en noch te bewijfen te erkennen.
Maer zijn uyt ganfcher herten bedroeft , dat de quaedgunders van dsn welftand defer landen (welke landen

lingen , met den voorfz. Overften Sonoy een geheel
jaer gedurende gehouden , hier by gevoegt , klaerlijk te
verftaen is , dat den felven Overlten den naem van hare
Majeft, en van fijne Excell. den Giave van Lycefter tot
geen ander eynde gebruykt heeft, dan om by middelen van dien , zijn eygen avaricie en ambitie te voeden ,
en tot hem te trecken een ampt of autoriteyt , tegens
de eenigheyd en gerechtigheden der landen van Holland en den Gouverneur der felver ftrijdende. Want
behalven dat hy over jaer en dag belooft heeft, hem
met de onwettelijke en onbehoorlijke commifïien ,
uu ld jaren deen laften
van fobel'waei
lijken hen
oorloge
trouwelijken
ftandvaftelijk
niet alleen
felvenge-, fonder kennifle van den Raed van State fubreprivelijk
maer ook ten deele eenige van hare nageburen , (die van fijne Excellentie verkregen, niet te fullen behelpen , en daer op ook hand-taftinge gedaen heeft. So
het Paufdom verworpen , en de ware Chriftelijke religie aengenomen hebben) ten leften tegens de gemey- blijkt klaerlijk uyt het gefchrifte , noch onlanx by Guilne vyanden van Godes H. woord gedragen hebben) by liaem Moftartzijn Agent in den Raed van State overgehare voorfz. Koninklijke Majeft. van Engeland boven levert , dat geen ander different tuffchen de Heeren
de Staten , en wettelijke Overigheden defer landen Staten met den Gouverneur en Kapiteyn generael van
fo veel credits fchijnen te hebben , dat fy hare verfier- Holland en Weft-vriefland ter eenre, endden voorfz.
de en onwaerachtige voordellen , den Staten, en andere Overite Sonoy ter andere zijden , is , dan dat hy Sonoy van den felven Gouverneur wil hebben een comwettelijke Overigheden ongehoort en ongedefendeert
fulx gelooft worden , dat men op hare naekte adverten- miffie en autoriteyt, na fijn eygen welgevallenen tegens
tien of rapporten, alfulke proceduren tegen den be- der landen gerechtigheyd , en dat hy om fulke commifïien en laft af te dwingen, voorenal-eerdeminfte
droefden ftaet defer landen fouden verftaen te gebruyken als de voorfz. propofitie mede brengt. Want het is , proceduren tegens hem , of zijn onder-hebbende ge
fo verre van daer, dat fy-lieden tegens den genen die | muytineert knjchs-volk begonft, zijn fo fchadelijke
hare Majeft. oprechtelijk totvorderingevandendienft j en fchandelijke handel gedreven heeft, ook in vilivan hare Majeft. met confervatie van den welftand defer pendentie V3n de refolutie van den Rade van State en
landen, by handhoudinge van de ware Chriftelijke re- | alle overigheden in den lande wefende, die over hem
ligie en der fanden vryheden , gerechtigheden , privile- j te gebieden hebben, als by den vyanden vandenwelgien , en loffelijke coftuymen (voor de behoudenifle ftand defer landen, felfs bedagtfoude mogen werden.
van dewelke, de landen en goede ingefetenen der fel- Sulx dat fy-lieden niet geloven dat hare Majefteyt ten
ver in defe beiwaerlijke oorlog hebben moeten komen,) rechten daer van bericht zijnde , hem eenichfins fal
en de onderhoudinge van *t voorfz. tra&aet met hare willen toeftaen , en veel min uwe E. die hem tot vorderinge vanden welftand defer landen, byeede fpecialijk
Majeft. ten felven eynd? gemaekt , gearfe&ioneert zijn?
eenige extraordi naris proceduren fouden gebruyken, verpligt heeft : maer veel eer dat hare Majeft* als een
of gedogen gebruykt te werden. Dat fy-lieden altijds Princeffe van God den Heeremetalle Koninklijke gaverftaen nebben , en als noch verftaen , defelve als hen
ven begaeft, en UE. wefende een Heere, vanheroi-»
felven in recommandatie te houden. Sonder dat fy-lie- que couragie , verftaen fullen dat fuiken fchadelijken en
den onder defelve geaffectioneerde konnen begrijpen, fchandelijken handel, vanfoquadenconfequentieexde gene die hun veynfende tot hare Ma), meer als ande- emplaerlijk tot confervatie van het recht , en wettelijk
re geaffeclioneert te wefen , onder pretext van dien haer Gouvernement van den lande , eenfamentlijk de publijambitie en av2ritie foeken te voeden en den welftand ke autoriteyt, behoort gerecht te worden, gelijk ook
defer landen te troubleren , contrarie 't voorfz. accoort de Ridderfchap,Edelen en fteden van Holland en Weften tot vorderinge van de ruine enondergankvanden vriefland , na voorgaende rapport , elx in den haren
lande. Niet konnende geloven dat hare Majeft. alfulke daer op genomen , en na deliberatie daer op gehouden
perfonen voor haer wel geaffe&ioneerde is houdende , tot quijtinge van haer ampt, eed en beroepinge, verftaen
nademael fy hen volkomentlijk verfekert houden , dat dat behoort te gefchieden jt daer op fy-lieden ook fijn
hare Maj. goede meeninge en intentie is, defe landen Excell. als Gouverneur en Kapiteyn generael van Holland en Weft-vriefland (volgende zijnen gedanen eed)
te fien geconferveert en niet geruineert , en dat de gunften, weldaden enbenefkien, die hare Maj. defe landen ernftelijken hebben vermaend, en de middelen daer toe
belieft te bewijfen, en de koften, daer in hare Maj. en nodig , geprefenteert , niet-te-min om te betonen datfy
het intereft van de traffijke, daer in hare Maj. onderfaten hare voorfz. Koninlijke Maj. en uwer E. in alles begeeter oorfaken van het fecours , defe landen genadelik
ren tebelieven , fo veel den welftand van den lande mag
geaccordeert , eenfamentlijk hare Maj. fonderlinge for- lijden, fonderlinge om des te beter door goede correge voor defe landen tot der felver welvaert en confervafpondentie met uwe E. tot nederlegginge van alle voortie zijn flreckende. En daerom fullen de Staten en inleden misverftanden , by de bequaemfte middelen te
gefetenen defer landen altijd willig en bereyd blijven de- mogen procederen , fo lijn fy-lieden tevreden , dat hy
felve hare Maj. gunften en weldaden met alle dankbaer- fijn voorfz. Excellentie met uwe E. en met bewilliginheyd onder daniglijk te erkennen , niet alleen tegens ha- ge van de Staten noch voor de lefte-mael , een redelijke
re Maj. maer ook tegens uwe E. als Gouverneur gene- prefentatie aen hem fal worden geformeert, die men den
rael van hare Majeft. fecours , en andere Heeren van de voorfz. Overften en fijne kiijchs-luyden binnen MeEngelfe natie , die in 't felve fecours gebruykt zijn , en denblik fal doen aenbieden , alvoren met rigeur jegens
vorder gebruykt fullen worden , wefende haer-lied. van hem fal worden geprocedeert.Sonder dat fy-lieden konherten leed dat den ftaet defer landen (federt 't voorfz. nen verftaen, dat tot fo groten ondienfte en befwaerniffe
tractaet) in fo groten verloop en confufie gebracht is , van den lande, de fake buyten en binnen de ftad Medendat hen onmogelik is 't felve meer te bewijfen, alsfy blik langer in fulke poin&en mach gehouden werden ,
gedaen hebben.
als die jegenwoordelijk gehouden word.
Het bedroeft de voornoemde gedeputeerde ten
Wat nu aengaet den O verften Sonoy , en de proceduhoogften,
dat door de voorfz. en gelijke fchandelijke en
ren tegen hem g-houden, willen fy-!. U E. niet verfwijgen, dat eenige dagen geleden , deged. defer landen aen fchadelijke proceduren (dienueenigen tijd in defe landen gedreven zijn , en noch dagelijks gedreven worden
haer voorfz. Maj. gefonden,overgefonden hebben dubbelt van een memorie , hen-1. van wegen hare Maj. ge- (ftreckende om van den Spaenfchen Efcovedote maken
levcrt, in dewelke onder anderen , mentie is gemaekt een propheet) en defe landen (die met uyterlijk geweld
van de proceduren,tegens den overftenSonoy gebruykt. niet en zijn t'onder te brengen) by des-unie, oneenig"Waer op fy-1. volgende haer-lieder devoir,aen hare Maj. heyd en diflentie onder malkanderen te bedwingen , en
geantwoord hebben , als uwe E. uyt de brieven aen hare dat de gene,die der landen geld en befoldinge verdienen,
Maj. gefonden hier by gevoegt, fal believen te verftaen. hare perfonen en wapenen tegens defelve gebruyken,geWaer uyt, enuythêltkorfverhaelvanalledehande- heelijk te ruineren, en den gemeenen vyand (diegcwelIV. deel.
d3
dig
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dig en fterk is) by middel van dien den wech te bereyden, om dele landen onder fijn abfolut geweld te brengen. En willen fy-heden uwer E. ter goeder trouwen
en met oprechter confcientie verklaren , dat hare actiën
noyt tot anderen eynde geftrekt hebben , nochtemet
Godes hulpe , tot anderen eynde ftrecken fullen , dan
om met behoorlijke en bequame middelen tegens
de voorfchreven des-unien , oneenigheden , diflenfien en andere onbehoorlijke handelingen te helpen
voorfien , ook met punctuele onderhoudinge van 't
voorfz . tractaet met hare Majefteyt gemaekt , hebbende een vaft betrouwen dat hare Majeft. of uw' E. in hare Majeft. name van defe landen niet anders begeeren.
Wat nu aengaet de fake van Leyden , alfo in de
voorfz. memorie daer van mede mentie gemaekt is , f o
refereren fy - lieden tot beantwoordinge van 'c felve
poinct, hen tot 't gene fy-lieden dies aengaende, aen
hare Majeftey t op de voorfz. overgefonden memorie
hebben gefchreven.
Of nu 't gene binnen Leyden geperpetreert is geweeft na gemeene rechten en gebruyken defer landen
capitalijk ftrafbaer is , fal by feker difcours , daer op te
maken ('t welk uwe E. eerft-daegs ter handen geftelt
fal worden) noch klaerlijken gededuceert worden.
Sonder dat fy-lieden konnen verftaen , datbyyemand
van wat qualiteyt hy ook zy , inofjegensdegoedefteden defer landen , fulke proceduren mogen inpune gebruykt worden. Sonder ook , dat het tractaet, met hare
Majeft. gemaekt , of het gouvernement,eertijds fijn Excellentie gedefereert , fo verre hebben mogen geextendeert worden.
Beroerende de differenten , tufTchen de Heeren Sta(rol.54.; tèn van Holland en Utrecht ontftaen, en weten fy-lieden geen ander te wefen dan dat de Staten van Holland
hen beklagen dat de unie tufTchen den lande van»Holland en Utrecht, in den jare 1534. by KeyferKaerle
gemaekt , om ten eeuwigen dage onderhouden te worden ,by eenige , wefende in de regeringe van de ftad en
lande van Utrecht , tegens het gebruyk van defelve unie
tot den dage van het overlijden van mijnen Heereen
Prince van Orangicn Hoogl. ge. toe word geinfringeert , tot groten ondienft en fchade van beyde de
voorfz. landen, ftrijdende tegen het tractaet met hare
Majefteyt
't welk Staten
gerepareert
te hebben,
ter oorfakegemaekt.
van dien Om
de Heeren
van Holland
aen
fijn Excell. in der tijd Gouverneur van het fecours van
hare Majeft. en den Raed van State hen beklacgt hebben, dan hebben ter oorfake van dien j de Heeren Staten van Holland voornoemt noyt anders gedocht, of
denken te procederen , als in conformite van 't voorfchreven tractaet, en de vordere violente en onbehoorlijke handelingen in de ftad van Utrecht tegens de
gemeene unie , in de naefte 20 maenden tot bedroeffenifle van alle vrome , en apparente ruine van den geheelen ftaet der Nederlanden door eenige , in de voorfchreven ftad vreemd, niet gegoeyt, nochte gevrund
wefende, gebruykt en doen gebruyken, jegens de
oude en getrouwe burgers en ingefetenen der voorfchreven ftad , in defelve ftad geboren , gegoeyt en
gevrund wefende , en raken de Staten van Holland in 't
particulier niet meer als andere Provintien die al gelijk
daer van redres begeeren tot confervatie van defelve
ftad en landen in 't gemeen en particulier.
De voorfchreven aenwefende gedeputeerde zijn wel
geinformeert , dat het fecours by hare Maj. defe landen
genadelijk geaccordeert (befonder van de ruyteren)
niet compleet is, maer konnen in 't voorfz. tractaet
geen veranderinge doen , of het paerde-volk in voetvolk veranderen , fonder confent van alle de provintien. Sulx dat fy-lieden met den eerften de provintien
van den voorflag , defen aengaende , fullen adverteren,
om daer op by den felven gerefolveert te werden , fulks
als bevonden fal worden te behoren. Begeerende daeren-tuffchen, dat U E. met de Heeren Raden van State wil refolveren en ordre ftellen , dat 't voorfz. fecours
buyten kofte van den lande , fo in den Briele als elders
mach worden onderhouden , om alfo eens tot ordre te
komen en in fulke poincten den ftaet defer landen te
mogen brengen , dat uyt de contributie n 3 alle het volk

van oorloge , redelijk contentement mach gegeven
worden , 't welk anderfins onmogelijk is te doen, waer
door den ftaet van den lande, van dage te dage in
meerder confufie en verloop valt.
Biddende uwe E. defe antwoorde , (die fy-lieden
rondelijkenfinceerlijk, na defer landen gebruyk ,mec
alle behoorlijk refpect geven) ten beften te willen verftaen, en de goede hand daer aen te houden, dat die
by hare Maj . ten beften mach worden verftaen. Bedankende uwer E. andermael van de goede aenbiedinge
van de afïiftentie engoedeenfincerecorrefpondentie,
tot confervatie van den ftaet defer landen , met beloften ,dat fy-lieden alle hare actiën , daer na fullen dirigeren, dat het tractaet, met hare Majefteyt gemaekt,
punctuelijk mach worden onderhouden. En dat uwer
E. als Gouverneur generael van het fecoers van hare
Majeft. met den Raed van State , fal gebruyken d'autoriteyt . den felven in 't voorfz. tractaet geattribueert.
Tot welke eynde de nieuwe inftellinge of continuatie
van den voorfz. Raed, ook in alder naefte fal worden
gevordert. En verhopen dat 't felve gedaen, eenyegelijk in fijn ampt , recht en autoriteyt gehanthaeft zijnde, den verlopen ftaet van den lande fal worden gedreffeert , en alle faken met fulke ordre en correfpondentie beleyd , dat Godes eere en glorie , den dienft
van hare Majeft. en den welftand defer landen fal worden gevordert , ook tot uwe E. eereen loffelijke reputatie. Aldus gedaen en gerefolveert in 's Graven-hage,
den 4. dach in April, An. 1588. onderftond, ter ordonnantie van de Heeren generale Staten.
getekent ,
C* Aerflenr.

$0£&et$ öebfoen öe ïf ceten Staten gtnetaeï ooft
op De pjopofïtie ban Den tfacö^-fjcerc Mli qtc p öefe
naöolgenöe anttooojuctjcrjcrjcn.
GEfïen by de aenwefende gedeputeerden van de SHtUtüOOZa
vereenigde Nederlanden , gecommitteert ter te- bc ban öc
genwoordige vergaderinge van de generale Staten der
felver provintien , den gefchrifte hen-lieden den 9. defer maend over-gelevert by denRaeds-heereKillegrey ,
generael
op De pifo
uyt de Miffive van hare Koninkl. Majeft. van Engeland fileren
van den eerften en 12. der maend February voorleden, banbe
graten
ttgeep*
hebben na examinatie van defelve daer op voor antwoord verklaert , eerft fo vele aengaet de fake van de pofitte
vrede-handelinge met den Konink van Hifpanien of
den Hertog van Parma aen te gaen , dat fy den voorfz.
Heere Killegrey indachtig houden , dat daerom aen de
Staten generael geen propofitie is gedaen van de intentie van hare Maj. voor den 9. en if. Octobris left-leden,
endatniettegenftaende daer wel tevoren eenige preadvertentien uyt verfcheyden oorden waren gekomen ,
dat nochtans wel duydelik en expreffelijk met hoge
woorden en eeden 't felve ontkent is geweeft , en daerom is wel te verwonderen dat men de Staten den eerften Febr. en over fulx binnen de 4- maend van defelve
propofitie wil te lafte leggen,dat hare Majeft. 7 maenden
heeft gewacht op de antwoord van de Staten , te meer ,
nademael fy-1. (niet tegenftaende de onbequamen tijd
van den winter) binnen de 3. maend daeropfoinde
particuliere provintien, alsgeneralijk refolutie genomen,en ook hare commiffarifen aen hare Majeft. gefonden hebben met alfulke laft, die fy voor God de Heer
Almachtig en voor alle de wereld als redelik verhopen
te verdedigen.
Welke laft by de voorfz. Commifïariffen eerft aen de
Heeren van hare Majefteyts Rade , en daer na aen hare
Majefteyt felfs geopent zijnde, na datum van de voorfz.
brieven van den eerften February. En hare Majefteyt
belooft hebbende daer op te letten , en de voorfz. CommhTarifTen hare goede intentie te verklaren , zijn de
voorfz. gedeputeerden meer verwondert van den inhouden van de voorfz. fchriften , dies aengaende , alfo
het refpect, 't welk hare Majefteyt en den landen toekomt immers niet toe laet in prejuditie van 't gene hare
Majefteyt geremonftreert en by defelve hare Majefteyt
daer op geantwoord , of geantwoord fal worden , een
fake van fo groten gewichte, eenige andere refolutie
te vor-
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te vorderen , voor en al eer de Staten daer van (uilen
wefen verwittigt.
De voorfchreven gedeputeerden weten niet dat alfulke gerugtenindefe landen geftroyt worden, als de
voorfchreven gefchriften mede-brengen , namenthjk,
dat hare Majefteyt airede foude hebben gemaekt een
fecreet accoort met den Hertog van Parma,endatby
'tfelve accoort foude wefen overkomen , dat de plaetfen met hare Majefteyts volk befet , den gemeenen
vyanden fouden worden overgelevert , fulx dat fy daer
tegens geen'ordre hebben konnenftellen : maeringevalle den Heere Killegrey of yemand anders fulx foude weten te bewijfen, fal daer in voorfien worden na
behoren.
En geloven de gedeputeerden niet , dat immermeer
fal bevonden worden dat de Staten in gebreke zijn
geweeft , het tra&aet met hare Majefteyt gemaekt, getrouwelijk na te komen , of dat fy nagelaten hebben
behoorlijke dankbaerheyd ( nadefer landen gebruyk)
aen haie Majefteyt voor hare gunften en weldaden
defe landen gedaen , te bewijfen.
En is vreemd dat by den voorfz. gefchriften gefeyd
word , dat hare Majefteyt nog antwoord nog excufe
op hare intentie van de handelinge van den vrede met
den gemeenen vyand van de Staten foude hebben ontfangen, nademael in Novembri anno 1586. voor het
eerfte vertrek van zijn Excell. na Engeland, op de
vrage ten felven tijde den Staten gedaen , wat zijne
Excellentie hare Majefteyt voor advijs van wegen de
Staten foude verklaren , in-gevalle haer eenige conditie van vrede by den gemeenen vyand werde aengeboden , de Staten wel klaerlik hebben verklaert , dat
niet alleen het befluyt , maer ook de communicatie
van de vrede, na apparentie der landen ruine foude
mede brengen , en dat in de maend van Februari© daer
na gekomen zijnde tot kenniffe van de Staten, 't gene
nopende den vrede-handel paffeerde j defelve by hare
brieven aen hare Majefteyt klaerlijk en nader hebben
vertoont de fwarigheden en periculen , die daer uyt
gefchapen waren den ftaet defer landen over te komen , en daerom vertrouwen de Staten , dat by hare
Majefteyt geen prejudiciabele of precipitante procedu
ren in de voorfz. faken fullen worden gebruykt.
Aengaende de procedurcn gebruykt jegens den Overften Sonoy , de voorfz gedeputeerden houden defelve proceduren volkomelik gejuftificeert by het gene
fy aen hare Majefteyt daer van hebben gefchreven , en
lijn Genade den Baron van Willugby, Lieutenanten
Gouverneur generael van hare Majefteyts fecours , voor
antwoord gegeven. En zijn ten hoogften verwondert,
dat nademael het voornemen van den voorfz. Overften Sonoy, ert zijne onderhebbende gemuytineerde
krijgs-volk , leggende binnen Medenblik , notoirlijk
tot der landen ruine en ondergank is ftreckende,de
voorfchreven Heere Killegrey ( die daer van wel geinformeert en by eede , tot confervatie van defe landen verbonden is) yet tot voorftand van fofchadelijk-e en fchandelijke proceduren proponeert.
So veele die van Camp-veere aengaet » fijn de gedeputeerden feer verwondert, dat nopende hare wanbetalinge, eenige klagten of gef urneerde fufpitie foude mogen voorgeftelt worden , nademael fy - lieden
beter, als eenige garnifoenen zijn betaelt: maer om
rondelijk en finceerlijk te verklaren het gene daer op
dient , fo is meer als vreemd , dat nademael de Staten van Holland en Zeland en zijn Excell. vanNaffau,
als Gouverneur van defelve landen t en particulier

Heer van de ftad 'van Vlifllngen , ter goeder touwen hare Majefteyt in handen geftelt hebben de fteden
van den Briele en Vlifllngen , met het Kafteel van Rammekens, in voldoeninge van 'ttra&aet met hare Majefteyt gemaekt; en dat notoirlijk hare Majefteyt niemand anders als de Staten van de voorfchreven landen geen regt tot de andere fteden van Holland en
Zeland competeert , en dat over fulx niemand daer in
te gebieden heeft , als de Staten en Raed van Staten ,
den Gouverneur van Holland en Zeland , en de ordinaris Magiftraten van de fteden , en de kapiteynen
over hare foldaten : en nogtans bevonden word , dat

fo in de ftad van Camp-veere , Armuyden , Medenblik,
Naerden , als elders , tot voedingc van wederhorigheden ,muyteryen ,faclien en andere onbehoorlijke proceduren, byfommige deueedaen hare Majefteyt , by
andere den eed aen fijne Excellentie gedaen, en by
anderen bevelen ontfangen te hebben van niemand ,
als hare Majefteyt of fijne Excellentie te fullen gehoorfamen, geprotefteert en daerin geftijft en gefterkt
worden, dire<5telijk jegens het tra&aet met hare Majefteyt gemaekt, totvorderinge van de fcheuringe, oneenigheyd en confequcntelijk tot ruine van den landen,
daer in voorfien, en een yegelijk in zijn regt gemainteneert , en alle empefchementen daer tegens gepractifeert afgedaen fullen moeten worden , of is gefchapen der landen ondergank daer uyt te fullen volgen.
En al ïs *t fo, dat de Cörnette Ruyteren van den Heere van Villers by fijne Excellentie vanNaffau uyt Walcheren isdoen trecken , fo verftacn nochtans de gedeputeerden niet , by wat recht hare Majefteyt of yemand
anders den Gouverneur van Zeland fouden verftaeh te
beletten, dat hy het volk van oorloge Jeggende in fijnen gouvernemente , by advijs van de Staten niet foude mogen gebruyken , fo wel in Walcheren als andere plaetfen, tot bewaernifle en verfekeringe van de landen, fteden en plaetfen van fijnen gouvernemente, en
konden niet geloven dat hare Majefteyt daer in eenig
empefchement begeert te gedogen , en veel min dat fy
uyt fake van dien, haer fecours foude verftaen te wederroepen.
Mits welke, en aengeficn de Staten, volgende der
landen gebruyk, gewoon zijn rondelijk te handelen, en
dat fy niet konnen verftaen tot wat eynde defe en diergelijke faken ftrecken : fo begeeren fy , datopentlijk
en rondelijk met hen-Iuydengehandelt fal worden , en
verhopen dat 't felve doende , fy-luyden hare Majefteyt
fullen in alles geven contentement.

ÏBp ïjebben in 't be ginfel ban bit beeft betïjaeï ge*
maeftt / Dat De <6?abe ban Sinccfïcc in 3ü)ccemb?f
1^87, ttpt De BeoetlanDen in CngelanD geftcect
5ijnDe / ïjace Majtücpt goeD gebohDe n / en ïjem ba
ïaft ïjeeft/ Dat ïjp ïjet ikeDetïanDfe fóegiment fou*
De teftgneten in IjanDen ban De Staten genetael /
'ttoeïft Ijp up eene fcïjjifteujfte acte bp Ijcm op Den
17* ^eceinbj$ gepaffeett/ geöaen tjeeft: taeïke
acte al£ Doen gefonDen toctDe aen De ïf eet ïfetbott/
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Den/ Dat Den <©becfïen&onop en berfchepoen fijne
«Capitepnen in Dtbecfe plaetfen ïcggcnüc / a$ ooit
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Datft ban ben felben eeD ontflageu Coaten/ en Daec
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De / Dat De pjincipaïe oo^fafte/ tuaccom Den (JDberflcn
^>onop toepgetinge maeftte/ïjem feïben te boegen na
De begeette ban De peeren Staten / Daer in confc
fleetDe/ Dat Ijp betbonDen tna^ Den 4£?abe ban %\k
ceflee tipt ftcagte ban Den eeD bp ïjcm aen Den fzU
ben gcDaen / te gefjoo^famen / en Dat t)tt fcljecn
Dat Den felben en anDcten geen ftennrffe fjaDDeu oau
fijne tefignatie ban 't gonbetnement / iöactom Ijp
ïaft gegeben IjaDDe / Dat Defeïbe fouöcn obetgefon*
Den too?Den aenDen^eete itiïïegtep / en Dat Jwnop
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was , aen onfen befonderen goeden
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,
Hendri^ IQllegrey Efcuyer.
Een van hare Majefteyts Raeds-heerenindeNederlandfe geünieerde Provintien.
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nement generael der felver Provintien , fo wel over de
Politie als Juftitie, volgende de commiffieena&evan.
opdracht daer over geexpedieert, vandatedeneerften
Februarij anno 1586. En mits den tegen woordigen
ftand en affairen van dit Koninkrijke , wy gehouden
zijn en belaft herwaerts over te blijven ten dienfte van
hare Majefteyt, zo dat mits de oorfake van onfeabfentie , wy ons niet konnen gebruyken te executeren de autoriteyt , die ons opgedragen is geweeft , alzo fulx vereyfcht en notelijk is voor den welftand en het profijt der zelver landen. Doen te weten ,dat wy begeerende om oorfake voorfchreven >
ons te ontflaen en ontlaftcn van den voorfchreven laft
van Gouverneur en Kapiteyn generael der voorfeyder vereenigde Provintien , ook mede van de commiflie ons daer over gegeven , dat wy by dit gefchrift en acte ondertekent met onfe hand , hebben gerefigneert, verlaten en ontflagen, refigneren,
verlaten en ontflaen bydefen, in der voegen dat van
nu voortaen , wy ophouden van alle oeffeninge en executie van de autoriteyt en commifiie voorfchreven,
ons gegeven by de voorfchreven Heeren Staten , in
wat manieren het mochtewefen, opdragende aen haer
daer in vorder te voorfien by advi js van hare Majefteyt ,
alfo {y fullen dienftelijk en behoorlijk vinden , tot
welftand en befcherminge der voorfeyder landen. Gedaen in de ftad van Londen , onder onfen naemen
anno onfer
1587. wapenen, defen 17. dag van December,
zegel
ondertekent

alle vriendelijke groeteniffe, alfo hare Majefteyt particulierlijken heeft verftaen met wac
kleyn refpect en aenfien de Grave van Lycefter , Stalmeefter yan de Ko'mnginnelijke Majefteyt, engekoren
Gouverneur van de vereenigde Nederlanden ter inftantie en verfoek van de Heeren Staten getradleert is geweeft by defelve Staten , en dat principalijken t'fyner
laetfte aenkomfte in de Nederlanden, door de pra&ijke van feker ambitieufe en faclieufe perfonen : heeft
der oorfake halven goed gedacht (als nemende defelve
injurien fijner L. geprefenteert , aen haer felven gedaen) dat fijnen L. 't voorfchreven gouvernement foude
refigneren in handen van de Staten generael » en dat
fijner L. daer van foude maken een inftrument , het
welke gefonden wasaendenHeereHerbert, als doen
Ambafïadeur van hare Majefteyt in defe Nederlanden ,
met brieven en inftruttie van hare Majefteyt , gedateert
den 20. Decembris , op dat hy het voorfchreven inftrument foude leveren aen de Staten generael. Enovermits de voorfchreven brieven tot fijnder hand niet
gekomen zijn voor den 22. Januari) , hy zijnde als doen
op fijn wederkeeren te VÏiflïngen, met decommiffariiTen van de Staten wegen gefonden aen hare Majefteyt,
fulx dat hy fonder vorder uytftel en hindernifle , van
R. Lycefter.
den dienft der felve , hy wederom na Holland niet
kofte keeren, om het felve inftrument over te leveren*
En gezegelt met de wapenen van fijn Excellentie,
ftond gefchreven, by ondonnantie van zijn Exachtervolgende de Majefteyts bevelen by de voorfchre- I lager
cellentie»
ondertekent
ven brieven > wy hebben daerom goed gevonden 't felve inftrument of acte van refignatie tefenden, om te
D. Bwchgrave.
leveren aen de voorfchreven Staten generael. Hiermede eyndende , uyt het Hof tot Groenwig den 2,2. Febr.
i$88. onderftondj uwe goede vrienden ,
ijkt on Rebben be &mm generael ben 12. 3tp?t|
ondertekent
NAer

W. "Burchly.

©e
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^efen tyiefmtt be boo?fcö?cben acteban refignatie
neeft beboomoembentöaebg öeerefcilïegrep eerfï ont*
fangen Den 13. Meert binnen 3^b?ec&t: fnïrbat
ïjp befeïbe niet eer aen bc peeren Staten genecaeï
\jttft nonnen obedeberen boo? ben eerfïen 3Gpjiï baer
aen boïgcnbe / berïjaïenbe b'oo?fafte toaerom befeïbe
niet eer babbe nonnen obergcleberttoojben/ nabe
mfïtuctic
natoen
öetn cnboo?ncmenbanï)atej^aï'efiept/
be boo?fcöjebcn acte gefonben magen ban
ben #ecce groten iCö?efo?ier en eerfte &ecretar# ban
bate Itèajefïept / geïtjft Ween npt fjen-ïieben tyief
ban ben 22. ftty. en ban Dem tot ^ojbjecöt ontfan*
gen / op bat ïjpfe [jcn-Iupben obeeïebeten foube /
en betfncöt baer ban acte ban bit sijnbeboir tot jijn*
bec ontïafïinge. 3£it i$ gefeïjieb btn eetflen $p?iï
1583. ftilonovo.

<De boo?fcïj?eben acte ban refignatie toaglupben*

Hete ban be aïbttg :
rcfignatte
bairtgou* RObert,Grave van Lycefter,Baron van Denbich,&c.
bcenemeut
Lieutenant van hare Majefteyt van Engeland ,
ban be
beteentgöe Gouverneur en Kapiteyn generael van de vereenigde
fïtöer;
Nederlandfe Provintien , alle de gene die defe tegenlanbm/
woordige fullenfien of horen lefenfaluyd. Alfo het de
t»3 D2tt
«özabe
doorluchtige Koninginne van Engeland belieft hadde
ban Hu* ons te committeren tot Lieutenant over het volk van
refter ge*
oorloge , geaccordeert tot fecours van de vereenigde
bacti/ m
Nederlanden , volgende het contract met de Staten der
rjanöen
banbe
felver gemaekt : waer op ook de voorfchreven Heeren
Staten
Staten
generael ons op gedragen hadden het GouvergeiuracU

een nïaccaet boen publiceren/ en ooft inftmftïaten
uptgaen / intjoubenbe / bat be boo?fcf);eben sfjne
<£rceHentie ïjcm ïmbbebettyagenban't&ouberne*
ment en fóapitepnfcïjap generael ber bereenigbe
j&rberïanben : bat 't boïnbatt'oojlogeenaïïeanbe*
re toaren ontfTagen ban bm eeb aen 30nboo;fcl)?e*
ben <£rcellentie gebaen / blgbenbe niet-te-min in bm
eeb aen be lanben / en meer anber£ / aï^ b?eebec
in 't boo^fc^eben placcaet / mpbenbe al$ Mdjt :
DE

Staten generael der vereenigde Nederlandfe ©lattaet
Provintien, allen den genen die de(e zullen fien ^Lla«rt
of horen lefen, faluyd en dilectie. Alfo deKonink- generael/
liike Majefteyt van Engeland genadelijk belieft heeft nopenbe
gehad met den gecommiteerden en geianten der voor- ^aJfJ^an
fchreven Provintien te treden in onderhandelinge , >t gouber*
en eyndelijk met defelve te befluyten feker traftaet , in nMrtent en
date den 10. Augufti anno iy%. By 't welke onder- gjgfgg*
linge is verdragen en geaccordeert, dat gedurende den neraeibaa
oorloge tegens, malecontenten
der voorfchreven landen vyanden> b?bhen*s
vreemdelingen
en haren aenhangeren , SJfianten?
hare Majefteyt tot fecours en affiftentieder voorfchreven bpben
Provintien , en om defelve te hand-houden in de be- {f-fl|lL
fchermenilTe
van de ware Chriftelijke Religie , en «toe ge»
van de vryheden , privilegiën en rechten der voor- battu
fchreven landen , in defe landen fal onderhouden tot
hare Majefteyts kofte , boven de garnifoenen van de fteden en plaetfen hare Majefteyt belooft tot verfekertheyd van het rembourfement van de penningen by defelve te verfchieten, 't getal van 5000 voet-knechten,
en 1000 ruyteren , geleyt door cenen Gouverneur
generael , wefende een Heere van name , qualiteyt
en refpecï: van de ware Chriftelijke Religie, en andere
goede hoofden : mits dat de voorfchreven Provintien
in 't gemeen, en yegelijk in 't particulier, fouden gehouden en verbonden wefen, defelve hare Majefteyt
van hare voorfchreven koften te betalen , en rembourferen op fekere termijnen na den oorlog : en dat om
hare voorfchreven Majefteyt van defelve betalinge en

rem-

ïï8*„

Vervolg der Nederlafldfe Oorlogen,

ven traclaet tot dien eynde in den vöorfchreven Raed
rembonrfement volkomelij k te verfekeren, defelve in
geintroduceert
, of noch te introduceren, mitfgaders
handen zouden werden geftelt de fteden en forten van
de
Raden
uyt
de
vereenigde Provintien by ons gecomden Briel , en Vliflïngen , met het Kafteel van Rammitteert, en noch te committeren, beleyt, bedient en
mekens, dewelke by'hare Majefteyt of deffelfs nako- geadminiftreert te werden, de faken de gemeene demelingen (devoorfz. betalinge enrembourfemcntgedaen zijnde) fonder eenige fwarigheyd of eenig recht fenfic en unie der felver, tegen den gemeenenvyand
daer aen te behouden, wederom geftelt fouden wor- betreffende: al achtervolgende den vöorfchreven tra»
fFo). 56.)
den in handen van de Staten van de voorfz. Provintien , clate, en de refolutie en inftruclie by ons daer op gefonder defelve te laren komen in handen van den Konomen en gegeven, en noch te geven. Ontbieden daerom
alle
Gouverneurs en Kapiteynen van de Provintien,
nink van Spangien, of andere vyanden van den lande,
fteden
en
leden der felver, allen Admiralen en Viceof ook tri handen van een ander Prin'ce of Heere , maer
fouden alleen middelertijd bevvaert worden tot verfeke- admiralen , allen Overften , Collonellen , Ritmeefteringe van hare Majefteyt en profijte van de Staten van de ren, Kapiteynen, Soldaten te water en te lande, en
A
vöorfchreven landen : welken Gouverneur en twee an- voorts allen Prefidenten , Raden , Officiren , Trefodere gequalificeerde perfonenby hare Majefteyt uyt ha- riers , Ontfangers , Bailliuwen , Schoutteten , Maerre onderfaten te fenden, en te introduceren, inden fchalken , Droffaten , Grietmannen, Magiftraten, EdeRaed van State van de vereenigde Provintien , met den
len ,Vafalen , burgeren en andere ingefetenen en onderdanen defer landen , van wat ftate of conditie die
felven Raed fouden adminiftreren de faken de gemeene
B
defenfïe en unie van de vöorfchreven landen aengaende. zijn, en allen anderen (des nood zijnde) dat fy en elk
Achtervolgende welken tra&ate , de vöorfchreven fte- van hen, quijt , vry , en ontflagen zijn van haren eed,
den en fterkten geftelt zijnde in handen van hare vöor- voor fo vele fy daer by aen fijne voornoemde Excellentie den Grave van Lycefter , in de qualiteyten , by hem
fchreven Majefteyt , defelve gelieft heeft gehad herwaerts over te fenden met cemmiffie van Gouverneur in defe landen gehad, verbonden zijn geweeft: bevelende en gebiedende hen-lieden mits defen wel exprefgenerael over haerfecours, den doorluchtigen hoochgeboren Vorft Robert Grave van Lycefter , Baron van felijk, dat fy-lieden hen daer van vry , quijt > en ontflagen fullen houden , gelijk fy-lieden daer van vry ,
Denbig, &c. En dat wy goed gevonden hebben gehad
D
defelve daer-en-boven te verfoeken , aen te nemen , en quijt, en ontflagen gehouden worden by defen , blijvende nochtans in volle kracht , wefen en verbintenifïe
te committeren tot Gouverneur en Kapiteyn generael
over alle de geünieerde Provintien , en geaflocieerde den eed by hen-lieden refpective gedaen,voor fo vele fyfteden en leden van dien. Welke laft by fijne vöorfchre- lieden daer mede zijn verbonden , tot getrouwigheyd
ven Excellentie aengenomen zijnde, met refervevan aen de vöorfchreven geünieerde Provintien, Staten,
de hommage of manfehap die hy hare vöorfchreven fteden en leden der felver, entotdegehoorfaemheyd
Majefteyt fchuldig was. So ware dien volgende alle de van de overigheden by ons over hen-lieden refpedive
Gouverneurs van de Provintien , fteden en leden der geftelt, of noch te ftellen : welken eed wy hen-lieden
felver , mitfgaders ook alle de Officiren , Jufticiren , bevelen , getrouwelijk , eerlijk en vromelijk te betrachen volk van oorloge aen fijne Excellentie in de voorfz.
ten, fulks fy-lieden voor God almachtig, en den landen
fullen willen verantwoorden : of dat anderfins tequalitey t , als Gouverneur en Kapiteyn generael van de
gens
den
overtreders van dien , fal worden geproceNederlanden , mitfgaders aen defelve landen in 't generael en particulier byeede verplicht. Dan alfo hare Ma- deert , na dat de rechten en difcipline militaire zijn gejefteyt belieft heeft te wederroepen fijne voornoemde dragende.
En alfo met hare vöorfchreven Majefteyt van EngeExcellentie om defelve in andere hare Majeftcytsdienften binnen haren rijke te gebruyken, fulx dat defelve
land van wegen defe landen , niet anders is gehanfijne Excellentie als mitsdien, niet konnende vaceren delt , getracleert of befloten , dan in manieren voren
tot het Gouvernement defer landen , en voldoeninge verhaelt : en wy ook by verfcheyden verklaringen
van delaftenzijndercommiflien, fulx den tegenwoor- van hare Majefteyt zijn verfekert , dat defelve
digen nood en gelegentheyd defer landen is vereyf- geen vorder recht tot defe landen , fteden of leden der felver is pretenderende , noch eenich vorder
fchende , heeft defelve fijne Excellentie hem gequeten
toe-feggen
aen de vöorfchreven landen, fteden, leen verdragen , van den vöorfchreven laft van Gouverden
of
ingefetenen
van dien begeerende , dan het
neur en Kapiteyn generael der vöorfchreven geünieeronderhoud
van
het
vöorfchreven
traclaet , het welk
de Provintien , en van de commiffien by ons , fijne
voornoemde Excellentie daer over gegeven , en 't felve wy van onfer zijden ook altijd hebben begeert , en
wederom geftelt in onfen handen , gelijk blijkt by acte noch begeeren in alles getrouwelijk te achtervolgen, en volbrengen, tot goeden redelijken cöntenonder des felfs hand en zegel, daer van binnen Londen gemaekt , in date den 17. Decembris 1587. Dat temente van hare Majefteyt : dat mede hare vöorfchreven Majefteyt totdiverferyfenweluytdruckelijk
ook hare vöorfchreven Majefteyt gelieft heeft gehad als
Gouverneur generael over haer fecours in defe landen verklaert heeft , jegens hare goede meeninge , wille
te committeren den welgeboren Heere Peregrin , Ban- en intentie te wefen , dat op haren name eenige divider-heere van Willugby , Beke en Therf by , &c by fien , fcheuringen of oneenigheden gemaekt , of
commiflie in date den 24. der vöorfchreven maend De- onderhouden worden , en wy nochtans dien niet tecember. En bemerkende, dat indefen tegenwooidi- genftaende fekerlijk bevinden , dat verfcheyden ingefetenen van de vöorfchreven provintien , qualijk gegen nood en gelegentheyd van den lande , defelve fonder groot perijkel t niet mogen wefen fonder generale informeert zijnde van de vöorfchreven gelegentheden ,
regeringe : So is 't > dat wy om redenen vöorfchreven en onderhandelingen, imaginerende faken die niet zijn,
met goede en rijpe deliberatie by defen een yegelijk wel vergetende haer devoir , diverfe quade officien hebben gedaen, töt nadeel van der rufte en eenigheyd van
hebben willen kondig en kennelijk maken , dat fijne
voorfz. Excel, volgende de vöorfchreven referve , hem de vöorfchreven provintien , in 't generael, en partiverdragen heeft van de voornoemde commiffien : en dat
culier, en dat onder het dekfel van 't felve , andere
wy achtervolgende de goede beliefte van hare Maje- malitieufe geeften , meeft vreemdelingen , en uytanfteyt en fijne Excellentie, fijne vöorfchreven Excellen- dere provintien in defen landen gekomen, en niet of
tie daer van verdragen houdende , de generale regerin- weynig in defe landen te verliefen hebben , door hare
ge vftn de vöorfchreven landen , in de faken de gemee- natuerlijke ongeruftigheyd en oproerigheyd hen vervordert hebben , met bedekte praöijken en valfche
ne befchermeniffe en unie der felver aengaende , mitfgaders de onderhoudenifle van het traöaet met hare Maje- pretexten , d'ingefetenen van den vöorfchreven landen te verleyden , en andere in oneenigheyd te brenfteyt gemaekt , hebben geftelt ter bedieninge en adminiftratie van den Rade van State van de vöorfchreven
gen , en tot oproerigheyd te verwecken , ja dat eenige
landen , om by den vöorfchreven welgeboren Bander- by den vyand uytgemaekt, getracht hebben het volk
heere van Willugby , Gouverneur generael van hare van oorloge in dienfte van den lande zijnde tot muyMajefteyts fecours, de Gouverneurs van de refpeóiive terye , en daer na tot verraderye te verwecken , en
geünieerde Provintien , en de twee Raden by hare Ma- daer toe valfchelijk den naem en autoriteyt van hare
jefteyt uythare onderfaten , volgende het vöorfchre- vöorfchreven Majefteyt te gebruyken: dat mede vele
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buvten de voorfchreven landen geboren, hen vervorm
dert hebben op den ftaec van den lande , lieden , en
leden der felver te fpreken , en daer van te handelen ,
al of die hare lichtveerdigheyd , en oproerigheyd ware onderworpen , en of 't haergeoorloft ware alle nieuwigheden daer in aen te grijpen , die hen-lieden fouden
"oed dunken , fonder te letten datfy-1 voor anderen
hen behoren in alleftilheyd en modeftie te genoegen ,
van defe langenietende de protextie en befchermeniffe
den ,als de ingeborenen der felver : en dit alle onder

het pretext vaneden naemen autoriteyt van hare Majefteyt, die fulks grotelijks is mif hagende, alsbuyten
detfelfs meeninge en goede gebefte, niet anders dan
voorfchreven provinden generalen ondergank van de Voor
de confervatie
tien konnende mede-brengen.
van de welke de vrome en getrouwe ingefetenen der
voorfchreven landen , en andere vrome patriotten , uyt
andere provintien ter oorfake van de religie verdreven ,
en in defe landen geweken, fo veele hebben gedaen,
geleden, en in voorgaende tijden; in fo goede eenigheyd en geruftigheyd onder hare wettelijke overigheyd,
fo in voorfpoed als tegenfpoed geleeft.So word een
yegelijk van wat natie , ftate of conditie hy zy , wel
fcherpelijk geinterdiceert en verboden mits defen , dat
hy hem vöortaen niet vervordere, met woorden, heymeli|ke pra&ijken , gefchriften of werken te onderwinden eenige veranderinge , nieuwigheyd , of oproerigheyd inden ftaet van den lande , onder den burgeren ,ingefetenen , of krijchs-volke in diende zijnde, te water ofte lande, 't zy onder 't pretext van den
name en autoriteyt van hare Majefteyt of van fijne Excellentie van Lycefter, of van yemand anders te vorren of doen, op pene dat tegens hen,
deren follicite
lieden fonder refpedl: van perfonen, en fonder eenige
conniventie of diflimulatie by ons , mitsgaders by den
Staten van de refpective provintien , of ordinarife Officiren , Jufticiren , en Magiftraten van de landen en
fteden fommierlijk , en fonder figure van proces fal worden géprocedeert tot de ftraffen , na rechte en coftume van den lande, jegens de perturbateursAran de gemeene rufte geftelt , ten exempele van anderen.
En ten eynde hier af niemand ignorantie pretendere ,
ontbieden en bevelen wel expreffelijk , defe al om te
doen kundigen , uytroepen en publiceren , daer men
gewoonlijk is uytroepingen en publicatien te doen.
Procederende en doende procederen tegens de overtreders van dien , tot de penen hier boven verhaelt, fonder eenige gunfte , faveur of diflimulatie ter contrarien.
Want wy'tfelve tot behoudeniffe en welftand van den
lande fulks hebben bevonden te behoren. Gegeven in
onfe vergaderinge in 's Graven-hage onder ons Cachet
hier op gedrukt in placcate, den ia. dag van April,
(Fol. 57.) anno
i f8 8.
geparapheert
Vt'

ont
Onder ftond , ter ordonantie van de Bgm
voornoemde
Heeren Staten generael ,
,
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€>P bit pïaecact Dabben eenige oproerigc bie be
factie en pactpfebap ïange gebjeben Dabben / om De
boGjfritecrjcn facticn nocD langer te boeben en on*
brrDouöen / feïtece Hnnotaticit gemaeftt / feggcnbe
oat fn bit placcaet met groter bïijöfcbap Dabben upt*
gegcuen op ben nacm ban be Staten generael ber
bcrccnigöe töebcrlanbcn / nocD fonber ftenniffe ban
bic ban a5dbcrlanb / Eeïanb / iïteeebt I ©nefïanb en
<0bcc-pflcl / gecepzefenteett boo? eenige #enfïona*
rif en ban $olïano en Selaub / en eenen of ttoee ban
^icflanb/ fonbee toetcnfcljapbanDarepuKcipaleu.
*Dacc in pïarcaet gefopt tocrb ban 't getal ban be
5000 boet-ftncrljten en 1000 peecben gelept boor
eenen <8ouuccucuc generaeï/ toefenbe eenen $>ecre
ban name/ etc. il?icr op feggen fpbp Daer 3tóota*
tiel batfcbooiïoogOepbbecfttirjgen/ batfe ben feïben
cöoubecncur fclfö tot beïepbinge ban'tfecour^bec*

focïjfc Dabben/ Wil tJOO? DcttVDarebetbataatltaVis

tept toebccom op te ceeljten / en bet Ïanben aengeno*
men &ouuccainicept {bie befe jpenfïanariffcn / afê
tot regeringe niet geboren / ten uuterfïen geb?acDt
dabben) met eenen liacb ban sbcaté te regeren.
@p be tooojben / niet ben töaeb fanben abminU
fïceccu bc faftcn/ be gemecne bcfenficen unie aen*
gaenbe / feggenfc in ïjare 25nnotatien / batfe om
befen 2Jbbocaet£ fïcecit naber upt te leggen / fouben
baer bp boegen 't gene befelue ooft ïoofltjli berfujegen/
bat be macDt ban ben ^oubetneuc generaeï foboï*
nomen toa£ / batfe met ben ilabe ban ^tate / mocöt
boojflen
en o^bonueren
alle ftuchm/ bjantöpge*
'tamptban
een (^onbecnenc
generaeïop uctteffcnbc
laflet tiajS/ be beeuaUcn autocitept ban benlanbe
bieberom op tt tec ïjten/ be lieijcl)d-bifciplme te ïjanb*
lioubcn / fo biel te tuatcr aïjS te ianbe / te toefen
'tïiaoft ban be perticuhee <6ouberne«r^ / en bien*
boïgcnbe te berfien tegen^b'ineonbenienten/ bitbt
gelnftc macïjt ban bcfcïbe<6onbetneut:^beroo?faelit
en ingeboert öabbc/ en in be bacerenbe<6onbernes
menten / fo toel ban be pjobintien al^ fconticc-fte*
ben en fïerftten te niefen en te committeren. 3tem/
be munte te reformeren / '$ te\\b$ penningen tm
meeften oo?baer te bam in en uptgeben / ooh met
reformatie ban be auupfen baer in (lebber <0ob) te
groot gcbaïïen/ alle confufien ban ïlaben (boo?be
menicljte berfcïber)aftefc[)affen/ DegefcDinentuf^
frïjeu be p?obiutien / fleben en leben ballenbe / te
bergeïijfeen / alle goebe o^bonnantien / en tuat tot
gemecne rufïe oo^baer 5ijn moeite/ te beborbecen»
<Op be b)oo?bcn in ben placcate / öefelbe ïjace M&
iellept gelieft Öeeft geöab ïjerbaaert^ obertefeubcii
ben booujïucï)tigen fjoocö-geboren ©ojfl Éobert
«6?abe ban 3lpccftee / etc. met commiffieban 03ou*
becneur
generaeï
oberfn Daer
/ feggenfe
in öaèt
Annotatie/
inbien
baer fecourp'
up dabben
gefïcïtgoefri
ben feïben ©o?fï berfoeïjt öabben / fo foubenfe §en
immec^ fcljamen / batfe fijn Creeïïentie fo ontoeer*
beujft getractcert dabben/ alp liarejl^ajefïeptöenïupben feifg bertrjeten i)abbe/ ën batfe nu fobujbe
toaren fijne reflgnatie op fym ftlfè öanbaentene*
men/ metcommiffie/ feggenfp/ ban OBouberneuc
generael ban Daer fecouri/ ^uant fp meenen batfe
aen tjaec ^ing-banfien ftaen / om ö'oogcn ban be
plompe menfcljen te berbïinben / en fc&amen öeit
bec ïeugenen niet. JDaer&eeftmen/ feggenfe/ opt
<0ouberneur generaeï gemaent ober een fecour^ ban
6000 ïtrijc^ ïieben * en toacr toe ban bie macïjt /
bie öem al^ (ïBoubecneuc generaeï (aenöaceltëaje*
fïept berfoeïjt om on^ te regeren) boïgeng ben tracta^
te baó competerenbe : maer bit/ feggcnbe25nna*
teecber^/ meenen fp ben menfeïjen tDij^ te maften/
om ïjaer fe\f$ autocitept te beöouben / en ben (®ou*
berneur generaeï ban \jate JBajcfteptjS megen Voet*
ten te fïeïlen. ^ocö be ïtinber^ fouben 't oojbeeï fp?e^
nen / of be geen bie Mke autoritept ïjerbjaert^ ober
aï^ bcröaeït/ upt ben tractate bja^ competerenbe/
niet anbcr£ tuaö ban <6ouberneur ober 't fecour^.ban
Dace Majcftept.
<Bn be tuoojben : top goet gebonben Rebben hen
feïben baer en boben te beefeheren/ aen te nemen/
en te committeren totaBouüetneuren^apitepnges
neraeï.
^ier op feggen b'Hnnoteerbcr^ : ïjace .ïIEajefïcpt
fyeeft it-ïupoéh te rccï)tbectoeten/ batgpopeenbe^
bekte bobbcïOept fijn €rccïlentie commiffie / boel}
maer op 't painpiec / gegeben öab : toant om bc
ïanben toeï te regeren/ en te mahenbatf)arelï>a^
jcfïeptg fecour^ niet onb?ucï|tbaec 3i)n foubë / öabbe
fïjn €rceïïcntie / geujn oofe aïïe anbece <*5onbetneur£
na öem homenbe/ macïjt en commiffie genoeg upt
ben tractate / bc Ijelfte ban öcbneïhc iyn nopt gebjupht
Dabbe / fyoeM fommige D^m Dabben na gefept/
bat Ijp getraebt foube fycbbm befe ïanben / om of
boo? fïcf) feïben te incorporeren / maer flet feggen
fp / befe fcïjalnc pïompe ^Cbbocaten / fo maften fp
Daer bctotjjS- rebenen: bat be <£óubccncnr£/ Ma*
giftcaten/ onberbanen/ UwWljQQfbenenhtijcltëïupbeii
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ïupben fijn Crceïïentie bn eebe jij» berbonben ge*
toeefï / Bomt/ feggen fp/ upt be commijjie Die oe
lanbcn bcmgegcben bebben/ befecommiflienubóo?
fijne cefignatic ccflécenbe/ focejfcert ooft bén éeb en
bcrbintcniffe / bier ober fuÏÏcn top Dan aïïebebooj*
fcb?ebcn pcefonen ü?u fpjeftcn / maer toaer bïijben fp
öiin/ feggen bcfc llnuoteerbecg / met Den tractate
ban <£ngeïanb* toant fa ïange'tfeïbe buett/ blij*
ben fp en aïïe beboo|fepDeperfancnbareB>ajcfïept
of bate generale <Öoubcrneur0 ban barent toegert
berbonben/ ober alle be poincten ban een generale
regeringe bit bier boben bcrbaeït 5ijn.
Op be tooojöen/ bat ook bate Majtflcpt gelieft
Derft / afêgenerael ober baer fecourg te committeren
Den toeïgeboren Heere / ttc.
Hierop feggen b'^nnoteetberg/ niet alfa/ maer
afê ftapitepn genetael ober baer fecourg en onö nes
Derïanbg ftrijcbg-boïïi / enal£<6ouberneurgcneraeï
ban barent toegen/ bolgenbe ben boo?f5. tractate*
<£n bat top acbterboïgenbe be goebe beliefte ban
bare JDajeffept en fijn <Urceïïentïe / fytm baer ban
berb?agen boubenbe / be generate regeringe öefc
ben gefïeït ter bebieninge ban benfiabeban&tate.
Hier op toag btft Annotatie gefïeït : b'ontoeerbig*
bebcn bare JBajefïept m ben perfoon ban fïjn Cjtceïï.
toebecbaren / jnn D'oojfaften ban be boo?f5. ecfïgna*
tie/ Detoeïfte be boojf5. penfionaritTén uiètenfïonb
te accepteren / fonber boo?gaenbe befcblbbinge en
confenten ban be p?obintien / baer toe fe toetteüjft en
epgentïijn becfeb?eben sijnbe/i a$ fp jijn berfeffcebert
getoeefi om fïjnCrc acn te nemen/toaec in be ianben

G

bm/ immer^ niet boo? enaïeerb'acceptatiebanbe
böo?f5. refignatïe toettenjft gebacn / op be bb^bere
regeringe met abbij^ ban bare iBajefïcpt berfien3P /
en fuïïen fpebentoeïberbonbèhuïbbcn aen bare jia=
jefïept of atn baren <J5oubemturgtiitrae!/ boïgcii^
ben boo,?f5. trartate ober aïïe be poiurteh biet berené
aangetröcftcn.
<&p be tooo?btn bat bare jiïöajefïcpt gèenbo^ec
reebt of toe-feggen in be ïanben $ begetenbe/ ban
'tonberboitbbanben boojfs- tractate / 'ttotïft top
ttoutoeïijft begeeren te atbttrbbïgen.

J

babbert fp
geannoteert:
bat^ier
bate op
Hkjcfïept
geen
bo2ber tedjt 'tijïtoacracbtig
nocb tocfeggen
P^etenbeert ban boïgen^ ben tractate/ maer boe ge*
troutoenjft fp-ïieben 't ftïbe önberböUÖcn ïjeböcn en
begeren t'onberboubcn / faï een pebce tipt 't gene
boo^fê. i^ ftonnen oo?beeïen. #c refte ban be mupté*
rpe en ongeruftigbeben bit bier naboïgcn aï^ reebt op
be boo^f5. ^enfïonarifen en ^bbotatert öaffenbe /
toiïlen top boo?bp gacu / mitggabtr^ ooft'tberbob
bat fp boen fonber macbtcnbebeï/ ooft fonber og?*
fafte / fo toepnig aï^ fp macfjt en ao^faften gebab beb*
ben op baer epgen feïfé aütotiteptccngarDöntcre*
foïberen boo? aïïe be gene Die fïgonbet beft <6ouber*
nemente ban pjn ^rceïïentie tcgen£ bm bimfi ban
ben ïanben mi^b?agen bebben / baer iii öefeïbefj/u
Crc. tatetenbe en bp boo*-oo?beel conbemnccenbe(fp
bit geen ïïccötet^ 3tjn) partijen ongeboójt / ben ge*
ïten Die baer in btenft ban bare üfêaj. fijn <£xccl. en bc
ïanben b^omeïijft gelagen bebüen / üïïi in btfclbt
ïanben bp geen tprannen geboojt / nocb geflen i.ö /
bocb HifTenbe be pene ban reebt? toegen gefïeït tegcbjS
bert genen bit fïg met een pubïrjfte autotitept bem
niet comoeterenbe/ en Die figtegen^ tren tractate/
en fo ontoeeroeïijft tcgen£ fijne <25jrccïïentfe gelagen
bebben/ toaer boo? top aïïe in bit jammerlijft ber=
ïoop geftomen sjjn / fo beboo^ben fp-ïicberi eerfï in
baer confeientie gebaebt te bebben/ toat parbon fp
ft\f$ ban boen babben / §tt toeïft men be flmpeïe .F . „ ,
eenboubige gemepnte beeft moeten te fterinen geben / ( 5 ;
op bat fp niet ban beeenebtoaringeinbeanberege*
ïept too?ben : €*ob aïmacbtïg toilt on^ beïpen.
Hier aen fiet men bat'er nocb berfebepben toaren /
bit aï foeïjten be ttoifïcu te boeben/ en niet om bit
ter nebcr teïeggen.
3&t faften in befenfïatefiacn/ enbatmenboojbe ©02ö«
bat ben Hertog ban parma bafi gereetfebap maeftte SJ! ? «
om btfe ïanben aïïe afbjeuït te boen / fo too;be racb; SroSt
faem gebonben bat men eert epnbe maften foube ban <&onope«
be fafte ban ^onop en be gemuptineerbe binnen Mt- ,fSte"
benbïift: en aïfo be25anre-bèerc ban BSïlïugbp baer SSL
toe boo? ïafï ban bate USajefltpt feerbo^betbe/ fo wtn.
toerbe goeb gebonben / bat ban toegen fijn Crceï*
ïentie ban «föaffau/ beHeéten Staten ban-|blïanb
en Jtëcft-bucflanb / en ooft upt ben name bau Den
Heece ban 3©ïïïugbp aïbaer tocber gefonbenfonben
toojben eenige gebeputeerbe / fo aen Den <0betftcn
aï^ aett be Éapitepneneitfaïbaten/ en befeïüe fefterc
P^efentatïen boen tot neberïeggingeban Degefcbiïïen
engebeeïe berecnïnge: baer toe baittocgen fïjn <t£fc
ceïïentie en ben Staten ban ïföïïanb gecbnimittcect

(beïjaïben
bat eeutoige
baer gerecïjti'g&epb
onttoeïbigt
too|D)
ooft een
febande toojb baer
aengebaenj/
om
alfa ban baren <0enecaeï en <0GUberneur te febepben.
3£at fp ooft o* genecaïe regeringe bpben-feïbcnficï*
fen fanben in banoen ban ben SaDe ban &tate/ fnïp
i$in baer bermogen niet /toant of fp't feboon met bo(*
nomen confent ban be pjabin tien i^ubbtn tiofflm boen/
fa bermaebten fp be£ niet in pjrejuöitie ban Den tcac*
tatc ban «Êngeïanb/ boïgen£betoeïfteaïïedcfeeege*
ringe gefMt $ m banbenbanben<0ouberneurban
bare .iBajefïept en ban ben Öaeb ban &tate. (Bon
brengt be tefïgnatiebanfïjne^reeïïentiemeDe/ bat
op be regeringe ban ben ïanbe beefïen foube toerben /
met abbij^ ban bare JDajefïept; / fonber Detoeïfte fp
bier in niet bermogen.
#p be tooa?ben / om bp ben boo^f5. toeïgeboren
25aenber-beere ban 3©tïïugbp / <J5ouberneurgcne*
rael banbare IBajcfïeptg fecoucg / be <0ouberneur£
ban be refpectibe pjobinticn en ttoee Uaben ban ba*
te i&ajefïcpt upt bare onberfaten / mitjJgaDerg be
Jïaben / ttc.
Hier op toag geannoteert; bet tractaetfepb aïïe*
fïng/ bare JBajefïept of bm <6oubeeneue generaeï
ban barent toegen met DeSaDen ban Stater maer
befe SfiDbocaten toeten bat aï anccr£ te berb;apcn :
bet tractaet fp?eeltt ook necgen^ ban be <éonber*
neurg ban be refpectibe p?obintien / maer oefe nieu*
toigbeben b^apen fp \}iet in/ om baer boo? tot baer
bermeten te ïtomen: ban geïijRen betbint bet trac*
taet bareJI^ajeflept niet / baifc qk ttoee ftMbg-fyte*
ten ban barent toegen in ben ïJaeb ban Staten be*
IDiïIemÖaeb
S^aröefett"/
M*'. gieter ban
foingerenbe/ jnpfl upt bare onberfaten foube moe* 3ijn/
©iïlier£.ïBeeflec
^?ebiftaut-en
ban fïjn €rcrnertnè/$ic*
ten nemen : maer ïaet baer toe bat fpfe baer upt uc ter Wc$ ^urgemeefïer ber fïcbcbatiHaerïem/ en
men matf). Maer fp fo^gen of bare H^ajefïeptpe* JDBf. BiclaejS ^upninft tóaeö ban fïjn-bdo^.^
manb upt btfe ïanben fuïr bettroube / bit bun-ïupben ceïïerttie / t'famen of ben meefïenbeeï ban ïjeu-ïtebcn
niet aengenaem toaer / en flaet bier te merïten boe fp bit baer toefouben mogen bacereu / oiti ïjen-ïicben
baer tojingen aï£ eenen aeï / om te maften bat be neffen^ be gebeputeerbe ban ben Sattrc-beere ban
«Öoubetneurg ban bare !fèajefïcpté toegen / aen IDiïïugbp te binben binnen Ji&cbcnbliu / eii De faften
Oaer ïieben en aen bc particuliere <0ouberncur^tc* aïbaer te befoingeren en banbeïen met bc 2$urgèc
gm£ ben tractate en tegen^ baer epgen berfoeft meefïeren/ oberfïen/ ftapitepnen en fóïbatëhapbe
moebten gebonben 5ijn.
poincten en articuïen bp fïjn Crccïïentie enü^ben
<Bp be toooiben/ bat fp en eïft ban ben/ quijt/ boo^5. ^aure-beereaïreebegeconeipieert/ mét cbntep en ontfTaaen;5!ju/ bebelenbr en gebiebenbe bat fent ban be Staten ban Hoïïanb. 5Dc gécoiiïmitteêr*
fMieben ïjen öact uanb^p/ qubtenontfïagenfuUen bén bit bpben Heere ban iDilïugbp toaren gécommtt*
teert/ toaren be HeerenHenrpïtilïcgrep/ tiacain
ïjonben.
Uier optoa£aïbu£ geannoteert: bat fuïr in baer be Öabe ban &tett ban toegen bare B>ajeftept/^ir
maebt niet toa£ b^öben top genoeg becbaeït / toaer* <ÖiiiIIem ïleet/ (CÏ)o. 3®pïfo?t en<0cc^gc<aiïpijn/
om ooft niemanb beljoojt bier op fig ontfïagen te bon* ^ecretari^ ban ben öabe ban^tate. ^ijn^rceï.
f!ont>
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ftonb aïbaér na toe met miflïbe ban ben e ecflen
kpjiltë / eerfl Den boojfs- mecfïcr J£iUem23arbe;
geïepb enberfeftert*
fen"/ om öem metgenoegfaem
fiepb te binden binnen iBebenbïift/ omben€>ber*
fïen te bertonen ö'acte ban refïgnatie ban Oen <0?abe
toanXpcefïec/ en öem ober fulft£ te bertonen en fo
beel mogcujft bm$ te inbucecen / bat ÖP ö«n in reb e*
ïijftïjepb foube ïaten binben/'t 5P bat ÖP Öem gocttoiï*
ligïnft toiïöe bepojteren ban fijn officie en commiffïe/
ljoo?*
(in toeïften gebaïïe men öem afceften) ingeenbe
Ö*m
ÖP
bat
of
öebben
boen
fonbe
ment
contentc
ïnft
in bequartieten ban€>ber-pfleïmiïbebegeben/ be*
iobenbe bat öemiub'eenofanberegoebcfatiöTactie
foube merben gegebcn/ macr SSarbefïugbonbniet
goeb op bie boet aïbaee te gaen/ nabemaeïöpmeï
toifï bat fuïftg te bergecfé toefen foube/ en öem niet
toe gelaten fouben toerben banbe foïbaten met ben
oberfïcn alleen te fp^eften en eenige fafte te öanbc*
ïen / buöbïeef bat acïjtec» 3Ê>en 23aron banï©iï*
ïnguu fcöjeef ben*. 2(lp?iïig ftüo Anglia? , aenben
boo?f5. ^onop/ öocbatöptoeï ber&ooptïjabbeljem
inperfoan Dn öen ïicben te binben om teboïftomen
Öet gene bpïïcmaïtcbe banjijne IBajefïcptgtuegen
\bü$ begofï / brïangenbe (jet fept ban IBcbenbïift /
maer obermitg b' inbifpofïtie ban sijnen perfoon / en
mag ïjem bat feïbe niet mogeïijft te boen / öabbe
öien niet te min om öem te quiteren ban alle bcöooj*
ïijft beboir / crp?effelift gecommitteert en afgebeer*
bigt be boo?fcl)?eben pecfonen ï)iec boren genomi*
lieert / bie öu foube milïen geben in aïïeg goeb geöoo?
m goeb geïobe / gelijft of ÖP baer feïfé pjefent toate /
cnbefeïbealïe eet en reberentiebetoijfen/ berfoeften*
te bat ÖP en fpne foïbaten öen fouben reguleren en
accommbberen fuïr in aïïe biHiïtljcpb befaïte foube
mogen berepfeïjen / ten bienfïeban öacc 3të£a jefïcpt
cnbe ïanben / confïbererenbe begrote nea-fïigöcpb
en moepte bie öare iBajefïept aen-nam boo? Ijare
gettoumebienaerg/ ooft confibererenbe bat ben bp*
anb in grote menigte gereet mag om be ïanben te
'tmeïftöp
oberbaïïcn/ en eenigen af öjeuft te bom/
geerne na fpn betmogen foube boojftomen.

met u-lieden te doen handelen j fo hebben wy goed gevonden derwaerts af te veerdigen , en by u-lieden te
van Gilpyn, Secretaris van den Rade van
George
fenden
State , en Nicolaus Bruynink , verfoekende daerom dat
gy-lieden hen behoorlijke brieven van faulfconduicT:
wilt over fenden, om by u- lieden binnen der ftad Medenblik vry en vrank te mogen gaen en weder-keeren ,
hen-lieden voorts in 't gene fy u-lieden van onfent wegen aendienen en verklaren fullen , volkomen gelove toeftellende , als ons, en ecnyedervanons, en
hier mede.
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Edele , erentfefte , geftrenge , manhafte , difcrete, lieve befondere : onfe Heere God zy met u-lieden, gefchreven tot Alkmaer defen iy. April 158S.
onderltond , u-lieder goede vrunden ,
ondertekent
Maurice de Natfau.

JVilliam Reeden.

H.Kjllegrey. '
lbo. Wilsjord.
Het opfehrift was , den edelen , geftrengen , erentfeften , manhaften , onfen lieven befonderen Jonkheer
Diedrich Sonoy overfté , mitsgaders de kapiteynen
en foldaten , leggende in garnifoen binnen Medenblik.
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WiU
^e boojfcöjeben S3aron ban ïfciïïugbp fonb mebe ban
25:tefkcn
nocö een b^iefaenbenböo?fcö?eben^>onop/ inöou*
benbel bat na öet bectreft ban fijn<iErccUentieban lugb? oen
^affau na JBebenblift/ met be boo?fcö?cbengebc* öen obers
putcerbe / ÖP b?ieben ban öare jfflêajeflept ontfan* ia
gen öabbe/ toaer uptbïeeftbatöetbelicbcnbanïja' (ten ^>o>re JBajefiept meer aïg te boren toa^/ bat ÖP foube j>
acco?becen met fijne boo?fcö,?eben <grceïïcntie en be
Staten be$ ïanb^/ beïafienbe ooft öem MDiïïugbp >>
ïjem te empïopecen met fïjn befle mibbeïen om öet »
boo?fcö*eben accoo?b te boen effectueren : ÖP acöt )j
nobig öem t'abbiferen bat öP geen ftoatigöepb mafte te accojbecen in fuïfterebeïgfteconbitienaï^bo?*
berïijft bebonben foube ino?ben/ fo tenaenfïtnban >»M
fïjn particuïicc / al£ tot gemeen nut en ruft befer
ïanben/ toaeraenöpnietenttoijffeït: maerbatfïj* J>
ne confo?matie ober een foube nomen metbefojge »
en be bifpofïtie ban fijne berfe*
Mm ïjabben
aï'fo be öeeren
Staten
ban ï^oïïanb
ge? ban öaee teHÖajefïeut
fconben
/ bat fpne
€rceïlentie
ban goeb
Baflau
p?ocuceren / ÖP ^ib öem bat bit fïjn ber* j>
ftertöepb
met be boojfs- gebeputeerben öem feïfé in perfoon/ne* foeft Ijem betoege om te genoegen m 't gene bat öare
beng eenige anberc gebeputeerbe fo ban be cbeïen aï£ JBajefïept gerefoïbeert 1^ boïb?acöt teloo?ben/ ÖP
tfeben / na 31ïnmaer of boo?tg bacr omtrent baer lua^ behoeft om bat fïjn fïeftte öem acöteröicïb /
ir
>»
't fljH €rccïïcntte na geïegentöepb bcr fafte foube bat ÖP bectoaert^ niet ftonbe ftomen/ ban bebsijïe
goeb binben / fouben ïaten binben/ om eenepnbe fijn bocto? öem abbif eerbe bat ÖP toeï mocöt uptgaen/ »
toan beft fafte te maften/ baer toe öem bcfeïbe gebepu* ftjube ÖP öem öacfïen om te boïgcn / ban of ÖP ftomt >»
teerbe/ aïg ooft be gebeputeerbe ban be jïöagifïraten of niet/ fo bib ÖP Öem öerteïijft / bat ÖP Öem foube
en fïebcn ban ben ,0oo?bet-quartierc ( bie baer toe conformeren met aïfuïfte poiricten aï^ banbegebe* »
berfcö?eben maren {jen ^p ben anberen te becgabe* puteerbe beöoo^ïijft gebonben foube toojben / toa^
een binnen ï^oom) fouben affineren/ foma^befeï^ ban bate ben ï.2lp?iï 1^88. ftilo Anglico.
€en feïben bage/ namentlijft beni5^P^iï/ na
bc fijne Crceïï. ben 13. %&*"$ «Pt öm Hagebcc^
troeften/ en met aïïe be gebeputeerbe tot 3!ïftmaer bat «tëiïpijnen 23mpninft toeber upt IDebenbïift ma*
igenomen/ ban toaer lj&be$ rao?gen^ b?oeg mee^ I ren geftomen / i$ na beïiberatie gerefoïbeert / bat
^er J©iïïem 25arbe|iu^ gcfonben ïjeeft na ^oo?n / be peeren Mïegrcp / JBiïïiam / Öeeben / 3©pï£*
ten epnbe bie ban benfeïbenguartiereteabberjteren
OBiïppn/ ©iUier^/^Mpninït/lilie^ en25ar*
ban fijne <£rceïï. aenftomfïe / en bat fp eenige upt fbit?
befen/ opberftregengeïepb^-bjief en commiffteiban
ben ïjaren tot raeb en affifïentie ban fijne €rceïï. fou^ 1 fijne tfrcelïentie na iBebenbïift fouben gaen aen ben
öen fenbenbp fijne €rceï.toti€toifcb/cenbo?pgeïe* obecflen ^>onop/ afê ben 16. i$ gebaen / en nocö
gen een ftïepn mijïften ban USebenbïift / aïbaec fïjn boo? noen na epöiMttt ban be procuratie öebben fp
<Örceïï. öem ten feïbenbage foube ïaten binben/ ge*
be refoïu*
oberfïeu gep?efenteett / boïgenbe mben^age
lijft fp bienboïgenbe gebaen Hebben : en na bat fp ben
2. ^eptemb|i^
tie ban be Staten ben n.
„ . . _
met ben anberen banbe fafte gecommuniceertöabben genome
op be refoïutie in ben $fage genomen/ fomerbegocb
én ben cerfïen fouben ter contemplatie ban öare
gebonben bat men aen jbonop foube fenben ben na*
&aj. ban <ü5ngeïanb en fijn <6cnabe aïïe boo?*
tooïgenben bjief / geteftent bp fïjn <#rceï. ban j^affau/ ïion.S
oberfïen aï^ ban befta*
be öecren ïtilïegrcp / J^iUiam ïlceben en JlDpïsSfo^b / ïeben faftcn fo toeï ban ben
pitepnen en ftnjcö^-ïupben binnen B)cbenbïift ïeg*
ïupbcnbe aï^boïcöt:
öcb*
genbe/ aï^ anberen öen met befeïbe geboecöt inge
benbe/ ter goeber troutoen in boïftomen berget
EDele , erentfefte 3 geftrenge , manhafce
Ujorben gefïcïb / en geöouben aï^ niet gefcljieb / fuïr
Danftiti
crete lieve befondere : nadien \vy tot
bat ter oojfafte ban bien / nicmanb in recötc nocö
C'tccll.
minge
van
de
goede
geliefde
en
intentie
van
hare
Majebaec bnvten fbube too?öcn gemoïefteert / nocö bp
ban üaf*
lkoomisv
fteyt
van
Engeland
,
en
om
met
Godes
hulpe
het
fflu/euecs
, dif- ben Staten of yemanben anber^ ter oo?fafteboo^

ntgc gcDe* verftand tot Medenblik gerefen neder te leggen , ons
puteeröc
in defen quartiere t'famen zijn vindende, endatvvy
aen
Den
oberften wel begeren dies aengaende u-lieden te doen onderrichten ,en voorts op 't gene wy ders defe fake belangt
wttfgaj

Mn aïfo bp acte ban fijne ^rccïïentieben^abe
ban Hpcefïer/ in batebeni7.<©etemb?$iefMebcn
beöeeten generale Staten obergeïebett / bïefte/ bat
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ninft De^ mojgeng toeDer genomen / en Deg nafijn tfijaDDc
reeft",ban
bootfehjeben
ten feïben
Dage
affïanD
ge*
Dacn
Ijct goubernemen
t en aapttcpnfehap noen^ met Den oberflen in naDer communicatie ge^
generael ben bp Den Staten DerbereenigDejfêeöer* treden snnDe/ heeft Den <£Dberfien fig beroepen op
ïanöen geöefcccert / met becltlaringe ban bat ban fijne boojgaenDc commiffie en f!aet ; item / op De acte
Uien Dag af alle fijn autotitept in Defe lanDen fouöe ban Den 30. lEactij 1 587- bp Den Ijeere ban Der IBij^
cefferen / en Dat mitj&ien Deboojfchjcbennapitep- fe/ j^icïae^ 23?upninfi en Den bucgemecfler Soop
nen en ïtcijch^-ïupöen (gelijït aïïe anDere) nietbo?* ban ^oom gepjefenteert/ ooKDeaengeboöcneom*
miffic ban fijn ^rccllentie ban j&aflau m 3julio Daer
Ore niocljtcn"
bcrfïacn
tooiDcn/fijnete boojfcb?ebe
toefen berbonDen
aen
eenige eeDen
of beloften
u^r* aen boIgenDe / en srjn bp De geDeputeerDe op bc$
ceïlentie geDaen/ alhoetoeïfp ebentoel Deberecnigs <©berfïen£ toeïbehagen en berfoelt eenige poinctcn
De lanDen / en namciitlyu ban ïf oflanö en 3©eft- onttoo?pen / om Die ban fijne <£rcelï. en geDeputeec^
bjiefïanD (onDer toieng befoIDingc en ecD fp-IieDen De te berfoenen en obtineten / te toeten / cerft Dat hp
aengenomen toaren) tot getroutoigljepD / en De <©berfle / fijn fïact bp p?obifietotDeneecfïen3|ul5
ÜoofDenoüerhen-IupDen geftelttot gehooafamhepö fouDe bïijben bebienen / en ban fijn <&xc. ban J^affau
berbonDen bïeben / fo toojDc nochtang Den boo^fr. commiffie obtineren binnen jf&ebenbliït / met maebt
^betflen / <£apitepnen en fetijgaMupDen b?p gefïelt / om garnifoen Daer en eïDecg te beranDcren / Doch fou?
of fp boo?taen in Der lanDen Dienfïe begeeröen te blij; De in Den $oo?Dcr- quartiere / boo? Den feïben tijD en
ben of niet.
om alle mfêberfranD tefcljoutoen/ geen anDec gar*
nifoen
in De fleDen aïDaer brengen/Dan Die tegentooo^
JUct beloften Dat fo betre fp-lupbeninbienfïebe*
geerben te bïijben / fa lupöen ban baren toenomen* Dig alDaer toaren j belangeube De garnifoenen tot
Den Dienfïe fouDen toojöen eerlijn getracteert aï£an* ^arDertoijn/ Clburg/ aber-fffeï en ©jieflanb / fou^
Deren.
De Daer ober in 't befonDer met fijn €rc fp^ehen/ en
«üminöicn fp-ïupDen tipt Den Dienfïe begeerDenre fonDer ttoijfel toel berD?agen/ om anDcren gcuber^
fcfycpDcn/ Dat geneen eerlijït abfolupt pafpoo?t foti- neur^ en p^obinticn niet fpiehenDe te msdunMot ber*
De tooien gegeben / om fo in De bereenichDe Mcbctt feneringe ban möeDenbïifetoo?Debcrf?aeni5oöoof=
lanDen aféDaer bupten inbjpïjcpDte mogen bïijben Den niet genoeg te 3ijn / en Dat fuljc fijn €rc. fouöe be*
enberneeren.
lieben te betoiïligen : Dat boo^tg op De bozere beefe*
€n acngaenöc De boojïeben öïcnfïcn / alfa De fteringe ban fijn perfoon en goeDe bojgerg genoeg^
peeren Staten generael gerefolbeert toaren tot af- faem fouDe tooien booten. 5^oclj infifïeerDe De
Oberfïe meefi op behoojnjhe pafpoojt^n con^
reneninge ban Dien te p^occDecen / fofouDe'tfelbe boojf5.
tentement/
en bolle ontflaginge.
ooit in regarDe ban Den booifs. ©berfïen / Capi*
tepnen en ïïrpch£-luuben geDaen tooien / afëban
23mpninlt enïu'e^
abonD^ na,fïjn€rceïlentietoa?DcngefcbiRt/
en
anDeren / en fouDen bie£ aengaenöe getracteert tooj* De£3©aeropDenDHnaer©illier^/
De^ anDeren Daeg^ aen fïjn <Srceïl. rapport geöaen
Den al£ anDeren.
<£uop Den geDanen Dtenfï foubeeenen pegelijïten 5jjnDe / heeft fijn <£rcelï. Daer op genomen het aDbng
ttoee maenDen foïö£ too?öen betaelt gereet / fo haefï ban^De geDeputeerDe/ Doch De geDeputeerDe bebben
öefe p?efcntatie fouDe toefen aengenomen en gebolgt. bertoont Dat baren lafï en bebeltoag geïimiteert/ en
«£n alfo bp De peeren Staten generael / Den ftaeD Dat hen-lieDen aïïeenlijï? erp?effe toa^ beïaf! te helpen
ban State/ De Staten ban ^ollanD en fpne<£rccl* bolftomen en effecturen Èetaccoo^bof berb?ag tuf»
lentie tot reö?c£ ban Den fïaetbanDcnïanDeopDcn fchen Den bance-geere ban ©ilïugbp enfijn<tfrceH\
%9**£&n* lefï-ïeDen toa£ gerefolbeert en geojDoneert gemaeltt / bolgenDe De pjefentatie boren berhaeït/
DatDefïaDbanlBeDenbïiït aïleenlijft met ifofoïba* en Dat fp Daerom niet bermochten haren lafï te cree*
of fijne <£rcell. raeD te geben om te aeco?becen
ten ban 't benDel ban Den boojfs. ^berflen fouDe be* Deren
De
poinctcn
en articulcnbpDeheerengcDcputcetDen
fetjgehouben toojDen / fo fouDen De napitepnen ban De
toenDelen ban Crifïal en HMfétoinncI met bare ben- begrepen : maer Dat fp bereet toaren in al 't gene
Delen en folDaten en alle anDere foIDaten boben De ban baee-lieDen ïafï en bebel toag DepenDerenDe /
150 in De boojft. fïeöe leggenDe/ Daerupt terfïonD getroutoeïijn Ijen te geb?upnen en te quijten / al^ niet
toertreeïten in fuUten garnifoenen aïg geo?DoneerD lieber^ begeerenDe Dan alle fanen in goeDe o?D?ecn
fouDe tooien/ en fouDe Den boo|fj. 4Dberflen met eenigbepD gcfïelt te fien / om Daer bp hare j^a jefïept
öe boojfs. 150 folDaten Daer in bïijben commanbe* te bolDoen en Den intooouDcren ban Defe lanDen alle
cenDe/ mitjS Dat Ijn commiffie ban fijn <$reell.aï£ goet contentement te geben.
helften bolgenDe/ fïjn €rceïïentie gehoo?D heb*
goubecneur en napitepn generael ban JfolIanD/ Ee*
lanD en 3Befï-b?iefIanb fouDeontfangen / en eeD ban benDe 't felbe abbijg / m ooit ban eenige anDere per*
getroutoigbepö aen De Staten ban De boo?f;. lanDen/ fonagien ban qualitept Daer ober geroepen / Ijteft fijn
en obcDientic aen Defelbe en fijne «ËrccH. Doen / met «tërcellentie ijcn-iieDen Den 18. toeDerom binnen JIKe^
beloften Dat Ijp geen folDaten binnen De boojfj.fïaö Denblih gefonben / en ben-lieDen belafï te feggen eerfl
fcoben De boojfs. 150 fouDen of Daer in brengen fou* aen De Ijeeren geDeputeerDen/ en Daer na ooit aen
De / fonDer tonfent en ojDonantie ban fijn <#rcel* Den <©berfïen te bertonen / en feggen 't gene hjee
lentie/al't toef fe geDaen stjnDe/fouDen De folDaten booj nabolgt:
De boojfS- ffebc leggenDe bectrecnen/ en fouDen Daer
<Êerfï / Dat 5tjne €rcelïentte te b?eben toa^ Den j®At m
na fijn gpcefl. en genabe hen in beboojfs. W Ifêe* oberflen Sonop te geben commiffïeomoberDeffaD <&wnen*
Denblm binöen / om tuftchen De boojfj. <©berfïén ban jBebenbltK tegebieDenentebebelen. Cn fouöe ^SSteii
en nrijchg-lupbcn / Die Daer in boo? bet eerfie fouDen öcjj ntet-te-min Den bobcngcnocmöen€)bcrfïenb?p opnteu
Wijben/ mit£gaDer$ De bo^gerjS en intooonDer£Dee flaen binnen Den töD ban fe^toeecltenbp Den genen foer aen*
felber ffebe goeDe eenigbepD en accoo?D te manen /
De heccen Sta*
fouDenhetmet
goet Dunlten
Die tebem
hanDcIeu
/ om bolgen^
geppponeerDe
ban feS3C,u
en op De berfeneringe / rufie eneenigbepDDerboo^ ten
fcljKben f!eDe alle bcljoo.injae o^Dreteflellen/ tocl? Daeg^ te boren ampelDer en b^eeöer commiffie ban
berflacnDe / Dat alle De boo;f5. poineteu en artieu* De heeren staten te benomen / belobenDe3tjne<Cr*
len / niet fouDen ureenen tot p,:c juDitie ban het trae< cellentie / Den ^eece ban 3©illugbp / ïiiïïegrep en an=>
taet gemaent tuffchen hareboo?f5.lBajefïeptenDe Dere te berfoeïten/ten epnbe fp bem Daer toe afflfïeren/
geunteerDe «i3eDerlanDfc p,iobinticn.
fo ooft 5ijne <£rcell. alle goeDe DeboirentoilDeDoen.
<®f Dat Den «©berflen boo?noemD / gcDurenDe Den
%iez
op
heeft
Den
oberflen
SonopfijnberaeDge^
©m<0>
bttfltett
nomen / en al£ bP ftoarighepD maehte om De foU feïben tijö / bp Den heeren Staten fouöe mogen Doen
«jèonop
Daten
alleen ttoee maenDen te p?efenteten / en boon g acnfoeïten / om een b?icnöeïij« en eerlijn affchcpD te
neemt fijtt
bebben / fo berre Dp geraben bonD 3Ulfi^ te Doen /
beract en op fijne falte/ 50 toerDeDeljeere^iclac^25?upninft
macht
tegen Den abonD aen fijn €rceïlentie/ enöegeeom en Dat bem inggclijftg fouöe too?Den gegeben aïïe re*
fmattslje?
btn»
mitteerDe ban De Staten en ban 't Boo?Der-quartier Dclijn contentement.
3Dat fijne ^rcelïcntie/ aengefïen Defe beftoaerlijne
efgefcïjiRt / om met Defelbe te fpjehen en Delibereren.
©en 17. toefenöe ©aejiDag/ i£ Deboojfs.^mp? tpDen/ raeDfaem bonD/ Dat Den <&betf*c hem met
IV. deel.
©
aïfuï*

*3°
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öïfuïfte commiffïe foube laten bctgenocgen / obec* en geceebtigbeben beeïauben tn 't gemeen en pactt*
mib£ De froarigbeben Die öe anbeec fïeben baec in fou* cuïiec eenfamentïp ban be fïeben en ïeben ban bien/ \
ben binben en maften/ tec tijben toijlcnop allebcfe ten meefïen bienfïe en becfeftecinge bec felbec fuïïen
bebinben te bebocen/ toeïften Iafï ben Ouecfïen in fijn
biflfecenten ojb:e gefïeït en ter nebec geïepb fouben cegacb
aï^ ban faï mogen aennemen / of baec op bcm
toefen / becbopmbe bat <Öob baec toe fpn genabe fou fu\\\$ becftïacen
alö bP te cabe bebinben faï. 3Dacc op
öc genen.
€nbe 000? fo beeïc bc becfenectbepb bec fïebe IBc* b^ fijne <^cceï. be i^eecen Staten en ïlaben ban ^ta=
benbliftcn be becceninge banbe bucgecencn Inge* te in aïïe goebe bifecette aï^ ban gebaen en gebifpo*
neect faï toojben in alïe biïïiftbepb/cn tot ccbeïp con*
fetencn bec feïbee aenginft / 3pe Crceïïentie toag te tentement
ban ben boo?fs. (©becfïen na bebocen.
*
bjeben/ en beïoofbe tint bien nuactiece niet te bectcec
^pnbeïgft té bp be gebeputeecben ben 20. befc na? (Foi. 6» l
nen/tot bat bp caeb en abbij£ ban ben <&becfïen boo^ boïgenbe
acte geconcipieect getoeefï/ fobeeï befaftc
toe*
entie
noemt en anbeee petfonagien bp fpne €tceïï
ban
ben
<@becfïen
aeuging.
fenbe / infonbeeïjepb enboo? aïbp ben ï^eecefóiïïe*
geep en anbeee <£ngeïfe ^eecen bp ftem fpnbe / be ALfo by de heeren gedeputeerden van mijn genadi- türrrptatij
boojfs. fïab foube toefen in goebco?b?e / eenbiacbt
ge heere den Grave van Naffau, gouverneur en f^",^*
en tufïe gefïeït.
kapiteyn
generael over Holland a Zeland en Weft- ben'töbet,
U&aec aïfo ben (©bccfïen biec mebe geen contente* viiefland , mitsgaders van den vry-hecre van Willugby, flen &o, |
ment Ijeeft genomen / cnnabeelebecfcbepbenftoa* Lieutenant generael over 't fecours dat hare Majelteyt jtfnewell
rigljebenbpbcnboo?fcpben &onop boozgetoenb/ i$ van Engeland belieft heeft tot befcherminge van de banjjïaf*
aenben <0becfïen becfoebt/ ombanbe faftceen^af geünieerde provintien hervvaerts over te fchicken, {fus^lïs
te toefen / op be poincten ban pjcfentatte ban ben was voor gedragen en ©vergelevert aen my Diedrich 2^%piil
1. %\fti\\$ te milieu anttooo?bcn : baec op fpn<£. Sonoy , hier onder getekent feker aceoord in date u88«
booj anttooo?be gcfepb beeft/bat bP befeïbe niet non*in den tweden dag der jegenwoordige maend ftilo vebe aennemen / om alleen commiffïe te bebben om
tri , tulTchen de welgemeltc heeren by advijs van de
geïp 't feïbe febeen Staten van Holland en Weft-vriefland, op de diffe ren.flDcbenblift te commanbecen/
mebe te brengen / toaerom bP becfoebt bcboojïp af
ten binnen defe ftad Medenblik gerefen , gemaekt
fcljept. <Ênna becfebepben pjopoofïen / 5pn ctnU
gepaffeert , en dat het inhoud van 't voorlchreven
ge ban bc gebcputeeebe toeberombpfpn «Êccelïentie en
accoord , by my billik en redelijk was bevonden,
enbp be gebcpnteeebe ban be^eecen Staten gene*
eenige fwarigheden op'tlefte poindèvan
cael en ban ^ottanb en ï©efï-b?ieflanb na (StoifcD uytgenomen
den felven accoorde voorgevallen en geallegeert ,
gegaen/ en nacappojt/ i$ goeb gebonben bit gefebnf5 als namentlijk daer mentie word gemaekt van de comte tot nabec bccaïatinge banspnéerceïlentieenbet
miffie die my foude worden gegeven. Welken volStaten aen ben<©becfïen obec te geben / geïp ben
gens na verfcheyden communicatien by my met de hee1 9. gebaen i$ / en toag bit gefcljuf te ïupbenöe aïbu^.
ren gedeputeerden boven genoemt daer op gehad , en
be
ntiecn
reelïe
5ijne€
.
ï$i588
2fip?i
xs>.
#pben
\uefentxt
tte geöaett gebeputeetben batt mijn peeren be Staten genecael / begeerden van mijnent wegen te doen al 't gene tot
hare isMajefteyt
welvaren
aeit om
en dienftfatisfa&ie
van defe van
landen
ftreckende.en 't So
hebbe
en üie ban JloUanb en J©efï biicfïanb / gebooit Ijefc mcefte
benbeöet eappojt banbe gecommitteecbe / getoeefï ik geaccepteert en acceptere mits-defen het bovengeiu firn pars
in communicatie met ben (©bccfïen £>onop.
noemde accoord » en de prefentatien daer in begrepen %
ctcuiter* 3Pnbe
©ecfïaen/ batin-gebaïlebenboojfs. abecfïcn&o* op de navolgende conditien , te weten: dat ik fal
nop aenneemt be pjefentatie bp 3pne vlÊrceïïcntie met continueren in den laft en bevele 3 fo als ik tot noch
fnnc Genabe ben x- 2Hp?iïi£ ftiiovetri , bpbetotïlt* toe gehad hebbe, welverftaende dat ik in defen langmgeban be peeren Staten befïoten : ben (©bec?
de van Holland niet fal eenige alteratie of verandefïen faï bcljouben ben fïaet aïg <©becfïe of Colo* ringe mogen doen , fonder advijs en exprefTe bewilnel obec een cegiment nnecïjten ban 10 benbeïrn / linginge van mijn heere den Grave van Naffau , en
op alfttïften tcactement aïg bP tot nocb toe geno* voor 10 vele defe ftad Medenblik aengaet , dat ik
ten beeft/ obec toclfte nnecljten pp aï£ <©betfïe gebie* daer in fal blijven , om mede felve te commandeben fal/ onbec 't bebeï ban aïfulneboofbenenobe*
ren met alfulken getal krijchs-volk als by mijn genaditigbeben aï£ obec ben ïegec gefïeït jpn / of gefïeït
ge
Heere den Grave voornoemd , met de gedeputeer(uilen toojben. €n aï£ befeïbe ftneebten in fïeben
den
van den vry-heere van Willugby , tot verfekertof fïeeftten in gacnifoen gebmpftt fuïïen too?ben / faï heyd van
der felver ftede fal worden geadvifeert, alle.
i?
efpect
banbec
bebeï
't
en
onbec
ïjpbaecobec gebicb
ter tijd en wijfen dat op alfulkevordere of nabe<6aubecneuc^ ban be p?obintien/ baec in befeïbe 't felve
dere commiffie als men my fal willen geven , mitsgaders
fïeben of fïeenten fijn ïeggenbe : en faï obec fulr obec alle andere vertogen die ik fal begeren te doen , by
öe i?o foïbaten ban fpne compagnie nie binnen mijn heeren den Rade van State na recht en billik3Bebcnbïift fuïïen leggen / en obec aïfuïfte anbece heyd wijders fal gerefol veert of geordoneert worden,
aïgfpnCrceïIentie ( tjem geinfo?meect ïjebbenbeop of dat my als dan een eerlijk af-fcheyd , met alle rede't gene tot confecbatie ban be cufïe / eenigïjepben
lijk contentement van mijne voorledene dienften fal
bccfeÏ4ecinge bec fïeben ban JBebenbïift en ben bojgc* worden gegeven en geaccordeert , belovende mitsten en intooonbecen bec felbec nobicb i^) oo?baec defen wel en getrouwelijken van poin&e tot poincte te
faï bcbinben baec in te gebmpften/gebieben onbec be
doen onderhouden en t'achtervolgen al 't gene in
commiffie/ eeben bebeï ban fpne €cceïlentieenbe der
voegen en manieren als boven , tuffchen de heeIfeecen Staten / boïgenbe be boojft. pjefentatie/
ren
gecommitteerde voornoemt , en my is befloten
fonbecbatfnne <0ceeïlentie of beboomoembe gebe? en geaccordeert , fonder daer tegensyet te doen ofte
putcecben boo? al^ nu tot bet beïobenbanbojbece
, des t'oorkonde mijn hand en zegel hiercommiffie aen benboo?f5. ©becfïen fouben nonnen attentcren
onder
geftelt
, op den huyfc van Medenblik den
bccfïaen / temeec/ nabemaeï boïgenbe becefoïutie
banbelfeecen öaben ban Staten benip. 3lanua. 20. Aprili5S8.
&ijn <£cceïlentie befengefienbebbenbe/ \}ttftbt* «opjoba*
ïefï-ïeben ben <0becfïen aengefcb?eben i$ I bat fp tot
feïbe
acceptatie onbec fijn ganb en jegeï geappjobeect JJSSJf
bienfïe ban benïanbe oojbaec bebonben/ biejS-acn?
cn/
eïjoub
antict
in
en bat en gecatifieect / beïobenbe \}et boo?fcb?ebcn ac*
gaenbe aïïe faften fuccDc
be i^eecen Staten in 't opceebten bau be generale coo?b en boomoembe acte / baec op geboïgt in ï)et
cegeecinge in be faften be gemeene befenfïe / rnite / en cegacbe ban ben boo?fcb?eben &onop onberb^eftelp
be onbecboubinge ban 'ttcactaetmetbacelfêajefï. te boen obfecbecen en onbecbouben tn aïïe fijne poin^
gemaeht/ aengaenbe/ en 't ceb^ep ban ben fïaet ban ten en acticuïen / en niet toe te ïaten 't feïbe tt
benïanbe/ op be commiffie en ïafïenbiebaneenige contcabeniecen in cenigec maniecen / gebaen tot
fïeben of gitactiecen bec boojfs. p?obintiengegeben (CbHfcb ben 2 1 . 2Cpnï / anno boo?feïj?eben.
fullen tooien/ aïfuïfte genecaïco?b?eboo;genomcu
3£aec na beeft men met ben <®becfïen/ftapitepnen ©ozbet
be JJJjJJS;
Ijcbbentt fïeUen/al^fp liebencomfo?mbep2ibilegicn ' en foïboten bojbec begonnen te banbeïen nopenbe

rennen en
foÏDaten
binnen i
sTicöens

©en 23as
ion uau
IDtllusbP
hoint tot
4ïleöen;
bUK,

8e betaïtnge ban ïmn adjtettocfcn / entéöeboo^,
foïöaten gepjefenteett / cetft ttoee maenöen bèta*
ïingc in gelöe/ een booz öeboo.jïcöcnrnccnbaojöc
tocuomcnöc/ en fouöe öcfcïbc betalinge toerden gefïeït in ïjanöcn ban öen oUecfïen &onop : Öat ben o?
bcrfïen .-èonop fouöe toeröcnontïafïbanljctïebeten
ban ïjet laftcn/cn fo öaer eenige folöaten toaren öie
geen laken ïjaööcn ontfaugen/ fouöen 'tfeïbeont*
fangen m geïöe naaöbenant : l)etgeïöbpöebo?ge^
rpe acn öe foïöaten geïeent/ fouöe bp öen Staten
tocröcn gequitcect op öc afeeneninge : öe gene öie
pafpoon begeeröen/fouöen niet meer aï£ eene maenö
in geïöe ontfangen / en men beïopföe öen falöaten afreneningc te öocn / en fouöe fijn Crceïïentie
bp aöuifé ban öen oberftcn ^>onop / mijn ïjeere ftfc
ïcgrcp en coïlegie met öen genen öie Op fijnen pccfoon fouöen jijn booten totöebetfeneringeban öe
Doorpen in öe fake öec tfeöe ban jüeöenbïin na
behoren.
JBaecJiiec na ïjcbben öe foïöaten mettoiïïenïup*
lieten / nocï) toilïcn ïjoren / en l)et ïiet flg aenften aï£
of men niet fouöe tKbben nonnen uptrecïjten / nocö*
tan£ tocröe ïjen-Iieöen gcpjefentcett * maenöen
gagte / öaec in begrepen tjec ïanen en bib?e£ öat?
fe genoten öaööcn / öat men öaec aen aftehenen
fouöe / öan toiïöen öaec toe niet berfïaen / maec
mucmucccröenfeec; öaer-en-tuffcïjen güam öen SS>a*
ron ban IBiïïngbp / öebbenöe nu fijne gefontïjepö
benomen/ bp fijn <£cceïïentie tot (gtoifctf/ enöooj
goeö-binöen ban fijne boomoemöe<£rceïlentie/ liet
ïjp öem binöen binnen jifècöenbïtn / om een epnöe ban
öefe migbetfïanöen te manen / en na öat ï)p &er*
fcbcpöemaeï met öcfeïbe foïöaten öaööe in commune
catic gctoeeft / l)en-ïieöcn boojgebouöcn öebbenöe
öat öen toiïïe ban ïjare ifóajefïcpt toag / öat öe fahen
fouöen geaecommoöeect tocröcn : öatfc fouöen in-ften
öen nooö ban öen ïanöe/ en beftpaecthepö öaec in
öe staten maten öoo; net pcrijfccl ban öen ftaet ban
Öen ïanöe / öaec ban fp meeft aïïe feïbe ïiömaten toa<
ren / en imtfe öe toapenen toaren gebmpnenöe tot
Daer epgen befel>ermiuge / eere / bjpïjepö / pjibiïegien
en getccïKig&eücn pan Öen baöccïanöc. <£n aïfo
gare napitepnen/ en bpfonöec öen ïieutenantcoïo*
neï 3faquc^ Ctifïal fijn upterfte befte en öeboir öe?
öe/ fieïlenöeoonfïjn ïeben in Dajarö/ en moetenöc
beeï fmaöigïjeöcn ban öe gemeene folöaten öoren /
fo t£ nocïjtané te toege gebjacïjt / öat epnöïijfcen
öe boojfcïfêeben foïöaten fo berre geinöuceert toeröen/ öatfe öe faïte bïebenenfubmitteeröenaenöen
boo?fcD;eben ïfeete 23acon ban ïDiïïugbp / öie öe
uptfpjane en accoo^ö geöaen fyteft in öefec marnoen*
ALfo den heere overften Sonoy de hop-luyden,

keöanöeit
officieren en gemeyne foldaten binnen Medenblik
rjeete 25a;
de uytinge en fluyten van het different aengaende de
ton ban
en aecoo2t
tnetöefols
baten bin*
rtenJBe*
benbltk»

ijt
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betalinge , . gerefen op de propofitie gedaen by den
wei-geboren heere Peregrin , Baron van Willugby ,
Beek en Crifbye, &c. Lieutenant gouverneur en kapiteyn generael van wegen hare Majefteyt van Engeland ,en hare antwoorde daer op fchriftelijken ge>volgt , hebben gedefereert en geftelt in 't Teggen en
difcretie van zijne voorfchreven Genade , pnncipalijk fy-lieden aenmerkende de fonderlinge en goede
affectie en zorgen die fy fpeuren dat defelve zijne Genade van wegen als voren gefeyd , tot haer-lieder is
dragende, gelijk ook defelve heere in-fiende het gene hem defen aengaende van wegen den felvengemeynen foldaten en officieren by requefte is aengedient ,
en daer tegens overleggende het gene hy den felveh
foldaten mondelinge heeft doen aendienen , te weten :dat fy fouden willen in-fien den groten laft en
perijkel van den tegenwoordigen ftand van den vaderlande , waer van fy meeft alle lidmaten zijn , en
en de wapenen gebruy ken tot hare eygen eere t vryheyd , privilegiën en alle gerechtigheden van den
vaderlande : en op alles wel en rypelijk gelet hebbende ,heeft by defen wel willen verklaren en uytfpreken , te weten , dat defelve foldaten fal worden
promptelijk voldaen en uytgereykt in contanten pen-1

IV. deel.

ningen drie maenden betalinge , te verdeelen by alfulké
als by fijne Excellentie en Genade daer toe fullen worden gecommitteert , om een yegelijktecontenteren,
gelijk in aller billikheyd en reden fal bevonden worden te behoren. En aengaende de fchulden van laken en vivres by den felven foldaten aen de vivandiers en zoetelaers gehaelt en gemaekt , fullen allen den felven by den Heeren Staten van den landen
worden betaelt en afgefproken , zulks dat fy-lieden
ter fake van dien niet fullen worden gemolefteert >
behoudelijken dat alle defelve eenen yegelijken fullen worden afgetrocken aén haer afrekeninge , dewelke met den alder-eerften ook volgens de generale refolutie van de Staten generael behoren , fal gefchieden , en eenen yegelijken daer van goetcontentement fal worden gegeven. Gelovende ook de voorfchreven fijne Genade , dat hy hier in voor haer-luyden zulks fal handelen ( fó verre defelve haer voorraen
begeven in alle behoorlijkheyd en ftllligheyd ) dat
fy defen aengaende , haer niet fullen hebben gerechtelijken te beklagen , en ook defelve alder- wegen
helpen hand-houden en recommanderen , daer den
tijd fal mogen vereyffchen , befonder gecönfidereerc
het goed refpecl: en affectie die fy tot hem en hare
Majefteyt te vorens zijn dragende ,' na welke uytfprake alle vromen haer fullen hebben te reguleren en
achtervolgen, tot wel-gclieven van hare voorfchreven
Majefteyt en den dienft van defelve, en den gemeenen Vaderlande. Aldus gedaen en gerefolveert binnen de voorfchreven ftad van Medenblik, onder onfe hand en zegel defen 2$. April , anno 1588.
en was ondertekent
P. Willughy.
Genade,
Onderftond, ter ördonantie van fijne voorfchreven
en was ondertekent
J. van den Route.
op 't fpatiurri een rood opgedrukt waffenHebbende
zegel.

Zfrit accoojö ijttft jijne Ctceïïentie ten öage boo^
fclfoeberi bp jijne b?icben geapp?obeett / öan aïfó
öaec eenig mïjjbccftanö fouöe ïjebben mogen cijfcti
in öe betalinge aen öe foïöaten te öoen/ öetopïeï)et
boo?fcö?eben accoojö toat te genecaeï toa# gefteït fon^
öec creeptic: 50 heeft öeboo?f3.banre-ï)cere Öaec op
geöaen öefe nabofgenöe interpretatie. '

SYne Genade gelet hebbende op het different dat foude mogen rijfen in de betalinge te doen aen de gemeynebyfoldaten
, achtervolgens
de propofitic
en refolutie
fijne Genade
gedaen en genomen
, en willende

gjntrtpjéi
fatteban
ronbanS
fDtUugbp

dat een yegelijk fo verre doenlijk fy , cóntentement oyfliite
van fijn Excelgoede meyninge
na de
foude hebben
lentie
en Genade
, bevind
meeft oirboirlijkft
te zijn uPt'i,2aKe*
en reden te behoren , aenfiende het accoord met de
knechten gemaekt, genoeg generael is fonder exceptie : zo is'tj dat fijne Genade verklaertte verftaen,
en over fulks ordoneert by defen , dat alle foldaten
gedient hebbende in der voegen , dat fyn achterwefen fo veelé bedraegt als de drie maenden folds , met
de zoetelaers en voor het laken komt3 fulhet gene
len wefen ten vollen betaelt , de voorfchreven drie
maenden boven de vivers , zoetelaers achterftal en
het laken: en de gene wiens dienft en achterwefen fo
vele niet bedraegt , als alleenlijk ontfangen fo vele
als hem komt , voor den tijd van fijne voorfchreven
dienft : en 't gene dat na defe betalinge aldus fal gefchieden ,' fal ter difcretien van de overfte hop-lieden
verdeylt zijn aen d'andere, langer tijd in dienfte geWeeft hebbende , den welken fijn Genade in de afrekeninge die hun-lieden feer korts fal gefchieden , fo vorderhjk fal wefen om cóntentement te doen bekomen ,
als hyin reden fal bevinden te behoren, en den ftand
van den lande fal konnen lyden. Aldus gedaen den (Fot.ór.)
26. April ij88. in Medenblik j
onderftond
P. Willugby.
B *

Noch

»

*3*

Vier en Twintichfte Boek.
Noch ftond ter zydcn : zijne Excell. gefien hebbénde d'inhoud defera&e, en hem daef mede conformerende ,ordoneert den kapiteynen en foldaten haeMuyden daer na te reguleren en defelve t'achtervolgen.
Aftum tot Twifch den tf* April 1588.
en was ondertekent
Maurke de Kajfau.

©acuté heeft De boojfs* katern banBiïïugbpop
*£fiuft ban De monfïecinge ojbje gefleïten b^Doen
Dec betaling*/ en beeft Daec toe <Ü>fïagiec0/ tetoe^
ten.bepDe De Hieutenanten) en ttuee ban De butgetpe/
Daec ban D'eene toa£ Öepniec mthft. 2S?ontoec uptmet Den geï*
aefonben / Daec op De commfllaciflen
De / binnen gefonDen toojben. $fceft boojtó fijne
ïanD-ïup;
t / bat De
geconfenteetbinnen
. Daec op mcDe
<£rceïïaïïe
bliït
jflSeDen
tuaten
en
tft
nootDn
Den
De
Dat
/
ntccct
inac&ten boeten, l^ecft ooft geconfe
tyoutocn en ïünDecenbanDenuptgetoeftcnenbucge*
ren en inbjoonDeteh be£ anDeten öacgpi in De ffctD
moebten tteeften ; Dan aengaenDe De mamt-pecfonen
en moebten Daec nocb niet in nomen boojDenïaet*
fïen wiï of DeneecffeniBep/ DatDefoïDatenDaec
eecfï ur>t becttoeften fouDen toefen / om 3toacigbeDen
te ebitécen en fcljoutoen.
©oojt£ 5DH bp fijn Crceïï. boomoemt gecommifc
commif'
ratiffen bp tcect fpietcc We$ butgemeeftee ban^aeeïem/ jon*
&£*• nee 3facob De <$rijfe / beneffenj* lacob J>icbectf5. en
SKn* Conieïtë <*3aetman / om De monfïecinge ban De
i>itKge; foïöaten te Doen/ Die te eeDen/ en op Debetaïinge
Ki? te affïfïecen.
/ cjuam Daer
DoenDe toaten
afê fp bto
"inge SS em Mm
foitiatcn*
oojïog-fcbip
banobec
be^taten
boo? Den baben ban
jBeDenbliB / Daec Dooj bp-na op nieu een gcoot m#*
bccfïanD/ aïacm en opcoec onDecDenfoIDaten ont*
fïaen baDDe/ en ten toate De beeceïMïugbp ben foïDaten becfeftect baDDe Dat 't een mifoecfïanD mofï toe;
Dat 't ben-ï.
baDDebjecDen/Daer
belooft fouDe
bP öen-üeDen
geneboïftomeïijft
fen/en 't en
gebouDen
liafïeïijft
Daec fou*
boo? bP 5i)n pecfoon te panDe toag fïcïïenDe/ ban
heeft
De gcote 5toacigÖepD gebaïïen bebben. ïfiec
ittigt/
ecfïonDbecbj
f!jn€rceïï.t
SSacon
Den boo?fj.
fonDe Doen becttec*
en begeect Dat bP bet oojïog-fcbip
feen. fflm op fijn Crceïï. tecf!onDboo?anttooo?De
tijD geïe>
eenigen enbaDDe
febipte aïnomen/
feïbeDaec
Dat 'ttoag
gefcb?eben / rt
ïjeeft
Den gecommanDee
fig tec $ee begebenban ^mfïetDam/bectcecftenDe fon*
Dec lijn toeten/ en Dat'ttneï 14- Dagen onDectoegen
tna^cetoeefi om fïjn geïD enanDecg te ontfangen/Dat
ïjp ooft aïcceDe beïaft babbe Dat 't feïbe fouDe bectrec*
nonen, aDbectecenDe ben-ï. Dat'ec nocb een anDec ma*
men fouDe/ op Dat De foïDaten geen aïacm fouDen
fcen/ taant bP fouD bet ooft tetfïonD Doenbertcecften ;
bojDecg / Dat bP De gebangenen benDug en foïDaten
ïjaDDe Doen ontfïaen en gcijccï op bace b?pe boeten
fieïïen j en aengaenDe ^et bectceft ban betftcijcö^-te
boïn/ aïfo ^et Den 23acon beïieft baDDe De moepten
nemen / fo begeecDe fijn €cceïï. Dat bP Daec in fulfte
o?Djc fouDe tniUen fieïïen al^ bP fouöe bebinDen te besijn/ na^
't mogelijk
Öocen/fpoeDe
Dcmaeï Den nDe
bpanDfo feec
ban aï^allen
3PDen (igfouDe
p?epaceecDe.
I^P fcö?eef ooft aen De commiffaciffen Datfe ben Daec
op aen Den feïben23acon fouDen geDjagen/ enbem
Daec op o?D?e fouDen ïaten fieïïen / en ben Daec na ce*
guïecen. ©o?Dec£ ïjeeft fijn <8xcel Daec op Dit naboï?
genbe pïaccaet en o^Donantie laten maften/ enbin>
nen .iDcDenbliften clDci^ Doen pubïicecen/ en ooft
DoenDujcuen*
piattaet
nautien
Uan tof gen
fijn
<C]crelU
ban^afj
fauouct
bet atrojö
en tiercé?
ntnge Dec
jtéöe .Me>
totnbütf.

lijké zaken zijn gerefen , waer door de onderfaten en
inwoonderen van den felven landen niet alleenlijk by
haren algemeynen vyandaengevochten , gekrenkt, èrt
feer befwaert zijn geworden,maer ook menigmael door
onderlinge twift en tweefpahigheden die onder henlieden waren gefproten , fo grotelijks worden gefwaktj
en tot alfulken confufie fijn gekomen , dat by continuatie van de boven genoemde tweedrachten enongeregeltheden fy-luyden gefchapen waren inde uyterfte ellende en verderf te vallen , ten ware dat fy-luyden dóór
de autoriteyt en het goet en voórfichtig beleyd Van
hare overigheden en regeerders wederom tot reden ,
goed accoord, eendracht en onderlinge verftand gebracht waren géwéeft > verfoenende by alfulke middelen het gealtereerde gemoed van den vrienden , magen ,
naburen, en inwoonderen onder eikanderen. En hoeWel in alfulké en gelijke befwaerlijkeoccurrentienby
allé kloeke en vêrftandige Regenten veleenverfcheyden middelen overgeleyd en voorgenomen zijn geweefl: , om defelve koninkrijken , landen , republijken ,in haren ouden voorfpóed , rufte en welftarid
te brengen , en daer by de onderfaten en ingefetenen
van den felven landen onderlingen te reconcilieren, en
in alle góéde öêndracht en vriendlijkheyd met eikanderen tedoen léven , op dac alle bare inheefnfe queftien
en gefchillen geftilt en neder geléyd zijnde, fy-luyden
desgevoegelijkér en vryelijker hare fcheeps-vaert , handelinge en koopmanfehappert in andere vremde rijken
en landen mochten doen, zo is nochtans by den genen
die de faken van regeringe vóór d'alderkloekfte en verfta'ndigfte gehouden en geacht zijn geweeft , in alfulke
voorgevallen faken niet gevoeglijker , profijtelijker
noch eerlijker gevonden, dan dat alle voorledene offenfién en injurien irt vergetentheyd fouden worden geftelt , vaftelijken vertrouwende dat daer by , en geen
vermaen van defelve oflfenfien meer makende , ifiaer

defelve
onder d'aerde voornoemd
begraven hebbende
faten enals inwoonderen
veel eer, d'onder*
tot vafte
verfekerde rufte en eendracht gebrocht konden worden ,dan by eertig fcherp onderfoek van den voorlede*
nen faken genoeg fporende dat by nader onderfoek
de wonden vernieut , en het vuer van oneenigheyd
(tot defolatie engeheelen ondergank van den felven landden en fteden) wederom ontfteken hadde mogen werden ,fo als ons d'exemplen van 't gene in verfcheyden
hoog-beroemde landen en fteden defen aengaende is
voorgenomen en gébruykt geweeft, genoegfaem getuygen, niet alleenlijken by den Chrifterten, maer infonderheyd ook by de Heydenen, dewelke van de kennifie van
onfen levenden God waren berooft. Welken aengemerkt, en fonderlingen aenfiende,dat ons als den genen
die God almachtig met fijn heylig woord belieft heeft
te verlichten , toeftaet d'een den anderen te beminnen ,
en alle goede rufte , vrede en eendracht onder elkandcren te houden. So is't.dat wy tot onfen groten leetweièn
gefpoort en gefien hebbende het misverftand , den twift
en tweefpaltigheyd federt fekeren tijd herwaerts onder
den burgeren en inwoonderen der ftad Medenbhk gerefen ,hebben om de redenen voren geroerc en anderen ons daer toe moverende , in aenfieninge van den
laft,autonteyt en bevel ons in defen landen van Holland
en Weft-vnefland als gouverneur en kapiteyn generael
toekomende, en willende dienvolgens alle onrufte, diffidentie en oneenigheyd onder den burgeren en alle den
inwoonderen der voornoemde ftede met allegevoeglijkheyd weg nemen , op dat defelve als vrienden ,
magen , naburen , burgeren en inwoonders , fo binnen
als buyten der felver ftad , en al-om elders buyten
Mands daer fy te doen fullen hebben met eikanderen
MAurits , geboren Prince van Orangien , (5rave van mogen handelen en wandelen , en by dien middel ook
Naflau , Catzenel bogen , Vianden,Dietz. &c. beneffens den anderen goeden patriotten die macht,
Marquis van der Veere en van Vliffingen , heere van 't geweld en wreetheyd van den algemeenen vyand van
St. Vijt, Daesburg, de ftad Grave , en van den lande van dele landen te helpen wederftaen : enwelrypelijkhier
Kuyk 3 gouverneur en kapiteyn generael over Holland 3 op gelet hebbende met den vry- heere van Willugby, lieutcnant, gouverneur en kapiteyn generael van
'Zeland, Weft-vriefland,en admirael generael, &c.
Alfo van ouden tyden by experientie is bevonden , het fecours van haer Koninkl. Majeft. van Engeland by
dat in vele en verfcheyden Koninkrijken, landen, en bare Majeft. den vereenigde Nederlanden geaccordeert:
republijken , in dewelke eenigc oorloge is opgeftaen , en hier op gehad 't advys van de heeren Staten van Holjijjer 00k menigerley beroerte cu ander befwaerland en Weft-vriefland,en infgelyx op alles gehoort ver1
fcheyden
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fcheyden perfonen van qualiteyt , wetenfchap en experientie , hebben wy gevvilt , geftatueert , bevolen en
geordoneert : willen , ftatuercn , bevelen en ordoneren mits defen, dat van nu voortaen geen burgeren
of inwoonderen der boven genoemde ftcde van Medenblik, fo wel van de gene die gedurende de voorleden
troublen daerin alsdaer buytenzijngeweeft , van wat
conditie , ftate of qualiteyt defelve zijn , fullen onderfocht of achterhaelt worden met woorden noch met der
daed om eenige faken ter ca ufe van de voorledene alteratie en beroerte binnen defer ftad gerefen. Ordonerende en bevelende daerom allen en eenenyegelij ken van
den felven burgeren en inwoonderen van wat ftate of
conditiefy zijn , allen voorleden faken ter caufe van defelve troublen opgekomen ter goeder trouwe in volkomen vergetinge te ftellen,en te houden als niet gefchiet,
fonder ter oorfake van dien van nu voortaen d'een den
anderen yet te verwijten of te injurieren , met woorden fchriften
,
, of met werken : maer ter contrarie verftaen en willen wy , dat fy in alle goede rufte , vrede en
eenigheyd onder malkanderen fullen leven , fo als goede vrome burgeren , inwoonderen , naburen , vrienden
en magen toeftaet en behoort , infonderheyd den genen
die hun beroemen chriftenen te zijn, dewelke boven al
tot vorderinge van de eere en giorieGods,en tot confervatie van den landen en fteden alle hare werken cnjiandeïingen tot alle onderlinge rufte en eendracht behoren
te fchicken en te voegen. Bevelende daerom andermael
wel expreffelijken eenen yegelijken fulx na te komen,
fonder daer tegens te doen ofte doen doen in eeniger manieren, oppene van daer over geftraft te worden als verftoorders van de gemeene rufte en overtreders van dele
onfe ordonantie en bevel , zonder eenige conniventie ,
difftmulatie , gratie of hope van genade. En om defe onfe ordonantie en bevel te volkomentlijker te effectueren,
fo willen wy dat alle de gene die van onfent wegen daer
toe gevordert en geroepen fullen worden , fchuldig en
gehouden fullen zijn tot goede verfekertheyd van defelve ftad , eed van getrouwigheyd den landen en ons te
doen , en ook van defe t'achtervolgen , en ten eynde
hier af niemand ignorantie pretendere , ontbieden en
bevelen wy wel expreffelijk defe binnen Medenblik te
doen kundigen , uytroepen en publiceren , daer men
gewoonlijk is uytroepinge en publicatie te doen. Ordo*
nerende en bevelende den Officier en Magiftraten defe onfe ordonantie wel fcherpelijken en ernftelijken te doen executeren , achtervolgen en onderhouden , op pene van defelve als fauteurs van den overtreders der voorfz. ordonantien geftraft te worden fon*
der genade , hebbende van gelijken belaft en bevolen ,
belaften en bevelen hier mede den procureur generael
van Holland en Weft-vriefland te procederen tegens
den overtreders, tot den penen hier boven verhaelt ,
fonder eenige gunfte of faveur , dat ook den overften ,
kapiteynen , bevel-hebberen en foldaten die binnen defe ftad voortaen garnifoen fullen houden , de juftitie
(des verfocht zijnde) in defen fonder aenfehou van perfonen de handreyken en alle hulpe doen fullen , want
wy 'tfelve tot behoudeniffe en welftand van den lande
(lol. 62 J en van defe ftad fulks hebben bevonden te behoren , des
t'oirkonden hebben wy defen met onfe eygen hand onderfchreven en ons gewoonlijke cachet daer onder
doen drucken , binnen der ftad Medenblik den laetften
Aprilis 1588. Onder ftond gefchreven,
Mauricc de Najfau.

Öet accoojb met ben oberfïen gemaeftt/ offjetfclbe
in toeftomenben tpbc in confe nuentie te treeften.
&rjne «tërceUentie ma£ ooft te rjjeben en coufrn*
teerbe bat lift benbeï ban JMfêtoinftei biuuru
Stampen foube tooien gelcpb / en bat 't felbe bp ben
oberfien foube tooibcn gebaen / om rebenen / en
foube fijn «ÊrceUentie aï0 ban boo? vCriflaï en ben
anberen upt ïiampen ftomenbe / patente boen be*
pefefteren / baer mebe fp na Eelanb foubeu mo*
gen gaen/ bocfj op be fujarigfjctfb bie op be patente
ban HMfëtomftel biel / Deeft i)p bit ïatcn beran*
beren / en bit gejïeït op ^arbertotjft en <£lburcïj /
met nocï) een anbere op ^eïanb/ inbien bie ban «^
bureö *n ^arbertorjft moeïjten ftoarigöcpb maften
ben feïben J©oïfétoinfteï te ontfangen / toant fijn
«tfrceHentie befeloe ïtëolfëtöiufte! toel gcerne inEe*
ïanb toilbe tjebbcn/ aengefien bie nu bctacït foube
toefen / toel fïerft en met goebe folbaten boojfïcn.
<£n bit aïbt$ geeffeetueert 5nnbe/ $ fïjn<#rceï. &m ét*
ben 29. %miïi$ felfé perfoounjft binnen Itëebenuïift jggg*
geftomen/ en i$ met groter blrjbfcöap ban be burge^mXS
ren ontfangen / en beeft boo?t£ op aïïeg o|b?e geftelt. ***.
%lbu$ i$ bit ftoacr en groot Different / bat ben
ïanbe fo beïe geftofl enbiergefiaentjeeft/ tenïeflen
gecpnbigt/ nocïjtan£ fo niet in 'tgefjeelgeblufl/ of
men fyetft nocD aïtemeté eenige bonftcn baer ban
gemaer getoo?ben/ bie fommige tue! geernetoeber
aengebïafen fjabbcn/ fo toptergeïegenbertijbnocj)
berDaïen 3ulïen; boel) 'ti$ een^ti)bbattopntttoat
anber^ boojtb^engen / en ïjier boo^ bcfe repfe eeng
affeöepben.
©en 16. f cbmarij '^nacï)t5S feer barb geb?oren asetfiag
toefenbe / ïjoetoel &et ïaet tit be na-tointer toasJ / g" D^
Öebben be garnifoenen ban ^ebenter en anberein bSat*
bitn quartiere/ bit be^paenfepactpefjielben/ een remteber*
aenfïag op be fïebe $?attem getjab / en toaren al seefs*
fo berre geftomen Dat'ee eenige ban be ïjarc met
labber^ op be beffen maren gcftïonimen / roepenbe
bictorie / bietorie / vive ie Roy de spange , baer op
be anbere / bie noelj niet ober ïjet p£ maren / met
fuïften ïjaefï toeliepen I bat boo? be 3maertebanbe
gene bit baer op liepen/ Ijet p^b^aft/ baerboojbe
meefïenbeeï ban befelbe berbpnften ; b'anbere op
be befien tnefenbc/ tüerben eenige ban boobgefme*
ten en eenige gebangen/ bc reflcfaïbeerben&en met
be bïucfjt e.
©en 17. ^fanü. te boren/ fcïfêrjft ,E5aiïïiaert Met* mmatn
tenf5. aenbcnabmiraeïiSreflong/ batopv9ofienbe w^™
een
berraebbantoag
getoeeft/
gep?actifecrt
bootenen Kg!**
ebeïman
^tanïep
/ maer
bat befaftetoa^up^

geftomen / en bat b'auteur^ gebangen toaren . ©it
toerbooft geconfirmeert bp SMcljioj ban ^urieft/
met een tyief aen mecfler3©ilïem23arbefen/fcb^beu*
be bat Ijp om 't felbe te bertjoebenaenbeniC^eforier
manbemafter baer ban abbertentie gebaen |jabüe / en
ooft fecretatfë ^upgené fulft£ fjabbe ontbeftt.
©en 5. .ïfêaetrj 1588.1^ ^enricué ban 23ourbon / ^ *^
Qtinct ban €onbe / gefïojben ; lip toerbe ttocc bagen banton,
te boren na ben abonb-eten met een öeftige ppnebe£ J*^i>
bupr
baerbua^
upt /beboctoren
in mebeeiuen
meenbeaengetafl/
bat liet eolica
bat Ijp bifttoil^
Uabbc j na S£SCa
2 bagen flerf ÖP tot &. 2Sa»^*ingeïe. ©itfuelaff!erben beroo^faeftte bat men 't baer boo| Ijieït bat l'jn
bergeben ma^/ 't tnelft ooft openbaee bebonben toerb/
boo? bien ïm upt stjnen monb na fijn boob / feer
fcfjupmbe. HM anberen baegjS toerbe DetlicDaem
ban be mebecrjn-meefïer^geopent / enmenbqbonö
Daer onder ftond een opgedrukt zegel in roden waf- Öet ingetoanb f toert j be mageepnbeïgftbefieiisijn*
fe. .En lager was noch gefchreven , ter ordonantie van be/ bebonb men ftïaetïrjft bat ÖPbaningegtbenfe*
fijne Excellentie, en
nrjn gefïojben toa^ : fulft^ bebonb men ooft bpaïïc
wasgetekent
teftcnenaen be ïeber en ïonge. ©en roep liep bat %ümm
g[oanne^^nceninu^23unanb/
^bbocaec boo^ ïjet m,c^if
Milandtr.
parlement ban 23o?beaur / ttoee
btenaer^ op be* ffiSt
toelfte
fufpitie
biel
/
ban
peerben
en
anbere
noobtocu* 4 veerbm
&ijne «Êrceïï. ïjabbe ooft ge fcïfêeben/ bat belan*
genbe be fofbatcn bc i>afpoo?cc bzgecröen te ïjcuben/ biat faften ïjabbe boo?fïen om teontbmcïjtcn/ ber* ba"""
Datfe oen oberfïen foube mogen geben / en bat bie on* ïjalben toerb Dl1 gebangen / en epnb.ftjft ter baob s 8
bec alfulften tituï afê ïjp Dier tooo?tijb£ in geïnfte faften oeroo?beelt / en met 4 peerben ban een getogen,
getooon toag te gebmpften / foube toojbengeerpebi* ^p (be $nnce ban Conbe) toa^ 35 jaer oub aï^
eert en gegeben/ 3<mbec pjejubitie/ noeïjtang ban ÖP fïerf : UP toa^ een bjoom / manljaftig en b^ienbe*
IV. deel.
© 3
HJ«
'S.
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lcmüufs
fel guii;
berncut
banaplif*
tjeefteeit
jnistcous
Uvnopüs
graten.

retentie
feuü 60
yaetüe tt
it?t öc
romp**
gnie üait
De t?eere
lian&iU
licc s tn
Seianö/
't melk
fiuffil
qiialnK
ticemu
üuffel
fcbznft
aeitoen
benöabe
ban^taj
te.

3e& aften
üan &t&ï
re ants
luoo:Den
UnftU

Vier en Twintichfte Boek.

toaebt te lepöen op
lijft ttunce/ fïaiibbafïig / bjngcbtg enftïoeft/ nep intooonber^ en ïanb-bolfcc ter
aenftomflcu /
bpanbjS
bt$
tcgen£
/
jcucDc
fi>n
je-ftanb
be
üan
ftenhift/ ni tod befpjaeftt: Ijp toa£
todft getal
toacen/
genoeg
paceben
60
bc
toe
toaer
af tot ben cnnDe f1jn£ ïcbcn£ toe tidc onaduc&en ooft niet toaó om pet te ftonnen uptreebten op De flaa
onbccüjojperi geuiceft/ macc toant bcfcbifïoneniet
bp ï>cn laft babbe ban bace jBaj,
bccepfdjt aïïjicc baec ban b?cbcc bcdjael te boen / en ftafteel/ baec ban
)ctpaerbc-boin
faï men in bc ffrancc bittonen baec ban bjebee bc^ Sobdebem aenginft/ fpaebtenbatl
ï^aldjcceri
ban
epïanbe
ben
in
jaecjJ
beg
tijb
befen
iii
nbcd£
£fcfïe
fcljrpö btuöcn ; ooft ta't biecbcbodibe
onbcqnacin
toa^
/
en
baec
meec
febabe
ban psofgc
ban mijne generale bcrbolgingc ban bc Ijifïotic Ca^
. fouben boen. IBaecom fjflgecefolbcecc toacen ten toe^
cionté/ On albieu ift bcfclbebpmuuïebcnboïepubc
bat
tt
getnaef
beefcad
boen
berftomfleban ben boo?f5. punce jBaucit3 ban ^af*
fca.
Ïöp tobben m b^c
1
fau met !jem ecnfïeïijfttebanbeïcn/ om befeïbe baec
ben
ban
fonc
Wintin fiuffél I cibbcc / een jonge
toebecom upt te ontbicben : baecom fp ooftopbem
05:aue ban ÏStbfotbcl goubeencne toas getoojben
begeerben/ bat bP b^ niet bojbec foube toillcnbec^
in plactfe ban ben obcdebcn bectcSibneu/ en bat foeften
bat fijne compagnie peecben aïbaer gefonben
hp geecne bet colouelfcbap ban Scïanb mebc babbe
alfa fp bcbinben bat i)tt peerbe-boïft
toojben/
beeftcecg : ï)tec foube
gébab / 't todft be <0?abc ban Solm£
albacc
meer
fcfjabe
ban nut boet: bfttoa^ ïjtn ooft
t
nbeba
enmee
obcc toaö tfufTd met todtebjeben/
ïeeb te fïen/ beberftïaringebiebpbebe/ ban niet te
ftem baec in ongdtjft gefcljiebe / nam baecom ee*
ïijöen bat eenig ftcijcb^-boïft in JBalebccen
iicn ftaet tegen be Staten/ en nam beïe in bienfi bie toiïïen
foube
mogen
ftomen / of omtcent be beccliftbepö oan
be
ftjS
bageïij
ijcm
bie
/
toacen
ig
be Staten pactpb
ooren bol bïicfeu ban bec Staten bjecmbe banbeïinge ©liffingen en \jct ftafïeeï ban ï5artuneften£5 gelijft bet
nut ben <£ngclfcu/ en met baccn<Öoubccncucben ben ooft niet min babbe betbjotett / bat ben geboob*
c3:a jc ban Xuceftec / fa bat befcïöc tfufféï fecc op be febapt toa^ / bat bp met tcomflag babbe beebo*
bec
graten \m$ gebeten I en boetocl be staten ban £c- ben / bat men tot Soutelanbé gtcn hcijclj^-bolft
nalaten
niet
ftonben
Sp
ontfangen.
foube
Staten
ïariö / boa: be ifciagiftcaet ban Bïiflïngen bem focbten bat mtètroutocn upt ben Ijoofbe te boen toeecen / bem te boen gebenften / bat ÖP baec m bicectelyU
bebt tegen fjee contcact met bace JBajefiept aenge*
luag bocb alles* tcbecgeefé.
°&U nn in 't ücginfd be? jaerg 1 588. bc fpjafte gin* gacn / üptfïcecftenbe 5tjnc gebobcn en ojbonantien
't todft
rje / bat ben hertog ban $arma ecnige ftïepuc febup* ten platten ïanbe ban 't ïanb ban UMdjeern/ tiebe^
flonb ten gebiebe/ fleboojfaembepbcnbifpofï
'ten
fïbepen
in IDIacnbeccn
maeftte/
meenbeom / <6oubecncuc^ genecad^ en particulier^ : baben bem
/ 30 men
te boengeceeb
op IDalcbecen
aenbal
ren en
to toerbe nobig bebonben een comette peecben in Ee* baerom te teillen nalaten inbien gcbaiïepetteboeu
ïaub te bqen nomen: toaecom Öuffdbecfocbtcetft of attentecen tegen bet contcact met bace Majefïe pt
acn bic ban ^eïanb/ en baec naaenbenftabeban aengegaen/ al? toefenbe bed p?e jubiciabd ben tocifïanb ban beft ïanben / baec upt liebtelijft
Mate' bat fijn compagnie peecben bie boe tot 23ec* incenbenienteu fouben mogen ontflaen. mecheïgfte
Cpnbelijft
sen-op-5oom lag / baec moebte gefonben toojben /
toe-feggenbe bat bp befeïbe in goebe o$b?e en bifcipïU bibbtn fp öeni bat bP foube toilïcn afleggen alle mi^*
ne bouben foube : macc eec bP l)icc op anttooo^be I tcoutoen bie bp tegen ben of tegen befe natie foube
fttecg/ toecben aïbacc gefonben 60 peecben nnt be mogen genomen bebben / bit nopt babbe getracht
compagnie peecben ban ben Deere üan ©tfliec£. 3£ic ! anbec^bante bouben alle goebe co^cefponbentie met
toiïben boen
fpect öufleï feec/ en fonb eentcomffagec/ bebebt I jjcm / in alle opceebcigbepo / aïfo fp nocb
igtf
nbbecbecccn
j.entoclfïa
ten
bienfïe
banbacclfea
boeren te ^outdanbe en 't platte ïanb baec omtcent
.
Jkebecïanbcn
becte toa^
bet batfe
't minfïe
becbieben / batfe geen peecben nocb boet-boïn albacc be
mi^tcoutoen
ban «scec
bem gebab
babben/
maecmocljt
fouben ontfangen of ïogecen/ anbecgfotibeljpötttïnoben met fijn boïft upt ©ttflmgcn bccfïorcn en tod becfeftert 3tjn / batfe fuïfte toacen/ bicnittfouz
ben ecnigfïn£ begeecen te bcctoilïigen / pet bat foube
berbjpben.
$P fcD?eef ooït aert ben Ï5abe ban&tatebcni?. mogen ftcccftcn ten onbienfïc ban bace ^ajcfiept en
becminbecinge ban fijnen ïafï ofautocitept/ enre^ ,ïol 6, )
Jrcbmacij / tym beftïagcnbe ban &et ongdijft bat commanbece
nbe baec in fijne goebe gratie / baben
ban fo fp <6ob ben aïmacbtigeu bem te bouben in fijne bepÖcm gebacn bja^/ niet alleen in 't toepgecenececom*
nïepnen faïtc en^abeuc: macc bat eeneanb
pagnie boo? He fijne gcp?cfcccect toeebe / baec ïjp lige bocbh en toajs befen bjiefgebateect in ben £a*
noefttan^ fuïr fo bnenbenjk Öabbc begeect eb bccfogt/ ge / en geteftent bp ben ^eccetari^ Chr. Huygehs.
öaec boo? öp tod te cecljte oo^fafte babbe om miffcou*
toen ban ben-ïnoben te bebben/en 3e«cclp te gdoben
nam bit fcb?ijben ban öenftabébans^
bat fp pet tegen bembooz-banbenbabben/ baecom te öuffd
niet
ten
beflen/ booj bien fpfepbenbatbpbicectoilbe toelaten eenigftrijebgbp in geenbee manieren
bolft
in ïDaïcbecen te ftomcn/nabp bc flab ©ïitTingen teltjft tegen bet tcactaet met bace jBajcfïeptaenges
en b^t ftaftceï banfiammefteng. ©atooftniemanb gaen/ gebanbelt babbe / upt fïeccftcnbc fijn gebieb
bcboefbe b^eembte binben/ bat bP in fulnentcou* becbec ban bem tocnuam; bit fpect bem feec.
<©e boojf5. 60 peecben baertopbanberljadtbeb*
bïentpbeacbtccbenhen babbe/ toant bP in pecicul
fïonb om met fijn goubtcnement/ ooft eere ert ïe* ben / in Eeïanblgeftomén 3ijnbe / beeft ben ïïacb
benteberliefen.
ban !Eclanb (bctople ïluffel becboben babbe bp tcóm^
^c öabcn ban ^>tate toaren ban befen b^icf mdfïag bie ten platten ïanbe te Meebergen) geo?boi
niet toepnig bcctoonbcct / en Ijebben b^bi ben zo» neect / bat baec 30 bali fouben tceeften binnen Mib?
ff cbjuacio baec op in effecte albu^ gcanttooojb.
belbutc^ / 18 tec Bme j en ia t'^tcnemupben / maet
<Datfc fijnen bnef ban ben 1 5- bec feïbec maenb ont^ bie ban tec ©eere en ^irncmupben toepgerben bief
fangen/ en bet inïjoiibcn ban bien met ben gecommit^ boó? racö ban Ötiftïï / te ontfangen / pjoteftccenbe
teecben ban beu staten genecad in ben ï^age gecom^ geen ftrijcb^-bolft in baec fleben te toilïcn nemen /
municcert en gcconfcceect babben / baec obcc fp-Iie? ban bic met patente ban ben (6?abe ban 3tpceflec/
ben t'famcntlijK bertoonbert en beb^oeft toaren / bat baren obccflen oBoubccneuc genecad baec gefonben
bet fenbÉii ban peecben ban ben bcccc ban ©illiertf in fouben too,jben / toaecom bén raeb ban udaub o?bo>
Sdanb tym in een mijHroutoen en tiiffibentie ge* neerbebatbe is peecben bie bie ban Campbere niet
b^adjt babbe / gemeeftt bat op befen tijb ben lan^ toilben in bebben/ in ben ï^aeft fouben too?ben ge*
be geen meecbec adjtecbed ftoube ober Uomen ban ïogeect/ cnbciatot^tcncmupbcngetocpgcct/ fou*
be onbedinge ttoift en mi^tcoutoen / toaec toe fp ben mebe tot .HKibbclbureb toecbèn gelept uppjobi*
uieenben geen oojfaftc gegeben te bebben. ©aut fó fTe. Ijebben boo?t^ bie ban bec Beer een contract
bdc acnging be paceben / bic toaren niet bp bacr / gemaeftt en met cebe bebefligt / geen anbec ftrijcb^macr bp ben #nncc c)Baiirtt3 ban ^affau / aljl <0ou^ bolft tn te nemen / ban todft contract fp een bubbelt
beencue obcc i^oHaubcnEelanb/ albacc gefonben/ m Cngclanb aen ben 4B?abe ban^ïpeefïcc bebben
ten fuiftcn epubc aï^ fp lupben berfïonbcn om ben obergefonben / bie baec baec ober feer gep?ef en beeft.
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Httoox
rut ■Jfiriu
nuipjwi
gjnufoen
ganaekr/
bauDc*^
£<ycife,

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
i&fe ban BcrtcmUpDcn jijn ooïUicöteujft Daer toe dien hy ons heeft overgefonden , hebben wygefpeurt
ïrebjogt gcrueefï/ Dat fp Den 1 1 . Bïatti) Ditnabolgcn* een levendige vertooninge , van uwe goede affectien
tot mijnen dienfte , ofwel eer ten dienfte van de landen
De contcacc gemaciit fytbben.

O

P huyden den n. Martij 17S 8. zijn Bailliu, Bur"emeefters , Schepenen en Kaden , reprefenter<
reiK|c: je r/enleeiue der' ftad Arnemuyden ter eenre ,
en kapiceyn Pies mee fijnheutenant, vendnen, zergeanten , corporalen en adelborften , uyc den name
van de gemeene foldaten , enrefpe&ivelijkienbeyden
zijden voor hun eygen perionen onderling geaccordeert
en overkomen , dat fy-luyden om alle diffidèntien te
fchouwen , en de ftad , burgeryeenfoldaten in onderlinge goede véreeninge te houden, malkanderen over
en weder over belooft , toegefeyc en gefworen hebben ,
de ftad te helpen houden en bewaren tegens alle invallen
van de vyandèn en andere die 't geftand van den lande
or der ftad eenigfins fouden willen krenken , of tegens
zijn , alles conform de goede meeninge van hare
Majefteyt van Engeland, en fijn Excellentie den Grave van Lycefter , &c. als by den generalen Staten gedefereert zijnde 't gouvernement van de geünieerde
provinciën , en fpecialijk van d'een of d'ander 2yde
geen veranderinge van garnifoen te doen of laten gefchieden , 't zy in vermeerderinge of verminderinge ,
zonder onderlinge voorgaendé communicatie en goede correfpondentie van beyde zijden , om gelijk na
occurrentie van tyden en bevelen van de overigheyd
bevonden fal worden te behoren. So waerlijk moet
hen en yeder van hen-luyden God almachtig helpen.
Achtervolgende welke Bailliu, Burgemeefters, Schepenen en Raed voornoemt geordoneerc belaft en bevolen hebben, ordoneren, belaften en bevelen mits
defen alle burgers in 't generael , en elx van hen-luyden in 'c particulier , op behoorlijken eed en poorterfchap en getrouwigheyd hen-luyden hier na te ruguier
ren , en voorts in ftilhghevd en onderdanighéyd te
dragen op pene van geftraft te worden als meyneedige en ongehoorlame borgers. Gepubliceert teo vooffchreven dage.

«Cngclanö
aen tic Kas
terneere*
aldaer, infgelijx ook de goede en beleefde correfpon- ptteunen
dentie en eendrachtige over-eenftemminge met uwe beloften, ten felven effecle, door de Magiftraet enbreden Raed der fel ver ftad. 't Welk ons des te meer contentements heefc gegeven, als wy confidereren dat defelve uwe affe&ien uyt genen anderen oorfpronk zijn
ontftaen , als rechtelijk geoordeelt te hebben dat onfe
veerdige en oprechte wille om onfe middelen te employeren te defen eènigen eynde , om de voorfeyde landen
in haer privilegiën en vryheden tegen de gemeene vyandèn te conferveren en te befchermen : en gelijk wy niec
konnen na-laten of moeten ÜL.grotelijx bedanken,
en ons om u goed devoir en devotie t'onfwaerts verobligeert vinden , fo willen wy ook dat gy-luyden weet,
dat wy de continuatie van dien van uwent wegen in
geen andere maniere zijn begeerende , als voor fo vele
gy fult fien dat wy den felven weg houden die wy wandelen, fiende alleen op de gemeene rufte en welvaren
van u allen, fonder ander profijt voor ons felven, gelijk dat alle de wereld kan fien , 'c welk wy u-luyden
bidden alle het goede volk van derwaerts over ook te
verftaen te geven. Aengaende de refte , wijfenwyuop
her gene onfen Gouverneur van Vliflingen u-luyden van
onlent wegen feggen fal. En hier mede mijn Heeren
onfe goede vrienden , recommanderen wy on^s hertelijken in uwe goede gratie , biddende den Schepper U L.
ftedig in de fijne te behouden. Gefchreven uyt ons kafteel vanGroenwits den i^.February ifS8. onderftond,
uwe goede vriendinne ,
ondertekent
Elijabetb%
Het opfehrift was, aen mijn Heéren onfe goede vrienden ,de kapiteyncn Pietér de Liftre , Ambrofius Ie
Ducq, R. van den Eynde en Charles de Pallant> kipiteyneh van 't garnifoen der ftede Campvere.

^ace Jl^ajefïept treeft oohgcfctteebcnaenDeltèa*
gificaet
benige tijD boo? öefen baDDen De Staten generaeï / boïgt; ban Dcc ©eece/ Den i4.^ebmacp i588.afe?
Öoetml De beïegeringebanl&eDenbïilinocIiDnerbe/
infïcnDc bcfe factien en De moettoilïe Die aï-om qc- MYn Heeren, wy zijn wel verblijd geweeft, on- banbe
langs uyt een miflive van de kapiteynen der felver
pleecbt töccDen / Den $?ince IBaucitiug ban Maffau
ftad
te
fien
de
confirmatie van uwe goede wille en devo- Uor.rn;
na
EelanD
Doen
gaen
/
om
Dier
in
te
boo?fien
:
ïjp
i£
Mn
€r-ceiu
ban
Den
z.ïBacto
tot
JBtöDeïbucggcacr
toeert/
aïtoaer
tie t'onfwaerts en t'onfen dienfte , of veel eer ten dien- {rtnne
komt in
Cngeian!}
aen
De
ïjp bcrfïonb tot fijner acnftomfïe Dat De gcDcpnteecDe
2elano
fte van defelve landen , in 't gene U L. belooft heb- Jfeagfe
tot Jïitös üan De ftoninginhé banCngeïanDtot<@ofïenDege*
ben van cene goede correfpondentie te fullen houden freactban
ö-i'Dctrf,
öelüucfl.
arribeettüaaten/ om ban Den pepg met Den hertog met de voorfehréven kapiteynen , u in defen betonende goede getrouwe ftantvaftige patriotten , en dés te
ban |&acma te öanDelen ; tectfonD na sijne aennom?
meer
alfo U L. haer niet foebben laten verwinnen van
ïi)n fenö ftc céfoïbeecDe Iju met Die ban Den föaeD ban EelanD /
fnnen
Dert ^eere ^icoïaeg 2$2iipnint tcr©eeretefenDen/ de geruchten die eenige quaetwillige , van dérwaèrts
Öaeüiïmet Den toeïfcen Ijpaen Defcapitepnenfcïi^eefenljen over , valfchelijk hebben doen lopen van onfe intentie ,
coiaea
ontbooD Datfe eenige bantjcnfouDenfenDcnommct daer tegen U L. fïeh wijfelijkenalsluydènmeteeren
hebben geoppofeert
contenSiw Öem te communiceren/ Docö De boojfs. 23mpning .
s/ ,, ^ , daer
... uyt
,,,,,,wy fo.... veel
v,v, meer
m.u,,llia,
KcwoR, ijjCj,ec
gehomen
5tjnDe/binnen
rappo?tCCCDc
Dat niemanD ! een
tëments
, als wy
uyt van
fien onfe
dat gy-luyden
rechtefchëppen
interpretatie
hebt daer
gedaen
Dec feïbee
hapitepnen
iBtbbclbutgbegeecDe
adien , u
en
uwe
affectie
op der felver oprêchtighéyd funderende,
tc comparecen/ en Datfc alleen^ fpiaftcnaï^ Die ban
.ifèeDenblUi gebaen öaDben / 't toctti in fomma toa0/ die niet hébben geftrekt noch ftrecken ten anderen fine,
Dat fp toilben ïjonDen Ijacen eeD / gcDaen aen ïjare als alleenlijk cót confervane van dien tegens den gemee.fBajeftept enfnn^Vteïïentteban ilpctficc/ en Dat nen vyarid: én gelijk onfè intentie noytanders is geweeft ,fonder eenigfins te foeken daer mede ons eygen
men met aen (jen mofl ttoijfcïeh / of fp fouDen De flab
gettoutoelijK betoaren/ ten Diertfïebanl)ate.i^ajes partituliéf profijt te doen , fó bidden wy U L. ook in
affeclife met eene eendrachtige correfpondentie te
lïept 'tïanD/ en fnn Crceïlcntic ban 3&atTau/ en defe
continuérjert
, om geen ander inficht, als voor fo vele
Datfe nopt in geb^cïtefouDen toefen/ op coiiDitic Dat
men nietö fcqcn ïjen en attentere. 25p aïDien men U L. fülléft fién , dat onfè adien den felven treyn houden , om alleenlijk de ganfche welvaèrt en rufte van
fuïjc
Doet/
tl»
füiiöen
fecoecg
nemen
Dact
fp
't
bebinben
foubcn te beijotcn. 5^ien mo|gen ma^ De Ijeeceiöuf^ die landen te bejagen, 'cvvelk het eenige doelwit is }
fel bertcocltcn/ Die ïjen Daeg^ te boren Den geljcelcn daer wy op mickên , en bidden u-luyden 't felve alle hec
Öacij beïe feïjonc beloften gebaen Ijaöbe / bolgenDe De volk van derwaerrs over te verftaen te geven , ons
creöcntie bjief ban öace jfDajeftcpt 5 Ijict ban ï)eeft voorts refererende tot 't gene dat onfen Gouverneur van
ïjp Den Öaeö ban ^tate gcabbcttectt Den 3. .ffêactp. de ftad Vliflingen U L. veel breder van onfenc wegen
i>n Ijccft Ijcn ooft gefonDcn coppc upt Den b?ief fal communiceren, daer op ons verlatende , &c.
Die ijarc JBajcfièpt aen De boojfs. hapitepnen ban
1 1. IBactp
ïjeeftbinnen
fijn 4*xcc\L
pjj'nce onöen
maurit*De
Det ftaD gefonDcn IjabDe / lupDcnDc afé boïgt.
ban3&en
c0aflaa
bJcDecam
Dcc Dccecgcf
jTStfftbe
JkA Yn Heeren onfe goede vrienden , uyt den brief Ijeecen Balft / l&anmaftct en 25iupninh/ cu t\cb*
banoe
die gy onlangs gefchreven hebt aen den heere van ben De fafte aïDacc in meecDet fliltegcbouDenaï^te
Üontn
Sum Ruffel ■>. onfen Gouverneur van der ftad vliflingen, boren / en na betfcïjepDen communicaticn inetDen
«P 4
ftapi*

*3*

VierenTwintichfte Boek.

Kapitepncn / Ijate officircn en den fergeant ma?
joj 31J11 epndftjft met bcm oberftomen / en bebben
fctyifttlijhe en monbhjfte belofte ontfangen: datfp
altijd flillen continueren in öaet boo?gacnde getrou*
„ UiigïjcuD tot öïcnfïe ban bef elanden: datfp de fïad
ban der ©eere fullen bonden en mainteneren tot
dienfï ban tjate IBajefï. ban ingeland/ ban den fan;
''de/ en ban fijn €rceïïcntie ban^affau/ en datfp
" geene andere foïdaten in laten of ontfangen fuïïen/
» ban toat natie defeïbc moebten toefen / fondet erp?e£
» bebeï ban 3jjn <£rceïlentie ban Saffau. ^nbee de
bo&erpe Rebben fpooft meerder fïilïfgbepb en gerufï?
ijcpD bebonden al£ te boren/ dan begeerden te blij?
ben in de eonfederatie met den ftapitepnen ge?
maeftt/ fïeecftenbe aïleenltjft (fofpdaerberfïonden)
tot gcrufïf)epd en berfehertljepd ban de fïad.
3Ë>aer na fyteft ooft de boojfc&eben pnnce Ifèauri?
tiu$ ban «fèafTau den föaedg-beere ©aïft met eenige
gcdep. na Dbftingen aen den <®oub. iluffel gefonden /
Ijcm
doende
af b?agen
ÖP begeecde/en'toaer
f)P
rjuaujft
te bjcdcii
toa£ toat
/ toant
bP berepd toa£ inmet
|)em de boojgebaïlen mifbctftanOen te beïpenfïicb?
ten / en met aïïe rcdeïgftbepd en goede co?cefponden?
tit ten dIChfte ban bare naajefïept en toclbatcn defer
landen met ïjem te bouden alle goede co?refponden?
tie /' om den gemeenen bpand toederfland te doen.
föuflel tytft fjem ontfcbuldigt/ feggende dat den
<0?abe ban Hpccflec alg <0ouberneue generael der fa?
Ren aldaer boo^ srjn bertreft in dien fïanb gefïeït bad?
de / bp toa£ te bieden met fijne Crccllentie goede co$?
refpondentie te Ijemöen om alïcg te beïpenberecni?
gen/ tot toelften epnde bP upt «Engeland befdjepd
toas bcrüiacïjtende. <£n alfo bleben de faften booj
Ö ie tijd- aldaer fïaen.
y Foi 64 ) ® e» 1 1' JJöartp 1 f &8. f$Wf mceffec #rancop$
Mm» ©janft / Öaed en #enfionar# der fïcdeban der <0ou?
tv De
oe / aen den ^idbocaet ban Rolland ». Aanban
nSenJan <0ïöenbarnebcld eenen bncf / daer in bP fcfyüft / dat
è«ec!)t bp t'bup£ geltomen 5ijnde aldaer gebonden badde
aen Die fyïeben ban de J&agifteaet ban Utrecbt aen de fïad
XöeV Sponden / in date den ecrfïen Jfl&actp / iUlo amiquo,
fd^ben bp detoelfte 5P fcbnjben in effeete : dat men fien moet
h™!3en oat oe krijten die tot toebecfïandonfer gemepne
ftJo aa- bpanden upt onfer onderdanen bloed nptgeper fl / niet
tiSao.
berfteert too?0en tegen onfen epgen intooonderen/
»
dat ip I tegen onfe buenden en bond-genoten / d'oo^
falie
toacrom beef toijgen top : dat 't felbe bare Jfêa?
s> jefïept niet lief i£/ en dat fn\k$ mctïjet i7,acticuï
w ban den eontraete niet inaej) bejlaen / toieng toeïöa99 den en affectie alle eremplen ban andere finten en
» Ijifïoricn te boben gaen/ daerom top tereebteober
» onfe ondanhbaerbepd fnllen tooiden gcflraft / dat
„ men daerom de fane met beter eendjacötfoudeber*
batten/ indien top niet toiïlenberïoren gaen/ daer
toe top u upt nraebte de^t betbondó bermanen / en
99 jenden boo?t£ obercoppe autentijne bandebneben
»' ban bare SBajtft. in dateden 16. gtanuatp aenben» lieden gefcb?eben/ daer bp bare flandbafligbepd en
„ goede toille tegen bare JEajefïept toerd gep^efenen
„ geconficmeert. 3I« foude (fcb?tjft ©janft boo?t£)
niet laten U€. ban alleg coppe te fenden / tentoa?
re den tijd ban den brenger defe^fuljctoepgerde/ en
dat ieft betroude dat de ander ftebengeïijftebjiebcn
ontfangen en aldaer fuïïen bertoont bebben. ^k bin
De bier ooft toijt en b$eet doo? de fïad berfïropt 't gene
de gecommitteerde ban 3Do?ö jcdjt aldaer op gifier en
bebben booiged?agen / en ooft den ïafldiefafouden
gebad bebben bantep?oteffeten. ^ero^refponden?
tit i^ groot / en men oppugneert met gefebut graben
en mineren* <^od almacbtig toil onfe arme baderland bebouden/^c.
©ooö ban ^m i+. "^pnl # de ftoninft JFrederieu^ban 5©enentnoft* maften/ öe ttoeede ban dien name /obetleden/ in 't
derh De s 4. jacr fnn£ ouderdom^ / en f^et 30, ban fijnen rij*
ttoeeDe fee/ nalatende feer beïe Kinderen/ gepjocreeeet bp &o?
«S/n. PÖ'a / DocÖta ^an bertoge «ïrig ban IBeftelenburg/
upt detoelfte €b?ifliaen de bierde/ doemaem jaer
oud 3jjnde/ njnen bader in 't rijft fueeedeerde/ ge?
boren toefende den w^pnl 1777, detoelfte om 3ijne

1588.
jonftbepd
bp
teffamente5ijn£
bader?'
tot
mombaer^
eu boomaemfle raed^-lup Den gefïeït toaren &iclae£
ftaa^ ftancelier / Sort^ Qofenerant^ / pctrujJ JBin?
ftiu^ admirael / en €ljnfloffel ©alftendojff treforier/
tot dat de fone tot fijne jaren genomen foude $ijn,
i)ct licbaem ban den doden Koning toerde gebalfemt/
en in 3Iunio daer na tot ftofcljilt geboert / en aldaer
met grote ceremonie in de ftapelle begraben / ncffen£
ftoninft Cbn'fïiacn de derde sijncn bader/ m€fö*
fïiaen de eerfle fijnen groot-bader.
^«129. Jpebmar. i^3|oanne^3Bieru^/ docto? in ©oööuob
de medecijnen/ die met een groten lof defelbeftonfl D«to?
aen 't bof de^fóepfer^Carolidebijfde/ fferdinandi 64°S2f
d'eerfïe / Ifêarimiïiani de ttoeede / en Ülepfer föodol? *WWVt
pbi
de ttoeede
gcé'rerceert
beeft /lijf
en docto?
toa^ epndlijft
de^
hertogen
Bilbeïm
ban Clebcn
getoojden.
^l^ bP nu bpbe<&?abe ^rnold banS3entbemtoa^
gerepf! den felben te bei oeften / i£ lip aldaer met cene
baeffige ftranftbepd oberbalfen/ eneentoepnigobec
de 87 jaer oud 3ijnde/ tot ^cefteïnburg oberledcn.
1©P bebben bp-na rn 't lefle ban't boo?gaende boeft
berbaelt / \joe dat den obetfïen Harten ^cbenft ban
^iödegem de ffad 25onin'tfïicbtban fceulendoo?
p^actijft berrafl en ingenomen badde / dog detoijle
bet fo berre ban de band gelegen toa£ / en bat de
Staten generael / fobeel ftoartgb^den opdenljafê
badden om bare frontieren tegen den bpand tebe*
febermen/ die feer maebtig op de been toa£ en een
groot boïft in S^abanb en ©ïaenberen bp den anderen bergaderde / niet toetende toat bP in den fin bad?
de/ alfodeadbijfendiede Staten ftregen diber^toa?
ren / eenige meenden 3P fouden een inbal bullen doen
in Eeland op 't land ban der <6oeg / met menigte
ban piepten die bp badde doen atrefleren/ tot ober
de 3 00 tot / met menigte ban gefebut om te planten
op de dijften / om bef oHandfc febepen daer ban te
toereu: eenige andere ban 36nttoerpen fcb?ebenaen
bare goede bnenben tn takberen / dat fp met alle
ben goederen en ftoopmanfcbap fouden daer ban
daenbluebten bptijb£ / andere meenden dat bpan*
dere grote aenflagen boo; badde / en beïe / ja de
pn'ncipaelfïe
/ datbanbp de
aïïe^paenfe
defe preparatie
te*
gen de ftomfle
blote /machte
ja eenige
meenden datbP cojrcfpotibentic badde binnen BUf?
fïngen / dog altijd bieïd bP de Staten in gefïadig acb?
terdenften
dat fpbebertigen
de ("aften omal^25on
te ontfettcn
fo feer niet en/ 30
honden
§tt j&cbenft
tocï
getoilt en geerne geften badde / noebtan^ toerd bp al
onder de band 30 met bictuaïie en munitie ban 00^
loge geafTifieect / toant aen d'eenfpde badde ©ircfe
3|anf5. Honcft tot Scboonboben en andere pïaetfen
boo^cbenftgeftoebt bele bonderden malderbaber/
3]oban |)auïi tot ^o?d|ecbt ctteïijfte laflen rogge
en mout/ en tuaö met <£lae£ Öupfcb ban liDaeflcicbt
enffinemaiban ïlnermonde/ bepde toonende tot
<S>oid?ecljt / gebandelt/ dat 3p aen ^>cbenft fouden te
beren 17000 ponden pulber / 30000 ponden Ion?
ten / 100 belbaerden / 100 fïacbftoeerden / 100
fpietfen/ 200 co?ceietten / en meer andere / fodat
&cbenft niet liet alle upterfte deboir te doen omSaon tt
befeftermen en diffenberen.^aereu-tuffeben fat den
2$ifTcbop ban Ceulen mede niet (til / maer dede gro*
te ftlaeljten aen den ^ertoge ban ©acma : en boe?
toel den ^ertoge ban iparma niet geerne fpnïcgec
badde gemindert / aïjS bebbende andere faftenban
groter important ien na 3pn meeninge/ in fin en lafle/
beeft bP nocljtan^ epndelgft bcUnllicbt om den pnn?
ce ban Cbimap aldaer met een matehjft leger ban
peerden/ boet-bolft/ gefebut en andere dertoaert^
te fenden/ om be flat» ban 25on te belegeren/ fuift**
i^ be boojf5- #nncc ban Cbimap/ fone ban den ^ec^
toge ban Becfcbot in JBartio 1588. öettoaert£ge*
troeften met 0 benden peerden / ban ojbouantten/
en 6 benden lichte peerden / met eenige föegi?
inenten/ fo^uptfe/ JBaïcn/ 3Lottringfeaï^3ta?
liaenfe / fïerft ontrent 8000 mannen / en alle W
boeften daer toe ; defe beeft ooft bpbem gebad den
<$becften Hieutenant ban Berdugo / 3gan 23aptiflaiCarijJ/ en meer andere, l^etdefenboopi^de

ygïncc

Vervolg der Ncderlandiê Öorlogcri.
Bontoetu
p'inre'
fonc&f*
inau ueie,
geer.

9jan23ap
nfta £a=
jets UU'cb
bouj 23on
fcipten,

j^inceban CbünapgetcoenennaSDon/ en beeft De
fe° becentbefet.
en belegecc
enalleDepaflagienenacn*
homften
Scbenfc / baöDc
binnen 23ou tot gou
oecneuc of commanDeut geflelt Den baton <©tto ban
$otlté/ cengoeDïicijgtfman/ met anDecc hloene en
koel erbarm napitepneii en ïmecb ten / DïeK)p Lictcoit
öc/ Die ooit baec DcboictoeïDcDeri/ cnDcfta&cnüc
fcDantfe bic Sebeult obec Den Ï5ijn baDDe Doen ma*
nen/ toe! DefenDcecDen enbefebecmben/ fuïcDatfp
Die fo baeftnietbcquamen/ aïgfpbenfcïfétoeïbaD*
Den ingebeelt. 3£*c ban <£eulen fonDen alle bcboef*
ten bon birtuaïie en anbec beboeften in 't legec in
abonöantie. 3&cn bcojnoemben obetften ïicütenant
ban Den gonbernruc Dan Bncflanö %an 2$aptifla
i€ari£ (eer grote nectftigbcpDDoenDe om Die binnen
23on te benautoen / i£ op eenen abonD bp De ffob ge;
nomen/ om ban na-bp te beften maec men Die bef!
fouDe mogen nceuuen of aen talten/ i$ ban eenen
jongen Diebupten gefloten mag en aebtee be begca*
binge lacb/ gefien/ en beeft op bem log gefeboren/
en fo ukï met een fcljeutc Dooi 't fyaoft getceft/ Dat bp
tcrftonD DaoD bleef/ Daec obec gcotentoutoe in 'tic*
flee toa£ / mant ïjp toag een htoeït en ecbacen fcrijgg*
man/ Die lange geDient baDDe/ en ban lagen fïate
jbooj, fijne getcougcpD fo boog geklommen toa£: bP
baboe Den iiomnii ban Spangien menigen goeDen
Dienft geDaen in becfcbcpbcn plaetfen : Ijct DoDe Iv
cbacin toeeb binnen 23on gebjaebt / Doet) gecancfoe*
neect en na Cenlen geboctt/ annaer Ijct mec grote
pompe en p?acbt bcgcaben mecD Den 26. Mpzilfê
i?88. ^et IrjatoerD gelept bpDe£$au£^untie/ en
ban aUc DegeefïeïijhbepDbanDen<fö?abebanltat*
öerfcbepb/ en boïgbcn De 23ucgmeefteccn Dec fiab/ alle Den ÖaeD/ De ïiacD o ïjreren ban Den bojfï <£3rneftu£
De£ biffcbops / Defgelnu£ De officieren Deg noninh£ en
fcec bele tceffelijfte en gemeene bo?geceiu , ,

(foh€j.)

Incarnatie op de dood van Taxis.

J

lan 25aptifta
(SaXig een oVtCciiCb£-#eLtVcr*
Maert/
Ctflcbt Vooj 25on een fCfjoot Doo? 't ïjooft Van een
IongfönDetbaect..
<®e belegerDe Welben tjen ebentoei feec ftloefteïn*
fcen/ luttel paffrnDe op De beïeggecg en baec febie*
ten/ en bertrouDen Dat ^epenft Ijcu mei fouDcho*
men ontfetten/ maer mat bier bojDerg ban geballen
is/ fuilen top in 't nabolgenbe boen berbaïen.
&IÏJIZ op
%l$ nu De <0:abc ban 3Lpccfïec 'tgoubecnement
öebecgjj ban De uerecmgDc «föcDctïanDen gequiteecc IjaDDe/
öertrnje
geïp becrjaeït fè / fo 3ijn De Staten tegen fonDage
ban De
bèrcaïig&e öen 10. Wp|ili^ '^ abont^ in De berberge berfcfeeben/
4üeöec;, om te refolberen op 't fïuh ban Den b^eDe-ïjanDel üan
idiiocn, megcn ^cc |^ajc|ïept in De bergaDetinge Dec ^ta^
ten generael boo?gel)ouDen / op 't teD^e^ ban Den
ftact ban Den lanDe / en op D'o?D?e ban De regeeeinge/
Doo? Dien fijn <£jccelï. De €»?abeban ïpcefiec 'tgou^
bernement ban Den lanDe t)aöDc geguiteett en gen
Daerbanontflagen.
5^e Staten genecaeï Dec bececnigDe40eDecïanDfe
Öefoïutte
ban be
p?obinticn IjaDDen Den 5- l^ebmarp/ te boten gece*
Staren
genecael
folbeect / Dat mit^ 't bectcen ban 5ijnc Cceellentie
nopenbe
Den <&?abe ban Hpeeflec upt De j&eDecIauben / De ge*
be genera: neralc ecgeeringe ban De bececnigDeSeDeclanDen/
Ie cegee?
rtngeban alleenlijk in De fane ban De gemeene unie / eonfecba*
ïië'Scöecï
tie enban
Defenfle
Dec fclbccmetlanDen
en D'onDccöouDe*
,anoeiï« ruffc
Den tcaetate
bare / noninhïijïtc
Jl^ajc;
f!ept ban ^ngeïanD gemaeht/ aengaenDebanbje*
gen en upt Den name bon De Staten genecael Dec
boo?rcb?eben geunieecDe ^eDéclanDen / fouDen me*
fen bp Den föabc ban State aiceeDe geeommitteect of
nocl) te committeren. 3&emcme met Den goubecneuc
genecaelban bet fecour^ ban IjacejBaj.en De ifóaDen
ban De <Cngelfc natie/Die bace Maj. in Den ïjooifclj^
ben fiaDe ban State alceDe IjaDDe geintcoDuceect of
namae(£ noelj fouDen intcoDueccen in confomntept
ban 't boo?fcb?eben tcaetaet / meDe fouDe gebmphen
De macljt en autocitept in 't boo?fcb;eben tcaCtaet
met Ijace .flöajefïcpt gemaeht / ötn-ïieDen geattci*
bueect na inijouD ban 't felbe tcaetaet/ enDatalle^

bp p^obifïe/ tot Dat anDecp" bp gemeen abbi# fouDe
3gn^iec
geojDoneert.
op Ijcbbcn Die ban Den ïlaDe ban State eenige
fmacigbepD gemaeht op De acte ïjen-lieDen Dien aen*
gaenDe gelebect/ alfo 3P bun aen Defelbe acte/ toe*
fenDe na ben bcDunnen fjeel fornmiec / tmijffeïaebtig
en Dupflec / Docb na communicatie ten toeDer-sijDen/
Rebben Den 22. tfebmarp berhlaect Den lanDe nocb
Utel fo bele te geballe te Doen en te continueren a0
nocb Den tijD ban 3 menen of trn ïangfïcn een maenD/
Docb niet op eenigen anDecen boet al^ 5p tot nocb toe
geDaen öaDDcn / Daec op bp Den beeceu Staten tot
tue tijti toe met ma£ geantmoo^D/ en Dat De boo^febsc*
benÖaDen bcbonDcn Dat upt Du onfeherbepD baec be*
foinge fouDe mogen in Difpute ban nuïlitept gcb?acbt/
en auDecfïnt^ gcote inconbenienten Daec upt gecau*
feert mo^Den/ te meer fo De boojfebjeben acte meDe
bjaebt ecp?ejfe becanDeringc bupten Den eeD/ Daec
op De boo?fcb?eben iSaben tot Die tijD toe geDient baD*
Den ; becnïarenDe obec fuïc De lioo^fcb^eben conti*
nuatie boo^ Den feïben tecmtjn aen te nemen / op ^m
felbeniJoet en infïcüctie a$ fp tot Die tijD toe op Dm
naem ban jrjn ^cceflentie gebefoingeect baDDeu / en
op geen anDeren / ernfleïnft berfoeftenbe Dat De boo^*
febjeben beecen Staten biec opbaregoeDemeenin*
ge eri cefolntie te Doen becflaen / om te mogen roeten
toaec na Deboo?fcb^eben ïlaDen bun fouDen bebben te
ceguïeceni en in-geballe ban bo|Dec f tongen / bec*
Maeen De boojfebieben ClaDen 't felbe te bouDcn boo^
toe|ïanDmge en aggceatie/ en Dat oobDcfeïbe^ee*
ren Staten geïieben fouDen bare refpeetibep^ineipa*
ïen fikt ban te abbectcccn / fo becce fulc nocb niet ge*
Daen mag / ten cpnDe Dat alfo tijDelfjïi booj bet tXW
ceren ban Den ïopenDentermnnop eenbolnomencn
befïenDigen boet ban cegcecinge moebttoecoenbe*
boo?rbhbpo?fien.
5Daer na Den +. liSactp b^uben De ïlaDen ban Sta*^
te aen Öe Staten genecael gefebjebcn/ Dat alfo Den
trjfr ban baren Dienfï / ten berfoefte ban Defeïbe Sta*
ten gecontinueect ten felbe Dage ecpiceerDe / Dat 5»
De falten ban De lanDe fouDe toiïlen bpDecljanDne*
men en Dirigeren. iPaec op De Staten generael
bjienbhja enernfiigberfoebten/ DatfealjS-nocbfou*
Den geïieben in De regeringe te bigben / en felbe te be*
Dienen op aïfuluen cefolutie aï£ fp Den f. j?cbmacn
baDDen genomen / en ben-licDcn bp acte baDDen Doen
obcc-ïebecen; en aengaenDe D'infrtuctic bp ben-heben
ter felbec tnD becfoebt / ma£ toel geconciuiecct / Dan
obecmit? Daec op bp eenige geDcputcecDe fommige
ftoacigbeoen toacen gemobeect / fo baDDe Die tot
nocb toe niet ennbltjh bonnen gearrefteert too^Dcn :
maec naDecen iafl ban baren puncipaïen ontfangen
bebbenDe / fouDen 5P De infïr uctic bp Dec öanD ne*
men en arrcfïeren.
59ocb bebbenDe Dcny.lBartpïangebiecopgcDe*
libeceect/ jijn gegaen bp Den Staten genecael/ al^
Die ban j^olIanD/
ScïanD
en ©u'cfïauD,
baceban<è.Den
<è.
bechïaect/
Dat Die
ban Den
ÖaeD op Deenacte
5. jfcbmacp niet ftonDcn continueren / om Dat i)t
beec Caucclacr contrarie bebel baDDe / en ©one ooft
genoeg ban geïijne / De beere ban £5jeDcroDc en ^5ar*
Dcfmd ' berblaecDcn / fó tenpnncipaïeopDeacteniet
te letten / Dan abfoluteltjh begeer Den bcrD jagen te
3rjn baer tijD geerpiceect 3|jnDe : f^cïinijen bechlacc*
De ookopgenoeg
't felbe
Dat Die bau ^eïanD
1 3.
eecfï
Die acte
fouDen/ enDelibececen/
Docb peeftDenjïeec*
Den De Staten ftmplicitet opDeactetetoillenconti*
nuecen. 3^e beecc ban 25?eDecoDe en 23acDe(iu^ bec*
nlaecDen dat fp ben geljed boo; geDepo^eect bielDen.
5^en
8,en toa^
geeneenige
bpltomfïe
ban DeuilaeD/'^abotu^
ten7 ucen
toecDen
gecommitteecDe
ban DeSta*
ten ban ^oïlanD gefonDen aen De beecen ban 23:cDc*
coDe/ 25acDeftu0 en anDece/ Datfc niet fouDen toil*
len bectcccften / maec ten minflen nocb bcc^ toepni*
ge Dagen in Den föacD continueren / en op De acte ban
Den 5.#ebj. befoingeren/ om anDere inbcnplaetfe
genommeert / ten ttoccDcn male te mogen berfebjb*
ben. 23arbefïu^per|l|teetDe op De belofte b«nbp Den
Staten ban HollanD geDaen / en obec fuic niet te
bonnet?
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ftonnen betoiïïigen 111 eenige continuatie. «Dan Den
9. eenige ban bc ïïabeninbeftaeb namec gecompa?
reert 3tjnbe / i£ albaec boojgcfïeït toat boo^ confufie
fcp ïjec fïuuten ban bare namerfoubc mogen ballen/
en Dat ïjun fulrbpbcnontoctcnbenniotïjtegetoeten
toojben 3 en om-bjagenbe offe ooft eenigfing op De
acte ban ben ?. tfebntarp mocljten befoingecen/ toer*
De eenbjactjtclnft afgefïagen / Dan goeb gebonben
Dat 23atbcfïug fuif bc Staten ban #oUanb fonbe
aenbicnen / en pKfentercn bat be Ijeerc ban 25?eberO'
De tot fïjn bertren tipt ben ifage / feaneeïaec / en fo
nocb pcmanb anDcrJ aïbaer bleef / tocl pro forma
fonnorjlen toilbcn compareren boo? eenen tijb/ en
uneben openen/ en op Den ouocn boet tuel een toijïe
tijbé befoingcren : 't toelft bn 23arbcfio aengebient
3ijnbe/ toerbe ï)em boo? anttuoojbe geb?acï)t/ bat
alfo be acte ban hen 5. #eb|uarp in De ftcben ban
#oïïanb ma£ gearrefleert / bat fp baec af niet non*
Den ïmjitcn/ Dan afó 't anbecjS niet toilbe 5ijn/bcrfoct)'
ten batfe pro forma boo? bjepnig Dagen fonben tofïlcn
compareren en bjieben openen.
32>e faken bïeben alfo inoefen ftaet fïam/ tot bat
na be tcfignatic ban 't goubemement bp ïpeeflee geDacn / een generale o?o?e geftelt toerbe. ^aer-entuffcljenfcïjjeef 5B1. ïDiïlem SSarbcfen aen ben <&&
be ban Hpcëfïec / ben naboïgenben tyief.

ban mee;
prP.t'fTtbe
fter IDtU
ïrui23atï
befen aen
ben (0:aj
bebari
ïpcefier/
ban ben
8.4Batt,
il***

In den voorfchreven Raed fal den gouverneur generael van het fecours van de koninklijke Majefteyt van
Engeland met den Raed hebben engebruykendeautonteyt hem by het tra&aet met hare Majefteyt gemaekt , geattribueert.
II.
En fullen in den felven Raed begrepen wefen en tot
alle tijden daer in compareren , plaetfe , en ftemme
hebben de gouverneurs van de refpective provinciën ,
en fullen de laken in den felven Raed gehandelt , gedclibereert , en getraclecrt worden by alle behoorlijke
reverentie, refpecl: en modeftie , ten meeften dienfte van
den voorfchreven lande, tot goede eenigheyd en vriendfchap , onder den felven fteden en leden van dien , eenI.
famentlijk van den heeren in den felven Raed comparerende onderlinge , en worden den gouverneur generael van hare Majefteyts fecours , de gouverneurs van de
refpective provintien , en den Prefident van den voorfchreven Raed , in der tijd , verfocht goede opficht te
nemen , dat alle particulïre affeclien , twiftelijlce en
impartinente propooften (niet rakende de materien en
atfairen.die gedelibereert worden) voorgekomen, en
verhindert worden.
III.
In den voorfchreven Raed fullen te fattien niet ttiogen
wefen die malkanderen in confanguiniteyt , tot in den
4.. grade, en inaffiniteyttotindena. grade , na de rekeningevan deweerlijke rechten zijn beftaende.
En tot beter direclie en beleyt van alle voorvallende
Yn heere. Ik hebbe feer bedroeft geweeft door faken , fal den felven R2ed ordinarie vergaderen ten 9
c vertrek van U Excellentie uyt defe landen , uren voor den middag , en ten 3 uren na den middach,
IV;
want niet tegenftaende de weynige dienften die wy kon- en fullen de Raden uyt den felven Raed niet mogen
nen doen uyt fake van de voorvallende fwarigheden, fcheyden fonder voorweten van deRneds-heereprefiovermits het nodig was in hoger dingen te voorfien na derende,en fullen defelve Raden gehouden wefen gefta't felve vertrek , die haer nu in vele hoeken openbaren, delijk hen te vinden ter plaerfe aldaer den felven Raed
ten uyterften gevare van den ftaet defer landen , en ik fal befoingeren , en te compareren t' allen tijden als zy ( Fol. 66.)
fie daer geen raed toe , ten ware God door fijne fonder^- j 'daer toe verfocht fullen worden, uytgefpndert wettelinge genade , ons daer van een goede uytkomfte'geve,
Denlijkevoorfe.
daer op ik alleen bouwe in defe onfe uyterfte nood,.
excufen-, \Raed fal nemen goed regard , ten eynde
Aengaende uwe Excellentie die heeft moeten gehooY- de landen en vereenigde provintien , fteden en leden
faem zijn 't bevel van hare Majefteyt uwe meefterffe > van dien met den gouverneurs en krijgs-overften der feluwe Excellentie biddende , niet tegenftaende eer.ige
ver geftelt , en gehouden werden in goede eendracht,
traverfen en qualijk aenbrengen, dat gy wilt volher- in conformite van de verbonden en alliantien tuffchen
den in uwe liefde tot God , de religie en onfe landen , hen-luyden gemaekt en opgerecht.
VL
om ons by hare Majefteyt in de goede gratie te houden
En fal den felven Raed hebben engebruyken deauin 't continueren van haer hulpe > fonder dewelke wy toriteyt ïn 't voorfz. traclaet met hare Majefteyt gemaekt hen-luyden
,
geattribueert , en difponeren in de
haeft fouden geraken in d'uyterfte ellende, met Hope
datter fuiken ordre fal geftelt worden , dat de provin- faken van der oorloge , en over het volk van oorloge ,
tien in een goeden ftand geraken fullen. Den tijd van in dienfte van den lande , fo tot laftc van hare Majefteye
onfe commiilie in den Raed die is ge-eyndigt den 4. van als den lande wefen de,- doende hare bevelen volbrende voorladen maend, enzijngecontinueertterernftigen door den voorfz. Gouverneur generael van hare
ger begeerte van de Staten generael tot den 4. defer Majefteyts fecours , den Gouverneurs van de provintien ,den Admirael , en andere Officieren elx in hun
maend , en doen defelve heeren noch grote moeyten
cm langer te volherden : maer my aengaende op mijn
VIL
ernftig verfoek, ben ik van de heeren Staten van Hol- regard.
Sonder dat zy-Iuyden vet fullen mogen doen ofte atland ontflagen , dat U Excellentie in 't goede fal belie- tenteren , dat foude mogen ftrecken tot prejuditie
ven te nemen , als ook mede dat ik my te dier oorfake van de privilegiën , rechten , vryheden , tra&aten ,
van alle correfpondentie ontfla , waer toe mijn heere contraden , ordonnantien , ftatuten , decreten , en
Valk hem fal mogen laten employeren , fo het uwe Ex- ufantien der felver landen in 't generael , of van eenige
cellentie belieft daer toe hem laft te geven : want uwe provintien , fteden , of leden van dien in 't particulier.
Excellentie mach hem verfekeren, dat waerikwefen
Den voorfz. Raed fal bevorderen, dat de generale
fal , aen my hebben fult eenen oprechten en getrouwen middelen tot gemeene defenfie van den lande eenpaerdienaer. En hier op kuilende de handen van uwe Ex- lijk en in 't gemeen over alle de vereenigde provintien
cel entie recommandere
,
ik my in der felver goede gra- geconfenteert , en noch te confenteren , en tot hare
tie. Inden Hage den 8. Marty ij88. nieuwe ftijl.
difpofitie byde confenten van de provintien teftellen
wel en eenpaerlijk al-omme worden geheven , en dat de
«EpnDehjft # b'inflrurtie boo? ben Öabe ban &tate pachters en collecteurs der felver worden gehandhaeft
in bc bergaberingc ban De Staten generael gearce*
in 't innen , en executeren van 't gene hen verpacht , of
fleert in beferfomic:
te collecteren bevolen fal wefen , en dat de contravenNftrudhe voor den Raed van State van de vereenigde tien van de ordonnantien daer op gemaekt of nochte
Nederlanden , waer na fo wel de heeren by hare ko- maken fonder eenige diflimulatie worden geftraft.
IX.
ninlijke Majefteyt van Engeland , volgende het traclaet
En fullen op den op-heveder felver generale middemet defelve gemaekt, inden voorfchreven Raed geinlen volgen , en doen volgen al-fulke inftruóhen , en
troduceert , of noch te introduceren , als de heeren ordonnantien als by de generale Staten daer op gemaekt
van den voorfchreven landen , in den felven Raed wet- zyn, of noch gemaekt fullen worden.
telijk gecommitteert , en noch te committeren , by
En in 't doen innen , en executeren van de felve gfrprovifie , en tot anders by den Staten generael fal we- meene middelen , mitfgaders de confenten van de provintien opden voet als die gedragen fullen worden , fal
fen geordonneert .. fullen beleyden en dirigeren de faken den gemeenen ftaet, de defenfie, confcrvatie en unie by den voornoemden Raed jegens deu debiteurs, pachvan de voorfz. landen , eenfamentlijk deonderhoudinge
ters en colleóteurs , mitfgaders jegens den ingefeteX.
van het tradaet met hare Majefteyt gemaekt aengaende. nenvande provintien en fteden , in gebreke wefende ,
en hare
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en hare goederen ,"\vorden geprocedeert , gelijk men
in defe landen voor 's Princen beeden en penningen gewo nlijk ite
s doen, en volgende de executorien daer
toete verlenen, behoudelijk dat niemand fal worden
gecvoceert buyten de provintie daer in hy woont (ónder confent van de Staten van defelve provintie.
De penningen procederende van de voorfz. géconfenteerde middelen en andere confenten , (uilen bekeert, en geemployeert worden totbetalingevanden
volke van oorloge , en andere behoeften van der oorloge , in conformite van de confenten van de fefpe&ive
provintien , of fuik s als in 't generael by de provintien
fal worden geordonneert , tot meeften profljte van
den lande; en voor al fal ordre op de monftefinge en
difcipline militaire over het volk van oorloge geftelt
worden, en dat die betaek mogen worden hooft voor
hooft, voor foveele doenlijk fal wefen
Alle ordonnantien van betalinge fullen getekent worden by den Treforier en dry van den Rade wefende van
verfcheyden provintien , en by een Secretaris van den
felven Rade, en fullen geene ordonantien van betalinge , van waerden gehouden worden , dan die getekent
fullen wefen als boven met de notule van regijlratafolio
tali daer op geftelt wefende.
Sullen ook de hand daer aen houden, en fo verre des
nood fy bevorderen , dat de convoyen volgende de confenten enlyften by de Staten gener. daer op gemaekt, en
noch te maken , en van gelijken ook de licenten , volgende de lyften daer op gedreffeert , en noch te drefferen , eenpaerlijk worden geheven en achtervolgt , èn
dat by den Staten van de particulire provintien , de gouverneurs der felver , noch de gouverneurs en Magiftraten of gemeenten van eenige fteden of plaetfen , of by
yemand anders de paffagien en uytvoer van de goederen,
die behoorlijk , en volgende de voorfchreven lyften ,
verconvoyt en verlicent zijn , niet verhindert worde , of
dat yemand wie hy fy boven de voorfz. lyften van defelve goederen yet eyfcheof neme, en dat de contraventien, die dire&elijk of indireótelijk fullen gefchieden,
geftraft mogen worden exemplaerlijk.
Sullen ook regard nemen, dat de penningen van de
voorfchreven convoyen en licenten , mitfgaders het
inkomen van de prijfen en buyten te watervallende,
mogen worden verftrekt en bekeert, fo tot devoorgaende als lopende laften van de equipagie van de fchepen van oorloge , en 't gene daer van dependeert ten
meeften dienfte van den lande , mitfgaders tot betalinge van alfulke andere fchulden als by den Staten generael , volgende de confenten van de provintien, geordoneert fal worden. Tot welken eynde fy van de gecommitteerde Raden , neffens den heere admirael en
anderen (des nood fijnde) alle 3 maenden hen fullen
doen overleveren pertinenten ftaet van de laften van de
equipagie , het inkomen van de voorfchreven middelen, en'temployvandien.
Sullen de fteden laten by hare gebruyk om in tyde
van nood, en als de faken geen uytftel mogen lijden,
hen te water te wapenen, en fchepen van oorloge uyt
te ruften tot lafte van den lande , om uyt de voorfchreven middelen betaelt te worden , en dat tegens alle piraten en andere gelijke vyanden van 't gemeene befte,
defelve terefiftereneninharegewelt te krijgen. Behoudelijk dat de kenniffe en ftraffe , fo over de perfonen als hare fchepen en goederen fal ftacn , ter decifie
van de Collegien van de admiraliteyt in de refpeóiive
quartieren geftelt of noch te ftellen uyt de provintien
beftaende by de handelinge en traffijke ter zee.
De Raden van State fullen gehouden wefen over te
leveren , aen de generale Staten , en de Staten van elke
provintie, partinente ftaet van 3 maenden tot 3 maenden van de laften van der oorloge , en het inkomen van
de middelen daer toe te confenteren , en den employ
van. dien.
Sullen na hen vermogen beforgen , dat de palen en
limiten van de voorfchreven provintien refpe&ivelijk
niet worden vermindert, en dat alle fteden en plaetfen worden gebrocht en gehouden onder gelijke contfibutién tot gemeene defenfie van den lande, foveel
mogelijk wefen fal , en dat van gelijken gebruykc wor-

de in regard van fteden en plaetfen die verovert fullen
worden.
V>9
Sullen beforgen dat alle gouverneurs , admiralen , XVIIL
generaels , overften , ritmeefteren , kapiteynen , en alle
het volk van oorloge te water en te lande , fullen beloven , en fweeren de Staten van de vereenigde landen ,
die by de unieenhandhoudinge van de gereformeerde
religie fullen blijven , eenfamentlijk de Staten van de
provintien en Magiftraten van den fteden daer in fyluyden gebruykt , en tot wiens lafte of repartitie fy betaelt fullen worden, géhou en getrou te wefen, den
felven getrouwelijk te dienen , en dat fy-luyden de voornoemde Staten generael , en ook de Staten van de particuliere provintien elx in zijn regard fullen obedieren :
dat infgelijx de gouverneurs van de provintien , en generaels fullen beloven te obedieren den Raed van State, by den Staten generael geftelt , ofnamaels te ftellen ,en dat de Overfte , Ritmeefteren , Kapiteynen , en
alle ander volk van oorloge , boven dien ook beloven en
fweren fullen , de bevelen van de gouverneurs van de
provintien daer in zy gebruykt worden, en het volk
van oorloge te water te bevelen van den admirael , en
voorts alle andere hoofden over hen-luyden te ftellen,
te gehoorfamen na behoren.
Sullen onderhouden alle travaten , en alliancien XIX.
tuffchen de vereenigde landen , de provintien , fteden
en leden van dien , met de nagebure rijken, landfchappen , en repüblijken gemaekt , en fullen ten felven
eynde, en tot advancementvandeneeringeentraffike
defer landen , onderhouden goede correfpondentie.,
vriendfehap , en nabuerfchap met de uytheemfe Princen, enheeren, omleggende koninkrijken, repüblijken ,landen en fteden by de befte middelen die fy daer
toe fullen adyiferen.
Die van den Rade voornoemd, en elk van hen opi■
niërende, fullen opentlijk, vrymoedelijk , volkomelijk , en bedachtelij k verklaren 't gunt hen by hare eere, XX.
plicht , en confdentie goet dunken fal , 'c zy om hen
te conformeren met de andere opinien, in-gevalle defelve hen goet dunken , om te eviteren rediten of alfulx
als hem beft dunken fal , door andere redenen, enconfideratien , en fullen alle faken in den voorfchreven
Raed befloten worden by de meefte Hemmen van de
prefente heeren daer over geopinieert hebbende , en
wanneer eenige faken fullen voorkomen die aengaen
mogen eenige van den felven Rade dire&elijk of indireótelijk fo in regard van hare perfonen , als van hare
vrienden en magen tot in den 4. grade en fullen defelve
daer op niet mogen geven eenig advijsnochteprefent
wefen op de deliberatie en befluyt der felver faken *
maer fullen hen vertrecken en blijven uyt de kamer van
den Raed , gedurende defelve deliberatie en refohuie.
Inden voorfchreven Raed fullen niet worden eynde- XXI.
lijk befloten of gearrefteert eenige faken dan in prefentie van alle de heeren van den Rade die wefen fullen ter
plaetfe aldaer den Raed hen fal onthouden of den meeftendeel van hen-luyden.
De Raden fullen niet mogen vergaderen , of refol- X X I L
veren op eenige extraordinaris faken , dan by voorgaende intimatie daer van gedaen aen alle de Raden, die
ter felver plaetfe fullen wefen.
Allecommiflien , ordonantien , inftrudtien , brieven XX1IL
en depefchen fullen worden geparapheert , met den geheelen naem van den Raed prefiderende , en wefende
alfo geparapheert , fullen getekent worden in dien die
d'Engefe natie aengaen, of by.den Gouverneur generael van hare Majefteyts fecours , of by een van de Raden van hare Majefteyt, indien defelve prefent zijn , of
by yemant anders van den Raed , en fo veel den Staten,
fteden , ingefetenen van defe landen , en anderen aengaet , by een van de Gouverneurs van de provintien ,
of by yemand anders van den Raed ; en dit al in-gevalle
fulx mits de importantie van de fake by den Raed nodig geacht word : en voorts by een fecretaris van den
Raed , fonder die te laten komen in handen van anderen , of met yemand te communiceren dan die van den
felven Rade. En fullen de Secretariffen houden goede
en partinente regiftren of memoriael-boeken van al de
rcfolutien en befluyten van de materien en faken die gehandelt
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handelt en befloten fullen worden in den felven Raed ,
ten mirifren die wefen fullen van importantie en notable
confideratie , en de faken en materien befloten en gerefolveert zijnde by gemeene of de meefte (temmen , fullen alle die van den felven Rade indifferentelijk'tzy of
die prefent of abfent zijn geweeft , of van eene of contrarie opinie, hen gefamenderhand fonder eenige tegen-feggen laten gebruyken , tot het goed beleyd effeóte en onderhoudinge van de voorfchreven befluyten
en refolutien.
XXIV. Den Raed van State, fal de Staten generael van de
Vereenigde provintien mogen befchrijveninfekerebequame en verfekerde plaetfe van de vereenigde landen,
in-gevalle den nood fulx vereyfcht , dewelke aldaer
fullen compareren fonder prejuditie, nochtans van hare privilegiën van buyten de provintien nietgeevoceert
of befchreven te mogen worden.
XXV. De refidentie vin. den voorfchreven Raed fal gehouden worden in een bequame en verfekerde plaetfe van
de vereenigde provintien, fonder gehouden te zijn te
blijven in zekere plaetfe preeife , maer fullen vergaderen ter plaetfe
daer den dedienft
en 'tvangemeene
den lande
, en befonder
dire&ie
de fakenbefte
van van
der
oorloge is vereyfehende.
XXVI ^e §a2*en van ^en Raden fullen wefen 1 $ öo ponden
' van 40 groten 's jaers , te betalen by de provintien daer
uyt fy geftelt zijn , van 3 maenden tot 3 maenden , daer
op fy hen eerlijk na haren ftaet fullen onderhouden ,
fonder dat fy eenige extraordinaris koften tot lafte van
den lande fullen mogen brengen anders als de vrachten
en convoyen j en als een van den Raed komt te overlijden, offijn ftaet te verlaten, fal by de provintie daer
uyt die geftelt is , een ander bequaem perfoon den Sta(F0I.67.) ten generael aengenaem wefende, genomineerten by
den Staten generael gecommitteert worden.
den voorfchreven Raed fal gehouden worXXVII Beneffens
den eenen Treforier enOntftnger generael op de gagie n
hen-luyden toe te voegen.
XXVIII. En fullen ^Secretariflenitot dienfte van den voorfchreven Raed geftelt worden elx op een tra&ement van
Soo ponden 'sjaers, en op alfulke inftruttie als de Staten generael by advijs van den Raed maken fullen.
XXIX ^e depefchen van ^e faken volgende het traétaet met
' hate Majeftey t gemaekt , de aóle op de generale regeringe van den 5. Februari) left-leden , endefeinftrudtie
tot difpofitie van den voorfz. Raed geftelt , die in den
felven Raed fullen worden gedaen , wefende van fuiken importantie «n confidentie , dat voor den oorloge
defelve fouden hebben gedepefcheert geweeft op den
mem van den Konink van Spangien als dier tijd Prince
van defen landen, fullen op den name, onder 't zegel , contre-zegel , en cachet van den Staten generael
der vereenigde Nederlanden by advijs van den Raed
van State worden uytgegeven by defe onderfchrijvinge,
ter ordonantie van mïjnHeeren de Staten generael van
de vereenigde Nederlanden, ter relatievan den Raed
van State derfelver.
XXX. ^*n ^e depefchen > die van fo groten importantie
'en confideratien niet zijn , fullen uytgegeven worden
op den naem van den Raed van State van de vereenigde
Nederlanden
onder *t zegel , contre-zegel ,
en
cachet van ,denochtans
Staten voornoemd.

nood , of als de faken van den lande fulks fullen vereyfehen , felfs ordre tot dienfte van den lande in de 158&
faken by hen-luyden ter difpofitie van den voorfz. Raed
geftelt , te mogen ftellen , en executeren by directie
van de faken van der oorloge te water en te lande met
alle 't gene daer aen kleeft , en namentlijk mede het
doen van de monfteringe , houden van de difcipline
militaire > ftraffe van alle exceflen , en in alle andere
faken. Verftaen ook dat alle faken den ftaet , politie,
en juftitie van de voorfz. landen , fteden , en leden van
dien in'tgerterael en particulier aengaende , ter difpofitie van den Raed niet expreflelijk geftelt , fullen blijven ter difpofitie van de Staten generael , den Staten
van de particuliere provintien , den Magiftraten van
den fteden en andere wettelijke overigheden elks in
haer regard.
Die vanden Raed van State voornoemt fullen belo- XXXIII,
ven en fweren in handen van de Staten generael of henluyder gedeputeerden, te wefen gehou en getrou den
Staten generael van de provintien , die in de unie,
en by de handhoudinge van de ware Chriftelijke religie
fullen blyven , dat fy fullen onderhouden en doen onderhouden, foveele in hen is, het traóiaet met hare
Majeftey t van Engeland gemaekt » en hen reguleren na
den inhouden van defe inftru&ie, en fal een yegelijk
by eede renuncieren van alle particuliere correfponden*
tien, 'tzy met den provintien, fteden of private en
particuliere perfonen , voor fo veel defelve den gemee- •
nen befte mochten wefen hinderlijk , en dat fonder
aenfien te nemen op de provintien of fteden daer uyt
defelve zijn geboren of verkoren , of 't particulier profijt der felvcr , van hen-felven , of van yemand anders,
fy-luyden alleenlijk voor oogen fullen hebben de eere
Godes, en de welvaert en confervatie der voorfz. landen , en de gemeene fake , dat fy niet fullen openbaren de communicatien , deliberatien of refolutien die
fecreet behoren te blijven, en dat fy daer van met niemanden fullen fpreken buyten den felven Rade in wat
gefelfchap, of met wien het zy , ten ware met die van
den felven Rade van State, apart gefcheyden van alle
andere. Item dat fy niet fullen wefen ten dienfte van
yemanden , noch te ontfangen of genieten van defelve
eenige pennoenen , gelijk defelve Raden ook niet fullen mogen nemen of genieten eenige importante giften
of gaven by de weerlijke rechten verboden. Item dat
fy ook niet fullen hebben part nochte deel, direftelijk
of indire&elijk , in eenige convoyen , impoften of
andere gemeene middelen,noch in eenige leveringe van
bufpoeder , fcherp , artillerie , wapenen , koorn ,
rogge , boter , kaes , bier , haver of andere vivres en
amunitien van oorloge, die tot profijteen dienfte van
de gemeene fake worden gebruy kt , en dat fy alles fullen doen , d at goede en getrouwe Raden van State ge*
houden zijn te doen , enditalby provifie.
In-gevalle defe inftruc"tie bevonden word te hebben TyYnr
alteratie
eenige
defelvefoude
, of dat
eenige
vermindeduyfterh
of vermeerd
vereyfïc
ringe eyd
eringe
hen,, ******
zal daer op ter eerfter vergadennge van den Staten generael met kennifle en advijs van den Raed gelet en ge*
daen worden na behoren.
Aldus gedaen, enindevergaderingevandevoorfz.
Heeren Staten generael gearrefteertopdeniz. Apriüs

XXXI. heeren
'c Zegel
bewaert
van de Raedsvan fal
defe
landen worden
daer toebyteeen
committeren
, die
daer van gehouden fal wefen te verantwoorden, fonIf88.
erc
geparapheEgmondVt.
der'tfelve in yemands anders handen te laten komen
Onder ftond , ter ordonantie van de voornoemde
in eeniger manieren , en fal van alle depefchen , en
en was getekent
C. Aetfiem
't recht van den zegel goet regifter , en contrerolle Heeren Staten,
gehouden , en daer van betaelt worden den tax by den
Staten generael geordoneert of noch te ordoneren , en
fullen de profijten daer van procederende bekeert worden tot betalinge van d'Officiers van den voorfz. Raed' ,
<&en eet) ban De Öaöen ban &tatetoag ban Defen
en andere nootlijke faken tot difpofitie van den Raed.
«-r-,-. £n verftaen de Staten generael voornoemd , dat tot inïjouuen:
XAXII confervatie van het recht van de vereenigde landen in IK belove en fweere gehou en getrou te wefen de Sta- 4EtfH>Aa
ten generael van de provintien die in de unie, en JoflS
't generael , en particulier , zy-luyden van hen met
defe inftru&ie ofinftellinge van regeringe en Raed van by de handhoudinge van de ware Chriftelijke religie te#
fullen blijven , dat ik fal onderhouden en doen onderStaten niet abdiceren 't recht en de macht, ombyden
Staten generael , en de Staten van de provintien in
houden, foveele in my is , het tracltaet met hare Majena den
't particulier, elks fo veel hen aengact, by tydevan fteyt van Engeland gemaekt, en my reguleren inhoud
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inhoud van de inftru&ie , en renunciere van alle perticulire correfpondentien , 't fy met den provintien , fteden of private en perticulireperfonen voorfo veel defelve den gemeenen befte mogen wefen hinderlijk , en
dat fonder aenfien te nemen opdeprovintieof ftede,
daer uvt ik fy geboren of verkoren . of 't perticulier
profijt der felver, van my felven of van yemands anders:
dat ik alleen voor ogen (al hebben de eere Godes en
de welvaert en confervatie der voorfz. landen , en de
gemeene fake : dat ik niet fal openbaren de communicatien , delibet atien of refolutien , die fecreet behoren
te blyven , en dat ik daer van niemand fal fprekenbuyten den felven Kade » in wat gefelfchap , of met wien
het zy , ten ware met die van den felven Rade van State apart gefcheyden van alle andere : item dat ik niet fal
wefeh ten diende van yemanden , noch ontfangen ,
©f genieten van defelve eenige penfioenen , noch
ook nemen of genieten eenige importante giften of
gaven , by de weerlij ke rechten verboden : item dat ik
niet fal hebben part of deel directelijk of indirectelijk
in eenige Conroyen , Impoften of eenige andere gemeene middelen , noch in eenige leveringe van buspoeder, fcherp, artillerie, wapenen, koren, rogge,
boter , kaes , bier , haver en andere vivres , en ammumtien van oorloge , die tot profijte en dienfte van de
gemeene fake worden gebruykt: en dat ik alles fal doen
dat een goed en getrouwe Raed van State gehouden is
te doen. So waerlijk helpe my God almachtig.

3£e bacbbaert baube Staten ban Hoïïanb in bett
ï|age befebjeben tegen benio.lïpuHig/ gehjftmp
gefept Ijebben/ bienbebaeetoe/ omterefolberenop
Den bjeDe-banDel / op 5t eeD£c£ ban Den fïaet ban ben
ïanbe / en op be o?b?e ban regceinge. &o beeï aenging
Den b?cbe-öanbeï / Ijeb ift aïreDe op berfdjepben plaet*
fen becbaelt bat De Staten ban^oïïanben^eïanb
Daec in feer grote ftoarigbepb bonben/ fo ooft bebcn be
ÏJaben ban juffttie en bie ban bc rcnenmge/ Die Daec
op gebjaegt 3tjnbe/ booj (jaec abbpg s^geben babben:
bat fp bcrfïouöcn bat befe ïanben onber ben ftoninft
ban Spangien niet ftonben gebjogt toojben met eenïg
tractaet ban b?ebe/ fonbec ruïne ban be$lerfte<0o*
Deg/ en $ bit bpfonber feer geb?cbengebjeefïbpDe
ü ceee 31D?taen ban Der .ïBijïe/ ^fibcrn in Den ïïabe
pjobintiad ban ^ollanb/ fEcïanb en ©uefïanb: mant
Öp feer ernftdijft becfodjt 3tjnbe ban toegen be^ètaten
ban ^oflanb / om ïjem bp pjobifïe boo? een tfjb ban
üzic maenben te laten gebmpften ban toegen be &ta*
ten en lanDe boomoemt in ben ïiatic ban &tate ban
DebcreenigDe BeDedauDen / beeft Daer toe niet fton*
ncn geujoebt of gcinDucecrt toosten / ten mare men
f)cm acte gabe/ bat men ïjem niet foube te laffe leggen
om Dcm tegen fijne confeientie tetoiUen geumpften in
faften ben boo?fs. banDeï concecnerenDc / alfo bp upt*
Dmcftelp bccftïaerbe fo fulft£ mocïitc gebeuren / Dat
i)P bcm afê Dan in anbeceïaubcnmct«6oDe^önïpc
tóilbe begeben ƒ en bat bp oberfulfcg bateïtjft ban ben
jeïben bienfï foube toefen ontflagen / inboegen bat
Öcm befeïbe acteinbefecfomiei£bedeent.

dat den voorfz. tijd van drie maenden geexpireerezijrtde , vorder zal worden gecontinueert. En alfo fijne
Excellentie niet konnende bevroeden dat defe landen
fonder verderf en ruine van de Kerke Gods met eenig
tractaet onder den Konink van Spangien gebrogt fouden mogen worden, voorgenomen heeft , als zulks
foude gefchieden , hem in ander landen met Godes hulpe te begeven ; en dat daerom , om niet by fijn eygen
gemoed en confeientie , noch by andere befchuldigc
te worden, dat hy foude hebben helpen vorderen een
contract dat hy felver niet foude betrouwen , fijnder
Excellentie hem niet foude konnen laten gebruyken in
faken , den voorfz. handel concernerende. So is 't dac
de voorfz. Heeren Staten in aenfien en confideratie van
de redene voorfz. verklaert en belooft hebben , verklaren en beloven by defen den voorfz. Heere Prefident ,
dat fo verre het gebeurde dat gedurende den tijd dat de
voorfz» Heere Prefident , in den dienft van den Rade
van State mocht wefen , eenige handelinge van vrede
met den Konink van Spangien foude mogen werden
gehouden,hy met*er daed van den dienft van den voorfz.
Rade van State fal wefen ontflagen , gelijk fijn Excell.
in fuiken gevalle, daer van ontflagen word by defen ,
fonder dat fijne Exc. ook anders by de voorfz. Heeren
Staten gemoeyt of verfocht fal werden , om hem in eeniger manieren te laten gebruyken in 't gene den voorfz.
vrede-handcl foude mogen concerneren of aengaen. Gedaen inden Hage, onder 't zegel van de Heeren Staten
hier op gedrukt den 23. Apriliis , anno 1588.

©o?bec£ beeft fijne €rceïï. ban ^affau tn ben Ha*
ge Dóen beroepen becfdjepDen pjcDiftantcu ban De
gerefo^meecbe religie uut j^ollaub / Detoeïfce Ijp beeft
boen boo^ouDen Datfe Ijcin fouDcn Men Dienen ban
baer abbiifë op be p?opofïtie ban tyebe-banDeïinge
met ben fconinït ban ^pangien/namentï p op be ar*
ticulen ba ïjazcM*). geraemt ober bet fuift ban be
religie / inboubenbe / bat in bm b?ebe-banbel beDon*
gen fouDe b3o?Denb?pb^Pbban confeientie en ban re*
ïigie/begerenbe fïjne €rceïï. in fijne confeientie onber*
rigt te u)o^ben/of men met <6ob fobanigen b^cbe fou*
De mogen
aengaen/ Daer
mcDc b'openbare
ban
be gerefo?meerbe
Cb?ifïeïijfte
religie / oeffeninge
gdijftfe te*
genujoo?big albier i$ / foube uptgefïoten too?ben. ^p
Beeft ooft ban geïijften gcfd)?ebenaenbe$?ebiftan*
ten ban ^eïanb/ om geïijftaDbij^banben-ïieDente
bebben. ^e ^eDiftanten ban #onanDinDeni^age
in competenten getale gecömparcertsijnDe/ bebben
na Deliberatie öcn-Iuubcn aDbij^ albu.ö obergegeben.
Aen zijn Excellentie.

(Fol.68.)
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Doorluchtige hoog-geboren Vorft en Heer: wy danken den Almogenden , van dat hy uw' Excell. die
genade heeft gedaen, Om volgende de voetitappen van
wylen mynen Heere den Prince van Orangien haren
at
Vader,
haer , t'employerentotdebehoudeniffe
der hoogl.ged.
Kerken Chrifti
en tot den welftand der Pro- banen/ üp
vintien hares gouvernements : bidden ook God van herten uwe Excell. lange leiparen , en meer en meer te be-,
^>yan«
DE Ridderfchap , Edelen en «gedeputeerden van genadigen met fijnen goddelijken zegen. Dat nu uwe gatej^a»
jefteptban
de fteden van Holland en Weft-vriefland reprefen- Exc. gelieft heeft ons te beroepen om haer te laten die-, Cnyeianb
terende de Staten van den felven lande, hebben tot vor- nen van onfe advijs , op de propofitie van vrede-hande- öeit^ta;
deringe en confervatie van den ftaet van de vcreenigde lingemetden Konink van Spangien , namentlijk op den ten «ene*
Nederlanden wel ernftelij ken verfogt en verfoeken mits artijkel by hare Majeft. geraemt over het ftuk van de re- tae!
boo:Seljouöehi
defen den edelen , hoog - geleerden heere Adiiaen
ligie, inhoudende, dat in den vrede-handcl bedongen
van der Myle , Prefident in den provintialen Rade van foude werden , vryheyd van confeientie en van religie ^
Holland, Zelanden Vriefland, om by provifie voor begerende uwe Exc. in hare confeientie onderrechtet te
een korten tijd en ten uyterften voor den tijd van drie werden , of zy met God fodanigen vrede foude mógen
maenden hem te laten gebruyken van wegen de Sta- aengaen , daer mede de openbare oeffeninge van de geten en lande voornoemt in den Rade van State van de
reformeerde Chriftelijke religie, gelijkfe tegenwoordig onder ons is , uytgefloten foude worden. Wy dievereenigde Nederlanden , eenfamcntlijk de onderhoudinge van het tractaet met de Koninklijke Majefteyt van naers des Goddelijken woorts gefien , en rypelijk geexamineert hebbende de fchriften dien aengaende by uwe
Engeland gemaekt , volgende d'inftruclie van wegen
de Staten generael daer op ^edreffèert , of noch te dref- Exc. ons ten handen geftelt , mitsgaders ook gelettet
feren , onder belofte by den Staten voornoemt den hebbende , op 't mondeling verhael by den gedeputeerden van mijn Heeren de Staten, en van mijn Heeren van
voorfz. Heere Prefident gedaen , dat ten aenfien van
fijne indifpofitie , hy in geene faken buyten den Hage beydc deRaden aen ons gedaen,hebben in qüaliteyt van
gehouden fal wefeji te vaceren of te bcfoingeten a of opfieBdcrs der Chriftd. gemeente t yoor onfe per fonen
"- "
IV, deel.
geadvU
%

l$l
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geadvifeert , en goet gevonden uwé Excell. te ant- alfo fijn aengevangen werk in defe landen ten eynde toe
15 SA
uytvoeren. En dewyle wy , fo boven gefegt is , dier
wo rden, 'gunt
t
hier na volgt.
Ten eerften , verhopen wy dienaers des woorts , dat toeverficht zyn tot harer Majeft. dat haer gevoelen mede fodanig is : fo houden wy ganfeh profijtelijk te zijn ,
hare Majelleyts eyndelijke intentie niet is , uwe Excel,
en mijne Heeren de Staten te prefleren , eenen vrede om de voorfz. miferien te ontgaen,dat haer voorfz. Maj.
gebeden werde , meer en meer defe landen te willen
aen te nemen, met de blote vryheyd der confcientien
fonder te behouden de tegenwoordige openbare oef- aennemeninh'arechriftelijke voorforge en bewaringe,
feninge der Chrillelijker religie , want behalven dat en dat tot dien eynde haer werde verklaert , dat uwe
hare Majeft. veelvuldelijk, nufo veel jaren , vooralle Excell. en mijn Heeren de Staten bereyd zijn , volgende de aliantie en verbintenifle met hare Maj. gemackt »
de Wereld bewefen heeft , wat liefde en affectie fy dragende istot Gods eere , en zynen heyligen dienfte , en fig van goeder herten te employeren tot alle 't gene dienen fal tot behoudenifle der Religie, en welftand des
perticulierlijk hare gunfte tot defe landen fodanige verklaert te wefen , dat fy voor den Welftand , e n bewarin- lands, op dat de religie niet alleen in defe landen behouden , maer ook in andere landen , daerfe weg genoge der fefven , fo grote forge wil dragen , als voor haer
men is , gereftitueert mach werden ; waer toe wy
eygen Koninkrijken , landen , en heerlijkheden , en dat
achten
behoorlijk te zijn, en herteljik verfoeken, inhet eenige oogemcrk Van hare intentie is alleen het gedien
men
in handelingè van vrede foude moeten treden,
meene befte van onfen eygen Vaderlandt 20 is't ook dat
de woorden voorfchreven van vryheyd van confcientie dat de andere provintien mede bedacht fullcn worden.
én van religie (na onfe bedunken) niet noodlijk mede
Ten laetften , alfo wy niet twijffelen of uwe Excellentie hebbende in defe jonkheydaengeveerdet het
brengen de wegnéminge van de voorfz. exercitie : byfonderaengefien hare Maj. feggendeinhareantwoórd , Gouvernement des lands , in een fo fware , en fordat fy verwacht hadde, dat door uwer Excell. en der gelijke conjuncture van tyden , heeft grotelijks van noHeeren Staten gedeputeerde,hareMaj. gecommuniceert
de dat haer God, neffens de vromigheden , daer mede het hem gelieft heeft haer rijkelijk te begaven , fijne
fouden fijn geweeft , dat de particulariteyten , van 't gene fyfélve meenden voor te treilen , te prefuppoferen is, krachtige hulpe deelachtig te maken: zo zullen wy.aendat hare voorfz. Maj. verwagt heeft , dat uwe Excell. hoüden met vyerigë gebeden , dat hy uwe Excellen24
en mijn Heeren de Staten de voorfz. exercitie van dé
tie fterke en vervulle met de gaven fijns heyligen Geeftes , om volftandelijk te volherden , en toe te nemen
religie eyffchen fouden.
^>am.
Beroerende dan de vrarge by uwe Excell. ons voörge- in alle Princelijke deugden , en met een kloek geftelt, is onfe advijs, indien' t quame , dat uwe Excell. en
moed geluckelijk uyt te voeren alle hare goede enmijn Heeren de Staten, van rade foude worden, «ef- treprinfen en voornemen , fig verfekert houdende ,
fens hare Majeft. te fendsn , om te helpen handelen van indien uwe Excellentie God eert, dat hy defelve wedvrede, dat uwe Excell. en hare E. E. indiengevalle
der eeren fal : volgende dewelke wy uwe Excellentie van ganfeher herten bidden, gerecommandeert te
fchuldig fouden fijn , voor te (lellen , en aen te houden ,
Om te behouden de voorfz. oeffeninge van de gerefor-' houden , den heyligen Godsdienft , de bewaringe der
meerde religie, fofe tegenwoordig irt den lande is, want kerckelijke ordonantien , vorderinge der juftitie,
een Chrifteïijk Vorft, móet zijneen voefter-heer der én aller anderen dingen , dienende tot eere Gods ,
«cf<»,49
Kerke , fonder eenigfins te verwilligen in de verftroyin- en verbreydinge des rijks JefuChrifti, wat ons voort
gc en ondergang derfelver. En aengefien het den Ko- aengaet , gelijk wy uwe Excellentie hooglijk bedanningen en Regenten der landen bevolen is tekuffen en
ken , van de goede affectie , die 't haer belieft heeft
ons toe te dragen, en van derfelver vriendelijke aente huidenden SoneGods: zöis'thennietgeoorloftte
gedogen , dat defe eere overgeftelt foude worden aen biedinge t'onfwaertj alfo houden wy ons wederom ,
den Satan en afgoden. En al-hoe-wel in fodanige be- te meer verbonden tot uwer Excellentie dienft , in
faetflagingen dikwils veele fvvarigheden voorvallen , alle 't gene ons doenlijk is, tot vorderinge van uwe
nochtans een Chrifteïijk Vorft , gevoelende fijn ampt Excellentie , en van den geheelen huyfe vau Nafïau ,
te zijn, dathy ordreftelle, ten eyrtde fijne onderfaten door dewelke God defe landen zulke merkelijke en meleven mogen in Godfalïghëyd , en eerbaerheyd. So is hy
nigvuldige weldaden bewefen heeft. Actum in onfe verjiCütt.2. uyt oorfake van dien fchuldig met David, degetuyge- gaderinge in 's Graven-hage op den 7. Aprilis , 1588.
onder ftond , uwer Excell. onderdanige getrouwe,
3^fal,n9 niffen des Heeren te nemen tot fijne raeds-xuyden, en te
de dienaren dés wóords , en Ouderlingen eeniger gearbeyden tot die wijsheyd die God Jofue gerecomman31ofue ij deert en bevolen heeft , geftadelijklefende en betrachmeenten Chrifti in Holland , by uwe Excell. beroepen,
en in den name der felver,
tende de wet des Heeren, om in 't volgen van dien te
en was ondertekent
verkrygen fodanige voorfichtigheyd , die met Gods zegen en geluk vergefelfchapt is. Niet dat wy ons laten
Arnoldur Cornelij.
Hemicus de Corput.
voorftaen, dat deKonink van Spangien dit poinót met
behoorlijke verfekeringe van dien immermeer accorde&tjn Creeïlemie 't tooo*f5. aötong ontfangen en
ren fal j maer ten eynde uwe Excel!, en mijn Heeren de toel geeramineett ïje&uenöe öeeftffgöaecmeöeniet
Staten (hare Maj. in haer verfoek begerende te believen) genoeg öoïöaen geoonöcn / toaeroni oefetoe fijne
<^jcceïïentie naöcr onöetticïjtinge begeert tycftf en
t'famenhare confcientien voor God, en den menfehen
onbefmet en fonder aenftoot behouden mogen , dien- Öeeft tot Dien cpnoe öe boo?fcö?eben ^cDiftanten/
volgende , wanneer men in handelingè van vrede qua- boen in ïjanöen fMIen Öe nauofgenöe Öjie blagen/
öaer op öe n naöec apbij^.
me, en bevinden foude dat de Kónink van Spangien Degecenöe
geenfins de voorfz. oeffeninge der religie fal willen toeltaen, en alleen wilde dringen op de vryheyd van con- ALfo fijne Excell. en de Staten tot noch toe niet
«en üp ftjit
hebben konnen verftaen , dat met den Konink tooojfj.
fcientiezo
: believe uwe Excel, haer felvert te reprefenreren de uytröedinge van den openbaren Godsdiertft in van Spangien eenigen vrede moéhte worden aenge- aEjccellerw
gaen , overmits defelve van gevoelen zijn geweeft , clat tte öc
defe landen tot groter oneereen lafteringe des naems
Gods , den val en verftroyinge van fo veele fchone Ker- door het befluyt van den vrede met den Konink, de teit tooo}*
ken hec
, verloop van fo menig duyfent arme gelovigen, kerke Gods, en den ^welftand defer landen niet mach
niitfgaders een fchrickelijkeellendigheyd,en bloetftor- blijven geconferveert , zo begeert fijne Excell. advijs. $2tDicana
Eerft , of fijne Excellentie met goeder confcien- gepelt/
tinge , die daer na volgen foude. DaerOm uwe Excell.
penbeDenna*
tie foude mijn Heeren den Staten mogen dienen voor met
na hare chriftelijkeen loffelijke verklaringe, meer wenlianDel
Den
fchen foude, den doodtefterven , dan zulx te moeten
fijn advijs , contrarie fijn voorgaende gevoelen , dat
aenfien, en is overfulks onfe gevoelen , met uwe Excel, met den Konink van Spangien eenigen vrede gemaekt
ïioninfï
ban
mag worden , waer mede de kerke Gods foude mogen
dat fy geenfins met goeder confcientie daer in fal mogen
confenteren , maer fchuldig is by de handhoudinge der blyven in haer geheel, en niet vallen in een uyterlijkc b2eöeruine en defolatie, mitsgaders alle de gene die daer ^>pana
religie 'te blyven , vallelijk vertrouwnde, indien uwe
Ixcell. in dit heylige voornemen volhardet, dat God na van lidmaten zijn , of defelve toegedaen , en
'\ne trouwe beloften fijnen zegen daer tpe fal geven, en of over zulks geraden foude zyn met den voor- Sten,
fchreven
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hare Commiffariffen alreedc mede' gegeven ( bedingende vryheyd van confeientie en religie ) zulks als 'c
lege zal mogen aengenomen werden : zo hebben
wy bekent, en bekennen als noch, dat de voorfchreven woorden niet genoegfaem fouden zijn om te behouden d'openbare oeffeninge van de religie , en
datoverzulks indien men quam te tradteren , geheel
nodig ware de voorfchreven woorden te verklaren ,
en breeder re extenderen wel expreflelijk uytdruckende de volkomen openbare oeffeninge van de gereformeerde religie met hare appendentien , gelijk
onfe advijs is, datvanditfelvepoindt (als verre overtreffende alle andere conditien ) eerft fal behoren gehandelt te werden, hoe-wel het (mogelijk om eenige
merkelijke redenen ons onbekent) by hare Majefteyt
laeft geftelt is.
Beroerende de derde vrage van uwe Excellen<®P beft tyk blagen Ije&üen öetjóojfe.^ebifcan*
tie, of wy fouden verftaen dat de gereformeerde reten / na Deliberatie met Den antieren gefielt/ Defe na*
ligie en de gene die daer van profeflie doen, met zulboïgenöeanttooojöeijaoj ïjenaötójg.
ke poinclen als wy dienaren by onfe eerfte antwoorde (namentlijken dat behouden foude worden d'openAen fijne Excellentie.
bare oeffeninge van de gereformeerde religie , fofe hier
DOoiluchtige , hoog -geboren Vorft , genadige jegenwoordig is) in defelandengenoegfaem voorfien
Heere. Na dat wy dienaers des Goddelijken fijn, dewijle in defelve antwoorde geen mentie word
woords op eergifteren geantwoord en geadvifeert had- gemaekt van exclufie van andere religiën : zo zijn
den op de propofitie ons by uwe Excellentie gedaen , wel overwogen veel fwarighedeneninconvenienten,
roerende het poinót van de vryheyd der confeientie en welke (ons bedunkens) ftaen voor te vallen , fo in 't weReligie , by hare Majefteyt voorgeflagen , om te be- der-oprechten van de openbare oeffeninge der Paufdingen inden vrcde-handel met den Konink van Span- felijker religie neffens de gereformeerde ( daer op de
gien of fijne gedeputeerde : 20 heeft uwe Excellen- Konink ontwijffelijken fal willen dringen) ter eenre,
tie gelieft ons van nieuws op gifteren voor te dra- als in 't weygeren van dien ter anderer zijden, evengen drie articulen , om insgelijks daer op te hebben
wel zijn wy gevallen op fuik advijs, dat geenfins oironfe advijs. Waer van het eerfte was : of uwe Ex- baer foude zijn by uwe Excellentie en den Heeren Stacellentie met goeder confeientie mijn Heeren de Staten geconfenteert te werden in de weder-öprechtinge
ten foude mogen dienen voor fijn advijs, dat met den der Pauffelijke religie voorfchreven , nochtoelatinge
Konink van Spangien eenige vrede gemaekt mach wer- van de exercitie van eenige andere religie hier té lande ,
daer men met fodanigen vyand te doen heeft , zonder
den , daer mede de Kerken Godes fouden mogen
nochtans
met defen onfen oordeel te willen prejudiblijven in haer geheel , en niet vallen in een uyterlijke ruine en defolatie, met allen den genen die daer ceren eenige Princen of Heeren die beyde d'exercitie
van lidmaten zijn , of defelve toegedaen , en of over- in hare Koninkrijken of landen hebben. Daer-en-tufzulks geraden foude zijn met den voorfchreven Ko- fchen bidden wy God, uwe Excellentie en mijn Heenink of fijne gedeputeerde in communicatie dies-aenren de Staten daer op te verleenen een goede refolutie,
de te treden. Op het welk , nopende het eerfte mceft dienende tot fijnder eere, en tot welvaren van
lid , wy eenen yegelijk in 't byfonder gehoort zijn- den lande.
Eyndelijk is uwe Excellentie by ons gebeden , en
de , geantwoord hebben , en antwoorden gefamentlijken met defen voor onfe perfonen, dat niet te ho- word gebeden als noch in alderootmoedighcyd, alpen en is eenige goede vrede te maken met den Kofo (ons bedunkens) nodig is geprecaveert te worden,
nink van Spangien , zodanig hy hem tot noch toe be- niet alleen dat het land en religie door eenen vrede of
wefen heeft , en bewijft , zo wel ten refpe&e van de handelinge van dien' niet in ruine, fchade , of perijvrye openbare exercitie der Religie, daer af geen ap- kel kome, maer ook, dat 't fel ve niet gefchiede
parentie ter wereld is dat menfe fal konnen verkrygen , inwendige difordren , diffenrien en verlies vandoor
de
als ook ten acnfien van de afTeurantien en verfekerin- gunfte en hulpe van hare Majefteyt , dat uwe Excelge die daer toe van node foude wefen, daer van men
lentie neffens mijn Heeren de Staten gelieve by alle
achtet hem noch wil noch macht te hebben. En aen- mogelijke en redelijke middelen
te arbey den tot weggaende het tweede lid van dit eerfte artijkel , alfo neminge der voorfchreven diffentien , en tot verons veel redenen leeren , by ons mondeling aenge- hoedinge van 't verlies van de gunfte en hulpe harer
roert , en de lange experientie bewefen heeft , dat Majefteyt , principalijken ook dat door ware handhet is een feer forgelijke en fchadelijke zake met den houdinge der gereformeerde religie eti dependenKonink van Spangien te treden in communicatie , en
tien van dien, mitsgaders van der Juftitie en alle goede politien de rechtvaerdige toorn Godes tegens dd
dat nochtans aen d'ander zyde te vreefen is , indien
uwe Excellentie en de Heeren Staten hare gedepu- zonden (oorfake aller der plagen ons overkomende }
teerde ten voorfchreven eynde niet fenden tot de van ons afgewend mach werden, en wy alfo meteen
Gefanten van hare Majefteyt van Engeland , dat de- goed fundament vertrouwende op den Heere, voof
felve (welke zulks begeert , en aen wiens vriend- onfen geweldigen vyand , ook tegens alle metffche»'
knap defe landen en Kerken veel gelegen is) het zel- lijke hope vorder mogen beftaen. Voorts aenbieden
ve feer qualijk nemen zal, met andere inconvenien- wy dienaers der Kerken Chrifti wederom onfe oot*
ten meer uwe Excellentie by ons aengewefen , zo moedige dienften , tot vorderinge uwer Excellentie
merken wy dat diteenftukismeeftdependerendeaen en des geheelen huyfes van Nanau wen , mitsgaders
't oordeel der gener die ervaren zijn in politijke za- tot den welftand van den geheelen lande , waer voor wv
ken , en daer toe geftelt , en dat wy dienaers des den almogenden God tot allen tyden continueren fulwoorts hier om ons befwarén daer óp te adviferen ,
len tebidden, öedaen in 's Gravenhage in onfe vermaer bidden nwe Excellentie en de Heeren Staten
gaderinge opden 9. Aprillis if88. Onder ftond, u*
te overleggen en te refolveren na dat haer wijfheyd we Excellentie onderdanige getrouwe , de dienaren
bedragen fal , welk van beyden minft periculeus is dés woords Godes en Ouderlingen deseenigerChri*
ftelijker gemeenten in Holland
gedaen
of gelaten
beft vinden
fullen. te werden, omtevolgen'tguntfy beroepen, e/n in name der felver,, by Uwe Excellentie
en was ondertekent
Het tweede poinór, was, ingevalle in de voorfchreven handelinge foude moeten bewilligt worden , of
^rmldm Corneiij. Htmkus ds Corptc.
met goeder confeientie het articul by hare Majefteyt
IV. deel.

fchreven
of communicatie
fijne gedcputeerde'te
treden diesaengaendeKonink
in eenige
?
Ten tweeden , of ingevalle in de voorfchreven handelinge foude moeten bewilligt worden, of met goede confeientie het articul by hare Majefteyt nopende
de Religie, baren Commiffariffen aireede belaft, en
iulks als 't leyd , fal mogen aengenomen werden ?
Ten derden, of fy fouden verftaen dat degereformeerde Religie , en de geene die daer van profeflie
doen , met fulke poinclen als fy Dienaers by hare
antwoorde hebben verklaert , in defen fouden genoegfaem voorfien zijn, terwylen in defelve antwoorde geene mentie gemaekt word van exclufie van an(Fol.69.) 4ere Religiën. Aldus gedaen en by fijne Excellentie overgelevert in de vergaderinge van de Minifters
van Holland, in den Hage op den 8. dag van Apr. 1 $88.

.fkaüer
öe en atu
toijs bet
ten ban
ifoltanö
ouötüjas
gen IjenlteDen lm
fijne <êjcj
ceüeattc
bon2jjes
fair.

# z

23otjen

Vier enTwintichfte Boek.

244

te bidden dat hy U Excellentie, mitsgaders mijn 1588.
$$obett öten fyttft fijne €jcceï]lentie goeb gebom i fullen
Heeren de Staten door lijnen H. Geeft wil verfterken,
ben ooft te betfoehen öetaöbugbanbe^euïnanten om
de waerachtige Religie ( die U Excellentie Heeban Eelanb op be boo?fcö?eben pjapofïtïe en bjagen /
re Vader hoog-loffelijker gedachtenifle , met grote
en i$ hit naboïgénbe ïjetabUugbanoe^eöiftanten moeyte
en perykel van lijf en goed gevordert heeft ,
aen
/
bec gereformeerde Heligte binnen ttt idolen
ten eynde toe getrouwelijk en voorfpoedelijk voor te
fijne «Êrcellerttic op be boo&efïelbe bjebe-Danöel ftaen. A&um defen 2.3. Aprillis , anno 15-88. ter
gcgeben.
Tholen. Onder ftond gefchreven , uwer ExcellenGenade van God den Vader door Jefüm
Chriftum onfen Heyland.

d;

Oorluchtige , hoog -geboren Vorft efl genadige Heere : alfo de Dienaren des heyligen Euanelijken vertoont
ïmttoiïm geüums van Walcheren ons fchrift
tcr,CoIen, hebben, uwer Excellentie verfoek om over te leggen
dearticulen van hare Majefteyt van Engeland , aengaende het traóteet met den Konink van Spangien ,
U Excelmitsgaders noch drie andere articulen vannken
ivooroverde
te
d
Hollan
van
ers
Minift
den
lentie
hebbende d'articulen
wy gelefen
, dat ders
, 20 is, *tmitsga
geftelt hreven
de antwoorde der Minifters
voorfc
van Holland en Walcheren , achten feer voorfïgtelijken
vergeantwoord te hebben, dat voor al gedreven en
eringe
verfek
goede
en
d
vryhey
wefen
worven moet
van de openbare oeffeninge der reyne Chriftelijke Religie ,alle andere uytgefloten : doch gelijk defelve
boven maten zwaer , ja byna onmogelijk geoordeelt
hebben te handelen met den Konink van Spangien ,
alfo vinden wy 't felve niet fonder grote zwarigheyd
te doen door het Koninkrijk van Engeland. Want
hoe-wel wy de gunfte en byftand van hare Majefteyt
van Engeland , dewelke haer veel jaren een getrouwe
Voefter-vrouwe der gemeenten Gods beweien heefc
en noch bewijft * volgende het ad vijs der Dienaren
van Holland , in aller mogelijker wyfen , en dat om
gewigtige oorfaken , raden te bevorderen , noch-v
tans dcwyl een zake daer onfe en onfer nakomelingen tydelijke en eeuwige welvaert aenhangt , niet
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'ichtelijk behoort uyt dèr hand gegeven te worden ,
20 ftaet wel te bedenken of het Koninkrijk van Engeland niet verfcheyden oorfaken heeft alle-manhier
te lande niet bekent, waer dóór 't felve hedens-daegs
ieer getieygt mochte zijn , om met den Konink van
by miflchien onfe faSpangien te over-komen , waer
ke ,door en van haer gevordert wefende , na haren
eyfch en onfen nood niet genoegfaem foude gehandhaeft worden om de hare , gelijk eygen nood meer
dringt dan vreemde, alfo 't felve ook genoegfaem te
vermoeden valt uyt de voorgeftelde articulen van ha»
re Majefteyt , waer in het ftuk van de Religie feer
flauwelijken werd aengeroert en de verfekeringe van
dien ( door de overleveringe des lands in zijnen ouden ftaet ) eer lange gefchapen foude zijn te vervallen in de macht van de gefpaniolifeerde Nederlanders.
Daerom fo men immers de gedeputeerde defér geünieerde Provintien by den Engelfen voegen foude , om
hare en onfe ftuk , als maer een zijnde , gelijkelijk
te handelen , fo moften onfes bedunkens , de gedeputeerde niet alleenlijken goede inftruftie hebben van
alles : maer moften ook de gedeputeerde fo van Engeland als van defe landen van te voren , infonderheyd
over het ftuk van Religie en verfekeringe van dien ,
malkanderen wel verftaen , en onderlinge wel vercenigt en verbonden zijn om 't felve tot bevordcringe
eygene dringende oorfaken d'een oftd'anvan eenige nde
, niet te verkorten , op dat onfe fader aengae
ke met t'famen en by een gevoegde neerftigheyd
doorgedrongen worde , of by faute van dien de gedeputeerde defer landen fonder zwarigheyd en ongenade van hare Majefteyt over defe landen haren voet
achterwaerts mochten trecken , en alfo door gefa. , menderhand , waer 't mogelijk, een faliger uytkom< 0-7*v fte van den Heere te verwachten. Dit is doorlugtige ,
genadige Vorft en Heere , ons eenvoudig advijs op
't verfoek van fijne Excellentie , achtervolgende onfe fchuldige pligt , fpruytende uyt eenen goeden yver
tot den rechte Gods-dienft, en behoudenifle van ons
vaderland , na de geringe gaven die wy van God
•ntfangen hebben : den welken wy ook niet laten'

tie feer ootmoedige en /onderdanige , de Dienaren
des Goddelijken woorts binnen ter Tolen , overmits
wy de brieven fpade uyt Walcheren ontfangen hebbende ,geen uytftel dorften voornemen om Klaflem
te beroepen , nochtans met advijs van de naeft-gefctene Dienaren ,
en was ondertekent
Gerrart Slaeteel. Remkus Heininguf.
De fuper-fcriptie was , aen fijne Excellentie.

$ier na boïgt öet abbijgbanbepjebiftantenban
&c5outoen en ^ubeïanb op Defeïbe falie aen ftjne
«Excellentie obecgefrnöen.
Aen fijn Excellentie.
Doorluchtige , hoog- geboren Vorft. , genadige
Heere :
Wy hebben uyt 't fchry ven onfer lieven mede-broederen van Walcheren verftaen 't bevel van U Excellentie aen ons, dat wy op 't fpoedigfteUExcell.
onfe mening overfenden fouden , die wy hebben van
defe vrede-handel , die fig bereyt door 't geftadig aenhouden haerder Majefteyt , dewelke haer Ambafladeurs , die fy in Vlaenderen overgefonden heefc , reede
bevel heeft gegeven , van wat artij kelen fy den Koning van Spangien of fijnGefanten voor defe landen opening doen fullen , van d' welke ons een extract mede
behandigt is fulks inhoudende. Waer in wy overmits
onfe fchuldige pligt en gehoorfaemheyd U Exccll.
bevel niet nalatig hebben konnen fijn, daerom defe
U Excell. dienen fal tot vertoning van onfe meening
over de voorfchreven fake , biddende dat het U Excellentie bclieve , fo wy yewers wat te vry ofte rond
fpreken, 't felve onfe eenvuld toe te fchrijven, en onfen goeden yver , want wy fien hier de Kerke onfes
Heeren Chrifti veel aen gelegen te zijn.
't Is onget wij fielt een Chriftelijke fake na vrede te ftaen j en de natuer, in dewelke wy bloot» en
ongewapent gefchapen fijn, leert ons hoe vreemd de
oorlog van alle menfchelijkheyd is: ja waer toe dient
de oorlog felfs, dan om eyndelijk aeneengewenfehte en vafte ruft en vrede te komen , daerom wy met
handen en voeten behoren nacht en dach daer toe te
arbeyden en alle gelegentheyd waer te nemen , die
daer toe mochten dienen , den moed daer af geenfins verloren gevende. Maer 't gene onfen voorgeftelden handel aengaet, daer hebben wy tot noch toe
voor onfe ogen gefien , gelijk wy noch fien , veel
oorfaken , die ons niet alleen doen twijffelen , maer
ook den moed vei licfen , dat ons de Konink van Spangien eenige goede pays foude toe-laten. Want of
men 't ftuk van de Policy , of van de Religie infiet,
zy fijn beyde alfo gelegen , dat de Koning van Spangien van beyde zijn wil fal willen hebben, als 't in onfe
nageburen gebleken is , het welke by fonder waerachtig is van de Religie, een ftuk, nietftaendeinde
handen des Koninks, maer des Paus , volgende de
profeflie van de genaemde Catholijken , en wanneer
dat foude gefchieden , wat vrede fouden wy hebben ,
wat flaverny en onvrede niet ?
Dan wy fien wel , dat hem de Koning voor eenen
tyd nog wel foude mogen voegen , als of hy ons een
vrede wilde gunnen , ook na onfe wenfehen , maer
'tfèlfde fchoon gcdaen wefende , wat middelen heeft
hy niet om in het eynde noch tot fijn meyninge te komen ,dat is, om de vryheyd des lands, en principalijk den waren Godsdienft onder de voeten te treden ?
tot welke tvree dingen hy tot noch toe fijnuyterfte beft
alfo
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alfo heeft gedaen ] of doen doen , gelijk hy noch
nen. Dewelke gehandelt werdende , behoort (na uy t*
doet , dat hy noch koften , noch menfchen , noch wyfen der heyliger fchrifture) alfo gedreven te woronderfaten , noch bloed , noch eer , noch fchande
den ,dat men de openbare oeffeninge van de ware reheeft geacht.
ligie met 't gene haer volgt, alleen, en fonder andere
Wy fien ook niet , wat hem foude mogen bewegen daer by te hebben , mochte behouden : en met alle middelen en verfekertheden alfo voorfien te worden , dat
om ons een goede vrede te geven , niet fijn liefde
fy
in
nakomende
tyden ingeenperijkelenqname, ers
t'onswaerts , die doch tegens alle natuerlijke liefde
iï;n eygen bloed , als doen de cenige hope fijner af- wy liever te vallen in de alderuyterfte benautheden, verkomfte niet gefpaert heeft : niet dat hy ons vreeft ,
wachtende altijds Godsbyftand, dan een duym-breed
die doch na de wereld geweldiger is dan wy , en tot daer van te wijken. En ons dunkt (onder verbetering
noch toe viclorieus : niet 't berou fijner tyranny van. anderen) dat dit aldus eerft gedaen wefende, alle
en mishandeling fijner onderfaten , anders foude het andere de politie aengaende, van felfs en lichtehy van felfs ook onverfocht de vrede wel geven ,
lijk (als wefende d'minfte) foude volgen, maeruytgeen afdoen houden van zulke dingen , als men noch ftelt tot de laetfte , veroorfaken veel al quaets , en by name fcheuring van landen en fteden , byfonder by den
onlangs in Vlacnderen heeft gefien ter hand nemen
tegens de gene die niet anders en fochten , dan God genen die meer op den fchijn van een borgerlijke vrede
na haer confeientie te dienen : niet de befwaernifie en welftand fien , dan op den Gods-dienft , hoedanige
van uytheemfe oorlogen daer hy medegeperft word , wy vrefen dat men vinden foude g dewelke fiende alle ftucken de politie betreffende redelijk afgehandelt te
want hy heeft in voorgaendc tyden bewefen , dat
hy liever heeft over een te dragen , ja met den Turk zijn, en dat het alles foude achter blyven om het eene
felfs , dan met fijn arme onderfaten , meenende dat puncT: van de oeffeninge van de ware religie , en tot
het hem eerlijker is met den fuiken te overkomen , haren raedflag krijgende , of men om dat eene punt
dan met fommige rebellen , gelijk hy die ( hoewel foude de geheele vrede moeten mifTen , en liever
te onrechte ) achtet : en fchoon dit anders wefen- hebben Chrifto met fijn Gods-dienft , dan die ichaduw9
de , hy foude van herrT felfs vrede foeken , dat nu van pays te derven , daer uyt dat dan een van beyden
niet gefchied. Wat dan ? het toefpreken van ande- foude moeten volgen , of een algemeene ondeigank
re Potentaten ? 't fy alzo , maerwy konnen nietfieh, des waren Gods-dienft , als 't in Vlaenderen &c. gehoe hy lang fijn beloften foude konnen of willen hou- den. fchied is, of ten minften fcheuring van landen en lieden, die hem door toefprake van anderen genoeg afgeperft fouden zijn , te min dewyle hy profeflle doet
Dit is , genadige Vorft , in 't korte onfe meninge van
van een religie , inhoudende , dat men de Ketters defen handel , die fchijnt voor handen te fijn , dewelke u
( waer voor fy ons fchelden ) geen belofte behoort te Excell. fal believen genadiglijk te verftaen , en als uyt
houden: en om andere redenen meer.
onfe eenvuld en goeden y ver komende , ten goede op
En al-hoe-vvei men foude mogen fpreken van ver- te nemen , ons felfs altijds aenbiedende ten dienfte van
f«kertheden te hebben , van dat fulke vrede by hem U Excell. en den ganfehenhuyfevan Naflau, mitsgafoude onderhouden worden, dat is nochtans alle niet ,
ders den welftand onfes algemeenen vaderlands , voor
gelijk feer wel bewefen is in zeker boexken , onlangs , dewelke wy niet fullen laten fteeds te bidden. De goede
genadige God wille U Excellentie,
dies-aengeende , uytgegeven.
Daerom wy ook ( onder verbeteringe gefproken )
Doorluchtige , hoog -geboren Vorft , genadige
niet konnen fien , wat profijt gedaen kan werden, in- Heer, in fijn hulpe nemen, en hoe langer hoe meer
dien uwe Excellentie, en mijn Heeren de Staten ver- met vorftelijken geeft begenadigen , toe welftand zy«
ner kerken , en onfes armen bedrukten vadetlands.
ftaen om met den vyandenineenonderhandelingevan
vrede te komen : maer fien wel daer tegens veel f ware Gedaen in onfe vergadering gehouden inOofterland
periculen , fo wel voor de policy , als voor de religie , denlao'. van April , des jaers 1588. Onder ftond »
maer byfonder voor de religie voorhanden ftaen , in- U Excellentie onderdanige , getrouwe , de Dienadien het daer toe komt, eenige oorfake , die ons doet
ren des woords , en de Ouderlingen der kerken Jewenfehen , dat de fmaek van den naem van vrede noyt fu Chrifti in de Eylanden van Schouwen en Duveland 9
fo verre in des gemeenen mans mond gekomen ware , mitsgaders
name»
den appendentien van dien , en in aller
en door defe landen ( fonder vergramming van hare
en was ondertekent
Maj. ) mochten buyten defe voorfchreven onderhandelinge blyven. En dat men by avontuyr fal meenen
Hertricus TSrandiut.
daer mede andere te vreden te ftellen , op dat fy niet
Wil helmi F. Mimfter.
meenen , dat wy de fchuld hebben en de hardfte
zijn i dat is voor den verftandigen aireede genoeg
[erHa ordinarius CU$spr*dift£.
gedaen in den vredeshandel van Keulen , in welke
een yegelijk heeft kunnen fien , hoe weynig de Ko3Ift meenbe
fop te boegen
't aDbijg
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nink van Spangien heeft willen verftaen tot redenen , bihanten
niet
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te
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hoe-w:l de landen doen fterker waren , en ook goede toefpraken hadden , mitsgaders in de pacificatie meDeïaten genoegen.
fjn oefen tij&ijfec mebeeen boernen uptgegaen in
van Gent , dewelke al beflotcn en beveftigt wefende , is namaels van den fijnen geopenbaert gewornfideratien, die
Oefen tl'tUÏ:des Notelykeeo
/ met liefhebbers
D?URgoede
den , tot wat eynde fulks gefchied is. Indien noch- alle
vaderlands rypelijk behoren te overwegen op den voorgeflagen traclaet van
tans uExcellentie en mijne Heeren de Staten om eenige goede redenen goed vinden fo verre ;te komen , peysmetden Spangiaerden. «tDitboerften toojtaen*
fo is wel het voornaemfte ftuk en daer alle het welgebangen met bet gene Titus Livins fepD / Dat 't ber*
varen onfes gemeenen beften vaftopftaetenopruftde fenerfte mibbel omfig tegen fune bpauDen te ueöou*
eenige oeffeninge van de ware religie , en 't gene
dien aenkleeft , en behoort daerom geenfins ( doch ben / 10 §et mis-trouwen.
met behoorlijke eerbiedinge gefproken ) verftaen te
worden, dat men met den vyand van eenige punten
foude handelen, al-eer het ftuk van de religie afgehandelt ware. Want waer voor behoort men de eerfte
en de meefte forge te diagen, anders dan voor Gods
eer , en de faligheyd van den onderfaten ? wy laten nu
noch ftaen alle de nutheden , die de landen uyt het
hand-houden' van de ware religie hebben , dewelke
hoe fy wel konnen varen , niet hebbende 't byfonderfte
goed, de faligheyd haerder inwoonderen, en minft
achtende de eere Gods , wy uyt gzen redenen fien ken-

IV. deel.

( FÖl. 71.)

25oefc3fce«
met ïjc
tegen

tjanöei
«jèyangfen
acnte

3©elae fententie ban Livius , fepb Ö' auteur (Die tiiiïtt aft.»
niet toerb genoemd) fjoetoel fener en nenïnn i$ / nog; gaeit/
üt
tang bp beeïe niet beï)oo?ujfe too?D gcae0t / Doe? tien
jjetmi^ troumenuptbpanöfcöapê f&uptenDc / en
fonber Defeïbe niet befïacndé / tooL?D bcbanDen bat gegeöen;
alle tprannen meer Ijcbbcn uptgerecïjf mét pjactij*
hen / Ijaee nartpe ban m$bectroutocu ontblotenDe /
banfp opt-met eenig geuielb ban wapenen fouben
Rebben mogen te toege brengen. ïBelae fiecljrig*
IjepD (fept öp ) infonberljepD aïtijd Den genen De mee*
fte aföjeun geDaen ïjeeft Die met baer oberbooftte
Doen öebben geïjaDt/ enfeïjijut tefpmptenuptDcfe
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ce toacen genomen/ bat fb geen anbece ïjope öab*
1582,
fotte onccbrffjfte reben/ bat'tmecfïenbeeï betenmem
bec* bm / ban op ben eenigen bectcoofiec bec bebmftten j
frfjen met fottigftcpb ban be aengenomen fane
minbecinge ban öaecbee macöt/ too?ben fïaeuöec* fo batfe aïïeen boo? fjace fianbbamgïjepb in 't betcou*
ticö I fac|)t en fïau ban gemoebe / afê of fp mepnben toen ban 05ob en getmi^ttoutocn ban baten bpanö
bat öate tegenpattpe ban genjfcen bzbt j en baec 5jjn beljouben / tot eeutoigeeeceenecempïebaiian*
öece : en be toapenen tot Öacen moo|b gefcïjiïtt /
öao? 5tjn 30 öen felben mttcïcnbe met een genoeg* jijn geftcect tegen öace bpanben tot öace beeïof*
Ipe ge bacijte / bat be fake Oetet te acco?beccn foube
5ijn/ om bat fijne ïjefrigöepb minbec \$j in aïïcn fcljijn flnge.
%&it ban ÖocöeïïcbefTotenïjebbenbeinfïanbbafciV
öf be£ bpanö$ boo?beel becmcccbecenbe/ fijne bpanb*
fcöap/ fo beeï afêutoen moeb met utoentcgenfpeeb ge (ijbfaemöepb aïïe^ te toettoaebten bat <©ob gctir*
foube bctmin&eccn/cn een boob-bpanb u b?ienb foube ben foube t'o?bonecen ban ïjaceïOfcngoeb/ enge*
nonnen too?ben : baec nocötaug tec conttacien fijnen ïeben ïjebbenbe foftsacenbeïeg/ entoebecfïacntjeb*
Ittff tot u bïoeb en om obec u getoeïbelp te öeccfcöen / bmbt fo beeïc getoeït£ aï^optflab üp onfentijben/
ten ïeffen toonbecbaeeïnn bupteu aïïe {jopen
met fijnen boo?fpoeb aïtijb i$ bccmeecöeccnbe : toaec 3Ön
beeïoft
tiDt boïgt bat bit be minfïeban macöt té/ figbaecB^aecinfeec te bettoonbecen # / 5«pt b'auteuc/
en boben nocö ontbïotenöeban'tnoteïpmig-ttou*
bit ban ïtocljelfr 5tjnöe in be mècfïcpecÉculen/
toen ('tmeïu öem boo?5Öncbcfïetoapenenbeöoo?t bat
te btenen) öufig feïben oonboo?Mepn§ectigïjepb ge* en öen ^eece ban JIDcntgommccp ( bie aïïeen ben
toïïligïp begeeft in fijne uptcefte cuine / baec ö» vmop ban ^acijwé / toa^ ontgaen ) nomenbe ter
nodjtan£ ïjem betuïoeuenbe / en geb?upïtenbe fijne 3ee met eenige feïjepen / Öocljeï te outfétteu / fo
reftecenbe mtböcïcn / lytm nocö foube Rebben «on* moeöig toacen getoeefï bat fp &em ontboben / brtoij^
nen tjouben fïacnbe/ enbectoacötenbebetanbecm* ïe öe fane ban Vonftt boo? bit tijö periculeus foube
ge bec faïten/ bic benttjbnagetooonte/ totfynöec 5tjn bat öp ijem aï^ boen in geen periftdfoubebege*
trni/ maec betec geïegentïjepö bectoac^teH / batf^
toecfrifjoniuge foube mogen mebe b?engcn.
ïDacc ban öoctoeï geöurenbc ben fïaet bet ïiomep* toeï gecefoïbeect toaccnöem met bc pmtotjföm*
ten te öefenöecen / en eec aïïe na ben andeten te fïet*
nen/ ontaïïpe ecempeïen stjn gebalïen/ öie'tfcïbe
boïaomeïp betoijfen/ fo fal öp nocötang aïïecnïp ben/ ban te] banen inïjaec-ïupbectcoutoelofebpan*
\
beeïjaïen be uenïpfïeecemp^cnöiebponjïïcbenöen benöanbengenen/ bïe befeïbe fafte / bit toptoecbebigen/ bpbe
't^eiït toefenbe fafecn 6p onfen tpben gebenct/
ijanben fjebben genomen / fijn toebecbacen.
baet aen niet toiei te ttoijfeïen/ (q èetoejptö'auteut
%&c bnptfc ©o?ftcn öebbcnfïg/ boo?eenebictotie aïïjiec befe nengtorjfïge toijfen/ öic boo? öacemen^
öie &epfec itaeeï be V. op öen feectog ban &aren fcïjeïijfee tooojfïgtigtjepb (inMepnacïjtmgeban'tbe*
ftteeg/ baec ia ÖP gebangen toect / fohlepngeacöt/ ïepb <6ob^ ) aïïetoekomcnbe Dingen toiïlen eintnna
öat fp Öen / en infonbecöepb ben tooo?f5. Hanb-g?abe öe mate ban ïjaceepgen boo?ficï)tigïjepb : niet öat öp
ban %effen ïjeüben begeben in 't accoo?b / oftoeeleec Öen toeïaet batmen anbecfïn^ 't fc^ip met ben ficoom
in'tbeïieben ban ben &epfec. ^aet nocötang bcg foube ïaten b?ijben / fbnbec op'tcoec of'tcompa^
3Eanö-g?aben£cn fijne bonbgenoten mibbeïen nocö te ietten / maec fcySi bat öe toiïïe öe£ ^eccen banon^
bpna toacen in öaec gcöeeï/ engenoegfaem (inbien te beeïoffen/ becbo?gen jijnbe/ top öaecinfobecce
ben moeb en mi^tcoutoen Ben niet öabbe ontb?oïten) niet beöocen te tceöen / öat top on£ fouben ïaten
om in toepnig bagen ben ftepfecöaccnïegectoeöec* boojfïaen bit aenonfeneufegebonbentejtjn / maej:
bat top geöouben5ijn
toettigc /mibbeïen
t'onf et
«m boq?'töooft te brengen/ en metgoebeboo?fïg* beftmit
bimci^t / te aïïe
gcb?upfeen
bectoacötenöe
tigfjepb f fcloenöepb / en beïjenbigöcpb boïïjecbenbe
in öaec boo?nemen/niet aïïeen fig te befcöecmen/maec met iijbfaemöepb ^jne OBobbcïpe ö«ïpe / fbnbec
ooft om ben lkepfec5pboo?nemen te beletten/ fuïc on^ en onfe .nakomelingen boo? onïijbfaemöepb te
öat fp meec boo? öaec becbaefïöepö en geb?en ban becöangen in becacötinge onfec goebec faken / en
nenniffe baec m fp jjen-feïben begaben / 3p bectoon* ban b'aïmogcntöepb be#ï|eecen / ofon^ te begeben
nen / ban boo? öaec geïeben fcöabe / inöien fp Hen boo? öen tijö in öe uptecffe eHenbe / öie öet tegen*
moeb Ijabben betjouben / en getuacljt gacen bpanb fpoeöigfïe epnbe bec oo?ïoge on^ fonbt mogen bp*
te bctcoutoen. 'tJBelfc öen-ïupben infuïbenbeecïij* b?engen.
nen fïaet ïjabbe geb?acljt/ öatfpöaeclebenenfïaet
^iej? niet-te-min toeöet komenbetotiet eecfle boo?*
ijabben beclocen / ten mace ^ectoge iBaucitm^ ban nemen / om te beïieben öen ^tnm oit fïg ïiebecop
^èaren (gcoot-babec beö boo?ïucïjtigen <6?abe JBau* toaecfcöijndpe cebenen/ ban optfóftfjicMngc4&a*
ritm^ ban ^affau) en fijne bonbgenoten/ öen ge* be^ béetcoutoen / fo Kan upt öe boo?fepbe ttoeöer*
ïucfceïtjït ïjabben beeïoft.
iEen ecempeïen ïicötcïjjfe bemeent too?ben / fjoe <m*
^Bitl ban be ceïigie in ©janKcrjn / toacen na fa bee* toijfTelijk ö'eene öen |jebbenbectoo?pen/ becïatenöe
ïe bïoebïge fïcijben obecbjinneïp bebonben / in* öe mibbeïen öaecbec nootfaHeïijheöefcntie/ enöoe
Öten fp fo toel metm# tcoutoenaï^metgetoeecban toijffeïp fïg b'anbeceöebben begeben tot een fïanb*
oo^ïoge getoapent boacen getoeefl / en öen in ben ja* baflige cefoïutie met goeöe ceöenen / mi^tcoutoenöc
ce i57x. niet fo becee met fcï)onetooo?benbanben ban 't geïobe en feïjone beïoften Öaecöec bpanben/
tcouïofcn &oninn ïiaecï be I X. ïjabben laten mi^Iep* ö'eene boo? ogen öebbenbe be fcöaïfte oHtcoutoigljepö
öen/ bat fp en boo|t£aHe bie ban be ceïigie boojljet gepïeegt tegen benpecfoon ban ben Eanb-g?abe / en
ganfefte ïanb/ ben infijnöanbenombjjeebeïijïtbec* b'anbec öet becgoten bïoeb ban be bectabeïpe moo?ö
binnen $acij$ en eïbec^.
inoojb tebjo?ben/ Ijabben begeben.
Hnt bzft boïinge / gepïeegt bp be pjoteftanten ban
Cpnbeïp toaec men ft\xii\ fteecen of toenben (fept
^uptflanb en ©?anïicnn/ fïet men bat ïjacefaute b'anteuc) men i^ceft t'aïïentijben-bebonben(fonbec
ijs gelegen getoeefï / batfe ïjen öebben laten mi)£* öat opt anbec£ i^ gefïen ) men foube aïttjb^ bebinben/
maben/ be becminbecinge ban be bittecöepböaec* batfe öen in öace fotte gebacöteng?otelrjït^öabben
öeebpanben/ boo? fetjijnfeïen ban berfeftectïjepb / mi^cefeeut/ bic fïg öebbcn ïaten boo?fïaen bat een
en batfe baec boo? fijn gebalïen in be uptetfïc mïfe* Honinït of #?inee tegen fïjneonbccfaten (biebetoa*
tien/ tentijbe aï^ fp goebe mactjt öabben omfigte penen upt eenige oo?fafte/ öberecötbeecbig bic ooft
moeöte toefen / eenj* tegen öem öabbe genomen)
becfeuccen boo^tjacetoapenen.
foube
ïaten ongeto?often Ijct ïeet bpöemontfangen
^iec tegen betoijfï ïjp be becfcRectöepb bie öet m#tcoutoen i^ gebenbe: mant baec upt foube menbe* boo? onfcöuïb baneenigcecöt/ cebene/ eeceofeeb*
tomben bat ooft be gene bit in bcmeefïetegenfpoet ï^antöefe öingen öabben nopt fo beeïe pïaetfe in öate
toacen gebalïen / fulrbat fp fcljencntotïjctuptecfie ïjecten geöab / bat fpbe to?aeftgiecigöepb fouben öeb*
öe
gehomen te toefen / tot tjate becïoffïnge jijn gecaeht/ ben nonnen bebtoingen. Ifóaec öoubcn boo?ïjacen
öoo? bien fp Den niet lieten betoegen omfjacenbp* cegeï/ bat om te cegnecen/ öet geloof macötoo?*
anb anbcc£ te acljten ban Ijp toajJ. I^p becïjaeït ben gcb?oken / en bat fp öaec onbecfaten fo toeï mo*
Öet ecempeï ban bit ban IBaeeöbenbucg / öie fo bec< gen beeïepben met fcöone beïoften en ttbcn j nï£

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
öe moeöer£ öaüc Kinöercn met appelen en peeren. r« Sfettn.cn niet / fepö ly$l Öatbeb?pcc£]&oeci;eme*
<£n of top aï mepnöen Dat öcn honing ban &pan* | ïfjfe / gnojcig en onïnjtig fp uptcr naturen 3#j / nic:tc-min fo ïange fp eenige jonge öoeötecbcrboïgen/
gien Daer inconfeïentienfertoare/ Dan eenige anDe
Öcn
geïaten De beïccftfle / ïufljgfïe en gcöienftïgfie
re Die out fijngetoeefï/ en öatïjp tegen on^uiettoa;
re bMuöcnöe met een öeftige begeerte banöeaïöec* Diemen fouöe ftonncn bïnöen / fbnöcc öcn te cacöec*
tojectfïc bnane öie out i$ gefcijicö / fo KonDe n top hen eer fp tot öuntoiUesnu genomen* mepnentop
nocïjtoné tocï tcc contrarie uerncrlicn npt öe KennifTe bat öe f^mjeen in öacen êanöeïfogclcertjiietjijni
ban fijn natnee/ actiën / en ban öcn lïaeö öïe Jjp 3öicïac^ J^acöiabcl frett öcn Dit boojöainaotfa&r?
ïijiifjen fïecen op öaer cotnpa^f fcggcnöe öaj:|p op
gebmpat.
J&il men Scm beter Kennen / nien bcmerue oen bcpöcn 5tjöen ebentoeï ter Ijanö moeten toefen/ te
ïïaeö Die l)p ï)ccft gebmpfct/ en Die top gcfïen öebben ; toeten om een gcöacntc banfacötmocöigïjcpö/ gjc=
öcn i£ertog ban&lba/ ©ecga£/ ïHjoöa/ öengra:
jtcontoigöcpö enbecmïjcctigöcpöteJouöeM/ 'cnejoft
ten commanöcuc 3Don 3lou# / ®ou 3°Öan / Jij* om
't bïaö om teftreeen / a\$t^'i\m$eaw$Qf*
nen ^ecretacig «isfrobcöo / Den Caröinaeï <J5can* ö^acgt / öat i$ : Dat fp ook alfo tocï moetenfio)^iÊn
briïe en anöecc Öie [jp opt in öefe ïanöcn fyetft ge* De to?ceö|)cpD/ ontrontoe en ongcnaöe / en öjat ^»
ujupUt / jijnfc niet aUc getoeeft fanöctïingc in fojcel* tn'et ban noöc öeböcn Deuc^bclijli te toefen / a$fp
Ijepö / onuannljcrtigljcpD / £artnec&igBepö / fon* maer fnïr fcöpnen. &t 18. capittcï ijan fijouocp*
öer confeientie / reeïjt / eere/ geloof/ ja ooit i?cr* hen / gcintituïeert / denPrincé, ijSboïban^öani^
ge ïccringen : ÖP toenfcöt öat op aïle öe poppen ban
b?cemt ban jottemcrifi$fijfcgcpd* geneuglijKeracö* örfleöenöer
Bcöcrïanöen toacegcfelncbc.nlj{Ct3jfa*
tenöe te firn De fp?mgcnö e bjoéö- aöeren ban |)ace bp*
anDcn/ Dan opt ïantman te fien öcn regen in ttèoogïiacn^ fp^CCfi-toOO^t
/ betrout
niet ? "gy
fuit niet bete! tot beyoubrmfte ban fijnen pugfïe*
drogen worden : afbeel
mecr'tflenc
bpöe^nfcmct
en
eecen too?t geb^upfet / weeft g^rou
So öie ban <0tanaöcn (fo to^eeöeïgfcbobenirac* raeeröer
betrout
niemand.
ratc/ rere en ecö becmoojö) mochten berrgfen/ fp
mier Die op ben fpaenfen leefl feJ^ocnen / fpot^
fouöen oné raöcn/ Dat top on£ met öcin te betren*
ten
onbefcïjaemöeïijn met on^ / en becben feggen :
toen niet fouöen ïaten beöjiegen / maecöattopong
toijffelgK en boo^ncötigïijïïfouDentoacötenbanonfe dat alle mis-trouwen moet geweert worden , ^jro tot
l)o oföcn fo goeöen Koop te geben.
eenen gocöcn pep^ te feomen/ en öat men on^con>
tutten faï gunnen / öaec mcöe top ceben fonöen öcb?
iilèaec / fepö ö'auteuc / Ijate bcöcate b?tenbcn /
onöec ong ftmbe/ fnïïen feggen/ öat Dteboojfepöe öcn om bccfcHcct te 3pm
üpbjaecïtf: / öocijet mac0 bcfïaen betroutoenen
nipoen al Dooö 5ijn. 't^toaer/ fepöijp/ öanöen
nicetfer feeft nocl) / en toecht norjj cben Dapper tot goeöc bcrfeftcctöepö te nemen. aBant inöicn top bc*
ben fejben rpnöe/ maer meteen anöer e öanöcïutge/ trontoen toiUcn/5o beliocbc» top geen bccfciicct^pö /
bic bp meent ïjem bojöccïguer te toefen / toaec na öat of inöien men w$ goeöe bcr felïcctïjepö tojïgcbcn / fo
I)p eenige jaren getracht ïjeeft met to^eetljcpö te ber* en beïjoeben top niet te uetrontoen : ten toareöat
ftacn/ een natie öie Den ^pangiaect boo? bcrïicn^ men feggen müöe / Dat#p betcout üie een goeö jpanö
jjouö afé geen ïjerö lyetibcnbe : en fïenöe öat |jp ober* neemt Dat öcfcljuïöö^icmacï fobccltoaccöic|^/ of
mit£ onfe fïanöbaftigtjepD met öie maniere tocpnig Dat ÖP bcrfe&etti^ / öie een panööceft / bat maer
ijo^betbe/ öerft gocö gcbonöenöejacötmoeöigöepö De beïft ban öc fcönïö fo.nöc mogen gelöen/^n bc cefie
jbanDenfïccacn3teeutotecontccfcpten/ en beöieren ! op'tgoeögcïobeban
jijucn
ffüu n / i$j öat
j^acc öcn öoocDfien
^oon/bpanD
öicfe,finge
metfoetigöepötotöcmtcnoöen/ ntcr om öenmeer
Den ftoninfc ban ^pangien on^ foübe bcrfcReccn met
te fpacen / maer om öet mctfle geman*
fflaet toe ïjent öcn perfoon ban Den ^ince ban bo?cötocïjtcn nanDc Uabucige $nncen / tot onDct^
pacma tocï öient / om iim eenbonöigen ö'ogen te ÖouDinge ban 't tractaet»
bccbïinöen öoo^ een gebepngöe gocöccticrent&epD en
hierop / fept D' auteur ban 't boerltcn / -fïactte
feïjijn ban facïjtmoeaigöepö / met toeïhc Dengöen öe* ïctten / Datöefe bo?gcn fouöen ,fpn mincen bie öe
fen $>|ince alom toccöbccöeben/ <0oö gebe öat öp ïïoomfe reïigie öebbcn bcrtoo?pen / of öie ^efeïbe
fufr (fepöljp) inöertoacröcpö 3P / maer ift ftan öet nocï) onbcröouöcn.
Wat men ficï) jouöe berttoutocn opjöe bo^cötogtcit
niet tocï geïoben/ becmit^ ÖP bieet Dat ïjetfpjeeö*
banöe^nn
cenDie De ïïoomfc .cebgic nocö w|i§n=
tooo^öbp öc 2?taïten bpfonöecïijlt too^tflep^actifeect :
Die niet kan veynfen , die kan niet regeren. Ü©aec toe gen/ toaec grote ötoae^pö : öetogïe feher ^ öat
^on 2oDan meöeïafïgeïjaö ïjeeft/ maecDoo?fime fp met Den anöecen baf^cnjö 5pn betbanben-tot onfec
uptrocpngc ./ fo Daefl gen öacr toe eemge geiegënt*
ionge
boeren.^paenfc öcfeigöcpö niet [jaööe fionnen npt*
nier
't'feteeonöec
fèbkDe öat
n. men
%ceü\u
/ öan Dat
feggenbecfcöpne
i$tcmogen
anöer^fouöe
JBacr/ b?aegtïtp/ inaer toe öient bit * om oug Den ïjepö
De &cïjapen foUDe betcoutocn / otiöcc De ï©oïben
72.) 3}taliacnfcn aect te .ïccccn hennen/ ofomDietont?
ïecren* Öebben top binnen Bnttoerpcn niet gefien bo^cötocgte.
Dat eenen ^>pmon €ucft/ 3Itaïiaeng üoopman/
^n be bo?cï)tocljte Der fpjincen bic öc ïloomfc cc*
Öcm beeïe jaren metbeeïe bcïceftï)cptbalfcöeïijft ïjeeft ïigie öebben bectoomen / Kan geen feheeïje^ö gebén :
gebepnfï een bnenö te 3|jn ban ^econimo (CiJeoDati/ öetogïe fp toeï toeten of beoogen te .toeten/ öat fjet
en miööeïer ttjö te ffacn na fijn ïeben / 't toelh öp tjcm ïjeplicï) ber&onö / öacr ban De lioninïiban J>patigi(;!i
ten ïefïen moo^Öaöeïijfe «am / om te torenen een 'töoofti^/ cen^ meefïer ban ou^ 3pnDe / ben.toeïjb
beeïtoeeïi^ faï geben om ftacc feïbente öefenöccen/
cjuefïie
Die
tuffeïjen
öcn
ïange
toa^
becfoent
*
'öaec
na
öat cenen anöeccn ^jtaliacn / een jonge Docöter De öatfetoepnicïjtgD^ fouDen Dcbbenom cpö^ceboLjg*
fcïjoonfïc Dec feïber fïaD en ban Den feïtien ïjupfe/ beeïe tocïjttcDenftcn.
gfclatc flacn (fepöDp) öe öifpute / toaec top of
jaren met grote moepte cetfï ter onecce / en öacr na/
onfe boegen onfen fcïjuïöenacc 5out|cn te ceeïjt fïd*
fo 't fetjr en / tcc eccc ïjeeft becboïgt / met öc ge* ïen / of (genomen öp toaec tot onfenen ïjaren
bop?*
bcpnmjepö ban een fonDerïingc lief De / Dat ÖP ben
öecöcn Dag ban öet bmpïoft / öepmeïijft \ö gccepfl öecï gcconDcmnecct) ujie De gene fouöe $pn Die öe
fententie tegen ïjem fouDe crcctitcrcn k
na gjtaïien /'Ijacr tocï tconïoofTijit bccïatenöe *
genomen Dat onfe bojgen macïjtig ïoaren om
«JnDien D'^'taïiaenfe ïtooplupöcn fuïfte meefïcr^ ïjem<&neen
goeö oo^ïocï) te maheu : fo mofïcn top 5pne
fïjn ban bepufen / toat bcctoacötcn top (fept öp) ban
D'^jtaïiacnfe $$inten j Die geen anöcce öanDcïinge onöecfaten too?öcn / op'tbertcoutocn onfcrbo?cI)*
öan bepnfen ucbbcngcïcect : Dacc in Dcfen aüe D'an* togten : aï^ ÖP öan 't 3pnenfcl)oonftenon£ met ben
öere moet te babcn gacn / Dctoijïe De geïcgentïjcpD oo^en name / of öe pïaetfen becfcUccöe öacr inïjp
ban De faUefuïrbanïjcmbecepfcöt/ Denïaftbanfïj* toeet onfe öefentie te befïaeii. a©atraeb^ fulïcn.top
nen mccfïer ï)cm .fnïr qebiet I en fijn nature Daer toe ïjem Dacïjbaecöen/ of onfe bo^ctU be bojgen ge*
meer ip genegen Dan anöcre 2|taïiancn / aïö jijn* Dacbbaect sünöe/ fuïïen ^p tjem tecflonö een ïegec
üe ban ^aufeïgfee af aomfle*
ban 50000 mannen boo? 't öóóft leggen > of fuïïen fp
X +
(om
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(om moepten m pcricttïeti te féDutoen) Den laten ge*
nocgen met eenig laft bat DP on£ fal opleggen / afê
Dat top toebecom mepnen te rebelleren/ Dat top fes
crete confpiratien Dabben gemaeht / of upteclnn bat
top Ijcn met fcboon genoeg toilDen leggen om gegce*
feit te tooien* en in allen geballe be faïtc in pjocefle
fïaenbe / en top miDDelct-tijD De holten met Den b*$
OetojaftcDieDeboj'
joube toton0betracDtinge
en Dooft
sen
foiiDenbetalcnDe/
Doen mogen/
ban Daer

ben geDab Debben ban ben Itèaroufê ban SSergcn en
Den Deere ban JBontignp/ inbienDeïlioninhDeti>
Dinge niet DaDDe ontfangen / Dat meefl alle be flcöeu
ban Hollanb en Eelanb be toapencu DaDDen aenge^
nomen/ en 't innemen oan De fieDen ban 25ergen in
^enegoutoen en ©aïenrrjn : toaer Doo? ooit De getto*
ge ban ^llba geDtoongen toerbe / 't ftocerb in De
fcDepDe te DonDen / Dat l)P Daïf DaDDe uptgettochen/
om te Doen ftetben De booinaemtïe ban De .ïfêagi*
fïraet en bnrgetpe ban buitel / om Den anDeren een
b^eefeacn te jagen.
2|nDien oon DeDeeren ^arqui.é enbanlDontig*
np Daer ïeben Debben beeïoren Doo^ Dien men ber*
fiont crimen lxfx Majeftatis te toefen / be obetïebecin*
ge ban een requefïc / fïrecnenbe tot 5tjnen en bcr lm*
ben bienfle / en Dat om geïpe oojfahe De geöeputrer*
De in^pangien/De bojgerpe ban^ntfT^ï en anbere bic
Den minflegeoppofeert Dabben/ Den foubcn geboïgs
Debben : fo ïaet befen auteur een pegeïpen beben*
hen / toaer mebe top foubcn bolfïaen / iuöien men
(Dat <0oD betDoeDe) ban ong meefïcr toarc / of 5p pe*
manD fouDen laten ïeben ban De gene Die DeDeeren
£>pangiaetDen t'Daren Dienfïe fouDen noDigacljten/
en on^ beter tracteren Dan b'arme f^nbianen / ban
ben toemen jpnocDtan^ nopt eenig teeb Dabben ont*
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me/ niet meer nonnen Deïpeu Dan 'tfuppenuaDe
DooD.
D'SCuteur ftan ooft niet geïoobcn Dat eenige $un*
ten Die De baïfcDepD en tojeetïjepD ban onfe tcgenpactpeoeftentsön/ ficpfo bette fonöen toilïen laten betïcpDen/ Dat 5P in fuïfter boegen InDarebefcDecme*
iiiffé fouDen nemen' t onnofel bioeb ban Defen onfcDuï;
Digen beebmftten boïhe/ 'ttoeïlt in bare macDt niet
fouöe toefen te bebouöen/ of Daer fcDaDeterepare*
een/ en Dat fp Daetom Date eereenconfeienticniet
fottben toiïlen fteïïcn in alfulftenpccicuï/ al toaer 't
Datfc Daer toe ook beefocDt toojDen: Detoeïlte bp De
naïtomeïingen ttn eeutoigen Dage gtoteïp bebïent
fouben bigben: toant ban aïfullicn fcDün ban bjebe
ïtan niet anber£ Dan een ttageDie gefpeelt too^bcn j
Dati£/ een b?oajn begin/ eneenberbuetig/ ellenDig epnDe.
$f es ban i$ een merfteïijS erempcï in ff erbinanbo / fangen.
^oube Dit De ctflFcni*S onfer nafeomeïingen toefen/
D'eerfïe ban Den Dnpfe ban 2firragon/ fóoninftban in be pïaetfe ban DefonDerïingeb?pDepD Die top ban
3kapeïo7 betoelïte niet Decft nagelaten De 4ÊDeI-ïup* onfe boo^ouberen Debben geerft / Dat ban uicmanDg
Den ban stjnen rpe/ Die tegen Dem opgefïaenDaD* pecfoon en goebeten niet macD tooien geöifponeett/
Den / te Doen fïetben : niet tcgenfïaenbe in 't accoo^D Danbpjuflitiei
met Dem gemaent becfcDepben finten bojge toaren
^ietom moet men berfïaen Dat top niet alleen
getoo^ben J en De boegen toonDen nopt Dat Den De fcDulDig 5ijn Defe contributieu / Die niet Dan rofen
bojgtocbteterDertcnginft/ nabatDetmibbeï/ ban 3ijn / tegen De Doornen ber tprannpe boo? ong en onfe
De |afte te Deïpeu ofte teelten / Den toag benomen.
naftomeliugen te berfïrecïien / maer ook boo? on£
W$ men ooft toil bemethen Dat Den |tau$ ban ïio?
gene on£
tegen 't3ijnDe.
toegen macDt
aï^ top Die/ toilïen
me ober fo beeïe jaren Deeftgeercommuniceect alle leben/
in on£ bpanb^
fouDe obetïiomen
finten ban fijne religie niet sijnDe/ en Daer Deer*
j^aer 't befte ban aïïen $ / Dat 5? feggen / Dat ïjet
febapppe tot roof gegeben ; en Dat Den ^paenfen be Staten ban De p?obintten fouDen toefen/ Die met
Jjoogmact öen obetsuïr niet alleen $ Djcpgenbe/ onjj tracteren fuïltn / Dat top fouDen beDouöen De
maer oor arbepDenbe/ om Öen te bjengen onDet De erercitic ban De religie / Dat Det b?emD hrgff^-boïR
^paenfe monarrDie / Die Den fo Doog in 't Derte lept : bettrecnen foube l en bat top Daer om niet fouDen
mat oerfe&ertDepD fouDe ong Dan nonnen geben De Debben te bjefen.
öojgtoebte ban Degene Die De Öoomfe reïigie Ijcbben
^nDien sp met be boo?gaenbe rebenen on^ befpot^
bertoo?pen *. en boben Dien gelooft Dp niet Dat pe* ten / baojtoae r fp Denhen ong met Defe bïinD en Doof .
manD onDer bojgtocljt bp Den ïeeto fouDe toillente te maften, löat Debben top ban De Staten Der felber
gafegaen.
pjobintien te bertoacDten \ fnllen 5p Den fcDepben
f£c toilïen feggen bat be feoninn ban &pangien ban beg ïioninh^ autoritept> fulïen 3p Dem Den toom ( Fol 73.)
eenige metReïijRe fommen ban penningen ergens in in De monD toetpen cm on£ te befcDermen {
ten DerDe Danb fouDe fïelïen tot berfe&ecingc ban t}^t
Wn toeten Dat 5? met DiergelDftea^ be pjfncipaeï*
tractaet/ ig te fïec&t. JEant fo beïegeïb*?fouDeDP
fleben ban ©ïaenberen in 't net Debben gebgocDt»
niet mogen confïgneren / of DP foube tiènmael fo fïe
<5n infonberbepD i^ aen Dicban<&entgefonDen ge*
feeele ban Defe ïanDen uptpecfen- i^ier bp geboegt toeefï De Deere ban 4ï&anup / bie men bebt gebmpften
Dat een magere befeftertljepD i£ / Dat men Den fouDe ben uaem ban De Staten ban ^enegoutoen / 3Cr*
laten boojfiaen Dat De ftoninfe ban &pangien fidj om tDop^ en anbere pjobintien met feer febone tooo^Den/
't berïieó ban een fomme gclöp / fouDe ontDouDcn in alle fcljijne of De Staten berfïaen DaDDen/ Dat
ban Den Infl fijnDer töiaengicrigjjepD te boeten / ober men Den tjet erercitie ban be religie foube Debben la*
Den genen Daer af DpberlïaetfogrofJijntesijngcin'
tenBiaer
genieten.
een toepnig tijö£ Dier na aï£ men nu ber*
jnrieeet.
3Dat men om be gemeente te papen / befelbe fouöe flont Datfe nn berre genoeg bp De oren toaren gelept /
b?oet manen bat men boo? ben pep£ fouDe ontlaf! 3ijn Decft llicDacöot De 3afte bp Der DanD genomen en
tan De contribntien/ Diebe^paen^gefinbe feggen fo boo?t eetfïe De Danbelinge ban De Deere ban JUDanup
groot te fïjn batfe boo? be gemeente onbjaeebïijfe 5|jn/
DoenDe/
geenDangefïant
met beeïe
goeDe DeeftDenniet-minonDerDou*
Dopen: en aï£ men Dem fpjaft
nteenenöe ong aïfo Den fonig om Den monb fme? Den
ban De reïigie / bcgccrDe Dat men Dat attgftel op
renDe/ ban 't bagebier in De öelïetc lepDen.
^et toaer e.en bJonDetlijnefaRe/ DatDenftoninn 't leflfouDebouDen en anDeren eerfï af DanDeïen. <©p
ban J>pangien / Die met fnïnen fjettneeftigen getoeïD Detoeïlte berD?agen sijnbe / riet Den batfe Den ïtoninft
tegen alle reeljt en rcDtïijftljepDonjSDeeft toilïen be* en |)?iuce ban $arma niet fouben offenceren / batfe
faffen / met een eeutoige febattinge ban Den 10. pen* ban be reïigie fouben f toijgen / en bat alïe boo?gaen*
ninlt te betalen ban alle goeDeren en ftoopmanfcljap* De bingen te beter fouben bergeten bnjbcn.
(Cen ïeffen / be gebeputeerbe ban <0e.nt binnen
pen Die in Defe ÏanDen fouDenbetftocbtwo?ben/ ten
ti)Deals5 f)p feer toepnig taa^ bergramt/ten opfien ban <^oontift/ en in bc tegcntooo?bigbept ban benzin*
't gene seDert gebeurt #/ Dat ÖP on^ nufonDe b?p ce ban patina in bebat ban eenige poinctcn gefto*
laten ban alle fcljattingen en contribntien.
men 5tjnbe/ D^ft be i^üice banJipai'mabeDanbe*
€n Ijceft bt> aï|5 Doe niet nonnen betoeeeïjt mo?Den ïinge ban ÖicDarDot geDefabopeert. 3Dacr napeeft
Doo? eenig bectoog ban 't berDerf Der ïanDen / Die ÜicDarDot ooft eenige poinctcn geïocDent Die bP
Daer felteenjït upt mofl boïgcn / in ber boegen bat be gcaecojbcecc Daöbe. %!>it$ be maniere ban bare
gecommitteetbe banbep^obintientotDienepnbege* DanDeïingcn. €n De fïaD obergegebrn 3tjnDe /
fonben aen Den noninli in ^>pangien/ geen beter fou^ i geeft men bet \nrnb fcDanbale/ fait gereht in De
I
lengte
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ïengte en tyettc / bat men fect na aïle be tigoceufe
't £ijn utoe epïanDenbicljpb^ijb/ om bie te ncijgen fal ÖP niet ïaten eenige moepten en liofïen te
pïaccaten baec in öeeft begrepen.
3£ieg top on£ niet ïjebben boo? te ïaten ftaen/ bat boen / alle cojtoifïen en aubaben te fpclen / en bir
eenige petfoucn / op öe name ban De Staten met on£ !}ebbcnbe oJJöacefaftcno^etcfïeHen/ Dat in 't Be*
fouben Danbeïen / anbcc£ Dan De gene / Die bubbch DetlanD Daec na nieinanDD'oocenfalopftenenofna
öec en bal! êbec 5ijn ban De ^pangiaecDen / en bat op De toapenen tafïen.
be commiffte/ inftructic en met be teeïten ban ben
V&itg 't eenige mibbeï Daec meDc fp ban on^ becDo*
aoniuït ban J>pangien / Daec ban fp met een mul pen mecfïec^ te tooien : toant men moet toeten /
bat btn Ibpangiaett be fane ban btft ïanben fotoeï
/
fouben tuyhen.
becfïaet
/ bat Dp tocï toeet / battcc nocï) 2 5. ficben in
©e gene Die ong geecnetnbefebjabbeïingfagen/
ïaten ïupben/ bat<£Dampagnpentficïjacbot/ biet onfc öanben 3ijn / bit ïjp met geen getoeïb maeï) tom*
toe fouDefijngcbeputcect/ Dit3Dnttoeefobeccebcc* nen / aï oojïogbe öp nocï) 500 jacen / inDicn top gece*
tyemt ban De gunfïe Defec ïanben / al£ ben b?eemftert foïbeect bïijben boo? onfc en on fee naftomeïïngcn b?p5
Depö fo bele te Doen / aï^ onfc booj oubecg bit ons! bt*
Jtëooj in &pangien / 't 3tjn ttoce SDoutgon jong / feïbeöebbenacïjtecgeïaten/
Rebben gebaen / Dpcn
bat igtt feggen / tnjtt onbefcgaemDe leugenaecg/
Die be ftenniffc <©oög Die 5P Rebben / tec ïief Dcban Öoub 't pactuuc niet getoonnenmetDebecobcciuge
Den SÜfgob bec toeceïtïijftec Dingen / bectoojpem
ban eenige ïanb- fteben / om 't fpeï te betfeheecn.
3£ie top ïjen onttoijffeïijït nimmecmeec fuïïen ïaten
Sïcngaenöc ben <£beïbom ban Dectoect£ ober /baec
Öebben/
macc beel eec bectoacötenaïfulïicuepnbe/
men gcoce feeflc afmaeftt / bunht u bat in gun be
aï^
on^
<Bob
aïmacötig geïieben faï te gebcn : inbitn
DeucDt en bjomigbcpDbanbateBooj-ouDetéigbec* top
niet
met
eenen benftcn on^ feïben cnbrgcïjeeïe
fcDrjnenbe* fytbbtn jnbemaniedijftefiemmigtjepb/
gemeente
te
begebcn
in bc$ bml$ ïjanben : Diefuïft^
autocitept en pbec tot be b#Depb entoeïbacenban
niet
ïjebben
becDient
/ aï^ 3ijnDe bp getupgniffe De
Den ïanbe/ biein ben opceeïjten <£Êbcïbom becepfcDt
facï)tmoeDigf!e
/
aïbecgetcoufie/
flanDbaftigfïe na*
too?t* of $ijn 3p be gene Die ficl> fcïf^ tot fïabcbege* tic/
en De tyeemfïeban De bïoeDbergietinge bit op
ben / om 't tocïüacen en b?pgepb ban btn ïanbe te bec aecben too?t gebonben.
Deïpen beebmeften* in biengpgiecbanDetgeboeïen
öec «èpangiaecben Doodben / mocDt u baec ban betfe*
5De gene bit niet geïobenbatono'aïfuïftenbanftet 3
ftect ijouoen booj be getupgenijfen ban ïjace befïe toon: becepb/ bit mogen betooo^benban^on3|o* ,
Dan toeï geïoben. ^ie gefept geeft : batbeïlomnït
b^ienbeu.
JIDarttbe ï^eecen bit fp niet nïoeft genoeg acgten om ïiebec foube 5ijncen^eecc ban bec aecben/ bomen/ '
tot fjace faHcn tegebntpnen/ bie feggen fp te tuefen beefïen/ bo(fcl)en/ tooïben/ toatecen/ en biffeïjeu bcfec '
geftleebe beefïen i be gene bit in eenige mecfteïijue fa? ïanben/ ban te ïijben bat eenen pecfoon/ biebetoa*
hen fcDijnen gebmpfct tetoo?ben/ noemen fpbcïtfe* penen tegen ïjen gebjagen/ bencebeïïcnacngcïjan* >
ïen : bic tot be feccete bobbeïc bienftcn / alias betca* genöabbe/ of in 'tminfiemetïiettecijebefmettoa^ >
Decijen / Den ïjebben ïaten gebmphen / en bic Douben te/ baec in foube ïeben. ^pnbli)fti^5nnemeeninge ,t>
fp ooft in fuïftec ecce aïg be gebmpfttebeccabec^aï* bat top en onfe naïtomeïingen fouben moeten geïo*
tnb£ geöouben sijn getoeeft / 3P gebben ooft geen an* ben / Dat ben idaug een 3ieïe upt Den ^emeï tcecfeen/
öec loon te bcctoacDten / en be minbece bit in menig* en in 'tDiepfïeDecÖcïïenbectoo^pen/ ofuptbecïjeï*
tt't ïfof boïgen/ om geabanceect te too?bentotee* ïen in 't fcfjoonfteDe^l^emeï^fteïïenfouDerionnen/ '*
offiecben. »*
nïgefïaten / bit fouben niet latenV feggen 3P / 't $of geïijK5ï)»egcfcï)^ebencec&tenbecmeïDen/
2|nDien men meent Dat bit maec tooojben 3ijn/
te belieben / aï toaec 't met coppeïbjaepen / geïijft
men ooft fïet / bat b'eene 3ónen outfleu foon beeft ge* ïeefl 't gene be ièpangiaecben felbe ïjebben gefeïj^eben
fjout acn een toeïbeftenöe bjienbeïijfte 3Inffcoütoe ban ïjace ^Jnbifc ïjanbeïingen / baecfefeïbebecDaïen
upt öacen
/ of om ficb ontfïcöïijft te mahen / beïc
ban ben ïfobe/ b'anbec fpeeïtopbebioïen/ Dctorjlc miïioenen ïufï
menfeben becmoo?t te öebben / bit öen
mijn Deeten De ^pangiaecben en ^Italianen / 3ijn
öocDtecj» onbecgouben / en be geene bit toat eecïpftec nopt becgcamt of pet nuf baen Dabben / op betoeïfte
toiïïcn fcDijnen/ bit Doen gacc cc quctïcn te ï£ob e bp ! 5p ooft 't minfïececDt ban DcecfcDappue niet Daöbm.
©ecgeujftcnöe bit met onfe gefïeïteniffe / bitft Dou^
ïjace fcgoonfïe nichten pjefentecen / of Doo? De &pan*
giaectg botten boibeccn. 3Dit£ be bjomigïjepb niet ben booj gctebeïïeecbe onbecfaten be^ ïioninc / het
ban bien «tfbeïbom/ 't tocïït niet bjcmtbeljoorcn te teeg en becïocDenbcmenfcDen/ ontoeecbigbecmen*
acgten De gene Die ban Den jace 1567. tot 1576, te fcDcnjfcec gemeenfcDap en tot bertbiece en ftoeecbe
gcepgeut/ mepnenbe bat fpmet onfen bïoebe <Soö
ï^obeDeuuenbecfteect.
bienfïe
boen/ en met ong te ïaten ïeben Den feïben
©e gene nu Die te i^obc eenige cecompenfen genie*
ten/ Die ontflaetmen meteenbnefnenbanbebeta* becboemen / toat ïjebben top ban Den te bectoacDten *
cètclt u boo^ ogen be boob bec «öjabcn ban<èg*
ïinge ban 't gene3pbenacmenbo^gec^afgebo?gten mont
en ï^oome/ aïïcen om batfe btn Ftettcc^nict
ïjen geboet en gehleeb öebben: of men geeft öen be
goebecen ban be gene bit fïcï) bpomjb?amenjKbja* genoeg fouben Ijcbbm bebtoongen: baecnocDtanp'
gen/ om be opgaenbe bomen tec öaïbecfcoaffcöeaf alïe toijfe ïupöen bccflaen / bat in 't fluit ban be cege*
te öoutoen/ bie03pupbcïanb ïuubenbeuï^ bec bof* cinge biïttoifê boo? be bingecen moet tooien gefïcn
om ecgec tefcDoutoen: cnoojbecïtfcïfé/ of gp niet
fcï)en toojoen genoemt
<&\u Dan/ fept Dp/ totbematetie tnebec te nee* 100 Doof ben fouD gebben becbeuct / aï^ be boo^cDje*
ren / fo beïjocen top inbacïjtig te toefen / a$ men ben ^eecen becbient Dabben Dct fcD^appeu eenbec
on£ met becfuphecbe cebcnen toil beclepben / bat fpcU'eh te ïijben.
3£an 't fcDijnt bat eenige ficD b^pijepb toefcD?öben
De
geblanchette
aïtijD Demecfl
fufpect
ban De toiïben/
om oattet bcïeflecben fouben moeten/ aï^
poeften
: geïijift jjoccen
mijn ifeece
^?ince
ban 51'jn
^angien
l?og. «iBog. Den ^eece ban &cUe£ een b?acl)t ban ge* of be menigte Dem foube becfaben/ ofbegcoteban
nabe öcg itoninhó Dem obecb^engenbe / tot ant* 't toeeït boenontfïen. ^itijSeengcotcflecDtigDept.
toooïöc gaf/ bat i)p baec banaltefcgoonfp^anom Iftttft ben Dectoge ban %\ba / bjaegt Dp / toeï ftonnen
becfact tooien met De D00D ban 1 8 000 pecfonen / Die
te gclobén: toant onttoijfeïijft ïjoe bat 'tfcyoonge* Dp in ^pangien toeDecftccen
De cappo^teecbe Diccte
ïaet meecbec i^ / ïjoe bat be toijfe öen baec min op faï
ïanbe
boo?
beufê
Danben
Dabbe
bectcoutocn (bpfonbec in fijnen bpaub) na 't feggen u niet bat DP toat meec foube boen fiecbeni öunïtt
gebaen Debuen/ Dab
bauDe^taïianen.
men ficïj met bc toapenen niet getocert*
Cbi te fa pui charetfa cbenonfole
W i$ 't bat be i>?ince ban pacma in be gecowjue*
Tba ingannato ó tmgannar vole,
fleecbe fïeben/ bt$ ï^oninb^ fententie niet tec txttu* **
batié:
tit fïeït / en aïïe bagen in eïïtc fïab 100 Doof ben boet **
af Doutoen : bat too^b niet gelaten bp geb?eït ban ?»
Die boven reden u veel fchoon gelaets betoont ,
macDtoftoiïïe/ maec om bat top on£ tegen Dem niet ?»
Die heeft u al ia 't net , of hy hadde u geern gchoonc. fouben cefoibcceu / geiij» top tegen ben ^ectog ban »i
^ïba
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maften/
5°^IbaöcÖÊn.'tBdfton^onbÉttomïproitbe
en baer mebe toare be ïjope te niet ban ö'eplanben

[ gen geb?eft ben bpanb ben toeg niet openen/ en onfen
nakomelingen beeepöen eene ellenöigeerffenifTebaii
?> met piactijfte te hengen.
eentoige fïabernpe. 3t>oo>t^ bc rïjacït |>p Öoc fo?gbn^
IBaet laet ti niet boojfïacn bat ppnieefter ban bc
belijft onfe
boo?-o*nberen
tgpïjepb
fytbbm /ber^
epïanben 3nnbe/ öe refteningc effen af foubeïopen/ bebigt
en betoaert
/ en batl)are
fnïfte
eene typïjcpb
bie
of inbicn gp fuïr ntnc reftcninge maeftt / fetïptupt tfebert btn tijö ban ifoo jacen nopt met fïabernpe
innen 'fin/ op Dat gpgeenttocemacïreftent/ gdijft ban
nptöeemfe natiën i^ beïaf! getoeefl / 'tujdh
öe gene bit fonöcr toeert renenen/ en geeft aïu fin- toepnig natiën ban Detoerelb fouben mogen feggen,
nen baer toe bat gnnliooftüjeïuetoacct/ opbattrp Beröaelt boo^t^ §ot batben^oninftban^pangien
't niet fbnbec ioquatur en berlicfï : toant a$ ban te anno 1*59. ban be Staten be£ lanb^ niet fyabbt
feggen/ toie fou 't pebben gebackt! toaerteïaet.
mogen bertoerben t'3pnen affcöepbe al^ bP.na it>pan*
iftet fefterfle mibbeï onfer begoubemfTe faï men be* gien bertroft / bat bP T°oo ^pangiaerbeh alhier te
binben te toefen/ bat men b'oten ftop boojaïfuïfte ïanbe moeïjt laten tot bebeflinge oer frontieren /
fpeeï-ïupben/ bit alleen arbepben onfe perten re ber- 'ttoeïft be <0?abe ban Cgmout en meet treffenjfte
fioutoen / ttoifïen / ttoeebjaefjten/ en febeuringen on* perfonagien giiaïijften b^öbe beftomen/ en fept bat
btx on£ te 3aepen / en baër mebe baer p?oftjt te boen. ö'erempeïen ber boo^ïebcn bingen ong be|joren3ulftg[
ïDant 3P fouben uiet toepnig achten uptgeteebt te te onbertoijfen / bat top toijfer mogen 3vjn ban fnihe
pebben/ inbienfp ongaen'tpanörfenftonbenb^en' bit met'er ellen ban öare neu^ tonföcpb toiften meten
be toeftomenbe bingen/ toetenbe bat niet een ï)an?
gen ; toant na 't gemeen fp?eeft-tooo?t/
ban onfen ïjoofbe fonber be geïjengeniffe <0ob^ faï
iUs een vrouwe tot 't gehore, en een ftad komt ter too?ben geltrenftt/ en bat fjp meefter i$l cnmljet
fprake :
minfle niet toeftoet 't boomemen ban ben genen bie
So fal fy hucken , ende defe en fal 't niet lang maken.
met g?oot onrecöt aengenomen ïjebben on^ te ber*
B)aer feggen fommige / men ftan niet berbeuren moo^ben.
l)aer pjopofïwn Dorenbe : toant men ftan 't laten ba*
3&it f 5ept öp / too?t in 't mibben ban 011^ getupgt/
ren / in bien ton niet bocnbeelg genoeg nonnen bebii*= booj
be ojome ffeben ban HïfcmaecenHtpöen/ en
gen / gcïrjft tot 23jeba en ïleuïen i$ gefdjict.
boo? on^ alïen bit gefïen bebbenbat(6oba(macötig
®aet tegen fept bp bat ben pjoebenben ftoftsijn 'tberïie^ ban Eierft3ee ('t toelft top genoeg ac|)ten te
tongeberb?ant/ 'ttoeïfttopnopcnbeiSlenïen/ t'on- toefen 't mibbeï ban onfen fefteren onberganft) $etft
fee fcöabe tod getoaer 3D»i getoo?bcn: toant &et# beranbert tot een mibbeï ban onfer aller benoffm*
ftenneïpft bat öet fetoe !)eeft gebient / om te pjactife* ge: befeïbe <Dob ïeeft / f)P en Ijeeftonfe (of bed eer
ten bc mibbcien baer mtbt men ICrtöopg / ïf enegou* 3pne fafte ) niet öu£ ïange boo^gefïaen om ten jfc*
( rol. 74 ) i3Qe en anberep?obintien ban on£ Ijteft gefebeurt : en fïen bit te beriaten / ÖP Doet geen fïufttoerft : maer
geftonben noctj met ben befïen ftoop/ bat top niet 't gene bat ÖP begint bat boert ïjp fdierïijften n^u
meer berïoren.
3©aerom fuïïen top on^ m Ijtm niet betrontoen en
<föeburenbe ïjet tractaet ban SS^eba/ fïont mijn berfcfccrtöouben*
iCe meer/ fb top aïtrjb gefïen öebben bat be gene
ï^esee bet
be j>n'ncc
ban ^angien
roet/
ffrerbe
fcöip fotoijffelijft
/ bat beaen
fafte't in
goebeenbe*
bet* 1 bie frg op menfebenberfefterben/ 51 jn gebaiïcn / afg
feuctttjepb toojbe gëpouben: öoetoeï noeöcang bde be gene bit op een tkt fieunben 5 en fept ÖP / bebenft t
oeloben/ bat kop aïbaer nocö niet fonberfeï)abeaf* u tod / gp fuït bebinben bat top ben meefien af b?euft
tybbtn gdeben / Ö003 öten top op menfeben meec
quamen.
<£n om te befïupten (fept &p)bibbe ift renen pege* geïioopt / bertrout en gefïaen fytbbm / ban op (ö*oÖ
ïijft/ bie cenig oo^beeï ofboojficfjtigï)epb#öt&bens aïmac&tig.
öe/ bat ÖP 3Unen bpanb ftenne/ en fïdjféïbenbefe
<£n befïnpt epnbdp/ öattop<C»obcggenabefuï?
poincten altijö booj ogen boubenbe / totbatïjptocï ïen aenroepen én Ö^ni ban betten bertroutoen3on*
toecfeftert 50/ bat beloning met fijnen 4>pangiaer* bet murmureren/ en ban öcm onfe berïofTïnge ber*
ben en gefpangiaerbe gebofo bit fuïïen ganfeïjdijft toaebten tot 3ijne naem£ eere : en (3ept ÖP ) 3tjt ber*
toeegetmöebbcn/
feftert (aï^ ban 't gene gp boo?utoen ogenfïet) bat
bp be gene bie ben onnofden berbmeften / en 5ijn
De wapeninge tegen den Koning,
tooo^b foeften ui j t te roepen / fal eenen bal boen botn
De veranderinge van de Religie»
tet onfer berïofjtnge/ baer ban 5P nimmermeer fnf^
De af weeringe des Koninx.
ïen
opfïaen / en bat ÖP on^ en onfe naftomelingm
De handelinge met andere Princen.
faï geben en bebefiigen öe erffenitTé3ö«^b3oojb^en
j&iet-te-min öebbenbe eene recptbeerbtge fafte onfeb?pïjepb.
(toant geen reeptbeerbiger ftan gebonben tooien /
©e Staten ban ï|oïïanb / geïfjft top berpadt tyfe
öan tegen 't getodt te gebmpften noobfafteïnfte be* ben/ toaren in beft tfjb bergabert / omopbenb^
fenfte) bit top gcflen tjebben / en nocö bageftjftg fïen/ be~öanbel/ ban toegen bt fóoninginneöoenpjcpo*
Dat <0oöa«nacï)Cig fo metfteïfjft bupten alle menfebe* neten epnödtjft te rcfoïberen. 5^aer toaren booj be*
ïijftc fyont i$ fyeïpenbe/ en baet en bobenboo? fijne ftn beïe bifcourfen en rebenen tcuuepben3pbengc*
genaöe on£ baet toe in öanben gefïeït sijnbe fo feöone bouben en geaïïegeert/ ban toeïïiebifcourfen/ ooft
mibbelen/ fo begoten top ban ban onfe öanöcïingc bubbd gefonben r| getoeefl aen eenige ftïepne fïcöcn
ooft niet te toanl)opcn.
ban ^olïanb/ bit op beorömariffebergaberingeafc
'tïDeïft öoetoeï ift acöte/ feptöp/ mp met toe te tijb niet getooon 5gn te compareren / onber betoeïfte
Itaen aïluec in 't ftïepne te lianöeïen / fo ftan ift noet)? bit ban ^aerbtn mebe toaren/ bie öefe ötfcowcfeit
tan^ tod fo bele feggen/ bat mit^ uetoacenbe % of 6 obergefonben / en tegen ben i^. IBcp mcbeDefcö?e*
aenRotnfïen btfet Ianben/ met goebe becfeftettfjepb ben toaren : befé Ijtbbcn tenen ben feïben tijb bare
en toefïcfjte / en metbecfeftetbe perfonen bit met 011^ rcfoïutif obergefünben in gefcï)?ifte/ toeïfterefoïutit
ïjebben te toinnen en berïiefen : fofaï men ben bpanb ift goeö gebonben ï?ebue ötcc bp te boegen / ïupbenbe
toeï ïicljteroft beletten btn bojberen inbar. ^paeïjt aïbn^.
oft£ fa ftïepne / noeïjte ooft 3ijne toinfïe fo gtoot niet /
afê top feïbe. d£rt <Skib aïmacfjtig öeeft on^ betïoff / ALfo Durgermeefteren en Regeerders der fteden
aï^ bjp mepnben in mcetbec f toarigfi^pö te toefen
Naerden op den leften Aprilis laeft-leden van de*
öan bzft,
heeren Staten 's fonds van Holland ontfangen hebben
Mstt onfe feïjeucinge / fept b'antent/ i^ 't eenige gehad zekere miflivc ,. van date den a8. der felver maend
iniöbeï baer bp op noopte / beeïjaïben raeb ï)P bat top voorfchreven , mitfgaders Cekere poinften, daer op
ons* fo?gbnïbclijft fuilentoapenenmet goebe en bafle d'Edelen en fteden van Holland en Weft-vriefland wor' einigljf pb / onfe paffien aen b'ecn 3pöe fïeïïenöe / ert den befchreveri te compareren in den Hage in de vergaaRe to?ocftetpe bit top tegen^ benanberen in 't öerte deringealdaer, en op den n. May in de her berge, &c.
inpgtn bebben / betterenbe/ opbattopÖOOJon^ep»

Mitfgaders noch agefchriften, inhoudende redenen
en
motiven

j^ef0iut^
tan Die.
b*"
Jjj,JJ üzeöcÖanöel»
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
inotiven in de vergaderinge van deStaten geallegeerc en
gedifcoureert , en noch een copie van fekere Miflive van
de Staten Generael, van date den i7.Aprilis, met noch
twee in-geleyde copien, addreflerende aen de Staten
's Jands van Holland of haer-lieder gecommitteerde
Raden , alle welke gefchriften Burgermeefteren met
hun Vroetfchappe daer toe tot drie diverfe (tonden vergadert, hebben gecommuniceert, en op alles na hun
befte verftand en wetenfchap gelet hebbende , heeft
de voorfchreven Vroedfchap een drachtelij k gerefolveert en geperfïtïeert by de refolutie by hun den 9. /* pr.
laeft-leden genomen , namentlijken om eenige te deputeren die neffens de Ambafladeurs van hare koninklijke
Majefteyt van Engeland fouden gaen in onderhandelinge van den vrede te treden , en onderftaen of men eenen
goeden vrede met behoorlijke verfekertheyd fouden
mogen treffen. En by aldien dat men op de voorfchreven
vrede-handelinge niemand en deputeert , fo verftaet de
Vroedfchap, dat grotelijx te beduchten ftaet, dat hare Majefteyt haerfecours (ons fogoedertierentlijkgedaen ) fal onttrecken , en daer beneffens vallen in d'indignatie van hare voorfchreven Majefteyt niet alleenlijk , maer ook van de Majefteyt van Denemarken y en
andere naburige Princen en Potentaten. Aldus gedaen
in de generale vergaderinge van de Vroedfchap , defenn.May., 15 SS. In kennifie van my ,
en was ondertekent
Pe. Aertfz. Naerden.

©elibetiis
tiebanöc
ïtoeötkani
ten ban De
frasen
lanDeban
Dttecbt/
om eenige
ban \oti
gen De
fcerfcen
ntngtnne
ban <Gm
geianö te
fenben.

<Dctoijle be fake ban ben boojgenomen b?ebe-ljan*
bel ban De fóoninginne ban «Öngeïanb met ben fto*
ninft ban ^pangten nu bafï irft openbaer nuam bat^
ter niet meet tegen biel te feggen / aengefïen begebe^
putcerbe ban be ïloninginne al tot <&ofienbe acnge*
nomen toaren / fo Ijebben be $?ebiftanten ban be ge=
ïcfojmeerbe religie fecc geïupfïcrt toat bc Staten ge*
nerael in Me fake boomemen fouben : maer ber*
fïaenbe bat be ïjceren Staten in €ngeïanb £om*
niifiariffen gefonben ïjabben / om aen fjate Itèaje*
fïept ootmoebeï0ft te berfoeften batï)arelfêajefïept
foube bclieben be t'famenfpjeftinge ban ben bjebeÖanbelte boen ceffeten. Cn becfïaenbe bat fjoetoel
be fooninginnc met ben eecfïen feet guaïijften nam
bat bc Staten geene gebeputeerbe begeerben te fen*
ben neffeng be öaee / bat nocïjtangïjaceH&ajefïept
ban be meeninge bet peeren Staten mei onberricïjt
3ijnbe/ epnteujft befeïbe ercufeboo? goet genomen/
bocb bat cbentoeï fjare Hèajefïept Ijare gebeputeerbe
Dcctoaertg gefonben öabbe / met laft om boo? befe
ianben te bebingen b?pl)cpb ban be confeientie en ban
religie/ neffenji eenige anberepoincten. <®e$iebU
«anten in ber fïab en geflikte ban Utcecïjt / bcbucïjt
jijnbe bat befen bjebe boel foube mogen befïoten too^
ben / en bat tjet poinct ban be religie fo bojbelijft niet
foube mogen booj befe ïanben toerben geconbitio*
neert a$ be getoicbtigïjepb ban bien mei becepfc&te /
Öebben tot Utcecïjt fekere bp-ccn-ftomfïeberaemt/
om in bcliberatie te leggen offjet niet raebfacm foube
toefen ban tocgen be tenen befer ïanben eenige te beputeren aen be B^ajefïcpt ban be tïoninginne / en
befeibe te bibben bat Ijacr foube beliebenbefupbere
gerefo?meerbe religie in goebe recommanbatie te
Öoubcn / en te bebingen / bat be erercitie ban bien /
gelijk bie inDegecefomieerbeteftenbergeunieerbe
pjobintien geocffent toerbe / fouben continueren.
(tot bien epnbe 3ijn aïbaer bp ben anberen bergaöcrt
getoeefi befe nagenocmbe $?cbiftanten : ïfermanu^
jBoöet / Itëatnerug lf elmicï)iu£ / ^oanneg 8pten*
bogaert en i£ermanu£ <Cïconiu3 / ^ebiftanten bin*
nenütrecljt/ Cbomag&p?anftïmufen/ $?cbiftant
tot BDnft / #etru£ 23arft op be baert / gjoanneg SUn*
toni tot 3!utp&ae<3 / 4£oflebimi£ ficaibu^ tot Jdkiv
ten / d3erarb ^eterft ^cljepen^ tot «H3)aerfen / Wib
ïjelmt^ «ggibu tot ©jelanb/ Cönmanu^Htennep^
peu.^ tot ^>oef! / $5atnarDu33©intftt'tmiiug tot €ot*
hengen / <6erarbué ban ^>i)l tot Séenfcop / ma*
tbpö ^ieteefs. tottëTamen/ en25oetiu^^etreu^tot
Mpb Kctyt : be fane boo?fcl)wben albaer in beïibcratie

i

gelept fijnbe/ i$ goet en nobig gebotiben / bocDbat
befeïbe foube gefeïjieben ban megen alle be iser*
ften befer pjobintie: ober fitiv bjcrbe^joanncjSHptenbogaert gecommitteert te treeften aen be lierften ban <6eïbcrlanb en <©bcr-gfTel/ om bcf^eDi*
ftanten ban befeïbe pjobintien te inbueccen batfe me^
be eenige uptben IjarenbeputerenfcuDentenfcïbcn
epnbe. 3£aér 3ijn ooft bjieben gefcl)?eben acu bit ban
©nefïanb / ten epnbe befeïbe ban genjftcn pemanbr h
upt ben Ijarcn fouben committeren / befgclijften l|eb*
ben 5p ooft gefcïj?eben aen bie ban ^uub-ijoHanb/
Öet jioo^ber-ouartier / en epntftju ooft aen bie ban
Eelanb/ batfe ïjen mebe bacc toe fouben njilïenge^
reet maften tegen b'anbere gebeputeerbe aïbaer fou*
ben ftomen/ om ban gcfamentlijft ober te baren na
<£ngeïanb. ^joannc^ ^ptenbogaert Ijeeft 51311 be^ ( Foi.7j.)
bóir fo melgebaenbatbeïterftenbancécïbecïauben
^ber-^ffel be faftegoctgebonben Rebben/ boel) bat
om be minf!e ftofïen en bemecflcfïiïligljcpbsp-ïup^
ben goet bonben Ijare crebentien en pjocuratien te
pafferen op be namen ban be gene bie ban tocgen bie
ban Utrecht gcfonbrn fouben too?bcu. ^>tc ban
©nefTanb Rebben ban geïijften goet gebenben te com*
mittcren / bie ban ütccctjt gefonben fouben toojben.
*®e p?ebiftanten ban ^oom/ acnbctoelftcgcfr^e^
ben toa£ om befe fafte in bcliberatie te leggen met bie
ban
c^oo?ber-quartiece/
boo? ben
anttooo?be
gefcl)?cben/öebben
bat 3pbenbieecrjlen
fafte in"M^Ü
öacr
felben acöten boo? feer nutennobigtottoelbatrtcn
beöoubeniffe ber llcrften ban befe Ianben bienenbe :
ban beöaïben bat fjet nu ïjen nietccmpctcctbcom
eenige betgaberinge te boen leggen / g;cmccftt Ie
tefte ban ^aeclcm boo? bat jaer lafl fyabbe / bie ooit
al uptfcffêïjbinge ban Den Smodo pamculai i , in bien
quartiere gebacn öabbc tegen ben 10. JUDep/ toaet^
om fp meenben bat fuïr nu te Ïact3nn foube. Want
be gefanten ban ïjarc 0>ajcfïcpt al ober eemgen tijö
tot €>ofïenbe gcarribeert maren/ en mochten al in
ïjanbclinge 5ijn eer be gefanten bcrUerftcnbpïjare:
.lÜÖajeflept fouben ftonnen ftomen / en fouben 3pma*
géïp ban al gefeïjepben / en alle ftofïcn te bec=
geéfe gebaen 5ijn. ^aer bcnebcn fo ttoijffeïbett
3P niet of ïjace lHÖajcfïept Ijabbe befe rtetoicljtige
fafte / be toace religie en be fterfte <Sobe^ al ban felf^
tcrijerten genomen/ en baec ban liare oBefanten fpe*
ciale ïafl gegeben/ gelp genoeg bïeeft upt bep?opo^
fitte ban be iïaeb£-fjeer ïiillegrcp / in be bcrgabccin>
ge ber Staten gepjoponeert / bacr ban 50 copie ge^
ficn öabben. ^>aerom betojïe 5P-ïupDcn felfê bec^
flonben bat befe fafte niet brenbe alle maugeopen^
baert te too?bcn / en bat Ijet onmogcïrjft toaë fo men
een ertrao?binar# bergaberinge baer om boen foiïbc/
of be fafte mofï geopenbaert too?ben/ en foube alfa
bed lafïeringe cauferen / en ben tijb aïreebc bcrïopen
toa^/ ennocljmeecbeclopenfouöe/ fomentoacljteii
foube toillen tot batl)ctboo?fcïj?ebcn^inobu^nocl)
bergaren foube/ fo toa£ 't (nieenöcn fp-ïupDcn) beter
be fafte <0ob te bebelen / en geene bergeeffe ftofien te
boen / ja ooft aïïerïepe ïafïeringe op ben ïjaïf e te ïjaïen
fonber eenig pjofgt te boen, J>o lyet boc^ 3 of 4 maen?
ben \yabbe gep^oponeert gctocefl/ fo fcubct bcqua^
mclijfter / o^bentdyftcr en met meer bmcljt tocge*
gaen Rebben / bibbén baerom befe ^acc anttooo?^ •
be ten beften te nemen / Dorö auttooojben (fcggcnfe)
booj Ijeu alïccu / en begeetbeu uicmanben te berbanentoa^onberteftent
gen / (£c.
Andreas Hagius & fuo , & collegarum nomine.

Zfrie ban 3Dalcïjecen fcïj?eben / batfe be legatie goet
en nobig bonben. 3De^ebiftantenban<8eïöerïanb
Rebben Öare commiffte en infïructic boen teltenen bp
Joannes Fontanus, Joannes Niecken CU Hermanus Hagius ,noeïj J. D. Vaegt ^ecce. met een opgebmftt

Mignet in robcn toaflcöe. 3Dieban<0bcc-èf]clijeb*
ben öare refolutie boen teuenen bp JodocusGoyke-

rus , verbi divini ad Minifter Campis , Hermanus Viferding , Ecclefiae Zwollaniae Minifter , Georgius Nolthenius, Minifter Jefu Chrifti in EcclefiaCampenfi,
Henricus

Vier enTwintichftc Boek.
l5l

Henricus Bornenfis , Miftiner verbi divini in Ecclefia
Zvvollana,Lubbertus Ulger en Nicafius ab Iflelt Senio-

berg
anöcr toerft
toag etc. flem
<^pnbïijh
bat ^'eïanb
aïg eeneen^obintie
apart/Daer
typ tïonb/en
bat fp/ 4588.
aen be J^oUanberg alleen niet bc!jco:6ei! gebonben te
Dp Cafparus Holoftechius verbi Dei Minifter Campis ,
3Pn baer bcr anberen ^obintien fïemmen eentyaeïjeleótus Synodi Praefes , en Jodocus Goyckerus , ele- ticljtoaren/ batfpberljaïben mepneu fouben bat fn
üüs Synodi fcriba. "®e ccebentie aen hace jtffêajefïept
in een fepben.
generaeï ^inobué
gebjaecljt
/ öaerfpmep*^
toaggeteftent ninge
Wat fjet ïcfïe
belangtfpnbe
/ fjebben
niet
ban tocgenbeïtetftenban©n'efïanb/
divir
Minifte
gcnfis,
Groenin
us
Bernard
albllg: Joannes
eebe
betupcljt
/
bat
i)en
anberg
niet
toa£
bebolen
/
al^
ni verbi in Doccum, Joannes Nicotei, Hermanus Aver- alleen titfe Rerhclpe faïte/ batfpljaergcfantenoott
campius Ecclefiaftes in Tenart & Hantum nomine
een boo?fc0uft en inficuctte fouben geben / bupten
Claflis Doccuanae , Joannes Sprenger Minifter Eccle- Ijct toellte 3p uiet fouben mogen boen / indien baec
üx Leoverdenfis , Gerardus Wilhelmi , Minifter Ecpet anberg geöanbeït toiert / bat be Staten boo? Ija^
clefiaein Steens , Fredericus Regneri, Minifter verbi di- re
fpion^ bat toel ftaefl bernemen fouben : bat een
r
bi;Dei
Minifte
vini inCoudum, Joannes Deverenfis,ver
goeöe
confeientie geen fufpitie beljoo?be teb?eefen/
Scauria? Frifiorum , Joannes Bogermanus , Divini verof
altijb
baer niet na te b?agen / en öier maïten fp
bi Minifter Ecclefiae Bolfwerdienfis , Joannes ab Huckulum Veluanus Ecclefiaftes in nova terra nomine Bol- 'ttoat ïangec/ om batfommigefepbenbatbefufpb
fwerdiane Claflis , ]oannes Meppel Minifter verbi Dei tie bp be Staten bermeerbert toerbe/ ooo?bienbie
Ecclefiae Bolfvordienfis , Jarichus Nicolai Minifter ban Ötcecöt bat fo ö^tbjongen/ enuptbieïterïte
verbi Dei Tzicrvvordiac in agro Bolfwerdiano, Joannes gefanten gefonben toaten. j^a rijpe oberïeggingei^
Rochus Minifter verbi divini in Snecana Eccleila, Mar- goet gebonben bat upt ben name ban be Eeïanbfc
fóerfte mebe een gefant gefonben foube toojben / fö
tinus Lavermannus Minifter Euaogelii, Snecana Eccleberre
5Ön €rcelïentie bau ^atTau (bic op &et<£p;
fia fubferipfit, Inutïïis I. C. fervus & Euangelii apud
lf brechtanos , Tirufanos & Tzierlhufanos in agroSne- ïanb toag) 't felbe goet bont en baer in eonfenteerbe /
cano Minifter, J. Hilbrandus 1588. Me Üefe Jiecften en toerben om ben felben baer ban te fpjeïtcn / b|te
/ aïg |DancIiu^ ban .ïEiDbeïuurg / $. ^faac
ftabben gecommitteert Nicoiaus Sopingius en Weme- bicnaerg
ban
bcr
©ecc/
en Daniël be $&im ban©Uffïngen
xus Heimichius, ^cbiftanten tot Httecïjt. 3£ie ban
Eeïanb / en bie ban 25ecgen-op joom cep?efentecen* gecommitteert / en baec toe getaemt ben Donbec
etben Da- Dag/ op bat ban eenige ban tocgen^etClaffi^ge^
öe een quactiec banSfoatbanb/ committe
niel de Dieu, ^ebiltan tot ©uflïnrjen/ fotopna committeert te j^ibbcluurg t'famen fouben ïtomen/
fuïïen becljaïcn/ toieng commifTïe en infïcuctie ge- om be geöcele faïte boo?t af te boen / na batfe 3ijn €c^
teïtent toa£ / Miggrodius fchriba Claflis , met een op* cellentie anttooo^be fouben geftoojt ïjebbcn. €naï^
gebmftt 3egcï in ebbe toaffeïje. *|et ïiep nocï) aï eem* be boo|fcl)jcben gecommitteerbe fepben / bat fulr
ge toeften aen eer aïïe be ccebentien / infïcuctien / en nu t'onpaffe gefetjiebe / bat fp 't felbe beïjoo^öen ge*
De gebeputeecbe Konben geceeb toecben / m boegen / baen te fjebben eec fpöaremeeningefrmpelrjftobec*
bat be boozfehjeben ttoce gebepnteetben/ met na* gefeïjjeben dabben/ op bet toelïtebe anbece p?obin^
Wen: D. Nicoiaus Sopingius , en D. Wernerus Hei- tien fïeunenbe/ be Eeïanbfe teïten/ opljacenna*
michius ,gebeputeert ban toegen be tenen ban men ooït bebolen Ijabben gefanten te flucen : bat men
<0eïbccïanb / &tcec&t / ©nefïanb en ebec-fffel/ bat nu toebec in tmijfeï tcoft / en in eene onfeïtece upt^
eecfl be£ tooenf baeg£ ben % Mep ban Htcecftt op ftomfïe fieïbe/ 't toelft5pmecnbenbaf!elijïtbefïoten
te 3tjn/ bcljaïben bat bet tot eenquaebecempeïen
^ojtyccïjt beettoeften / en ben 16. met Henrico Cor- tot grote pjejubitie ban be teelten in toeltomenben
putio gefpjaften öcüben / bie &en-lupben fepbe / bat
tec nocï) ban be ïtolïanbfe bjoebccen niet feftecg toag tijbe foube fïceeïten/ een faïte bie geheel en aUtecfte*
ueflcmt. &p Rebben öemfobeccegeinbuceect/ bat lijft toa^/ fïecöteïijft tec betoiïïigmge ban bc IBagi*
ÖP na 3£eïft bp ArnoidumComelüfoubegaen/ en flraet gefïelt toerbe. U^aet op toojbe geanttooo?t /
bat fp be fahe in fjaeflc bp be Staten becbojbeeen fou* bat ben tijö bat nu bccepfcöte / en bat 3p niet ttoinel*
ben/ en Ijenmettct pi in Eclanb laten koeten toat ben aen een getoenfcl)te uptïtomfïe : inbien niet / ^•nn^jfó
toecbe ïjen Ijope gegeben / bat 5P altijb^ met gefetfêif*
tp te toeeg geb?adjt haöben.
^eniS. JBepsijn 5p tot ?Hcmupben genomen/ te be legatie toeï fouben toeflaei t.
cellentie
en ben ^jebicant aïbaec / Jodocus Laurenus , gegroet
'©en eecflen 3|unp ig ftjn<örcelïcntie ban be faïte ais ook öe
ïjeubenbe/ 3ijn3Pftcarna IBibbeïbnecö getcoeïten/ gefpioften bp be gebeputeecbe ban 't tfïaffig / tiit gt* lian^e*
en ban baec boo?t^ Panelium aengefp^onen öebbenbe auttooo^t tytftl bat ïjem bic legatie goebennobig lano uin*
Staten
De les
op©ïi1fingen / aïtoaec 5pbanD. Daniel de Dieu, bacljte: fo nocj)tan£ bat bp fepbe/ bat Ijp ban bie ben
gelijn ooit te bo?en ban bepbe boo^fs* l^ebicanten falte met eenige ban 3tjne fiaeb£ Iicben comnmnieeberflonben batbaer noctjniec jckccö toa£ beffoten/ een Voiibe : na bat be boo|fc^eben gebeputeecbe met qatien
DatijetDart
en bat be faïte al toillen^ vua^ opgel)ouben tot maen
S3mpninïi en ©iïïcec^ ïjiec ban gebifcouceect öab* goet/
luetfonDet
ben / i$ be legatie toebec goeb gebonben : maec fo Die
ban
baccïjö ben 30. bat ïjet Cïaltïé bergabeten fouöe»
3£en 30. sijnfc met be ©liffingec b?oebecen na noefttang / bat BiHceig bp be acticuïen ban 't Claffljf Wollanö
JBejïcappeï / baec fyzt Claffi^ foube beegabecen / gefcö?eben/ eenige cebenen / boomameïijït beïiec^ fouDeges
getcoeïten / paflerenöe boo? ^»onteïanbe : inbebec* ften onbec ïjet$auf bom acngaenbe/ tocfettebe/ en fcljieDeu,
gabecinge bt$ €lafii$ anbientie gencegen öebbenbe / fepbe bat l)em üan 5tjne CcceU belafï toag bcfe faïte in
ïjebben fp feec aengefeen batfe be fane fouben afbocn be becgabecinge bec Jbtaten ban Eeïanb te bectonen.
3&e Staten ban Eelanb be faïte ooït boo? goet gou*
alfo fp ai ober ttoee maenben be fahe goeb gebom
ben en aengefcïj?eben Ijabben/ enöaecbectoontbjat benbe/ïjebben nogtang geoo?beeIt bat öace4ïföiniftcc^
ongemaït Ijacc en be anbece foeeïten te bettoaci)' niet bei)oo?ben te boen fonbec bie ban ïfoilanb / acn^
ten fïonb / fo 5p eenige beeïjinbecinge of ïetfeï bec* gefïen bet t'famen-geboegbe en befonbeeïp t'famenoo^faeïtten : 5P ïjebbcn ooft toebedepb tiiz bingen / gcöccïjtc ^obintien toacen en baecbeelaengelegcn
baer infp meeftten batbe fommtgefeftenenftoang^ toag / bat nu tec tijb onbec ï)aec een onbeeïinge obecï)cpö te maïten / te toeten/ bat&*tteïaettoa£/ bat ecn-ïtominge toag / bat fp bfe$-f)alben fel)?ijben fou^
be i>ollanöcr^ geen gefante mebe habben gegeben / ben aen be Staten ban ^oïïanb. ^aec bencffen^
bat Defc Sttmbaffabe ben Staten fufpect foube toefen/ bat men be anbece ClafTe^banEelanb/ baer meeaiéof Dcötenacrö onbec p?etcrt ban bienpetanber^ ninge ooft af bjagen mofle. (Cen laetfïen/aïfo be&ta*
boo? Habben. if et eerfïe ïjebbcn fp ontftent / en upt ten genecael becaeb-flaegben om eenige acticuïen te
ben fïanb bcc fahe feïbeljetcontcacieopentïöïtbetoe^ fcïjnjben / bat 3P gecaetfaem bonben bat be ftecfteïij^
fcn. ^Cengacnbe öet anbecc/ljebben fp bectoont f)oe en fte gefanten bie (fobeeïfpbeceïigte toacen concecne*
toacrombat gefeïjiebtoa^/ ombatfpb?eefben/ en cenbe) eeeft obecfïen fouben : na bat bit gecappot^
bat fp tie Staten baecom mebe meer op ben ï)afê fou? teect toa£ ïjebbcn 3P geo^bonneect batfe be anbece
ben Dalen : bat ïjet met ïiacc een anber toerh toa^ Claffrê tegen bonbecbage bp een foube coepen/
banbetoeïlieöet be Staten üfpnieïijïtgebiaegtfpn' fcö^ijbenbe ooft aeubeb^oebecenban^oïïanb/ aen^
gaenöe
res. <£n be ccebentie ban <©bec-ifrcltoaggete&ent

gtua en
3Derneruö
l^eiints
£t)tUS/

l^eDtfean*
ten/ geDe*
pureert
ban üjcï
gentjet
meetDer*
Deel Der
iterfcert
ban De ge*
uuieccDe
■jBjoütn*
tien/ aen
öe ütantns
gmneüan
<gnjes
ïanb/bets
ttecken
imnDt*

föatfotn
gelana
«iptrichs
ten/ fa met
be öerken/
aio met De
Staten
«lüaer*

be / goeb gebonben öabben y bat &ct met be poïïatt^

Vervolg der NJederlandfe Öörlögeri.

!ï

gaértbe öe toeffcmminge ban De Staten ban Die p*o*
Cn Dctouïe3pDocbtoacïKen mollen bat Den een en
bintie/öat fp ooft omfïcn fonDcn of fp pet becmoebtérti ban ben-IunDen na:Sierft5ec en Den anDecen na tcrCo*
üHcii felben Dage ontftng ï?eïmicbiu£ een bnef ban len en ièoe£ cepfen fouDen / op Datfe öc tyoeDecen Die
«CoipittniöV inboubenDe/ bat Lu» Den lupDcn niet nut? DaecbecgaDecen moflen Den gebeden IjanDel ban Defe
sececöt toaj* / boomamentujft om Dat fp bjecf Den fafte en legatie tegentooo?big fjjnDe/ ftlaecDec fouDen
Dekraten te becgjammen. BojDer£ öeeft $eïmi* bectonen / en fo DocnDe oojfafte gebcn Dat fp Daer bc*
ebiu£ met BiIlcec§gefp*often/ Dctoclftc cieD / Datfe tetafmocbteufïatueten enben-ïupDen met baee te*
Öen boojgenomen cepfë iinmccj? bodeeen fonDert/ gentooo^öigljepö blptigec maften/ eni£ ^elmicbio
toat5u ooft boojfcbnft ban Die ban EelanD mochten tccföolerten <©oej§te Deele gebaïlen / en £>opiugio
neggen/ jaaUicegenfu ooft gantggeen: bl1 beloof; Eierftsee.
De bem een biicf aen JDalfïngam/ ,s>eccetaci£ ban De
$dmicbiu£ té &onbag Den 5. 3Mnj toefenöe
üiöningmne / en amM'. De la Jrontalne / $)jcDi* fnncterDag / tec Colen geftomen / en beeft na De
cant ban De jftance gemepnte binnen 3IouDeii/ te pjebicatie gefpjoften met i£enDeift ïfepning en 45c*
Doen Rebben.
racet $IatteeI / Die becteïben bem Den fïanD ban Den
35en 4. 9}nnij öeeft 1%z\mirt)i\\$ toebetom inct
De
toacen
fepDcnDattcctocput'ge
«gngeïfen
©illeec£ gebanöcït/bem boojbouöcnöe De ttojjffclaeb* toace
eeïigicfiaeD/
ban tjerten
meenDen/Dat anDece
Den Die
ban*
tige fojge Dtefc baDDen / aïfo fp fagen Dat bet ftoft fto^
pep^feec
men Datfe De mcDe ftcnmiingc ban DcfeEcIanDfe Del
ban ban
Den Detötabe
ban Drongen/
Hpccffec bpfonDecm'tafbjefeit
inbefepjobintien/ (u
fterften bcrïoceu / ïjoebjel fp noc&tan^ ban eeeften ricDen ben Datfe gaen fouDen up Den tfcahcen miniffeC
aen öaec {tem meDe gegeben baDDen en in De <£ceDen; j De lairontepne/aengefien Die beelc in't üf of becfteecDe/
tic u/ieben ban De anDece fteeften mcDe begrepen ma- ooft een «étigcfë mintfier met namenCactcupt/inDien
een / bjagenüe of 50 tocDccftecen of boojtbacen fou* jjn »n 't &of toa£ / Dat fp ooft D'anDece «fijugelfe pint*
Den* Möien3peecfïtocDccfteecDcn/ öetfouDeteïaet | ffer?»/ Die bp ïpecfïec en JMJmgam ituceDittoa*
tooien/ mDienfc fouDen moeten toacöten tot Dat De i een / moffen fpjeftcn / Dat men Dooj Dec felbec
#oÏ!anDer<S becepD toacen / 'ttoeïft mogelnft nim* ! toe -Doen beeï uptrectjten fconDe. <&en 7. $ ÖP
mecmeer \mftn fouDe / men fouDe gjote becfïoojt* ! booj caeD ban Dé bjoebecen gerept na bergen op
fjepD ban D'anDere fteeften beljalen / omDeftoftenen ■ Den ^oom/ en IjeeftalDaerbepDe De 23afcïp£/ ©a^
moeptenalccDcgeDacn/fomenDentijDbecfloft/'ti^ Dee en &one/ gefpjoften/ DieDefe ïegatie ooft goet
fcöaöe booj De [janD ; Dacu fottDeooftbetb^eemDin* ; bonDen/ en i$bz$ riamiDDacnjS boo^t na Dec 45ocwS
ge ballen tüftcï)en Deftecfte ban D'een en D'anDec tyia* \ gecepfï / albjacc l)P cetfl met IMïcm JDicoïai en Daec
bintien: gaenfe boojt / ï)cn gefaeeftt een Deel ban De na met öet Claffe geljanDelt öeefe / 'ttoeïfte ten
CjeDcntie-bjief / te toeten / ^eïanD / Daec ban 3p ïaetffen goet bonD / öen geboelen te onDectoojpen
ceDen fouDen moeten geben / of fouDen moeten een Ijet geboelen ban bet Cïaffi^ ban JlDalcbecen/ in^
ercup£ becfieren/'t
ftomen moeten
fouDe ban
ttoee/ Dien De fafte gefcljieoe met confent ban fijn «ÊrceU,
^obintien
teffen^ toeïft
/ of Deblaeu
toaerïjepD
feggen
ban faüffcai enDe^tatenbanDe|p?obintie/ en Dat
[jet tojïfte ignominicuö boo^ Defe fteeften toefen fouDe/ bebben 3p aenbet^inoDu$ipeeticuliecmeteenbiief <£tng>U
en mogelnlt ooft toe! fcïjaöenjft / ja De ftoninginne bectoittigt/ fonDec pemant te fenDen.
fouöc Ijct ooft mogen guali jft nemen ban De Staten /
5^en 10. :jumj ig tot lEiöDeïbucg een &inobug
alp fp fouöc betflaenDat bet aen gaecgemanqueect ertrao?Dtnari^ ban De Zemfz fteeften gebouDen/ in
rtao2Dtna<
Beeft /Dat De fteeften ïjaec gcfanten niet gefonDen Ijeb^ 't toelfte De bao^ft. geDeputeeeDe auDientie beefogt
ben / öeeft obec fuïc bem gebeDen / Dat ÖP Dit ïaetfïe bebbenDe/ i$ ben Die becgunt / en bebben alDaec Den lanögcs
met De Staten alDaec eommunicecen toilDe / en öaec gebeden banDel ban Defe legatie ban boeen af bec«
obeceeDcn Datfe. toilDen toelaten / Dat men De gefan* baelt/ om DatDemeeflecompaeeeenDe^eDiftanten IjouOctv
ten ban Daec af flucen fouDe/ fonDecDe üollanDeed Die^ onbetouft toacen / boomamelijft bebben ;p aeu =
tebeetoaebten. ^Dit geïjoozt bebbenDe / öeeft toe* gebouDen op De toetfemminge banï^alcbecenbenDeeom gecaDen Datfe iinmee^ in bacecepfe boo?tgaen -fupben te bojen obecgefcö?ebcn / öet toelfte De anDe^
fouDen/ maec bet gene Dat bpop bembegeecDefïoeg ce $2abintien feec betoeegt ÖaDDe : 3p bebben bec=
Öp eeeïijft af; beloofDe bem oaft een b?ief aen 23elum toont öet ongemaft Dat Daec op ballen fouöc / inDien
Die nu tenietging/ febanbe en eegenifTé Dec fteeften
in 't €ngelfe i^of.
©oo?t£onDec anDere gemeenfame piopoofienbec? ÖiectelauDe/ al^ in «ÖngeïanD / en bebben beeöaelt
tclDe hem ©iïïeecg/ Dat Den 23iffcbop banCantel? bpna 't feïbe Dat ^elmicbuuj onïanc met ©iïïeee^ ge^
üeccö up De Itonmginuc in gjotcc autoutept toa^/ om fp^often baDDe / en foebten De ftoacigbcDen aengaen^
Dat bP een bpauDtoa.^ban DeDifeipïrjn/ fo men Die De Die ban ^oilanD toeg te nemen / en bebben DicgÖiee in De fteeften gebnipftte / geïijft Ijace IBajcfïept Öalben eenige Dingen geïefen unt een b^iefban^c*
Die feïfji ooft nietboo? goeD \yit\tl Datfe Difttoiï^ uut nolöu£ i^omeïp in Den name ban eenige öoïïanbfe
gramfebap upteicp Dat fp begeeeDe Dat Deb?ccmDe* fteeften na Ötcecbt gefcb?eben. <Daee inbp?epDe:
lingen in baee cijfte De faun ban Difcipiijn beeanDeeen Datfe niet imp?obeecDeu bet boo.memen ban De aiiDeec
fouDen : maec Dat De fübijtc ontroeringen Doo: De ^jobintien / Joetoeï 3P baee om fcftece oo?fafte nu tec
goeDtoiïligbepD ban fommige ilaeb^ tyttml Die De
tij'DanDcte
Daec Jfttobineïen/
niet bp boegben
: 3P bebben
ooftDat
gefept
Dat
b?eemDclingen gunflig toacen / tec nebec gef!eït toec^ De
alboetoeï
5p toif!en
De ^ol^
beu / Detoeifte Doo^ beguame miDDelen beeboeDe / Dat ïanDec^ ben flille IjieïDen / nocbtanjS toilDen boo?t^
Dcftaniuginncmct fuiliö bebele : Dat öc Koningin; baten / en b^acgDen \aat Daec aen gelegen toaë / of Die
ne bem cenp op öcpïactfc ban 3ti) of bp gebalfienDe fïem ban eene ^obintieontbjeeftt^ DeftoacigbepD
gaen toanDelen met een «ÖDcïman / I)cm bp öaec OaD Die gemaeftt toieebe in 't toeftemmen ban De jèta^
laten Ijalrn / enljem bebolen / Dat Die tyeembelm;
Dat De5b'nStaten
<öccell. felbe
maer : fimpelijft
IjaD^
De : /ooft
Dat men toegeftemt
De ^oHauDccjS
genbet^bonDmaelDe^ ü^eecen boojtaenmetmeec* ten
niet bectoaebt ÖaDDe / toacc \ic\^t te bececcufeeen, .^p
DeceeebieDingebouDen
fouDen aïjSbeeftaen
fp'totuocbtoegcDaen IjaDDcn : Dat bP naDeeöanD
öaDDe / Dat bebben öerljalbcn gebeDen Dat 3p-lupDen alfo 't öaec
Dit ban Ijace gefepD toaö / om Dat men Dataïïjiec fo toel ban De auDccc pjobintirn bebolen toa^ alc ben/ Datfe bem ttoee gcfanten upt ^elanD toilDen
fonDec ftnicbupginge beDienDe : Dat bp m't fin Ijaöör ïupDen
toêbocgen
of ten minflen een/en indien baee Dat noclj
up baee .JBajcfïept Doe 't fcïbe te becercufecen / maec
ecgenjï
0002
belet toiecDe/ Dat 511 met gefebufte De
Dat öctljem ban goDbmcbtige ftaeDg-beecen afge^
caDcnsbnöe/ acljtec toeecb bleef .
legatie toilDen toefraen.
^)aec toect gecefolbeect Dat men ben een h gaet me^
paneïinm toaö opgelepD De bjieben aen ï)oïlanö
te fcb^Pben / gcljft bp DeDe aeu De j©inifïec^ alDaec / De geben fouöc / toacc toe met gemcenDcc Üemmeu
teftcnuen gebenDe bctoefïcmminge ban 5pn<£rcel; beeftocen toecDe Dan.de Dieu,minifïcc banDlifliugeu/
lentie en Dec Staten alDaec / Dat $p öerljalbcn al^ nog maec op Die conDitie Dat men 't felbe 31)11 €ccel. en De
fien fouDen / toatfp beemoebttn / of met gefaut of Staten bectoitttgen fouDe öoo j DiUccr^/cn Daec toer
tnetgefcbnfte..
tec ttoee gecommitteeet Die ©illeec^ fpjeften/ en toatIV. deel.
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ter: meet ban noöe macb toefen/ becfoigen fouben.
«g» tiiDtc» bet niet na baren fïu gelukte / fo
torrbe tien Ijope gegebcn / bat mcnfe Dan tod een gefdvifte foube geben/ toaec ban 5? ban toebccbec?
gaöat jijnbe/ ftatueccnfouöen/ ïjct tocïite y} boe niet
öeocn/abecmttiö $V boojfcuec «ielöcn öat bet jijn €r?
cel. ban ^atfau met fouöeaffïaen. Biïlecr£ 4§tcc ban
oe^abonbg gefp?o«en 3tjnbe / toonbe bembeeï betept
en goettoinig/ en gaf goeöeöopc: maer ben name
ban ben gehoren gefant gcboojt beubenbe / adjte
b» öatljetöe Staten niet toel debatten foube / boe?
tod iyn iyen ben Ueqnaemlïen ban alfcnlner toe bidt
te #>/ bat (jet becJjaïben bctcc toace bat menora aïïe
flt^ttic toedj te nemen een anöeenoininrecöc. 3£e
e toaecom bp
e b'oe&faR
t bebfonb
bcclilaet
fc$ot*ft£ toag
g gcfept aatfe baec
noebtau
/ öelécn
bccnofen
öaec obce becabcn fouöcn. ï&ïïcec£ beeft öegecom?
uiifcceccbe ban 't ü>inoöu£ geanttooo?t/ bat 5ijn <£rc.
fa be legatie feer tod teb|eöentoa£ / cnbattetnict
ban noöe toa£ be Staten becöetbacc ban te bectoit?
tigcu/ om aïïe contrabentien te bQQ?Iiamen/bP epfcben aï-boe-toeï bem
copicbanöe fijne inftcwtit I /batljp
maec toaftoae
te
nocbtang
ïegatie bebienbe
aïïeen£
tod totïöe bat oen necfoon beranbect toecöeom bec
^aten tuit/ om baec aïïetufpitie te benemen. 5©e
bjaeDeré geraebflaegt bcöbenbe/öefïoten öen perfoon
niet te beranbercn / boo?namdij« omöat sjjn €rceïï.
jjjem niet bertoiecp : en bat men ©i$ecr$ Uiübtn fouibcnat up^bn <£rcdï. teecrufêren I omöatöc gecom?
tnitteeebc ban't <£faffó al toed) toacen/ en öat nm\ bie
niet fonber bedie£ banttga ftontte teruggeroepen/
en öat tcrtorjïen ö'oceafie ban be falie te bojbercn
toel bertopeu mocbte / öat mmopbrrjualiteptbau
beperfoontoeïfldfetèaboe/ aïéLgebcdbeouaem baec
toe5nnbe/cn öat be Staten geen acbtecboctjtbeboef?
omtel)eïtócii/0ebs^e^ttwnjfïmctieigej!iniitcertbaa^.
©00^ i?S gc^da^l^beI^agiflcaetenB?oettê{jap
ban JMtffmgrn öat befttoe en be ïiecaen ban 3&lif?
fïngen oen boo?f$- Da mei de Dicu pet toe beo canfeat
oon toiïöen geben / gdnftoeH met tnoente % feïbe
coufentbcdiregcn toert.
ï^etoijfe be cteöentie en anbece b?ieben banöe Ee?
putecröe
liaiï De
ïanbfe &ecïien toecöen geceet geniacitt / fa i$ iytt
cottóoti ban be Cngeïfe oo?ïog-fdjepen na ^nge^
ïanöfe
lietkett
ïanb afgebacen / ^et bjeïne öefe cepfc jèec becacöteec
ftsmzn ttt ftccft / ennoeip 5tjn ben 1 3. ^nnu bne €ngeïfe 00^
<enges
isg fcljepai te ©liff ragen aengcnamcn/ öaer mebe
lanD.
be b«so?icÖ?eben gebepnteetbe ben 19. 3lnnp ban
ii. te 'f öBjabefenbe
en ben
Bïir?w3etiafgebacen/
aengciiomen
5tjn en boo?t^
op ïonöen gecenfi / baec
5jii gcöjae^t bicrben ten (jttiife ban jfèielneJl Concfeï /
eên~^uaeding ban tic httkt j aïtoacc 5P met be Mu
ni$ct$ ban be bt^tfe jfteche'Jacoóu^Öegin^en W*
beüben ban b'oo?falie
o?teïr
fueri$ï5egem
ïjaerlïee legatie
/ toc&egcfp?oïten
fane bn bef elbe goeb gebonben
i$l öebbett öefcibe booit£ onbeccicöt aen üsien $p ïjen
PÊtncipaujucn in befefanefonben IjeUuentcabbjeflé^
ren/ boctt batfe boo?aïmetbeïaifontcpnemoefien
landden/ Hit Öet ©of beftent toa^/ en oer ©obelm2en manieren en aert nenbe / ai baec bcneffen^
feer bao?firf}tig toaö. Hïfo ^ijtt fn-mpben ben ia.
3nnp nu la Jfontaine geboeefl/ en IjeOöenöemïjet
(T°ï- 77) fonuntaf ban öare ïegatie berïjaelt / en gebjaecnt
toat ïju ban ben b?tbe-l)anbeï geboeïbe / en loat
p?of0tïjare ïegatie fönbc mogen boen > enïjoe/ en
öoo? toat perfoncn 5? bie beflaenïeggenfonöen : op
't cecfle feybe l)p boo^ anttooojb fnïr niet cnrienfeïgft
onbecfoct)t te Ijcbocri / maer batnajgnbermoeben
met fciittê ban ben pen^ fanbe geconduöeert too;^
ben ! öatfnlr bleeu \it?t aïïe^ bat men fadigefcbieöen/
b^t een nebec aen bcpbesnbcnsjjn profijt foeïjt. <©p
liet ttoeöc / bat be fatte m övicr fdfe tod goet en nut
toaé : maer baer ban öetMupben (5^ oo?öeeï^)
ttocbrclet» ongemaït te bectoaeïjtcn fianb ; aï^ eerjt/
bat be tïaeb£-ïjea:cn aïbacr niet fouben nonnen bcr?
b»agen bat bt jDiniftcr^ be poütijltefauen in 't min?
ffe fouben aenroeren 1 maer bat men bat mofïe bec^
creuferen / batfe ïtcrftehjh banbdben en ban be Wote
rdigie; en ten ttoeben/ batmenïjenboo^bejaïoufïe

ban be Pinten en |)oofoen foube mof ten toaeïjten
b£i öctuictfciKenc öat men ben eenen meer actifp&ft
isss
1 aï^iöeiianbrrci:/ toant bat baer «a feer fcljaödijfï tuc^
(en foube. ^3 gnomen bacraamet^emtetehett
ban '£ berbowb met ben giabïefcn : $$ fepbe / batfe «1 oefen nuefne fouben l)cnnen met öe Ci^gdft
S&iffcfjoppen/ bat bc mocjïe itacb^-I^eereu geboelöen/
bat ben ^pangiaert t'orcc^t bertoo?pen toa^ / bat
men öetïjaïben aïbaer boojfïeötelijii foubc moeien
fp^cfeen: anber^ met be ïioniuginne (biefeerlïcöte?
lijn too^ttig bitroe tot frïjcïb-tooojben tor) anöer£
met öe ilaeb^ ïjecren. ^at ö!? goot bonb batfyy ban
Öarent toegen üMflngam ecr^ fouöe aewfpjtfeen :
bat men ben <6jabc ban Hpcefler nietboo^bygacn
mocfie : üat mch oon mofi fpjelten ben f«Srcforier /
ooïi öen 25iifdjop ban Canteïbcrg / iuöien bepen^
gemeent toenbe / bat men toepnïg om öe religie öen^
ucn fouöe. i^p meenbe ooft bat i)ct etcbyt ban ©i^ ©e ge&te
üuteeröe
leer^ te ï^obe niet groot toa^.
<^en 15. 3jimp mn fp niet MF. üe la fm&Ém ianbfe
M^inifkc ban be#ranrciicrhe / te i^obegerepfi / om ban De
alöereerfl
ben tjecce^eeretari^
(met /ben
inenten f entaine
feer familiacr ^a'Alngatn
toa^) te fp^efeen
en
Öace ftonrfïe en b'oo?rane ban öicn te openen / en
boo?tjS be anber e peeren aen te fp?«Ucn / en alfa sp be
gekgentljepb fagen mn tot ben ^^abe ban aLpcefïec
booi eerfï toegang te nonnen neggen / Rebben fpijem
toefen begroeten/ öcm beöanlienbe ban fijnen pbec
en getroutotgljepb ia 'tfïunbanöctrebo^bcringeöec
toace religie ïjertoaertg ober betoefen / boomamdijfï
iit befteche ban Uttecfyt f bit baer toe erp^eftèïafï %&
geben öabbe: en boo^t^ ï)cmbernïarcnöeb'oo?fafte
Öaerber ïiomfie/ enbe fubfiantie ban bare legatie
aen bare B)aj'. berfoenenbe ban bemöaer in aïlebe*
Ijüfy en gocbe aböiefléaen bare J^ajefï. aï^oon taeö
boe fp ben baec in te ö?agen fouben ijebben: encon*
telyït p?efeutecenbc|jem nabec te openen be inficuétie
ban bace èetfeen tot fijne befïe pfegent§epb : toaet
op bp ben-ïnpöen geanttooojb beeft / öat bare Mat*
000? ben ^>pangiaert geimpo^tuneect jgnoe / baec
tod tot öe b?eöe-|janbdinge tjaöbe ingelaten om baec*
öer eer e toilïc: macc nu tod benent bat fp ban bent
befpottet toecbe / alfo tace gebepnteerbe nu 3 maen^
ben aïbacc gebonben toaren fonbec pet te boen j-m
baer om aüe geceetfebap tot ben Itcög maente / toant
be ^>paenfe blote boo?banben toa^ / en fpno^tg alle
banbeïinge ban ben b?ebe af b?efeenfóube : befonöec
alfo iytt ben fconmubancfèabetccoofcfcbaöeïtjlttoe*
fen foube inbïen fp baec ïangec alfo liet ïepben. 5^at
bP öefe betenötnge boo? cbnfïdijK en gobfalig aeb^
cebe/ en bat öiebace jEajefï. feer aengenaem fouöe
toefen / jafeec toel tenaffé tpam/ öat/ al toace feboon
öe b?ebc-banöeïinge boo?t^ gegaen / Jjace M^ajefïent
ebentoeï fonbecïtnge fojge boo? be rdigie gebaö fonbé
bebben / toant 5p ooit / bebouben^ baec eece / niet au*
öec£ babbe nonnen boen : bat top öaecom baec m toel
gecufi
toefen : fa beeïe 'iyem aengtnft/ öat bp
nocb 'tmoebten
fdbc lytxt
en affeeöe öen «eeften toebzoeg /
aï^ bp aïtoog geöaen baööe/ 't toeïft top foïaurfö
mecc bebinben fouben ; befpben fteïïenbe en berge?
tenbe alle gepaffeerbe öïngen/ aJtoarenfeooïifoni^
migeii^p toat 3toaeegetoeeft/ öietjun bejegent toa?
ren. <©acr op Daniel de Dieu fepbe / öat öe ccfigna?
tie bic bp baboe gebaen f feec ejnaliju geballen en alle
b?omen en gobbniebtigen onaengenaem toaf ge?
toecfi. 5^aec op gaf bpboo? anttooojbe : toat fouöe
iii boen* be tocboubemflé ban mijn amptltonöcmp
niet langec tot eer noebte u-lieöen tot boojbeeï fïrec?
hen/ nabien fp mp aïïe te gebjït tegen toaren/ bat
bp boo?t^ bare .fllaj. barefafte en Romfïe foube aen?
bienen / en bat ?p bertoeben fouöen op anttooo?ö.
©an toegen bie ban ^treebt toecbe bem bpfonöere
bannfeggingc gebaen/ en leberben bembegeöejnt?
teecöe óbec öen pccticttHccenbuefbancceöentieaen
3tjn Cceeïlentie abbjefléeenbe / bie bp met aenge?
naemïjepb ontfing.
ïöepnig tijb$ baec na geroepen jijnbe in beöaeöfcamec / öaec öe l^eecen bafl begofïen te becgaöe?
een / maec nocb auöec£ geene toacen ban bengcoten

®ce?

kttken

4,%eDer*te
renfen
U?obe/en
met
bah ben
ïpa
cefter.
<Q5?atie
fp:eheu

Vervolg der Nederlandic Oorlogen
en bcn<62abc
oen / «öjabebaniDa
(Cceforicc/
ban
aLucefter
Ijebben fp rbJi'ch
bc fommc
ban ïjare
ïegaïfe bccïjaeït / bicfe booj gocb bonben en grote *
nj($ piefen/ aïj> een fecr öepïigc en gobbeïpe fahe/
ïjen ïupben berfeherenbe oatfp&arc Jl^ajefteutfecr
acnqcnaem toefen {onbe. ©oojtjs fepben fp / bat Den
<6^abe ban Hpccder l)en-ïupben te h,uïpc gefouben
3ijnbe/ onbcljoo^ïijft getractcert toa£ : bat be Staten ïjare fci)uïbige pïicl)t nergen^ na boïbaen : maec
ter contrarie beeïc ougcrijmbefaftenïjatiDcnaenge;
ricï)t / bacr bc tainginne fclfê om Ijacent toiïle /
fïcïj beeïe perieHÏen onbcctoiccp / en be £>pangiaecf$
tegen fïouö / en batfe nocl) op ben jegentooo^
Digcn tijb ('t todft fïceeb jegenö ïjare beloften ) geen
fcljcpm tot frcoiu$ gefonben habben : batöetmceflenbeeï ban bc Staten geen rec|)ten pbec totbece*
Itgie ijabbeu / macc bat fu aïleenïnh öaer ogemetft
iyabbcn op ïjacr epgen baèt: Dat ooft beeïc ban ïjen/
een greiot beeï ban ïjare gocberen upt ben ïanbe in au*
bcre bzeembe p»obinticn of ïanDcn gefonben Ijabbcn/
om up aloicit be faften mijïuftteu / ïjen fêcar bacr ïjeen
te begebeu
: bat ïjen
bcrïjaïben
ïjacr
"regiment niet
ern^
Jtig
toa£/ nocö
berber ter
ïjertenginft/
al^ïjcn
pujofnt / bat fp baer uut troeftcn/ toa£ ftrceïtenbe : bat
Deu tnb nu geftomeii toa^ / in bctoeïfte fp aïïe ïjare
ficacïjren mofren bu een boegen / om ben gemcenen
uparib te tocberfïaen. ü>oo^ ucloofbcn fp bc fafte
met ben Haeote communieecen enïjacc^ajefiept
aen te Dienen / enïjen-iunöen anttooozDctcbectoec?
ben : aï^ fp op ïjacc p^opooficn tot anttoao?Dega*
ben / bat bat pshtnae faften toacen / en boïgen£ bien
bupten ijacc beroep / fepben fp / fp betreffen noftu
ïupben/ cnbcbepligïjepD ber fterftcnig baer beeï aen
gelegen. «Öoftmoocljtgp ïicben toeï poïitijfte faaen
berjanbeïen / te toeten / fo berrc al£u herfteinbe
poïittc bejlaet/ op bat befcïüecrnfiigga^egcfïagen
cnbeïjouben maeljbïpben.
3£aee naïebecben fpaen ben ^eccetari^ï^aïjïn*
gam eenmiffibe/ Diebefeïbegeïefenïjebbenbe/ ijeniieben tot anttooo^begaf/ bat be fafte aïfo geïegen
lua^ / bat fp öie^-aengaenbe / toeï geruft moeïjten
jpn / aïfo be bjebe-ïjanbeïinge afgebjoften foube
too?ben: bat uut beelé henteftenen ftïaetïnftenblccft
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gam bit fïefteïijft toa£ / met ftomicn fp,!eftcn.
©ni 28. 3,unij fp?aftcn fpbeu «öjanc ban 3lpce;
fïcr tot <02ocntoit? / betoeïftc / na Dat (u ïjem Ijabben afgctoaecljt / of öp bc fafte ïjare Ifóajctfrpt ïjab?
De acnacbient / fenbe : Dat ïjet ogemceft ofte bock
tuit ban onfe ïcgaiic bacr ïjencn féeeftte / bat ïjare
ÜSajcftent Ijct ftcour£ en fabeur tot ïjare fterften toiï*
bc continueren / bat l)p 't fcloe ïjare jBajcfïept te
bennen ïjabbe gegeten / biebefc fcubinge becgebcpttteerbe feer aeugenacm en beïjaccïjïnft toa£ : boojt£
bat ïjet gemoeb bet heeften tcgen£ IjatejBajeftept
ïjaec
nu eecfïbante begen
ftenïn'ft
toa£ getoo?bcn
Datook
3p
ten bollen
ïjen toa£
gecontenteett
: bat: fp
op gcenberïcp topfc ober ïjen ncube Klagen / macc
bat boo^toaec tot noeïj toe ban be^taten beeïc bingen
toaren gebacn / bic lp met reeïjt quaïijft tjabbcoe?
nomen : macc bat fp Dïc£ met te min ïjacr fabeuc tot
bc heeften foube concinuecen. BoojtJ bat 5p ïupben
ioofizbagen foubcn toacïjten/ aïfo bc ïsoninginnc
binnen tocpniclj bagen bc b?ebc-Sjanbt1ingc feec fa?
ïemneïijft foube aftyefteu en ïjanbeïen ban bc bccnieiis
toingcbc£fccour£ / 't tocïfi 311 ïjcn-ïupDcn bcbe / en
batfpaïgbanccnboïftcmcn acngcnaem cnabfoïupt
anttooo^D ban ïjicc aen \jatc heeften fouben nicbe
bjcugen / fp gatoen ïjen te hennen / bat fp ben ^cere
IBaïfïngam ïjare inffcuctic toiïbcn communieecen /
om te fïcnofbaec niet mtoa£ bat öcn m$-ïjacgbe/
maec bat ïjp nu fteft toaé. ü|p anttooojbe bat ïjp bie
inïjaerbptoefcn toilbe boo:fien/ enfpn oojbeeïbnee
.oberuptfp^eften : en fepbc tegen ïjen ïupben / bat
fp
anbecentotbacg£
te bier (föebjaccïjt
ucen 't fpnenfpnbcoffpbc
hupfe fou?
benbe$nomen
3Lonben.
ïioninginne fcïfé in perfoon fouben moeten fp?eftcn /
anttooojbe bat ïjem 't feïbe bocljtc oimobirj) terne?
fen / afê fp fepben bat bet na ïjen oo^becï en geboeïen /
totgjoot foïae£ ïjaecbee heeften foube (tonen/ in?
bien 5p een fabojabeïe anttooojbe / betbeïhe De goe?
be gencgcntïjcpb ban bc fóoninginne tot bc heeften
becupgben ban ïjare JIBajefïtpt 3CÏfé mebe bjocïjten /
te toeten ïjet feïbigc / bat fp ïjaet-ïupben feïbe anber*
fïnt£ monbeïinge gefept fouben Rebben : ïjp ant?
tooo?bebat ïjctrebcujft toagen ïicïjteïijft berftcegen
(F01.7Ï.)
I ftonbe tooien.

bat
ben ÏSaninft*
ban te
&pangicn
IBajefïcpt
ïjab?
29.aengefp^ohen
3[unij ötbben / fpjjemöetfommicc
Epcefïec tot Honben
öe gefocljt
in fïaep
miegen :ïjare
eu Dat/
fo benb?e?
1 jpn3£en
t}up$
banbein
beljanbeïïjabbeboojt-gcgaen/ öate Majefieptbe^ infïcuctie becöaelt/ en beinfïcuctie bectoont / en
niet te min foube fo?ge gelagen Ijebben boojbeb^pc ban (jem bacc in nergen^ eenige fboarigöenb ge^
oeffcningc bec ceïigic. ^atöaceS^ajetïeptbefclbc maeht^unbe/ bjaegben fp fijnen racb obec 't gene
goebe mille en fabeuc beïnelt ; maec batfpbjeeföe j öcn goeb gebackt öabbc/ telneten/ een gemeen becobecmitsJ fpfobeeïeftofïenmocficnboen/ bat öet fe? tooeï) upt aïïc l)at*e inflcucticn bp een te boegen /
coucg niet foube nonnen continueren / bat fp 't feïbe ) en ijet feïbe aïfo öarc jüdajefiept heffen^ een ho?te
oohfog?oteli)ft^ niet ban boen fouben ïjebben/ aïfo monbcïi:jge begpetcnijle obec te ïebcren / en bacr
ben ^ectog ban gacma fpn ftcijg? boïft na een anber op uabecïjanb auttooo^be te berfoeften : bitbonbïjp
pïaetfe boerbe. löant ïjet bleek bat be iionaift ban ooft gerabeu.
«^pangien ïjet Öijfte ban <ïBngeïanb lagen ïepbe / om
D'^fnfïructie bie bc fterften ban bc pL20bintien De ginömax
aïfo boojeenen fto^teren toecïjtotfpn boomemen te gebeputcerbe mebe gegeben ïjebben / toaren toeï jam» f*
gerahen / aï£ menénbe Daec na in Dier boegen beeï eer biber^ in tooojben / boeïj toaren aï tot een cpnbe SeJSSin
mcefïer te too:ben ban #oïlanD en Ecïanb. 3Dat fïreeftcnbe / te toeten : tot eonferbatie ban be toarc tzctïc tan
Derïjaïben nu tijbtoa^om aïïe onpbecmogeubp een
te brengen/ boomamentïijft ben j^ebetïanbcrg/ bic gcrefonncerbeïïeïigie en b'ercertieban bien/ met er- ^leï^m
cïufic
aïïe anbecete in
be beceeni
en gebeuf *
baet mecfl aen geïegen toag : bat fp ^cbicanteu om
ïjareban.ïIÊajefïept
bertonen
be gbc
grotep?obintien/
bjeefe en foj*
( bie beeïe bp 't gemeene boïft bermoeïjten ) een peber ge bic be fterften 43obc£ ïjtrtoa^tié cberïjabbeuinbe
beïjoo^ben te bermanen / bat fp ïjaet goeberen in befe tycbe-ljanbcïinge met fulh eenen tobben en bfbnc*
geïegentïjepb niet toiïben fparen/ maer milbeïijft me^ geïnften bpanb : Docïj De fterften ban De eene p?o*
De bepïen/ altoaer't maer booz een jaer/ aïfo ïjet pecij^ bincie tjabben ïjare inftrurtie toeï toat b^ebec gee,rfteï nu op ïjet (joocïjft en fcïjcrpfte geftomen toa^/ tenbeert ban be anbere. 5^e fterften ban beteeraengefien tiet boomemen be$ bpanbjS feer fel en togbom ban <6cïre eii(Ö!aef fcljap ban ^utpïjen toa^
imecb toa^ / toeïft beeb?often toefenbe / foube ïjet ooft feer h^ecb I geïijft top bie teeftonb Btec fuuen ïaten
met ïjen gebacn toefen : boo?t£ bat fp ïjare fahe met boïgen. <Die ban bc pzobintic ban 't «©jacffenap
beu <8?abe ban 3lpcef!ec fouben communiceren : banEeïanb/ berfoeïjten boben bat ïjare .ütóajeftept
öatfe toeï foubcn boen batfe fpnen racb boïcljbcn : ban Cngelanb foube geïicben te ïjouben boo^ gere*
Dat ïjet ïjem in Defc geïegentïjepb genoeeïj Docljt te commanbeert bc fupberc gerefonneerbe lleïigie / bat
toefen / bat be fake ban ïjem met toepuicïj anbere b' erercitie bec feïbec in bc geuuïeerbe pjobintien in 't
mtufle birectelijft of inbicecteïijft niet gefttcnftt of in
in 'tbpfonber gecommuniccect toerbe. ifct toerbe eeuictj
gebaec gcfïeït tocebe / en bat baer toe ïjare
ooft aengefepb batfe bien baci) geen anttooo?be bc?
ïjoef ben te toacïjten J maer fouben be$ aubecen Majefteptgeïieben foube goebe bafïc berfeftertïjtpb
te nemen : bat ooft ïjare jiDajeflcpt foube toilkn
baecïjö of '^ maenbaegg toebec ftomen.
5^en 27. !Junij Ijebben fp ben (özabe ban 3luccfïec intercebecen aengaenbe be menicïjte ban bcnaubc
bic abfent toag / noctj ben ^eccetaci^ i^alfin- bcrbmftte ïieben in be pzobintien onber ben bpanb
IV. deel.
U *
5ijnbe/.
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Vier en Twintichfte Bock.
5jjnöe / bat befd'w ooft fonben mogen genieren bc
meefïe öipfjepö öie mogclijft fouöe 31311 om (JB>oö te
öicnen / en brtwijb te \ncftn ban be tpuannpe bcc
ijinuifïrie. <®ie ban be pjoüintic banlïtrecljt ma*
ften cccnjKe mentie in ïjare infanterie ban Den ^abc ban Blpceftcc / a\$ bat &p in tijben ban fijnen
<6onbernétnenre bc boojfeïjjeben religie fonbet*
ïuige en in 't albce-gerroiifte gebo?bci*t en geabancectt ïjabbe I bp'fonbcr binnen Utcecïjt / baec nan
fli getupaenilfe toarrn gebenbe nan fijnen oprecljten en öèpligcn pber / baec ban be memorie fottbc
rentoig toefen. <©it Debuen fp Ijcn mebe bectoont
Detodiï Dem tocï bdjaegbe. ©ao;?i£ Ijccft. Ijp ïjen
gebjaegt na bie ban |)olïanb/ 5p fepben batfpom
eenïge bifTnaficn en afcabingen biïitoifê aen |)en
gebacn / batfc 5onbec bcc Staten toeten niet paöben
Derben boen/ en bat fp 'toon ben Staten niet Ijab*
Den berben acngeben : a\$ t)p na bic ban Seïanb
taaegbe/ ïjebben fp ï)em geanttooo^b bat met toe?
(temminge ban 3J)n €rceHcntie ban ^affati / 5P
mebe cenen gefant metljengefonbcnljabben.

tienaiiDe
fcsrimi bet
hiiiDen
boa; Ijare
iecröe aen
öe kontttk;
jejïept
ban 02 lts

JVlaer dat fy van over vecle jaren van haren eygen
Prince,die haer tegen alle gewclt en overla'lt behoorde
te befchermen, feer wreedehjk verdrukt fijnde.n.i dat fy
defen tyran eerft afgefworen hadden , de wetten 't felve
toelatende, haren toevlugt genomen hadden tot de protextie van de doorluchtige Koninginne van Engeland ,
en dat eenigfints na behoren , aengcfien de voor-ouders
van defe met goddelijke ornamenten begaefde Hc!~
dinne , eertijds door een rechtveeidig en goddelijk
oordeel de defenfie van de kerke Godes , felfs van
de vyanden der kerke, fonder twijfel tot vertrooftinge der bedrukten defes ongeluckigen eewes is aengewefen en opgedragen.

En al is 't fchoon fake , dat wy wel weten dat hare
koninklijke Majefteyt om den haet , nijd en tweedragt tuftchen den Grave van Lycefler en de Staten
des Nederlands gerefen , feer fwaerüjk geoffendeert
is, en miflehien daer uyt te vreefen ftaet dat defe onfe
legatie op de[e onbequame tijd voorgenomen de kerke weynig of mogelijk geen voordeel met allen fal
toebrengen.
Doch na defonderlinge voorfigtigheyd, daer mede
bcgaeft is , om onderfcheyd te maken tulTchen de
^e boojfcöjeben infïcnttie bp ^ tolien-bicna^ fy
kerkelijke en borgerlijke fake , vreefen wy te vergeefs
naren be£ Sutpöen
§'ertogbomg
ban OBcIbedanb
03?aeffcöap
toag ïuubenbe
aï£ boïgr. en be£ dat by haer der anderen misdaden anderen foudea
fchadelijk wefen.
Dat derhalven hare koninklijke Majefteyt, welke hec
INftru&ie van de legatie aan de koninklijke Ma*
treffelijke ampt van de kerke te beichermen van
feer
jefteyt en den E. E. Raed van Engeland, voorde
confervatie der religie , uyt den gemeenen name der aver tot aver is competerende , den gefanten die de
Nederlandfe kerken afgeveerdigt , en onder correctie Nederlandfe kerken aen haer fenden , de fake van de
van anderen in 't befonder geconcipieertvande Ker- voorgeftelde verfoeninge met den vyand Gods betreffende ,volgens hflteingeborenegoedertierenheyd geken-dienaers des Hertogdoms van Gelderland , en
nadelijk believe te aenhoren , dat wy dat met rechte
Graeffchap Zutphen :
De gedeputeerden > onfefeer lieve broeders fullen verfoeken, en te gelijke om Gods wille demoedelijk
Voor eerft by hare koninklijke Majefteyt en haren bidden.
Laet ons nu befien hoe onfe gedeputeerden , volgens
Raed verhalen önfe verfcheyden mhüven , in dewelde
termen van ons bevel vryelijk na de getuygenifle
ke vvy haer bedankt hebben voor de aengenomen
haerder
confeientien , alle vreefe befiide ftellendc ,
defentie en bevryinge dzs Nederlands , onfes feer
foeten Vaderlands , welk van de Spangiaerden met fig fullen hebben te dragen in 't fpreken van de aengevangen vrede-handelinge.
een feer wreeden krijg verdrukt en gefchent is.
Dit fal dan klaerlijker blijken indien wy eerft, geEn met een fullen fy verhalen, dat allegodvruchlijk van een nieuwen Prince te hulden , en daer na
tigen fo in degemeene, als befondere gebeden , God
van
de
verfoeninge met den Spangiaert handelen.
geftadelijk aenroepen , dat hy hare koninklijke MaHier
fullen verfcheyden wetten in de heylige fchriftujefteytde
, Engelfen en Nederlanders ten goeden , een
ftaen te bemerken.
re
verhaelt
langdurige geiontheyd wil verleenen, tot fijns naems
Want
God beveelt fijn volk dat fy heneenKonink
eeuwige glorie en heerlijkheyd.
verkiefen
uyt hare broeders.
Dat nochtans de fekere hope , die wy onlanks tot
Item , dat fy alle occafien mijden waer -door den
de victorie tegens de vyand verkregen hadden , ons
waren
Godes-dienft geprophaneert en ontheylicht
nu by-na ydel fchijnt te wefen , om de vrede-handelinge, welke met den wreeden vervolger der kerken mochte werden.
Ook verbiet hy fijn volk van de godlofen afliftenis aengevangen.
tie
te verfoeken.
Dat het derhalven den genen , die de goddelijke
In alle 't welke God de fonden ftraf t, niet alleen in de
fchrifture gade flaen , niet vreemt geeft, dat de Nederlanders door den geeft der dwalingen in de ftratfe auteuren, macrook in diegene diemetoog-luykinjje
van defe vervloekte fonde, in de dwalingen van bur- de overtreders van fijne wetten, welke fy wel konden bedwingen , laten geworden.
gerlijke regeringen , in twift , tweedracht , haet ,
Dat men een Konink moet verkiefen uyt de broeders
nijd , en ontallijke meer andere , fo gemeene als
particuliere quaden , vervallen zijnde, den hemel met of geloofs-verwanten , daer toe verbind ons de wet der
de aerde beroeren.
kroninge, op dat het volk daer over hy gefteltword
Want hoewel onfe zonden ontelbaer fijn , waer door het volk Godes fy, en dat den Prince felfs volgens de
de gramfchap Godes tegen de kerke Chrifti word ont- voorge(chieven wet Gods, die hygeftadig moet lefen
fteken , dat wy nochtans by Gótie geen fwaerder en in gedachtenifie houden , rechtengerechtigheydin
ftraften op ons laden . als door de fodanige , waer zijn rijk oeffene.
Met een gelijke band van obligatie worden de onderdoor den heyligen name Godes, die wy dagelijks bedanen door de wet Godes verbonden een volk Godes
hoorden groot te maken , wort ontheyligt.
Dat wy eendrachfiger band geloven , dat het te zijn.
De kracht van welke verbintenifTe fo groot is, dat
felve fonder twijpfel gefchiet , om het wantrouwen
der goddelijke hulpe dat men met den vyand der kerke het volk gehouden is een godlofen Prince te dwingen ,
in vrede-handelinge getreden is.
tot onderhoudinge van Godes woort , 't welk niec
Nademael ons in de heylige fchrifture word ge- konnende te wege brengen , is het gehouden , «er
leert , dat God van eeuwigheydaen hem een kerke het dan in de afgoden-dienft foude confenteren fig
en vergaderinge der godzaligen midden onder fijn uyt fijn gebied te begeven , gelijk men in de heyliverkoren volk heeft geordineert , die fijn name fouge fchrift is lefende dat de ftad Lobnam heeft gede aenroepen.
In fomma op dat wy ons felven niet beroven van
Dat defe geheyligde vergaderinge door goddelijke daen.
de rechtveerdige klachten by Gode < waer van ons de
ordonantien
op afgefchey
der"aerdcn,
voegen
van de anderealhier
volken
den isin, fulker
dat fy met
een Prophete een voorfchrift heeft nagelaten , van de volbyfondere name felfs door de mond Godes , fijn volk,
keren die
,
in 't erfdom des Heeren zijn gevallen en
cygendom en erf genoemt wert.
niet komen te maken dat God onfe, gebeden re-
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gen den godlofen Prince niet verhoort , fo fal uien jons voorftelt het exempel dés joódfen volx $ welke
den Scepter aen niemand anders dan aen godvruchtige de hulpe der Ifraelitcn aenfogt , en daer over feer fwaer*
Princen moeten opdragen.
lijk geftraft wierd.
Want op Vat voet of vertrouwen fal het ellendige
Sonder twijffel zyn de afgoderyen , en wereltlijke ceremoniën veel dicker en grover in de Papillen , dan dis
volk tot Godes hulpe zyn toevlucht nemen, verdruckt
eertijds
fijn
gweeft in de Ifraeliten , aengefien defe den
zynde van den tyran , welke de macht , die hy heeft
om hen-luydeu te verdrucken al willens en wetens aen waren God, welke hen uyt Egypten in 't land van beloften gevoert hadde , offerhande deden , dan daer
hem opgedragen heeft.
Ten tweeden ftaet in defe deliberatie wel aen te
in fondigden fy alleenlijk , dat fy'tfelve deden in anmerken dat de Goddelijke wet dik wils verhaelt het
dere plaetfen als de gene die daer toe verordineere
verbod van te huwelijken aen de ongelovigen, welk waren.
alleenlijk daer toe ftrekt, dat het volk Godes alle ocMaer fy voegen ter contrarie by den waren God vele
cafie werde afgefneden , van door. converfatie met de fart&cn , die fy goddelijke eere bewyfen , Kerken toe:
wyen , heylige dagen houden , en geloven dat die door
ongelovigen,
^te
vervallen. van 't woord Gods tot d'afgoden-dienft aenroepingen hare patronen en voorbidders fijn by GoVoor het derde , 't welk hier principalijk ftaet waet de , berovende Chriftum alfo van fijn middelaers ampt *
te nemen , moet de gelovigen alleen fo vaft aenGo- dat hem uyt den eeuwigen raed des eeuwigen Vaders
de hangen , dat fynoyc voornemen , hoe groten nood tot onfer faligheyd is toe-geeygent.
hen is dringende naren toevlucht te nemen tot de hulpe
Uyt alle 't welke men lichtelijk kan verftaen, wat
onfe gefanten by hare Koninklijke Majefteyt van de
der godlofen.
In welken deele dagelijks in dé Kerke tot groten voorgeftelde reconciliatie met den Konink van Hifpanadeel grote miflagen gefchieden, als hetons vvelgaet nien (uilen hebben te feggen en te proponeren.
Hier komen noch by de rechtveerdige oorfaken i om
gevoelen wy met eendrachtige toeftemminge dat men
de beloften Godes van fijne regenwoordigheyd en welke de Staten des Nederlands „. anno 15 S 1. den Konink van Hifpanien om de tyrannye tegen fijn onderdahulpe tegen defe wereld moet gelove geven, enfehijnen begaen , en om de verachtinge des geprefteerden
nen doorgaens daer uyt een heerlijke vertrooftinge te feneppen tegen de lichte aenvechtingen des eeds, die hy voor fijn huldinge gedaen hadde aen defelve
Staten , verklaert hebben met recht van de heerfchappye
duyvels.
enPrinfdomdesNederlands
vervallen en berooft te zym
Maer als ons een groter hoop van gevaerlijkheden
En op dat Hoog-duyfland en de naburige Rijken de
over 't hooft is hangende j valt ons 't hart ftraks inde
oorfake
defer afiettinge fouden verftaen , hebben fy die
fchoenen en geven den moed verloren , ja de goddelijke beloften vergeten hebbende, laten wy onslich- opentlijk in druk uytgegeven.
hebben
fy 'tmunte
felfdemetbetuygt
met de Danielis
inferiptie:
'fïol.79.; tot
telijkfodanige
verlyden, die
tot met
menfchelijke
hulpe*vanen devolgens
dien vanOok
fekere
nieuwe
defe woorden
dreygementen
goddelijke
flraffe verboden is, ons felven vleyende met het pre- Deus transfer t & conftituit Regna, dat is : ,God fielten
herftelt de Rijken.
text vannoodwendigheyd.
Het is ook niet in eenige deelen van Europa van
Hier uyt is ontftaen de ongoddelijke huldinge des
Hartogen van Alencon , welke als hy ftraks in 't be- godvruchtige en verttandige mannen gehoort, dat de
Nederlanders daerom met rebellie of ongerechtigheyd
ginfel fijnder regeringe de pauffelijkeMifle in de Kerke
der Chriftenen weder hadde ingevoert voor dep pul- fijn befchuldigt.
En op dat den gefpaniolifeerden en Rooms-gefinde ,
lenden, enden gehuiden, na 't woord Godes tot onalle tergiverfatie en occafie werde benomen , van te
geluk en fchande is gedyet.
Daer uyt is ook ontftaen dien vervloekten Raedder difputeren over deaffettingedesKoninks Philippi, fo
Staten , om de Nederlanders met den felven Hartog is daer in voorfienmeteengemeeneformevanced, na
teverfoenen.
welkers inhoud de Staten , Overigheden , MagiftraVan daer is na zyn dood met defelvegodloosheyd ten , Ampt-lieden , Officiers en alle de onderdanen geden raed aengevangen om het Nederland aen den Ko- fworen hebben , dat fy den Konink van Hifpanien , die
nink van Vrankrijk, Henrik de III. te transfereren en om de tyrannye begaen tegen fijne onderfaten, welke hy
op te dragen , die nu al in den fin hadde , met den al- volgens de wetten fijnder huldinge gehouden was te
dereerften tegen den Konink van Navarren, den Prin- befchermen, van fijn heerfchappye en Prinfdom des
ce van Conde en andere godvruchtige Princen en Ede- Nederlands afgefet is , voortaen niet fullen kennen
len van Vrankrijk dat bloedige oorloge te voeren , voor haren Prince, nochte hen-luyden aen fijn bevel
't welk tot defen huydigen dage toe* met moord van houden , verbonden te zyn.
velen en ballinkfchap by na van ganfeh Vrankiijk is
Derhalven aengefieu wy bekennen dat wy door Godurende » ten eynde het eeuwige woord Godes in de
des ingeven den Spangiaert van de heerfchappye des
Franfe Kerken mach werden uytgeroeyt.
Nederlands hebben afgefet , fullen wy met Gode CchyWat is dan op diemenfchelijkeraedflagen gevolgt? nen te fpotten ,fo wy na ons goetdunken tegen de kracht
den vloek Godes daer hy de wederfpannige verachters des geprefteerden eeds willen ftaende houden , dat wy
van fijn alderhcyligften Name mede dreygt , de af- den genen wel weder mogen aen nemen, die wyals
valligheyd van Braband en Vlaenderen, dedooddes met een opentlijk en gemeen decreet van zyn rijke gedoorluchtigen Prince vanOrangien,binnen 's lands ver- fteltfijnde, hebben afgefworen.
werringe der faken , ongerechtigheyd in den krijg ,
Nu genomen, dat den Konink Philippus noyteen
ongehoorfaemheyd , benevens ontallijke jammeren Prince over 't Nederland is geweeft, nochte ook ye-*
der borgers in de overheerde fteden : welkers eynde mand in'tganfche Nederland door zyn tyrannye is beniet ftaet te verwachten , tenfy dat wyeerft een eynde fchadigt , dat hy nochtans een Spangiaert , dat is ,
maken van God te vertoornen , en van, de wet Godes trots, hoveerdig , ambitieus en een voor-vechter is
verachtende , in de nood onfen toevlncht te nemen tot van den Roomfen ftoel , een Konink der Spangiaerden 3
een volk , dat trots , hoveerdig , ambitieus en den
verbodene faken en raedflagen.
En by aldien ons yemand afvraegt , waerom wy Roomfen ftoel op 't hoogde toegedaen is, wiefoude
defe plagen ons van God toegeftuyrt , refereren of durven raden dat men defe in 't Nederland den Scepter
leggen op de oorfake des verbonds met de Franfen des Rijks foude toevertrouwen, daer men met een lankdurigen kryg befig is, om de Kerke des Heerenjefu
aengegaen , is d'antwoorde al veerdig.
3|ef. }o«
Want aldus leert de Schrift , daer hy feyd : dat de Chrifti tegen de Roomsgefinde , Jefuiten en andere
i/i« gene vervloekt fijn , die fonder God raed te vragen ,by wreede Secten te conferveren en voort te planten ?
Wie foude niet eer feggen , dat dit niet anders fouds
hen-felven te raed gaen om hulpeteverfoekenvande
wefen
, als de Kerke Chrifti den Roomsgefinden en
godlofen, die van Godeverftoten worden.
En op dat niemand denke, dat dit decreet alleen te 't Nederland den Spangiaerden , beyde onfe en ganfeh
verftaen fy tegen de Heydenen , fo fal men met de hey- Europe gefworen vyanden in wreede flaverny overüge Schrifture te rade gaen, dewelke onder anderen
leveren ?
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Nu op dat de godvruchtige Gef anten dcfe godvruch- 1 woordige , en vreefe voor een meerder aenftaende
tige fake by de leer godvruchtige Koninginne, des te quaed , fullen by onfe genadige Vrouwe lichtelijk exlclaerder voor ogen fteller. , fullen fy verhalen dat on- cufc toelaten van de begaende dwalinge, hoedanïch
der den heerlijken name van Konink , daer mede wy die foude mogen wefen.
ook God noemen en aenroepen , de vaderlijke forge
Derhalven fullen fy uyt het gene verhandelt is , verhalen, hoe grotelijx alledeingefetenenvanalledegeonderfijn
en
Chrifti
Kerke
de
tegen
en genegentheyd
danen word verftaen , dat daer ook andere dingen fijn , eonfedereerde provintien (de Roomsgefinde alleenlijk
die wy onder 't ampt eenes Koninks verftaen begrepen uytgenomen) van den eerften dach aen , doe het verbond met hare koninklijke Majefteyt getroffen wierd,
te zijn , als Vader des Vaderlands , Harder der volkeren, ook Hertog, Prince, Gouverneur: op dat hy verlangt hebben , en ook noch verlangen , dat fy de
daer door foude verftaen dat hy niet voor hem felven , heerfchappye des Nederlands haer tot verfcheyden reyfen aengeboden , acceptere.
maer voor het volk ten Konink gemaekt is.
Maer met wat herte of confeientie fullen wy den
Aengefien alleen door dit middel kan werden ver- ( Fol. go.)
hoopt dat
, het Nederland eyndelijk tot zynen ouden
Spangiaert , die 't Vaderland verwoeft, de volkeren
fleur
fal
werden gebraeht , en alle de nydigheden en
verdelgt en de toebetroude fchapen met een wolffe
wreetheyd verfcheurt,en eyndlijk noch God onfiet noch verfchillen , welke onder de verfcheyden genegentden menfehen acht,de heylige ampten eenes Koninx,die heden van diverfe provintien in de adminiftratie van
hy heeft aengewent om fijn luft te boeten , opdragen? de republijke fijn ontftaen , namaels t'eenamael fulLaet dan dit de hooft-fomme fijn van onfe legatie ,
len vergaen en geconfopieert werden , nademael de
dat hare koninklijke Majeft. het decreet der Staten des
van dentot krijg
voeren welvaert
en 't gemeene
befte te adminiftreren
Godeste eereen
deringefetenen
Nederlands , waer mede zy om rechtveerdige oorfaken forge
den konink Philips als een tyran met folemnelen eede den Raed van een Monarch, en die uyt vrome, godin der eewigheydverfweerende, alfo hebben afgefet ,
vruchtige en treffelijke mannen verkorenis, bevolen
dat fy met goeder confeientie noyt konnen te rade gaen , moet worden.
Nademael de oude en moderne Hiftoriengetuygen,
om hem weder aen te nemen , gelieve te duyden tot
Godes eere en glorie.
dat daer noyt een vrye Republijke is geweeft , die door
Want alfo God in de fchrifture is voorfchryvende en de menigvuldige feditien der borgers den moord van
te kennen gevende, hoedanigen Konink hy over fijn velen , ballinkfchap van eenige en andere manieren van
volk geftelt wil hebben , te weten een fodanigen , daer doen niet gefwakt, gequelt, en eyndlijk op een Monarchie uytgekomen is.
door fijnen naem werdegeheylicht, fo moet het verre
fijn dat den Staten een fo goddelofe en ydele deliberatie
Welke veranderingen voornamelijk onderworpen
in den fin foude komen , om hen met den vervloekten fijn geweeft veele provintien of landfehappen , die in
vyand van fijn heylig volk te verfoenen.
een vryen republijken ftaet te famen verbonden waren ,
Of by aldien God de Heere de Staten defen quaden overmits d'cven gelijkheyd of aequabiliteyt (lijnde het
en verkeerden fin geve , dat fy den tyran weder aenne- fundament der feiviger)opgeenderleywijfe in fodanimen, fo is de tijd op handen, dat de Kerke op een angen republijke geveftigt konden werden , de genealder verhuyfe, opentlijk voor Gode met Samuclprote- leenelijk uyigenomen die eertijds in Switferland m?t
fterende tegen de ongoddelijke raedflagen , der gener , gemeene toeftemminge en eendrachtigheyd der borgedie de geboden Godes ongehoorfaem en wederfpan- ren geluckelijk geconftitueert is , na welkers exempel
nigfijn.
men nochtans te vergeefs , gedurende defe binnenlands
Het welke , fo 't gefchied ware ten tijde als men deli fe borgerlijke oorloge, de Nederlandfe provintie een
bereerden het ongoddelijke verbond met den Franfen ) Monarchie , dat is , de regeringe van een Opperhoofc
te maken , fal het niet fchijnen vervreemt te fijn van alleen, gewoon lijnde, fich foude foeken te conformde propheEife waerheyd, dat men alsdoen den toorn Go- meren , gelijk het ongeluckige begin en noch ongelucdes ,die ontallijke ellenden , fo in de kerkelijke als kiger voortgank van defe Ariftocratifen of Democratipolitifen ftaet fijn gevolgt, wel foude hebben konnen fen ftaet fo klare'getuygenifle daer van geven , dat het te
ftillen.
vrefen ftaet , dat het eynde met den ondergank van alle
Want hoewel dat verbond alleenelijk van de hoofden de geünieerde
provintien noch alderongeluckigft wefen fal.
des volks gemaekt wierd , fo is nochtans de goddelijke
ftraffe gevallen over alle de Nederlanders van wat ftaet
Om dit perijkel te voorkomen, fal het nu tijd fijn ,
of conditie fy ook mochten wefen , overmits de gene waer toe dan vereyfcht word den glants van een Koninklijke autoriteyt, waer toe ons de eerwaerdige audie de macht hadden om 't felve te verhinderen , door
toriteyt
der heylige Schrifture is lydende , welke een
't fwijgen fich voor Gode aen de Overtredinge hebben
fekeren
regel
behoort te fijn van alle onfe raedflagen.
gemaekt, geen acht flaende op 't verbod Gofchuldig
des eertijds den Ifraeliten , aengaende de aliancien met
En de Schrifture den Koninklijken ftaet ons aenprijden godlofen door een fpeciael bevel Godes gcdaen , fende, affirmeert niet te vergeefs dat dit de goddelijke
felfs tot de laetfte tijden toeftaet te verhalen, op dat de voorfichtigheyd is , dat de Koningen regeren en heerfchappye voeren , gebiedende dat men defelve byfongodvruchtigen door de gedachtenifle defer vermanin- dere eere fal
bewijfen.
ge , in ftilte en hope alleen God mogen aenhangen.
In defer voegen fal denydigejaloufie, dietuïTchen
Defe plaetfe foude met veele paflagien en getuygeniflèn der fchrifture konnen werden uytgeleyt, te we- diverfe provintien en der felver fteden , welke door de
ten dat God over alle 't volk rechtveerdige ftraflen laet verfcheyden fituatie der plaetfen tot verfcheyden genekomen , om de fonde , die van den Konink alleen of van gentheden geinclineert fijn, byna onvermydelijk is,
andere overigheden is begaen , als fy de overtredinge onder de regeringe van een Monarch , welke even grovan de Wet Godes met ftilfvvijgen conniveren, gelijk als
te liefde draecht tot alle zyn onderdanen , en onder
door
hare ftilte conniverende , dat fy wel konden ver- hen-luyden een egaliteyt of evengelijkheyd i$ onderhoeden.
houdende, t'ecnemael fal cefleren en vergaen.
Refteert nu, dat uyt den name van de Nederlandfe
Ook fal als dan , behoudens de republijke , te gelijken onder de rechtveerdige en gefatige regeringe der
Kerken een middel weide vertoont, om uyt fo veel quaden,daer mede wy overvallen werden,uyt te worftclen, Engelfen, het rijke Chrifti (gelijk te verhopen ftaet)
welke God behaeglijk en de Nederlandfe republijke onder ons feer toenemen.
profijtelijk zy.
Voornamelijk fal hetdepyne waert fijn by hare KoNochtans fullen onfe gefanten by hare koninklijke
ninklijke Majefteyt met den hoogften lof der Engelfen
Majefteyt verfoeken , dat het ons tot geen vermetel- de gedachtenifle van de voorleden tijd te vernieuwen ,
heyd of onvoorfichtigheyd worde geduydet , indien in dewelke de voorvluchtige van onfe Kerke, onder
wy mogelijk fullen fchijnen de palen van onfe geringe de regeringe des Keyfers Karoli de V. uyt Nederland
vocatie te buyten gaende , te hoog klimmen om ons na Engeland fijnvertrocken, en aldaer berg-plaetfe
met fo gewichtige faken te moeyen.
vindende , hen langen tijd geluckelijk hebben onthouWant de rechtveerdige droef heyd van het tegen- den , onder de protectie van*«Jconink Eduard
de VI.
den uyt-
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den uytnemenften en heerlijkftenvanalledegodfalige
Princen opaerden.
Maer dat fy na de dood des gemelten Koninks Eduard weder uyt Engeland vertrocken fijn , en door
de onftuymigheyd des Zees , alfo fy onderwegen door
de golven van vcrfcbeyden difputatien tegen den Sone
Godes en d'Êuangeliie waerheyd gedreven werden ,
aen diverfe plaetfen fijn aenge worpen : invoege datfy
hen ten deele na Ooft-vrieiland , ten deele na Frankfoort, en ten deele na de Palts met'cr woon hebben begeven.
Dat van daer doorgaens in de geünieerde provintien
Minifters of Predikanten worden beroepen , die hedensdaegs in de Nederlandfe Kerken , om het Rijke
Godes voort te planten, feervóorfpoedigentrouwelijk arbeyden.
Dat de Nederlandfe Kerken derhalven bekennen ,
dat fy als voefter-kinderen zijn van het Engelfe rijke ,
en dat fy daerom dcmoedelijk bidden dat fy in 't wereltlijke voor onderfaten van dat Rijke aengenomen mogen werden , daer van fy bekennen in geeftelijke haren
oorfpronk te hebben.
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ben boe fo langen t$o niet toecb getoeefl} maec al£
be^pangiaerb^ttoeeofbne ^arentoecö getoeefl ful*
ïeuljcbben/ fullen be Staten gcnerael beellteberbe
0eligie toelaten/ aï^ opeen nieube toapeneninbe
hanö nemen / enbe oorloge op een nieu beginnen*
Daniel de Dieu. J[®aec ben meeflenbeel ban be Staten #^apiflicö» Walfingam. 3laet öet fo sijn : nog^
tang fullen fp lieber beÉeligie gebogen/ afëtoebec
op nieube oorloge aen te bangen.
^p befe toooïDen. Mptgefloten alle anbere bal
fcljec ïïeïigien^ erercitie / fepbe öp ; Ijace JBajcflept
i£toel genegen omooh eenige erercitie be papiflett
toe te laten: maer fobeel aU mp aengaet/ inbien
mennocl) toaer in 't begin ban be reformatie / bat
DetpaufbomnocOin sijn geheel toaer / fo foube ih
bat ïicljtcujit toeflaeu ; maec nabien nu Ijctpauf^
bom uptgetoomen $ / fo oo^beele ik / fo bcel al£ mp
aengaet / bat het niet beplich $ 't felbe toe te laten /
fo ook tod ceca!£ men t^etfclfbe aengacnbe bie ban
«©ent / bifputeerbe en obrrlepbe / te toeten : of
Uut befe en D'anbctc inflcuctten bebben be gebepu* men be ©apiflife iJdigie tocber ten beele in foube boe^
teerbe een bertooggemaeftt/ 'ttoelK5pbate.|©aje; ren / acljte Den ^nnce ban <©jangien upt be meninftcnt toiïben pjefenteren / neffeng een hojte en mom ge ban ©illeerg / bat $tt beïjoojbe te gefcljiebcn ;
belmge gjoeteniff* en ocatie / Dan toilben 't felbe maer in/ bie te bier tijbte ^InttoetpentoajS/ toa£
geecne cerfl cm$ aen ben §>cac tarip iDalfïngam p?e^ ban contrarie mepninge. De Fredicanten. Ifêaer
fentecen / om Dat l)P $nn oojbeel Daer Dan genen bare iBajcflept gelrjh al£ top bergopen / fal baec
marijte / om 't toelït te lefen bet XDalfmgam met te boegen na ben raeb / ban baer goebe en gettoutoe
paffe quam boo? ben i*. %u\v, aïgTpöenmTtge* Öaeb^-ïicben. Walfingam. 0mu- lupben berecljte
febnft bectoonDe/ fepbe ÖP bat bet re lange toag om toaecbepb te feggen / be grote $;inccn jijn altijb met
ban Ijacc fBajcftcj.n gelefen te tobben : tnüicn fp bc* geen toaeraebtigen en oprechten pber ontfleften /
geecDen bat fjet Ijate Ufèajeflept foube lefen / mofl aï-boe-tod / fo bed al^ be beboubinge ban be religie
tyt maec een bïatpampier groot toefen; enberfogt aengaet / bie i$ nobig / bacr in ig niet te b^eefen :
3ijnöc bat bp 't een£ foube toillen Uojen lefen / 't welft toant inbien be toeg genomen toiecb / fo fouben alle
geconfenteert bdibenöc / ïafm fp-tupben 't hem booj. be <&obfalige bertrechen / en niemanb blpben al^ be
t&p fepbe bat alle be rebenen fêergoetengoöbjucb' ^apiflen ; en bat noch meerber i£ / bpanben ban
tig toaren/ en ooit toacracbtig / alfofe uut beljepfc <£ngdanb: berbalben om'tlanb in b;cbe tebebou*
toeet fp (bare IBajeflept) toel bat be religie
ge fetyift bpgebjaebt toaren / bat D'erempden feec ben/
tod te paffe beraadt toaren : bat Iju ooit ban bie mee* nooDfaneïijft moet beboubentoojben.
W$ nu bet qefcfyifie upt toajl/ fepbe bp/ bat bet
ninge toaa1 / bat Ijct betbonb met ben bpanben «ïBobg
niet toel foube honneu aflopen: maer op Hat ittu- {jem feec toel aenflonb/ maec alfo bacc Jüajeflept
lupben
/ fepbe
/ be rechte
uiaerljepb
/ oe gro* rieb
rif et ïiPÖen
foube nonnen
boren fo beïemet
bètogg-rebênén
/ "fa
te ftfecin
fijnl_jualtijb
fo pberig
niet/ fegge
be miniftezf
lupben batfefïccb£
toepnigtooojben
ban hare Jlfêajeflept hebben Ijacr bi&toifé 't felbe ge bare JBajeflept aen fouben fpjenen / en 't gefcfeifte
fépt bat |tet periculeus toag met goblofc en ontrouw fjaer obcrieberen en bjagenbe of fp b« fo ïeberen
toe bpanbm te communiceren / en oor fommige foube afê ï)et baet toag / anttooojbe hp ja / fuïftg
Öaebg-beeren. Maec be grote J&nncenfïen niet al* , a# t|et baeri& «tfnalfabeafrabebanltpceflec bcntijb met fuift een groten pber op be religie: bepoïi* lupben bp bace Jtëajeflept foube bjengen / fteeft
tife öanbeïingen betocgenbaermeerber / enfprjan* fjp &en-ïupben Deboïen beg bonberbaegg toeberom
gen al te feet aen be tocedtfe faken ; al-boe-toel baec te nomen/ alfo Hpcefler Dan bacr nomen / en b» öm~
nu geen pertjud met allen i^: toant fenet ihmepne lupben bp bare JBajefïept béngen foube / tot tod*
bat b' 31mbaffabeuc0 binnen toepnig bagen upt ; fccnepnbebPb*n-Iupbenbp ben <$2abelcpben foube/
©laenberentoeberneerenfulïen : maerfepbensp/fo. boc& quam be<0jabebanHpcefïecbesSbonbcrbaeg^
be bloot ban &pangien (bte men fept boaj-iauoen | niet»
te sijn) ben «toninft nietnafiinfmgcïuRt/ fo foube : 5^en ij. '^b^pbaeg^ öfbben fp ben ^jabe ban
mogelijft be rjanbeïinge ban be pep^toeltoeberber^ ttpcefler te hennen gegeben al 't gene fp met otn
nieut toojben ; toaet op I®alftngam anttooojbe / j tyctte J©alfïngamberDanbeïtengefp?ohenöabbcn/
geenflmt: be ïioninginne foube bat nimmermeer/ ' enbatbpoohgoetgebonbenengerabenDabDc/ bat
beljouben^ rjacr eere/ mogen boen: 3p Ijebuen fa^ j sp lupben Set gefe&nfte aen bare Iföajefteptobecïe*
meufe libellen/ en bienochfeerfchanbelijhgeflcopt 1 beren fouben: ï)u bebaï Dm op cenfeherepïactfete
en tegeng fjare .ïüaajeflept uptgegeben/ 'ttoclftift | toachten/ baer be föoninginne ftomen foube/ om te
boojfe&er toete: gp lupben foub ubertoonberen fo peerbe te feïimmen/ toant fptoiïbenaetöicijcmont
gp Die ïaefï : en be argumenten ban be eere geno* | bertcceften/ batöponbertuficf)enl)acrbanöfn-ïup*
men/ geïben &p be ^nncen meer / aïgeeniaeanbe* ber boomemenbertoittigenjoube: en op bat fp niet
te. <®pbetooo;*Denb$peerercitie ban be religie /fep* \ btoalen noeïjte ban niemanb opgeïjouben foube too^
beöP/ Öeti£ fecr toel en toaeracötelijh gefept / maer j ben/ Ijeeft hp öm-lupbcn sijnen öof-meefter tocge
boegt / bie
na Ijen fien en baec toaerfeboutoen en on*
finten
en
grote
peeren
3ijn
altijb
met
fo
groten
^
pber tot be religie niet ontfleften. ^ierfochtihpee* berriebten foube/ toat 3p elite maeï moflen boen/
nige articulcn / Die ïjp al in jijn gemoet oberlept öab? bp foube baer-en-tuffeben bare iBajeflept ban ben
be/ IjenlupDenbooj terjouöen/ maer IjphonDe bat boomemen abberter en . (^nbertuffeben bat fp na be
fobeerbig niet boen : fevbe berhalben / ift mepne homfle ban be fóoninginnc toacljteben/ ^eeft be 03za^
toaerliih bat be gefanten ban Ijare IDajeffept be b?pe be ban IDectobft / bie baet mebe fat./ berftaen bebbcn*
tmeitie niet feec fuïïen bnngen / banboojbentijD be toie fp toaren/ een <£be(man gefonbenorn baecban t)nce of Dne jaren / toanncec alle be bjeembe lupben te begroeten en fijnen bienft in i}en ïupDccfa* (Fo1.il)
hrijcl^-ïupDen een toijl ttjD^ fullen bertrochen 5ijn ite aen te bieben / ben toelhen fp berbalben feecbe?
gctocefl; op Die conDitie bat men ban beïleligiege^ banhten.
nccaïnh boot bc Staten gcnerael fal confiitueren :
%\$ be ^iontnginne nu boo^ ben Dag toa£ &Uo
S 4
men/

Vier cnTwintichfte Bock.
«©egeöe;
puteerDe
ban De
ïietheit
bn toet;
eemgDe
lansen ie;
toeren De
ïtomngtn;
ne ban
«tgngelaitö
feker ges
fcijïïftc
o&r.

men / en ban aïïe ftanten be <£bcï ïieben f n lofTcoukoen abien gefept l)aböc / enljaecpecrbtGtlKn-ïup*
öen geneert toag/ 3ijnfpüaec te boete geüallen: ai
aïfo Uimei deDieu begonbe, b'otatie te Doen en te
feggen : <Doojïucï)tige ïsoningtnne / be foeeften bec
Ucceenigbc SebecïanDen/ etc. ^>o öceft SjaceS>a^
cebieöaetbe*
jcfïept gefept m't&pflaen uiüanbeanbe
opeenanbeccepfe/ om
groeteben: oc&/ ift utb
üic$ mie bat ift niet tot! ueftommertsrjnuoo?/ of
tectoijïe i& öetfc&itftïefe/ tocIftgcfeïjNfte bc 000^5.
Daniel de Dieu Ijarc jitëajefïept eecuiebcUjft gekant*
repftt Decft/ en fo $ fp teyectbegefeten, l^aöaec
toetteen fepbe Hpceflcc tot &en-ïupbcn / bat £p be
ïioninginnc Jjen-lupöcc faUe feet enifug gerecom*
manbecct&abbe/ cnnictttoijffelbe/ ofspfoubeöaec
gefcljtifte nietïangc baet naïefen / bat ö? ooft uegecr*
bebat5p-ïnöbcnmacnbacïié baecna totöicïjemont
foubcn nomen om anttooo^be/ en bat ï)p afé ban bacc
ooft toefen foube.
^ct gefdntft bat fp öarc JBajcfïept bcïjanbigben /
toajS in irtaricop^ / en uan bcfen inöottb.
AcnharcMajefteyt.

C-efctutfte
bv u? ge;
öeputeers
iie 1) tin De

ME-vrouvve , de gereformeerde Kerken van de
vereenigde provinciën , aenmerkende de grootheyd en verdienfte van de weldaden uwer Majefteyt
lanDfe
aen haer-luyden al van over vele jaren herwaersbewefen, hebben haer niet kunnen tevreden houden, ten
ïtecken
aen De
ware fy daer van aen uwe Majefteyt eenig merkelijk
ÏSoiurt*
bewijs
van dankbaerheyd deden , en dat metblotelijk
gwne aan
oEngelanD met brieven, maer in tegenwoordigheid en by monouct gele;
toert,
de. En om haer-lieden fo hier in als in 't gene vorder
haer ampt en confeientie is betreffende , te quyten ,
hebben ons tot uwe Majefteyt afgeveerdigt, uyt welker naem , Me-vrouwe , wy uwe Majefteyt op'talderhoogfte danken van d'aflfedie en zonderlinge gunfte, die defelve tot de fake JefuChrifti en fijner Kerken altijd betoont heeft , en voornamelijk aen de Kerken onfés lands : dewelke uwe Majefteyt' niet alleen
«verlangen tijd in haer landt'huysgehaelt, engelijk
in haren fchoot warm gehouden heeft , maer ook tot
in de ooifpronkelijke plaetfen van haer-lieder refiden*
tie felfs, defe fonderlingè goedertierentheyd uytbreydende , heeft het uwe Majefteyt gelieft haer-lieden in
zulker wyfe uwe Koninklijke hand te bieden , fonder
daer toenochuweonderfaten., javandealdernotabelfte, noch eenige andere middelen te fparen , dat fylieden in der daet vrymoedelijk bekennen , dat fy naeft
God door middel van uwe Majefteyt bewaert zijn geweeft om niet geheelijk te vervallen: en meteenen in
de fake der ware religie feer gevordert : waer in , volgens den goeden wille en meeninge van uwe Majefteyt ,
uwen Lieutenant mijn Heere den Grave van Lycefter
hem op'talder-trouwelijkfte van uwent wegen gequeten hebbende , heeft den voorfz. Kerken , en infonderheyd der Kerken van Utrecht zulke merkelijke getuygeniffen van den yver uwer Majefteyt en den zynen
in dit ftuk nagelaten , dat de gedachteniffe daer van eeuwig en loffelijk aen de nakomelingen blyven zal , welks
halven fy-lieden haer ten eeuwigen dagen in u Majefteyt gehouden zullen kennen.
Hoewel dat niet-te-min defelve Kerken en fonderJinge van Gelderland, Utrecht, Vriefland , enOverYffel , haer jegenwoordelijk in eenen feer erbermelijken ftand vinden , herkomende naeft de fonden (wefende de waerachtige en eerfte fonteyne aller ellenden)
eensdeels van den vyand , die door zyne macht met
zyne vreemde aenflagcn en praótijken defelve dreygt
te fullen brengen tot eenen uyterften ondergank, die
fv na menfchelijken fchijn niet mogen ontgaen , eensdeels ook dat men den ftaet van de zaken des lands in
hem zclven feer forglijk en wankel geftelt fiet.
Dit is dan, Me-vrouwe, dat de voorfz. Kerken op
een nieu verwekt heeft om aen haer felven te denken,
wefende principalijk in groter forge, uyt oorfake van
de vrede-handelinge met den vyand der Kerken Godes
aengevangen : en over dit poinót fullen wy uwe Majefteyt op'calder-ootmoedigfte bidden onfe vrymoe-
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idighéyd en eenvoudigheyd geduldelijk tC.willen ver'ftaen. Wy geloven vaftelijk , Me-vrouwe , dat uwe
Majefteyt na hare fonderlingè voorfichtigheyd, grote
en gewichtige redenen heeft die haer tot defe handelinge beweegt hebben , en voor fo veel dat belangt > en
roeren wy daer geenfins aen, maer tenaenfien alleen
van onfe Kerken, zo bidden wyu Majefteyt te willen
overleggen de oorfaken , waer door zy hier in befwaertzijn.
Aen d'een fyde , de heylige Schrifture feer klaerlijk aenwyfende , wat ongeluk de handelinge en het
verbond met de ongelovigen of vyanden des waren
dienfts Godes , den volke Godes dik wils mede gebrogt
heeft, leeit ons met meerder redenen , wat men heeft
te verwachten , wanneer door fuiken middel de voorfchreven vyanden eenige macht of autoriteyt over dé
Kerke Godes bekomen. Want die gene , die overleggen fal hoe dat fiechts het blote verbond, het welke Jofaphar: maektemetOchofias den Konink ïfraels ,
God den Heere fo feer mishaegde, dat om die oorfake alleen, de vlote diezygemeenderhandnaOphir
toegeruft hadden, te niete quam, wat voor vafteho*
pe fal hy kunnen hebben , dat defelve God fal willen
zegenen een fuik accoort daer 't niet te doen is , om de
gemeenfehap van eenige fchepen of andere goederen ,
maer om ontallijke gelovige zielen het ge bied van een
Koning > wefende der waerheyd vervolger , te onderwerpen Jen wie zal hem felven in God geruft , en tegen de liften en lagen van ontallijke ven-aders en andere gefworen vyanden der ware leere verfekert kunnen
houden , hebbende hem-felyen tegens den wille Gods
onder eenen fuperftitieufen Prince begeven ? als hy
fiet dat den goeden Konink Jofaphat de tydingen van
den toorn Godes over hem gehoort en tot getuygeniffe
der felver, de fchande van eenen verloren ftryd in een
rechtveerdige zake, met groot perij kei zynsey gen levens ontfangen heeft , en dat alles ter oorfake van de
vriendfehap die hy met den afgodifchen en godlofen
Konink Achab gemaekt hadde ? kortelijk , hoe zal het
volke Godes , dat God zo menigmael voor de verloffïnge van den drijver gedankt heeft , den zegen des
felfden Gods durven verwachten , na dat het gelijk als
verwerpende de ontfangene weldaed tot defen felven
dryver vrywilliglijk wederom gekeert fal zijn , hemfelven ftellende in het perijkel van te vallen onder het
voorgaende jok ? en nademael God fijn volke aenwijft
en voorfchrijft over haer eenen fuiken Heere te kiefen ,
die fijn wet lefe, om die te onderhouden en te doen
onderhouden , in wat geruftigheyd zullen haer de arme
gelovige vinden om Godzaligheyd te. oeffenen , met
ftilligheyd (welk is het waerachtig eynde van alle Overigheyd ) wanneer zy haer gebragt zullen fien onder
een Prince dewelke de ware Godfaligheyd houdende
is
voor de aldermeefte ongoddelijkheyd, in plaetfevan
de wet Godes te onderhouden , defelve fo veel in hem
te niet laet doen ?
Aen d'ander zyde , is 't dat men fpreken wil van den
vyand , wat is'er in hem dat niet zy of vreeffelijk of
fufpect ? den wreeden aert van de vervolgers des Euangeliums is van alle tyden, of niet dan te veel bekent:
onfe Kerken, eylacy, dragen de lit-tekenen daer van
op den rugge , daer de ploegers haer voren , lang getogen hebben , de wonden bloeyen noch , daer is
nu geen reden die ons kan doen gevoelen dat zy door
een fubijte verftellinge van gedaente , hare nature verandert hebbende , immermeer fouden willen handhouden die gene , op dewelke zy altijds fo gebeten
zijn geweeft. Bcfonder onfen vyand , machtig , viclorieus, op het alderhoogfte vertoornt , die hem-felven
geheelijk over-gegeven en met eede verbonden heeft
om de Pauffelijke religie met alle zijn vermogen voor
te ftaen, en de Chriftelijke uyt te roeyen , hebbende
hier toe boven zijn eygen zelfs beweginge, den Paus
tot een aendrijver, met difpenfatie van alle het gene
dat de confeientie zoude mogen op-houden , defen
geeft voorwaer geenen fchijn altoos, dat hy de kinderen Godes, als hy daer meefterafware, beleefdelijken foude willen meieren. Laet ons maer befïen hoe
dat hy hem tegenwoordelijken draegt : daer is niet een
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plaetfe onder zyn jurifdictie daer de waerheyd, alfle confeientie , zoude zy vry zyn , de openbare exercitie niet kan derven , en dat de kinderen Gods
werd ontdekt , met fchrickelijke bloetftoitinge niet
werde vervolg: , en wan neer fe daer geoefent is ge- geleert hebbende , dat men met der herten gelooft 10«
weeft , niet alzo haeft met alle middelen van daer tot gerechtigheyd , en met den monde belijd tot der
werde verdreven , herdopende de kinderkens , al zaligheyd , en zouden God niet kunnen dienen met£tom»i©»
te voren in den waren doop geheyligt, de nieuw-ge- hare helfte alleen : wy zien op de meyninge van
boren geweldelijk tot haer-heder befmettingen tree- defe toe - latinge , en op het gene zo defelve datekende : den band des houwelijks hernieuwende, en lijken gebruykt is geweeft : te weten , men fal geen
ook te niet doende : en alle vrome lieden in alle manie- ding mogen doen dat onfe religie aengaet , en
ren feer fchandelijk handelende, 't welk (onfens be- geen ding na-laten dat de hare aengaet * want anders men foude fchandael geven , en nochtans de
dunkens) een klaergetuygenifle isvan'tgene dat men
hier namaels van hem te verwachten heeft.
confeientie zal vry zyn. Kien behoeft dan maer
Daer na , waer vind men kundiger, bedekter en flechts eens voor-by een Deeld , of den Brood god,
uytgeftrekener fchalkheyd dan by de vervolgers , den in vollen ftrate met gedekten hoofde, te. palieren , of
welken trouwe erf belofte , en alle andere dingen voor yemand in een Teftament wat lefen , of eenergens anders toe dienen dan voor lok-aes om de
nen Pfalm te zingen , of eenen lieken met Gods
eenvoudige die haer daer op vertrouwen , byte bren- woord te trooften , en noch meer andere diergcgen ? onfe na-buren en broeders , hoe-wel vroom lijke dingen te doen , om terftond fchandaleus geen wijs, die nochtans fo menigmael, ook met zulk
acht te zyn , en met eenen gedwongen , mits belydende
de waerheyd , hem-felvcn tot den vyere te
verlies dat niet te waerderen is ", daer mede verrafcht ,
en t'elke rt-yfe dooreen wonder-werk Gods weder op bereyden. Maer dit fchandael zal wel veel zorgelijker zyn , wanneer daer yet zoude vallen van den
geholpen zijn geweeft, prediken ons hier van waerfchouwinge alle den dag. Wy zelfs , ja noch on- Doop » en den Houwelijken-ftaet , en andere puncten van meerder Confeientie en confequentie , daer
net verftWy
rikt',
beklagen
het voordeellangsdaer, inby het
verloren.
kunnen
niet achten
dat in de gelovige hem-felven zal onbevlekt bewaren
oprechtigheyd en getrouwighcyd daer nu fouden willen. Een fchone vryheyd : dewelke den menzyn komen logeren. Voorwaer , M e-vrouwe , wy fche het gebruyk van alle uytwendige zinnen en
verfchricken als wy da?r maer aen denken , Qjüia lidmaten tot de dingen die van God geboden Zyn t
nat veftigia terrent. Een kat die haer eens verbrand benemende , en dezelve tot de dingen die van God
heeft , vreeft daer na ook het koud water. Dien verboden zyn , dwingende 3 zal niet vry laten
vaften regel van onfen vyand , dat men den Ketters dan alleen de gedachte , by gebreke dat zy daer niet
geen geloof moet houden , dwingt ons te geloven , aen kan komen. Vryheyd dan , die de flavernye zelfs
dat die alder-fhtelijkfte en heerlijkfte beloften die is ; en om eygentlijken te fpreken , de aldermeefte pyhy (oude mogen doen op de toelatinge van de vrye ninge der confeientie die men onder de menfehen fouoeffeninge van de ware religie , fouden anders niet
de mogen vinden.
zyn dan enkel geveynftheyd en bedrog, en het ontZy meynen ook al veel geprefenteert te hebben ,
werp van eenen inflag, die men van doen aen tot on- wanneer zy den gelovigen toe laten zullen haer
fer geheelder bederffenifTe zoude beginnen te we- uyt den lande te vertrecken , haer goederen verkoven. Het waer te lang werk alhier te verhalen hoe
pende , of doende dezelve door eenen volmachtidikwils dat hy zyn belofte gebroken heeft. Is 't dat gen regeren » een feer deerlijk artijkel , waer van
hy in eenige onfe fteden niet heeft genomen de pa- men het voltrecken niet zoude konnen met drogen
tientie om te verwachten den kleynen termijn in fijn ogen aenfehouwen , duyfenden van perfonen hacontracten begrepen , certeyn hy falfe niet nemen
re huyfen en erven te verlaten : met hopen als vervoor altijd. Die de fterkfte is , kan zeer lichtelij- dwaelde fchapen , in vreemde landen gaen dolen :
ken eenigen dek-mantel vinden , al foude hy maer wefende voor de ellende en de armoede gelijk als
het Lammeken befchuldigen , dat 't het water on- ten rove geftelt. En fiet wat het wefen zoude : den
klaer gemaekt heeft. Maer feker perfoon van on- vyand een korteren en min hatelijken greep , om.
fe vyanden heeft noch fo veel moeyten niet willen zyn voornemen te volbrengen , het welke is , dit
doen , leggende klaerlijk uyt , in 't fweeren van de gewormte (gelijk als hy de kinderen Gods noemt)
pacificatie van Gent , dat hy hem niet langer daer onder haer niet te Iyden : den gelovigen een veraen verbonden hielt dan tot het hem berouwen fou- drietelijker verlies haerder vryheyd , welk het lede. En fijnen meefter , die defelve menigmael gefuerder maekt als het 't felve verlengt. Siec
ratificeert en vebeftigt hadde, ontbood daer na wel daer ven,20 veel
Me-vrouwe , eensdeels die dingen , die onfe
uycdruckelijken aen fijn wederpartye , dat hy niet Kerken geftadelijken voor ogen hebben , en haer daer
verftond en met wilde langer daer in gehouden Nn grotelijks befwaert vinden : en bidden op het alderfijn. Soude dat met genoeg fijn om die van dereli- ootmoedigfte uwe Majefteyt , niet vreemt te willen
gie te doen befluyten , nimmermeer met zodanige j vinden , dat defiechteLammerkensfchromentenhuyluyden in eenige handelinge te treden, voorerial-eer | fe van den Leeuwegeleydet te worden , voorenal-eer
fy dien voorfchreyen fchendigen regel uytdruckelijk zy hem wonderbaerlijken getemt , of ten alderminwederroepen fouden hebben ?. zo fluyten wy dan ften van zyn verfchrickelijke
klaeuwen en tanden onti <üa8,r. raet David; zy fpreken vriendelijk met haren naeften,
en hebben boosheyd in haer herte. En middelen zulfien.
Nu , wapent
Me-vrouwe
, wy verfekeren ons geheelijk ,
len haer -lieden niet ontbreken om defe boosheyd in dat uwe Majefteyt voor de religie en oeffeninge der
't werk te ftellen : al waer 't maer door 't volbren- zelver zeer getrouwelijken zorge dracgt. Want wac
gen met praclijken : hetfeggen van den Wyfeman is, zoude een goede voedfter anders kunnen doen, dan
gelijk de Regent is , alfó zïjn ook fijn Officiers : om hare zuyg-kind voeden? uwe Majefteyt heeft defe ee«Efa, 49*
tot 't welke te geraken , fy ftoffe genoeg lullen vin- re , dat zy vervult heeft de prophetie des heyligen Geeden onder de ingeborene van den lande zelfs , ja ftes by Ifaiam , als u gedragen hebbende voor Moeder
ook van de trcffelijkfte , die zeer blijde fullen we- over u eygen Kerken, weerdinne van de uytlandfe,
fen haer als dienaers van de ongetrouwigheyd haerder en een voedfter-vrouwe van alle beyde te famen. 't Welk
meefters te laten gebruyken. Dat menfe dan zoude dient meer als genoeg om alle de gene die daer van fouden dorven ook anders denken , krachtelijk te wederwillen aen-fpreken op hare beloften , en tot reden
doen verftaen , zy fouden maer haren fpot daer met j leggen
drijven.
Maer des niet tegenftaende , uwe Majefteyt fal het
Daer-en-tuflchen , om ons een goeden moed te ma- vertyen dat de voorfz. Kerken , gelijk ten overvloed en ziende op haer beroep in een fake van f o groken , zullen zy zeggen , dat men vryheyd v;m
confeientie toe-laten zal , zonder openbare exerciten gewichte , de ftoutigheyd genomen hebben haer
tie , en mits , dat men geen fchandael geve , maer te begeven tot uwe Majefteyt , en u ontdeckende de
der
dat is met den luyucn gegekt. Wy fvvygen dat de 1 forchvuldigheyd haerder herten \ aen u met geheel-
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der ootmoedigheyd en eerbiedinge dit verfoek te doen,
dewijle het principalijk om het (luk van de religie
is , dat het den vyand op ons heeft geladen , in het
welke hy niet kan noch wil difpenferen , of yct toegeven ,ten ware dan door geveynftheyd : en het
nochtans het eenigepoin&isdatwy boven alle : dingen
ijk ding
gelijk als een fchat en een uytnemende koftel
en ,
bewar
te
en
behor
,
ouwt
vertr
Heere
ons van den
dat het uwe Majefteyt wille gelieven de heyhge verrijke deis foekt eerft het benef
des Soons Godshtigh
mm. 6. maninge
tens
daer
en
:
eyd
gerec
zijn
en
,
Hemelen
d'exempelen van alle de oude godvrefende Koningen ,
in gedurige gedachteniffe houdende , ftandvaftehjk
in haren groten gcvvonelijken yver voorts te varen,
en dien -volgende de zuyvere gereformeerde religie
of toealtijd in alle vrede-handehnge , tegenwoordig n,
dat
houde
te
deert
omman
komende, fovoor gerec
fulks
,
in allen gevalle de vrye oeffeninge der felver
prodie op defer uren in alle plaetfen der vereenigdevalfch
e
e
ander
alle
van
ge
uytin
uytfl
met
vinciën is,
oeffeninge , in eenigerhande maniere , direclelijk of
in
ICtlt ,, Or
of in
icht
befchad
ert , meer
niet vermind
indireótelijk , geftel
geheel
in
haer
veel
maer
t,
gevaer
eenich
bewaert werde en blijve , en dat onder goede en genoechfame verfekertheden , in dewelke gelet weide
op den aerd en gewonelijke handelingen des vyands.
En nademael datter een gemeenfehap der Heyligen is ,
die ons beveelt te gedenken der verdrukten , als of
4*
wy ook felve met haer verdrukt waren, dat ten
aenfien van de gelovige die tegenwoordich onder het
tyrannife jok in de provintien des vyands fitten , uwe
Majefteyt gelieven wille , defelve infgelijken voor
jzerecommandeert te houden , en hun-lieden te verwerven de meeftevryheyd die doenlijk fal zijn om God
te dienen , en van de inquifitie bevrijd te mogen wefen.
Dacr-en-tuffchen , Me r vrouwe , aengefien dattet
een zonderlinge deucht is in den chriftelijken Prin$falm u cen , den fone Gods te kullen , als pok zijne kerhet 'exempel des heyligen Date doen,
ke goed
de: iknah:bbe mijn welgevallen aen den
fecgen
vids,
5«
l6t Heyligen die op der a-rden zijn ; fo bidden wy ook
uwe Majefteyt op het altler-ootmoedichfte , dat haer
wil gelieven in allen geval , hoedanig den uytgank
defer handelinge foude mogen vallen , byfonder
indien de vrede (als wel te prefumerenis) metbefloten werde, haer altijds voor haer ogen te laten voorftaen , den feer forgelijken ftae^onfer kerken , die
gedreycht worden van alle zyden , en waervan eemge bynaeft onder den laft neder zijgen , als niet meer
vermogende : en in alle occurrentien , watter ook
hier namaels foude mogen voorvallen, inharegunft,
beftenoyer defelve kerken
byftand wefend
affeftieteenvaren
goede voorts
e daer toe ook meer
:
dich
en meer ontfteken om haer felven wyder uyt te
breyden na den nood , op dat de voorfchreven kerken
altijds in de vrye oeffeninge van de ware religie , gelijk tot noch toe , mogen blijven : haer niet latende
om eenich ding ter wereld af keeren vaneenfoloffelijken voornemen , en fo wel paffende voor de
tijheerlijke deuchden van uwe Majefteyt en voor den
verdewillen
heeft
haer
God
Heere
de
tel dier mede
ren van geheeten te worden , een befchermerfle en
voorvechterfle van het Chriftengelove ; een fake daer
voor uwe Majefteyt de eeuwige verbintenifle , daer
fo veel duyfend gelovigen aen haer vermede
bonden fullen wefen , haer fal vermeerderen : fal haer
ook cenen feer heerlijken en onfterffelijken name voor
God en den menfehen maken , fo der doch geen
ander heerlijker ftoffe en materie ter wereld is om daer
toe te geraken : gelijk als het blilkt in de Koningen
oEccl.4-;. David , jofaplut , Ezechias , jofias , Conftantinus ,
Xheodofius , en meer andere : van welke de falige
&tU-,9* aeheugenïfTe , en gelijk als een edel reuk-werk uyt
der apoceken, noch huydens-daegs duert, en duren
fal toe aen 't eynde der wereld.
God die goed is, bewijft hem felven God te fijn ,
en °oed tefijn, daer door voornamelijk , dat hy goed
doet , en infonderheyd den verdrukten : ook is'er
geen ding daer door dePrincendefegodlijke nature,

daer van zy de eere hebben den tijtel te dragen , nader gelijkformich worden , dan als fy defelfde werken voortbrengen. d'Ervarentheyd hcefc uwe Majefteyt al over lange doen gewaer worden de waerheyd
van de fpreuke Godes : ïl\ faï tttm bie gcttC ÖtC tlip
Ctt'Clt. Gelooft , Me -vrouwe, te meer uwe Majedatelijk in 't werk (telnochgroten
diendien
vanook
fal,denteinhoud
God van zijn zijde
meer fal
len fteyt
de belofte daer van vermeerderen. Hy heeft de per(bon van uweMajefteyt tot noch toe met zijn goedertierentheyd , gelijk met een fchild omcingelt : hy heeft
zijn Engelen bevolen rondsom defelve te legeren : haer
te bewaren in alle hare wegen, en haer in haer-lieden
handen te dragen : derhalven ook fweerden , ponjaerden , vergift, en inftrumenten deronfaligebloetgierige t'haren groten fpijte niet hebben kunnen maken
aen uwen geheyligden perfoon , dewelke God ten aenfien van dat als een wonder-werk van defen onfen
tijde heeft willen ftellen : ook u Rijk bloeyende in
vrede en overvloedigheyd , geniet den (elven fegen.
Koud voor gewis , Me-vrouwe , dattet een waerach1 n. vv.ui.in.nwjuity
lig iniUUCl IS UUl UCU IUCI VU» uwv.
t
uweMaj
'
de perfoon
in
die
,
Godes
fone
den
,
geluk
dit
in
ren
, uwe
lidmaten
verdrukte
en
uytlandife
vaneenige fijne
hulpe tot de vorderinge en behoudenilTe van fijn rijk
komt verfoeken , vlijtelijk te hulpe te komen.
Wy verhopen dat de Heere der heyrfcharen defe
koninklijke grootmoedigheyd uwer Majefteyt door
op fulker wijfe fegenen fal , datwyin'c
fijn goetheyd
alle defe kerken van der Tyrannen hand verloft ,
eynde
als ook de genade Godes over de perfoon van uwe Majefteyt en uwen Koninkrijke gedurichlijk uytgeftort
fullen fien , tot vermeerderinge van uwe grootheden ,met het volbrengen uwer hoger aenflagen , tot
befchaemtheyd aller uwer vyanden : en fullen onfe
kerken fich eeuwiglijk verbonden houden om gedurige en vuyrige gebeden aen God tot defen eynde
te doen : waer in fy ook nimmermeer na-laten fullen
haer op. alle plaetfen feer trouwelij k te quyten , op
dat aen uwe en onfe fyde meer en meer vervult werde
't geen de Heere voortijds tegen deSyriers en Ifraeliten feyde , die tegen fyne kerke t'famen gefpannen
hadden : gy volken fpant t'famen en geeft doch de
vlucht : hoort gy 't alle die gy in verren landen zijt,
ruftet u toe, en geeft doch de vlucht, lieve ruftetu
toe , en geeft doch de vlucht , befluyt eenen raed , en

, befpreekt u, en het fal niet beniet uyt
daer
is met ons.
Godwerden'
, want
ftaen fal
Ónder ftond , van uwe Majefteyts , en wat leger,
aldciootnioedigftedienaers: en noch leger, de gedevan Gelderland , 'Zeland , Utputeerden van de kerken
ver-yfTel.
recht,ViïeflandenO
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v^cn 19. ^jfuïp 5ÏJ11 öe noojfeïweüen $?ebiHanten
boïgenbc be£ €>^aüen nan %vct$h$ beuel tot ïStcïjc^
inont gefcamen / en Ijebben öem na ben eten aen*
gefpjofcen / bic ften fepbe bat tjp ïjarc USajeflept toe^
betom op ïjare fafte aengefpjoften öabbe / en batfe
ban meentnge tDa,ö bien na-mïbbacl) met ijem
baec üan epntïijrt te f&efcen / en ïjen-lupben eetfï
baer$ te erpebiecen j en getyacgt sijnöe ban ïjenïunben / of ï)ti ook mepnbe bat &ace l^ajefïept henïupöcc gefc|)?tftc geïefen &aöbc/ fepbc/ 5pmcctl)et ■ÖefpKft
toeï geïefen Ijebbcn / toant fpö«ftrnpbengeljeeïen
öecteïïen.
injjout genoegfaem toeten te ben
eten ïjecftsnnee^
<©c£ anbecen baeclj^ na
De jionttb .
gefe^t / bat be Üo^ tuffchen
cu
öen-ïtinb
ctlkmit uan Hpceftec
ntiiainnc Ijen-ïupben fclf^ niiïbe fp^feen / bat 5P «SiigtlaniJ
baetotn te 6 ucen fouben feomen in fijn quactircen gtnnc
er be ge*
üart
je^
Skicc^ö
cnquamt
n/
fcoac&tc
pt
De
ban bc
op hace B^ajefïc
öcpitteer*
tnfleben 6 en 7 ween in. Dcnifof / enfooe-toeröensp Uan
De
keriten
Inagcbalien
Unpm
baet
op
5^
aï^
;
D
geroepen
e
een / fepbe be ïioningiune : appu:orije5 / en aï gaenbe Dereetug*
fepbe fe tegen Daniel de D,ieu : Ui üjilö§ W bat u
Herben geen tluijfd IjabDen bat ik in ütfm ïjanbeï
geen fb?ge b^agc uooj be religie / ilityib tot noer) tot
anbcrji uict geboet. Daniel de pieu. vl&oojUicljtig^
fie .iDaj'eflept onfe kcruensijn niet bcfegt ten ntoen
refpecte /' maec in regarbe Uan ben bpanb / bie on*
fe fterfeen / ten gronbe toe foeftt wpt te coben.

lanöert,
De ^cöecs

\
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De Koning.gft betféhere u fo bccïe mp aengaet/ih fteü
tot non) toe niet in tien fïngcbaDpettcöocntotuueDcr pjejubitie / nocb tegen De religie / noeb tegen
u Uiettrn en p^ibiïegien : niet öc miufïe geöacbte :
en tectoijïeu ïjtt hïeet ncergcfpiept toiect / fepac 5a /
öaer i$ een Itëmifter / ftn i£ ban ïxpöcn : i£ öic|jicr
meöe* Daniël, .ïkecubp/ macr bp#m 't Slijk/ 't i£
.^erabia. W$ w öaec na gc&tcn mag/ fp-lupöenop
baec mipen baUenöcacnörrerbtec-banbV cuJKpci*
fiez flaenöc acn Öc funhrNjanD / beeft 3P bp na 't fel*
be toeöer berljaelt / feggenöe nocï) / öat fe baö toiïïeu
Jbcpjocücn / of fp on^eenen goroai pepg te tocgeijaö;
üe honncn brengen/ mace öatfpnocbtan£boania>
nieïijh ban De b£PÖcpö Dec religie fouöe banDcïen.
•Damci. ©e bpauö faï öat niet Doen. KonmgMwie.
Sjft mepne anöctg. Daniel. ©aec teniet een- pïaetfe
in 3ij#)ttri£öicticaaer ÖP exercitie ban De fupbere reïi^
-gtetoelaet: en fyeeft ïjetook nopt geöaen. Koningin.
^n baööet immers m De pacificatie ban <6ent toegelaten. Daniel. .fter bp beïjieïö 5jjnbctoftenict/
toant ^on 3jan ïjaöDe metöe Staten geconeïubcert/
«laer fcpöcöacrna/ öatöpöernietlaageringeöoi^
öen toa^/ öan tot öat Öetfjem beronöc : en öe hoituift
i^ïjiuppw? fef^ecf öacc naaen onfe Staten / öat öp
öacc m nkt langer feJüöc$£i)GiiÖe!i 3un. Kon ingin ne.
&at£ eenanDeröiïig. Uaniel. ^pjjeeftöiftiöti^jijn
tton ;grij20Éien. Koninginne. w$ fon 't niet öoen/
afê Öp 't belooft fjaööc / en mbim Ijp 't niet ^ielö / fo
llonöljetniptoe/ en niet «/ öcfauteteremebieren/
öoa fotiDtt mijn fcöanöebïefen: men fouöe feggeny
fïet m laat een öefbïatie öe Itoniitgituie ban ^nge^

p^cjïiöitic ban De religie. Helmichius. Hk-bjoutoe /
top biOÖen utoe jft>ajcfïept feït octmocöcïijnV Datfe
niet cnöenhe ban onfe herhen/ Datfe öcuunfïcopi
nie bebben / Dat u BSajefïcpt geen fojge öjacgt booj
De teïigie : geenfin^ / macr 't gefcljicD aïlcenyh cm
on£ te guiteren in on£ öeboir / in een fake ban fulkee
importantie booj onfe kerken Die on£ bcboïcu 5ijn<&P hnihte ^en toe / en fepöé bo?Öct£ ; ik bccfïa Dat

gp fo bictiglyhboojmpbiö/ ofiUnl'onbcrainc^iii'
ceflc
ik en foDenke
ooit nietreligie
öat ihgeöaen/
anöccö" be
toont mare
l)cb //ihenIjtbbc
beeï boojöc
(fc.*
Heinüchius. §ct i$ betre ban baec öat top ook ari*
öer^geboclcufouDeu/ JBe-bjoutoe : topöekennen
fcer gcecne öe toeïöaöcn ban ujBaieftept tegen onfe
tahen. Koninginne. 't&ouDeoclutnöcc^.onöanfc
baecbeuö tuefên J üt Ucbbs H-ïtcbcr gefcb?if t noeï) niét
geleren. Daniël, 't ïïan toefen öat u Jitëajcjfcnf öat
nocb niet beeft geïefen. Koninginne. «Éeei^ekcr.
3fn 't fpzehen ban De toelatnige ban De bjpïjcpDÖJC
öe üoninli ban «^pangicn geben fouöe / até men ban
fijne troubicloo^ljcpöquajntefeggen/ fepaefp : ï)p
fa* fo betre met ftounen/ tuantljp Doet niet al£ tieten
aenaïïcïianten : item möenlie niet/ öat fjpbeeie ban
fïcïjfeïbenljonö. Daniel. KJIBaj. öceftbeeïebpan^
öen :oe ^eece Ijeeft n bemaert/enmp biööen «Öoö öat
ÖP urne l^ajeficpt boo?t bctnare. Koninginne. ^it
bebbe b^pelp mei bcele bpanöen / maecmmaher
geen grootitoetU ban / ili pa^'cr niet beeï op. %fet
nocöceniganöecpoinctbauuüecfoeh* Daniel. 3fa/.
tï©e-b?oume/ öat u „ïBaj'effept beliebe tecontinneten in nme affectie en fabenc tegen öe nethen. Koninginne. ^a mat öie^ belangt ift faK nimmermeer
af-ïatenqmöefeïbetefaborifecèn. Daniel. 3£aeri£
noclj een bpfonöcr poinct ban onfe/ ofbccïcctnme
fïaö ©UiTingen / öat iluffclm^mocïjt gecontirmeect
mo^öen/ aï-ïjae-mel öPfeeroin3ijnbcrïofaenïjoHö.
ïfa! fepöe fp aïïaeDenöeenopfïaenöe/ iltfalnmet
antmoojDen / ift fal een roepen Die u antmoo^en faï 5
en fp beeft geroepen mijn b?onme ban 3Bermrjn5jjn
fufïee/ feggenöe: fo gpfran^rtofïfp^eïicn/ iftfonöe feggen öat gp Die mannen anttnoojDcn fonö / Die
mp biDöen öat u bjoeöer te ©ïiffmgen büjben macfj /
fo aengenaem i$ Ijn baec. 3£aec na öaer toeDcrna
^anieï neecenDe / fepDefp / öat ïjp in jijnBaDetlanö
beeï betïoren Daöbe/ jtjn b?oeDer/ etc. öattjpö^
maeï becfoebt ïjaööe öat öp öocïj in fijn IDaöetïanö
fouöe mogen nomen. €n fo fp boojt meeïj miïöe
gaen / baö öaer Daniel de Dieu , Dat fjare ja^ajcfïept
| beïieben toilüe on^ eenig fcifinfteïylfi antmoo?Deaen
onfe heche meöe te geben. Wact op fp antmoojöe /
ja ih troumen / ih faï ti een bcrhïaringe ban mijne
affectie tot urne herhen meöe geben / thbegcerenict
öat fp mepnen fouDen/ övit gp-lupöen gehomen toaert
tot eene Die baetnietgemecrbigtbaDöeu-ïicöcnaen
te fpjehen en u-ïicöen anttoooiö te geben : neen
geenftn^/ ih faï ufcbnftclp anttooo^D geben. 3&at
Tcïfëifi ban u-ïieDcn bebt gp öat ban ct-ïieöen herhen !
Daniel.
Koninginne.
^ijllber
re
namen3Jabip.
öacc onöer
gefet bebben
\ mp eem'geDJCba^
Dunht Dat ih
eenige onöecteheninge gefien ^ebbc. Helmi chius fep.^
öe öat DeonDctteheningetoaigcfcbieöin'tgeneraeï
nut öen naem ban öe hechen Dieon^gefonDenbeb^
ben:onfeDocö
fo fattoeïonDccfettcn.
urne jBaj'cflept Konninginne.
beïieft/ topfuiïen?
Der
namen
{<ten

ïa«D eie arme
licbcn fye'cft
geöjac&tfepöcöe
/ f e. J^eoer^
Itomenöe
tot öebjpljcpö
^tc religie/
ïipnin*
ginne. %k foaöe §cm boe*ge|jdUöen fyzbbcn b^pe
ercccKie attijö boo? 3 of 4. jaren / en öanfouöenöe
Staten öaer ban jlatueren en afmaaen met o>ö?e.
Damd. .ïiföaec De mee^ïe menigte ban öe Staten jijn
jPapifï. Kontnginne. %ii meen öe Staten generaei
ennietöie. Damel, ^tameefïenijoopbanöieiiSoofe
Papi.fi. Koninginne. ^itmcenöeö|ie Staten/ mant
öaeri^'erö^ie/ öeCïccgie/ joelen en fleöen ban öe
^ebmtien.
[Nota. ^e Itonhigmne fe^een §ier te fp^eïtén na
fjaet gebotïcti / mant fp meenDc öat öe öienaer^
ban öe gecefotmeeröc religie / geïp in <Ênge*
lanö / ecuht maren ban öe Staten.]
Koninginne. Ban \joit 3tjt gp-ïupöen gefónöen*
ban iaat p?obimicn bomt gp-lieöen> Dan iel. a©p
5nn gehoraen met confcntban€*?abcjBaurit5ban
kaffan. Koninginne. «ïcn Öe Staten h Daniel. 3©p
$ijn met &aer meten gekomen. Koninginne. Eijtgpïieöen aïïeenïtj^ öan öe^oüanöfe en EeïanDfe Uethcu
gefonöen en niet ban anöecen / ütreeïjt * f c. Helmichius. ïöp bepöe 5ynbanHtrecljt/ Koninginne,
^oe \ \$ öien jongen man ooli een iBinifter ^ (fp
tneenöe ^eïmicjjiug / om öat bp mepnig baert^ öaö^
öe en jong fcljeen.) Nicolaus Sopingius. J|p i$ fo jon!»
niet a^ ÖP hM^t* Koninginne. ©eeï jongelingen
fïjn fomtija^ fo beguaem aï^ ouöe mano\ Daniel.
%\\ tybbc al obec 14 jaren onfenb?oeöer tot frann*
foo^t gcljoo^t. Koninginne. ^0 moet b? öan fjeeï
jong uegonfc bebben / boe ouö $ijnac merö Ijptuel
^eDiftant^Helmichius. z3 0f24Jacen. Koninginne
ifet toa^ bp on^ in öen eeeften een fcïjanDacï afê'ct pe> ten
fê niet
ban/ noöc
b^agcanttooo^Dcn.
öat macr / op
Dat ih i©p
toe?
fonbe
toic ih: ihmoet
Daniel.
manö fo jonn tot t^et $?eöi«-ampt toegelaten mecöe;
onfe partpen becmctenou^ineenfcbnft/ fcbanöale ïjebben cceöcntie en tnflcnctie-bncbcn ban onfe het*
öe TAnijieterre , Dat top niet b*iDDeh Dan ^cboof- hen. Koninginne. <Dacr ttoijffeïe ih niet acn. %\$
longer^ tot lEinifïecg. Niclaes. gfc ïjcb in Dat fp nu toiïDe toecb gaeu / baDcn 5p bare jil^aj'efïept
ïanD fo geieecöe en goöbm^btige JBiuifter^ gebou- öatfe bare hechen in aïlc occucentien toiïDegcDaeb*
öen / aï^ men biet fonöe mogen biuDcn in umeugc* tig \utfenl 5P beïoofDe gocDectiecïph Datfe Dat öoen
Ijeeïen tijue : en 3p biöDen (o bierigbjit en bectcïijTt
©c£ anöecen öaeg^ bebtenfpötnbeerc&ccrcta*
boo? n iBajefïept als öe ouöetöanen ftlfé ban urne
fouöe.
ti^Iöalfingam
gcfp?obcn/ gaenöe na De hamer ban
.ï&ajcfïept. Koningmne. ^onge mannen nonnen
toel berjtanö en goeDegaben bebben/ maecö'erpe? bare B^ajcftcpt/Diefpfepöcn Datfe '0 abont^ te boten
rientie en ecbaceutbepö bebbenfpniet. ©oo?t fepöe met bate fBajefïeptgefpjohenbaDDcn/ toaecopbp rFol.84.;
öe ftoninginne/ in becfeftere ubie herben banuujs ben beloof öe hojtc erpeDitie te Doen bebben.
©en xz. 3lMlPb«ftöeboo?febjebenbecrelDaïfin*
nent toegen / oeit bet mp noch nopt in mijnen fin gekomen i$ pet te öoen totu-ïieöerp?ejuDitie/ of tot \ gam btn-ïupöen geïebert öc anttooo^öe bau bare
IBaje?
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tueöet met
JDaifin*
gain.

<£\\ met
öen «öiabe
ban %ytet
fi£U

.fDajcfrept bp acfcDzifte / en fepbe bP / bat bare jgüa*
jefïcpt baer nu gerioe gfacin bccobligcert babbc met
befelne auttooojbe aengaenbe 'c fïim ban bz religie.
BDaut fo ben ^cttoge ban £atma bc tope erercitie
ban be religie niet toilbe confeuteren/ foube fpfeg;
gen / in ftan baer anberg niet ban boen / toant i!t
fjebbe De fteeften belooft/ bat fjarc religie bctoaert
faï bïijben. BDant (fepbe bP) bit fal boel) beroept
toojben. <i5n Ijem bebanftcnbe ban bc fto|te erpcbitie/
bjacgben fp bem of ïjem niet goetbunften foubc bat fp
ïfate JBajcffeut bebanïten fouben ban bare gocbe au;
Dicntieen anttoooibe* fjpfeubebatfnbtanttooo?be
ban ïjare B>ajcflcpt beu ^abe ban 3Lpccfïcc fouben
ïaten firn I en ban toeber tot Ijtm bomen / om be
banufeggingeteboen.
<®cn 24. ^julp tot I0an(ïebC3ijn^rcenentieban
llpcefïec^e anttooo^be ban {jare jfc>ajcfcept bertonenbe / fepben bcni bat baec-ïiebcn bocl)t be auttooojbc
ban ïjare jBajeftcpt wat bctt te toefen: baecoptjp
fepbe bat fjacc JBajeftept uptbmcftcïijft fuïfte anttooojbe babbe gefebjeben / obermitg fp toel toifïe bat
ecuige ban be Staten nualnft ban baer geboeïben /
en bc$ te meer / obermité eenige p?ofef fïe boenbe ban
bc religie ooit onber 't ftM getal toaren. <£n fo fp
ïjem fojaftcn ban 't p?opootf ban bareJifêajeflept/
beïangenbe be tyic Staten / fepbe Ï)P / bat ïjare B>a*
jeftept meent bat beftcrfteivbienacr£al£be€lergie
ooft een ïitmaet ban be Staten beglanbgsnngcnjft
in ^ngeïanb. &p anttooo^be baer op / bat fulftg niet
toa£/ en bat bp bare jBajefïept baer ban t'tljnertnb
toilbe onöcrudjt boen/ op batf e Ijaecu iet berabufc*
re/ of quame bat t'eeniget tijb ben mibbelbp baer
becbaelt ban eenige gebjebenmoebt toerben/ eufp
mogeïijft bennen macljt be religie baer bp berfeftert te
nonnen toerben / mepnenbe/ bat betonen- biena*
ren a# een lib / te feggen en rcfoïberen fouben Ijebbeu/ {ju beloof be fuïftg te boen. <£n aengacnbe be
banftfeggingc aen bare jBajefïcpt te boen / bonb feer
/ geïp Itëaïfïngam Ijen-ïuuben ge*
ja nobigS3cïaftenbe
goet / ïjabbe.
baer na 23o:cbgrabe om
rabcn
ban fijuent toegen een anttooozbe aen be fterften
gercet te maften/ feggenbe ooft bat bp in ttoeeqnac*
tieten beg ïanbg mofï repfen tot be monfïcringe / en
obecfuïr niet booj ben a8. foube te ïfobe ftonnen
ftomen.
^en 26. fjebben fp ben ïfecre IDaïfïngam betfjaeït
ben ïupben tocbecbaren met 3tjn <tfrceïïentie / bib*
benbe bat Ijem beïiebcn toilbe beni baer toe te beïpen
batfp bacêjBajefïept fouben mogen bannen/ baer
op Ijn anttooojbe bat fp uoeï} in eenige bagen baer
toe niet fouben ftonnen gcraftcn. <Ön ftomcnbe bjjj^
bet met Ijem in communicatie ban be erercitie bcr
bjacer religie / met uptfTuptingc ban bc baïfcïje / f*Pbe öp onber anbere / "bat fjare i^ajeflept genoeg bet*
fïont/ f)öe tb2gïijït bat l)et toefen foube/ toacr 't bat
men be ocffeninge ban bejdaufclijfte religie toelaten
toilbe / 't tiielft fp ïupbeu ooft met beeïc rebenen bertoonben. ©oo^t fepbe l)p bat ÖP niet bacötebattcc
pepwö gemaeftt foube toerben / obermitjS bat ben
^pangiaert
foube tnare
bJiïïen religie
bulben / b'oef*
feninge ban nimmermeer
be gerefonneerbe
noeft
ooft bat be b?eembe folbaten uptbenïanbebertrec*
ncn fouben : bjantöpboojte groten oneete renenen
foubc inbicn fulft^ gefcljiebc/ anberg ban boo?5ijn
b?p goetbunften en gebieb. <l£n ban geftjften toeber*
om bcrWarenbc Ijoe onfeftecenfo?glijftöettoa^/ bt
berfehertljcpb ban be religie te fïeïïen aen be refoïutie
ban bc Staten gencraeï/ na bat alle beïanbenber*
ecmgt fouben $ijn in manieren afébobengefeptig:
fu bcdjaclben Ijem ooft / 't gene baer tnfpacöteben
bat ïjare JBajcfïcpt in bare meeninge bcb?ogen toa£/
aengacnbe be gelleltcnitTe becbnelebenbanbe^ta*
ten ban ïKrtoettg ober / fo be gelaten niet toa*
ren ban be fupbere religie / geujftin^ngcïanb/ en
be Üecncn-bicnaten (rt bebergaberingebanbe^ta*
ten met gereftent toacen / op bat Ijp bit bp ïjare Jifêa*
jeftept gcbacljtig foubc toefeu be^noob 3ijnbe.
H)c gebepucecebe ber fteeften bc anttooo?be ban
D«te ttt)ajcflept metbenanberennacrbetgebilïteert

en obecleut Ijebbcnbc / bebonbeu bat op alle Ijen berfoeft niet"
bolftomeutïijft
genoeg toaö geauttooou:t
ijebben
bacrom
met ben è?abcbau3lpccflcr/
met/
ben Iïaeb£-i)eece
ban groten
Ïjare'jBajefïent
ï?eerc
25celo/
ooft met ben
f€reforicr enmijn
bendeere
3Bal|ïngam en anbere gccommunicecrt / maftenbc
be f toarigöepb baer in batter (impeltjft in be anctooo^be berbaclt toetbeban b?pc erercitie / fonber gc»=
toact) te maften ban be uptjïuptinge ban bc balfcfjc
erercitien / te toeten bcr $apiftcn of anbere / 't toeft»
nocf)tan£ bupbeïijft in l)?u-lupbcn gefcljjifte en ber^
foeft berbatet en btn-Iupben boomameïuft beboïen
toa£: bat ïjare fterften al^fptoebcrgeftomen fouben
3ijn / I)tn ongettoijfelt bwgen fouben / toat bat be*
bunbe/ bat fp bcrbiiïben raeb b?aegbcn toatfpbefl
anttooojben fouben ter mceflcc eere ban ïjare Jlöaje*
fiept / toant be quaettoillige fulft£ ten argfïcu bupben fouben / toant öct gcbaerïuft toefen foube bat be
Papifïife ceïigte tocberom ingeboert foube toojben/
ja ooft fo periculeus» / bat ooft booj befen eeuigcri mib*
bel/ toeïatenbe bat be $apifnfe religie toeber inge*
boert toetbenbc / bc fteeften in ïjet uuterfte bangiec
fouben mogen ftomen / aï-boe-toeï <éob ijaec bctoa*
ren ftau. 5^at ïjen bacrom boomamelnft beboïen
toa^ / baer op aen te ïjonben / fo beftenbeu aïïe / bocö
eïftp' bpfonbec (toant fp toaren bp befeïbe eïr bpfonbec
gegach/ fo fp befeïbe niet geïperljanb bp ben anbe*
ren en ftonben fp?eften) bat bet feer periculeus \ncfen
foube bat be ^apifterpe toeberom ingeboert foube
tocyben / ban fepben batter geen pcp£ foube ballen /
toant be &pangiaert foube nimmermeer toelaten
b?pe erercitie ban eeïigie. &p fepben / neen bP fefter/
ten toare
om teben
bebn'cgen.
®oo?t£
toerbe
gefeptboo?
bat fnnulatic
be Honinginne
liouinft niet
foii be ftonnen boo?fcb?Dben eenigen feftcren regeï aen*
gaenbe be pjoohuicn / fp fepben bat toa^ toacr :
maer aï^ baer gebanbeït toerbe/ ftonbebarcïKaje*
fïept toeï conbitien pjoponeren / en fp toaren tot bitn
epnbe genomen / om ban bate JDajefïept te berfoe*
ften bat fp aïfo toilbe boen/ toant be p?obiutfeueü
fterften nimmermeec anber^ fouben banbeïen- €n
op 't gene gefept toerbe bat men ben ïicniuft niet
ftonbe btoingen om sijn onberfaten / bit of bat te gr <
ben/ fepben fp/ bat fpbem niet ftenbenboo? baten
ïiouinft / nocb ooft in bier boegen met Ijem niet fcu>
ben toiïïen banbeïeu (aïfo bpaïïangetoettelijfttoa^
afgeftooren) maerafë metcenenb^eemben^ince.
©eeï meer anbere p^opoofïen ïjebbcn 5p-ïupbcn oefen
aengacnbe gebouben/ ooft bicn aengaenbenocïjfe*
fter gefcfoifte aen JDaïfïnfjamobecgegeben/ onïtec
geïegenbee tijb bare iBajetfept nocb te ïebcren / bie
fuïr aenuam te boen/ ooft bat bb bebanftfegginge
met ben <£5?abe ban Hpcefïer aen bare DOajefi. boen
foube/ toant iBalfingam ben ïupben fepbe/ al^bat
fp in ïangeu tijb geen accc£ bp be ücaiinginne Rebben
nocb fttijgen fouben ftonnen / betoijïe be ^paenfe
bïoot boo? banben/ en geen apparentie meectoa^
ban eenige bo?ber b?ebe-banbcïingc/ beïoofbebaer
bare $a£ cebcï^ bcerbig te maften en rieh ben-ïupben
te bertreeften/ om be pecictiïen bie boo$anbcn toa*
ren / bat fp niet fouben ftonnen )aoecli ftomen. AM*
recom*
fingam toonbe b«t feet grote bn'entfcbap/
manbcerbeficbinbacegcbebcn/
toetenbe/ fepbe
bp/
boe
en
/
|joe beeïe be gebeben boojaBobbermocljten
feer be gene bie in 't ï|ofbcrfteecen befeïbe ban boen
babben / na 't fp^eeft-tooojb (fcpbebP) exeat ex aul»,
wil le<iie godvruchtig
i$ l begeven.
pius.
qui venvelit
, moetertchem
uyt bat
het Hof
J©ailt / fepbe

bp / bun bagelijftg beeï aftceluf ban <*3ob te boren
ftomt. 23egofl bo,?ber ïjen-ïunben tebermanenen
fepbe bat bet nu tijb toa£/ bat men allegelijft^im
goeb en becmogen beboo^be bp een tt bjengen tegen^
ben bpanb / bie ben nu in aïïe manieren tegen£ 4£n;
geïanb en beberecnigbe c!l>ebecïanben gcreet maeftte/
toant be bïoote niet toeber te rngge toa^ geneert / ge*
ïijft gefept toerbe / maer naberbe ba(ï : bat fp ber*
baïben toeber geneert spnbe/ be bare baer toe ber*
manen fouben > bat \}cn feer ni^ljar gbc bat beeïe b ingen ï)iev te ïanbe quaftjft beïept toerben / en bat beeïe
niee.
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niet De rcïigtc maer Öcrt epgen feïben mepnben : bat
ïjet nu ttjD toaS Dat men alle Dingen ter 5pDen gefteït /
alleen tot <£>oD fijnen tocbIucljitbel)oo?De te nemen/
en Daer toe openbare brDe-Dagcn in te fïeïïen / etc.
<Daer bcneffen£ Dat öcm ooft mi$)aegbebat'erbcele
ttoifïeu in Defe pjobinticngcboeDct tooien/ en Dat
fp DcL'baïocn aï-om fouöcnaenl)ouöcncnbermanen
tot bjcöe cnccnigljcpD. spatte 't toelftefpftojtcftjft
antbiuojöen en beloofDen ften befte te Doen / ge*
njft fptot nocij toe/ fo becïeDeecnigïjcpDaenginft/
altijb gebaen Ijaöbcn/ Dcm bootfg ban aUegl)QOS*
lijft bröanftenDe.
ï^et Danftfcgging-fcïm'ft battefpïeberen/
aen IMfntgam
obergabenomljarejfêajefïept
toa^lupDcnDe a$ bolgt.

gtuge ban
togen De
gcDcpiu
teerüe
Da» De
ftcrKeti
Dzruereej
tugöc jjVe:
fterlanöen
«uu tl are
jiP-ajclt.
ban 42 nj
gelanö
öüergege;
ben.

dienaers des woords Gods , gedeputeert van de kerken van Gelderland , Zeland , Utrecht , Vriesland
en Over-Yffel :

Wn moeten ïjitt noeïj bp boegen aï$ bat ben
9- September 1588. Den 3fifcaeIbanDenfiaDebau
De SUDmicaïitept ban EeïanD &em gcbonDcn ïjeeft
tot ©ïiffingen/ ten ïmpfeban Den pjoboofï ban De
€ngeïfe / aïtoaer gebanfteïijft fat Den perfoon ban
M* ^amïjouocr / ïïacD crtraojDinari£ ban ©ïaen*
Deren / en §ttft De boomoemDe jrifcael Den felbcn
afgeb?aegt na De geïegentöcpD ban 3jaquc0i1epm
gout / Die De gebangene gefcpD DaDDe tod geftent
te
/ aï£ getoecfï
sguDe
in Dienfïc
Uan De finan*
ticRebben
met toijïen
jjBonflcuc
^acob
^amöouber
fljn^

&>tym>
ög!U
«*«&&
nsiuöen
^ïiinhs
ban
fjff*f*
g,SJfJfs
&n ge*
J^g"1
uojöge*

gebangene baber/ Dan Dat l)p Den feïben niet gefïen mum,
gabbe fcDect ben fare 1580. en aïfo boojlietberttcn K2rt
M E-vrouwe , wy bedanken uwer Majefteyt op ban ïjem gebangen na^pangien. ©enboomoeim uansiaa
'talderootmoedigfte , van de goede en vriende- ben gebangen boojgeïjouoen tocfenDe / Dat Üepn? m*
lijke audiëntie, en daer beneffens een fo gunftige ant- gout toeï moefïe toeten ïjoe Datl)pmctDcn€oninli J^m
woord ,ais u Majeft. belieft heeft ons te geven : ons fo en ^ectog ban $arma toajSfïaenöe/ obecmtt^ i)P °p^
hier voor , als voor alle andere weldaden , grotelijks aen
/ ant^/ b°°?9C3
Oegeben toefen
öaDDe moeite
D'anDec/ fïjDe
fo bioïtjlt
uwe Majefteyt verbonden houdende : en fullen niet \ytm
tooo^ben
Den aen
gebangen
Dat fulltó
[^Se?
nalaten aen onfe kerken van alles goed rapport te doen.
Voorts, Me-vrouwe , wy bidden uwe Maj. wederom
met alder-ootmoedigheyd, niet te willen denken dat defe fendinge van onfe kerken herkome uyt eenigwantrouwen op uwen perfoon,van den welken fyaltijd het alderbefte gevoelen gehad hebben, en als noch hebben: maer
fïet , dit is met drie woorden den rechten grond daer
van: de groorheyd uwer weldaden aen de voorfchreven kerken is al van langen tijd herwaerts zulks , dat
fy op eenige gelegentheyd gewacht hebben om uw'Majefteyt eens eygentlijk daer van te bedanken : fonder
haer met de brieven die tot den felven eynde uw' Majefteyt t'anderen tyden gefchreyen fijn geweeft te genoegen. Hier toe is het ftuk vandevrede-handelinge ganfeh wel te paffe voorgevallen , 't welk haer feer
befwaert gemaekt heeft, en dat om defe twee oorfaken :d'eene , dat de heylige fchrifture ons over al
getuygt , dat de gemeenfehap en 't verbond met den
vyanden en vervolgers der waerheyd gemeynlijk eenig ongeluk den volke Godes toegebragt heeft : 't welk
men des te meer te vrefen heeft, wanneer défelve daer
door eenige macht en autoriteyt over de kerke Gods
fouden bekomen j d'ander , de gewoonlijke wreetheyd
onfes vyands , die met goeden rechten de kinderen
Gods doet verfchieten van vreefe : en daer benefféns
fijn conditie, dat hy hem draegt als een voornaemfte
befchermer van de pauffelijke eneen uytroeyervande
Chriftelijke religie: dewelke hy nimmermeer fal dulden , ten ware door bedrog en geveynftheyd , om die
daer na des te beter te vernielen : hem felven vry (tellende in alle beloften ter contrarien , hoeftatclijk die
ook fouden mogen fijngedaen. Eyndelijk, denftand

ónfer
kerken
dat fyvan
derchriftelijkerPrincen hulpe
en is'fodamg,
gunfte grotelijks
doen hebben , nademael God wil dat men fig met de goede middelen
behelpe als hyfe geeft. Siet daer , Me-vrouwe , de
n
ware oorfaken defer fendinge van onfe Kerken , om
(Fol. 8i
aen uw' Majefteyt te verfoeken of veel meer te ververfchen , de twee pöinóten in ons vertoog verhaelt,
te weten : dat de vrye oeffeninge van de eenige ware
religie , fonder de wederoprechtinge van de pauffelijke of andere toe te laten , in haer geheel bewaert
werde : en de continuatie van uwe goedgunftigheyd
en hulpe over de voorfchreven kerken , 't welk fy hebben begeeren te doen , op dat fy ook aen hare zyde
bevonden foude worden haer in allerley aenfien , watter hier namaels foude mogen gebeuren , inhaerampt
.getrouwelijk gequeten te hebben.
Wy fullen niet ophouden , Me-vrouwe , in onfe
gebeden tot God voorts te varen (de eenige vergeldinge
die wy u kunnen doen) voor debewaringevan uwen
perfoon , en van uwen ganfchenftaet , envoordevernielinge van alle uwe vyanden met alle hare liftige
acnflagen. Onder ftond , uwer Majefteyt alderootniosdigfte en aldermeeft toegedane dienaers , de
IV. deel

aïfo ïju met anDere fijne mrDe-caDc lange ooit ban
Dcfeïbé opinie toaren getoecfl/ upt co^faöe Dat obec
anbecöalf jaec geïeben / ben ^ectog ban pacma
aen ben Öabc ban ©ïaenbecen öabbe gcfonDcn f!j*
ne
bn'eben
/ geparapljeert
bp befïotene
betoeïfte tiie
ban Den
boojfeftjeben ^afTombiïle
^abec^pjefTe^/
hjlt toecbe becboben eenige nenniffe te nemen ban
faften iik boo? gunnen ïïabe toacen öangcnbe / of
noebgemtertteeetmoeïjten too|ben/ ecnigffu^ tranen*
be ïjet particulier ban Den boomoembcnöepngout/
maer Dat fp Defeïbe fouDen opïjouDcn / geïijn ijp
gebangen berklaerDe Dat ooft bp Den booüfcljwbcn
HaDe acöterboïgt i^ getoeefï/ in regarDebanfaften
Die ten lafle ban föepngout boo? Den feïben ilaDe ban
©ïaenDecen toaren geintenteert / fonDerDat^pbo^
Der perticuïaritept ban Den perfoon ban föcpngout
toifïe/foïjpfepDe.
05eb?aegt aengaenbe b^ctie ban pepfe / ^teft niet
befonberg Daer ban berhïaert. 3£an Dat Dejf^aje*
f!ept ban <£ngeïanD ïjaDDe berfogt furceantie ban
toapenen / Die Den hertog ban $arma toepgerDe/
Dat fp boo? conDitie fiipuïeetDe remburfement ban
penningen Die fp aen ben ïanbe ïjabbe bcrfcliotctt /
Daer toe ben hertog ban ©arma nietDaDDetoillcn
berfïaen / fuffincrenbé geene reben te 5pn / bat
De penningen Die fp ïïaDbe gebeboürfcert aen be re*
beïïen ban bm Itonirtft ban ^pangien / bp ben fcï*
ben &oninft gerembourfcert fouben toojben. <2^at
Dp oor berfïaen ïjabbe bat be ïioninginne beïjanb
ujiibz öouben op ^olïanb en ^eïanD I en baer ban
niet fcfiepben : bat ooft ben pep$ baer bn toa^ acijterbïijbcnbe / upt bien ben ïioninït in 'tminffeuict
berfïonb te gebogen be religie: maer toeï Dat een p*
Der fijn^ toeeg^ foube mojen treeften / en bat baer in
ïjare #ajefiept ben Itoninft niet ftonbe pjeferibcren /
boegenDe nocötan^ Daer bp / Dat ïjp toel mepnöe /
Dat De boo?fcï)?eben actie ban pepfe fouDc gercfumcert
too?Den / upt ttoee confiDeratien / D'eerfie upt ont=
fag ban be maeftt ban ^pangien / en be ttoebeupt
bien bie ban geenber syöen Ijun berfekerben / bat
be <ümgelfe Ijunuc trafgque ban ïaftcnen op &pan*
gien / l^ojtugacl / ^jtaïien / en anDere fflcfMan?
Den/ niet (ouben ftonnen bïijben berbenbe/ of Die
ooft toiïïen berben. cï^a befen geli*aegt 5ijsibe / l)oe
baer eenig tractaet ftonbe gcbaHcii Rebben / in re
garbe ban Defe geunieerDeïanben/ Daer ban tocgen
Der feïber ïanDen / geene pubnjftc legatie tot De^
feïbe onDeröanDeïingc toa^ gebe cerneert / fepbe bat
fo fp eenig accoojt jabben ftonnen flapten met Den
«Öngeïfeu (bk \yg gebangene p^efupponcerbe in fjau^
ben en öun getoelt tcïjfbbenbefïebcnbaniDalclje*
ren/ en boomrmeïrjft ©bffingcnen©eere) Dat ben
Coninft en ben hertog ban Parma bcfcM fïeDcn
bp aceoo^öe gececbubjeert liebbenDc upt De ïjanDeu
Dm
ban De «ëngeïfen / fp Daer^meDe be reftcrenbe fte^
m
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Den en juobintieit toeï ïicïjtelrjft mepnDen te bet*
oberen.
en U«5wfï» / afêsn-ïunben tocDerom tot
«tö üan
(tcöcoen^«45:abe
3!»*
aoteetoe
3Lpceftec gegaen toaten om ftaec
Hémen
jer heeften fefle affc||cpD ban Ijem te nemen/ fc|iöe ï)p tot t»enfrljept
baitöett
ban %&
cc (ter.

inpDen/ Dat &p fjarc jffêajefïcpt te hennen gegeben
ï)aDDe / öat fp geccet toaten om t* bertreeften / en
Dat fp &ace jBajcfï pt fonben fcDjiftcbjften Dan*
hen Doo2 Den^eccclöaïfmgam/ toaec op fp geam>
tooojD IjaDöen öat fn öaec fjaefïen fouten na ïjacc
ftcchen (mant Doe De trjbinge genomen toa^banDe
aenftomfie ban De ^pacnfc bïoot) berïjaïcnDcboojtg
Dat Dp fijn ïebcn ïanft De goeöe affectie/ Die ï)p onfe
nethen taeö^oeg / niet afleggen fouDe / en Dat onfe
nethen Daet ban typ betfeftett moeiten toefen : fep*
De naclj ban felim atticnïen beïangenbe De pegg-fyaa*
bcu'nge/
tortue fticc te
gefïcopt toaten
/ aï£:
ban
De gebepateecDc
banlanDe
De {lonmginne
genomen
maet ontcouüjeïtjft in beïen bicbaïfcïjt / Dact oüet
De Üiomngmne met ïjaten ilaeD feet ontftcït toag/
en Datfe Ijtec ban XDalfmgam fonDen acnfpjehen /
Die ïjen ban aïïcé tyeeDet bcfcïjepD Doen fouDe / om
't fclbige gefelpift te mogen toeDetïeggen. <£pnDe*
lijk pjcfenteecDen fpöcm Bate remonfttantie aen ïja*
te i&ajeftept tocfenDe in <£ngelfe taïe obetgefet / om
Defelbe / offe biet naniaei£ motQte Dienen / bp ï)cm
te betoaren : Dctoeïnc Iju bïijöeïtjft aennemenbe / be*
ïoofDe Defelbe te Doojïefen en toeï te betoacen / en
na Dat ïjp ïjacc npttyuchelijK gefept IjaDDe/ Dat De
Spaenfé bloot nu genomen toaoV en Dat men flg tot
beesten mofïe fïelïen/ öefeben fpoojïofbanïjemgc*
nomen / en gijn gegaen tot Den ï^ecte ban i@alfïn«
flam/ bt$ gefcö?ift§ halben/ Detoeïfecbao?Deboo^
tnöinge feet geoccupectt 3ijnDe/ fu'ct&enfcijiebcn
ïicDen De£ anDecen Daeg£ toeDct nomen / en gaf ï)enh'eDen inDoe
De gebaïfebte
atticnïen
feggenöe toa*
Dat
Daec
boben
maten ïelijfte
Dingen/ geficopt
ten / ttc. en Datfe tjen na bup£ fjaefïen fonDen.
Ifëiacc alfo fp |>cn geccet gemaeht ïjabDen om te
bertteeften met fehetc ïahcn-ftïjepen Die geconbopeert
fonaen tociDen/ fotoaten Defelbe geattefïectt / in=
boegen Dat fp noci) in ctftjhe Dagen niet t'ftöepe non*
tet3ee
De ooL?ïog-f
getallen'/
Den
biet nainöet
ban topcïjepenaï
bïoot/Dien( Daec
/ fo De Dooj
mollen
na^oïgciïDe boeit bcrïjnïen fnKen) tot ^cebec ban
't naflrcl Dien Dag gcfien toeuDe/ fo Datfe Doo? ïjet
necij&el ïjafócn woel} in eenige Dagen (na Dat De
bïoot <£ngeïanD boos&p gepaOeeet toaj?) ftonOen
boo?t getaacn / en ten lefkn nod) met een bcquaem
am/ 'ttocïïi Doo? öen-ïieDenbctïïottetD
fcljip
ban JBaïfnigam/ upt Denacrefïe
foeft enbanfcïjjijücn
ontflagen toctDe / fouDeu conbop / Docö met een
gocDc booj-toinD / niet fonDec gcote \i^tefe / öoe*
tocï fp betfefeett toacen Dat öct gat ban ^upnfter*
ftcn toeï bcfet toa^ / met oo?ïcg-fcï)epen ban Defe
ïanDen obecgebaten / en Doo? <6oD£ genaDe Den
12. ^tugnfiitotöïifTingen gefont en toeï te paffe ge=
atcibeect spn / altoaet fp noDige toppen boo? De net*
Hen trotgcfclfêebcn / en met eenige tyoebetcn tot
B^iDDcïbucg gecoimnuuiccett Rebben / 5t|n epnDc?
njR De boojfcl)2eben Bicoïau^ ^opingiu^ en J©ac*
netu^ Ifeïmicljiu^ boo?t bettcocftenna^o?D?ecöt/
en fo boojtiS na ^Ittccfjt / en obec aï Daet'tnoDig
toaö ïjen-IieDen tappo?t fcWftcfyk aen De heeften/
öte bengccommittcettïjaöDén/ obecgcfonDen,
<De anttoaoiDe ban öace .ïBajefïept Die fp bp ge*
fcijnftc meöe tyacï)tcn aen De heeften ban De betee*
nigDc .i^eDccïanDen/ toa£ ïupDenDe aïDu^.

den geünieerde
de gereformeerde religie
tien voor behouden en veifekert werde.
Hare Ma
jefteyt ten vollen gehoort en rypelijke overlcyd heb
bende van haer-liedcr voorfchreven requefte of vertoog .heeft daer op gegeven ter antwoord : datfy
den felven yver en forgvuldigheyd tot de vorderinge
provmder eeren Godes en be\vaerni(fe.der gereformeerde
kerken der voorfchreven provinrien , die haer van
den begin aen gedreven heeft om haer-lieder rechtveerdige befchermenifle en protectie te aenveerden ,
altijd behoudende , haer felven en al-eer fy daer toe
by de voorfchreven requefte aengefocht is geweelï ,
hare gedeputeerde laft gegeven en uytgedrukt bevel
gedaen , en daer na ook noch ander-mael belaft hadde, dat fy in defe handelinge boven alle dingen fouden aenhouden , dat den inwoonderen van de voorfchreven provintien geaccordeert foude worden niet
alleen vryheyd van confeientie , maer ook vrye oeffeninge van de gereformeerde religie. En gelijk hare Majefteyt chriftelij-k en uyt eenen heyligen yver
aengenomen heeft de hand daer aen te houden , zo
belooft zy ook dit voornemen te vervolgen , met fui-
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ken ftandvaftigheyd
als' fo een enPrinceffe , die
de Profeflie en
do^trefolurie,
van godfaligheyd
van de
fuyvere en waerachtige relige , toeftaet te doen ,
waerom fy de voorfchreven kerken bid , haer voor
gewis en verfekert te houden , fonder eenig quaed
vermoeden plaetfe te geven , 't welk men haer-luyder mogelijk t'onrecht fouden willen inbeelden van
de oprechtigheyd haerder meeninge en proceduren
in defe fake, ter tijd toe dat de waerheyd derdaed,
haer daer aen fchuldig make: en houdende veel meer
die luyden felfs voor fufpect , welke arbeyden fufke en diergelijke wantrouwen te verwecken in de
herten van de gene dis fy weten haer niettoegedaen
te wefen. Want in der waerheyd , aengefien 't gene
fy
daer inwerd
tot een
of voor
wentfel nemen,
bewefen
nochdekfel
in reden
gefondéert
is , fo "niet
kan
men met goeden rechte wel oordeelen dat het gemeene vyanden zyn , die door fodaflige liftigheden en
calumnien arbeyden te breken de eenigheyd of verbinteniffe en goede intelligentie die haer Majefteyt
tot noch toe onderhouden heeft , en van meeninge
is met Godes hulpe altijd te onderhouden met de inwoon deren van de voorfchreven provintien : op dat
fy-luyden defelve door fuiken middel gefwakt en
van malkanderen ontleent hebbende, die des te lichter den vyand tot een roof foude konnen overleveren.
Gedaen tot Richemont den 13. july 1588. Lager
ftond , door expres bevel van hare Majefteyt.
en was ondertekent
Fra. Walfmgam.

<©e anttooo?De bpben<6?abeban3Lpcefïct/ $Sa*
ton ban ^cnbicïj / etc. gegeben op De boojfMün*
ge en bewoog (jem geDaenbp J>ico?aué^opingiu^
en3©etnetu^J|eïmicï)in^7 pjeDihanteii ban De ge*=
tefojmeetDe teïigie binnen Utrecht / ban toegen
De nethen Dec ftaD en ïanD£ ban ^ttecöt / toag ïup^
DenDe aïDué.

ALfo
het den gedeputeerden der voorfchreven
kerken belieft heeft ons te vertonen hetvaft vertrouwen dat fy-lieden van ons hadden , en te getuygen de getrouwigheyd die wy gebruykt hadden , om
na onfen vermogen de welvaert en de fake der voorfchreven kerke Godes te vorderen : en dien volgens
ons te communiceren den laft die fy hadden van hare
Lfo eenige gedeputeerde der kerken van Gelder- principalen aen hare Majefteyt op dit ftuk : zo hebben
land ,Zeland , Utrecht , Vriefland en Over- wy geerne verfta?n den yver en forge daer inde Diegtnneban Yflel, fu mondelijk als fchriftelijk uyt den nameen naersen Ouderlingen der voorfchreven kerken , mitsgaders van Gelderland, Zeland, Vriefland en Over£!"?.cijjnö
wegen dehebben
voorl'chreven
kerken aenof hare
Majefteyt Yffel beftendig
voorts varen , om by alle goede midScnBege* van
overgegeven
lekerc requefte
vertoog
delen de vorderinge der felver te verforgen en te bebépnüettK 't (luk van de vrede-handelinge met den Hertog van
l™Sx Parma aengevangen. Waer by (y haerfeerootmoede- neerftigen : en hebben met geheelder geneygder af> in
betüers l»)k bidden , dat haer bclieve forge te dragen ,5 dat
fectie hare Majefteyt aengedient , t gene de voorfchreeentgte de voorfchreven handelingc de vrye oeffenince van
ö
ven gedeputeerde uyt den naem der voorfchreven kerdfcDet*
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ken van haer veifochten : invoegen dat \vy hare Majefteyt gevonden hebben geheelijk geftelt om beftendig
te blyven , en voorts te varen in d'affe&ie en goede
wille , die fy tot noch toe gehad heeft tot den voorftant
en befchermenifle van de voorfchreven kerken , ( om
dewelke te hand-houden , zy geenderley moeyten ,
periculen of arbeyd geweygert heeft) fonder dat fy
befloten hebben yet te doen of "gedogen gedaen
of geaccordeert te worden, voor de vrede-handelinge met den Konink van Spangien begoft , 't welk tot
haer-lieder prejuditie of nadeel foude mogen ftrecken :
gelijk als haer Majefteyt breder betuygen fal door
d'antwoorde , die fy befloten heeft de voorfchreven gedepute rde tegeven : verfekerende de voorfchreven
kerken in 't gemeen en in 't befondcr , datikfoveele
my aengaet, niet nalaten fal haer-lieden te helpenen
goetgunftig te zijn in al 't gene dat fal weien in mijnder
macht,
{onder eenige middelen te ('paren die God belieft heeft
my te geven, ja ook mijn eygen perfoon ,
als die daer toe eenigfïns foude konnen dienen, Gedaen
tot Wanftede defen 13. des maends July i$8S.
e*n was ondertekent
ft.- Lycêjter.

JDatöé
/Ctoee of 3 bagen eet be böojfc&eben gefceputéer*
iaonjnh
ben ban Honben bertroeften / ïjeeft ^on Hlntonio
totuoUai» becb;eben Coniuft ban Portugaeï/boo? fenetepet*

fonen De 1300^5. <#ebeputeerbe laten aenbienen/ Dat
tecröebau lm in gocbe tjope flonD fijn «Coninftrijft ban fyop
tugaeï toeberom te «rijgen/ maer 't bat ïjp tnibbeï
lanDfe
Öaobeïjemmet eenige tameïijfte magt aïbaertepje*
fierHen
Uoeraen* fentecen / mei berfeftcet 3tjnbc ban be g?ote gene*
bitmiu
gentfjenö ban bc intuaonber^ tot fijnen peefoon/bat
alle fijne berraber£ eenen quaben boob gefloten
toaren / bat b'oo?ïoge bequameïijft ban ïjiet betmaertg foube nonnen geneett mojben/ bat ïjp ben
Canirift ban Spangien baer fa beeïe knecht foube
bonnen geben / bat l)P te min niarfjt foube ïjcb;
ben om «tfngeïanb en Bcbcrlaua te guelïcn / batbe
«Tontnginne ban Cngelanb gent eenige ïjulpe be*
ïooft ïjabbe/ gelp ooft be Coninft ban Babatre/
bat ÖP «« ban gelpcn bp be peeren Staten fit
jfèebcrlanb Duïpe berfogt ïjabbe / ïjtoom bibbenbe
bat fp fijn fane toiïben pjoinobecen / <|c. op al 't koel*
he fp booj antbjoojbe gaben / bat 't bingen bnpten
ftare pjofeffie maten/ en bat fp-ïuoben geenber*
Jjanbe bemint ban oo?ïog-faften of biergeïpe ïjab*
Den/ noeïj ïjen ïupben baet mebemoepben. IBaet
foöet in patticuïtec pcmerg te paffe mogt nomen/
bat fp be fane fouöcn recommanberen / afê fp fto*
#en / fepbe boojtg be boo?fepbe €belman / bat öp
boo? fijn perfoon befaftefo feer b}eef/ obermitgïjp
berljoopte bat üoaj fuïften wibbel meteenenbefupbere ïMgtc in pajtugaeï ingeboert fonbe nonnen
too?ben / 'ttocïft ïjp fonbetïing menfeïjte nog booj
fijnen fletf-bag te mogen acnfdjoumen.
l©p ïjebben Ijiec bojen tot becfeïjepben pïaetfen
aengeroert / bat be ftoninginne ïjaet gebeputeetbe
CommifTariffen aï in tfebmar. boo?lebeu na <©ofto
be ïjabbe gefonben / om met ben hertog ban Parma
tt tteben in onbeebanbeïingebanbjebemetbento
ttinft ban Spangien / en al-öoe«me t be Staten genecaeï bet bereenfgbe p?obintien/ tn bpfonber bie,ban
ï)oIïanb en ^cïanbflantbafleïijftcnbïcbcnccfurcren
eenige CommiffatifTen baec bp te boegen/ foöeeft
be ïioninginnc ebentoei goet engerabengebonben/
be b^ebe-banbelinge te luiden onberfoerten/ betoijïe
3P boo? eenige Potentaten / baer toe öctt geb?ongen
toerbe/ om (fo öarebienacr^fepben)öaertepnrge:=
een bp alle bjeembe potentaten ban 't gene baer bp
be ^paenf e na gegeben toerbe / aïó bat 5» na at$ Ito
ntnr ban ^pangien ïanben flont / om i)iz tot &aec te
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miïïen treeften. <$e ComntiffarifTen ban Parma ma^
ren tot 25mgge geftomen/ enmenbifputeerbcïan^
gen trjb toaer men bergaberen foube / en op be p?ece*
bentte of ött booifittcu / epnDeujft na omtrent
3 maenben bifputereiu?/ i$ bc bergabcringcaenge- ©etgate
f!emt tot 25o?bojg in ©lacubereu / een flebeïien geïe^ *■$*& m
gen
een mijïe ban ^ebeïingen/en ban Bnnorbergen inmlL
en ^upnnernett omtrent 3 mijlen/ altoaer be«JJm beren/ mr*
geïfe berfeïjenen op gocb geïobefonber€>fïagicr£te J^»08
Öcbben/ en begonnen aïbaer ben 6. %mu te Danbe* 5L
ïen. ©e Cngelfe fïoegen eerfï boo^om eenen trebi£ tenüij*
of fliïfiant ban tuapenen te mogen fjebben: baer op Sjart
be ^pacnfe eerfl fcljencn gocbe ïjope toe te geben: Snot' be
/ baer 5ijn berfebep* aouiitgin».
felbe affloege
epnbeïijnten't bepben
maer
ben poinctcn
3ijben ngepjopon
eert/ en men J^
beeft flcö aen be ^paenfe^ijbeaï-te-mctgeïjouöen/ lanbV
aï^ of men bit en bat totïbcaccojberen en toelaten/
bocö na lange en beeïe bifpntereng merftten beCngel^
fe Commiffariflen toel bat ber ^paenfe meeniuge
geenfin^ flreftte om b?ebe te maften / ban bat fulv aU
leen ma^ om be fltoninginne en be «Êngelfc tn flacp
te toiegen / om bcfelbe onberbjacöt en onberept te
oberbaiïen / boet) be föonmgmne ïjeeft fobanige afi$e
in fjaer ïanb en babenen gefleït / bat3pljoopteljaer
feïben mei te befenberen/ en betöijlebenCarbinacl
3Mïepn een boerften in be €ngelfe tale öabbc la- _ .fc.to.
ten uptgaen in bm«/ mefenbeeenbermaningeaen ffiSr
ben ebeibom en bolfte ban Cngeïanb en ^ferlanö / om <nn:btnaci
te erecuteren be fententie be^ fan^ ban fóomen te* JJJgl
gen be taiinginne gegeben / toeïft boerften ober SnV
al in €ngeïanb onbee be Catljohjucn gcfonöen en ge* jtfnne uaw
'Lf*
be fóoningi
erbe/ baer
fïropt
t toer^ jf
nne berftïaer
be
niettofgerec&ti
gt tebp toefen
tot beftron
ebanCng
e^ bngeiaitt
toa^ be|ittenb
t'onrecïf
bie cn
lanb
e/ berma? seltwp*.
nenbe/ en
be batfe
onberfat
be^ teïioninf
trijrban^ngela
nb
bp te ffaen be onbertuinlijfte armabe öic bc lioniuft
ban ^pangien gercet maefttc/ om be fententie be$
Pau^ ter erecutie te fleïlen/ baer ben ^ertog ban
#«rma ban'^ïtoninjr megen bepnncfpaeïfïeïaftof
Ijaöbe.
3be fóoninginne befe bingen ten oren geftomen / en
baer ban mei geinfonneert fïjnbe / ïjeeft 3P bocto?
5^apïe gefonben aen ben hertog ban f>arma/ om
ijem monbeïingc in perfoon aen tè feggen be abbcr*
ttfTementen bie3P&abbe/ enbemerpjefleïijftbitecte
anttooo jbe af te b?agen / of ^p fobanige of bf ergeïij^
ften laft baDbe ban fulften aenfïacf» op ^ngeïanO,
parma antmoo^be/batljpban fnlften boerften (boe*
toel 't felbe tot ^nttoerpen toa^ gcbmftt ) niet mifie/
bat ïjp ooft geen ftenniffe Ijabbe ban eenige 23uïlcbe£
Pau^ tegen be Coninginne / uoeööaböe ooft geen
anber ïafi aengenomen 7 ban om in bc gefcfjflïen tuf<
fcöenbepbeöare ll^ajefïeptcnontfïacn/ te boen gc^
lp ben fóoninft fijnen meefler fjem geboob.
3In befen tijb merben berfeljepben articuïen nopen^
be bcfe onberljanbeïinge ban bjebc geflropt in befe
ïanben/ fo in franeop£ aïjS in bupt£/ bie menuet
ïupben bat bp be Slonnigtnneboo?l)areCoinmifla^
riffen / en €ommfffariffen ban ben Comnft ban
met bc antmooj-^pangien
ben baet opfoubenboo^gefleït^ijn/
gegeben / boeïj bctoijï gcfuflineert i$
bat befeïbe ontoaeraebtig / of ten minflen bat bet
toaeracïjtige en baïfebe onber een gtmengt/ ja bat
ooft fommïge gebceï baïfcï) maren / op bat alfo boo;
't bp-boegenbanbetoaeraeötige/ belogen? ooft ge^
loof moebten binben/ fofuïïen top eenige ber feïber/
bie boM ertracten uptgegeben en onber 't boïftge*
fïropt fijn gemeeft / j)ier fleïlen/ niet bat bet be recfote
en maeraebtige articuïen foubcn toefen/ maer fulp
al^ bie al^ boen geflropt fijn getueef!/ op bat ben Ie*
fer fien macïj / matter in befen tijb om-gegaen # j
befe gefitopbt articuïen bjaren aï een$ geintitu>
ïeert»

%

E X-

2*1

Vier cnTwintïchfte Boek.

EXTRACT

15 §f.

Van de propofitien en verfoeken gedaen dedoor
de Gedeputeerde van de Koninginne van Engeland, aen
Gedeputeerde van de catholijkeMajefteyt.
Vcrfock der Engclfc,
48eftwpt>e
amniieu
toanüe
to:cöeIjanDclitt.

Se tuf*
frijenDe
«©eDepu*
teerde ban

Oc öoniii.-»
gume teut
«CngclauH
en tien
Öoufng
tan
<£>pans
Sten.

en te tfenbe bolmatfft
Ijp ben cerjïen begeer
ban ftne JJDajefïept aen fijne ^oo0f)tpt
0C0ebcn.
gc ban Rapenen.
2. ^pöoMöin

Amwoorde van de Spaenfe.

D

At men defe volmacht getoont heeft.

2. Dat men menigmael geantwoord en met
treffelijke redenen heeft geremonftreert fulks niet
te mogen gefchieden.

yt is, als men komt te fluy ten*
3. ©at alle tractaten tufTcJen be Uronen dit pte Datmenbere
voldoen.
mogen toeberom aengenomenengerenobeert
toerben/ en Dat alle plaetfenbiefïtötoUlenrez
iwccren / taer in meDc fullen begrepen 31 jn.

4. i^et bertrefe ber bieembeïingen.

4. Dat fijne Majcfteyt fulks niet en mach doen*
als fiende alle fijne naburen in wapenen , en dat
poinct jegenwoordelijk niet kan geflicht werden.

5. Datter aen defe zijde niet fpottelijk fal ge5. ©at ïjare Jtejefïept lieert bmeïijfc te handelt worden, en dat men wel begeert dat aen
ganbclen.
hare zijde ook oprechtelijk getracleert werdc.
6. Dat de Konink haer geen minder affectie

■et.- ©at fp tod begeeren foube/ Jet berbonö tocdraegt , als fijne Predeffeurs van het felvc Ko't toelè fp ban tooo$be te tooojbe gejjab fjeeft
Jet ftratafotyb ban f o^tugael te conti; ventie. ninkrijk, met dewelke men over al heeft connimet
nueren.

; f.. Dat den Konink niet vermoed, datdeKo7. ©möepbbatuonfrientfe enejecertitieban nihginne
defen acngaende wet foude willen ftellcn
3fteli0ie.
in fijne landen: meer als de Koninginne begeeren
fóude o..
gedaen .....
te werden
in hare landen.
.
. Dat fijne Majcfteyt noyt van fulfcer meynin.
8.
©at
b'Stntniifttie
ïjertoaertg
obetr
niet
en
in0eboerttoo£be*
d
k
n
geiigewceft, cnalsnochnietis.
e
en
i
t ch
n enri
t e n
rb

(hl 87. > 9 • ®at fp toel foube be0eeren/bat alle <6ou*
berneur^/ fa toel generael alg perticnlier Inge*
boren mochten toefen ban befe lanbeu,
10. ©at Ijaer rejïitutie gebaen foube toerben
ban be penningen bp ï>aer geremboufeert tot
oneer fioub ban be oojlogc.

e de tKto
o. Danig ml
i
a
mm
d
m
o
o
e
o fa t C

ve
nie ma
n
d
de
e
n
s
vi
al hy go

'
f
' io\ De Koning fegt defe fchuldcn niet gemaekt
zijn tot fijne begeerte , en dat hy met meerder
rechtveerdigheyd en redenen foude mogen reftitutic eyfehen van de penningen die hydagcliks moet
uytgevcnom fijn land te recouveren. ,

II.- Het is meer dan reden » dat die plaetfea
n. J^efencade aen ben ftonfng/ om te
toiUenobeMeberenalieplaetfen biefp ingeeft. die onrechtvaerdelik ingehouden zijn , hem-gercftitueert worden.

1 2 . Men begeert hier op beter klaerkeyt , $n te
1 2. &p p?efcnteert ben ftoninn te affifïeren
met al Ijaer mncfjt en met baer feri)g£-boUV verftacn in wat forte , en in wat manieren , en met
om fijne rebellc lanben te rcconqueftcrcn.
welke force.

1 3 . TDat berfcïiertlKpö men fjaer feonbc boen
13. Dat men haer geen andere foude konnen
doen, dan het woord en de fignaturefo van fijne
om Oefen tractate te oubertjouben.
Maj. als van fijn Hoogheyt , daer op andere plaetfen en provintien fich wel Yertrout hebben. ©acr
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6. «©egebangeng tetoo^faftebcfer oorlogen/ al*
D€fe artieulen jijn alom onber'tbolftgefïcopt/.
meer fo Ijct fcïjijnt ombettoecb?acbtenteboe* teratien / beranDeringen en tumulten ban bcpDe 51J*
öen en öc ftaninginne en <2cngelfe te lafïecen / en Den / fuUen gereïareert / b?p en ïiüer gelaten too?Dcn/
in Den bact ban be gemeente te bjengen/ aï^batbie fonDer eenig ranfoen te betalen / ten toare boo? Dé
toaeraebtig toaren/ Dcöbenbe ooft geen appatentic communicatie ban befen pep£ anbcr£ gcarcojbeect
toare.
ban toaecbepb/ en contrarie 't gene be lioninginnc
of Die ban Jaren fiaDe DcCommiflariffen ban De J^ec^
7. ®at $biïtp£ JBiïïem ban üaflbu / foon ban
ren Staten genecael baDDen berftïaeet / Datfe booj Den $jfnce ban <0cangicn/ batelgft toeDerom gefon*
Defe ÏanDen fouöe boojDjagcn. lOaeroin ooft bp Den Den en gebjaebt fouDe tooien in De flab^eïft binnen
a&abe ban c0ieutoenaer en De Staten ban Httecbt Den tijb ban 3 maeubcn.
erpjeflelijft bp pïaccate berftïaeet fijn ontoaeraebtig te
8. 3B>at in De pjobintien ban «MDctïanD /^oïïanb/
toefen / fïeïïenDe een pene ban ioooguïDeng tot een EeïanD / ©ncflaub / Htceeljt / €>bcr-§ flirt / fïebcn en
loon te bereeren / Die Den auteur en auteurs» ban pïaetfen ban 23jabanb en ©laeubercn geuniectt fijn*
Dien fouDe nonnen ontDecftcn / geïijft top 't feïbe pïac* De / (al bïijben De b?pc exetcitie ban De gerefo^meerbe
caet bier na fuïïen fïeïïen.
reïigie/geïpsp Daer tcgentooojDelijft ijj/ojboncrenöe
3£aee 5ijn ooft anDere articuïen gefïropt Die toat niet-te-min Dat men in alle DeBcDetïauDen fal mogen
in b?pbcpb ban confeientie fonbee cïftanDeren
toaerfcbynïijftcc febijnen aio* De bocugaenDe / Docb ïcben
fouDe ooft niet ftounen boojfeftee affirmeren / Dat febanbacï te geben / en Dat ï)ct tooojD febanbaeï niet
ftet De reeïjte fijn / Die bp Date ilfêajcfïeptg Com* capticufeftjft fouDe toerDen genomen en gebttpt booj
miffaciflen gepjoponeert fouDen toefen / ober fuïje fal eenig na-ïatett ban ceremoniën : macr aïïccnnjn
öe ïefer Die niet berber aennemen/ aüjiftbiefïelle/ fcbanbael maelitieufeïijft mettec DaeD gegebcn of
taant ift Ijehbe na onDerfoeft en moepte geen meer fe*
fcerftepb Daer ban ftounen benomen / Dan Dat bp eeni* geinferéert.
9. Cn Derijaïben fal opbeuben alle inquifitic / on^
ge Cngelfe tiaebg -ïjeecen of Dienaren ban bare iBaj. Derfoeftinge / flraffe en criminele executie om 't fluft
De uaboIgenDe articuïen fouDen bebanbigt toefen aen ban De religie en confeientie / 't fp in ftracöt Der rigo*
eenige ban Defe ÏanDen in «Bngeïanb toefenDe / en ge* reufe pïaccaten ban 't gefc&eben tce&t / ftanonijïi of
fept Dat 't feïbe ben inboubtoag ban be articuïen Die cibijl / of in alle anDere manieren.
10. 5^at alle en pegelijfte perfan en ban bepDe sijöni/
bare JiBajefïept ïjaDDe boen opponeren.
3£at alle offenfïen / injutien / migbaben / Delicten/ 't fp ban De roomfe of gerefo?meecDe religie / öacr toefcljt&en l en generaïijft aïïe Dateïigljeben/ aengereebt/ Dutoen en erfgenamen (uilen toeDerom qcjltlt en ge*
gefeïjiet en gepecpetceert ter occafïe ban De oorlogen / refiitueert toojDen / in öare onroerïrjfte goeDereu /
beranDeringen / altccatien en oproerte/ gepafléeet renten / actiën en niet betaelDe acötcröcDcn Der fel*
bp alle en pegelijfte intooonbecg en ingefetenen Der I be/infoDanigenfïactalfesyn/niettegenfïaenDeeeni*
j^eDerïanDen/ in toat pïaetfe of maniere Dat bet 5P/ ge aïienatie boebauig Die ooft 5p/na De pacificatie bart
fo in 't generacï aï$ in perticulicc fouDen bergetén fijn <!3cnt / en ooft in meubelen niet beeftoft of geaïie*
en bïijben/ en geljouDen toefen aïjioffe niet gefeïj iet neertDoo|pubïijfteïafï.
toaren / fo Dat ter oo^fafte ban Dien geen mentie /
11. JDeïfte refiitutie Dergoeberenroerenbecnoni»
moleftatie / qucllingc of onDerfoeftinge tegen D'in* roerenbe al^ boren ooftgebaenfaltoojbeninSöour*
tooonDeril en ingefetenen ban Dien geDaen fouDe gonge/Hurenbnrg/f oïïanb/Eeïanb en anbere plaefc>
toerDen.
fen/ Daer be pacificatie ban <£ent niet bolboert i£ ge*
flnbete
1. ^at De ïtoninft fouDe app?oberen enrattfitC' toeefï.
artieulen ren bp Defen tractate ban b?cbe / Den pcp£ gemaeftt
ia. ^cï-berfïaenbe noebtan^ bat in De p?obin*
die g«fept
binnen (0ent Den 8. ^obemb?i^ x?7<. tuffeïjen De
toerDen
fieben of pïaetfen / baerb'ererciticbanbegc*
tat taan
Staten genecael tereene/ en Den ^ince ban <©ran* tien/
rèfo^mcerbe
religie bïijben fal / De Difpofïtie en aDmi*
boegen
gien
en
De
Staten
ban
ifoïlanö
en
EelanD
en
bare
nifïcatie
ban
De fterfteïijfte goeberen / infulftenfiaet
be Ma»
mebe
bïijben
fal
afê Die tegentooo?bcïijft #.
Je|ïept
geaflbciceerDeaen D'anDcr 3ijDe / in allen en een pege*
ban <Q\u lijft fijne poincten Die Doo? Dit tractaet niet beran*
13. Me De naturele ^eberïanbcr^fuïïenbjpeïp
anö
bJuiöeclu
Dect/
geDcrogeert
of gereboceert tooien/ in 't ge* , fn Defeïbe lanben mogen toeberftecren en baer blnbcn:
n
fjeel
uodj
ten
Deel.
toefe es
op conDitie batfe eebban getroutoigbepb boen fuïïcn
boozg
2.
^at
bp
ooft
boo?
bonDig
en
aengenaem
fal
bou*
Den Honinft/ 't baDcrïanD/ De Staten generael en
(lelt aen«
particulier ban De piobintie baer in 5P toeDerfteeren
be 4Toimfs Denal'tgenegcbanDeït/ geDaen / geDecceteert / ge*
t
concïuDeect
/
gebefinieeet
/
geconfereert
en
genego*
mtffuaau
fuilen/ en Dat 3p fuïlen na-ftomen alle De artieulen
fen
ticett $ / bp Den €ert0-b*rtoge JBattbiag / Den i^er* ban Defen pep^: Detoeïfte ooft fampteïijft bare erfge*
ben lüoi
mirt bai
tog ban Ithu'au / ilacb ban J>tate en Staten / fo op namen ennafaten/ alle in Dit pïaccaet begrepen ful*
tij
^>yna
't ftnft ban D'oojïoge até polititie.
len fijn/ en fuïlen genieten alle De gementioneerbe
ate en
3.
55at
De
boo?fs.
Honinft
ban
geïijftcn
bp
Defen
s
t
n
c
oe at>n
/ 't 5n bat ?p baer ingefetene en intooon*
tractate fal beïoben teratifiecenalïeDepnbiïegien/ poincten
togb
ber^fijn/ ofuptbcfeïbebertroeften/ entooonenbein
reebten / pfantien en ouDe getooonten ban een pege* anbere rgften / lanben of p^omntfen.
lijftep?obintie/ fïaD of gemeente.
14. &p en een peber ban ben fuïlen ooft in ftracljt
4. ^ac aïbétmrbg^-bolftfoteboetaïgtepeerbe/ ban De generale obïitie boo?f5. ontlafl en gequiteert
^pangiaerDen / Italianen / SSoucgonjong / J^oog* fijn ban alle frfjulDcn / refïcn / actiën en p?etenficn /
Duptfe / ffranfe / €ngelfe / ^cbotfe / ffcren / en alle Die men ï}en foube mogen cpfebeu/tee fafte ban be quo*
anbere tycembelingen / in btö ïtoninr ban «^pangien tifatien en taren tot baren ïafle gebacn / al toaren 5?
Dienfl 3ijnbe/ uptte^ebcclanbcnfoubenbertrecften 't ontnomen en bertroeften / fonDer Die te betalen
binnen 6 toeften / fonDer Dat fp Daer toeDerfteeren fuï* in'tgeljeelofDeel.
len mogen / of Datter toeDerom anDere fouben gefon*
15. Cn alfa tegen 't appointement/ gemaeftt met
Den mogen toojben /geen uptïanbfe oojïoge bebbenbe/ De burgetg / intóoonberg en ftrijgjJ-boïft ban ièlup^/
en generaïijft niet ban met approbatie en Uenniflc ban men geljouben beeft beeïe ban Ijare goeberen / ju*
Staten.
toeelcn enbagagie/ faïbenberemtuticbaerbangc*
^. Mit$ Dat Daer na ooft bertreeften fouben alle De baen tooien ten bollen en aen een peöer ban ïjen.
16. 3In be pjobintien en pïaetfen baer bc gerefo^*
b|eemDe foïDatcn in Dienft Der bereenigbe p^obintien
fijnbe / en Dat De fieDen / flcrftten / en fcontieren ban mcerbe reïigie bjpclijft gecrerecert fal toojben / fuïlen
bepbe jijben / baer 't ban nobe foube toefen met inge* geen anbere dBoubcrneur^ / fóaebjS-bcetcn / «0ffi*
boren e befcr ^cbeclanben befet fouben toerben / toel* cietSI uocb^agifïraten toefen/ ban ban Defeïbe re*
ftc naturele eer fp baer in ftomen/fouöcn f toeeren (be* ïigiè / en aio1 be pïaetfen bcr feïber fuïïen nomen te ba*
balben De getroüljepD bie fp Den ïtoninft fouben 3Uiee* cecen / fuïïen anbere ban Defeïbe reïigie baer in gefub*
een) Ijet baberlanb/be^taten generael en particuliere cogceettoojbeu.
pjo'üinticn Daer in 511 gaen fouben / en nam cntlijft ooft
ïüoninft faï be bjieeccfïejarenna'tma*
te onberboubeu / De artieulen in oefen pcpjS bcflotcn. ben17.en s^en
publiceren ban bit tractaet/ niet mogen eenig
IV. deel.
43oubet*
^ 3

1JQ

Vier en TVintichfte Boek.
<&oübemeuc fienetaeï inbe $eberlanben committe*
ren / ban Die be Staten ber boo?fcï)?eben lanben aen*

( Fol. 88J

35e breDe;
batftcl
tueröe
rtf'JCÜJO»

ban
fuïïennocl)
top eecfï
in 't becfcöepben
naböTgenbC
boeft öetfuccejSbecfelbet/
becljalen ; top mïlcn fyia
anbere faften te paffe brengen/ bte tuffcöenbietijö
en omttent be ftomfle ban beboo?fcö?cben bloot ge*
1588*
feïjiet^ijn.
3Jn befen tijb openbaetbe ïjen beel f toatigïjeben on*
ber öet boïft ban oo?ïogc in ben fïeben garnifoenenm
ïjebbenbe / aï^ tot ^eufben / <6eertrupbenbergc/
Baerben en eïber£ / aïfo bcfeïbegarnifoenen genoeg^
faem toaren muptinerenbe / boo? bien men nuanjft
mtbbeïen ftonbe binben om be felöe garnifoenen te be*
talen / bpfonber om bat ooft be Cngeïfe garnifoenert
in be fiebe ban ben 23?ielt / toefenbe een^ fo£toot aï^
tja felbe bolgenbe bet tractaet bel)oo|be te 5tjn / in be
30 maenben geen betalinge upt <^ngelaub ïiaöben
genoten / fult bat alle be gemeene mibbelen ban obec
JiKaf e boo? leeninge ban ben felben garnifotne ïjabben
moeten berflreftt toerben / fonbet battet nocf) eenige
penningen tot tenbourfement berftregen toaren /
niet tegenfïaenbe be betmaninge bit$ aengaenbe aen
Date Itëajefïcpt gebaen. ©e Staten ban Üoïïanb en
^eïanb bebonben ben in gtote f toatigïjeben / noeïj*
tan£ ïjebben fpfobamgeo?b|egefleïtbatfpbpp|obis
fte befelbe garnifoenen eenig contentement gegeben /
en bte gcfïiït ïjebben / baec toe be 25aenbcr-l)eere ban
J©iïïugbp 3lieutenant generaeï ban bare IBajcfïept /
Öem mebe goettoiïïtg beeft laten gebmpften.
$a be boob ban ^teptjanu^ 23attbori ftoninft $$**£
ban golen ban
/ \$ baer
oneenigljepb
in 't Sn
berftiefen
eenengrote
nieutoen
${onmft gebalïen
/ gjoanneg
fowu» jS

*iS ©e boojfr <3oubemeur gcnerael/ be perticuiie*
re <*5oubecne m$ / be (©oerljoofben en fcapitepng bet
fleben/ Cafïeelen en Jf o jten / ©lefïbenten/ ftaeb^
Ijeeren/ #fficier0/ wlufïtci^/ fuïïen tngebore*
nen ber lanben fijn/ toaer toe ooftgcaömttteerten
gcerifmté geeteïubeert fuïïen toojben be genebiebe
Staten 3pbe geboïgt Ijeuuen/ enpjofeffie boen ban
bc gerefojmeerbe tëcïigie: bte ooft alle eneenpebee
ban ben gcöouben fuïïen fijn/ eet 5P toegelaten fu>
len toojben tot abminifïratie ban baer gouberne*
n / foïemneïijft te ftoee*
inenten"/ fïaten en officie
ten / te ntaintencten en na-nomen bit tegentooojötg
ttactaet/ en bp eebe belonen/ ingebalbat5Pbetne*
men battet pet geïjanbeït of gebaen too?t tot pjejubi^
tie beg felben / bat fp be Staten genetael en particu*
het bet pjobintien baet ban abbettecen fuïlen / op pe*
ne bat 3p boo? mepnebig geïjouben fuïïen toojben /
ban toelften eeb 3P ooft m geenbet boegen fuïïen mo*
gen ontïafï of ontffagen too?öen,
19, ©e &oninginncban€ngeïanbfaïfefterjaten
ben^ueï/ ©liffingen/ 'tCafïeeïbantenmeften^/
S3ergen op ben Eoom/ en #oflenbe bctoacen tot
b ban bit ttactaet*
toecfeftert&ep
20.
©e lïoninft faï Op bit tegentooojbige ttactaet
berftïaren en oojïof gebert / bat bp fo betce ïjp of 5nne
nafaten bit tcactaet conttabenieten / be koningin*
ne ban «Sngeïanb/ beüioningenban^enemarften
en Rabatte/ en öe gerefojmeerbe ftetften ban ©?anft* ^omoif ftp / <6?oot-canceltec ban^olen / met eenige
en een partpe ber $oïacftcn bebben ^t*
rijft t'famentïijft be Staten pjobintien en fïeben bet r 25iffcï)oppen
gtfmunbu^
fone
ban ïiontnft Sfan ban ^toeeben/
boo^
abïjerenten/na
Ijaer
anbete
alle
en
feïbee lanben
boo?
ïjet
ernflig
aenïjoubcn
ban fijne moepe Bnna/
gaenbe betmaninge ïjieropgebaen/ ficbmetfttacbt toebutoc ban bc obcrïcbcn Honinft ^tcpïjanu^ / tot
ban mapenen baet tegen fuïlen mogen fïeïïen /fan* ïïontnft ban ^olenberftoren/ baer tegen Rebben be
bet ïjiecom boojrebeïïen geïjouben te toojben. web
fte alle ooft in bit tcactaet begrepen fnïïen toefen / en anbere ©oïaeften berftorenb'Cert^ -^ectogeHSat^
miïianu^ ban <@ofientp/ bjoebet be0fóepfet^$$o*
beloben en ftoeeten batte onbeeïjoubenenboenon* boïpïji/ bepbe boojfdjjeben geftoren ïtontngcn baö^
berljouben/
al£gefept#.
.
^
.
at.
Uuren- ben elt baten aen&ang. JlBatimiliaenguammeteen
©e Staten ban S&ontgongien en/ beloben
tameltjft leget in @olen/ en belepbe be ïjooft- flab ban
Ducg fuïlen bit ttactaet ooft app?abecen
i^oïen/
Ctaftou genoemt/ baet in be boo?fcöiebett
en ftoeeren geen paffagie boo? baeeïanbentebetïe*
^omoifftp oppetfle ©eïb-öeet en (Stoot-ftancelaec
bfeooj*of ban
om b'inlan
bolft/ nben
ftrijgj
eemg
jupttj
nenbao
fiolen fcïfi^ binnen toa^/ om bietebefenberen
boeten
te
$ebecïa
jeben
loge in be bootfeïj
boo?
ben geftoren Itoninft Si gifmunbu^ / boel) ilföacontinueren. .
iPïi.v
-^ timiüacn
toerbe epnbelijft baet ban geflagen / betotb
ft
foïemneln
vu 3&it tegentooojbtg ttactaet faï
fte
beel
bolt
en gefcijut baet boo? berloren beeft / bet«
gcpubïiceecttoojben/ en autentpftenjftgetegifïreert
Dalben
ï)p
genootfaeftt
toa^ baet af te treeften/ na
en betoaettinallebepjobintien / ftancelcpen / fca*
be fcontieten ban ^leften / om ftclj toebetom te fïet*
benpjobintiael/ fieften-ftamerg/ en pegelijfte ffcbe
ften. Sigifmunbu^ bie lant^anftoijftin^oïenge- ^tgtrberfeïberpjobintien.
ftomen
toa^ / bebe ben 9. ©ecembec fijne inttebe SS»
ges
be<£ngeïfe
bte
toefen
conbitien
©tt fouben be
beputeerbe aen be anbece boojgefïeït fouben Ijeuben / triumpbanteltjft in be boo?ftï)?eben gooft-ffab ban nmhban*'
bat ift noebtang niet toil affirmeren / om reben battet Ctaftou / altoaetl)PbaetnafolemneItjfttot$loninft Poien s»
iiVom*
toerbe : nabatbe bPftroningefcö?ecföpaenben
bibecfe articulen onbet 't bolft3ijngefltopt/ en bat geftroont
liepfer
fioboïpijug
geftroont
toa^
/
bat
bp
en
oelftem
jebbent
tftentl
meefïon
be^ngelfe peeren
baerom fijnen b^oeber JBatimitianu^ toilbe toebet*
boojtoende / bat Ijet be teeïjte niet toaten : maet bat om
ontbieden/ en befcïjaöebieupbem gebaen toa^
oaren/
be balfcïje onbet be toaerarfjtige becmengtt
toebet
opticljten / anbetfin^ foube ïjp fijne^ ianb^
ban $ baeropnietgeboïgt be bmcïjtbiebeeïeïjoop* toelbaett moeten boo^flaen / al^ fijn eete en ampt
te : maec na lange bepnfmge en ïjanbeïinge i$ befen
toebe-fjanbeï afgeb?often / afê be Spaenfe getoeïbige toa^berepfeïjenbe.
.^a befe gebane toaerfcöoutoinge öeeft befeoninft
bloot / die fp boo? onbectofnlijft noemben / booHjan*
Sigifmunbu^
be berbe ban bien name / ben boo^
ben quam/ boe toa^ alle ïjanbeïinge upt/ enbïeeft
boetoel/ boe bat ïjet niet ban bebjocï)/ balfcbepben fcbieben ftaneeïier Samoif ftp tegen iBatimiïianum
geoepnf be lifïigljepö toa^ getoeefl om be fooninginnc gefonben / na een flab genoemt UDeïumb in i^oogen be j^eberïanber^ tTamentlijft in fïacp te toie^ polen/ baer Jfêatimiïiaen lac& met omtrent 500a
gen / en befelbe aïfo op bet onberfienfïe getoelbeïijft te man / baec Öem be ftanceïiec meenbe teoberbalïen
oocrtiaïïen/ en aïfo tó boe alle bojber bepnfmge upt en bettaffen m2|anuatïoi^88.baetomf)Pbemljae*
getoeefl. ©e <Öngelfe Commiffatiffen berfïaenDe fle al bat &p moeïjte / en gepaffeect toefenbe otoet
batbe bloot heel öirtjt bptoa^in'tgef!cl)tebanalle eenen bgft bie tuffeben be moraffeïjen en be flab 2$pt*
be toeeeïb / berfocljten aen ben ^ectoge ban $arma/ fcöing laclj/ (baec fp benftanfeïiertoelïjabbenfton^
aïfo ïjacr be fcomnginnetoeberomontuobenl)abbe/ nen fcöutten fo Ijp goeben raeb ïjabbe geboïgt /) ïjeefi
nerïof en oiöounanttc / om met conbop en nootbmft ïjem tcrflont in fïacïj-ojbje geflelt / en i^ tegen Ma*
te oectreeften / niet fonber bjeefe / om batfe geen t imtïianum getcoeften/ ïjp toa£ toel 1 5 000 man flerft :
,
öftagiecg ïjabben genomen/ bocö be ïfectogeoan j^atimiïiaen berbaefl 3ijnbe ban be Ijaefïige ober* b^m^J)arma öeeft ïjen-ïteben pafpoo^t met toagenen en ftomfle bc$ ftanceïiec^/ geeft bem toel ftïoeftelnfttec ^£«°s
conbop gcacco?bcect/ tot opbe ffcontieren be^ ïanb^/ toeetegcfleït/ maet fijn boïft betmoept en beeï f toac* jJfS
Daer ober fp öem bcbanftten/ ensijnaïfotoeberom ftet toefenbe/leben gtote feïjabe en namen be bït icïjt/in
met hm* ge»
na be iioningtnne gerepfl.
föat bo:ber ban be ^paenfe bloot te feggen i$ j en boegen battet binnen een utetijb^bpbe3oooin'tbeïb Uwen en
ban be fijne betflagen bleben» iBajcimiliaen blucöte B«ö«ngen.

%yk
Vervolg der jSIederiandfe Oorlogee
toete ïjebbcnbc/ fonD ten anberenmafeaeh Den feec*
tog ban <£iiife / fiem beïafienDe/ Dat hp fijne aen*
ftomfïc Daec ban het gecuehtc ging/ fohDeopboii*
Den en nalaten : <$hife gaf ttoijf eïacj^tige anttoooi*
De/ en niet tegenflaenDe Dat De$toninftnuDifttoil^
en menigmaeï gctoaerfïïjout toa^ / en Dat aïïe De
aenfïagen tegen hem toacen ontDeftt / fo toa£ De Ito^
ninft nochtans fo fïof en nalatig Dat bP in fijn aen*
ftaenbc gcoot pecijfteï nietbecfacb/ toanttoatbem
boo; gchouben toecDe / en genoegbebont en bebïnDeit
ftonDe/ aï^bPtoiïDe/ fobebben fijne moeDec De ouDe
Coninginne en Biïïoftïace^ \ytn\ De ocen fo bol gebïa*
fm/ Dat bP Degóebetoaecfcboutoingenictgeïoofbe
boo| bp Den ffacb op Den baïfe ftceeg.
«©e ^ectog ban <!5uife.niet tegenffaenDebrtticr- ®^m«j
boD en DegeerenDe^&oninftg/ b«ftfigberaDen.Dat5an<©ut(5
bp
aen D'eenbinnen
sijDe fïelïenDe
met toepnig
Diena*9. momna
SS'
eenaïïe0
te peecDe
^arijö /geftomen
i$ Den
Jl©apDen/ enpeecDe
fïeeg /bpDetoeïfte
De ouDe baec
Itoninginne
logement
^tei
bart
bectoonDert
biclD S
en toat toornig geïiet / boclj bielb een fto^te en
bmntïijft gefp?eft met ïjem / en ïietet Den ütoninft
aenfeggen/ engeïepDebem naDeHoeberej §et%e*
meen boïft flonb met groten (jopen in aïïe De flratett
en DeDen bcm gcotereberentie/ fo bat bp bcjj boïft^
gnnfle toeï meeftte/ en bPtoonDebcmfeecb^nntïbft
tegen bPeenmiöbcn
pegeïijften
bp aen
't $aïïep0
quant (Foi. tgi)
ging
Doo; :Dealjsr
toaebt
Den boet
afnemenDe/
en Defelbe aen bepDe jbDen begjoetenDe ; epnDeïijé *. ö frtii
toecD bP ban De Itoninginne moeDec boo? Den fóonirift wD[
geboect / al£ bP ^oo? Den fconinft quam / becfoebt bp ^mt bp
berïdf om te fp?eften en bergiffeniffe ban Dat bp tegen [Jjj»••
De^
moninft^ geboD Daer toa^ geftomen/ metperjj* fp^eht
fteï fïjn^ ïijf^ om bcm perfoönïijft boo? fijne iBa je* mtt&vti
1ïcpt te ontfcbuïDigen ban De baïfcbecaïumnienDie
fïoutec/ en becaebten Deo* Üoninr fachtigbepD. VBe bem
na gefept toacen / Die bP niet ïangec ftonDe bec*
ftoninft ^entiftban ©aïopg De III- toefenDebin*
tien ©acijg en getoaecfebout sijnDe Dat Die ban De %U D|agen/ en afë ïjp meeftte Dat De^üoninft^toome
gue boo? haDDenombemtebangen/ enDatDel^ec* toat ober ging / DeDe bP fijne en Der fijnen ont*
toge ban <$uife toa£ het hooft ban DeoptoecDec£/ fcMb l en fepDe Dat bP bem onDectoo^p fijne fco*
öe fóoninft beeft Den t| ettog ban OBuife Doen aen* ninftïijfte JÜBajefiepten De boomaemfïe peeren Die De
feggen/ Dat ïjpboo? Die tijD binnen §&atijg niet fonDe ïloomfe Catboïijfte reïigie roegeDaen toaren / om
nomen/ Daec übec hp bem feecbeftïaegDe/ fufïinc* baec oojbceï Doo? ben te bectoaebten : alleen bv m#m
cenDe hem groot ongeftjft te gefcbieDen: fijn fufïee geecDe bP Dat Den ïltoninft fonDec eenige affectie De ffiJ**
fafte cbpeïij» toilDe becaeDflagen / en Daer ober er* w
Catha'cina
IföompenfïecqueïDeDeouDcConin*
ginne
moeDecbangefiaDig/
öatïjacen tyoeDec metDeg ftenneh.
«oninr betoiïftginge en confent binnen $acij£ fonDe
<Be Stottinft gaf bem Defe anttooosDe: Dat bpal^
Dien
ïjp bem ban aïïe fufpitieenbetoacbtontfcbül*
mogen ftomen / om bem pecfoneïijft ban De op-geïep*
De befeftuïDinge tt mogen ontfchulbigcn / maecalg Dig toiïDe gebouDen bebben/ fo fouDebpdoftbïptig
fp Dit niet beeftcijgen ftonDe/ nam fp eenen fiouten aentoenben Dat fijne tooojDenentoeccftencenDecïep
acnflag boe; / en befleïbe öoo? De opcoecbecg ban toacen;
©e ftohinft baDDe Doo?^etto^auïo€ofingetot &uottmé
©acijg / buoten De fïaD neffeng De poo|t ban &t, %n>
thonté in eenen Iufï-hof een hepmeïtjfte ïage / om bem Doen ftomen/ Den boojfj.^irolaugpoïiniug/ mtntv&
Den fconinft Die Difttoiïj» getooon mag opeenftoetfe Dien De foonfnftbjaegbe / toat bp 3^Dect De^ tectógen SffiJLj
met toepnig Dienacen tot ©incenneggingert toeDet ban «Buife ftomfie ban De opcoerDec$bechoo?thaD* g5bec
te baren / in bet toeDecfteeccn aen te genpen / fijn Dei bP fepDe Dat ÜefeïbeboojdBuifeftomfïefeecbec* °w°«» .
boïft Dat hem geïepDe D00D te flaen / en Den Sloninft / fetttiht en beb?eefl toacen getoeefl/ maecnuDoojfïj* JcmeS/0^
op fijne ftoetfe Dooï Ijiec toe befleïOe peecDen te cugge ne ftomfie toacen fp feec geflecftt en gemoet / om bocb m
na ^opfon te laten boeren. <@nDertufTcl)entoa£De bace boo^enomene aenfïagen tegen fijne Itëajefïept ÖSS5*
falie aengeïept Dattec een gefchjep Doo; ëtïnftc Daec in'ttoecft te fleïïen/ en beïoofDe bp becïie^fï
jn^ïe*
toe geflelDe ïupDen / gaen fonDe / Dat De Coninft Doo; béng/
bp aïDien fijne UlajefleptïaflgafomDegen
e betllcöto
De hugenoten gebangen en toeeïjgeboect toa^ / en op Die bP naembaftig maften fouDe/ te Doenbangen/
Defe t ijD in ge fonDe men het boïft tecfiont in De toape* Dat fijne jR^ajeflept upt bace epgene beftenteniffe
nen brengen/ en DebecDacï)tigepecfonenhaceK)up* fouDe boren en becflaen bace factie en boo^nemen/
feu en goeDecenbccobenenpïonDecen. Hfóaecaï^De en baD op 't aïDeconDecDanigffe fijne .HDajcfïcpt fouDe
Honinft Dit aïïc«s banj&icolao^oïiniobetfiaenljaD* geïieben fuïr te bebeïen. IBaec De ïioninft too^De
De/ (Die hem becfcïjepDen aenftagenDecopcoecDecg boo? fijne aengeboceneïanftfaembepDbanDe$tonin«
ontDcftt baDDe) Ijeeft ïjn eenDeeïuptgcïefentuptec£ ginne moeDec en ©illeftlaco beD?ogen / en meenDe
upt De ftaD ontboDen / met Dctoelfte ÖP toeDecom bP toiïDe met fijn geDuït De opcoecbec^ aenfïagen te
binnen Dec flaD fteecDe / fonDec De lage te toiïïen niet Doen / en gehjft bp polinio bcpïfamc toaecfebou*
outbeeften/ enalfotoa^De^ hertogen ban <6uifen^ toinge becaebtet baDDe/ aïfo toa^bpnuooftbanDr
geene Die nefenjS bem toacen/ Daec toe geb?agt Dat
fuf!ec$ aenfïacï) te becgeef^.
«Bit aïDu^ gefalgeect 5ijnDe / toeren De oproecDccg ïjp Defeïbe niet toilDefïcaffen / maec met mlftoijgen
feec pe cpler en in De uptetfïe becttonfeïinge / mitg bate raeDfïagen beften / Docb ftonDe bp fuïr ban toe*
DatDcfen aenfïag uptgeb?often toa^/Decöaïben fonDen gen Der oproecDec£ boofljcpb in Dec fiaD #acij^ niet
fp eenen 29?igacDum/een fïont onbefchaemt man aen Doen/ toant na De£ ^ectogen ban «t^uife ftomfie al*
Den ^ectog ban 45uife / om Den feïben Daec toe te Daec / tooien fp ffottt en joegen De fóoninft eerie nieu*
béngen Dat bp pecfoonïijft binnen ^acij^ fonDec bec* | toe b£eefe aen/ fo Dat bP De toaeftten binnen ©acij^
treft fouDe toiïïen ftomen/ toant aïïe fijne bnenDen I toeï DeDe befleïïen/ enDetoacbtenbpï.aiiberetoer*
ijope flout alleen op ijcm. «Z^c ïioninft bier ban De Den Dubbelt gebouDen: Docb aïïe faften toecDen met
f 4
fu!>
friet De boomacmjte ftapttepnen enfttijgg-bolftbin*
nen $&itftljin I 't toeïft terfïont Decent toecDe ban Den
ftanceïiec / De boo? flebe m b?anDc gefïeften / en ntet
IBarimiïiani epgen gefchut Dat bem benomen toag /
Bcfcïjotert : JBarimiliacn geen uptftomfïe fienDe/
/ om meerbee bioctobetgegèbcn
l\ccft het tefïcDeften
flojtiuge
boojftomen
/ en $ feite in pecfoon / met
1 z Dan fijne boomaemfïe beecen na bet ïegec gegaen/
ben gebangengebenbe/ biDDenDe Dat men fijn obec*
gebïeben ftrijgg- boïft \}tt leben toiïDe becgunnen/
*t toeïftgaenDe/
gefcbieDe/
ftanceïiec
hem inen'tbeïeef
leger teDeftjft
ge*
moet
lyttftDe bent
feïbe eecnjft
ontfartgen / beftïagenDe met b^ienDeïijfte tooojben
fijn ongeïuft
feggenDe
't feïbe/ maec
Ieet teDetoefen
en
Dat
hem fuïr/ niet
toare hem
te topten
geene /Die
Ijcm fa guaDen eaeDgegebenftabben; bP beeft bem
i n fijn logement geboect/ en feec pnneeïijft Doen tcac*
ttcert / gelijk ooft De ebeïen Die met hem geftomen ma*
dèamoio**
gcoten ïof Dan Den heece
ren / totftonftift&igifmunDm?
fip.^e
ïjeeft ftanceïiec
Defeïbe DeïeefthepD
ooft bctoeferi/op De tijDing ban De nebeeïage en geban*
fteniffe IBarimtïiani / geen teftenen ban bïijtfcbap/
maec tot I ban met ftjben betoijfenbe ; en op Dat De ge*
bangenen geen fpot fouDe gefcbieDen / ojDonneecDe
Ï)P Dat bp niet in De hooft-fïaD ban Ccaftou fouDe
toecDen geboect: maec DeDe hem brengen op betfta*
fïeei Ccafïnfïa / om Daec betoaect en toeï getcacteett
te toecDen/ aïtoaec bem &igifmunDU£mctDeouDe
ïloningmne en Den ftanceïiec nuamen bef beften ; hp
té aïDaec gebïeben tot in September 1585?. Dat ï)P op
feftece conDitien ontfTagen toecDe.
Wp fuïïen ïjier ooft ftojtelijft toat berbaïm ban
't geene
ontcent Defe
tijD DageiijCbeel
i$ gefcöiet.
«Die
ban inDe ©?anftrp
Higuc in B?anftcijft
toecDen

zCi

niitjcban
©2antt=
trjrauto;
mept Ulll;
nen pa*
niet*
Salfch
rumoet
briöcfus
tt ft ban
rog ban
<0utfe ges
buen flïo*
pen,

(ffeneteu*
ft ants
tuotrcöe
ban öct
ambaffa*
öiiirnci;
iiantn;
«urne ban
«Cnges
la:iD aen
b; |#:ere

VierenTwintichfte Boek.
roïïte traegïjcpb en lanhfaembepb uptgetegt / öat
öe opcoccöecg Dao? Den l^cctog Dan <6uife acnflohcn /
tijDg genoeg Ijabben om be ftratcn öi" cu baer te
floppen/ met baten/ tonnen/ fluuten öer netenen /
en anöecfinto\ fienatug ©illenlarug rieö Den ïioniuh öat bn met betotfunge fijng mocöerg ongetoa*
pent öoo? Öe fïaö rijben fouöe en ÖeberfïoppingeDer
Staten Doen openen/ öe toaebten en fcbiïttoacbtcn
aenfpjehcn öatfe bem getrou blijben fouöen/ maer
*tm fiulpniet / öe optoerige foctjten ter contrarie
öcg ftoninajS toegeöanc geïjeeï te berömchen / en
ban ïjare pïaetfe Daerfe gefteït toaren om toaebtte
bouöcn tebetjagen. ^ehoninhïpeOberfïcngfon*
öen gefïaöig boöen aen Den tainh en neten bem De
gcïegeutöepö Der fïaö koeten / en tierfoebten ojöje
toat fp boen fonben : öe o?Ö^e toag aï eenberïep /
öatfe ïjet oojlog£ - tioïn in toom jbuöen bouben/
ttatfe niet moettoilïigg fouöen bebjtjben : maec
fa tfen moettoiUigbepö betoefen toerDe / öat fou*
öenfe hceren en ban baer aftoenDen» ©e onöe
ftoninginnc en 23ellcbjc gingen Difttoi$inDeg^ee*
togen tian <6uifc logement : en öielt öen ütoning
bp öen l^ectog tian <&uife aen öat bP upt öec fïaö fou*
öe bcctcechen / en bclooföc t)em ïjp fouDe niemanö
tian fijn boïn of bo?gecgDieopfijh5ijDetoaceneenig
Iet t aen Doen. Wen ifectog tian <6uifï fïonD Dihtoifê
in ttoijfel toat bP DoentoilDe/ maetaïg&ptiernam
öat öe gene öie öe£ Itoninïi^ fahen öjctienöcn mocö
lieten finnen / en öat fijn tioïh öen moeö ti)ie£ / fo
mengöe bp ïKftige heaebten öaer onöer / en begon
cpentnjh b?p upt te feggen/ öe ïüoninhbaööebem
t'oncccbt geïnjutieett / en begceröe öat bem fati£*
factie fonöe gefcbieöen / en toeeg 25eïïeti|e / öie gintg
en toeöec toa# gaenöe ten lefïen febimpehjn af.<£pnö*
ïijfi na öe maeltijöen en aïg Den D^onn De betten Dec
oprocrDcrg bertoermt Ijaööe/ quam bet tot bet up*
terfïe/ tijant a$ öe toegangen aïlentbaïbe gefloten
toaren / fo toag bet met Deg ftonirihg nrijgg-bolft te
ïact / en nonöen geen getoeïö gebmpnen/ afëfpin
't begin tijeï öoen nonöen/ en öojfien op öe ftbübtoacijten nietfiaenblijtien. ^ettoeröeöen n.en 12.
iïföcpbaf! quaöcr / toant öe i^ertog tian<8uifeï|aö<
öe eerft met fijne bmnöen enetïijnetoepnigegetiJa*
pcnöe/ öie ijem in fijn logement betbergöe/ tijacöt
gerjouben / en Öe ïtonmn fouöe öefeïbe Iicf)CtlDlft öcb^
ben honnen onöcrömchen ; maer nu begaf jjp Öem
na miööage in een nrijg^-hïeet opentïöftopöeflcaï
te en toonöe öat öp ganfeï) onbcrfcljjirit toa^ / en
ging alfo een tijö lang met Den 23iffcöop ban 3lpon^/
niet berre ban öe Inipfinge ban Ifèomocantfp toan*
öeïen/ en gaf öe boöen/ öie De oproerige geflaDig
aen rjcm fonöen/ befetjepö. ^oe ter tijö bja^ïjet
geljeeï met öe^ &oninn£ autoritept geöaen / tnant
[jet tiia£ fa tierre genomen / öat in pïaetfe öat <$utfe
toetten ban öen fóoninft'f ouöe ontfangen/ en öie ont*
boöen toa£ öat bp upt^acrj^ fouöe bettrecnen/nu [jet
honinhlijne hrijg^-bolh öat op öe firaten en op öe
fcÖilttoacbtcn ffonö/belafle upt öe ffaö te tiettrecnen.
@c fufler tian öen ïfectog tian oBuifc DeDeeenen
toep lopen Öat öe^ ftoninn£ acnflag getoeefltoa^/
om aï^ Dp öe fïaö in fijn getoeïö fouöe bebbengence^
gen/ öat ÖP öan De goeöe Catöoïpen Die fïg tegen
bet fcljaöeïijh boomemen Dec poïitnaen gefieït baö^
öen/ boo? f^tt Öaeö-bnp^/ aen etlijne Daec toe ge*
maente galgen fouDe bebben Doen op bangen / bat
Ijn Daec toe beel galgen baboe Doen manen en beeïe
frijecp-cccbtccsS ban becfcbepDen plaetfen baöbe
ontboöcn/ en oiz bepmeïijn tegen Den nacbt baöbe
Doen opfïitptcn / 't tocln met gcote onbefebaemt*
bepb bcrficct en met beel grotec onbefebaemtbepb
tioo2tge|ïropt en bp beeïen gelooft toerbe.
<ap befe tnb toaé be <6?abe Cbutoaect ban Staf*
faut SHnbaflabeuc ban be üoningmne ban <^nge*
lanb binnen £acij$S/ betertogcbaiKBaifefonbben
l^ecce ban 23nfaït aen Ijem / en liet bem een bn'cf ban
^aubegacöe bicngen. ^cn <iBngcïfen ^mbaOlvbcuc anttooojbe beel onbecfebuht / bat toaec'tbp
albicn Ijp al^ een pjrtM<t pecfoon in B»anïtci)ït ge*
liomen tijace/ fo ujilöe bp be bjunbfcljap in fulften
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maec öetorjle bpinöecHoningin*bari2J?ü
tijb niet
nen
nameafjfïaen:
/ Die met Den ïioninn in becbintentffe j}],,,^
toa^ / öaec toag genomen om bet SUmbaffaöeurg mm
ampt te tietciebten / fo honDe bP ban niemanö ee= fa" •®»f=
nige ^aubegacöe/ aï^ ban Den &aninuaenncmen ylffS*
of ontfangen ; Öe ifêeere ban S3nfaïi fepöe Dat De uw,
hertog ban <6uife alöact niettoa^inDerftabgeïio*
men om tegen ben ïioninn pet te beflaen/ maer öat
bP fig en be fijne befebermbe : baer fcoag een grote
factie tegen bent en De flaö ontfïaen / bet töaeöbup^ toa^ tiol galgen en beu\$ tegen öcti?omebnr*
ger^ bcfïeït : öaerom baö De ^ertog ban OBuife Dat
bP Wï fijne &oninginuefcbnjbenfcöilöe/ op öat een
pDer öe tóacrbepö erbaren fouöe : öeu^ümbaffaöeuc
anttooojDe / Dat bP toeï geloofbe Dat fulft^ gefepb
toecöe / maec niet Dat bet toaecaebtig toa£ / Dat
ecii^ id?ütcen onöecöacn / Die toêfiouD alle fijne
Dicnflên in öe palen tian geboo^faembepD te beDtom*
gen/ öat bem öie fo een gcote falte fouöe toe-epge*
nen/ öat fouöe tian alle; potentaten öceCljjiftcncn
niet toeï toecDen genomen / en toat anDec^ boo^tge^
tyaebt toecöe om öe fahe te becbloemen en te outfcbulöigcn/ öaec meöe fouöen 3pnietgepaepttoo^
öen. ïfêat men upt baet en nijD ban De galgen fepDe /
DatnonDe/ fo bet toaecaebtig toace / metopeudijn
De galgen te boojfcbijn te bjengen / betoefen toec*
öen / en genomen %zt nocb alfo toace / fo fïonöe
^ct niet te ïpöen öat een onöecöaen met een getoet
öigec banD becbieDen fouöe öat een $tince / fijn boog*
fïe stbieo / in bogen nooDfahe onöec sijn onöeiöa*
nen niet fouöe mogen gebmpnen / öar bem aitang
aengefepö toecöe / fouöe bPSbne&oninginnetilptig
fcb?ijben: maec öat fouDe De ftectog ban <0uife toe*
ten / Dat bet (uu boomemen niet toa^ / Datbp oc$
^ectogen en bec fijnec caeD-fïagen bp De koningin*
ne uptïeggec / of intecp?etateuc toilDc sijn / öat toa^
fijn ampt niet/ en fijn fóoninginne toa£ toijfecal^
bP / bat fp na bare Ijoogc totj^bepb toeï fonöe toe*
ten upt fijn fcfyvtfatn te beffupten. %\$ SSnfanfag
öat bp bp öen ^mbaffaöeuc niet Itonöeuptcecbten/
toccö bP toornig / en fepDe tot öen ^Cmbaflaöeuc/
bp baöbe bem boo? bet ^arijfe boln en perrjnel te ber*
toaebten/ Detoeïne opöe^ngeïanöer^feïbet'onb^cs
öen toaren / öetoyle men De iüoningitme ban &cbot*
lanö op fo groufametoijfealöaerbaööeomgebjagt.
W$ Den ^mbaffaöeur bettooo?ögroufaemboo?öe/
ïjitt bp 25|ifan fliïftoijgen / en biel in fijn tooo?ö /
en betoee^ bat ïjet gene boo? öen toeg ban reebteen
jnftitit gefcbieöe / en met reebt gcbanDeït toeröe/
geen gronfaembepb Itonbe genoemt tocjben. ^>a
nonbe bP oon niet fien toaerombpalfomöe^boïl^
ongunft honDe sijn / naDemael bP ö^agenöe bet
ampt ban een pubïtjn pecfoon/ niemanD baööebe*
ïeöigt 1 en alè beni bo?öec^ ban 23?ifaft geb?aegt
toecöe/ of bP in fijne buptfnge becbo^gentoapenen
i?.. •
baööe! anttooo^öe öen Sflmbaflaöeuc met ïaggen*
öe monöe / fo gp Dit afê een bmnD mp bmnöïijhec
toijfe af b?aegt / fo fouöe in u mogelijft anttooo^öen
geïijft De fahe gelegen i$ : maec Detoijle in ben öie
gp al biecfiet/ fobettoaebt ban mp geen anöecant*
tooojöe. %l$ 25?ifah bem aï^ een bmnö ftelDe / en
fepöe öat Deopcoecigelupöen/ öiebpniethonöeop*
bouöen/ lyacfi öaec fouöen nomen/ om fïjtif ïjiuh
jep*
getoeïöbemtebefoehen/
'finge
öat bpöepoojten
tiecmaenöe/enöaecnametö
tooo^öen
genöe met
tian fijne bupfinge fouöe tiecfïupten. 5^oc flonö öen
^Umbaffaöeuc op / en fepöe : Dit bup^ beeft ttoee
Deucen Daec men upt en in mag gaen/ Die gpmp
caeö tetiecfïupten / fo mp Daec eenig getoeïD gefeïjiet /
fa beb m Dat tioo? mp genomen / fo tieeïe mp met
menfebeïijhe hraebt mogeïpijj/ öefeïbe in öer ma*
nieren te tieröebigen/ bat een pegeliijh aen mpeen
erempeï nemen maeb / bat aïïer tiolftcr reebt aen
mp geb^ohen- toerbe. jd^aer betoijïe gp nip afó cmöe\
tincnb b?aegt /• of ift toapenm bp mp tytbbc / fa
toiï ih u al^ eenbnenbanttooojöen/ batihmpmo*
geïrjh tot befeberminge toiïöc boojfien Ijcbbcn / fa
ift aï^ een pnbaet perfoon bier gehomen toare : maec
Detoijle ih mp aïè een^lmbaflaöeuc^ pecfoon bou^
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be/ fa adjte ift bet fo / bat ift ban reebten opent*
lijfcc toegefepbe tcoutoefehec enbjpben / baeromift
uiet geuj» gp nip rabet bc beurebjiUatenfïupten /
ïact be bpariöen nomen en bmpnengebjclb/ toant
ceng aimtauTabeutë bnpfïnge falcenpcgeujhbieupt
en ingaen / open fïaen / en iït ben baccom niet
ïjiec genomen / bat in mp te parifê ontïjouben
foube / macc baer be fóonmn ïf of bout. JDet bc*
fe anttooojbe quam 2$nfa« bjebccom tot <Suife /
pf»i.9o.) betoelhe al l)oe toeï bP geen roem bertoerben foube /
bat On baec gefant befcljecint en betoaect babbe /
fo lueft Ï)P ebentod boo? eeneece/ batbegefantem/

rijng te beneerfïigen / en bat I)» met torfboen ber*
boopt
't gelul»
bc$ €oninu£
gratie /tebanbeeïtrijgen
betoelfte bp
niet opban
fa! boubcu
tot bat
45ob ben mibbel baec toe geben foube.
<©en ii. IBcp beeft bc tganinh feftcre beeïaratic
uptgegeben ban fijnen toiïïe na 3911 bertrcïi ban pa*
n#/ ïupbenbe a$bdgt>

O

Nfen beminden en getrouwen > wy waren
in onfe ftad van Parijs , alwaer wy geenc antbe/
ebmpntbjeetn*
boogfïc gerjQelbg
fïabinjutien
baec [jetbefebermtr
in "bealle
joaren/ baecombp
- ban
dere dingen dagten, dan te doen cefleren alle
fïdtjrt öanbeïbe met be ^üetfïe bet fïab / bat be €n*
manieren
van jalouiie en belettingc op de zijde van
gdfe nocf) niet moajDcnnodj niet tonen foiioen bc
ftoaert njo jben / alfa nam btfen Dag een epnbe / in Picardien en elders, dewelke veragterden onfe
bebjd&e OcjS $tonmft£ ban ©janfaijftg name niet boe reyfe in onfen lande van Poiólu , om daer te volten getreben/ en bc£<tëuifêngmacïtfbcbefïigtbjer*
voeren de bcgofte oorloge tegen de Hugenoten ,
JSloeotfe
bleben
ontrent
inecut-pïae
op
be
nieutoe
Uuur
/
be
berijtetett 6 o ban beg Coninng boln / upt be benfïecg met toer* volgende onfe voornemen, als onfe neve de Herbinnen
pen ban fïeenen en boob fcljictm I en bede toecben ge?
tog vanGuife daer arriveerde , fonder dat wy 't wijparns
op De n teil;
ften
, den 9. van defer Maend , zijne komfte op fullu: merkt* qtietfï/ üiant anbetg toect'cc geen bïoebbecgoten /
bebd
ljct
boo.j
folbaten
Coninïtó
anbece
be
bctunïc
ker wyfe vermeerderde de voorieydewantrouwigjHaerfe*
ban bc i>ertoge ban <$uife upt bet fïab gcbjcftcn heden of miftrouwigheden alfo, dat wy ons vonden
toacenin fecr grote moeyte , daerom dat wy te voren ver<D# anbecen baeg? quam b'eenc bobe boo? en b'an* adVCrteert hadden géweeft uy t vecle phetfen , dat
,'1
r
r«;
&
r 1 ,
beena bp bcnComnn/ bemaenbienenbcba
tbeop* u 1
qoecige
ben gebeden
hab, hy daer foudc komen opfulker manieren, en dat hy
rreïlonben Dabcaeb geöonben
nacht raeb
trededen nacïjt
Boeriae //ben
ben / en ban meeninge tuaren om ben Conintt te daer vcrwagt was van fommige inwoonders der

Rmgbati
3ö:anlt;
rp bluetjt
rwt gas
Tij**

©eïtos
Mink komt
tot £rja&
tt£5.

®en^er>
togbaii
<5iufe
frDnjfi
aenoen
'l)ftn
Öontnfeinen
g/
ontffl)m;
ïiaeiiöt,

bangenen onbeci)nngeb)dbtcb)iUenberjouben/ en
öccljaïbeu üeffoten ujacen batfe 8000 mannen bjilben
upt be fïab laten/ bic foubcn bc 7€otio?ccontoin bcfetten en ben Caninh fijn bectcen beletten/ en met
aïïec macïjt ban besijbe bcr fïab ïjetpaflepgbfflo^
men / boe beronbet fytm te ïate bat ï)P be getroutoe
tbaerfcDoutDinge ban Bicoiattó polmurè niet tccfjcc
ten genomen noc& geaebt babbe / en bemijle ÖP Hcfc
tdijft bit aenb?engeu bet bobcn geloof be / isljpon
teent ben mibbag als af ijp na oubcc getaaante upt
fpaceren reet/ tot be Hatcancn ïufï-ïjup£ geceben.
Mm fa jöacfl ïjp bp ben ïufï-önp^ quam/ fotoog
l)p terfionb 3i)ne ïaecfen aen/ ging tepaecbeenbe^
gaf ïjem tot be bluctjt/ öet bJdne een jammerïtjft fpec^
tand toa£ / bat een fo machtigen Couinft / bie boo?
toepnig bagen een ^eece mal banfobanigenboïHnjhen fïab aï^'ec in be toetdb macï)3tjn/ oitoein^
tDoonber^ rijft gemaent l)«öbe / afe nu jijn ïcben
bjcfe^bc / ban t}tn be bïucöt nam / inboegen bat
ecnige 3ijne getroufte bfeharen te boet/ anbete op
«ngefabdbe peerben en fonber ïeetfe be bïucötaïbje^
fcnöc en betfïtopt bolgben / be Coninït bleef bien
.abonb te fCrappe^ / en öabbe btet en baer op be \xkgen bjac&ten befïdt om bujtig taaet te nemen/ of (jet
nrijg^-bolft ban <6uife upt be fïab D^m niet boïgbe,
5Dea"
anberen
quam
be Coninft tegen
tot €fyati
tre^
/ baet
quam baeg^
bent be
geefïdtjïu>pa
/ en
toerbe ban ben 23ifTcbop Bicoiau^ ®buanu^ / bie
ben uoninuïijficn name mgtotet eeren t>k\t / feet
cedijlt ontfangen / en met b^eugben-gefcöjcpenges
ïuït-bjenfcöinge be£ gemeenenboïh^ opgenomen.
t ^e ^cttog ban <0uife nu bc fïab ban $attj0 in fïjV
be macüt gefttegcu Ijebbcnbe / ojtioneecbe obet aï
fdjiït-madjten / fïdt be Ober&epö en tfföagifïcatcu
nf/ en fïdt tijeberomnieutoe in / ftrijgt be23afïiiriefn
tjanben; ben 17. Mt\? fcl^ccf t)P acnbcnConin»/
en antfcbuïöigt bem ban 't gene.baet gefebiet \$i
lepb be febulb op flïiie buanben / roemt ban fijne op*
tccbtigïjcpb / bat bp bej? Coninï$ unjgg-boïu bic in
gcabt petbïid toaren/ beeft befebetmt/ bc fïab be^
Inaat boo? pïonbetinge/ en bat niemaïib ban fijn
gocb becooft i^ gebjeefï/ bat bpnapt min beeft ge*
bacn ban bat ben Corimh foubc mi^bagen. 25ehlaegt
bcmban bc$ Coninftö baefïigbectceh/. baer boo? bp
bcrljinbctt toaö alle bingen te nccoinmöbecen tot 5b*
iicn contenteinentc/bP boopt bem niet te min in alleg
te biagen/ bat ben Comiilt Ijcm fa! oojbdcn teru^
f en een getcon onbetfaet en bienaer/ bie anber^ niet
foeiit ban b)d te boen / en be üxïbaect be^ Coninn*

voorfz.ftcde,die geagt waren te wefen d'oorfake van
de voorfz. wantrouwigheden , enwy hadden hem
om defer ooriaken wille van te voren doen acnfeggen , dat wy niet begeerden dat hy daer quame, eer
dat wy oyerdragen hadden de troublenvan Picardien, en weggenomen de oorfaken van de voorfz.
wantrouwigheden, nogtans overleggende dat hy
gekomen was , alleenlijk vergcfelfchapt met 1 4 of
1 5 peerden , wy wouden niet laten hem te fien, orre
een proeve met hem te maken , dat de faken van de
voorfz. wantrouwigheden en troublen in Picardien
weg genomen werden , maer aenfiende dat wy weynig vorderden , en dat van elders onfe ftad dagelijx vervulde metEdel-luyden en andere vreemde
perfoncn , die hun voegden tot den hoop van den
yoorfeyden Hertog;: dat dehuys-foekingcdicwy
geboden hadden te doen door de ftad , van de
Magiftra'ten en Officieren der felver, maer ten
halven werden ge-daen , orOj.de vrefc in dewelke
fy waren, en ook dat de herten en gemocden van
fommige dcif voorfz. inwoonders hacr verbitterden en beroerden alle dage meer en meer, met
de ordinarifle wacrfchouwingen die ons dagelijx
verdobbeleerden, dat men daer uyt moefte bcfluyten eenige grote beroerte in de voorfz. ftad, wy
kregenecn voornemen te doen , doende de voorfz^
huys-fockingen nog fcherpelijkcr in defclve quactieren <lan de voorgaende, om te ontdecken en
te bekennen voor waeragtig den ftaet vanderftedc , en uyt te doen gacn de voorfz. vreemdelingen
die niet fouden gefint wefen fo (y behoorden:
om dit te doen , wy namen voor te doen vcrfterken fekere Corps de Gu arden van de inwoonders enbojrgers der voorfchreven ftede,
die wy geord.onneert hadden opgeregt te vt-crden in 4 of 5 plactfen der felver , van de Switfcrle compagnien en van die van "'t regiment van
ohfewagte, die gelogeert waren in de voor- ftad
der felver, en ook fommige Hebren van onfen
Raed, en Ridders van d' 01 dene van den Hcyligen
Geeft te gebieden , te gaen met de Wijk-mcefters
ftede,
door de wijken, en andere quarticren der voorfz.

deel ara*
klannge
i-ioninp
tit of ber*
ban oen
ban
Uulle De-j
©ranks
bacn na
rijk se»
trek bart
fijn tier»
Parijs*
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{lede , dewelke men gewone is te doen doen de v fint niet opgehouden meer te hogen de voorfz.
Barricaden , hun wagten te verfterken dag en nagt,
voorfeydc huys-foekingen , om die daer in te avi
en die nader ons voorfeydc kafteel van Louvre te
toriferen en te affifteren, gelijk het dikmaels geftellen , tot tegen de Scntinellen van onfc ordinadaen is geweeft , waer van wy den voorfz. Her- riffe wagte, en felve ingenomen het Stadhuys , mer
togc en alle die van der ftad deden advertentie , op
dat niemand tot der wapenen grepe, en waren in de fleutelen van Sint} Anthonis poorte en andere
in geene twijffclinge, ! poorten der" felver, in der manieren, dat alle
defe fake op onfe voornemen
want de inwoonders en borgers der voorfz. ftede dingen fo ver gekomen waren,den 1 3 .defer maend,
dat het fcheen dat het in niemands vermogen was
in'teerfte hun geheten ditwilliglijk aen te nemen,
te beletten het drijven van een fo groten geweld
nogtansweynigtijds daer na de faken verhittigden
in fulker manieren , door vcrlcydinge van lom- en beroerte, tot voor ons voorfz. kafteel: 't welk
mi Sc_
die gingen fayende en indruckende in de fiende, en niet willende gebruyken onfemagttevoorfz. inwoonders herten, dat wy hadden doen ! gen de voorfz. inwoonders, om dat ons altoos
inkomen de voorfz. magt van volke , om te ftellen : de bewaringc der voorfz. ftede en de goede borvreemde garnifoencn in de voorfz. ftede, en hun ; gers en inwoonders der felver, fo diere gerecomnog erger doenfouden, datzy d' inwoonders wel jmandeert is als onfe eygen leven, alfo fy in alle
haeft allo hadden gemoed en verftoort tegen de- maniere bevonden hebben , en een y egelijk wel
felve, dat indien wy niet expreffelijk haddenver- kennelijk is : wy befloten te vertrecken den voorfz.
boden de voorfz. Heerenen Compagnien geenfins dag, en ons liever te abfenteren en vervreemden
yet voor te ftellen tegens de voorfz. inwoonders , van alle wereldfe dingen, dewelke wy fofecr bcmaer veel meer te verdragen en te lyden allebe- jminnen, gelijk wy nog begceren te doen, dan
nautheden der wereld, dan fulx te doen, wy ge- |die tcfien in meerder perijkcl , en daer aentefien
loven fekcrlijk dat het onmogelijk ware geweeft 1 meerder verdriet, hebbende gebeden de Koninte fchouwen een rovinge met een feer grote bloed- \ ginnc onfe feer eerweerdige vrouwe en moeder
ftortinge, 't welk fiende wy befloten niet vorder jdaer te blyven, omtefien wat fydoor hare wijste volbrengen de voorfz. begofte huys-foekinge, heyd en autoriteyt (al mogen doen in onfe abfencn te doen vertrecken terflond de voorfz. macht, tic, om te fligten den voorfz. oploop, 't gene fy
die wy niet dan alleen om defe oorfake hadden doen niet heeft mogen doen in onfe prefentic , wat
inkomen,wefende gelijkerwijs waeragtig,dat indien moeyte fy daer toe gcdaen heeft, cnwy zijn gekomen in defe ftede van Chartres , van waer wy
wy ecnen anderen wille gehad hadden,wy haddenfe
UL hebben defen terftond willen fenden, om
getergt en mogelijk uytgeregt geheelijken na onfe begeerte, voor de voorfz. beroerte , eneerfy u te bidden, te ftellen in confideratie de confede ketenen gefpannen hadden , en de Barricaden quentie van dit werk , hoe veel agtcrdeels en fchaopgeregt, door de ftraten , gelijk fy begonnen ter- de het toebrengen fal de gemeenefake, enprinftond naden middag te doen, by na eenen tijd in cipalijken aen onfe heylige catolique , apoftolife en
-alle de ftraten der voorfz. ftad , daer toe onder- roomfe Religie, indien hel* vorder gaetj geficn
wef<*n en opgeroeyt van fommige Edel-lieden , Ca- dat" die, de welke gewend zijn t'famen te ftryden
piteyncn, of andere vreemde, gefonden vanden tot befcherminge der felver , fullen door dit accivoorfz. Hertog van Guife, die hun in feer kleydentindien
,
't niet geweerd werd , oneenig en genen tijd vonden gerengeert elk by tiendemans
dwongen zijnte keeren hunne wapenen d'een tegen
om defer faken wille , doende vertrecken de voorfz. d' andere , waer door wy u bidden te geloven,dat
Switferfe compagnien en Franfoyfe: daer werd wy op onfer zyden fullen doen al 't gene ons fal
grotelij x t'onfen onwilie gefchoten en geworpen mogelijk wcfen , om in't felve niet te vallen , fo
van de voorfz. inwoonders , dewelke treïten prin- veel vermogens heeft den yver die wy dragen tot
cipalijk op fommige van de voorfz. Switfers,die onfe voorfz. Religie, 't welk wy tot nog toe gewy deden wijken, en dien avond logeren ronds- noegfaem hebben doen blijken, en bidden en
om ons kafteel van Louvre, omtefien hoede vermanen u fo vcele ons mogelijk is , God te doen
beroerte ( waer in de voorfeyde inwoonders wa- bidden in uwe kerken om defe vereeninge , en dat
ren) vergaen foude, en deden al wat mogelijk die onderdanigheyd die men ons fchuldig is , ons
was om die te fliffen, tot des anderen daegs, ge- gehouden werdc fo 't behoort , en niet toelaten dat
niet
helijk doen vertreckende uyt de voorfz. ftad de den inwoonders van onfe ftede van
voorfz. Compagnien, uytgenomen die , dewelke wijken uyt den regten weg der felver , maer by hun
wy voor haer inkomfte hadden geftelt in de wag- voornemen vaft te blijven, engeftadig in hungcte voor ons voorfz. kafteel van Louvre, ons ver- trouwigheden tot hun Konink , in eenigheyd en
maent geweeft hebbende dat fulx grotelijk foude eendragtigheyd famen te volherden,om hun te onderhouden enbefchermen onder onfc onderdacontentcren en ftillen de voorfz. inwoonders : wy
deden ook arrefteren fommige reftevan Companigheyd ,op datfe niet vallen in de inconveniengnie voct-volx van den regimente van Picardien , ten die hun bereyd zijn , indien fy eenen andedie nogtans maer 7 of 8 mylen van de voorfeyde
ren weghouden, en daer boven fultgy doen dinftad waren, met fommige Heeren en Edel-lieden j
gen weerdig uwer wijsheyd , getrouwigheyd , en
onfe dienaers , die tot ons quamen , fiende dat men neerftigheyd , die dienen fullen tot een groot exdefen volke een fchaduwe of fchijnfel hadde geempel voor alle onfe onderfaten, wy lullen 't u
geven ,en dat men met fuiken coleur niet mog- dank weten , en fullen 't verdienen eeuwiglijk te(F0I.91.) te aenregten, dan de voorfz. inwoonders meer
gens u en de uwe.
te beroeren : niet-te-min in ftede van daer af te
Gegeven tot Chartres, den 22. dag van
ficn het cynde 't welk wy verwagten,- tot hun eygen wclvacrt cnonfen contentcmentc ,fy hebben
Mej , M.D.Lxxxviïu
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Mtytt Detuijïe top niet boojgenoincn öebben De
jrranfe ijifïoric te bcfcïpüke" / fo fcoillcntoy Dit
\jiit bj.1gefept
laten/te fteubf
acïjtenöe
te fïj'n/
Du£ beele
attjicc
n/ Daergenoeg
bp alleen
boegenDe
/ Dat
epnfDe/
aï-öoe-Uiel De&oninuöemïnerfeerb
Dit ongelrjft bergeten te ïjebben/ fip noeïjtang öicr Dooj
cnanDere circumftantien niet rnfïeDe/ boo? Dat l)P
Den l=>ertog ban dBuife DcDe ombrengen/ geïijü l)icc na
tot fijnDcr pïactfen fa! tuerDen beröacït.
Wy willen wederom keeren tot onfe voorgenomen

materie banDecföeDcrïanDfegefcl)ieDenif|én. ^eïto*
ninït ban s$aberre toefenDe 't öoaft ban De religie of
i^iigenaten in BjanftrijK/ bcrfïaenDe-De Higue en ïje t
berbonD/Dat De hertog bantöuife met fijnen acn^
Öang gemaefct öaÖDcn/ om Die ban De religie ge?
fjeeïnïi upt teroDcn / fyctft goet gebonDen eenen SmbafTaDeur te fenDen aen De Honinginne ban<fênge*
ïanD / Den Seineen pjotefïanten ban ^uptfïanD te
berfoenen een contraëie berbonD te tocge te brengen
tot
bef'cïjerminge
De religie
/ Daer
gecom*
initteert
Ijccft Den ban
ï|eere
ban 5pan
/ DietoeooitÖPïafï
ï)aöDe ban fijnen boojfclteeben ïloninli/om De Staten generacï ban De bercenigDe ^eDerïanDen te begroeten
en sijn gunfïe en fabenr aen te bieDen ; Defe f$ in IBep
in Hen $age geïtomen/ en Ijeeft Denu, «ïBepanDientie geljaD / en aen De Staten generael geDaen De
naboïgenDe pu?opofme.
Des tyzvrent) art
%'iïh

f&V
fcaffcüeut
ban Den
ïSontak
ban &a?
barre actt
be Staten
a,t\\tts£\t

DEn Heere van Fay, Racd van den Konink,
in zijn privé Raed en Mr. ordinaris van de
requeften in fijnen huyfc, ook mede Raed in den
Raed van State van den Konink van Navarre &c.
AmbalTadeur van fijne koninklijke Majefteyt aen
de Koninginne van Engeland, den Princen proteftanten van Duytsland, en aen de Staten generael der Nederlanden, heeft laft te groeten de
voornoemde Hceren Staten van wegen den voornoemden Heere konink van Navarre fijn Mr. en
hem met hen-luyden te verblyden van 'tconftanteengeftadig gemoed , 't welk zy hebben betoont
nftbefchermen van de chriftelijke Religie, haerluyden te bidden daer in te volharden, en nimmermeer te fcheyden van een fo heyligen vrugt-

ninginne van Engeland en den Princen proteftanten van Duytiland, om hen-luyden te noden te
komen in dcCe vereeninge , heeft hem mede belaft tebefoeken de hoog-gemelte Hecren Staten,
niet alleenelijk om hen-luyden te vermanen hen
regte-voort daer toe te voegen , maer ook te fchryven aen de gcmelte Princen proteftanten , om
hen
voortvdaer
aren.in moed te geven en voorder te doen
En door dien fijnt hoog-gemelte Majefteyt k
geadverteert,dat getradcert wort fekeren vrede met
den Konink van hpangicn voor de Nederlanden,
de voornoemde Heere Fay heeft mede laft te vertonen aen de Heeren Staten van wegen den Konink fijnMr. de gewigtigheyd van alfulkcen vrede, en het ongelijk dat men hem foudc doen, by
aldien fondcr nood en dwank den voornoemde
vrede wordgecondudeert,fijnde door dien middel alle geweld van Spangien in zijn geheel, om
haer te voegen by die van de Ligue in Vrankrijk,
en te vallen op de landen van fijne hoog-gemelte
Majefteyt, fulx zy in't voorgaende jaeralredegedaen hebben. De beginfelen van defe felve vrede gegeven hebbende commoditeyt aen den Hertog van Parma, om te lenen fijn befte enfrayfte
krijgs-magt aen de Hertog de Guife , daer uy t <?evolgtis de ruine van het uytheems krijgs-volk , eekomen
tot hulpe
van den hoog-gemeken Konink
van Navarre
.
Dies aengaende heeft den voornoemden Heere
du Fay laft , om te protefteren jegens alle degene
die daer raden defen vrede van ruine endefolatie
van alle kerken in Vrankrijk, welke defolatiena
menfchelijkefchijn alleen fal komen door dit middel hoewel
,
niet fonder een feker en gewifle voorfienigheyd, dat wanneer de voornoemde kerken
fullen gcruineert fijn , de kerken van de andere
landen fullen mogen fcggen verloren te hebben

fn Srote Pai'2e va"haei; verfekertheyd, 'twelk
barig voornemen, om wat oörfake het foudemo*% lnf8eIlix hedt vcrklaert
Heere
voor1?: ert
dcngeprotefte
Pen wefen , met verfekeringe dat God de Heere |en
aen
de
Koninginne van Engeland.
n
falge gebenedyen hen-luyder arbeyd, en fal verkenen de middelen om hen te befchermen en te
Syne hoog-gemelte Majefteyt kan hem niet genoeg verwonderen , dat zy-luyden , hebbende fo
handhouden, beftand genoeg om te breken alle
veele middelen,fo veele gelts,fo veele goede ftcden,
d'aenflagen van haer-luyder vyanden , hoe groot
fijnde genoeg alle ronds-omme bccingek van deidie ook mogen fijn ter contrarie.
zee
, en daer-en-boven geenfms daer toe geperft
Sijne voornoemde Majefteyt bid ook hen-luyden dat zy continueren in de goede affectie, die fy fijnde , fo veele vrefe mogen hebben voor een
altijds hebben betoont , en dat fy verfekert fijn , Spaenfe Armade, dat zy foude willen verftaen tot
een miferabele en fchandelijke vrede, die hem
dat in alle occaficn, alwacr hy middel fal hebben
om hem te gebruyken voor haer-lieden , hy niet anders niet dan fchade kan toebrengen , fulx als de
fparen fal nog menfehen , nog fijne middelen , felve werd geprepai eert , hem als hy denkt, dat fijn
nog ook fijn eygen perfoon. En door dien dat exempel alle die van zijner zijde behoorden te coude aenflagen van de gemeene vyanden dagelijx rageren om in God te betrouwen ^ en de vyanden
waflen en vermeerderen , en dat zy tragten by alle kleyn te agtcn, gemerkt hy met feer weynig ftcden,
middelen om hen te verfterken door alliantien, en geenfms te vergelijken met de gene , die fy-luy- ^ '9^'
denhebbcn,heeftgerefifteert gehad 3 jaren geduvrienden, volk en geld, zijne hoog-gemelte Marende met groter eercn,ecn grote party van'tgewelt
jefteyt, hebbende in defe generaele oorloge genoeg het principael intreft , is gerefolveert ganfeh van Vrankrijk en Spangien t' famen genoegt, fonder ophem te laten winnen een hand vol aerdc,van
niet te fparen om hem te ftcllcn tegens der vyanden fchadelijk voornemen, en te verfoeken alle 't welke de glorie God alleen is toekomende, als
Princen die profeiïie doen , van de Religie van fijnde die tijd gedurende by niemand anders gefe- "
coureert geweeft, alsby hem.
gelijken te doen , en hen t'famen te vereenigen ,
met een contrarie Ligue, brengende alle haerSijne hoog-gemelte Majefteyt bid datfy willen
confidereren,
dattcr niet is eenigPrince onder de
liiyder fterkte in't gemeen, en met alle haer-luyder middelen voeren het oorloge in't gemeen. En chriftenheyd , met den welken fy meerder geintertot dien cynde fijne Majefteyt hebbende afgevcerrefieert fijn, als met hem, 'tfy om dat fyt'famen
digt den voornoemden Heere van Fay aendeKo- I hebben een gemcenen yyand /t welk is de Konink
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meerder middel fal geconfequcntelijk God hendienf
ten en weldaden , die
de
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erken
te
,
ven om
n, daneehy van hen-luyden fal hebben ontfange
hen feer
en,
luyd
hennio- ander. Daerom bid hy
vaft by hem te willen vervoegen, en felfsbyfyn
perfoon te hebben eenig agent van harent wegen-,
om altyds te onderhouden goede correfpondentie.
Bid ook hen-luyden te conlidereren dat niemand
hier wefende , dan hy , die mach met de gratie
van God niet alleenelijk verminderen , maer
ook eens ganfeh te niet brengen 't geweld van
Spangien , zynde fo fchadehjk voor defc landen :fy-luyden hebben een wonderlijke oorfake
om te favoriferen fyne bchoudenifTe, en te beletten
fyn verderf, van welk verderf 't geweld van Spangien foude een wonderlijk voordeel trecken.
Om defe oorfake fijne Majefteyt hem vindende
uyterm'aten geperft , fo door de grote preparaten
die de vyanden tegens hem maken , als door de befoekinge, die God hem heeft toegefonden, fo
in 't verlies van fijn uytheemfe armade , als in den
dood van zalig, mijn Heere den Prince van Conde,
heeft laft gegeven den voornoemden Heere van
Fay hen-luyden te bidden van fijnent wegen , hem
te willen aiïifteren en fuccureren , voor defe reyfe

dereren dat de Coninginne van Engeland, en de
Princen van Duytsland veel minder geinterreffeert
zyn , dan fy-luyden , in defe fake , niet tegcnftaende dat fy de voorleden jaren vcrflrekt hebben ,
grote en merkelijke fommen voor de faken van
Vrankrijk j hebben fich niet-tc-min noch feer
goetwillig getoont, 't welk hen-luyden behoort
te dienen tot Yermeerderinge van goeden willeen
exempelc.
De voornoemden Heere Fay bid de hoog-gemelte Heeren Staten te delibereren op defe articulen, fo promtelijk als doenlijk is, wefende hem
den tyd uytermaten koftelijk, en byfonder door
de vergaderinge van de Princen proteftanten , die
te Pinxter gehouden fal worden , in dewelke hy
nóotwendig in perfoon moet wefen , endoor dien
dat den dienft van de Conink fyn Meefter vereyfcht , dat hy fekerlijk mach derwaerts pafferen ,
bid hen-luyden hem te willen verlenen vrye pafïagic, door harelanden, in 't welke hy verfekert is*
dat den hooch-gemelten Conink veel contentements ontfangen en hen-luyden bedanken fal.
Geprcfcnteert in de generale vergaderinge van
de hooch-gemelte Heeren Staten op vrydag den 1 .
Meyi588.
ondertekent
M. H.

Hurault de V Hofyital du Fay .

®e peeren Staten generaeï ïK&btn na rijpe bete
beratte op öe boojfcï)?eben propofitie ben ï^eere ban
f ap obergeïebert ïjart cefoïutie / ntfftn$ feftert
obügatte in bc refoïuttt bermeït / toeïfce refolutït
met de middelen die hy proponeren fal , den gede- toa£uinbenbealbu£<
puteerden van de hooggemelte Heeren Staten,
die hem gegeven fullen worden om met hem te
meieren.
Dat de Heeren Staten willen gedachtig zyn
hoe dat fyne hoog-gemelte Majefteyt altyd van fyner zyde betoont heeft gehad d'afFeótie om henluyden na fijn uyterfte vermogen te helpen , fo mede in 't bcginfel defer oorloge , dewelke hoewel
ontallijke preparativen tegens hem brachte, nictte-min vergat hy in 't midden van fyne faken ook
de haren niet, in'tmiddenvan'tperijkel, dacrin
doen
vanHeere
hem den
fy van van
't gene
gehengde
hy ftak , Èn
hadden.
in effe&ehyter
follicitatie

Staten generaeï der vcreenigdc Nederlandfe provintien , hebbende aenhoort , vcrftaen, en gefien,'t gene den Heere du Fay,&c. Ambaffadeur des Coninks van Navarre mondeling
heeft geproponeert in hare vergaderinge, en fchrirteling gcexhibeert den 6. Mcy leftleden , uyt krachte van de Credentie-brief van fyne hooch-gemelte
Majefteyt, in dato den 10. Marty. Infgelijx beDE

Det i&ecttti
öefolutfc
opöep?a*
genetael
Staten
ban ben
fèeere toa»
pofitie
fa»*

hoorlijk regard genomen hebbende op 't rapport^
ons gedaen door de Commiffariflen uyt den Rade
van State van de communicatie, gehouden met den
gcmelten Heere Ambaffadeur op hetlaetfte poinct
van Caluart , haer-luyder gedeputeerde, ordineer- van fijne voorfchreven propofitie , hebben mits
de hy 2000 mannen voet-volk van de fynen, om voorgaende rype deliberatie voor eerft den hoochhen-luyden te fecourcren , en dcde aflïgncren gemelten Heere Konink duyfentf out feer bedankt
100 00 kronen, omdiealdaertedoen marcheren: van 't faveur en goede affe&ie , diehydraechttot
welke fomme meerder was na de proportie van de de confervatic en voorftant der ware Chriftelijke
middelen, die hy heeft, dan hier foude wefen religie > infgelijx van den ftaet defer landen, biddende daer in te willen continueren , hier by ge1 00000 , als een yegelijk weet , en metter daed afveerdigde den Baron van Salagnacque na den Ko- voegt dat fy altyds gereet fullen wefen , na haer
nink om 't voorfchreven fecours te vorderen , welk uyterfte vermogen een fo merkelijke weldaet te erkennen :dat fy niet fullen laten te continueren in
fecours , fo 't herwaerts over niet gedient heeft,
de Heeren Staten weten d'oorfaken , fonder dat haer goede refolutic, tot confervatie en voorftant
van noden is, die hier te verhalen. Maer fo veel is van de Chriftelijke religie en den ftaet defer landen,
't dat op dien tyd de Conink van Navarrc , fulx met een vaft vertrouwen, dat God Almachtig fijne
dede en noch meer gedaen foude hebben, hadde
Majefteyt en hen-luyden fal verlcencn een geluchy verfocht en gcadvcrtccrt gewceft in tyd en ftont, kige uytkomfte , ter eeren fijnesnaemsen totvorfulx als hy ook doen fal inalleoccafién,
diefich
fijnes' heyligen
woords. met groot genoegen
den,
fullen prefenteren , hen luydcn prefenterende fy- deringe
De gcmelte
Staten hebben
ne middelen en fyn perfoon , fo gewilliglijk en met uyt de voorfchreven propofitie verftaen de ftantfo goeden gemoed als of het ware voor de fake van
vaftige refolutie van den hooch-gemelten Heere
fyn eygen landen en de kerken van Vrankrijk.
Konink , om niet alleen met fijn eygen middelen
De Heeren Staten lullen ook gelieven te confi- te refifteren de aenflagen van onfegemecne vyan-
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den (die fig van dage tot dage in aliantien en anderfints fijn verfterkende ) maer ook gcrefolveert
is , als hebbende ontwijflelijk den grootften intereft by de gemeene fake , alle Koningen en
Princen doende profefïïe van de Euangelife religie , daer toe te nodigen > ten eynde fy hen
door een contre-alliantie te famen vereenigen en
verbinden , om alle hare krachten t'famen te
voegen tegen de voorfchreven vyanden , beforgende door alle middelen degemeene defenfie. En
dat den gemelten Heere Ambafladeur worde gefonden , om 't gene voorfeyt is , te vorderen
en te wege te brengen , by de doorluchtige Koninginne van Engeland, de Cheur-vorften, Princen en Heeren Proteftanten des Rijks , infgelijks om de gemelte Staten te adhorteren , niet
alleenlijk om fie te begeven in 't voorfchreven
verbond , maer ook felfs te defen eynde fenden
aen de hoog-gemelte Cheur-vorften, Princen en
Heeren Proteftanten , bedankende fijne hooggemelte Majefteyt duyfcnd-fout feer van de voorfchreven Chriftelijke en heroyke refolutie , en dat
defclve heeft belieft hen-luyden mede tot het voorfchreven verbond te nodigen , wenfehende van
ganfeher herten , dat by een generael en Chriftelijk verbond, van alle Koningen, Princen, Cheurvorften en andere Heeren , en Republijken des
voornoemden H. rijks , geweken van de Roomfe
religie, werde voorfien in harerechtveerdigebefcherminge , tegen de onrechtveerdige en rampfalige aenflagert der voorfchreven gemeene vyanden. Gelijk fy ook niet fo geern fouden fien , als
dat de voorfchreven alliantie wiert ten effecte gebracht, daer toe fy hen van hare fyde altoos willig
en bereyd fullen tonen, welverftaendedathetgefchiede met kennifle van de Koninginne van Engeland ofden Gouverneur generael van dekrijchsmacht , die fy defe landen goedertierentlijk heeft
vergunt : volgens het traóket gemaekt tuflehen hare hoog-gemelte Majefteyt en de voorfchreven landen. Tot welken eynde de gemelte Staten de Commiflariflen welke fy hebben goed gevonden met
den eerften te fenden na Duytfland en aen den Konink van Denemarken fullen ordoneren met den
gemelten Heere Ambafladeur te houden alle goede correfpondentie , en hem door alle doenlijke
middelen 't voorfchreven gemeen verbond te helpen verwerven.
Nopende 't poinél: van de vrede-handelinge verhaelt in de voorfchreven propofitie , de voornoem{Fol.95. ) de Staten willen den hoog-gemelten Koninkniet
verfwijgen , dat ecnige maenden geleden de doorluchtigfte Koninginne van Engeland hen-luyden
heeft doen voorftellen hare intenfie , fo door den
Heere Grave van Lycefter , als naderhand door
haren A mbafladeur Herbert , dat zy in vrede-handelinge wilde treden met den KoninkvanHifpanien of met den Hertog van Parma van zynent wegen, en dat hare Majefteyt heeft verfocht dat van
wegen de gemelte Staten in't voorfchreven tractaet
cenige Commiflariflen fouden werden gevoegt
neffens de hare : maer dat defelve Staten voorfiende de fwarigheden en apparente periculcn die
door 't fiuyten van 't voorfchreven tractaet ftonden
te vreefen tegen den ftaet der Chriftelijke kerken ,
niet alleen in defe landen , maer ook in de naburige
rijken en landen , hebben een Ambaflade gefonden
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aen hare koninklijke Majefteyt van Engeland om
haer de voorfz. periculcn en fwarigheden voor ogen
te ftellcn, en door alle middelen te arbeyden om
haer daer van af te brengen , en te bewegen om niet
vorder in 't voorfz tractaet te procederen, enby
aldien zy daer mede fo verre is voortgegaen , dat
zy tot het voorfeyde niet foudefijnteperluaderen ,•
om in fuiken gevalle van hare intentie nader te fonderen , en hoe men beft door 't fiuyten van het
voorfz. tractaet, de voorfz. Chriftelijke religie en
den ftaet defer landen met goede verfekertheyd
foude conferveren. En alfo de Commiflariflen het
eerfte poinct van hare Majefteyt niet hebben konden verwerven, maer alleenlijk hare intenfie verftaen op het twede, fo beraedilagen nocheenige
van de Próvintien op 't rapport daer van gedaen^
en op de propofitie van de voorfz. vrede-handelinge. 't"Welk een oorfaek is dat de Staten noch niet
generalijk konnen verklaren wat by alle de Próvintien op dit poincl: generalijk fal worden gerefolveert. Doch hebben de gedeputeerden der particulire Próvintien refpeófrvelijk op de tegenwoordige vergaderinge gecommitteert , gefonden aen
hare principalen de propofitie van den gemelten
Heere Ambafladeur, om hen te informeren van
de goede en heylfame vermaninge van de Konink zyn meefter, om op defelve en de redenen
daer in vervattet (welke fonder twijfel feer hoogwigtig zijn) fuik infigt te nemen , als de importantie der fake vereyfeht.
Gelijk mede by de
Staten generael , voor fo veel in hen is , gedaen
fal worden , welke den hoog-gemelten
Heer
Konink duyfend-foud feer bedanken voor de goede forge, die hy draegt voor de confervatie
van de Chriftelijke religie en den ftaet defer landen , daer door fy ten allen tyden fullen blijven des te meer verobligeert , om defelve na
haer vermogen te complaceren.
Ook is de gemelte Staten wel bekent hoe grotelijks deganiche Chriftenheyd eninfonderneyd
defe landen is gelegen aen de confervatie van
den ftaet van fijne Majefteyt en de kerken van
Vrankrijk , hier by gevoegt de goede vriendfchap en faveur van defelve , en om defe oorfake fullen fy die geern na haer uyterfte vermogen afïifteren , om fijn Chriftelijke en heroyke
refolutie te beveftjgen en te mainteneren. Maer
alfo de vereenigde Nederlandfe Próvintien nu
by-na 22 jaren lank fijn gehouden geweeft in
een gedurige fwaren oorlog, en noch tegen woordiglijk gedreygt worden met veel groter macht,
als
lingeoyt van te voren , behalven dat fy door de
deliberatie over de voorfchreven vrede-handeen anderfints feer ontruft , en door
te oneenigheden en mutinatien gedreven worden hoe-wel
(
door de goedertierentheyd Godes
ftaet te verhopen , dat fy hen wel fullen redden , gelijk aireede in veele fteden is gefchiet)
fo bevinden de Staten dat den ftaet defer landen
feer is verlopen , en belaft in het ftuk van de fchattingen en finantien , byfonder in de laetfte fes
maenden , en dat de lopende laften en onkoften
van het oorlog tegenwoordig fo groot fijn , dat
het hen niet mogelijk is fijne Majefteyt fulkeaffiftentie te doen, als fijn grote en hoog-wigtige
affairen vereyflehen. Niet-te-min acht nemende
op fijn tegenwoordigen ftaet , en hoe veel de
terneene
Ha
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Daer toe
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berftacnf^
/ macc
aenflagen regens hem , f o fullen de gemelte &ta- ^ öm ^ettm mx $mm Qm &|flpe en afRfims
ten, met
advijs van den Rade van State, den hoog- tk aengefocï)t / bïe aïbaer gcfonben ïjeeft m i^artio ,
glC
gcmeltcn Hecre Konink aflifteren in conformité, 1588. De ïftezz <£ïjarïe£ be <£rop $jince ban <£hi* 25oh
van 't inhouden van de acte en obligatie , daer map / be &one ban öcn J^ectogc ban Bccfcïjot / met fetD boo|
van acn de voornoemde Heere Ambafladeur
6 ^cöerlanDfe 23enöen ban ojbonantien / aï£ na- fc£5i? ln*
met een vaft vertrouwen , dat mentlijR De benbe ban fijn babcc Den ^ertog ban cijtmap
overgelevert
SCerfcljot / geboert ban öcn ^eece 30efgnane£ : *>e!cJ*"
öe
bcnöe ban öcn IBargni.^ ban £>ab?ë / ge- &?$£
n,
middele
eygene
fijn
t
door
(o
ajeftey
fijnc°M
als met hulpe van de Koninginne van Engeland, boert ban öen £>eece ban oTonrope : öe bcnöe ban
cn andere chriftelijke Koningen , Princen, Chur- öen <*j5?abeban iJenïr / geboert bp öcn ^ccrcöok
ianö : öe bcnöe ban öen oB^abe l^ennin / geboert
vorftcn , Heeren en Republijken , en de voor- uu bendeere ban 33alöec: be benöé ban öen<£$?abe
schreven affiftentie binnen de $ of 6 naeft-ko- ban25otTu / geboert bpöen J|ecreban pumafon:
mendc maenden fodanigen heyr-leger fal forme- en öe bcnöe ban Cïjimap / geboert bp öm ^ecre
ren, dat met hulpe des Almachtigen en der voor- ban I©imïp / nocï) 6 benöen ïicöte peeröcn / onöet
fchreven middelen , de arTairen des Koninks tot öe iïitmeefler^ <6eo?fio (Sarfia Hibanop^ / <èon
een geluekige uytkomfte gebracht fullen wor- 3[oan öe €o?Diia / a^on^öiïippo Detöobïe^ / öen
den. So verwachten dan de gcmelte Staten, dat B>arqni^ 23cntinoïe / Contera£ en 03eo?ge 25afïa /
met de voorfchreven acte en obligatie ook fal Die certijö^ öen ^ngeïf en Öoeïanö 3fo?ft geboet öaö=
öe: nocij eenige Regimenten boet-bolft/ te meten/
cefferen , 't gene geproponeert en geadvifcert ^ottcingfe / Hnpftfe / ^uptfe en jfècapclitacnfe /
is by den Heere Joan Immes , en Doctor Ge- en fcD?ecf oor aen5rtaneop^ ©eröngo^onbernenc
rart Voet, die in de voorleden winter doormyn ban ©jicfïanö / Dat ïjp Daer ooReenig banfnnboÏK
Heere den Pals-grave , den Hertoge Johan Ca- fenDen fonDe tot afiTiftentie / onDer fijn ILientenant
iimir , om gelijke affiftentie herwaerts gefonden 3Joan 23abtifïa €ari^. 25innen Der ffaö ïacö en
zyn geweeft , gelijk het ook in der claed cefleert in commanbeeebe beifeerc <®ttöo25aronban$>otfi£/
Die Dcfelbe pïactfe met fijne bpljebbenöe <2Tapitepnen /
regard van den tijd , die verftreken is. Verfoe- aï^ €öu:ifroffd l©oïffen anöece/ meï en coragienfes
kende de gemelte Staten, dat fijne Majefteyt hem lijft öefenöeerbe / fo Datfc öaer 6 maenben boo? lagen/
verfekert wil houden van de goede affectie en af- en fonben't nocö toeï ïanger gcöouben öebbcn/ fo öen
fiftentie t'fynen dienfte : en in regart van dien de (©becfien ^cöenft öen-ïteöen niet tjaöDe gefcö?eben
affairen defer landen in fijne koninklijke recom- Dat fp geen ontfet öaööcn te bertoacljten ban Den
mandatie houden.
Staten/ enöatfeöaerom fouöen fïenmeteeneeeïijft
appoinctementbaecupt te geraftentenbefienfpfon*
En ten eynde den voornoemden Heere Am- Den mogen. 3£e pnnee ban CDimap beeft De fïaü
bafladeur zyn reyfe na Duytfland in goede feker- 23on Doen berennen / cnmet &cöanfen en ÖeDou*
heyd mag vorderen , fo fullen de gemelte Staten ten ban berre belegert/ Den HicntenantSfloöan S5ap^
fuiken ordre ftellen, dat fijn E.daervanconten- tifta fCari^ $ Den 17. Sflpnïtg ban<JTenïenna23on
tement fal hebben. Aldus gedaen ter vergaderin- getogen / Den 20. i$ ïjp in Den abonb fïonb gaen be*
ge van de hoog-gemelte Heeren Staten gcnerael fïebtigen ban bupten be&cïjanfe Die ^cpenft tegen
ober
anDcctjoefpöe ban öen Rijn gemaeftt
den ió. July 1588.
baööcS5on
/ omacnte D'letten
men Defeïbe J>d)anfcbcf!
bcnoututn
en
gcbaerl)f!jft|l
fouDe mogen / g,0l)OT,
3£e boajfs. peeren Staten generael öebbcnooR om Deg te eer De fïaD te mogenbefrljicten
beroberen / onöertuf* jsapttfia
öen 23. ^Jtutijaen öe boojft. ïtoninftban «j&abecce
fcöen mertterfïonö
Dp met öooö
een ftogri
ftooft gefloten
.a^«/
geftffêeben / bat fp öen fóoninft feer Doogïijft beban- foöat&p
bleef/öoo?
öct 'tlicöaem
toert ban/ f„SSw
ttcn ban 't gene ïjp Öen-Iicöen foöooj fnnelEiftïben De belegcrDe m De ftab geftregen / Docïj gerantfoent ©erbugo/
aïgDoo^De^jopofïtie ban fijnen 2HmbaftaDeiic haD* 3ijnbe/ i^ na Ceulcn geboert/ almaer l)ftopbcn2<?. ^SJJ
De boen berftiaren / Daer op fp op aïïcpoinctenljate
tefoftttie l)em Dabben obergdebect/ berfclarenbeljet Mmilfë met groter pompcttóïjcpb beg?aben i$ / Ijet fsSZ)
%r\h geboïgt merbenbe ban be^ $m$ Btmtiti£ / De
goco contentement bat fo habben ban fijn goeö <Cö?i* gelede
clergie of gcefMrj&öepD / mitfgaber^ 25uc*
fMiift boomemen / 't todft fp hopen Dat <Sob fegenen gemcef terg cn Raben Der fïaö Ceuïen/ öp toert bcgja^
fa! / becfèftfrcnöe fijne IBajeftept batïjet aènïjare
in bet !&inrebjoeDer£ ïtïoofier boo? (jet groot of
fcanöbafligfirpb noch frhnlbigcn plicht niet faï ont^ ben
^ntaer / ÖP Ö^ft Den ïioninft ban &pangien
bjtehm I cn p?efentecen aï te öoen Dat alle Cbjiff enen Öoog
langen
tijb tueï gcDicnt/ foin<6cïöerïanD/ ©?ie^
cnïuoöcn met eecen tocfïaet/ totbojöecingebanfo
€>ber-pffeï / <<3jafninger lanb / MicUt ban
goebcn toceft/ cn pjijfen öe ncerfïigbepb / toij£{iepb en ïanö/
iïtrecöt
/ alé ooft in Hen Ccnlfen ftrijg / en heeft
boo?!7d)t!gftcpb ban öe boo?f3.ï£eere2llmbaftabeur/
fa bat Dacr öao? in rjembecmcecbccttoaööe ftope öte berfcftepöcn ftrijben"cn fleöcn fjeïpcn toinnen cn in*
nemen / ten ïeften öceft öp alljk r bao;25onfjjnlc
fo naöbcn ban öe bjncfjt ban öefe fune BmbafTabe.
ÏDu ijcbben in 't boojgaenöe boeft bec&aeït hoe bat ben gelaten.
ben (öberften B>arten ïècbenft / öe fïab 25on in 3£e*
Incarnatie of jaerdicht.
ermbet 1 587. ingenomen ïjeeft gehaD / öocï) &cbenft
lucï nicrftenbc Datïjp beboo?f5.pïaetfcquaïijrtfonöe Ian baptlfta tnXIs V Viert Voor bon Met een Loot
eefChoten ,
nonnen ïpnDen / Ijceftbefelbebjeïgcbictnaïiectten
ffefïerut bebbenbe / gep^efenteert te fïeHen in brj* aLs hll efen fpae-nfChen ConïnC Lang had gedient
onVerdroren.
nijftr ïjan ben / om tik te bcfcljetmen tegen be &pan*
jaerben / bctonïc I31; befelbeaï^ JDaecfcï)aïft ban ben
(Ên öit ijjgfmcenlrjft bet ennbe nan öe ftïocïtf!e en
23iflTchop ^ErnjcijS ingenomen öabbe / macc alfo bic bjoomfre ïïnjdj^-obcclrcn / 't mclft b^ Dcfelbe boo?
pjcfcntatic niet toerbe aengntomen/ öceft^cljenft öegroofïceerc gcfionöcn toert Die men in Denftrijelj
Dcieïbe nod) mecc boen fïeêricn / en Deefc obecben ïnacl) beljalen.
^ .
tyenzt. ^tmij toefenbe ^.onbadj Me$ \m$i SS Eu
Kijn tegen obcc 23on een fïecRc en grote Sdjanfc
Doen maften. <De ï)ertoge ban €ïebe (jabbe toeï geer? i^ tyafo#z§ ^>tcpne lieert in Dm S3nrcö in y$ <0^ ben to««:
n/ raet / met fijn ö«^b?ontoe/
nc gcffen bat ben €erté-23iffd)op <l2rnef!uö / ^ceto- benïiage in be ijaocöfl
SJS
ge in SScpcren met ^djenftin b^nntfcljap geaccoj- ftinberen enljnpógeflnmetccn Vtiagenuptfpdenge* tonë?
beert öaböe / om batbe gatnifoenen banton / öe baren in be ©enen / en in öet toeöerfte cen na ïwpj? tes pnseboa
' gen ^° '
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gen ben abonb/ toetDen fp met De toagen om gefme*
ten in ecnSïoot / baer ban Dne Docbteren bcrD?on*
ïten en DooD in Den üüfage getyaebt toetDen / o' anDer
toaren ooftinperiftel/ maergenafen toeDerom/ De
DjieobcrtcDenc toerbenbem?. Derfeïber tnacnDbe

graben/ Daer gingen toeï 300 jonge
ter bcgjaffenifTe ; om bat &t febone
me boebterftenj? toaren / fo beeft
bit bonnet ter gcbacïjtenifTe
biet
maeftt.

bocïjterjS mebe
foete en benua*
^iclae^ <&ou*
bet felbec ge*

SONNET.
WAer zijn 6 Vcnus nu u foons pijlen end' bogen ,
Als Atropos gewelt hier toont fo grote macht ?
Dces drie dochterkens jonk fo deerlijk omgebracht ,
Tonen dar gy zijt blind , ja blind, en Tonder ogen.
Om jonge luyd' in 't verdriet te brengen gy gaet pogen ,
Maer om hen voor te ftaen, waer toont gy oyt u kracht ï
Door Bachus raferny wddt Cupido by nachft
Waer door dat menig maecht te laet klaegt als bedrogen.
Had hy de deugden lief, te recht waer hy een God ,
Maer door u fachten aert voert gy dees naem tot ipot 5
't Is wel gebleken hier tot uwer beyd' oneeren.
Want dees drie dochters jong en fchoon mochten noch eens
Yemand hebben verheugt , maer laes nu vol geweens ,
Moeten fy door den dood, den bruyloft-krans ontbeeren.
Incarnatie of Iaerdicht.
't ong'LVCk der drledoChters VVt den bVrCh In den haeCh,
Verdroot ende bedroefde d'oVders Vriend' ende MaeCh.
\

3Ben<©*
iKtftcn
i&onop
ieklaegt
ijein' Dat
tyt attooit
metlieai
gemaekt/
nter loerde
onöecljiuben,

•

,

\Y/
öier 000?
ijeröaelti$ getoeefl
't gene met
ben ( <£rreïïentie
baer oberbe niet
^tocpnig
bebjoefttoag/
jjg
te meer / obermitg
bafïe
ïjope Die
fijne ^al
W S.Öeuben
<0beeften <§>onop
gcöanDeït
/ en bo?
bec op alfuïfte bertogen afê bp foube totïïen boen / ge* lentie rjaDöc / Dat De goeDe bermaninge bp Ijem en De nop»
Danbeït foube too?Den/ Docb be boojft. &onop be* peeren geDeputeerDen ban De peeren Staten/ bin?
fclboft
23:upntuH
ftïaegbe fig fecc bat niet alleen öet boo?f5. accoo?t niet neniBebenbïift gebaen/ fo beeïe bp een peber foube Ijeece
en toojDe onDerftouDen of na genomen / maer bat ooft geopereert Ijebben / Dat aïïe bojDere onrufie getoeert
op fijne remonfïrantien niet en toerDe geïetnoeïjte en gefteert IjaDDe mogen too^Dcn. Matt noeïjtan^ / aen ^>o?
gebaen / ja bp beftïacgt bat niet aïlcen aen lijnen pet* alfo na fo ftoaren fïeftte ïjet ïicöaem ganfcöeïnft op
foon en aen ben fijnen / maer ooft aen ben goeben eenen Dacï) tot ooïftomcngefontDepDnietftonDefto^
ïuuDen ban be religie en fijne ftennifle Dageïijr / fan* men / maer mofï 't feïbe metter tijD en Dooj goeDe ge*
ber eenige fïraffe i£ toeDerbarenDe / ban aïïe bertoijt/ ïegentïjcpD gcfcDieDen / aïfo tuaé ooft te beröopen Dat
injuricn / Djepgementcn en obeeïafï / toaer Doo? De Doo? (jet goet Deöoir / en troubertige officicn ban öem
goeDe ïupDen met De feer notoire connibentie ban De en anDere/Den toeïfïant ban Den ïanDe toegeDaen 5ijn^
oberbepD (fcïfeijft ÖP ben zó.iBepaenmeefïerflDiï* De / De fafte aïDaer ban Dage tot Dage in meerDere ftil^
ïem 2$arbefiu£ fóaeD ban State) toerDen gëtergt om te en gerufïigïjepb fouDen ftonnen geb?ocï)ttDO?Den/ ban $mfc
fïcb in eeniger manieren te bcrgtrjpen en te berïopen/ Docb ben ^berfïen Sonop merftenbe De grote berbit* teilentte
op Dat men aen ben feïben be moettoiïïc en tojectljepD tertrjepD ban bet meerbeeï Der bo?gcrpe tegen ï).em en <^nn €ti
met eenigen febtjn uanrecïjte/ rigoreufeïrjft foubcn De fijne / en bcDacbt fïjnDc Dat Ijem of Den fijnen Daer fau
öen<©üer*
neemc
nou met
mogen Roeien/ en in pïaetfe bat bpmetgeDuïtbt* oOer cenig ongemaft fouDe mogen tocDerbaren / beeft Iten
^»os
terfcljap bertoacljteDe / bebont Ijp niet Dan aentoag ban fijne <£rceïï. berftregenfeftereöpenebnebenban b?outoe/
ban moettoiïïc/ Die gene Die met Dcm te Doen moch- «§)aubeguarbe / baer bp fijn «Êrcelïentic Den boojfj. ftmöeren/
fljri Ijupjjfs
ten beböen/toilDe men niet in ïaten/en aïfler fommige a^berfien met fnn fjup^-b?on / ftinberen / ftnecb- l)unsgentt
ingelaten toojDcn/ en Dat fommige oproerige ftrij* ten / maecïjDen / bupfinge / gocDeren / fa roerenDe ren in
en goeDe*
terg niet beljaegDe / Datfe bp Ijem op 't tnip$ Qua* aïjS onroerenbe/ mit^gaDer?ifnnepeerDcn/ ftoepen/
men/ fo toerDet bp De oberbepD aïDaer met goeDcn
been pjo»
fauuegars
/ mitggaberé
alle 'tbeeft
genein l]c
n enprotectie
Den fijnen
ogen aengefïen / Dat ro of 30 ftrijterg omtrent De febapen
toag toeftomenDe
/ genomen
fijne
en tette.
anDerDc bniggc ban 't Imug fionben / rocpenbeaen faubegarDe / om boo? aïïe getoeït en oberïafl be^ ( fol-95-l
be gene Die op 't bup£ gingen / feggenDe / men febermt te toefen / ojbonnercnbe éencu pegebjftcn /
fal Den confiftorianten Die op 't ljup£ 5tjnDocnber? £oïoneUen/ ïjapitepnen/ en 't bolft ban oorloge/ fo te
treeften / of toilDenfe D'cen met Den anDercn met üjater afê te ÏanDe / ooft allen <£)fftciren en H^agiflragetoeït afbaïen/ en ïatenfe gacn bjtjben t'5cetoacrt£ ten Dien 't fouDe mogen aengaen / Dat fp Den boojfj.
in/ D?epel)Den ooft D'amonitie Die op 'tl)up£toaö7 ^berflen / fijn ^upi-b?ou / ftinbcren/Dicuaer£ en aï
en Dem epgen tocbcboo;?De/ en bp ïjem geftoebt toa£ / 't gene ïjem fouDe mogen aengaen / b?p en onberbiu*
met lief of ieet af te balen / \ya \jic\t bem / fcöjrjft Dert fouDen ïaten paficren / gacn/ ftaeii en frequentefonDee
/
ben aen ïijf of gocD eenige feftaDe of ktfel
Ijp / met een 3ob£ patientie op 't bupg alg een geuan- met rentooo;Den
of toerften aen te Doen.
gen/ om Den bofen en quaDen toat tetoijftcn/ om
Datfe geen oojfafte fouDen ftonnen binben / ban
3^efen aï niet tegenflaenDc/bebben 23urgemeefïer;ö
en
ïlegeerDer£ bau B^eDenbïiftbooj ben feiben en upt
't mocljt aïle^ niet Ijeïpen : Ijp ftlaec^be ban geïijften
met miflïue ban ben i8.tópaenbe^eerecf^idae^ Den name bau bare burger^/ Den Obcrfïen pjoce£ ge SSntpninft iiacb ban fïjne Crcelï. ober Defcïbe moct^ maeftt ober De pietenfien ban feftcre toapénen Der
tuinigljeDen/Die Daer op fc&eef Den 2. Sfunp/ Dat fijne boderen / Die fp toiïDen feggen bp beu burgeren
IV. deel.
^ai
ou

l8n

Vier en T win tichfte Boek.
be mutina*
op 't bafïeeï gebjacljt te $ijn ten tijbe/ ban
tic f en alöaec becmifï te bjojben ooft öcefe eene
tt&aritgen Claeg Doeïjtcc / toeccDinne tot B)eDen*
blih/ hacc becbo^bett Df£iDbecfïcn£ttoee bette becfïcu / Die ïjn boo: fijne piobife IjaDbc getoept / te
Doen accefïeccn en upt De toepDc te D^nben / en Doen
IjecDjijbcn na haec bdiebeu / en Daec op Den Obec*
flen te Doen leggen een Dacï) ban rec[)te / cpffctjenDe
betaïinge Uan 3 5 guïDcn 7 flupuccg / upt fattc Dan bet*
teceDe noden bp feïicre gebangen bp IMfë fcumheï
fïaenDc De brlcgcrnige ingcljaeït / becteect / Daec
boo^ fp fepöe Den Obctfïe gefpjoften te hebben/

5>ie ban
ijoilanö
berMareil
öen Dtenft
ban Den
«OUerflen
^>anon
mei
laits
uec te be;
gcec en /
nocV)h*m
üo:öerc
comuttffte
tecunccDf,
ren of toe
te laten.

jDat ben
«Ooerften
^onop
aenöe
Ctaörn
ban „êta*
teuer;
fiKkt.

ÖaDDe / en aen Dec foïDaten foïöpc afgetcochcu bJa^ /
nabien ooft beïooft toa^ bp Den tcactate Dat aïïe booj*
ïeben faïten/ fo toeï ban Den <®becften / fóapitepnen en
aïïen anDecen / tec goeDec tcoutoen in becget inge fou* 1588,
De bJo^Den gefïelt/ en gcÖouDen al£ niet gefcljiet/ fulp
Dattccoo^flifte ban Dien niemanD ii\ cecïjtcH of Daec
bunten / noeïj anDec^ fouDe bjecDcn gcmoleftecct /
Dat Daecom aïïe p^ocefTcnbpbejBagiffcatEnenbo?*
gecen bau.ïBeDenbïingeinteiiteect/ fouDcnbJoiber»
geannuileect / en Dat aïle fouïen en ono?Dentïijnepjo*
ceDucen fouDen tuojDen gecepaceect. ÖJtemDatmeu ,
ïjem fouDe ïaten boïgen het bt^ftcupt op 't hupste
.JilOeDenbïift 3rjxtöe / of fo De i^eecen 't feïde begeecDen
te beljonDen / Dat ï)P mocljt ontïafï toojDen ban Den
fioopman Daec hp 'tbangehocljtljaDbc/ en Dat fijn
bjoubjeen hup^gefïn/ in becfehccthepDfbnDecccr.ig
belet met aïïe ïjace goeDecen haec fouóen mogen upt De

'ttoeïft
"ontftcnDc
/ en aïfo
ïju becfoeïjt
booj*
fchjeben Dpbeelïcn
outfïagcn
te Rebben/
ohbecDe cautie
ban tëemriec ©icftf5- 23L!OUbJcc euanDccc/ foljeeft
(ju Daec toe niet ftonnen nomen/ macc ftceeg bon*
nijfe booj De biccfcïjace aïDaec t'fïjncn achtécDeele /
Daec ban ÏJP gcappcïlcect heeft / Dic£ niet tegenfïaen*
continueïn'n en
DaegïijcfïaD
aïïetcanfpojtecen/
fpijt Doet/ enDaec
ïjacemenfe
DienaecjJbcïetiiiDe
De 3ijn Dcfcïbc ttaee bette offen aïDaec gefïacïjtct en boo|f5.
betliocljt. BoLïbecg aï4joe-bjeï bp Den tcactate be* boo?f5. flaD niet te feomen tot behuïpc ban fïjne bjon*
looft toa£ Dat De bittgecen foaöen VoecDen betaeït / toe en öace affaicen. <£n Dat tot Dien epnDeeenïge
ban 't gene fp Den foïöaten geDucenDe De beïegeemge ban mijn ïfeecen De Staten ban i^oïIanD aïDaec
aen ïaftcn / ïjafen / fcljoenen en anDcce ftcamcepe ïjaD* moeïjten gefonDen en gecommitteect toojDen.
©00? fo beeïe het ïefle poinct aenginft/bjecDe bp Den
Den geïebect/'t toelft Den foïDaten aen ïjace foïDpe toec* ÖaDe
ban ^>tate / en Staten ban ^oïïanD gefcljjcben
De afgetogen / en 't gemecne ÏanD booj gecceDe pen*
ningcu geftceftt IjaDDe / bebjagenDe 5 113 guïben/ aen Den ©beefïen 5^o?p / en aen De Jfcece Jïér. ^icït
fo ïjebbcn De boo:fclpcben bo?gecen tot geenc bèta* ban Sleuben / ïïacD in Den puobintiaïen ^obcban
ïingc nonnen nomen / Die Daecom hacc betaïinge ^oïïanD/ enüKr. HenactDe^aogtpenfionaci^Dec
toacen bojDcccnDe ban De boojfc^cben ^bccfïe : ftaD^eïft/ Doetectijbb3efenDctot^nnijunreu/ bp
alfo Den feïben <0becfïe ooft op 't boo^f3. SiafïeelïjaD* fyieben ban Den 2x.x7.en%8.3|ulp/ Dat 5p ïjeniu
De feftcee tonnefte»^ uu£litupt bp ïjem boo? De beïege* pecfoon binnen IBeDenblift fouöcn ïaten binöen/ en
cinge Doen hopen / Dooj eenen SJofepïj ban JJfang* Den iiEJagifïcaten en boojuaemfle bojgecen ban jtföe*
Deubïtït onDeccecEjtcn en inDhcecen/Dat Deïf uu£ bLïon
toijcit / fo Deöe ÏJP pjefentatic ban 't felbe hcupt aïDaec ban De boomoemDe ^onop / met ïjace geboïg / fami*
ten bcfjoeoe ban 't lanD teïaten/ init^batmenDen ïie / goeDecen / meubeïen en bagagie / achtecboïgcnDe
Hoopman fbuöe betalen/ en hem ban De betaïinge
ban otcn uctytpen ; hem toa$ ooft bp Den tcactate bc* De pafpoo^t ban Den ïïaDc ban ^>tate ban Den 23.
ïoofc/ Dat bp binnen ll$eDmbïiftboo?'teecfïefoube 2(uïp en 't belieben ban fijn €cc. en ïjen-ïupDcc fcïjjij*
blijben eommanDecen obec 't bolft ban oorloge Dat aï* benp' en bebeï / top onbecïjinDect / en fonDec cenig
Daec gelept fouDe toecDen/ tot Den getale ban i?o Mtt 1 toeDecöocigD^PÖ of moïeflatie upt IBeDenbïia
foïDaten ban fïjne Compagnie / en obec aïfuïhe an* fouDen ïaten bectcechen en paffcecn. (Cenepnöebp
Dcté aïé fïjne «fircceïïcntic ïjem geinfoimeectïjebben* fijn «öcceïï. Daec ban goet contentement mocht geno*
men / en ïjen-ïieDen geenebo^bec ftïagten gcDuen fou^
De / op 't gene tot confecbatie ban De cufïe en beclefte* Den
toojDen / en Dat meDe De JBagiff caten eu ingefe*
cinge Dec jleöe ban .ïBeDeublili en Den bodeeen en
jnojüonDcccn Dec felben noDig }ouöe bcboiiDe n luor tenen ban JiföcDenbïift / De Dïe:ïaec^ ban Den boojDen / tot Dat op aïfuïfte bo?Dece en naDece cammiffie/ noemDen ^>onop op 't ïjup^alDaec fouDen ïaten na*
aï^ bcm bp DennaDeban^tatefouDetoJojDcngege* men/ om De ^upé-bzoubanDenboomoemDen^»o*
ben/ fouDe 3ijn gebifponeect/of Dat Dcm een eeclijn af* nop in'tbettcechenteafTïfïccen/ Dien boïgenDe i^ fa
fdjept met aüe ccDeïijn contentement ban fijne boo^* beeïe te toege gebjachtbpaïïegoeDemaniecencnin^
gaenDe Dienfien fouDe biecDen gegeben en geacco?* Ductien/ Dat De boojfs. ^up^-b?ouban^onopmet
Deect / maec alfo Daec na Doo; follicitatie ban Die ban ïjaec goeDecen/ meubeïen en Ijupggefin/fonDcc bo^Dec
BieDenbïin niet caetfaem toojDe gebonDen/ Dat fijne moepten upt JBeDenbïin na minmaec bectcochen \$.
SCcngacnDe De bojDece poincten bp Den ©beefïen
Compagnie binnen jjBeDenbïin fouDe too^Den gefon*
Den/ fot$ een anDecc compagnie/ te toeten De com* becfocljt / om ïjem te Doen geben een eecujh affeïjept/
v? öeni gegeben Dit naboïgenDe affchept.
pagnie ban Den €>becfïenjonneca©iu'emban^om
aïDaec gefonDcn. ©aec na ïjebben ooft Die ban =^oï*
Copye.
ÏanD bccnïacingc geDaen / Doo?monDebanlBr.5la*
Öan ban ^IDcnbacnebeïD / abbocaet ban Den felbert
ïanDe/ Dat Die ban ^oïïauD fijnen Dienfï niet ïangec DE Staten generael der vereenigde Nederlanden, pafbottt
begeecDen/ enofaïfcïjoonDen föaDe ban <ètate op
den genen die dele tegenwoordige fullen en af3 '
De commiffie fouDen begeecen te o^Donnecen / öatfe fien ofallen
hooien lefen faluyt : alfo in den tradate onder j!cJ*'ï?p
ebentueï niet banmeeningemacenïjem'tfeïbetoete den voorleden mifverftanden en beroerten in den ten gene/
laten / fo ïjeeft ïjp in Den ï#age befeïyeben jijnDe / om krijgs-volke binnen Medenblik, tuflehen den hooch- tact Den
De boo?f5. fafte af te hanDelen/aen Den ïlaDe ban &ta* geboren en wei-geboren Heere Maurits , Grave van s^u0''
te obecgeïebect feïtcce none cemonfïcantie/ iuïjouDen* Naffau Src. Stad-houder en Kapiteyn generael , mits- gegeuch
De ii\ cffecte/ Dat nabicn fjp becfïaen ïjaDDe upt ï)et ttifcouc?banDciUjeecc(©IDenbacnebeïD / DatDeï|eecen gaders den gedeputeerde der Heeren Staten van Hol- banfünea.
en den edelen geftrengen en vromen bieu'le'
land ter eenre,
Staten ban^ollanD gecefoïbeect toacen/ïjem niet toe Diedrik
Sonoy
, Colonel van een regiment Nete laten of conceDecen bojDcce commiffie boïgenDe het derlandfe foldaten ter andere zyden opgerecht , getcactaet/ om De ceDenen bp ïjem bpgebjagt/ aï Detoeï* conditioneert was, dat den fel ven Colonel fekere tijd
fteljp niet en aDboeccDe/ p?efentecenbefig Daec ban na het felve tradaet fijn beraetfoude hebben, of hy op
ten boïïen te becanttooojDen en ontfcïjulDigen/ fo baD commifüc van den hoog en wei-gedachten Grave van
Iju Dat ïjaec €D. fouoen belieben te p?oceDecen f na 0et Naflau &c. in fijnen ftaet en crrflcie continueren of
met behoorlijk contentement
en eerlijk affcheyd
tbjccDc liD ban 't boo^fs. tcactaet / hem
Ijonocable oncflaginge/met behoojujn euojDonnecenDe
ceDeïnït con* fijnen dienft verlatende foude willen vertrecken-, en dat
tentement ban fïjne boojgaenDe of boo^IeoeneDien* na onderlinge communicatie daer op met den voorflen/ Dat bojDcc^ beefïen fouDe toojDen in De betaïinge
noemden Colonel gehouden, in de voorfchreven contiban De bucgecen ban .filöeDenblin en De bibanbiec^ en
nuatie niet heeft konnen worden vergeleken 5 waer over
foeteïaec^ Dec ftaD fiaeDenbïin / boïgenDe 't contcact/ defelve een eerlijk affcheyt en van fijne gedane dienden
so
aïfo 't feïbe Den ïanDe bOO^geceDC penningen geffceïlt ' geloofvveerdige fchiin en oorkonde M'a« verfoekende ,
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SO IS 'c, dat wyfulks fijn verfoek redelijk, enden f ïftaeb ban &tate geojbonCCCt fOUöC UlOjben / bet*
voorfchreven traóïate van Medcnblik conform be- j ïjaïben f)p befeïbe tocberom gr fonbCU fjecffc / bec^
vindende, hier mede verklaren, attefteren enbetuy- foefteitbe een anbfCe meer ÏJOUorabïe / ÏJCCft OOfttOt
gen ons wel kennelijk en bewuft te zijn , dat de voor- Dien cpnbe bcfcïbe boen obecfcttttl in JrCancopjS / rit
brfrïbe grfonbcn aen ben ï^rere aDHIttriDii rn Mïc
gemelte Colonel Diedrig Sonoy zedert lange jaren her
waerrs en van den tijden af dat wylen de doorl. hoog- geep / bic ïjem beïoofben bc ïjanb baer acn te öouben /
geboren Vorft Heere Wilhem , PrincevanOrangien, fo beeïc öcn mogeïnften toa£ / bat öem fatjêfacttc
Graef van NaMan &c, hoog-loflijker memorie , de foube gefcljicben/ boïgcnbe ben tractate / bocbenbe*
wapenen tegens de Spaenfe Tyrannie tot voor fiand der ïijft $ na ïangè folicitatie en beeïe acnïjoubeng ben
*o. ©ctobecacn fijne gecommitteerbe boö| anttooo^
ware Cbrijielij^e- gereformeerde Religie , en befcherminbe
gegeben/ bat tjem ben tfaeb geencanbrce foube
ge der landt , privilegiën en vry heden eerfi aennam , totter tyd van de voorfchreven misverftande en beroerte nonnen itoeïj toeten te accojbeccn / aengefïen ïjarc
en bat be boojgaenbe gegeben toa£ met
van Medenblik hoog-gedachte fijn vorftelijke Genade ftoaftïjepb/
rcfoïutie ban ïjet boïïe coïïegie,
en defen landen in qualiteyt van Colonel over een re<l£n aengefïen aï-omopenbaerïijKbcr&ogttofrbc/
giment nederlandfe foldaten wel vromelijk gedientj
over fijnen onder-horigen krijchs-luyden altijd goed feftec boegen geïntituïcert / ao?t berïjaeï Dan 't gene
regiment en krijchs-difcipline gehalden , met defel- geïjanbeït i$ met ben (ï^becfïen ^onop / enbenfot*
ve hem in allen voorvallende gelegentheden , bey- baten ïeggenbc binnen JDcbcnbïift / grbmftt tot
de te water en te lande tegen des vyands geweld , aen- 3&clft bp Welbeet tenbn'ftf3. bnicftec ortrinarig btt
ilagen en praktijken > tot befcherminge van fijnen Staten '£ ïanb£ ban #oïïanb / in 't toeïft np frpbe ec<
in-hebbende fteden en fterkten , en mede om den nige openbare ontoaerucben brbonben tóerben / en
vyand afbreuk te doen , en des lands limiten te exten- bat in ben tractate en pïaccaet baer bp geboïgt gene*
deren feer neerftelijk en vlytelijk laten gebruyken , taïij& gefept toerbcöat aïïe gepaffeetbe faftcn / fo ban
en voorts in 't generael en particulier alles gedaen , fïjnent tuegen ban bm fóapftrnnen en foïbatrn binnen
dat een goed en vroom getrou Colonel fchuldig is MebmbM / afê ban alle anbere bic flg bp ïjen ge*
en behoort te doen , des wy hem van wegen der ge- bocgt öabbeti / ter goebet tcontoen in bdihomen beuneraliteyt hooglijken bedanken, bidden en ver- getenöepb gefïeït foube n too?ben / en gcDouben aï^
foeken daerom gants onderdanigft,dienftelijk en vrien- niet gefeïjiet / fo Deeft öp beefoc öt bat 't feïue no?t bec^
delijk allen en yegelijken chriftelijken Potentaten , Öaeï fonbe becboben of ingetogen toerben / en betoijle
Keyfer en Koninklijken Majefteyten , Chur en Vor- Dp fuïn^ niet nonbe bcrHcijgèn / Ijeeft ïjp baec op re?
ften , Graven , Vry-heeren , Ridderen , Edelen en nige annotaticn tot fijne jufïificaticgeniaent/ ban
Steden , Droiïarden , Voogden , Plegeren en allen bo^fl bic niet in bjnft geben / om be &tojtcn niet meec
anderen , wes ftands of wefens die fijn , fo hier tegen ïjem te becbittecen en becflocrn / rn om bat
mede erlocht en aengelangt worden deler vereenig- |)P tot jtjn afceneninge en contentement fottbe mogen
de Nederlanfe provintien refpe&ive Gouverneurs , nomen/ borï) Ijccft Ijp baec nainCngeïanbfjjnbc/
Superintendenten, Admiralen), Vice-admiralen , een cemonfïrantie en bifcrairg ban fijne bienflenge^
baen aen ben boojï. #^ince ban (0?angien en be boo?Overften , Colonellen , Kapiteynen , Bevel-hebberen
en volke van oorloge , te voet , te peerde , te water
fcïfêcben ïanben/ be ïioninginne ban Cngeïanbo^
en te lande , voors allen Ballieuen , Schouten , Ma- becgelebect / geïjjft ooft (6uilïiaem IBoflect aen
Cbuact 5ê>pcc ïïacb ban ï)aceB>ajefïcptbpmifribe
giftraten , Officieren , Jufticieren en allen anderen
clie defen eenigfints aengaenfal , hier mede ernftelijk be fane ban ben boomocmben Jbonongebefenbeect

bevelende datfe den meer-gedachten Colonel Sonoy J ÏJCCft / geïijft bJp fjiec fnbitboeR'tfélbefnllenïaten
njet alleen voor fijnen perfoon , dienaers en bagagie , boïgen/ aïfb ïjp ïjiec na niet toebec in bienfl ban befe
maer ook daer het fijne gelegentheyd alfo vereyfehen ïanben i$ gèftomen / en baecom aïl)ter bJiïlcn te pafTe
, met fijn ganfche familie en by fig hebben- brengen 't gene ton anbetfmtg opnaboïgcnbejacen
rmochte
de goederen in en door hare Rijken , Chur en Vor- fonbe geb^acïjtDcbben.
#et fcöijnt mat b?cemt te toefen bat ben ©becfïcn
ften-dommen , Graeflchappen , vry en heerlijkhe•(Fol.96. ) den , ampten , fteden , jurifdi&ien en funft allent- ^onop / bic fo ïange trjb in bienfïe ban ben ïanbc toajS
halven te water en te lande vry , veylig , en onver- getoeeft/ aïfo in ben ïjaet banbicban£}oïïanbfcüa$
hindert pa Me ren en repaMeren , gaen en komen la- gecaent / nabemacï §ct notoic toag bat Ijp beeïc mec^
ten , en hem om fijnes welhaldens wille in goeder neïijfte gorbe bienfïen/ foin't^ooibec-flnacttecal^
recommandatie houden , en alle genedigfte genedi- in <0bec-pfTe( / Bneflanb en anbere rjnartierrn ge^
ge gunftige en goede bevorderinge , hulpe en by- baen ïjabbe: maec bic ban ïjet Boojörr-qnartiec en
ftand bewyfen. Waer aen ons een wei-gevalle ge- bpfonbec bic ban ♦fiJnïtïjnpfentoarrritiemfrrcpactijs
fchieden fal , en wy fijn het tegens eenen yegelij- big / of 3p eenige bpfonbcce rrbcnrn öabben trgrn
ken na ftants gebeur en onfes vermogens onderda- ïjcmf foube iti niet toeten te frggrn/ banihï)fbbe
nigts , dienftelijk envruntlijk te verfchulden , en pecticuïiece bncben grfïcn banboctojjFcan^j^arï?
met gunften te erkennen geneygt. Gegeven in 's Gra- fon ban bm 5. 3Iitïtji5S8.gcfrï)JCbenaenbcnabüa?
cact ban fëolïanb/ inïjoubcnbc bat ïjp bcrfclicpbcn ab^
venhage in Holland , den 12. Augufti 1 j S8.
N. Myle.
bectentic ïjabbe bat bic baniitrertjt frccctcinli p^acti?

feecöcn om ïjcm te maften Hnptcnant ban ben (è?abe
Onder ftond gefchreven , ter ordonantie van mijn banjlföenr^ : U<i5.fii)0t\)n! l)rcft te canfiberercn
Heeren de Staten generael der vereenigde Nederlanden , tot toatepnbe/namentlijft : bat bè<iL\2arjc fonbe \ncfcn
een o in 't cijfer / en ï)P fac totum , toiït bocï) fcD?rjft Ï)P
en leger, ter relatie van den B^acd vanSta'tcder felver. bo?bec^ maften bat ïjn grïicrntirccttocrbc/ toantöp
ondertekent ,
fijn ïeben ïanft geen bientt fal boen tot boo^berl ban
'tBaberïanb/ öp fcliïijft ooft bat Ijpboch foube \x>ib
•van Zuyltn.
ïen baer toe arbepben bat ï)p geen rommaubemrnt
i\\ €>ber-pfTeï foube beftomrn / tft ïjebbe nu grfim en
<$onop
3£ocf) ben booifc^cben <@bccffcn «^ottop ïjabbe bebonben (frï)?t)ft l)p) toat gein te bertoacïjtcn ijS/ &c
S ob?c 3cen con^fntcment met öct boordljjcbcn affcöcpt / vide nè quid refpubhea Detrimenti capiac (totlieitbe
De pas, fwnbe eerff / en baer na fclnubcnbe acn ben tïacb in cffecte feggen) bat ïjp foube torfïcn / bat^onop
poo:ti)«m ban .^tate bat Ijp toeïontfangen ïjabbe bepafpoo^te niet foube bp ber Öanb nemen bat fcljabelijft foube
tarea ïjem gegeben : maec niet een ïjonorabïc beeïjarge \ncfcn booj 't gemecne brfle. C^oft toatrn renige bcrgeucrad boïgené fjet tcactact/ maec eer ter contrarie/ aïfo toonbect bat benöbboractbau^olïanb.ïBr/Sjoljan
gegebeu.
't berftarï brr felber niet toaéronfomt met &r roem ban ^ïbenbarncbelb fcljcen Sonop^ pactoe fo frer
gcpafTeert toa^ö / bao^ bicn be Staten banïfolïanb te fijn / nabemacï <§»onop en Ijn macgfeïjap aeu
ïjem fijn beeïof gegeben ïjaöben/ enöpbatnictbcr^
ben
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Vier en Twintichfte Boek.
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nonnen temcDicren / on£ beDjogen binben / Daet Jan
3^. Lycefter.
mcnbeele exempelen fouDe tonnen op bjengen /Doel)*
Detonle onje meentnge niet betDet fïteftt Dan De öifïo / Sonoy.
Het ,opfchrifc was , aen mijn Heer , mijn Heere
/ bnlïen Dit tjtet bp laten
ne Defec fauen te MMm
fonbee ooft te onDecföeften toat petticuliete «Denen
Den moocaet ban Den lanDe ban ^oïlanD tegen ^>o^
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aeït
nop anDer£ macö geljaD Ijebben / Dan Ijp telf betö
aen Den boo?fcö?eben <0?abe gefonben/
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bintien ban ^oïlanD Defen
tijD boo? Den toel D.ban IK verwachte noch antwoord , met een woord op jRtffjjje
met Ijcm baben al m
UanötoaienacötenDenoDig te toefen.
mijnen laetften brief, waer by ik u Excellentie ver- toanDen
€ei &onop na CngeïanD betttoft/ öeeftöpbet^ wittigt hadde van .mijnen ftaet , na mijne verloflinge ^J^f"
en en het opbreken yan 't beleg voor Medenblik, enge- tn<£nges
fc&epöcn cequeflen fo aen De Staten genetaeï/fijne
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tfaeD ban
fonden had 't accoórd het welke Graef Maurits en de lanögc*
30e*
en
pe
bojget
De
boo?
tement
conten
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Staten met my gemaekt hebben , en uw' Excellen- JJJJJ,
tdacr£ / mit£gaDet£ betalinge ban öet utupt op Den tie gebeden dat hem beliefde my te verecren met fijn <j5jabe
ïjuufe ban .JBcDenbïift gelaten/ ofontlafïmgeenbe* advijs en antwoord , die ik tot noch toe niet ont- tan lip;
Dien/ mit£ betaïenDe'tfelbe aenDen fangen hebbe.
heb ik niet willen tt]tit*
b^oinge ban
Hiër-en-tulTchen
uw* Excellentie
teverftaen tegeven,hoedathet
hoapman/Daet ban ï>pDat in ftoop geljaD IjaDDe/DocD laten
tegen woordelijk met mijn faken ftaet , niet twijffelende
ïjp ftonDe noti) ban Ijet eene nocöte ban't anbete geen
epnDe fttpgen/niet tegenfïaenDe öp't felbe ge#aD«l»« ( na dat ik my vaftelijk van uwe goede aife&ie t'myDeDt betvjolgen en Daet op aenöouDen Doo? fijne ge? waerts geperfuadeert hebbe) of uw' Excellentie fal
macïjtigDen/ 5Üue pjctenfien toacen gtoot / toant verlangen hebben tijdingevanmy te horen, hoe-wel
ÖP gcpo?t 5Ï)»Dt ban De bojgeten ban iiBe&enbuft / ik, wat my aengaet, na den menfche wel wilde datfe
Die lange gcfolliciteett IjebbenDe ooft tot genen epn* in eenen anderen ftaet waten : gelijk ookc uw' Excellentie daer lichtelijk van oordeelen kan uyt de geDe fconöe getaften / en Daecom Ijcm aenfpjaftcn /Die
lpc/
paleerde dingen , en de tegenwoordige conjun&uxe
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boojfegjeben fcluiït ban De bo^get
wel
het
tra&aet
feyd,
dat
ik
continueren
foudeinde
geen
ebet De 44687 gulDcn/ Dan fienDe Dat ÖP tot
epnDe ftonbe getaften/ Ijeeft ïjp epnbeujft fijne tcpfe laft die ik hadde , en in de voorfchreven ftad Meblijven om daer te commanderen, tot dat op fFol. 97.
na «^ngcïanD genomen/ fijne fjupg-tojou en familie de verderdenblikcommiflïe
en alle andere remonftrantien ,
tot mmaej: latenDe/ öopenDe Dat &p Doojljetfa'
bent ban Ijace 4^ajeftept epnDeïp tot een epnDe fou* die ik foude willen doen , breeder foude geordonDe ftonnen getaften 5 Daec-ttt-tuflcljen tjeeftljpbec? neert fijn by mijn Heeren van de Rade van State , in
fcljcpDen bneben aen Den <6?abe ban Hpcefïetge^ tegenwooidigheyt van de Heere Baron van Willugby
fclj?ebcn/ en ban Den felben <0?abe toebecontfangen : en de Raeds-heeren van wegen haer Majefteyt , endac
bp D'ectfle feïj^eef ÖP Öem ïjoe ljetaccoo?Dmetïjem my dan eerlijke ontflaginge geaccordeert foude worden met alle redelijk contentement , in regard van mij gèmaeftt toa^ / en fonD ïjem ïjet Dubbelt ban Dien
ober/ De ^apitepn Ctifiaï ïeggenDe metDeEeeufe ne verleden dienften : zo is 't nochtans , dat men
fcljepen onDet toebeten / b?aegDe betlof om een£ in door indirecte wegen my in fuiken ftaet gebracht
nD te gacn / aïtoaet ÖP bp Den <$?abc bao Ep- heeft , dat ik gecommandeert ben geweeft van die
Cngeïa
ceflet i^ getoeefl / DctoeïftefcpDe/ aï£ Doe noclj geen binnen Medenblik , die lang mijne vyanden geweeft
l*-i»!*,Js'4'"
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Den boo?fcï
febjij
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hebbe
bebbentmactbctfïonDbanljemalïeDegeïegentljepD/

Doclj Crifïaï bcDanftte öem De <£ngeïfe tcpfe niet
feec / ïjp b?oeljt ,§>onop eenen b?ief ban Den felben
«Bjabe meDe / Die bp in Den i£age aen JBofïett lebet*
De / Die De faftcn ban &onop becbojDctDe / en ïjem
obetfouD/ tocfenDe ban Defen inljouDcn.

•m»<rt"Miê \/[ Yn Heere s°noy > ik ben verwondert dat ik tot
iTanUpre* *** nocn toe niet hebbe verftaen van uwen ftaet of
Itecs biief van uwe faken, fint dat den foon van Jan Michielfz. herwaerts over geweeft is : ik wilde van tijd tot tijd wel geadverteert wefen van uwe faken , als de gene die forge
draegt voor u en voor de getrouwigheyd die ik in u
gevonden hebbe , en fal niet laten ü'E.
houden
en te voldoen , de beloften die gy vanmy teontfangen
hebt. U verfekerende dat hare Majefteyt niet heeft
wel genomen , de indigniteyt die men u derwaerts

de onverdraeglijke in^urien en overtaft : waer van
het fo veel fcheelt dat men eenige ftrarfe foude doen
(hoe-wel het is tegen 't accoord en placcaet te defen eynde gepubliceert ) dat het felfs fchijnt door de
te merkelijke conniventie en indulgentie , dat de gene ,
die het behoorden te (haffen , daer playfier in nemen.
En fijn de de voorleden maend in den Hage ontboden ,
om te determineren de refte van 'c accoord , te weten ,
op de verder commiffie of mijne eerlijke ontflaginge,
met alle redelijke vergenoeginge , en dat men cjuam te
difcoureren van de commiffie, en of ik eene nieuwe
begeerde , en hoedanige , en dat ik my rapporteerde op
't gene, volgende het tra&aet by den Raed van State geordineert foude worden, den Advocaet van Holland
Barneveld het woord nemende uyt der Staten naem ,
van dewelke daer eenige tegenwoordig waren ,
, verklaerde ront-uyt met eene harange, dat fy mijnen
dïenft

Vervolg der Nederlandfc Oorlogen.
dienft niet meer begeerden ,fo dat ik geheelijk yaiurtijn
ftaetgedepoi teert ben. 't Welk rpyveroorfakenial een
refolutie te nemen, om my in een ander land re verwecken ,en voor een tijd te ontwijken de pafiien der
gene , die my 't onrecht geem wilden onderdrukt Een:
en ben in deliberatie hier-en^tulTchen Engelan^eas te
komen befien , om te groeten en te kuiten de handen
yan haer Majefteyt en u Excellentie. Ik onthoude my
tegen woordelijk te Alkmacr ., verwachtende mimeontflaginge, en 't redelijk contentement, 't welke men
(mijne afrekeningen afgedaen fijnde)myfalw.iUeo geven ,'t welke fo 't met de voevgaende actiën over een
komt, niets te redelijk fal^efen. Nochtans fal ik gedult moeten hebben, enmy yerrrooften iriet de goede
wil des Heeren , die 't belieft heeft my te verfoeien en
te beproeven met defe grote qiieliagie en fchaden „ ;die
ik geleden hebbe, dewelke my dies te lichter omdragen vallen, alfo ik fonder fchult. ,ben , endatikeene
goede confeientie van mijne actiën hebbe , die totgeen
ander eynde hebben geftrekt , dan tot handhayinge van
onfe Chriftelijke fake, met 4e confervatie van de eer
en goede naem van haer Majefteyt en u Excellentie.
En hoe-wel dat my dat veroorfaekt heeft de yexlédeq
quaden en den ondank de tutti quanti lifignori y .fois't
nochtans,dat ik niet min véerdig en berey t fal we^èn om
haer Majefteyt en u Excellentie dienft te doen, als ik
hope hier bevoren metter daed betoont te hebben.
Hier mede mijn Heere, keffende feer ootmoedelijk
de handen van u Excellentie, fal ik den Schepper leidden , u Excellentie te bewaren in fijne heylige hoede ,
te Alkmaer , defen 7. Augufti , 15$ 8. ftilo novo.
Onderftont, uwer Excellentie feer ootmoedig en feer
onderdanig dfenaer , ondertekent
T) ieder ie kJSomj,
Doch defen brief heeft denGravevan Lycefterniet
ontfangen , alfo hy die door Jan Michielfz. Predikant
van Grotenbroek , aen des felfs Jan Michielfz. fone in
Engeland gefonden hadde , DetoCÏKe Die ontfangen
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5^60| Ijét oberïtjDen ban oen <$?abe ban ilpceflcr /
beeft Den booujfc!)?eben ^onop fijn repfe na Cngeïanö
töatïangemptgefleït/opDatöenroume/ Dieftem ge*
fcö?ében tuerDe Dat tjare JBajefïept Daerom ïjaoöe /
fcoat ober fouDe toefen: miDöeïer-tijD ötöeïjpgejla*
Dig ban fltjnent toegen aenöouDcn en folliciteren/óm
tot fijne af-reneninge en af^anöcltnge 5ijnDer fauen
te mogen gcrahen/ DeDe bpfonDer aentjouDenboo?
öe bo?geren ban iBeDenWift : maer ïjrt toa^ aï te
bergeefé / toant Den ïïaöe ban Staten toefen en ren*
toopeerben öem/ nopcnDesijneboojgaenöeDienflen
aen Die ban ^oïïaoD ; Die ban §allanö toefen De bo?*
geren ban IBeDenblrft aen Die ban {jet ^oo^Det-nuar*
tier/ Die ercufcerDenöengeengcïDteïjebbcn/ ^m*
ma ÖP bierDe cpnDeïijK geD^ongen De boderen felf^
te betaïen / Detoijïe ïjp Daer boo? gefp?onen öaö*
öe / en Die gene Die gecommitteett toaren op flj*
ne obergeïeberDe reneniuge te befoingneren / en
nonDen niet bp Den anöeren nomen / aïfa Dan
ö'eene ïjiec en D'anDcre Daer in commiflie in neg
ïanöj» Dicnfl gefonöen too^Den / toeïue Dienden men
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flen aen fijne ^rceïïentie ban ^aflau ten feïbcncpn*
öe/ te ftennen gebenöe / Öaebccïe Daer aen gelegen
toag/ Dat in De rcpnbïijttc 't creïobe niet aïïeenlrjk niet
gebioïeert/ maer eenigfing fufpect toerDe / öptoifl
toeï Dat De cefohtticn tot beïjao?ïijïten en beloof Den
affeïjept sijnDee faften toerDen öoo? ecnige pjopooflen
(3ijnöer mifgunflige) berljinDert / Die toel eenigen
fcijijn ftaööen bp Den gceticnOiesynergeïegentïjenD
ontoeteilDe toaren / en Die niet genoegfaem ïetteDen

op De obligatie Die fjet tractact toa£ niet b?en*
genDe / bant Dat centge fuflincerDen Dat fju altijö
toa£ $ad Jbetaeït octuprfï / en Dat ïjp genoeg fouDe
gepjjofjtcert en gecongueflcert Rebben/ oopj fijnen
Dicnfle / en \}tm genoeg fcpuöe onöerijüugüi / Dat
Öu öaerpm Der ïanDen flaet köoojOe %en te fóen / ibie
niet KonDe ïïjDen bat men öem upïöoqn fonije/GOit om
De roiifegurntie mille ; ïjp nouDe fïjn^rceïjcutiecn
De boojnoemöe peeren booj De toaerljepD bel ber*
nïareu/ öat 3üne conquefïen Cboben enbuiiteu fijne ^ttm-acljter[jcp$ nocfj onbeeaeltjfeectoepijigtotjijnccn mutebait
fijtiDec fammen onDecöonö mucliten öf ïpen / en feer ^Sc
beel nlep^öec toaren / öanöaertoelbautjefpzpueHen mnom
ban
onrechte
toer* wmu
Den/ fpmrnigc
fttfr öat onberttauDige
in confloecatie it'ban
Dien nabmöt
öertoaer*
ïjepö./ nemwn Dat 5öne patrimoniale goe Deren mee jï
fo onDec aï£ Op Den bpano gelegen b;iucöteïoo£tofl/
ten / ijem fijne gerecljtigbepö m ceöeïiJ&ebÊr&aelDe
ber£oe£en niet bcöoojöen getoepgert te tooien/ (jp
toifl : toelaat Den flaet Deg ïanö^ niet ïijDr.i nouDe/ om
alïë jpe grote aeÖtetöeiJenbollüMnentïijliteiJoiöoen/
en öp toa£ foonöifcreet niet Dat ïjp fuïreenigfin^ feu*
De oennen / öau naöicn ooi* fijnen tcgcntoooiöigen
flaet niet ïyöen nouöefonöer te ijebben «enige tcodij*
ne fat^factie en cantentenicnt / boïge.n££iceriw|fé
en fpeciaje beloften öem geoaen / Der toelae confê*
r*uen,tie niet anöetéafé tot cete/ creDyt/ autorit cpt
en reputatie ban DeuïanöenfouDc flceeftcn / fo bcr*
foeïjtijp «öat men até fijnen flaet fouDe infien/ en
Dat men fo cenen ouDen getroulnen De£ lanD? toeï
beröienöen öienaer met uröoojDefonöerfijnrcDdijn
contentement af te fetten / aïloaer 't fo Dat Daer ge?
ne nieurne fpeciaie en rjepieffe beloften tuffetjen gcio*
pen maren / ()p toilDe mei ^eïoben Dat bp alDien men
fic& refolpeeröe tot redeïijKeboïöoeninge/ aï^ baren
beröaeït /Dat ban fïjuent Vuegen in't aenflen De0 ïantjS
tegeuüioo^Digen flaet / men alfnlftenreDeïiriörepjDfon*
öe bebinöên/ Dat niet alïeenlghcn alle onpartnDige:
maec 00» ie peeren Staten ai^ ban '^ ïanb^megen
w 5Uoe/ ftjne partpen / tiaer aen een goct genoegen
fouten <Öeuben / berfeikröe jooft fijne <£rceUentie en
De teeeen Staten / iDat ,-öp. Uoo? De^ peeren genaDe
gerefoïbeert toag flantbafleïijft te continueren tn fïjne
ouöegoeöe affectie/ tot bojöetiuge ban öegemeene
Cïjnfleïijne fanen / Deg lanö# toeïbaren/ rnfle en
b^öe/ en öat ÖP öaer ban nopt toag gciueïien ge*
.toecfl / aï Ijoe-teel fijne qnaet-toilüge geütijcpt IjaD^
Den / Ijem öae r af beröacïjt en in een gtiaöe opinie te
maften/ omljarepaffien^elieDeeaen.
Jliep op Öeeft 5ijne ^reeïtentie mfaijeucbanjöctt &w&t*
boo^feöjeben
aen öc Staten ban ^oïlanö ge* [clUn"e
fetjjeben
/ &f n^cnop
oberfenöenöe De ropcfle ban toegcu ^mm
öcu^b.erfïenaentjeingcp?efenteert/
Datijpreöclp aen De'
bout/ Datöetn Daer op üeïjQO^tjncontentenieingc^^^
Daen too^oe / nerfoehe«De0cr#albcnb^enrïijïicu./idnï)m "
jDat (fp #jn tórfóen in foogoeDerecommauDatie toil^ f^ew
öen
Ijebben/
$n-bipöen <®bcrflrn
tot boöDocnnige
beloften
/..Den aïg
boo?fcfj?eben
gcoaen/ tombe
fouöcu J[J?i*Bi.
bebinDen noDig en beöooiüjïuc toefen.
<©oen ,^onop ebentoeï tot geen epnöc ftonDe fto* ^bonw
men / ig bP na €ngeïanö gerepff / fjebbcr.Dc feer* gtftT"4
firöepöeubneben
ban 2@iliugbp/
Öutfcien anDere/ ban
fo aenrecommanoatie
De ^oninginne/Die
ban ïjaren lana. '
Ï5aöe / ixm ^cere J>cccctari£ JOalfingatn / en anDere
if eeren/beljaïbeu De goeDencimiffeDic fjp fWaeneeni*
ge^ngeïfe#eercn aïijier in 't Janö gemae&töaoöe/en
nu tocer in €ngelanD toaren / ié öaer toeï ontfangen
getoeefl/ en Ijeeft tot berfcfjttiöen tijöcn bpDetio*
ninginne auDientie geljaD: öe iioniuaiunc.begeeröe
Dat tjp bp gefeïjufte fóuDe .otteotebccen / toaec in ïjp
ijem befelaegöe/ Datljetaccoo^tmetijemgemacftt/
niet toag noeïj toerDe onbedjouDcn ; omitoeièenïafï
te boïöoen / beeft ïju feftcre remonfecantie / mitfga*
öerg eene memorie aen öare «J^ajeflept oberggeben /
öaecbanöitDentnï)auötoa£.
Het heeft de doorluchtigfteKoninginrkeyan Enge- bcr,rca
iitVnwrte
land belieft , haren Lieucenant en Gouverneur van öp^en»©*

hare Majeft. fecours in de Nede» jan den , en den Baron
van %*; J0

^$a'4
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Eerftelijk, dat de aengevangen proceffen by de Magivan Willugby , en mijn Heere Killegrey Raed van den
ftraet en andere van Medenblik, en die noch geintenRade van State , te belaften en verforgen dat een vrede
teert
fouden
mogen werden , te niete werden gedaen.
foude getroffen worden tuffchen mijn Heeren de Staten j
Ten tweeden , dat de borgers van Medeblik terftont
van Holland en den Heere Prince Maurits ter eenre , en
bctaelt werden , en de voorfchreven Sonoy en fijne goeDiedrig Sonoy eertijds Gouverneur en Coloncl in 't
deren ontflagen , en de fchaden en intereffen byhem
Noorder-quartier ter andere zyde, ter fake Yan de begeleden
ten vervolge der voldoeninge defes tractaets.
legeringe der ftad Medenblik.
Tê.n
derden,
dat ten aenfien de Staten van Holland
1. Welken volgende feker verdrag getroffen is in de
maend van April if 8S. in 't welk gefeyd werde dat alle geweygert hebben hem te verleenen vordere commifiïe,
voorleden faken , fo wegen den voorfchreven Overfte, hem gedaen werde redelijke voldoeninge van fijn voorKapiteynen en Soldaten wefende binnen Medenblik gaende dienften , tot arbitragie van hare Majefteyt, en
voorfchreven als van allen anderen die met hem ge voegt daer na decharge honorable , fulke als de dienften
waren , ter goeder trouwen fouden geheelijk vergeten aen mijn Heere den Prince van Orangien en aen den
hate^-Ra* werden en gehouden als noyt gefchiet , in der voegen lande gedaen , van den aenvang der oorlogen tot defer.
dat niemant daerom foude werden gemoeyt in rechte uren toe meriteren.
Ijulpe te
Ten vierden, dat hem werde geleverthetkruyt dat
bcrfoefteiu nochte anders , nochte by den Staten noch andere,
uyt oorfake voorfchreven.
hy heeft op 't Kafteel van Medenblik , of wilden de
Hier in is by den Magiftraet eneenige andere van Staten 't felve behouden , dat hy werde ontlaft van den
Medenblik contrarie gedaen x die om redenen voor- koopman van welken hy dat gekocht heeft , en dat hem
fchreven den
,
voorfchreven Overften proces ge- fijn obligatie werde weder gegeven , met ontlaftinge
van den intereft ter fake van het reterdement.
maekt hebben , als ook den kapiteyn Wolfswinkel.
2. Dat in toekomenden tijden , die wilden in dien<@p bit berfoeft ÖeeftöatcJBajefïept aen be Stade blijven , fouden eerlijk getra&eert werden, gelijk
CFol. 98J
ten 1jan ^oïïanö gefebjeben / en öe fafte ban &onop
andere foldaten , en in gevalle van neen , foude hen crnftelijft gcrecommauöcert/ beeft ooft ïjaretöaeDgeerlijk affcheyt gegeven werden , en pafpoort abfoluyt, Öeercn m Oen föaDe ban&tatelafïgcgebcnom &o*
nopg fafte te recommanderen/ Dan beeft öaecmcöe
en betalingc van hen achter-ftallige als andere.
Dit is niet na-gekomen in 't regard van de kapitey- tocpnig gebo?öert / öocö öe becce Caron in <£nge;
nen Chriftal en Wolfs-winkel.
ïanö gefonöen fïjnöc / ïjeefc bare JDajefïcpt upt
3. Den kapiteynen en foldaten is belooft ge weeft by ftracïjte ban fijne bnebenban creöcntie te bennen ge*
den gedeputeerden van de Staten van Holland , beta- geben / bat fijne <èrceïïentie <£?abc jBaucitiug ban
linge van f maenden gagie , en mits dat bevonden j^affau aen be&taten ban ^oUanö Ijaööe ïjeïpen bo^
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acn tic
lioniii;
gtmte ban
«ü-mjelattö
oöergeges
toen/ öaet
in öp rept
i>M hem
't beïoofs
öe/uoU
gcnüe ïicn
comracre
niet is ge*
Ijouöen/
bactomljn
s
genooti$
özuftt

werde dat de foldaten gedurende 't beleg van de vivandiers of foetelaers en fekere borgeren op 't geloof en
obligatien van de voorfchteven Sonoy ontfangen hadden aen laken, koft en andere nootfaken , terfomme
van 1 maenden gagie , fijn de voorfchreven gedeputeerde met defelve verdragen , dat hen de voorfchreven betalinge gedaen foude werden , van de voorfchreven
5 maenden , te weten: drie in gereden gelde, en z
maenden in voldoeninge der voorfchreven borgeren
hen leveraers , welke de voorfchreven gedeputeerde
metter daed belooft hebben te betalen binnen 15
naeftkomende dagen.
DitpoincT: is nochtevolbrengen,tcn aenflen van de
borgeren die by gebrek van 't felve hen aen den Overften houden , die hen daer van hebben doen fommeien , fo dat hy genootdrukt wert tot fijn groot leetwefen en niet minder fchade, fijn goederen te doen
verkopen , om die te vred^n te ftellen.
4. Den voorfchreven Sonoy is fpecialijken belooft
en ingewilligt, dathy in den fel ven ftaet foude blijven
die hy doen hadde , fondei* dat hy in den lande van Holland foude mogen eenige veranderinge maken , fonder
advys en believen van mijn Heere den Grave Maurits j
en fo veele Medenblik belangt, dat den voorfchreven
Sonoy daer in foude blijven , en daer in commanderen
met fuiken getal foldaten , als tot verfekeringe der
voorfchreven ftede foude werden geadvifeert.

fokt minbet Dan bit
5. Alles tot op vordere commifiïe, en alle andere
remonftrantien die hy foude willen doen na rechte en
redenen , fouden by de Heeren Raden van State in prefentie van den voorfeyden Heere Baron , en de voorfchreven Raden van hare Majefteyts wegen , na inhouden des tractaets breeder worden geordonneert.

m$ bobcn.
€. Of dat hem als dan foude bewilligt werden decharge honorable of eerlijke ontflaginge , met alle redelijk contentement of vernoeginge van fijne voorgaende dienften.

jDietgeöaenafé bobcn.
Op het gene voorfz. is , verfoekt den Colonel Sonoy de
, gunft , hulpe en interventie van hare Majeft.
in de volgende poinóten , voor fo veele aengaet hare
voorfz. Maj. op dat de contra&en door hare Maj. autoriteytgemaekt, nietydel noch vrtigteloos blijven.

ningtime
reronti
tnanöccrt
öe fafte
ban
$>o3
be
§u>
ten*
nop a?n

Deren/ bat beboo?f5. Staten te b?eöcn foubcn fijn/
ben Coïonel <§onop te ontïafïen ban be betaïinge ben
burgeren banilBebenbïift toeftomenbe/ Daer boren
be boo?fcï)jeben £>onop bctanttooo?bet baboe / en
ooft te üjiftcn betfïaen tot Jicttjoren ban fijne af-rc*
fteninge: maer berftïaerben geen gc.ötcïicbbcnom
bein te betalen/ tnacr Dat ÖP in oefen fouöeüjcrben
getracteectgel*jft anbere^berfïcu/Coïoncïïen cn&a*
pitepnen/ öie'tlanögcöientbaöben. ^accitëajeft
beeft ooft fijne fafte op fefteren tijb aen be tfèeberïanDfe
gefanten inonöefinge gccecommanöeert / feggenbe
bat bP cuiaftjft gebanbeït toa£ / en bat bp aen be &ta=
ten niet baöbe migoacn/ en 't gunt l)p gedaen öab^
be/ toa£ Dooj affectie tot bare 4fèajcfcept£ btenfi /
't toeïft niet ftonöe berflaen tuerben tegen 't ïanb te
fijn / en begeerbe Öatfe fijne fafte aen be Staten een*
fïig recommanDeren fonben j baec op öcSeDerlanD^
fe gefanten fepben/ bat be qneftie tufTrijenöc^ta*
ten en J>onop nu niet andere befïonöe/ öaninfeftec
bifferent ban penningen/ öaectcgen£ eenige tocbec
ujaren pjetenberenöe eenige penningen ban bem / en
bat bc fafte ban^onoptoarcnberfcbepöen/ ban bc
ftïacbten ban anoere/ Die tncïmbiieutfchapfoubeii
befïicöt tooien / en bat &p in ^oftanb en ober-aï
mocï)te b?pïift ftomen fonöer eenige üeftommecinge /
en bat 3p-ïicben niet-te-min fijn fafte foubeurecam*
manöeccn/ Dat fp öoopten bat ïjarc .flKajefiept en
Öp foubcn bacr ban een gocö genoegen bebben.
Cbenbjcï baöbe 5>onopgefïaöig$ijncn agent %&
Öan jfèacbtegaeï in Den 3|agc/ bcrbolgenöe öe fafte
ban De boo?fcö?cbcn J>onop ernlïcïjjlt / fo h^it ten
ïactfïen De peeren Staten ban^olïanbïicmojbon^
nantie gabeu tot bolbocninge baubct ftiupcbubcHi
op Den bupfe ban B5ebcnblift geïatcn / eumèbetot
betaïinge ban ben burgeren ban .jBcbcnbïift / Die ben
foïbatcu fchetc Ijarc beboeften becfïrebt ïjaöbcn/ Daer
ban öiec boren tat berfdjepDen pïactfrn mentiege*
maeftt i^ / Daer ban öefelbe ^onoo be peeren bn
mifflüc ban ben 2+. ^ip?iïi^ 1 59^. fjerteïijft bebanift
beeft / en bojbec ootmocbeïijft berfoebt / geïijfte
refpect en confïöeratie te nemen op be boïboeninge
ban ben tractate bp betoeïfte bem belooft luaS bo?be^
er commifiïe ter ojbounantie ban öcu ftabe ban
^tate (bie bembaernaontfcptüja^)bfeenrebeïijft
I contentement ban fijne boo?ïcbenc Dienfïen / om
't toeïfte bp tot fijne onb|acgcïijïie boften en fcbaöcn
I bp De bier jaren gcfïaöcïijftacngcbouöen baöbe/ en
j om ccn£ tot een epnöe te ftomen ban fjet rebeïijtt
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contentement batïjptoa£p?ctenberenbc/ fopjefcn^
teccde Ijp fij«e falie gcljceïijft te futmuttecen aen feite*
re perfonen b$ DefclUe peeren Staten ban Rolland /
en Ijcm te ücchiefeu / (eggende bat Ijp aen fijnder sij*
de foude nomineren pet fan en bic tti cenigen tëade Tüjaren / en die bp dcfelue peeren Staten in geïijfte faften
bagelijrtoer&engecommitteert/ ban alfa ljare>€b.
Mo- bïe middel niet ruilden accepteren / fo becliet ÏJP
alle 3|j!ie bordere p^etentien booj 14000 gnïben^ge^
reet/ om niet Uicbéc in inoepten en ftofïenbanfoï*
Itcitaticn te ballen / becfoeuenbe bat tjaee <&b. Ma.
tat öe boo,?fcïj2eben fomme (die l)P Tent immer£ bene?
Den fijn rebeïnft contentement i$) te toillen berfïaen /
in confïöeratie ban fo goede getrontoe en lanftburige
öicnfïen / ben lanben gebaen / fonbet fijn pecticuïier
profijt gefoeïjt te [jeuben / en ook ban batfe (na batfe
fjcm fijnen ftaet ontfept padden) §cm aïteebebpbe
4jacen om befc fati£factic Ijabben opgehouden / fttïr
bat fijne ftofïen afgctcocfcenendcfcöadedieïjpdaec
dooj geïeben ïjadde / Ijet feer ftïepn fonbe fijn / bat
Ijn boe? fijne dienften fonbe ontfangen / detoeïfte tocï
juinen recompenfc boben fcïjuld berbient Ijaddcn.
ï^i fepd in befen üjief / bat fijn fcljnjben mogcujft
eenige onöec öaer&b.^o»b?cemtdunfte foude mo*
gen/ die met be ourecljte opinie ban fijne grote ge=
bane congueflcn/ en pjcjuditienbandeontoaeracl>
tige befcljuïdingen tegen (jem in djuft nptgegeben /
beuangen en ingenomen fijn / maec ïjp Vniï ben feï*
ben gebeden ïjebben te geloüen/'tgeneljpboo^njd^
fijne eongueflen acngacnbe/ aen öaer <£. na be toaet*
Ijcud
't gene berflaen
3p ban fijnen
ICgent
Dien gcfcljjeben
aengaende tjadde/en
fouden mogen
/ en bat
ïjet

de betalinge van fyne gepretendeerde achter-wefen ,
van fyne achter-ftallige befoldingen , die hem foude
mogen telleren van fyne dienften , als Ritmeefter,
Kapiteyn en Overfte defcr landen voor de pacificatie van
Gent , en daer na foaen de voorfz. landen , als d'andere
geünieerde landen gedaen , aengefien hy dies aengaende ( infiende den befwaerlijken ftaet van den lande, en
dat alle contributien die in defelve«gegeven worden , tot
de lopende laden tot defentieder landen notelijk moeten worden bekeert) moet hebben gedult , gelijk andere den landen gcdient hebbende , daer onder veele
Engelfe , Francoyfen en andere natiën, behal ven de ingefetenen defer landen fyn, fyen alle gelijk, nopende hare refterende befoldinge, gedult en patientie moeten hebben, en hebben, (odefe landen (gelijk andere Potentaten, Princen en Repubhjken, een gedurig
oorloch voerende ) onmogelijk is , de achter-ftallige
befoldinge te betalen, fonderden ftaet van de landen
in een geheele ruïne en conbuftie te ftellen. En indien
den Overften Sonoy uytfake van de gepafieerde fakea
dies aengaende beterals andere foude worden getracteert , 't felve foude een generael mis contentement
onder het volk van oorloge veroorfaken , en foude den
voorfz. Overften niet feer eerlijk of vordelijk wefen, dat hyuyt den voorfz. tractate fulx foude willen
pretenderen, fo het rechte verftand van dien anders
niet is, dan dat hy niet tegenftaende de gepafleerde faken ,foude getra&eert worden , als andere den landen eerlijk en vromelijk gedient hebbende.

3£e]ieece35obïep bcfé berïiïaringe aenljarc|®a;
jefïept ooergefonben Ijebbenbe j en bk ben boo^.
<©berfïen gecommuniceect fnnbe/ iê Ijp niet toel baec
oordeel ban be befctjuïbingcn tegeng bem t'onrecljt in te b?eöen getoeefï / gemecht bit feïjeen een geheele
uptgcgcöcn (tot fijne bccanttooojbinge gcïjao?t toet*
af-ffaginge ban fijn berfoeft te toefen / teacromljp
be) opgehouden/ 'ttuelft bp ïjem nagelaten uja£ en felfë aen be peeren Staten ban l^oïlanb gefeïjjeben
nocljUJctbe/ nietomdatïjpljcmfcïjuiöigftende/ of
bat ijcin materie of betond ontvalt tot fijne ontfeïjuï* Decft btftn naboïgenben 25nef / bacr bencffenj tjeeft
binge en berautlüaojbinge / maec om bat bp ben BareUÖajefïept / foaen be peeren Staten gencracï
boo|-berfjaelbcn trartate alle boojïebcne migbetftans aféaen be Staten ban ï^oïïanb ooft feer faborabeïijft
ben toerben in bcrgctcïïjepb gefïelt / bit Ijpatönocï) en ernftenjft gefcljjeben en boo? ïjcm geintercebeect.
b;ief ban ^onop aen be peeren Staten ban
om goede b?edc en cenigïjend in ben lande te beljon? ^en
Rolland
toaö lupbenbe aïbu^.
ben/ ban öerten geerne bcgcaton en bergeten fage.
Mast al£ Ijpljiecopaïgnocljtotgeenepnbefton* E Dele . hoog-geleerde , wijfe , feer voorfïenige
be geraïien / Ijeeft Ijp undecom aen be ïioninginne
1 difcrete Heeren : my is defe voorleden weke beaengeljatideu / om dooj ïjaer fabenr eeng tot een epn- handigt geweeft U E. .vermogende Heeren antwoorbe te mogen nomen / be foaninginne ïjeeft in 3ijn fa* de , opihet aengeven van den Heere Bodley , by dewelbeur fo beeïè gebaen / bat fp gcfcï)?ebcn beeft aen ben
ke fyne E. van wegen de koninklijke Majefteyt van Engeland aen U E. heeft gerecommandeert gehad, het
ïfeere iCïjomag 35odleu / föacd ban &tate ber ber*
eenigbe Nederlanden bp öacelDajefteptgeintrodu; redelijk contentement van mijne voorleden dienften,my
ceert / baec bp 3P ben felben geïafï Ijeeft / bat ï)P upt by den traöate van Medenblik belooft , en want ik
Öacen name / mondelinge en fcljnftenjft berfoeft fon* feer verwondert ben geweeft , van fuiken onverwachte
bc boen aen be Staten ban Rolland / ten epnbe bm antwoorde ( welke genotch een geheele ontfegginge
boojfcljjebcn €>bccfïen &onop fonbe mogen gebaen fchijnt te zijn ) on> dat van wegen UE. met mijnen
toerden tjet toecfocljte contentement / 't toclft be ïf ee- gecommitteerden een wijltytsopde declaratie van myce$3odley met groten ernfi gebaen ïjeeft; bocïjljem ne overgegeven rekeninge gedifputeert fynde , cyntet^op fun aenljouben fcöjifteïijfteantajoojbegcgeben lijkfo verre was gehandelt, dat aen weer-zyden eenige
fulr aïg§ ïjier boïcljt»
prefentatien gedaen waren , waer door ik m hope was ,

GEhoort by dcStaten vanHolland en Weft-vriefland,
hetaengeven van den Heere Thomas BodleyjRaed
van State der vereenigdeNedevlanden by de koninklijke
Staten
opöetes
j tommark Maj, van Engeland geintroduceert , daer by fyn E. verbatte eau klaert heeft, byenvan wegen hare voorfz. Majefteyt
benigere gelaft te fyn, te vorderen hetverfochte contentement
(3lt(omaa
5Soï)lev/ van den Overften Sonoy , nopende fyn achterwefen aen
boo; [aft den landen. Hebben de Staten voornoemt verklaert,
baiibe
en verklaren by defen , dat fy alle pointten by den acjöonftt;
gttme/ te* coorde op de redu&ie van'tgarnifoen van Medenblik,
roereuöiöe
in regard van den voorfz. Overften en anderfins belooft,
fake bau getrouwelijk hebben voldaen , en ter contemplatie

3BntlöOO?t>
1 ban De

van de intercefiie van hare voorfz. koninklijke Maje(F0I.99O fteyt door den voornoemde Heere Bodley , fo veel
meer , dat fy aen den voorfz. Overften noch binnen
't jaer een goede fomme van penningen hebben verftrekt , en aen verfcheyden burgeren van Medenblik te
betalen aengenome,n, daer-toe zy-lieden uyt den voorfz.
accoorde niet gehouden waren , en verftaen de Staten
niet dat de voorfz. Overfte uyt den felven accoorde
eenigfins gerichtigt of gefondcert is , om tè vorderen

dat UË.mijne faken foude afgedaen hebben, te meer om
datU E. fo door mijne eygen fchrijven als uyt mijnen
gecommitteerden wel hadden verftaen, dat ik alle redelijkheyd foude accepteren , hebbe daerom U E. by
defen wel willen te kennen geven defe mijne verwonderinge , over fuiken haeftigen veranderinge die ik te min
verwachtende was , om dat ik verhoopte dat hare koninklijke Majefteyts herteltjke recommandatien , gevoecht bymyne redelijke prefentatien , U E. fouden
ook tot een redelijke af-handelinge beweecht hebben,
maerfiende geheelijk contrarie, en dat U E. voorfz.
antwoorde tbewijft , dat U E. van verfcheyden faken
qualijken geinformeert fyn , of 't gene gepaffeert doof
den langen tijd vergeten hebben , fo heb ik U E. wel
willen kortelijken van de waerheyd der felver onderrigten, eneerftdaerU E. verklaren dat alle poincten-by
den accoorde op de reductie van'tgarnifoen van Medenblik foin myn regard als anderfins fouden voldaen
fyn, hebbe ikUE. indachtig te maken myneremonftrantie , en doleantien die ik defen aengaende aen de
Heeren van den Rade van Staten, volgens den inhoud
des traótaets overgegeven hebbe , en als noch onbeantwoord
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oneere en onvromigheyd » taxeren en denigreren , gelijk hier voormaels tot myner onfchult, door het uytge- 1588,
ven van het kort verhael van den handel van Medenblik
en andere lafteringen tot myner oneeren verfpreyd , gefchiet is, welke mijne onrechte befchuldingen , en
daer by gevoegt de onrechte opinie, die fommige onder (p^ I00 j
U E. hebben van de grote conqueften by my gedaen ,
my alle defeongunftenfehijnen te veroorfaken , maer
ik wil den felven gebeden hebben te geloven 't gene
ik voortyds van myne conqueften aen U E. na de waerheyd gefchreven hebbe. En fo veele de onrechte befchuldingen tegens my uytgegeven aengaet , dat ik niet
lievers foude fien , dan dat met U E. oorlof myne verantwoordinge tot myner onfchult als noch mochte gehoort worden, want dat ik die tot noch toe onbeantwoord hebbe gelaten , is niet gefchiet om dat ik my
daer van fchuldig kende, of ftoffe ontbreekt tot bewys van mijner onfchult, maer om dat ik achte dat
fulks fonder U E. indignatie niet foude gefchieden , en
ook om dat by den voorverhaelden traótate alle voorledene misverftanden werden in vergetelhcydgeftelt,
die ik als noch om goede vrede en eenigheyd van herten
geerne begraven en vergeten foude fien , voorwaerik
den hilyfe van Medenblik gelaten en gelevert , 't welk
hadde noyt fulks gedagt of vermoedet dat men met my
ik gekogt hadde,en daer voren myne obligatie gegeven,
daer van ik noch fchade geleden hebbe voor den in- alfo foude handelen , maer hebbe alle goet toeverfigt tot UE. gehad, en my geheelijk daer toe verlatreft. En 't gene U E. hebben aengenomen te betalen '
aen de burgeren van Medenblik, daer van is immers
ten ,dat men my foude gedaen hebben volgens de beexpreiïe acle voor de zoetelaers en den voorfchreven
lofcenis , gelijk aen my wel hebben bevonden die van
burgeren , uyt welker oorfake de zoetelaers al over
U E. tot den voorfz. handel fijn gecommitteert gelange by U E. ordonantie betaelt fijn geweeft, en foude
weeft ,dat (al-hoe-wel ik wel wifte in wat perplexiteyt
tien voorfchreven burgeren, fo ik meyne,niet minder ge- UE. als doen waren geftelt,en dat ik hadde konnen verfchiet zyn geweeft , fo de ondifcrete partijdigheyd der krygen alles wat ik foude begeert hebben) dat ik noch.
tans niets voor myverfogt noch begeert hebbe , maer
gener die hen in haer recht behoorden voorteftaen,
fulks dus lange niet verhindert hadden , en of al alles geftelt in de difcretie van den Heeren gecommitteerden van hare Majefteyt en van UE. en dat ik met
fchoon geene fchriftelijke acte defen aengaende waallen vlyd en mogelijke neerftigheyd en getrouwigheyc
re gemaekt , fo weten U E. wel dat de voorfchreven
burgeren en zoetelaers behoorden betaelt hebben ge- hebbe gearbeyd , dat de beroerde en gemutineerdefolweeft ,terftond na het accoord en afdanken der folda- daten mochten ten minften quetfe van 't land gecontenten , om dat U E. fulks aen der foldatcn beloofde be- teert werden, gelijk dat ook gefchiet is, enwaertoc
talinge afgekort hebben, en U E. als doen voor ge- U E. alfo nimmermeer fouden gekomen hebben fonreet geld geftrekt heeft , fo dat ik by defe U E. betalinder mynen getrouwen arbeyd , 't welk my licht ware te
ge niet een pennik proffitere: maer ter contrarien mer- bevvyfen ,fohet nood ware, fulks dat (fo ik het minfte
kelijke fchade hebbe geleden , door dien defe betalin- achterdenken of twijfel hadde gehad van 't gene my
ge dus lange is opgehouden geweeft j dat voorts in de jegenwoordelijk is wedervarende) ik middelen genoeg
voorfchreven antwoorde by U E. een interpretatie wert hadde om my te voorfien, dat het my niet foude van node geweeft hebben, om dris lange tot mijner ondragelijgemaekt tot mijn achterdeel, op het tweede punt alke koften en fchaden mjnebeloofde contentementen te
ternatif van de contracte met my gemaekt : ik kan U E.
voor de waerheyd verklaren, dat fuiken interpretatie en 1 foliciteren , en te vervolgen, en behoort daerom mijuytlegginge ten tyde der handelinge niet werde ge- ! ne fimple en ronde vertrouwen op de goede trouwe van
maekt , en ook dunkt my dat fuiken verftand uyt de UE. my niet vergolden te werden met mijne verderf.
woorden die flecht en klaerfijn ((o men die na den ge- Bidde daerom feer ootmoedelijk tot een befluyt van
meenen fin van fchrijven en fpreken verftaen fal ) niet defen , dat UE. gelieve, ter fijden ftellende alle onkan getrocken worden , maer achte dat fulks gefchiet ,
tegens myby
U E.gerechtigheyd
t'onrechte veroorfaekt
nader tegunfte
letten
op myne
, en door , uwe
door dien U E. niet genoegfaem op den inhoud des accoorts gelet hebbe , en ook dat door eenige mijne wysheyd en difcretie confideratie te nemen op 't gene
quaetwillige , een ongunfte tegens my by U E. tot my van my hier voren na de waerheyd verhaelt is , op mijner onfchult gemaekt is-, gelijk dat klaerljjk te bene langdurige goede getrouwe dienften der landen gemerken is, uyt de redenen daer mede U E. hare indaen , en op 't geene my by fijne Excell. en U E. gedeterpretatie extenderen , als met denbefwaerlijkenftaet
pute rden istrouwelijk by den voorfchreven traótate
van den lande, enmiscontentementevanhetvolk van en accoorde belooft geweeft , en ter goeder trouwen na
oorloge, fo ik uyt faken van de gepaffeerde faken dies recht en reden als noch te verftaen, tot voldoeninge van
aengaende beter als anderen foude worden getraóteert , de beloofde redelijke contentemenren , gelijk als U E.
want fo veele den befwarelijken ftaet des lands aengaet , anderen , die in 's lands dienfte geweeft hebben, airede
kan daer op niet meer refpe cl genomen werden dan by gedaen hebben , wacr toe aen myner zyden geen gemy gefchiet is, door mijne redelijke prefentatien aen
brek van alle redelijkheyd fal bevonden werden , waer
UiE. gedaen , en konde de voldoeninge van mijn rede- door U E. hen fullen ontlaften en quyten van haer dclijk contentement voor mijne voorleden dienften , my voir, en my verbinden tot voldoeninge van mijne goede
by den voorfchreven accoorde belooft , geen meerder affedtien, ten dienfte van U E. en den lande.
miscontentemente onder het volk van oorloge veroorHier mede edele , hoog-geleerde , wyfe , feer
faken , dan het voor dces tijd veroorfaekt heeft, als voorfienige , difcrete Heeren , na mijne feer dienU E. andere hebben contentemente gedaen , die niet ftelijke gebiedenifte , wil ik U E. den almogenden
eerlijker noch vromelijker den landen hebben gedient Heere tot gelukfalige regeringe bevelen. In Londen
dan ik gedaen hebbe, fonderdatby my oyt anders als defen 19. Septembris 1592. Onderftond, U E. M03.
•den dienft des lands en vorderinge van de qemeene
Heeren Staten dienftwilüge , ondertekent
fake voorgenomen is geweeft , al-hoe-wel U E. tegens
de gewoonte van nedergeleyde en vergetene faken ,
piedril{ Soncy.
^
my ter contrarien hier als noch fijn verwytende door
Superfcriptie , edele, hoog-geleerde, vermogenhet weder verhalen van de gepaffeerde faken , ter oorde , wyfe, voorfienige, feer difcrete Heeren, myn
faken van dewelke U E. my hier wederom met eenige Heeren den Staten 's lands Yan Holland.
woord fyn. En konnen U E. ook noch wel gedenken, dat in den voorfz. Rade van State , op mijne vordere commiflïe, daer vanby denfelven Rade volgens
den tradate behoorde geordineert te worden , by U E.
gecommitteerden in mijne tegenwoordigheyd verklaert
is geweeft , dat of al fchoon by den voorfz. Rade my
eenigc commiflïe foude gegeven werden , dat U E. die
geenfins„fouden toelaten, en want ik fulx van U. E.
gehoort en verftaen hadde , en ook dat den voorfz.
Raed van State my verklaerde nvet anders te konnen
doen , dat ik terftont daer na hebbe verfocht de voldoeninge van het tweede lid, te weten van myne eerlijke
affcheyd en contentement van myne voorledene dienften, daer voren ik tot noch toe , tot myne ondraeglijke koften te vergeefs hebbe gefoliciteert , want daer
uwe E. vervolgens verklaren my noch binnen 'tjaer
een goede fomme van penningen verftrekt te hebben,
enaen verfcheyden burgeren van Medenblik te betalen
aengenomen , daer toe U E. uyt den voorfchreven accoorde niet gehouden
waren, daer van fijn UE.
ook qualijken onderrecht, want daer niet anders betaelt is mijns wetens , dan voor fekerbuskruyt by my op

iS;
Vervolg der Nederlandie Oorlogen.
leeft , mede haer leven
®e ftouinglnne ban CngeïanD nam niet tocï Dat

lank gedurende ,
alle jaers den
iS.
Martij
te
betalen
en
doen betalen een jaerlijks
op baec emftig en bmntlijfe fcfytijben / Den boo?fclj;?e?
\3tii <®beefre aïfo opgehouden toerde / en Dat om tja* penfioen van 1000 ponden , van 4.0 groten vlaems
te intcrcefïïe niet met alïcn toerde gebaen/ fpljceft 't pond 's jaers , waer van het eerfte jaer vervallen en
baetom ban nietig in fijn fabeut gefc[j?eben / upt verfchenen fal wefen den 18. Martij in den toekomenden jare 15:94. enfo voorts van jare tot ja re. En om den
Jjacc Ü?of te ï^amptoncouct / Den ai. 3E>ecembn£
i T92. in eff ecte Dit naboïgeudc : Dat f» berftaen Ijab? voornoemden Overften en fijn voorfchreven dochter '
De Doo? bew Coïonel &onop (infabeucbanbentoeï? daer van en van de betalinge van den voornoemden
ften fp aen ljen-uebenjjaDdègefd)?eben) bat ïjet gene penfioene wel envolkomentïijkteverfekeren. So hebben wy daer voren verbonden , en verbinden by deien ,
. fp IjaüDe Doen p?opofecenboo?ljerci/ Dooraten bic?
naecSSobïep/ bctoelfte Ijen-ïupbenljabbegecommu? alle inkomften en goederen van het gemeene land, mitsgaders deperfonen en goederen van de ingefetenen der
niceect be$ felbe£ decfoelt / maec Dat fp fcer g?ote Dif*
felver, ftellende defelve ten verbonde van arrefte en
toaren manenbe omteacco?beten'tber?
ficuïtepten
foeït
ban fijne requcfïen/ en te confenteceninïjare van allen rechten enrechteren, renuncierende van allen rechten , exceptien , gratiën en beneficien 3 verbegeerte / in fijn fabenc / maer betopïefp in 't lange
kregen ofte verkrygen , daer mede wy de betalinge van
en b?eedetoeïtoa£gcmfomieect/ banbeopreeïjteen
fmcecc Debotie ban Dien «Edelman/ totljarenbien? defen fouden mogen ontgaen,en namentlijk den rechte
fle/ en banDebiHiftDepDenrccljtbccrDigljepDbanfij' difponerende dat generale renunciatie, fonder voorne begeerten en berfoefce/ fobebonD fp Dat upteen
gaende fpeciale van geender waerden foude zyn , ordoparticuïire en grote enbie Ijcn-ïieDen belette te Doen nerende mede den ontfanger generael van de voorfchreven lande, Comelis van Mierop, of die namaels wetjun öcboir in Defc fake/ toant fptoa^toelgeinfo??
fen fal , de voorfchreven lyfrenten en penfioene van
meert Dat in De fane ban Jtëedenuïift öp niet öadde te?
1000
ponden munteals voren 's jaers wel en deugdelijk
gen öen-ïieden geDacn/ Dan 't gene ïjpdoo? eedeen
te
betalen,
jaerlijks fonder wyder of andere ordonanbelofte toe toa£ berbonDen getoeefl / en fo Daer eern?
handen van den Overften Sonoy gedurende 't lege faute of erreur toa£ geftfjiet / Dat 't feïbe niet toa$? tie aen
ven van den felven , en na fijn overlyden aen joffrouwe
gefcljiet Dooi eenigc maïitie of andere qnad e toiïïe/
maer Doo? ongeluk / toaerom fp fbnbec opïjouben Emerentiana Sonoy fijn dochter, indien fy hem overle ft mede
,
haer leven lank gedurende , en langer niet ,
Fjen-ïiedcn baD Dao,j Den tegentooo^digen/ en om De
Itcföe / Die fp-lupden tot [jaec toaren dragende/ Dat uyt de gereetfte penningen , die tot betalinge van des
fp Den felben toedetom fanden nemen en Ijouden in gemeene lands renten 2yn geordoneert , enby gebreke van dien, uyt andere des gemeene lands gereetfte
ïjaec-Iupder gacDe gratiën / en ïjem te Doen faciffac?
tie op fïjnc cedelijfte berfoefeen/ in tecompenfeban inkomen en middelen van fijnen comptoire, en mits
öctoclnc fp niet fouDe nalaten/ ban geïijhen te Doen voor 't eerfte overbrengende copye van defen en t'elker
tegen De gene Die fp-Iupben met fogoeDfonDament betalinge blyke van 't leven van den voornoemden Oen reDen aen (jaec fouDe recommanderen / en in na£ verften Sonoy ofte van fijne dochter Emerentiana Sonoy , mitsgaders recepifle daer toe dienende , fal al
ban contrarie te Doen / en dat bare reqncfïen bcm on?
beRenncnbat
bmcïjtbaer jpn / fo toiï 5p toeïb?pïijR
't felve daer op bevonden fal wefen betaelt te zyn , den
Öet öacc feer ïeet toefen fal te ïjoren / Dat tjaer fabeuc Ontfanger refpe&ive in uytgevert fijnder rekeningen geleden en gepaffeert worden fonder eenige fwarigheyd,
niet fal ïjeïpen in een falie fo toelgefondeert/ enfo
Gedaen
in den Hage onder onfen zegel hier opgedrukt
lange en btcrtgïiju berbolgt/ en Dat fp fjetnietan*
deeg fouDe nonnen nemen / Dan Dat ijacz eet daer; en de fignature van drie onfe gecommitteerde, beneffens den Secretaris , den 18. Martij 1593.
dooj fp geintercffeert.
<&n Dit fcïjjijben en Doo? Ijct etnmg betbolgban
en was ondertekent

ben fjgent ban Den boomoembcn &ottop / en tuf;
fcljen-fp?eHcn / en recommanDatie ban Den ïïaDen
ban Jkate. &o Ijcbben bemeten Staten ban #oï?
ïanD öare gecommitteerDe iJaDen gecommitteert /
die met Den boojfc&eben eigent ban &onop in fjan?
beïinge getreDcn 5ijn / om Ijem eenig rebeïijlt conten?
tement 7 niet in geïDe / maer jaerïp£ fijn ïeben lanft
geDurenDe te geben/ en na dibecfet'famen-Homfïe
en ondetïjandeïinge / fo öebben Defeïbe peeren ge?
committeerde töaden epntelpgeaccojdeert/ batbe
graten ban ïtolïanD aen Den boo?fclj?eben &onop
fouden nutrenïten en betalen/ geDurenDe fijn leben/
en ïjet leben ban «Emerentiana ^>onop fijn ecnige
docljteccen jaerïijftg penfioen ban iooo ponben/ te
betalen alle jaren Den 18. Martij / baetban beïjoo??
lijne berfcïieringe gebaen i£ / ten lafïe ban Den ïanDe
ban üfoUand / tn Defec maniere»
DE

Ridderfchap , en edelen en fteden van Holland
en Weft-vriefland , reprefenterende deSratenvan
den fclven lande. Doen kond allen den genen die defen
aengaen fal , dat wy avoyerende en approberende feker contract op huyden by onfe gecommitteerde Kaden
met Jan Nachtegael, als gemachtigde van den Overften jonk-heer Diedrik Sonoy , tot voldoeninge van
fijne pretenfien uyt faken van voorgaende dienften gemaekt, daer by onder andere belooft is , dat aen den
felven Overften fijn leven lank gedurende, en na fijn
overlyden aen joffrouwe Einerentiana Sonoy fijn dochter ,indien fy hem over leeft , tot lafte van den voor
fchreven lande betaelt foude werden een jaerlijks penfioen oflyfrente van iooo ponden , van 4.0 groten
vlaems 't pond , vaftelijk belooft hebben en beloven by
defen den voornoemden Diedrik Sonoy Overfte fijn leven lank gedurende, en na fijn overlyden aen joffrouw
Emerentiana Sonoy fijn dochter, indien fy hem over-

faquer dfEgmont , H. de Santben , L.C. Heemeer fa
wat leg.^r ftond , ter ordonantie van de Staten ,
en was ondertekent
C. de Hechtere.
:0I.).

Met een opgedrukt zegel in roden wafle.

5Se boo?f5; &onop ÖaDDe Den 16. Mctoemb$i$ anno
1 590. tot iiicljemont aen De fóoninginne op ïjaren
ïafï obergegeben feïter Difcouc^ bpljcmtotltonDett fFol
in gef cï)?;ff e gcfïcït / ban fijne Dicnfïcn Den landen
gebaen / en tot beranttooojDinge en ontfcïmïDmge
ban 't gene Ijem bp fijne quaettoillige te ïafle gelept
töicrbc7daer ban top bier boren bermacntljcbben/
't toeïït top Daerom alhier upt Den francoufe gctranjS? <©iffOi:r,a>
lateert/ fulïcn ber&aïen / lupDenbe al^ boïgt.
en bers

AEn de Koninginne , Me-vrouwe ; hoewel het
een onbetamelijke en qualijk voegende fake is hem
felven te prijfen, en te prediken fijne weldaden , nochtans om uwe Majeftcyc; bevel, en om den ftaet daer in ik
my tegen woordelijk bevinde voor de onwetenheyd der
gener welken ik door de genade Godesfo goede enfo
getrouwe dienften gedaen hebbe, en het welvaren gevordert , dat fy tegenwoordelijk ten haren genoegen
genieten , wert ik gedwongen te doen een kort en gefchikt vermaen,op dat u Majeft. daer door moge fien dat
ik my ten rechten beklage, van 't ongelijk dat ik lijde.
'tSijn 18. jaren geleden , dat mijn Heere den Prince
van Orangien hoogl. ged. (na dat ik hem goede dienften
hadde gedaen gedurende onfe gemeene ballinkfchap)
my gefonden beeft na de ftad Enkhuyfen in den jare
1 57a. met commiffie als fijn Lieutenant en Gouverneur
van de fteden en landen van den Noorder-quartiere, om
door induótie , correfpondentie of andere middelen
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defelve te dwingen en onder te brengen , en daer na
defelve te bewaren , verfekeren en behouden van alle
geweldige verdruckinge , onder het beleyt van goede
uiftitie en politie , in welken laft en commiflie , na
't veroveren der fteden en landen, ik mijn vermogen
en daer toe gebruykt alle mogelijke
gedaen hebbe
fterken , behoufoige, vlyt enarbeyt, om defelve te en
, liften, yerpraótijk
den en béfchermen tegen alle
fcheyden aenflagen en aenvechtingen des vyands , niets
nalatende by dage of by nachte,tot haerder behoudeniffe,
fulx dat door Godes genade Noort-holland met fijn Eylanden bevrijt is gebleven van inval , en verwoeftinge
des vyands , dan als hy woede en heerfchappye hadde
in 't herte van Holland, en fo groten geweld gebruykte om dat te vermeefteren my van allen defen gedragen
aen die , die als doe 't bewint der gemeene faken gehad
hebben, en na dat door de fonderlingegoetheyddes
Heeren, door vereeninge en unie der fteden en vereeni«de provintien , Holland bevrijt was van den vyand
feer benaut hadde , verlatenen'c gevaer 't welk haer fo van
mijn gouvernement (met
de de fteden en fterkten
hun nodig garnifoen) voorfien met de compagnien en
krijgs-volke van mijn regiment , heb ik my ook gebruykt met het overige tot onderftand van de fteden en naburige landen van Gelderland, Over-yflel,
Vriefland en Groeningen , vergefelfchappende de
Graven van Rennenberg en Hohenlo , met den Generael Noritz , op de aenflagen , belegeringen en beftormmgen der fteden Campen , Deventer en Groeningen , in 't ontfet van Steenwijk en Lochum ,
en alfo den voorfchreven Grave van Rennenberg, die
Gouverneur was van Over-yflel , Vriefland en Groeningen , door de verkeerde mifleydingen der Spanjaerden hem hadde laten bedriegen , en vervallen was
van de goede fake , wefende daer van heymelijk verik alle naerftigheyd en vlyt dach en nacht,
t,
wit igdede
helpenuyt,
d te
Vrieflan
eerdevanin fijn
de wel-geaf
om
ement
gouvern
en landen
de ftedenfec~tion
dat alle
fijn handen gerukt , en voor de vereenigde provintien verfekert werden , in voegen dat den voorfchreven
Grave weynig fteden behielt , onder welken wa« 't kafteel van Staveren in Vriefland , 't welk ik daer na belegerde met een hand vol volk van mijn krijgs-volk, om
te verhinderen 't ontfet en verfterkinge , 't welk de
voorfz. Grave daerfendenmochte, en'tfelveopmijn
credit beftormt hebbende , hebbe 't felve gewonnen
en afgebroken , de ftad fterk gemaekt , en andere
plaetfen over de Zuyder-zee,feer nodig en bequaem om
den vyand te verhinderen d'inkomfte in de voorfchreven Zuyder-zee tot verfekeringe van de zee-vaert en
't land van Noort-holland , welke die van Holland alsnoch behouden, en zijn tot den jare i f88. (ten tijde
des misverftants , ontftaen tuflehen den Staten van Holland ,en den Grave Mauritius en my) bewaerr geweeft
(gelijk de andere fteden en fterkten van Noort-holland)
by het krijgs-volk van mijn regiment. Belangende het
gouvernement , orden en beleyt van oorloge of difcifalik
pline militare gehouden onder mijn krijgs-volk,mede
fy
niets feg^en , my gedragende aen de gene daer
omgegaen hebben , felfs aen mijn quaetwillige. Of ik
nu in defen mijnen getrouwen dienft volhert hebbe met
een fonderlingen yver tot behoudenifle en vorderinge
van ome gemeynen chriftelijke fake, en door Godes
genade als noch daer in volherde tot mijnen laeften
adem. So ift nochtans datdooreenigebofeenfpijtige
geeften die tegen my ooi fake genomen hebben door ydele en bofe jaloufien , ik vervallen ben in groot ongeluk door het misverftant by den Heere Grave Mauritius
en Staten van Holland,in voegen na dat door de voorfz.
geeften argliftiglijk was in 't werk geftelt de muytenatie en rebelheyd mijnder eygen foldaten binnen der
fteden van Medenblik , ben ik ( tegen wille en raed
der Staten generael , en Raed van State) by den voorfchreven Heere Grave en, Staten van Holland belegerd
geweeft , welke belegeringe federt wert opgehouden , na dat door incerceiUe van uwe Majefteyt en middel des Heeren Baron var. Willugby , en desRaedsheeie Killegrey feker traüaet en verdrach gemaekt was,
tuflehen mijn Heere den Grave Mauritz en de gedepu-

teerde van den Staten van Holland ter eenre , en my en
mijnen foldaten , en borgeren ter anderen fyden , in de
maend van April in den jare 1588. by welk gefey ten
verfproken is geweeft , gelijk breder in den voorfchreven tractate begrepen is , en in de memorie gegeven
aen den Heere groten Treforier by ordre van uwe Majefteyt in de maend van Oótober leftleden, tot welken ik
my gedrage , om lankheydtefchuwen. En hoewel ik
ten tijde van den voorfchreven tractate geenfins twijfelde aen de Heeren Staten goede trouwe , handelende
oprechtelijk , maer dat fy na hun beleeftheyd en plicht,
om uwe Majefteyts ïefpect en aeniien , volkomen en
voldoen fouden allen poinclen by hen belooft , fo is 't ,
dat ik t'mijnen ongelueke bevonden hebbe , 't gene ik .
noyt hadde konnen denken , te weten dat fy ingeenen
voornemens fijn geweeft my hare trouwe te houden,
als de oorfaken fouden verlopen zijn die hen fulx hadden doen beioven, want federt den traclate ( fonder
te fpreken van hare notoyre contraventien) hebben fy
tot nu toe t'mywaerts geenfins na gekomen nochte volbracht het minfte punft van hare belofte , gelijk ik noch
verftaen hebbe by de lefte brieven uyt Holland by mijnen Agent gefonden, niet tegenftaende mijne inftantienf
en lange aenhouden en yerfcheyden recommandatien ,
en namentlijk de laefte door uwe Majefteyts gefanten ,
de Heere Wilkes en Bodley , welke het uwe Majefteyt
belieft heeft in mijn fake 't befte te doen , daer van ik
uwe Majefteyt hooglijk bedanke. Mits welken en om
het grote ongelijk , fchaden en onkoftcn die ik terwijle
lijde, en langer niet uyfftaen kan fonder mijn geheele
verderf , ik genootdrukt geweeft ben te verfoeken
uwe Majefteyts hulpe , om door uwen middel te hebben voldoeninge en vernoegen van den tractate , door
uwe Majefteyts aenhouden , gemerkt Me-vrouwe ., ik
weet feer wel van de ongerijmde onfchulden en qualijk
gegronde redenen die eenige van de Staten achter my
gehouden en voorts gebracht hebben , en wat dekmantel fygebruykt hebben en noch gebruyken > om haren
onwille te bewimpelen tegen my, en om doorvooroordelen de herten van allen eerlijken luyden te voorkomen ,doch der waerheyd onwetende en te lichtveerdig in 't geloven. Seggende: dat gedurende mijn
gouvernement ik fuiken gewin , conquefte , en ophopinge van gelde foude hebben gedaen , dat ik middel
genoeg hebbe om my t'onderhouden , dat den ftaet van
't land niet lijden kan my te voldoen , ook om de confequentie, dat ik ook oorfake en aendrijver foude zijn
geweeft (fo fy den Heere Caron geantwoort hebben)
van de twiften en populaire faclien , om te excuferen
het weynig refpect dat fy hebben tot de recommandatien die uwe Majefteyt belieft te doen in mijn fake :
maer genomen dat het feggen der voorfeyde Staten
waerachtig ware ('t welk niet is) wat wet, bid ik, fal
haer ontflaen van niet te houden de trouwe by den traclate belooft , nadien felfs de Heydenen gewijt hebben dat men die den vyanden houden foude ? maer ik
antwoorde hen ook dat die gene welke van mijne grote conqueften fpreken , fulx argliftelijk , of lichtveerdelijk doen , en fonder wetenfehap , en dat fulx onwaerachtig bevonden fal werden, 't welk ikookongevaerlijk a jaren geleden , den voorfchreven Heeren
Staten van Holland gefchreven hebbe , dat mijn conquefte niet veel konde doen tot mijn onderhout, dan
felfs doen ik noch niet verkocht harfde tot mijn onderhout en betalinge der gee.ne , welke fyexpreflelijk belooft hebben te voldoen , en my teontlaften , maer
dat mijn conpuefte veel minder was, en beneden de
fprake en afgunfte van eenige malitieufe. 't Is wel waer (Fol.
dat my geen middelen ontbroken hebben om goede
conquefte te doen en my rijk temaken , fo wel als eenige andere die gelijken laft en bedieninge hebben gehad ,had ik fo feer gefocht myn eygen voordeel , als
des gemeynen befte: maer die, dewelke van den aenvank van myn Gouvernement van Noort-holland het
bewint der faken hebben gehad , weten feer wel dat
ik van de buyten , brandfehatten , en fauveguarden
van den vyand gekomen , felfs van de breuken van
mishandelinge tegen myn eygen perfoon (daer mede
eenige hun felfs beurfengevuk, en tot hun eygen nut
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gewent hebben) veele liever gewilt hebbe'tgeheele
land te verderen, als mijn huys alleen', en hebbede
Staten goetwilliglijk byfondere rekeninge gedaen ; fo
weten fy ook feer wel, datfymy fo groten tra&ement
niet gegeven hebben , om eenig groot voordeel te doen,
welke of ik fchoon gedaen hadde , fo behoorden fy my
niet te wangunnen , gemerkt fulks een rechtveerdige
beloninge foude wefen van mijne dienften, enfouden
dei halven ook geen reden hebben , om my niet te voldoen van hunne fofolemnele beloften van den voorfz.
tradate, noch voorts brengen den ftaet van den lande,
welke niet lijden kan my te voldoen, ook niet om de
confequentie : want ik heb mijn altijds aengeboden, fo
fy hen wilden voegen tot de voorfz. voldoeninge , dat
fy vanmijnderfijden , ten aenfien van den ftaet van den
lande, fodanigeredelijkheytfouden bevinden, datfy
fouden te vreden zyn, en heb hen geantwoord dat de
confequentie , van dat fy hun belofte houden fouden ,
niet konde ftrecken dan tot haer eere,gelove en wel achtinge : maer fo veele fcheelt het dat fy daerom eenig gelaet getoont hebben , van my eenig vernoegen te willen
geven, dat fy felfs op de laetfte brieven (die my uy t Holland gefonden fijn geweeftby mijn Agent) niet eens gewaerdigt hebben federt den tra&ate gemaekt , op alle
myne verfoeken , brieven en memorien , my een woord
te antvvoorden.Wcl is waer dat fy geleden anderhalf jaer
den Heere Caron op uwe Maj. recommandatie verklaert
hebben , dat fy te vreden waren my te bevryden van de
betalinge der burgeren van Medenblik , (daer voren ik
verantwoord hadde) te willen verftaen tot horinge van
myn rekeninge, en dat ik foude gehandelt werden in defen gelijk anderen Overften, Colonellen en Kapiteynen,
die 't land gedient hadden , (al willens vergetende dat
hen 't voorfz. tractaet nader verbind of verpligt) maer
wat ivTer van gekomen ? zy betonen feer wel datfe niet
gedaen hebben dan by maniere van quytinge : wantal
is 't dat fy federt eenige van dien goede fommen betaelt
hebben , en dat den ftaet wel lyden kan even fo wel my
te voldoen ,fo is't dat fy veeleer lyden my te tormenteren
en te quellen doorfommatien en proceflen, (tot gedwongen te werden myne goederen te verkopen en te verpanden, totbetalinge der gene welken fy verbonden fijn
te voldoen) ajs my te geven eenig geld , of een penning
te ontladen . Maer dat fy tot een volle mate van defe myner vreemde handelinge , my noch gaen befchuldingen
achter mynen rugge , dat ik foude zijn geweeft oorfake
en aendry ver van de fcheuringen,twift en populare fadtien en muyteryen der foldaten, dat doen fy om hun quaet
beleyten uytvluchten ecnen glans te geven , en om uwe
Maj. en feer edelen Raed te abuferen en mifleyden , en
omdegoedegenegentheydvan uweMaj.temywaertste
vervreemden , en om 't goed gevoelen en oprecht oordeel, 'twelk uwe Maj. altijds gehad heeft, van mijn
oprecht voornemen en bevorderinge , en rufte van
't gemeene befte , en behoudenifle van uwe Maj. eere.
En ik antwoorde hun (onder reverentie) eenepure calumnie en te groven logen, die fy nimmermeer fullen
waer maken , maer ik wel het contrarie , is 't nood. Beliefden 'tGod dat mijne fake voor uwe
. Rade met
mijne befchuldigers mocht gecon front Maj
eert worden ,
dan foude men bevinden wie fchuld hebben foude.
Maer fal my yemant feggen wat reden is 't uyt den grave te halen en weder te verwecken de gefchillen en
oude wrocken , die door het traótaet van Medenblik
geftilt en begraven zijn geweeft, en in volkomen verfetinge gebracht : 't zijn de Staten dewelke vergeten
ebben den vrede en verdrach in den voorfz. traóhte gemaekt my
, oorfake gevende hen te antwoorden, en mijne eere te verdedigen. Ik hope Me-vrouwe dat u Maj.
by dit kleen verhael fiet , dat ik my ten rechten beklage,
en verfoeke uwe Maj. hulpe , om door uwen middel gepreferveert en befchuttet te worden van eene geweldige
onderdruckinge , en mijn geheel verderf , ruyne en
ondergank.
Me-vrouwe , kufTende feer onder daniglijk uwe Maj.
handen , bidde ik God na dat hy u befchermt en bevryd
heeft van fo veele quaden , onheylen en dooden , welke
uwe Maj. van allen kanten omringelt hebben , u de genade te verleenen , dat de Chriftenheyd wel haeft moge
gevoelen de verloflïnge van de tyrannyc die haerver-
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drukt , en uwe heroique grootmoedige aenflagen zegenen, tot fijns naems eere, uwe Maj. lof en glorie.
Tot Londen den 14. Novembris if 90.

<©m nu eeng epnbe te maften ban be faften ban &&
nop / DctiJijle jjp niet langer in ben bientt ban ben Uw
be i$ gebïeben f geïijft top berïjaeït tobben / en bat ïjp
ïjet befeïjept banbejaerïijftfenjfpenfiebanioooguls
ben gebucenbe fijn en fijn bocïjter£ ïeuen / ïjiec boren
berïjaeït/ in boïboeninge ban aïïe fijne pjetenfien ïjab*
be ontfangen/ fo $ ïjp ontrent f^acobi pacr na/
anno i?Q3.upt<£ngeïanbgefcïjepben/ ïjebbenbebe
ïioimirjinne en bk ban {jaren föabe ïjoognjft bcbanftt
ban aïïe ïjet fabeue en goebe gunfïe ïjem aïbaer betoe^
fen/ toeïft fabeur fefterïrjft nietftïepntoaggctueefï/
toant beïjaïben 't gene ïjaee Maj. Öem gebaen ïjabüe
bp be Staten ban feoïïanb om tot een epube ban fijne
faften te nomen / fo ïjabbe ïjare IBaj. öem ooft begif*
tigt met eenonbergebloeptïanbbanmeefteïijftegros
te / ïjet toeïfte ïjp ïjabbe begonf! te bcbijften en upt ïjet
toater te bjengen / ïjebbenbe fijne refibentic genomen
op be ruine ban een oub ftafïeeï / en foube aïbaer tocl
goeb p?ofnt gebaen Rebben / maer boo? bien ïjp en fijn
ïjupg-bjoutoe be fpjafte niet ftonben/ enoberfuïftg
met be <£ngeïfe in fuïfte faftennietftonbe omgaen/
geïijft ooft be ïjupg-ïupben bic ïjp upt ïjet^oojbetquartirr ban ïfolïanb aïbaer ontboben ïjabbe/ om befe bebijftinge te $d$m boen/ met ben Cngeïfe niet
ftonben toeï acco?beren / foiö ïjp boo? ïjet aenïjouben
ban fijn ïjup£-ö?outoe en eenige bocïjterbiegeljout
toa£ aen een €beïman ban ® ofï-bjiefïanb / genaemt
Hoetert j]&anmïiaa / ^eere ban £em$ / baer upt
gefeïjepben/en guam ïogeren in be boo?fïab ban 3Lon*
ben / fenbenbe banHin in 't Boo;ben ban <£ngeïanb/
fijn ïjup£-b?ou en bocötcrna<!Bofï-bnefïanb / enljp
bitef in Cngeïanb tot bat ï)P een epnbe ïjabbe ban fi>
ne foïlicitatien/en ontfangen be bneben ban berfeftert*
ïjepb ban be Staten ban ^oïïanb boren berïjaeït/ boe
$ ïjp geboïgt/ enontïjicïbïjemtot^o?benin€)ofïbnefïanb / tot bat na net obergaen ber flaD <&iomiw
gen m 't jaer 1 594 ÖP ïjem begaf met fijn bocljtet <&*
merentiana ^anonoja 't ftafïeeï tm 3Dpe/ geïegen
op be frontieren ban doeningen bp ber jee/ bpïjet
bojp genaemt ^eter^buren / aïtoaer ïjp in 't ïefïe ban
't jaer i^6» upteenmeïancoïpïjumeur/ bieïjpin
^ngeïanb gebat ïjabbe / in apoplerie berbicï/ met bc*
robinge ban fijn finnen (of geboeïen) burenbe fijne
fieftte ftreeg (jp een ongeluft bat ïjp bp 't buer toefenbe
fijn Dembe begon te bjanben / en fijn rugge toat nue. fie / boeïj eenige bagen baer na toeberom tot fijn fek Sonops
ben geftomen 5ijnbe/ oberïeet ÖPbena.^Junpttoee
uren na ben mibbag 1 5-97 (oubc ffijï fo ift meene) out oöeclDDeit,
5ijnbe 68 jaren/ en toerbete ^eter^buren in'tbo^p
ban 't boojfs. ftafïeeï ten bijtte eerïrjften bcgraben /
fijn ïijft toerbe bcreert met be pjefentie ban 43?abc
X^iïïem ban Baffau <{5ouberneür ban ©.n'cfïanö en
<0|oeningen / met ben toeïften ïjp in fijn ïeben grote
b,?ienbfcljan onberDouben ïjabbe / ten tefpeetc bat
cè^abe 3|oban ban l^afTau be ©aber ban <6^abe Wil
ïem / fcfjepbenbe upt btfe ïanben na ^uptfïanb / ben
feïben fijnen foon om fijne jonftïjepb ïjem öabDege^
recommanbeert / opfigte op ïjem te nemen. <£n alfo
ïjeeft ïjp be ïgfrente ban 1000 guïben jaerïijftg toepnig
jaren genoten boeïj fijn boeïjter ^merentiana ï)eeft
befeïbe noeïj 28 jaren na ïjaer babcr£ boob ontfangen.
^onop i^ geboren getoeefl tot ïtaïfter in ben ïanbe
ban €ictfJ en aïtijb geïjouben boo^ een ïïibbermatïg
«Êbeïman / fijn baber toa^ genaemt 3Lamb?echt ^>o^
nop / een €beïman / rijbenbe met bijf pacröen onber
be 23enben ban ojbonantie / toa.é gcljutoeïijftt aen
't gefïacïjte ban ^au / genaemt ^errijupfen/ ïjp toa^
na fijn g?oot-baber genoemt ^iebncïj ^onop/bie ooft
een man ban toapenen toa^ getoeefi/cn ïjabbe getrout
een eenige boeïjter/ genaemt üoffrou Jffêargricte ban
^?aftcnburg / ïjp ïjabbe noeïj een b^ocber Uk tot Mecïjeïcn geftout toaé / betoeïfte ouber toaé ban ïjp / baer
ban noeïj een foon in't ïeben i$( genaemt ^r. 3lam^
b?egt ^onop/fnnbe Canonift ^ü. JBarien VHttedjtf
ban tooont bupten JBeeïjeïen op be 25necï)t/ fittenbe
onber contributie ban be peeren Staten generaeï/en
S3b
fijn

liaci ban t
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fijn €rceïïentie ; in fijne jeucgt té be boomoembe
Éncbericg &onop flctocefl <£beïman ban bendeere
.ïBarimiliaen ban SSoucgongieu / ji&argui£ ban
$3cberen en ber ©eere/ <£ouberncuc ban^oïïanb/
Eeïanb / Befï bjiefïanb en ïïttecgt / en geeft gebup*
ricgïijRgebientonbctfgn benbe ban o?bonnanticn/
met 4 peecben / üan be beïegecinge ban föucngout af
tot ben bzebe uitlegen ben ftoninft g>giïippu£ be 1 I.
ban &pangien en ïtoninR l^cncift ban ©janhcgft :
en $ baec na anne im. in SÜpnï ut ^oïïanb ge*
gutoeïijftt niet een 3)offcotttoe genaemt4liatiaban
H&aïffen/ bi'e maec eene fufiec gabbe/ getcoutaen
gjonft-gece $autoeïg ban ^aefïcecgt / #ecce ban
v^mpnen. <èonop tooonbe ïange in ben i£age / in
get jaupb-epnbe in fijne epgene gupfinge / en toa£
ïjiee in tfèebcclanb aï£ aen be©elutoe / tot Wpccen /
in 't &ticgt ban Utcecgt / tuffegen fl&otcum en
$eu£ben/ ooït tuffegen Hepben en^clft ehanbete
pïactfen ntcec/ in ccf-ïanben toeï gegoeb/toaec ban gp
boo? be faRe ban IDebenbïiR / bctoijïe gpin €nge*
ïanbtoag/ een goeb beeï mofibeeftopen/ gcïtjRooft
fijn bocgtec nabecganb gebaen geeft / boeg uefit
ftjn bacgtetg bocgtec ( tic gegutoeïgRt té getoeefï
aen gionRgeet J©tHem ban l&atgeneffe ) nocg een
goeb beeï ban befeïbe goebeten. &onop öteït Öem
al$ Cbeïman met jagen en bliegen ; en fo in ben
jace if6^ be üoninR ban ^pangien booj be nie*
toe 23ifTcf)oppen be ^fnguifïtie toilbe in be j&ebecïan*
ben inboeten/ baec gen ben $cbccïanb fm UM te*
gen fetten/ geeft gp gem met benfelben <gbeïbom
betboegt / en gec becbonb bet Abelen mebe onbec*
teftent/ baec boty gp anno 116 j. mebe upt ben ïan*
be berttoeïten i$ metfïjngup£b?ouenftinberen/ en
geeft fïclj tot «ïÊmmeriR tn ben ïanbe ban Cïeef bege*
ben / en i£ ober fuïfc£ upt ben ïanbe gebannen / en
3ijn fijne en fijne gup£b?outocn goeberen geconfig*
queert getoojbem W$ nube$?inceban<@rangien
googï: gebacgt: aen becfegepben koningen / ©o?flen
enlfeecen / tic mebe upt ben ïanbe om betpeannpe
toag getoeften/ obec aïfuïn getoeït gem beftïaegbe/
guïpe en bpfïanb becfocgte / foo $ be boo^f?. &onop/
öoo? ïafï en commiflïe ban fijn <£rceïïentie aen be &o*
ninRïijRe iiBajefïepten ban ©enemaeften en &toe*
ben gefonben/ totbojbetinge bec gemeene fafte/ en
geeft f^ncn ïafï gettoutoeïgft beccicgt / geïtjft top in
ïjet bijfbeuoeft banbefeonfe befegzijbinge een^beeï^
becDaeït gebben / ooit boo^t in ötcriflc ban ben #?in
cc ban ^cangien met tyie peecben geceben / en in bec;
feïjepben tocljten ïjem geboïcïjt. €ot bat ben boo^f5.
^unce ïjem na «i5nRöupfen en \ytt Boojbec-quactiec
gefonben ïjeeft/ baec öp uptgececgt ïjeeftaï 't gene
topinonfe boo^gaenbe boeften becjjaeït gebben/ geïpt)pgem ooit baec natenbienffe banbe<^enecali^

tept in becfcöepben tocgten en beroeringen / fo in
©jieflanb/ o^bec-pffeï en eïöec^ geeft ïatengeujup*
Ren / 5ijnbe obec al bp aïïen i^eecen/ 43oubecneuc0 en 1588.
ïtctjcg^ obecfïen in grote ceputatie / tot bat &p bp tij*
be ban titn <£jabe ban Hpceflec / trie n£ pactpe bp ge*
geeïgebjeben geeft/ om bat gp nictoc eomtniffie eti
iufïcuctte ban ben feïben ontfangen en gem eeb ge*
batn gabbe/ baec boo^gp tngcote ongunfïebanbe
Staten ban i|oïïanb / fgne CrceHcntie ban j^affau/
en ben <$L?abe ban j|ogenïo gecaeht i^/baec beele par*
tpfcgaponbecgemencgtcu gebmpfttijS getoeefï; bp
geeft obec 15 jaren 5Lteutenant <6oubctneuc ban
get j^oojber-quartitc en ïöatecïanb getoeefï / 00U
boo? een tgb ?fibmicaeï ban be ^upbec-5ee / en <JToïo*
neï / gp gabbe obeeïeeft 7 3liemenant£ ban fgn <0ou*
becnement / en onbec befeïbe ttoee gefyoebetg/ 3Jon*
necen ïlaceï en I&ilgem ban 3Bgngacrben/f bnen ban
ben ^eere 3}acob ban JBgngaecbcn/i^eerc ban J$ijn*
gaeröen en t3uocgb?oeft / ttoee fraepe / RïocRe / ff go*
ne en bticcfbc jonge mannen / bepbe m ben bienfï ban
ben ïanbe in be oorloge omgebjacgt s na be boob ban
fyn eerfle gnp^b^ou ^offrou Jlföaria ban JMfen /
( tiit moebec toa£ ban fgn eenige bocgtec ^offrott
Cmcrcnriana ^onop ; fnue anbere Rinberen toaren
jong gefïo?ben ) betocïRc tot CnRgttpfen fïerf ben 12.
^eecmbee 1584. oub 51 jaren/ i^ gp toeberom ge*
gutoeïiRt binnen 'g jate$l te toeten / ben ^4. Bobcm*
bec 1 58 5. aen 3Mfton 3(ogamta .fBepfcge upt 05?oe*
ningecïanb / maeenfegap ban fijn bocgterg man /
toeï bejaect en toebutoe fgnbe / en gabbe te booten
bue man^ gegaö / te toeten ben ^cece ban ©eflec*
tooïbe / ^incRaect en .^muUinft/ fp fïozf boo? gem tot
^ojben in d^ofï-bjtcfïanb ben 19. JiBartg 1 596. <§o*
noptoa^ nietfeec geïeect/ nocgtau# beminbe gpbe
geleecbe ïupben feec f be p?ofefTie ban be gecefomieec*
be Heïigie / en bojbecbe be ^ebicanten in aïïe manie*
ren/ enbetoonbefe gcote b?ienbfcgap/ gptoa^niet
genegen tot gcote inaeltpben nocg banhetten / nogte
tot bjonftenfcgap / gp gabbe ftjn geneucgte aï^ gp ïe*
bige tijb gabbe in becRecen / bliegen / jagen en in fijn
paecben. §ic\t feec goebRcntgJ-bifcipIine en o?b?e
onbec fijn ïtcjjcg^-boïR / engieït goebc eo?refponben*
tic met anbere perticuïiere <©ouberneur^ / bpfonbec
met ben <0?abe J©iïïem ban Baffau/ <0ouberneuc
ban Buefïanb / onbergieït grote henniffe met Mr*
Willem SÖarbefiu^/ fobp tgbeban bat befeïbe gent
in 't ^oo^ber-qnartier ontgieït / tot bat gp na Cnge*
ïanb bertroR. ©e ^?ince ban ^angie goocgï : me*
mo?ie gieït feer beele ban gem/bie gem bele bertroube/
en aïsl bc guttce ban <@?angien oberïeben toa^ / fonb
gpaên fijnen fonebenjegentooojbigen^tnee/ boo^
3fan IBicgieïf5.^ebiR. ban «BjotetyoeR/eeniae bïan*
cen/bie gp ban fijn ^eec babec nocg onbec gem gabbe.

faerdicht van fijn overlijden.

IonCkcr dlcderlCh fonoll , goVVemcVr In VVeft- Vries Land,
raeCkte Met de ftatengeheeL In onVerftand ,
en fterf ten dlICke In groenlnger-Land.
©?eemtie
tiaetj ban
ceuenl
ZO
cïiEloo:/i)tc
j>onop
iaten ge
ölCllt
liaööc.

9» moet giec nocg een bjeembe fafte becgaïen ban
eencn
Moo? / hic toeï
omtcent ^o jacenbenboo?f"5.
^onopgebientgab
/ befetoecbemetïiefbebebangnt
aï^gpop'tgup^ten ^gït tooonbe/ banbe<©ienf!maecgt / gp toerbe jaïoer^ op fijn mebe-ftnecgt / bicn
gp boobïgR quctfïe ; aï^ gp begon te betecen / bebe
be Moot gepmeïgft fengn in fgn fpgfe/ 'ttoeïR be
bocgtec ban ^onop becfiaenbe/ goïpfp ben patiënt
met Cengoom/ fobatgp't fengn upt b?aeRte: be
ï|eece Manninga toajS op bat pag om fgnaffaicen
ban gup^ / &onop tec tafelen fittenbe / fag be IE00?
batbe^ienfl-maecgt benfïeften etenb^acgt/bolcg*
bc gacc meteen me0 omgaec teboojfïeRen / enftaft
fofel toe bat get meg in ftnganb bjaft/ ginRboojt
na boben nam een bijlinfnn ganben / enbinbenbe
cen#agiebpben fieïtenRnecgt/ gafeecfl ben^agie
ecnflacgbatgn acgtecobec biel/ cnbecmoojbebaec
na
ben fielten Rnecgt/ ^onop gocenbe get geheg't ban
bemaecgt
/ ïoopt ban tafel na boben toe/ be «ïlBooj
ftomt gem tegen / &onop tafl gem aen / gp fepbe bat

gp gem fottbe ïaten gaen of bat gp gem niet fottbe fpa*
een / ^onop geeft gem goebe tooo^ben / b^aecgt gent
b' oojfafte ban ftjn bertooetgepb / bact op gp fepbe
bat gp fgngup^ ban boebenen fielten gabbe toilïen
fttpberen / baer op gp gem opfloot / onbcrtufTegett
benlBoo^boojeenicg bertreït-pïaetfe ontfïopen fijn*
be/ bloot in 't ^o?p in een herberg/ baer gp terfiont
acgtergaeït en gebangentoetb/ ïjuberfoegt aen fijn
Hecre bat gp 't gem toiïbe bcrgebc(n / om bat gp gem
10 jaren troutoeïyft gebient gabbe / feggenbe fig te
toefen een ïtoninr foon in fijn ïanb / en meenbe be
3Jufiitie met een geïb-boete te mogen boïboen / maec
alfo gp in ftjn ïaetfïe erautcn behenbe bat gp aïïe bie
ban get gup^foubcbeemoerjtgebben/ fo gp ecnfïot
gabbe toeten te binben om be pookte ban be buigge te
jïupten/ op bat niemanb op 't gup£ gabbe mogen Romen fo
/ tocrb gp bp fententie bertoefen / en ben 9.
aDctob?tói?9d. ontgooft.
V&n gêbben mtïang genoeg bergaeït ban begeïe*
gentgepbeufaïten ban ben oberfïen^ouop/ baerfo
beeï
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taeb metenbe om te tentetten tot bektoettetten
muptecpen Die in betfcljepben Hebr n booj quabe bèta*
ïinge bec foïbaten ontllaen macen / en bat be oneenig*
beben en pattpfcbappcnbagelrjft^bermcerberbcnen
toenamen/ baec toe nocb biel bat be Staten ban bc
P?obintie ban Htcecbt(baettebiectijbDefactienen fFol I04)
partpfebappen fttt getyeben merben) ooft berftïaet*
ben bat bate contriuutien niet be|lanb maren/ om bt
maebt ban ben ütoninft ban ^pangieu baer mebe te
mebccllaen / en boc-meï fp ooft berftlaetben bit mei te
fulïen continueren fo ïange bare p^obintien in bieiHaet
bïeben/ en niet becargerben/ of be conttibutien bp btn
bpanb / of boo? inïegeringen of fouïen niet bo^öct te
niet gebaen of benomen mojben.&o berfoebten fp bat
be Staten ban^oïïanb/ Éeïanb en 3©cfl-b?iejïanö
fouben betftïaren / fo fp meenben De oorloge te conti*
mant be fStaten
maten
in oefen
i'n aïfuïftcn
pet* nuecen / mat afTïfïentte bit ban <6eïbctlanb/ Utttcfyt
pïeritept
batfe niet
mijlen
mat tijb
fp beginnen
of aen*
battgen fouben / mant beljaïben bat niet jegenftaenbe en (©bec-pffeï ban baec te becmatbten fouben bebben/
De menigbuïöige ftïacbten en temonflcanticn ban bit fo ban cuptecen enftneebten/ p?obi|ienbanbib?e^/
ban Üolïanb aen be ^bctigbepb en bie ban berege* munitien / aï^ geïb/ ingebaïïe baec-ïupbec p?obintien/
ringe gebaen/ ftonbe baet in niet booten metben / of eenige ban bien bp ben bpanb aengebocfiten mocb*
nbecmitg be obertoïïigbepb ban be tupteten en ftnecb* ttn mo^ben/ be Staten ban iifollanb geenflng gene*
ten/ en bat be ©enbelcn nietmecbengecebjefféect/ gen mefenbe om baet tot eenige banöeïinge ban b?ebe
noebte ben flaet ban be oorloge betgeïeften met be ge* in te laten/ om be tebenen bit mp genoeg in bit en
meene n libbcïcn en inftomfle ban ben ïanbe/baec öoo? boo?gaenbe boeften becbacït fyebbenl Demijïefpbet
heel bifojbjre en onbienflen maren gecefen/ alfa Deo? baec boo? fyielbm bat Den gebeeïen onDerganft en cuk
't gebeft ban betaïinge ban ben oo?ïogg-boïfte / De ne Deg ïanb^ en bec ceïigie Daec upt bolgen foube / fa
platte ïanben binnen l^ollanb / bpfonDec in eenige fp ben (6?abe ban Hpceflec / aï^ bp be eec|le cepfe na
quartieecn grote fcbaDe en obecïafl mofïen lijben/ tot «ZEngelanb bectceeften foube bupbïnft baboe betftïaett;
grote berminöeringe ban be conttibutien ten pïatte 3ijnDe in Defe geïegentbepD getefoïbeett om met ge*
ïanben / beljalben bat in be fleDen ban s^oHanb Die op meenbet banb baet in te boojfïcn/ pat be ïanben in ee*
öe Jfrontieren niet maten geïegen/ gtote menigte ban nigbept en öefenfie tegen 't gemeït bet bpanben moebten blijben geconfecbeect/ en met fpoebige bebojbetin^
ruptetcn en ftneebten genoeg continueïijften onDec*
ge
ban
aïfuïfteerttao?binatifemiöbeïenenconttibu*
bouöen mofïen meröen /fonDec eenige Dienflen te boen/
tien
/
aï^
ben noob ban ben ïanbe ma^ berepfebenbe /
tot grote beïafïmge ban ben lanbe.<£n aïfo bp be &ta*
tengenecaeï/ tottmee-maeïnoöigbebonben ma£ en booten / gemerftt in be meefle noob be meefle couta*
gecefolbeecttégcmcefl/ een groot getal buptfe rup* gie/ pbec en gettoumigbepb moet bemefen metben.
teren en (meenten in beft ïanben te boen nomen / om Rebben tot bitn epnbe betfebepben betgabecingen ge*
tien bpanb te beïbe te mogen bejegenen / maet in bit bonben / om niet aïïeen ben-feïben / maet ooft be na*
tan ïloïlanb genoeg be tmtt buien dabben moeten bucige p^obintien niet alleen te couragieren tot be
blagen/ en §m baet boren becbinben/ bebaïbenDe continuattröec oorlogen/ maet ooft befeïbe alle moge*
grote lajlen en ftoflen Die in f ollanö en tementen njfte affl|lentie toe te feggen / op Dat be b?ome ingefe*
fjabben moeten geb?agenmo?ben/omben#betflen tenen ban bien in tecotnpenfe ban bate boo?gaenbe
ien ïïitmeeflerg te becmilïigen / fo bat bit ban |f oïlanö confiantie en alle De geleDen fmatigljeDen ban Det 00?*
baet boo? feec becaebtett maten / en niet jegenflaenbe ïoge/na \itt bctgoten bïoeD ban Den i|eete $?ince ban
aïïeuptetflebeboicennectfligötpbbp befeïbe gebaen (©tangicn / fijne Heet bjoeberen / en anDete fijne be*
om bet oojïogg-bolft tot aïfuïften o?b?e en getaï te manten / en ban fo beeïe mannen/ ^betflen en ftapi s
tyengen / en futnë te boen gebmpften / bat be ïanben tepnen ban alle quaïitepten / niet fouben ballen m be
baet booj gebient en gebefenbeett modjten mojben uptet|le eïenbe/mtfetien enftatijbigbeben/toteen fpot
na bebotén/ fo ftonben fp baet toe niet getaften/ maet ban alle natiën / tot een eeumige febanbe en bifcepu*
mofïen baec-cn boben mebe fonberlinge gtote fcbaöe tatie ban befe ïanben / en be goebe ingefeten ban bitn,
ïnben / obermitjS 't «Êngelfe gatnifoen ban ben 23?ie* Cn <0oö aïmaebtig bteft in Defe pctpïejcitepten / no*
ie ce\\$ fo groot aï£ öet felbe boïgenbe ben tractate ee* Den/enjmacigbeöen/ Dact in De ïanDen Haften/ feïf^
nigfïng bel)oo?be te 5jjn / febett ben 5. Ifêep 1 586. tot miïïen boo?fien/ mant De Honinft ban ^pangien en De
Die f rib toe / mefenbein be 20 maenben geen betaïinge ï^ectog ban ^arma / bïijbenbe bp baec boo^genomen
uut <£ngelanö genoten babbe/ fulH^ bat alle be geme; Deffepn/om betfóoningcijftban€ngeïanDin te nemen/
ne miböelen ban De <^bermafe/mefenbeonberben Datfe ben fo ba|l ingebeeït baDDen Dat baec fulftg niet
ontfang bangjoofl Wbla$! al boo? ïeeninge tot behoef moebte faïgecen/ lieten Daet-en-tuflcbennapetbp*
ban befeïbe garnifoenen bec iiuht mo|len mo?ben / en fonbet^ op btft ïanben teattenteten/ boe-melfpbe*
aïfo hïc beu / fonber bat eenig tembourfement ban be felbe in gefïabtge b?efe t^ielben / en na menfebeïijft 00^*
boojft. berfeboten penningen bernomen mo^ben/ niet Deel/ fouDen in Defe tgD De ÏanDen mei feec grote af*
jegenllaenbe mat bermaninge baer toe aen bate i©a. b?euft geDaen bebben / fo fp niet fo bafl op Dat boo?ne*
gebaen moebten mefen / met meïïte penningen be fa* men gebïebcn babben / en om be ïloninginne in fïaep
Iten binnen eenige gemuutineetbe plaetfen fouben te mtegen/en in befe ïanben bcingcfetenen tinift/tcot*
bebben mogen gereb mojben/ en obecmit^be gtote b?acbt / pattpfebap en ooft in b?efe te onberbouben /
appataten ban Den bpanb/ uut ^ollanb een gtote babben goet gebonben befe bjebc-banDeïboo? te fleï*
bloot ban oojïogg-fcbepen en anbete na Eeïanbge* Ien / bocb fuft een boomemen beeft jobauig fuccejl niet
fcbiïu / en alóaet een ïan gen tfjb aïtebe onberbonben genomen aï^ fp meenben / geïijft mp in 't naboïgenbe
Öaöbc moeten mo,?ben / baet toe bit bau be aömiraïi \- boeft befcfeijben fulïen / maec tet conttatie be fóonin*
tept(obermit^ bare grote betacbteringeenbeïa|linge) ginne becllaenbe De quaDe baïfebe pjactijften ban De
met een grote fomme ban penmingen upt be gemeene ^pangiaerben / batfe nauujftg fyabbf miïïen geïoben/
mibbeïeu ,/ tot bcboefban ben oo?ïog^-boïlljegebe|liï t^ttft ooft feïbe baet uptcrlïe be|lc gebaen/bat aïlepar?
neert / geafTïfïeert babben moeten mo?ben / bat ooft tpfebappen en oneenigb^ötn in be beteenigbe Sebec*
Den oberllcn ^cbenft inbeober-quartierenupt^oï* ïanben fouben nebecgeïept mo?benen/ fcb?eef tot bien
ïanb mcöe grote alfiflentie gebaen mo|l merben / en epnbe niet alleen aen ben 35aton ï&illugbp / bare
babben bic ban ^oüanö öaec-en boben fo beeïe ertca* jfeaje|lept^ Huptenant ban 't fecour^ / maec ooft
o?Dinari^ lallen moeten b?agen in berfebepbeu te* aen ben Üeere Öulfeï <0oubecneuc ban ©ïiflïngen/
fpectcn Die men niet ïebig |laen moebte / bat bit ban aen baten föaebg-beetc ^ïïïegrep / aen fyzt garni*
^olïanb in feet groot bttloop geftomen maten / geen , foen ban<6eettcupbenbetg en anbecc/bat be obetbïijf*
IV. deel.
1
S3b %
felen

beeï ban gefp*ofteu / mebe gebanbeït m befc&eben
té / ooft ban fïjn ïebcn en Herben / 't i£ tjjb bat top nu
mat anber£ ban 't gene in oefen jaren i?88.berbec
n.eft^iet té / boo^tfyengen. IBp Rebben in 't ïange bec*
Öaeït bc mupterpe binnen iBebenbïift/ maecaï-boemeï befeïbe met fo grote moepten afê top berbaeït
beuüen / gefliït i$ j fa i£ 't baec bp niet gebïeben/maec
De muutccpei£aïbao2t£geïopeninaïle be fleben en
pïactfen öaec «£ngeïfe gacnifoenen ïagen / en ook an*
Decc / in fulftec boegen Dat bet feec quaïpen in 't ïanb
flonb / en ten toaie bat ben fconing ban ^pangien en
hertog ban pacma een gebeeï anber bcffepn en boo?*
nemen babben gebab / ban men mei mifl / fp fouben
De beeeenigbe j£ebeelanben in fcec fobecen ftate / ja
tot gefjeeïe rupne en onbeeganft gebjaebt t^tbbtn I

25>2-

natie Dan
tjet gatnts
fbenUan
<0ccrtrup;
öentog.

Vier en Twintichfte Boek.
feïen ban alle be partbfcbappen / pactiaïitept en fac>
tic» Ijaec ganfenjft met bebaegben / en baten toille
coutrarieecben / en bic bcfabopeetbe / batfe baecom
begeecbe bat alle biffecentten geflecijt en tec nebec
geïepb fouben toecben / en bat men aen aïïen fpben
foube etaebten te onbetbonben goebe toientfebap /

beeï aïbaec banbeïben bat fp bectoiïïigbcn eenige ge?
fanten tot ^o?bjecbt te fenben / gelijft ben 1 i. Mep
baec guamen/ obecgebenbe feftet gcfcbnft/ baec in fp
becbaeïben b' oojfafte ban bc alteratie aïbaec gebald
158Sïcn/ baec bpboegenbe eenige potneten en atticuïen
tik fp toilben bebingen tot bace becfeftectbepb / en be?
geerben boo?tgban baetaebtectocfen betaeït te toe*
be
aen
ooft
fdfêeeffp"
©efgeïijr
ïiefbe.
en
eenbjaebt
peeren Staten genecaeïtenfeïben epnbefeetbnen? fenboo? Ijate H&ajefïept / berftïarenbe metbe &ta?
beïijft/ ïjiec boo? fnnbe muptecpenbeeïegeceffeect/ ten niet te boen te tolïlen fjebben. 3£>e SBaton X®iU
enbebbenbenbe gacnifoenen/ fotot9flcnemupben/ ïugbp befïraftefe baer ober fo bp monbc al£ bpge?
Campbece/ tot Sactben / enboojtg ï)iecen baecte fetyifte ban baec onccbelpen epfcb en bat fp ban ba*
bjeben laten fïeïïcn / fobat be Staten aïïenrfteng re 4115a/. toilben betaeït 3tjn / tik fp nopt in 't bpfon?
ber eenigen bienfï gebaen Ijabbcn/ maer alfo tot ^)op
baec autocitept toebecom befïonben te Krijgen.
3&an bic ban 45eectcupbenbeccb t)telben ïjen feec bjeebt niet ftonbe gebanbeït toerben/ en batfpfeec
obfïinaet entcoté/ epfc&ten 31 maenb en betaïinge / acnbicïbeu bat be boomoemben Baron foube geïie?
en fïeïöcn ben cebeï aen / togen be ©enbeïg / [Cornet* ben tot <6eetttupbenbecge te ftomen om aïïeg te betec
ten en 23anbccoïïe ban be fïangen / tcoeften ooft be te bolepnben terpïaetfe/ fa i$ Dpben i3.4feepbaec
contributienban %abanb/ en aenbeecbenbebefebe? na toe getogen / met abbifë ban be IBagifïtaetban
pen tuffeïjen ï^aïïanb cnEeïanb batenbe / tot bunne ^ojbjeebt / tik eenige committeerben / betoeïfte
betaïinge/ fommafïeïben ben feec moettoiïïicb aen / met ben boo?f5.25acon aïbaec cepf ben/ ftjnbenocb*
fufïineecben en fepben batfpeeb gebaen babben aen taitó niet ban meeninge om baer binnen te toillen
be <6?abe ban Hpcefïec ban toegen be ïloninginne gaen/ maec op fijn febip te. bigben en alfo met ben
ban^ngclanb/en Ijabben met be.4>taten niet te boen/ <£arnifoene te banbeïen/ ban alfo ben boo^gaenben
toilben met niemanb Aanbellen ban met öcn 25aen? nacbt ontbeftt toerbe feftere fecrete berraberpe met SS&t
ce-ïjecce ban aBilïugbp altf <Doubecneuc ban bace tim bpanben / belepb bp ben Hapitepn Jroucnet en amncn
Jï&ajefïcpt£ fecour£ / b:epgben anbecfing genoeg Math ^Hlbanop^/ fo i^beboomoembe^aronbaer g!J^P'
opentïnft/ fo men ben niet toiïbe betalen/ batfptoeï boo? beroo^faeftt baer binnen te gaen / om bat be fiab gehangen,
toifïen toie ben betalen foube. ^el&agifïcaet bec in meerber perieuï foube getoeefiftebben / beboo|f5.
fïab ban <^oujb?ecbt / betoeïfte be naefïe fïab toa£ ban jpournet en JBarft en eenige anbete ban ïjun foo?te
Üollanb aen <iDeettrupbenbercï) gelegen / en ober ! obectoonncnsijnbcban'tboo^genomenberraet/toer*
fufr baer bp bet meefieintereffetoel ïjabbcnteïpben/ ! ben gebangen.
ïjcbüen niet alleen be Staten genetaeï / maer ooft I ^e£$aeonbanTOwgbpmetaflïfïentiebanbege* j*etgafo
be Staten ban ^oïlanb ban alle be geïegentöeben jfanten ban^o^ecötbabbenbeeïemoeptensJ met ben mroêhbait
berabberteert / berfoeftenbe bat baer in bp tijbó boo?f5. (Darnifoen/ betoeïfte fcbjiftclijftberfocötenbe^eertnipi
o£i?c foube gefïcït toerben / om bet boojfcö?eben talinge uan 51 maenben befolbinge/ teb?ebch3ijnbe jSKffiè.
garnifoen eenicö contentementte geben/ of batfp quijt te fcbelben al bat men ben bo?ber móebte fcljul* taitnge,
b^ce^bcn batfe be fïab ben bpanb fouben oberlebereii/ big 5bn / en bieïben feer aen om baer ban batclijft be? ban * >
bcjiüagifiratcn bcr flebe ban (Seerrrupbenberg be* taelt te toefen in geceebe penningen/ maetbebbenbe {5^
ben gelifte abbertentien en toaerfeboutoingen : tit geene commiffie booL: tik tijb ban bo?bcr te banbelen /
Staten ban ^oïlanb toaren in titfc faftcn feer perphr ban om te aeuJjocen en berfiaen bunnen tpfcïil^ecftft
borenbe en berfïaenbe bat fo baefi b'eene mupterpc baer toe geb^aebt bat fp in pïaetfebangereebepen*
met grote uptnemenbe ftoaricbeben gefïilt toa^/men ningen te b?eben toaren te bertoeben ben tijb ban eene
toeberom ban een anbere Ijoo^bc / toeïfte ftoarig? maenb/ om mibbeierttjb mijn peeren be Staten en
Öebcnfpnocb in alle bare ftoaroo?ïogenfonberïmge fijne Crceïl.<6?abelBauritiu£ ban «^affau/ temo*
niet babben befoebt / enbittoa^ ooft tocï eene ban be j gen onberricjjten ban baren epfcb/ om binnen biett
meefie oo^faften / bat ^onopfo baefi tot geen epnbe | tijb baer op te refoïbeten/ mibbelertijb berfoebt ÖP
met ben Staten babbeftonnengcraften/toijl men bem ' aen'tboo?f3. <6arnifoen alle goebe ftrijcb^-bifcipline
toa^ tontenbe aïle be mupterpen/ tiïe nabe mup? jte onberboubcn/ en beeft aïbaer gelaten ben Óibbec
terpe en oproerigljeben ban bet garnifoen ban Mz* 1 %tiLym JBïngfelt fijnen 3toager / ter begeerte ban
öenuïift toaren gebaïlcn/ boetoeï noebtan^ fijn per? ! ben felben<6arnifoen/ tot beter onberboubinge ban
foonbaer ban on fcbuïbig toa^/ geïijft genoecb ber? ftrDcb^-bifcipïine.
3®c boo?f5. 25aron ban JBilïugbp fc^tptie tien
Öaeït en gcbleftcni^ / maer alfo bier in ebentoeïmofï
booten 51JH / betoijl men fag bat befen moettoiiligen 15. Mc& ban <6eectrupbenberg / enbectoittigbebc
boopnicttoa^tefiillen/ fonberben eenieb contente? Staten en fijne «Êrcell. ban ^affau ban ben epfcb
ment te geben/ fo toerbe goeb gebonben/ batfpnc ban be boomoembe folbaten / en ban ben tijb tik
<ÖrccIlentie ban Baffau/ ben 23acon IDillugbp bóo? fp geacco?beert babben om be betaïinge te boen/ en
noemt/ (boetoeï i^tt geen €ngcfê garnifoen toa^/ ! blfbertroftnaJBaïcberen/ aïtoaerbpbanbeëeeren
en bat fpfionben onbec l}et goubernementbanfijne 1 Staten ban Eeïanb feer ernfiig berfoebt too?be te toiï?
boo^f5. OEtcelïentie) en eenige anbere gebeputeeebe 1 ïen ftomen om te befïicbtenenterneberteïeggenbe
ban be Staten ban #olïanb/ fïclj fouben becboegen ! beroerten en gefcbillen ban begarnifocnen ban bec
tot ^o?b*ecbt / aïjS be naefie fiab aen «Seertrupben? ©eer en ^rnemuuben / betoeïfte geacco^beert en tec
bereïj geïegen / om te fïenboe men met bctboo?f5. nebec geïepb toierben/ tot rebeïijft goeb contentement
garnifoen foube ftonnen banbelen/ ombemuptecpe ban be staten ban Eeïanb en fijne <ï5c.;eïïentie.
te boen ceffecen/ te 5^o?b?ecbt genomen 3ónbe/ i^
%l$ nu be ^eere 23aron ban JBiïïugbp ban OBeec?
goeb gebonben bat men bet gacnifoen tot ^éeectcup? trupbenberge gefebepben toag / en bat be Staten ban
benbeeeb foube bertoittigen bat be ^eece 25acon ban Üoïïanb en fijne <£rcell. geabbecteect toacen ban be
UDiïïucbbp tot ^ojbjeebt toa^ / batfe baecom eenige geïegentbepb binnen aBcectcupbenberge/ fobebben
gefanten aïbaec fouben fenben / acbtecboïgenb e bet fp goeb gebonben bat fijne <Örce!ï. foube febjijben aen
b?p geïepbebat ben tot bienepnbe gefonbentoecbe/ tik ban ben 45acnifoene aïbaec/ om tik te inbucecen
ban aïfo'tfcïbe gacnifoen ben creufeerbe omeenige bat fpbocb fouben toillen becfïaen tot ccbelijftbepb /
gefanten aïbaec te fenben / maec beben ben booj? geïijft fijne <Örceïï. gebaen beeft ben ^9. Mt$ 1 St\y&
noemben 2Dacon aenbienen bat bp foube toillen al? benbe aen 't boojfj. Gacnifoen onbec anbcce
/ bat be
öacc bp benïupben ftomen/ fo fanb bP aïbaec ben boomoembe fïab ban <&eettrupbenberge babbetoe?
ftioticv Sfoban il^ingfcït fijn ftoagec/ met ben obecfie bcboo?t ben Piince ban <©cangien fijnen ïfeece©a?
»Dacbtmcefiecbanbe€ngeïfe natie (Cboma^ HM?
bec boogl: gebag: bacc ban bp ecfgenaemtoa^met(FoL I0J •)
foojt/ en ben ^eccetaci^ ban benftabe ban^tate fijne
u?oebecg en fufiec^ / tik nopt pet babben ge?
<6coj3a<Siïpin/ met ben $enfïonari£bee fïab 3^oi? baen noeste geattenteect tot ben ïupben aebtee?
toa£om
bjccbtM1. goosbe Meniu/ en^ieft <6erb^antf5. titel/ en bat Ijp obec fulft^ ban meeninge uieeniug?
^toop / tik m <tëeectcupbenbeccb cepfben/ en fo £ommifTarifleu aïbaec te fenben / om naber bare
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mecmïtge te betfïaen / en met ben ïupben te banbeïen
in aïïc reöeïijftbept op ben-ïupben pjetentien / en
bem te boen bebben bace afcefteninge / aan fp toiï^
Den nergens toe berffaen/ inboegen bat bc 25acon
ban S©il wgbp bjebccom geftcert 5§uöe / men bem te
ïtennen gaf/ b&e bat febert fijn bertreft men niet babDe nonnen met oen boo^.gacirifoene banbeïen/ aï*
fo fp |)cn maren beccepenbe op fijn d&enaöe / en baer?
om geen anbee miböeïbjiftenom met bet feïbe gac*
nifacn te banbeïen / aan öooj bem en fijne <t£xcell
ban kaffan / aïg <0ouberneuc oan l|oïïanb / en ecf=
aebtig ^eece ban btcfeïberfïcbe/ tbtmelftenepnbe
be §>catcn genecacï conmiiffïe gaben aen fijne boo^fr.
Crceïï. en Den SSaran ïöiïïugbp t'famen / ban Date
oen *i fpnp / en. be Staten ban ^oïïanb ben bctben
öee
feïbec maenb
/ fouben opbanbeï'en
metbenbenfeïben
feïben
gacnifoene/
of anacrftnt£
mibbeï ban
be
^eere 25aron IBitïngbp aïïeen / melbecuaenbe bat be
feïue fïabniet foubeafgjfebepbenbiecben/ 0002 bet
raaften ban fjet toeftonicnbe accoo2b / ban be piobin*
tic ban ifolïanb nocb ftet <6oubernement ban fijne
Crceïï. 't melft be boo?f5. 20aron aengefept 5ijnbe/ be*
ïoofbe fijne ftanbeïinge baer naam te fïeïlen/ en gaf
bacc ban ooit otfe naboïgenoe fcbnfteïijRe acte ban
beïofteniffé.

«ere ban
belofte bp
be25anrefoeereban
aöüiug*
bp/geöaen
om befte*
' beban
«©cettrup*
benbicg
baojüju
4EuelU
: te bouöen/
Éitotetoe*

)bet te Ifcls
ïenttirjatu
ben b aa
be felbe
tfjne^Ers
teütiiuc.

ALfo op de eerfte articulen van 't verfoek , ovcrgcleverc by 'c garnifoen
Geertruyen denberge
om dat re beter tot redenen tevan
induceren
de ftad al-,
fa te verfekeren , en te beletten de praclijken diemet
den vyaad aengeleyt mochten worden , wegnemende alle oceanen van den felven gehoor te geven , na
voorgaende advertentie aen fijn ExcellentieVan het geheele befoinge goed gevonden is geweeft , dat- fijn
voornoemde Genade hen onder andere poin&en accorderen foude , dat fy geen ander Gouverneur hebben foude dan hem, of ook yemants anders van hare
Majefteyts zijde , en alfo het voornoemde garnifoen
geinfifteert heeft en noch perfifteert op den felven voet ,
en fijn voornoemde Genade forceert te verftaen tot
den voornoemden laft van Gouverneur, ('t welk hy
met wil, advys, en weten van fijn voornoemde Excel entie te vreden is geweeft te doen , procederende in alle oprechtigheyd , om de finguliere affectie
die hy. tot defelve draegt) , heeft fijn voornoemde
Genade fchriftelijk verftaen hebbende van hare Majefteyt fig niet te willen moeyen met de voorfchreven ftad , verklaert en belooft, gelijk hy gaern verklaerc en belooft by defen , defelve ftad voor fijn
Excellentie te houden , en dat hy t'allen tyden bereyt en te vreden fal wefen gelijk hy ook tegenwoordig
ïs, defelve ftad weder te ftellen in handen van fijn gegemelte Excellentie , fonder dat hy yet doen fal in regard van de voorfchreven laft , 't welk fijn voornoemde Excellentie niet aengenaem zy.
Protefterende
dat alles tot geen anderen eynde gedaen is3 dan om
de landen en fijn voornoemden Excellentie alle genoegen en dienft te doen, en dat hyfiggeenfinrsbemoeyt foude hebben met het voornoemde ftuk van
Geertruydenberge , fo hy niet gemeent hadde door
fijo moeyte temeriteren de goede opinie en ook rapport van fijn Excellentie en alle andere, noyt ander
wit of intentie gehad hebbende , waer van hy by defen defe verklaringe wel heeft willen doen. Biddende fijn gemelte Excellentie het felve in 't goede te willen duyden en nemen , en fig verfekeren dat fonder
eenig particulier refpecT: fijn voorfchreven Genade niets
meer begeert , dan in der daed te betonen hoefeer hy
begeert 't nut en voorfpoeddergerneene fake, en dat
alle fijne aótien fodanig bevonden fiillen worden. Sijn
Genade niec twyfelende of ten fal fijne- voorfchreven
Excellentie believen te maintineren «'t gene 't voorfchreven garnifoen belooft is , tot verfekeringevan
haer leven , perfonen en goederen , volgende de begeerte en .expreffen wil van hare voorfchreven Majefteyt, Gedaenin den Hage den 13. july iy88.
enwas ondertekent

lV,deeï.

%\$ nu be abbectentJeguambatbefegeaïtereetbe
foïbaten binnen OBeerttupbenbecg opentujft begon*
ben te b?epgen/ bat fo men Ijenöatebctaïingcniet
ïjaefi bebe/ batfpljaceboïïe bctaïinge tecïïjaefl foiu
Hm binben ban een ^oubecepn ^?ince / nabemacl
beföoninginneban ^ngeïanb ïjennietfjabbetoiïïen
nemen in (jaerp?otej:tie/ nocö ïjenbecfeftecingegef
ben ban hun pcifoiien cnbetaiinge/ en bat oonabbectentie quamen bat tttft foïbaten begonben te laten
ïupben/ bat fp tori b^ieben ban ben bpanben fouben
ontfano;en aï^ ÖPfe foube fenben / en battec bjaec^
fcöijnïijlie pecicuïen boo?öanbentoaren/ fojjjnfijn
€^ceHentie (6^abe Mamitiui ban ^aflau/ met km
boo^noembeu
'Satan ban
IBïIïugbp metcommifTie
en be gebepu^
tetioe ban be Staten
ban ^oïlanb/
ban befeïbe Staten ban ben ij. %wgj geïtomen
boo? be boo?f3. fiebe ban <6eettcupbenbecct) om ^tft
alteratie te fïüïen / en fcoeebe aïbaec fo becce met öet
boo?f5, garnifoen gep?ocebeect blpbenbe opbe fclje^
pen / bat bet feïbe garnifoen tot biberfe repfen gepte*
fenteert i$ getoeefï / 20 maenben betalinge of zooooo
guïbcn / maer fp toepgerben 't feïbe te ontfangen /
entou&en niet min Rebben aï^'24. maenben/ toeïïie
ïjertnecïugïïepb oo^fafte gaf bat be boo|f5. 25aenbecs
Öeere p?oponeerbe / bat mrnfe met getoeïb totrebe?
nen bel)oo?be te bjengen / maer ten toerbe niet raeb*
faemgebonben/ engeöoubenbat ijet een aïtettorj?
feïacïjcigen falte toa^ pet te bcpjoeben bp getoeïb en
baer ban ben uptganfctc berbjacljten / en ban meer
te beïoben / baer toe öaböen fp geene commifTie / in<
boegen bat fijne boo^fj. ^rceïlentie ban Baffau / ben
i|eere 25aron en gebeputeerbe ban bc Staten ban be
Bïoteaf togen na ben ^agcfonber ïjet t(lccoo?t ge«=
maent te ïjebben / om ïjen rapport te boen/ en na*
becrefoïntie enkfi tebeftomen/ beooog, foïbaten
bit bertreh rpiaïi)» nemenbe/ flonben be faken bin*
nen bec fiab feec manfeeïbaec/ inboegen batbclBa*
giteet ban <6ecrtrupbenberg aen be #eeren Staten ©e mats
generaeï fchjebenbenix3iuïp/ öoebatDen-ïupben smwet
ben uptecfïen noob toag bnngcnbe / omöcn-ïupben SanSeec^
te hennen te geben Öarcgcotebenautïjebenenfo^g* tm^en*
ïijfte pecijfeeïen baer in fp öen toacai binbenbe/ fp f"»/ H
ïjabben meï bccöooptbatfpboojfijn^rceU.en^a^ei De
ron ban JBilïugbp ftomfïe / ban iitfe ftoarigïjeben staten
berïofï fouben sjjn getoo^ben/ maer bebonbenïjaecseuerde?»
nu nocö in 't meefte penjfteï te fiaen / mant be gat*
nifoenen nu fomucmuceecbcn/ batfe opentujft upt
fepben bat men met öen benfpotbieït/ en niet an?"
bec^ en fogt ban ften-ïupben te bebnegen/en bp alöien *'
be betaïinge niet gefcï)iebe in ttoee of b?ie bagen / fou^ »
ben fp boen/'t toelft te boren niet bebagt ma? getoeefï/ »
fulft^ bat fp bjeefbenbatbefïab en bc bebmftte mgc* „
fétenen ban biën fouben moeten ballen in banben ban ,,
ïjacc bïoetbo?fïige bpanben / en berïiefen lijf en goet/ »
baben baecom feec ootmöebeïgft bat Ijtt boojfeb^e*
ben garnifoen terfïonö moebt too^ben geconteris
teert / ten epnbe fp eenmaeï upt oe grote ïanftburige $b)arigbcben en uptecfïe beberffenifTe / baer in »
fp il? bagen gebjeefl maren/ moebten merben bcr>

ïofï.
Wt ïtoninginne ban €ngeïanb bermittigt jtjnbe
ban be grote moettoilïigbepb banket garnifoen ban >»
(£eectrupbenbecg / en ben groten en oiibcboo?ïijften
epfcb bie fp beben / en batfe \\tt fogtentebebccnm
onbec ben naem bau ben bienfï ban bare Itèajeff ept /
beeft in befe maenb ban -Sfuïio aen ïjtt boo^fcbie*
bntf. garnifoen gefebjeben befen naboïgcnDen
ben
ONfe lieve en wel beminde, wy hebben geacht dat
de merite die gy tot ons draegt , en de begeerte
die gyrlieden hebt ons dienft te doen , toebehoorde, dat wy u-lieden daer van by onfe eygen brieven
dank wiften , met de favorable acceptatie , die gylieden verwachten mocht van een Princefle van onfe
qualiteyt, die altyd hoog geacht heeft de merken der
gene, die tot haer geaffedioneert geweeft zyn. Maer
te meer dat de uwe ons temeer verbinden extraordinaire forgte hebben
van u-lieder wel23 b 3
vaere

1* »»

25?fefbmt
be lioimii
«ïEnjelanö
gtnnebatt
aen t)ét
(ÖJeertnip*
garnifoen
öenberg»
binnen

ip4

Vier en.Twintichfte Boek.
vaert en behoudenis, fo dat wy u-lieden niet konnen
verbergen dat het ons boven maten mishaegt , u-lieden
te fien eenigfins gedefunieertenalsafgefcheurt van de
generaliteyt der geünieerde Provintien , geheelijk tegen onfe begeerte en wil, die getracht en alle middelen aengewent hebben, felfs federt fekeren tyddaer
hebbende het tuflchen komen' en fotoe geemployeei
licitatie
van onfent Lieutenant generael den Heere Baron-van Willugby , om u-lieden onder den anderen
weder in eene goede unie en eendracht te brengen en
te beveiligen , als de gewiffe en eenige middel om
'tgeheele hchaem der generaliteyt te verfekeren tegen
3s vyands aenflagen en liften j die niet beters begeert
dan u-lieden te fien in fcheuringe en quaden doen tegen
eikanderen , feer wel wetende dat dit de befte avantagie

is daer mede hy fig foude mogen behelpen om d'een
en d'ander t'onder te brengen.
Derhalven moet gylieden met recht alle de gene voor fufpecl houden , of
expreffelijk van de vyand uyt gemaekt tezyn, of ten
minften heel qualijk geaffe&ioneert tot de gemeene fake ,die u-lieden foeken te continueren in defe des-unie
en qiiade correfpondêntie. En alfo wy tegenwoordig
particulierlijk verwittigt zijn , dat gy-lieden de Sfcaten
heel ernftig prefenteert , en als by extraordinairen.middel van bedwank, u-lieden betalinge te doen vaneen
fo grote fomme, die fy inditfaifoen , principalijkin
de tegenwoordige occurrentien van de affairen , 't welk
vereyfcht alle haer middelen t'famen , en 't fecours
van haer vrunden, om te wederftaende aenflagen en
geweld des vyands , niet fouden konnen opbrengen ,
dan met hare feer grote incommoditeyt , en ogenichijnlijk gevaer van dies gebrek te hebben daer hen de
nood meer dringt , 20 dat wy aengenomen hebben ,
om de nood en importantie der fake u-lieden in 't generael te perfuaderen tot eene goede en perfectie unie en
eendracht. Wy bidden u lieden ook in 't particulier
te willen afftaen van fuiken eyfch, felfs ineentydfo
vol fwarigheden, dat fuik een accident lichtelijk oor-_
fake mocht wefen van 's lands ruyne , en confequente^
lijk ftrecken tot u eeuwig verwyt enfehande, die de
eer in fulker recommandatie hebbende als die moet wefen allen perfonen van u profefiie , die fig van kracht en
vromigheyd vermeten , niet;moet doen dat mach vernietigen offruftreren de merite van u verleden dienfl,
en van den yver en affectie die gy-lieden gedragen hebt
tot de welvaert en befchermenisvanu gemeen Vaderrol. ic6.) lanc* en ^e rechtveerdige partye , waer in wy hopen dat
gy-lieden altyd volftandig en gerefolveertfult blijven,
geJrjfr wy van onfe fyde heel gedelibereert zijn , met
Gods hulpe , alle goede correfpondêntie te houden
met de generaliteyt. Doch aengaende 'tgenedatmen
u-lieden onder de hand miffchien mocht te verftaen
geven, dat wy u-lieden ontfangen fouden in onfe betalinge en ordinaire quote , om u-lieden dies te lichtelijker te diftraheren van de generaliteyt, wy willen ulieden wel vryelijk feggen, dat het buyten ons weten
geweeft is , en fonder dat wy de minfte intentie gehad
hebben u- lieden eenige hoop daer van te geven. Want
den tegenwoordigen ftand en difpofitie onfer affairen
laet het geenfins toe , bedwongen fijnde fulke exceffive
koften te doen tot onderhoud van fo groten volk als wy
nu in onfen dienft hebben , fo te water als te land , behalven't ordinaris fecours dat wy de geünieerde provintien doen, en veele andere extraordinaire onkoften ,
dat onfe middelen fchier niet fuffifant zyn ; maerwy
fullen niet laten de goede hand te houden en te maken
by de Staten , dat fy fien u-lieden en:alle andere , die
in haer gagie zijn , voortaen beter contentement en
fatisfaftie te geven. Gefchreven te Richemont den
JulyxjSS.
fiicljarenö.
•Allen
Den <Com;
iniiT^tiot
lïhurui't
Vlierden
n«i<öeecï
trirnbeus
berg ge=
fonijen»

Maet noeïj befe ti|icbcn / noclj eenige anberc on*
tenen bic men ften moerjt pjefenteren en aenbieben /
bccmocljten fo beeïe bp nen-Iupben niet batfe tot ce*
mgc ceben te béngen ofte betocgen toacen. ©cc*
5?'üfn "^fctttupöenbccggefonbcnïmecben feller
«engels* «ïcbeiman genacmt$ïict)arb»n / en ben
Commiflano* Siori^ «ïfèattupt/ met
n ban ben
^aeute-öeecelMïugbp/ omöetbootfbjiebe
cïueben gac*

nifoen acn te feggen batmenalïemibbeïenfocötom
öe penningcü te fucneren/ en öaee in nojtebagen 25 SS.
foube bolöocn / batfc miuöekctnö gen toilben blagen in alle getroutoigljepb en ncgcög-bifcipïine / bat*
fe fcueï nonben becfïaen bat ïjctbcfmaeclijfttnajSom
fo gcotc fommen ban penningen/ in bcfegelcgent*
Öcben be£ tgb£ / bare be Staten aen allen jpben gco*
te fommen ban penningen bannobeïjabben/ op te
tyengen / boef) be faken bleben aïbaer feer tcanhcl- ©e getrej
iiaitör
baer fïaen. ©en 24. 3Julp jpn begebeputcetbeban pliteeröe
be Staten generael/ fijne Crceïïentic ban j&aflou/
be 2$acon ban ÏMÏugbp / be gcbcputcecbc ban be genctael/
met firn
Staten ban ïfoïlanb / en be gebeputeerbe bec «JEreell.
fïab ©o^bcec&t in 't bpfonbec / boo* be fïebe ban be25atoti
Staten
<0eectrupbenberg genomen / aïtoaec öcn tetfionb banSDtb
nuamen binben be gecommitteerde ban ben feiben Itigbp en
gacnifoen op be fcljcpen / om te becfïaen tot een epn*
tcujü accoojb/ ïcggenbe tot bien cpnbe obecfeftece be geöes
pitteeröe
^>taa
acticuïen iiie fp betfoeïjten: te toeten gcnecacïpac* bet
ten ban
bon en betgebinge ban alle 't gene gepaffectttoagfe*
beet ben 10. iBartij tot bien bage toe / bat fp albaec j^ollanti
en ©02s
nienbao?
b:et bt V.d
in
gacnifoene
foube
bïijben
leggen
/
onbec
't
gebict
ban be ^eere 2$aron ban JDiflugup aï£ dBouberneur/ <!5eeittup<
rjeitberg,
of onber ben ftibbcc &ir. 31oöan a$inïtficlbe / bie be
fufïer getcont ïjabbe ban benboomoembenïBiïïug*
bp/ toebutoe toefenbe banben<6?abebanïient/ of
onbec pemanbganberg/ inbennamebanbeftonin*
ginne ban Cngeïanb: bat fp fouben gcecnent en ge* %ttonp
liouben tooien onbec net getal en nomb^e banket
feconcj? ban Dace Majejlept / en neffen^ befclbe boo^
taen öace maenbïijfte betalinge genieten / epntelija ïrtctljet
nabeelemoepten/ bebatten enfmacigïjeben/ toecbe gemaekt
tetg.
ïjet accoo^b met be gebeputeecbe bangetgacnifoen
neerbe
gemaeftt / öet becfocljte pacbon geaccojbeect / en gemutfa
liet gacnifoen belooft 20 maenöen betalinge / of ban<jBeecs
200000 gnïben / en batfp nieumen eeb aen be geneca< garntfom
ïitept en fijn €cceïïentieöoenfouben/ boïgenbeöct
concept baec ban onttoo&jen / bej? foube be boo?fcl)?e*
ben ^aence-öeere ban BMugbp öem binnen bec trupberis, .'
boo?fcl)?eben fïebe begeben / en beogen / bat ban
alle cuptecen bie in bienfïe fottben begecen te blpben
een Comette foube fcoojben opgeceeftt / ban 100 lan*
cien en f© ganenfcljutten /■ enbanöetboet-bollteeit
©enbeï ban 1 50 ftoppen / baec obec fp fouben fleïieii
goebe/ getcoutoe/ beguame en b?eebfame<Wicie^
een / en bat befeïbe Comctte en ©enbeï namaeï^ met
geen anbece ruptec^ nocö foïbaten fouben mogen
toojben becfïecnt : bat öaee toeïtomenbe betalinge
foube knoken geaffignerct op be contcibutien ban
ben lanbe ban 33?abanb / en bat be tefie ban ïjet
Kcijcl)ó-boïr$ bat in bienfie foube toiïlen blpben/ fig
fbuben mogen fieïïen onbec be compagnicn / baefen*
be ten lafie ban öace Mwftcpt I 't fpte bergen*
op5oom of eïbetg. Il^aecal^begecommitteecbeban
ben gacnifoene tjen cappo?tgebaenöabbcn/ fomiï*
ben fp fullt^ niet toefïacn/ fepben baec booste (eet
beferjabigt
te jijn/en bat
gaben
27. 3fuïp niet
fjaccmag
b^'eben
obec/
bccfeïacenbe
gunbenmeeuinge
öen
te laten feftepben b'eene ban ben autoren / en bat
ook be Öeïft ban be lupben ban oorloge onbec geen een
€o?net en een ©enbeï nonben begrepen too|ben / en
macuten beeïe anbece bifficuïteptcn / enbb?fïentöeï
feggen/ (o men ïtare betalinge langer onrljieït/ bat^
fe toeï raeb mifïen om bie te behomen / en bat fïjn €^
cellentie mocljt bcnaen beuabgegabtebebben/ en
meec anöere trotfetooo^ben/ bie men al moflfimu*
leren / in boegen bat fijne Crceïlentie met be gebepu*
teeebe bpïjemsnnbe/ inbeïibecaticgelepbljebbenbe
mat in bef e farte befï te boen foube 51J» / socb gebons
ben
bject bat men be fake in 't geïjeeïbooit^ foube
bebeïen
ben 25acon ban IBiïïugbn / onber be belofïe
te boren bp be boo^becöaelbe acte bp l)cm acn fijn
€vceïlentie gelebcrt / en tactb fulng §cm alïeg en
ten bollen betcout / en tot fijne bifcretie gefteït / en i^
obec fuïft^ ben boojfc&eben^ai'onbaèc binnen ge*
togen/ alfo Ijet feneenbefafte niet anbece te nonnen
geepnbigt merben/ en ïjeeft tecfionb begonnen rafit^
mtye
te fïfllcn/ fo batmcnbenxs.^uïnbegbnbebebëta^
ïinge te bom booj be Commifraciffln ^2fmaïe / $a*
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rafï$ en Ifêatrttpt / hit öaer toe bp öe Staten en fijn geïijft gefejjiebe / en aïfa fcoert bk tmttütatie Ut n&
<êxctïltntit gecommittectt en Daec binnen gcfcöiftt öet gelept / en De pennigen toeröen goe ttmlligUjn optoiecDcn / en toeröe öe booifcijieben iöingfelö alDacr gebjodje / aengcfïen öat Die ban ©ojöcecöt feec becle
boo? <£onbernenc gefïeït: maec in pïaetfe ban een aen <0eettcnpöcnberge gelegen toag.
£o$ntttt tuptecen toetDen Daec ttoee opgetccöt / en
^e apparente mntcnatic binnen öec IDecre f£ epn*
in plactfe ban een Benbel foIDaten ttnee/ en aengaem telijft inebe gcfïilt / boot bien öare SMefïept ban
öe Den eeö afêöe bao?fcö?eben^eereöen-lupDenöie CngeïanD / aen öen 25aron ban TOlugbp en aen
booj |)teïc bolgenöe öet formulier en betoo?p öaec ban baren fiaeög-ljecre in öen töacD ban &rate Mïegtep
te boren op geujftec maniece aï£ geöacn ïjaööen / öie gefcöjebenöaöDc / bat fp alle öen upterfïc öeboic fon^
ban öet fecourg ban öe ïloninginne/ riepen öc fok öen öoen om bc berref en mi^becftanDen / tufTcöen De
daten öat fp met öe Staten generaeï niet öaöDenge^ Staten en De garnifoenen in mat ffeöcnlKtmare/
ÖanDeït/ en öat fpDaerom in geenöee manieren toil* bpfonöec öaec *Öngeïfe lagen / en öat Ijet pïactfen
öen ecööoenaenöe Staten generael/ fuïït^batöen toaren / beïjocenöe onbec §et (0ouöecnemcnte ban
eeö beranbeet / en öen naem ban öe Staten genecael Ofyabe JBaucittn^ ban kaffan / te mibbeïen en ter
öaec tipt gelaten toecöe/ anöer£ en toa^ öaec geen neöec te leggen / toaecom be boo?f5. ï©iïlngbp en
apparentie öat öet gatnifoen fonöe nonnen öebbcn üiilïegcep fcïfêeben / aen be fóapitepnjS / Hnptenantg/
onD er Öen eeö gcb?acöt toojben/ ja öat meer toa£ ©aenb^ager^ en polbaren ïjotibenbegarnifoenbin^
bjongen öaec op / öat'er nocö 1 6000 boben öe aooooo nenbec©eete/ bennaboïgenbenb,?icff/ bptjcn-ïup^
giilben mofïen opgebzocöt too:öen / en alfo i£ Dit ac- öen bepöen onDertehent / boïgcnöe bjclfeen ficnöc
coo^b met feee gcoteftoatigöepötetoegegebjacöt / batfe geen fyopt meec Ijaöbenop ben <6?abe ban %u*
en al-öoe-meï fïjn^rcelïentie en öe Staten ban ïéab cefïec / bic 't goubernement gecefigneert fjaböe/
ïanö öen boo?noemöen 2$aence-öeecebanïMlugbp beelminopïjatejiBajefïept/ Demeïnebeïa|ïe/ öatfe
beöanftten/ ban fijn öcbaic in befcngeöaen bpacte Öen fonöen begeben onDer öe geljoo^faemöepö ban
ban öen lellen 3|ulp 1588.ro en ïjaööen fpnocljtan£ Dacen (Ü5onbecneuc öen <^?abebanJ)atTau / en be
öaec in geen goeö genoegen / öctoijïe fp toel meenten Staten ban ben lanbe/ fo Rebben fp öen geboeglijft
en bebonDen öat fytt aïafgeöjongentoerntoag/ en gefïeït / en men fyttft öaec cebelijK contentement ge^
öat obec fulftg öe fïeöe/ fa lange öefe moettoiïïigc baen / öoetoel nocötan^ eenige ban öen-ïupben baec
tuuteren en folöaten öaer binnen ïagen/ nietbetfe- na aenöace«ïJÖaje|leptnocögeïilaegtöebben/ obec
neet toaö/ gelgfc naöer&anb ooft gebleken té / fo
Staten
en becfocöten
ban al^namentlp/
befelbe bn'eben ban
Öaööen fp nocötanj* öat betcontoen op öe belofte ban be
fabeuc
aen /bei^eecen
Staten/
&a*
öe boo?fcb?eben ^eere 23aron ban itëillugbp / öat pitcpn ?Hmb^opfe fufïineerbe bat gent nocö refleer^
ÖP epmelnn entereecfïecgeïegentöep&öebaojjfcöjc* be omtcent 4. jaren afcefeeninge/ en batöpnptber
ben fïeöe toeöeram fonöe fïeïlen in öanöen ban fijn fïaö ©eere koa^ bectcoeften / maer öat öe peeren (^61.107.)
toaojfcïfêeben agcceUentie ban sfèaffau / öocö fttln^ Staten öem niet öaböen geöouöen 'tgenegeacco^
i$ niet gefcöiet / maer na öat btfm moettoiïïigcn
öeect bia^ / en baö Dat öace i^aj'efïept beïicben toiï*
fjoop ten ttoeöcn-maïc mttptinecröen / öaeeöoo2öe öe fijn fane faborabeïijh te reeommanöeren / en öe
Staten en fijn Crceïïentie genootfaefct toeröen Defïes feïbe te inöueeccn tot fati^factie/ en fofpmocöten
öe te beïegecen om öet gatnifoen met getoeïö tot re= aïlegecen eenige cebenen ter contrarie / bat ÖP baec
öen te beötoingen/ gebben fp Defeïbc öen bpanöen op mocötbojöecgcöoojtmojöen : Defgcljjrnïaegöe
betnogt / en obecgegebcn gelijft in öe naboïgenöe ^fiö^iaen ban €>oft öat öe Staten fijne compagnie
boehen beröaeït faltoo?öen.
ÖaöDen gecaffeect fonöer oo^faUen en öem gefcoep*
gert
betaïinge ban is. macnöen gagie/ en Dat ?e*
ü?et opbrengen öet penningen om bit Gatnifoen
te betalen biel ïjet ïanö in öcfcconjnnctuce/ öatfp öert 't contract ban ter Beere men öem cntljoubcrt
al om met öe <0atnifoenen fobecïeteöoenöaDDen/ Öaööe ttactement ban 50 gulben tec maenb / en ber*
feee beftoaecïjjlt / mant aïjS men öe mntinatie op focöt bneben ban recommanbatie afëboben/ bocö
ö'eenpïaetfe gefïiïtöaööe/ begonfïöettoeöcromop öe peeren Staten Ijtbbtn op beft en meer anbere
een anber/ en men b?eeföe bat öoo? öet boeDen öet I Rïacöten banbecfcöepbenpïaetfen/ bp öare refecip
mi^üecffanöen onbec öet gemceneboïlft/ biefeerbe^ tie öare lïlajefïept contentement gegeben / fo öat
ftoaect toerben / tücï ïicötcïijK eenige mttptecpeont* Öare HEajefïept öe Staten met öe Maget^ ïiet bc*
flatn foube mogen/ baec toe öen öiecenbaecaïee*
nige appatentien bettoonben/ bie^-ïjaïben be Staten
fret fcoijfelijft eit boo?fïgteïij« moeflen öanbeïen om
gaen.
ban öe peeren ban ïDiïïugbt» en^iï-'
lEiffibe
3®t öaec
top tecfïonö ban öebbcn bermaenb / toa^
't boïK niet gaenbe te maften. Wik ban ^o^ecjjt / ïegrep
öie feec beeïe beben en aenöieïbenöatöieban<èeec* ïnpöenöeaïön^
tcupbenbecgeöen fonöen laten contentecen / öaböen
nocö erttaojDinattó belooft op te bjengen / Inel Perregrin Baron de Willugby &c. Luytenant
Gouverneur en Kapiteyn generael 3 &c.
30000 gnïöen bpfojme ban ïeenhtge tipt öare bo^ge*
rpe/ en om Dat fuïftg te betec fonöe nonnen geeft tt*
Mijn Heeren 3
tueect tooien/ fo tba^ aïöaec binnen gefonDen Den
<3fètfTfoc
ïtapitepn jonnet ©tto ban foelgeefï / met fijn baen*
ALfo het hare Majefteyt heeft belieft ter öorfake ban De
n
van
Staren
de
tufTchen
ontftaen
,
differente
de
van
bel folöaten/ öenjeïhe in 't <6aflöup^ boo^'teecfïe
geïepö toeröen/ maec öebo?getpeöiecöoo?ontflelö defen lande én u-lieden , ter oorfake van den eed , die ban Vèih
ftjnbe/ en mecnenöe öat menfe toiïöe Dtoingen / of
rt of meucht gedaen hebben aen fijn Excel- 25aroit
peeren
öoo? öe folbaten bom erecuterenbe penningen baer gy pretendee
lentie van Lycefter3 in den name van hare hooch-ge- lugbn en
op SP gefïeït toaren/ op te brengen/ getaentenges melte Majefteyt 3 ons te autorifcren , om alle differen- les«p/
ten te middelen en te Hechten , fo hébben \vy U E. mits l)tezMil*
Ijeeï inmuptenatie/ om 't ujelne boojte nomen/ be
Sön^gemeefleren en föaeö goeö bonöen/ Denföapi? defen wel willen verklaren, dat niet tegenftaendeèetepnen te berfoeuen npt De fïaö tocöer te bertcecRcn / nigen eed door U E. gedaen , ds intentie en goede wil- af n liet
le van defélve hare Majefteyt te wefen , datgy-liêdèn ï&aetigen öoopten öe penningen^ met goeöigöepö ban öace
g.uutfofï*
ban
t,uc
öo?geccn toeï te benomen / fnïït£ Dat 3? aen fijn <£r* u hebt te {tellen onder de gehoorfaemheyd van uwen ©eer,
ur,
van
Staterf
de
en
,
NafTau
van
Grave
den
Gouverne
cellentie fonöen ^[oöan pault om öieenöegeDepu*
teeröe banöe Staten / De geïcgentöepD ban öaer den lande, als voor defen, en hen den behoorlijken
fïaö te remónfïcccen / öe fóapitepn fonD ooft fijnen eed te doen, gelijk als het andere krijgs-volk vanden
3ï.uptenant met bjieben aen De ï|ecten ban £>ongbeïö voorfchreven lande , in 't welke gy-luyden niet fulc
en ban Dec^Ha/ om fijnen 't toegen öem bcöulpeïnn
als ufchuldige plicht en' het ampt van goede kate toefen aen fijn «Êrceïlentie / op öat ÖP toeten mocöc doen,
piteynen en foldaten, ons insgelijxby gefchrifte onttoaec na öem te ceguïeren/ entoecöcbpfijn^rcel*
biedende en overfende de articulen , die gy-luyden walt
Ientie en geöeputeecöe goeö gebonöenöatöeboo?f3. dat wy voor u maken. Hier mede 'mijne Heeren, beÜopitepn met fijn folöaten terfïont bertrechen fouöe/ Vele ik u-lieden in de heylige hoede en proteclie des al53b 4

derhoog-

ben "

Vier en Twintichfte Boek.
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derhoogften , uyt Middelburg defen 15. July 1788.
leger ftont gefchreven , uwe wel goede vrient
P. Willugbj en KJllegrey.

Op de kant ftont gefchreven ; en wat belangt de vergetelheyd van 't gene gepafleert is, en de continuatie
van uwen dienft als voor defen, verfekeren wy u-lieden,
dat wy niet fullen nalaten by fijn Excell. van NafTau
en de Sraten van Zeland te middelen, datgy-luyden
ontfangt alle redelijk contentement gelijk zy ons hebben belooft. Tot welken eynde gy-luyden uwe gedeputeerden daer datelijk herwaerts fult fenden , om 't felve alles te volbrengen , dewijlehetden dienft vanden
tende alfo vereyfcht- De fuperfcriptie was : aen onfc
lieve en wei-beminden, de Kapiteynen , Luytenants,

1588.

Vaendragers
, Officiers
foen binnen der
Veere. en Soldaten , houdende garni-

tybbmJOTem
in 't boojgaenbe
boeftbetbadt/
ïjoe^wabati
batï®p43?abe
H-obetoijn ban
Baffau / 4Bou*
§fff
becneuc ban #*ie|Ianb/ gettont ïyteft geljab üefa muemg
lictft/
fïer ban 3ijn «Jfrtelïentie ban^afau / boebtecban SC*0^
ben tynnct ban <$rangien fïjn oom boocbï. gebadj
teniffe / btfe fijne liebe bupg-bjou i$ ben 1 3. oube of
ben a^unp/i 588.nieutoe |ïr>ï befec bKtdt(fbjanget;
fïjnbe) obedeben/ 't toeln oefen jongen ïfeer eenfeec
grote ojoef bepb in fïjn bette gebaett beeft / bP beeft*
fe feec eecïijfe in ^.^SacobijncnHerfte binnen %tm*
Inaecben boen begraben / en tytft Daer albaec een
(Sombe boen opceebten / aïtoaec bP baec fignre fo
lange
en groot fp toag na 't leben in aïüafïec beeft
boen manen.

laerdicht.

©e ^tas
ten gene;
rael fetts
ben ■Sc»
fanren na
©ene;
Tartan.

eijcs
gDitftüoo?
tte
be &e{atis
ten
tia'u tic
,-Sratcti
genecaei/
naöeöos
ntnkban
Ken.

anna Van naflaV graVc WILLeMs

eChte hVIIs-VroVVVe,.

'sprlnCen doChter fterf, dies Was

die graef In drVCk In ro.VVVe.

beftfc" nicc boten betbaelt fyzt obetijben
ban ben ^oninn ban ^enemacKen 5?cebecin be
1 1. iic Staten gmetacï biet beceenigbe $ebedan*
ben bónben geraben / om aïbaec een beedrjne %m?
uajfaDe aen bert jongen &oninft tefenben / om ben
conto te tenïagen ban.bet affletben fljngïfeereba*
bcr£ / en bem gdun té tabehfeben in fijne tegeeringe /
te confïrineren De oube contracten /en anöcre faKen te
berdcöten arbtccboïgenbe be infïtnctie jjem bp be
Staten genetad mebegegeben/ totbefe^mbafTa*
be toerben becfoebt ben toeïgebpten<0^be#biïip£
baw #obenïo/ 3loban ban^nbenboojbe / ^eete
ban ïtómont 30oube $c. Ifibmirael ban i^oHanb /
ff torend ban ^jeberooe/ #eece ban <£ïoetinge/ 3&oc*
toren cföicaflu£ ^ifla ^aeo en$enfïpnar#ber fïebe
ban fümfierbam / en Euuuertingiloencaet / fp Ijab*
ben mebe commiftïe aen eenige böptfeBojfïen/ en
om \im j^eeecbantfap/ 2Umbafrabeucbanben$io*
ninft ban Babarce te affïfïeten.
<Bc irtficttctie befeïbe mebe gegeben toa£ ban befen
inbout :

W|

E Erft , alfo de voornoemde generale Staten nodig
geacht hebben de koninklijke Majefteyt van Denemarken Noorwegen
,
&c. en eenige Euangelife Cheur
en Vorften , Graven , Heeren en Republijken des H.
Roomfen Rijx den nootdruft en gelegentheyd defer
landen faken voor te dragen. So hebben de voornoemde Heeren- generale Staten, fijne genade van Hohenlo
verfocht daer aen de goede hand te willen houden , en
hare voorfchreven E. E. by de Majefteyt van Denemarken &c. en Cheur-vorften van Saxen en Brandenburg ,
en waer het fijne Genade in 't gene voorfchreven is docnelijk
wefen te aflifteren, en hare E. bclaft 't gene
hier na lal
volcht.
Sullen in den eerften aen fijne Majeft.en hare Cheur
en F. G. Graven , Heeren en Republijken refpedtive ,
doen de behoorlijke aenbiedinge van de Staten generael der vereenigde Nederlandfe provintien , en van de
Staten, Heeren , Edelen en Regenten der felver in 't
Particulier.
Sullen aen den felven voorts remonftreren dat de

.

wegen het overlijden van fyne Majaflsyts Heet en v*«
der , hooger gedachtenifie te beklagen , en fyne Mar
jefteyf alleheyl, geluk envoorfpoecinfi|neEegeeriïïg«.
aen te bieden.
Sullen voort fijne voornoemde Majeft.en den Cheuren andere Vorften, Graven, Heeren en Republijken
uyt d'inftrudien van den 9. July in den jare 1^82. by
den Staten generael gedrefleert voor hare gefanten ae»
de keyferlijke Majefteyt , en den Cheur en Vorften en
anderen Heeren en gedeputeerden van den fteden van
den heyligen Roomfen Rijke , op den Rijks-dag vergadert tot Aufburg , en volgende de memorie van den
^6. Mey in den jare 1^87. gedrefleert voor hare gefanten aen de Koninklijke Majefteyt van Denemarken overleden , en 't gene fijne G. en gefanten uyt hare ken^
nifie van den ftaet defer landen daer by fullen voe-*
gen, voordragen en juftificerep defer landen fakenen
handelingen , volgende den inhouden van dien , en fijne
Majeft. en hare Cheur en Vorftelijke genade bidden defelve dies volgende te willen hebben in goede en gunr
ftige recommandatie.
Sullen voorts aen fijne voornoemde Majefteyt verfoeken, dat fyne Majefteyts beliefte zy , de goede ou-.
devrientfehap, nabuerfchap, alliantien , contraden,
verbonden en handelingen tuflehen den Koningen van
fyne Majefteyts Koninkrijken, en de vereenigde provintienfteden
,
en leden van dien in 't generael en particulier gemaekt, te confirmeren. Ook fyne Majefteyt en andere Cheur en Vorften des Roomfen Ryx
verfoeken te willen hare Majefteyts Cheur en Vorftelijke genade oude affectie en gunfte tegen defe landen
continueren en doen onderhouden, mét aenbiedinge
dat de Staten generael en van de provintien in 't particulier eenfamentlijk de Heeren en Regenten van de fteden elx in haer regard , defelve ook getrouwelijk fullen nakomen en onderhouden.
Sullen voorts in<le.voorfchreven reyfe by alle bequame middelen houden goede correfpondentie met de gefanten van-de koninklijke Majefteyt van Engeland envan de koninklijke Maj,efteyt van Navarre, diealdaer
fullen wefen. En fullen ook. fo veel hen mogelijk is 3
aen fyne Majefteytvan Denemarken den Cheur en, Vorften helpen bevorderen , dat tot een gemeen alliantie
onder den Euangejifen Koningen , Potentaten , Cheur
en
, enandere Republyken,
op-'tvanaenhouden,
van Vorften
den Ambafiadeur
vanden, Konink;,
Navarre

voorfchreven Staten in 't generael en perticulier , tot
fijne koninklijke Majefteyt en hare Cheur en F. G. hare genade en E.. dragen alle eere, refpeól:, enfonderlinge affe&ie tot dienfte van hare Majefteyt , Cheur en
w«.)
F. G. en aen de koninklijke Majefteyt van Denemar- mach verftaen worden, en dat de vereenigde landen
ken ,dat zy-luyden om de koninklijke Majefteyt van daer in medexMitfangeawordep ; met referve dat ?t felDenemarken fijn Heere en vader hoogft gedachtenifie ve in regarde van ^defe landen falg^fchieden met voorvolkomentlijk bewijs daer van te doen , hadden eenen
weten van hare^ Majefteyt van Engeland , of denGouverneur
generael van hare Majefteyts fecours in defe ,^0y
goeden tijd voor fijne Majefteytsaffter ven voorgenodep wetende.
men eene ae'nfienlijke legatie aen fijne Majefteyt afte lanSullen
mede na, hep .vermogen by fyne Majefteyt en
veerdigen, en dat door het bedioerfelijkaf-ftervenyan.
fijne voorfchreven Majefteyt, die felve reyfe eenigfins, andere Cheur en.Vprftep aanhouden,, ten eynde de koopgehouden fijnde, de Staten. fyne genade en E. verr mnklyke, Majefteyt van Navarre mach worden geaflifocht en gecommitteert hebben, om yan. defer land en fteert „ in. 't, oprechten ■ en? onderhouden van een tegens
leger
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tegens den Hertog van Guife en andere gemeynevyan, volgende hec verfoek van de voorfchreven Am*
den
bafïadeur.
En ingevalle fyne Genade om eenige confideratie goet
vonde , fich van de voorfchreven gecommitteerde voor
eenen tyd te fcheyden , of fyne Majefteyt of eenige der
voorfchreven Cheur en Vorften in 't befonder te befoeken : fullen de voornoemde Gecommitteerden in fuiken gevalle m ogen met advys en addres van fyne Genade reyfen en befoigneren met den anderen Vorften en
Potentaten volgende defe inftruótie , niet tegenftaende fynder Genaden abfentie.
En fullen de voornoemde Gecommitteerden , van
alle occurrentien den Staten van tyd tot tyd adverteren ,
om dacr na defer landen faken , en hare befoinge te
mogen rechten. Aldus gedaen en gerefolveert ter vergaderinge van de voorfchreven Heeren Staten , in
's Gravenhagc den z\. Juny , anno i $88.
en was geparapheerc
Wermelo. vt.
Onderftont gefchreven , ter ordonnantie van de felve.
C. Aerjfent.

Ibt boo?f3. gecommitteerden 3tjn tn ^jfulio defeg
jaerg na ^enemarften gerepfl / aïtoaerfp toelont*
fangen toerden / en deden ïjare pjopofïtic aen de bier
pnneipaelfïe Uaedg-ïKercn/ updentoeïheöetober*
ftc gebied al£ doe befïont / gedurende de£ Uonint
minder jarigljepd / namentïp : Bic\at$ fcaeg <£an*
celier / gieter Mimik ^dmirael / <$eojge ftofe*
«rang / en CtjnftoflFel JBarhendojff (Creforier / en
eenige andere peeren. &c peeren Staten toerden
feer bedanftt / en men pjefenteerde toederom alle
bjientfeïjap met de Staten gcnecael te onderhouden/
gcïijïi ooft met alle andere na-Duren/ maeromeen^
ge contracten te bernieutoen en bebefïigen begeerden
fp booj defe tijd geercufeerttefïjn / detoijle op deaffai*
ren en faften deg ïfconinurijr noc& geene o?d?e toag ge*
pelt/ en dat ober fuIraïiefulKeendiergeïijftefaKen
in fureïjantte toerden geïjouden/ fpïjebbenbojderg
Öaren ïaft bolgcnde de 1300^3. inflructie toeïbetndjt
tot goet contentement der peeren Staten / fo tn
«Denemarken afê aen de duptfe Cfjeur en ©ojfïen.
3©p fjebbcn in dit 25oeft ooft beraadt / dat de <8?a*
be ban jfèieutocnaer/ 3Beur£ / $c. Stad-fjoudec
ban VLtwdytl geaffïfïcert met de #eeren Canceïier
Clbertug 1leoninu£ en ^acob ©attt Dacr befïe geöaen nebben om ter neer te leggen de guefite ontflaen
tuffeïjen de töidderfcljap ban den lande ban ïïttccfyt!
doel) dat fp epnteïijl* gefcöepden 5ijn / fonder pet
b;ucbtbaerlnr upt te rechten / defe quefïie nu in defen
(late flacnde/ en dat eenige meenden dat die partp*
fcljap finten foude mogen en epntelijfc becbjagen toer*
ben / fo bebontmen ter contrarie dat defeïbe meer
en meer toenam/ doo?berfcï)epdeninconbenienten
bageujr boojballende.
Sn 9uMo 1588. fo Rebben de dolerende edelen die
ï)en benïaecljden gtotelijr geintcteffeert te toefen aen
de Staten generael/ opnieugobetgegebendefena*
boïgcnde requefte die bp ïjen alle te boren gepjefen*
teert toa£ getoecfl / en doo? oojfane ban de onder*
Öandelinge ban de 4$?abe ban jiöciir^nietopgedtf
poneert toa^.
Aen mijn Heeren de generale Staten ,
öequelïe
tm öen
3Ó!ecenDe
tëüelen
bait tiet
&ttct)t
aan ©pt;
rett)t aen
9e Staten
jenctaei
oüergege*
ben.

GEven met behoorlijke reverentie te kennen , Willem van Rijfenborg , Beerent de Konink , Bartholomeus van der Wael , Fredrik van Zuylen van Nyvelt, Dirk Bor van Amerongen , Gerrit van Saudenbalg , Maximiliaen van Baxen , en Gerrit van Renette
van der Aa, als'tmeerendeel van de Edelen en Ridderfchap van den lande van Utrecht, die gewoonlijk
fijn in de Staten op befchry vinge te compareren , en over
fulx reprefenterende den tweden ftaet van den felven
lande , dat U E. en alle de geünieerde provinciën kenlijk en notoir is , datbianena jaren herwaerts veele en

vreemde nieuwigheden in de ftad en landen van
Utrecht ingevoert en aengerecht fijn , en noch alle dage aengerecht en ingevoert worden , direclelijk contrarie de rechten, vry heden» ftatuten, privilegiën,
hantveften en gebruyken van de voorfchreven ftad en
lande, de nader unie tot Utrecht opgerecht , detraófaten met haer Majefteyt en fijn Excellentie als Gouverneur defer vereenigde provintien folemnelijk gemaekt en aen weder-zydén befworen , contrarie ook
andere perticuliere traclaten, de voorfchreven ftad en
landen concernerende , en dit principalijk door die van
de Magiftraet van de voorfchreven ftad Utrecht , dewelke geinftigeert fynde door eenige feditieufe vreemde perfonen, die haer in de voorfchreven ftad onthielden en voorts een deel in de voorfchreven Magiftraet,
tegens des ftads privilegiën en rechten geftelt waren ,
en eenige van de Hop-lieden aen haer hand gekregen
hebbende, en haer verfterkt vindende met de Engclfe
foldaten, die in de voorfchreven ftad met grote menigte ingarnifoen lagen , haer vervordert hebben den
voorleden jare 1586. den zi. July veele van deprincipaelfte , fo edelen , borgers , als andere inwoonder».
van de voorfchreven ftad van alle ftaten en conditien ,
en daer onder eenige van de voornaemfte patriotten en
principaelfte van de Staten van Utrecht by een fchriftelijk Billet, met de hand van hun-luyder Secretaris getekent , te bevelen , niet alleen uyt de voorfchreven
ftad, maer uyt alle de geünieerde provintien in neutrale plaetfen te vertrecken , en hen voor een tijd te
houden , op pene van de confifcatie van hare goederen,
gebruykende daer toe den naem en autoriteyt van fijn
Excellentie den Grave vanLycefter, Gouverneur generael defer landen , den Graef van Meurs , particulier
Gouverneur, en van de borger Hopluyden. Waervan
defelve fijn Excellentie geadverteert en ook verwondert fijnde» fonderlingalshybevontfijnnaemin't billet van de uytfegginge gebruykt te fyn , had eenige
van
de voorfchreven uytgefeyde perfonen , en die voor
goede patriotten bekent waren , door informatie van
mijn Heeren de Staten van Holland, den z. Augufti
ftilonovo, verleent fyn opene brieven van fauvegarde,
en daer by geftelt , dat fy fouden mogen komen in Holland , om hen te verantwoorden van 't gene men hen te
lafte foude mogen leggen , en defelve perfonen middelertyd genomen in fyn proteótie en fauvegarde , tegens
een yegelijk , en boven dien de Staten van Holland geconfenteert, hen-luyden gelijke brieven van fauvegarde te verleenen, gelijk fy ook gedaen hebben. Hadde
fyn Excellentie daer beneffens die van de voorfchreven
Magiftraet en burger Hopluyden aengefchreven , dat
hy van fulke maniere van uytfegginge , op fynen naem
gedaen , wel verwondert was j en mitsdien belaft ,
datfe de redenen, die hen-luyden tot fulke uytfegginge , fpnderling van de voorfchreven patriotten niet
fufpe&fynde, gemoveert hadde , over fende,p fouden,
om defelve by fyn Excellentie gehoort en wel overwegen fynde , daer in geordonneert te worden , als bevonden foude werden te behoren , en datfe middelertyd fouden in furchantie houden 't effeót , fo wel van de
aóte van den Ir. July, als fekere publicatie van den
Z7. July ftilo veteri , 1586. ten feiven fine daer na gevolgt. Welke Mifllve die van de Magiftraet en de borger Hoplieden der ftad Utrecht den 5. Augufti ftilo
novo in handen gelevert fynde, hadden defelve daer
op niet alleen niet geantwoort, noch eenige redenen
van de voorfchreven uytfegginge overgefonden , maer
hadden daegs daer na , datfe de voorfchreven Miflive
ontfangen hadden , te weten , den 6. Augufti ftilo
novo, of 15. July ftilo veteri, alle borgers en inwoonders van de voorfchreven ftad , van wat ftaet of qualiteyt fy mochten wefen , doen fekeren folemnelen eed ,
inhoudende onder anderen , datfe beloofden en fwoeren , op pene van confiscatie van lijf en goed , met den
vyand noch met de uytgefeyde perfonen geen correspondentie tehouden, en dat noch niet genoeg fynde,
hadden den 7. Augufti ftilo veteri andermael , op den
naem en van wegen fijn Excellentie , door bevel van
Milort Norrits (fo fy feyden) hen-luyden gedaen , de
voorfz. perfonen belaft als noch uyt den lande van
Utrecht
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Utrecht en alle de geünieerde provintien binnen 5 dagen te vertrecken , op pene van confiscatie van haer
goederen, en fpoliatie van haer huyfen en meubelen ,
dire&elijk contrarie de voorfchreven brieven van fauvegarde en furchantie by fijn Excellentie verleent , en fonder daer op eenige antwoord of redenen van haer uytfeggen gefchreven te hebben , en alio tot grote verachvan
tinge en verkleninge van d*autoriteyt en dereputatie
,
perionen
uytgefey
de
van
f
fo
En
fijn Excellentie.
Exfijn
aen
jk
federt haer vertrek uyt Utrecht , geftadeli
cellentie aengehouden en gefolliciteert hadden , datfe
tegen de onrechtelijke uytfegginge in juftitie ontfangen
fouden mogen werden , fo hadden fy nochtans daer
toe niet konnen geraken , fo datfe klachtig gevallen
fijn aen mijn Heeren de Staten van Holland, ais aen
hare bond-genoten , enopdefelve verfocht, datfe aen
fijn Excellentie fouden willen intercéderen , ten eynde
hen-luyden de wech van juftitie geopent , en eenige
onpartijdige rechters gecommitteert fouden werden ,
daer voor fy haer partye in juftitie fouden mogen doen
. dachvaerden, ten eynde fy alfulke aótie , alsfytegens
hen-luyden fouden willen pretenderen , voor defelve
te inftitueren, op pene van daer van verfteken te blijven: dat fy ook die van de Magiftraet van Utrecht fouden willen berichten , datfe haer voorfchreven bevelen
in reden gevan uytfegginge , als noch in recht noch immers
voor
fondeert , fouden willen te niet doen ,
de
van
ie
fo veel die vorder ftrecken dan de jurisdict
fF .
(09.) ftad of landen van Utrecht, en ook fouden revoceren
't voorde claufule van de confiscatie van goederen , in notoire
fchreven billet geftelt, als wefende tegen de
privilegiën van de ftad en lande van Utrecht , datfe ten
minften met de executie van de voorfchreven bevelen,
volgens 't fchrijven van fijn Excellentie fouden willen
ophouden , tot dat haer antwoord op de miffivevan fijn
Excellentie gefien , anders geordoneert foudte worden.
Volgende welke de Heeren Staten gecommitteert hebben, jr.Willem van Zuylen van Ny velt, Adriaenvan
Berckenrode , Burgemeefter van Haerlem , en Mr.
Adriaen van Werenfteyn , Penfionaris der ftede van
Gorcum , dewelke tot Utrecht komende , en haer laft
fijn Excellentie en mijn Heeren van den Rade van Staten geopent , en defelve opening van juftitie , fo mondeling als fchriftelinge , verfocht hebbende, defelve
niet hebben konnen verwerven, gelijk fy ook van die
van de Magiftraet van Utrecht geen vorder antwoord
hebben konnen krijgen , dan datfe met de voorfeyde
confiscatie en fpoliatie fouden ophouden , mits dat de
voorfchreven perfonen in Vriefland fouden vertrecken,
alles in verachtinge van de voorfchreven brieven van
furchantie , en van de fauvegarde , den uytgefeyden by
fijn Excellentie en de Staten van Holland verleent,
daer by hen gepermitteert was in Holland te blijven ,
ten eynde voorfeyt. 't Welk mijn Heeren de Staten van
Holland , Zeland , en Vriefland fiende en bemerkende,
dat de exempelen van de voorfchreven nieuwigheden
t'Utrecht gebeurt , fich metter tijd verder fouden extenderen , hebben op fijn Excellentie by fekere Remonftrantie onder anderen verfocht , dat hy met fijn
autoriteyt daer in foude willen verfien , dat fijn Excellentie daer door beweegt fijnde U E. gecommitteert
hadde de uytinge van de voorfchreven ftucken te doen ,
by minlijke conferentie met die van Utrecht, gelijk
d'Appoftille van den 19. Novembris 1 f 86. breder mede brengt. En al was 't dat U E. ten eynde voorfchreven die van Utrecht befchreven , en copie of extract
van de voorfchreven commiflie overgefonden hadden ,
ten eynde fyhaer gecommitteerde in den Haeg fouden
fchicken , ten fine als in 't felve extract , fo hadden die
van de voorfchreven Magiftraet daer toe niet willen verftaen , noch eenige gedeputeerde fchicken , maer hadden U E. met fulkc vreemde antwoord bejegent, dat
U E. daer uyt niet anders koft nemen , dan dat de voorfchreven Magiftraet haer in geen redelijkheyd wilden
laten vinden , gelijk fy 't felve naderhand noch meer
betoont hebben,als fy by denHeer Baron van Bukhorft,
Ambaftadeur van haer Majeftey t , en fpeciali; k , fo hy
verklaerde , by haer Majefteyt geautorifeert o m de fake
van Utrecht te beflichtcn, verfocht fijnde dat fy ten

minften de voorfchreven perfonen voor onpartydige
rechters te recht fouden (lellen , haerttaer toe geenfins
hadden willen laten bewegen , alfo dat de voorfchreven Heer Ambaffadeur , fonder yet te konnen uytrechten , van daer gefcheyden is. Boven defen fo hebben
de voorfchreven Magiftraet haer bevordert , by haer
eygen autoriteyt , den eerften ftaet van de voorfchreven lande, confifterende uyt de geeligeerde, uyt de
f Collegien , datelijk te cafferen en te niet te doen , contrary een feker accoord by mijn Heeren van den Landraed , in den jare I^8^. gemaekt , en by alle de Staten
geadvoyeert, en tuffen de 4 en 5 jaren onderhouden.
En al was 't dat de voorfchreven Grave van Meurs ,
Gouverneur , geaflifteert met fekere gedeputeerde van
fijn Excellentie met advys van eenige andere perfonen
van qualiteyt , ter ernftiger inftantie van de Remonftranten , met voorgaende kenniffe van faken , en de
voorfchreven Magiftraet in 't breed gehoort , dén voorfchreven eerften ftaet gereftitueert hadden , en die van
de voorfchreven ftad en fteden geordonneert daer mede te befoigneren , als fy te voren gedaen hadden , en
by faute van dien , de twee eerfte Staten , te weten , de
Collegien en Ridderfchap , met de fteden die willig
fouden fijn de ordonnantie van fijn Excellentie te pareren, gepermitteert haer vergadering binnen of buytea
Utrecht te houden , tot fuiken plaetfe, als ?t haer goet
dunken foude , en hebben nochtans defelve ordonantie niet willen pareren , noch met de andere Staten befoigneren ,voor en al eer fy den voorfchreven Grave
daer toe gebracht hadden , dat hy twee van de voornaemfte Patriotert , voorftanders van de vryheden des
vaderlands , uyt den eerften ftaet gecaffeert, en twee
andere na haer believen daer in geftelt hadde; en middelertijd verftaen hebbende , dat de geeligeerde uyt de
Collegien met de Remonftranten gefloten waren hare
vergadering buyten de ftad Utrecht te houden , hebben veele van hen , die fich de meefte tijd binnen de
ftad Utrecht onthielden , doen inftrueren , dat by den
Raed van de ftad Utrecht befloten was , hen te bevelen ,dat fy hen fouden wachten , van haer vergadering
buyten de ftad Utrecht te houden , op pene als begrepen ftond in een fekere acte, die fy onder hen-luyden
ten felven dage befloten hadden , en nochtans hen-luyden noch vifie noch lecture van deden. Al-hoe-wel de
Remonftranten achten , dat de pene ten minften geweefl:
is , dat de gene , die contrarie dede , uyt de ftad gebannen foude blijven, en dit alles in vilipendentie en
kleynachtinge van de voorfchreven ordonantie van de
Grave van Meurs , mét afliftentie van de gecommitteerde van fijn Excellentie na volle kenniffe van faken
gegeven. De Remonftranten fiende de voorfchreven
nieuwigheden en moetwilligheden dagelij xby de Magiftraet gepleegt , en dat fulx ftrec kende was tot grondig bederf van de ftad , fteden en landen van Utrecht ,
en fubverfie van alle goede ordre en politie , ja van den
geheelen ftaet van den lande van Utrecht , hadden , om
daer in te voorfien , fo veel gedaen , dat de Staten van
den voorfchreven lande, tegensdenf. January i<}%7.
wettelijk na gewoonte waren befchreven geweeft,
maer hadden die van de Magiftraet der ftad Utrecht ,
noch ook van de andere fteden , niet willen compareren , ter oorfake dat fy , volgende de voorfchreven ordonantie van den Grave van Meurs, met de geeligeerde Uyt de Collegien niet wilden befoigneren. En fo de
twee andere leden, te weten die van de Collegien en
Ridderfchap , des niet tegenftaende t'famen refolveerden op mijn Heeren de generale Staten ernftelijk te verfoeken, dat fy fouden fien met de gevoegelijkfte middelen tedoen redrefferen , al 't gene contrarie het traótaet, met haer Majefteyt gemaekt , en de Commiflariffen van fijn Excellentie , mitsgaders de privilegiën ,
vryheden , gerechtigheden , en welhergebrochte coftuymen van de voorfchreven lande, in de ftad en landen van Utrecht gedaen foude mogen wefen , en dat
men tot dien eynde met den eerften die poincten en articulen t waer in de voorfchreven tractaten , privilegiën,
vryheden , gerechtigheden , en coftuymen in gebroken waren , by gefchrift foude ftellen , en dat die van
de Magiftraet der ftad ep fteden de voorfz.refolutie,
. alf«
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alfo rijpelijk én eendrachtefijk by de twee Staten geno*
men fijnde , volgende 't oude gebruyk , gehouden waren te volgen : fo hebben nochtans die van de Magiftraet van de ftad Utrecht , daer op niet achtende ,
geafliiteert meteenige hop-luyden en bevel-hebbers van
deburgerye, opden 8.derfelvermaend, haer vervordert der Staten archiven , (daer de boeken van hare refolutien en andere fecreten in heruiten) feytelijk op te
flaen , en de voorfchreven refolutie daer uyt te nemen
en met hen te dragen , om allo te beletten , dat defelve
jefolutie niet in 't werk geftelt foude werden, gelijk
die ook door dien , en byfonder door 't cafferen van
twee van de befte Patriotten uyt den eerften ftaet (die
doen maer beftont in f perfonen) belet is ge weeft: mitsdien den eerften ftaet daer door in 't geheel geoppresfeert was , mits dat de perfonen , defelve reprefenterende, hanthoudinge en reftauratie van de privilegiën
betreffende , niet deden of dorften doen , dan dat die
van de ftad aengenaem was , eenige om datfe met die
van de ftad gevoelden , eenige uyt vreefe datfe anders
gecafleert en uyt de ftad gejaegt fouden worden, 't welk
de Remonftranten aenmerkende , hebben met den anderen gerefolveert , alleen de reparatie van de voorfchreven infraóhen en nieuwigheden te vervolgen, en
fulx tot verfcheyden reyfen alle haer befwaernifien geremonftreert , mijn Heer den Grave van Meurs , haren
Gouverneur particulier , eerft by monde , en na t'fijner ernftiger bevel en begeerten, by gefchrifte, ten
eynde fijn Genade believen foude behoorlijk daer in te
voprfien. Dan fo den felven Grave dat niet en hadde gedaen voor d'aenkomft van den Grave van Lycefter,
heeft fijn Genade na de wederkomfte van fijn Excellentie de Remonftrantie aen den felven tot Middclborg
overgefonden , door een fpeciael Edelman , ten eynde
fijn Excell. daer op gelieven foude te difponeren. Maer
alfo den voorfz. Edelman, fonder yet uytgerecht te hebben weder quam, hebben de Remonftranten geraden
gevonden , de voorfchreven remonftrantie eerft te
communiceren U E. als hare bondgenoten , en op defelve te verfoeken dat hen luyden foude gelieven haer
by fijn Excell. te aflïfteren , volgende de nader unie , ten
eynde zy 't inhouden van haer voorfz. Remonftrantie
fouden mogen obtineren , te weten , dat alle nieuwigheden tegens de voorfchreven traótaten , unie ,
* rechten , privilegiën en vryheden van den lande gedaen en ingevoert , gerepareert , en in haer eerfte
ftaet geftelt , alle vorder oppreiTie geweert , en een yeder recht en juftitie geadminiftreert foude mogen
(Fol. 110.) werden , waer op U E. verklaert is , datfy haer volgende de nader unie , verbonden hielden de remonftranten inhaer voorfchreven verfoek te helpen voorftaen en mainteneren , en hebben overfulks gecommitteert uyt elke provintieeen , die de remonftranten,
in 't gene voorfeyt is , by fijn Excellentie fouden affifteren , infgelijks mijn Heere den Graef van Meurs Gouverneur van Utrecht te bewilligen , dat fijn Genade
volgens den eed in't accepteren van fijn Gouvernement,
tot onderhoudinge van de nader unie en traótaten gedaen , met de remonftranten en gecommitteerden foude
willen voegen , en gefamenderhand de voorfchreven
reftitutie , reparatie , en volkomen fatisfaótie helpen
uytvoeren , achtervolgende der remonftranten verfoek
aen hen-luyden gedaen na wyder inhoud van d'apoftille
van den zi. Septembris left-leden , niet-te-min fo de
occafie niet viel , dat de remonftranten , met de afftftentie van de voorfchreven gedeputeerde , uyt de provintien geprefenteert mochten werden , vermits fijn
Excellentie vertrok op Utrecht , hebben de remonftranten aldaer eerft by monde 't effeft van haer begeerten fijn Excellentie aengedient , maer alfo fijn Excellentie verfocht 't felve by gefchrift , en by de remonftranten ondertekent te hebben , hadden fy remonftranten geraden gevonden, alvoren fuks te doen met Notaris en getuygen , te gaen by de geeligeerde uyt de
collegien die fy koften bekomen , mitsgaders die van
de Edelen , die haer van hen-lieden fchenen te fepareren , en hen-luyden af te vragen , of fy hen-luyden
in haer voorfchreven voornemen wilden hand-houden ,
en de refolutie van den 5. Januarij helpen effectueren:

daer op de voorfchreven geeligeerde verklaerden , dat
fy fulks wilden doen : maer drie Edelen verklaerden
ineffecT:, datfy fulks niet en begeerden te doen. 't Selve gedaen , hebben de remonftranten fijn Excellentie
fchrifteling , ter prefentie van den voorfchreven Grave van Nieuwenaer, geprefenteert fekere fupplicatie ,
by acht van hen-Inyden ondertekent , met de articuien
van de voorfchreven nieuwigheden en de infradtien ,
die de remonftranten by provifie en voor al verftonden dat geremidieert behoorden te wefen , en in
aller onderdanigheyd en met behoorlijke reverentie
verfochten , dat fijn Excellentie tot allen genadelijk
foude willen verfien, volgende den inhoud van de voor-*
fchreven articuien , en gelijk als volgende de tradaten , tuffchen haer Majefteyt en fijn Excellentie en de
geünieerde provintien gemaekt behoorde , waer op
fijn Excellentie feyde , defelve te fullen doorfien j
't welk gefchiet fijnde den z8. Septembris left-leden,
Jliloveteri , na-noens ontrent f uren, fijn des avonts
ontrent 9 uren fes van de voorfchreven Edelen door bevel van eenige van de Magiftraet (fo nu gefeyt word) by
Karel van Trillohem dragende voor Schout van de ftad
van Utrecht, op de naemen van wegen fijn Excellentie gevankelijk genomen , en in des voorfchreven ftads
gevankenis , genaemt Hafenburg geftelt , doch drie
van hen-luyden, den felven avond gerelaxeert, en dit;
nochtans fonder laft of bevel van fijn Excellentie te
hebben, en alfo tot grote kleynachtige van de perfoon
en autoriteyt van fijn Excellentie , fonder wiens bevel , of immers advys dewijl hy in loco was , en die
van de Magiftraet dagelijks tot hem acces hadden , fy
in fo gewichtige fake niet hadden behoren te doen ,
veel min fijn naem fonder fijn bevel, of voorweten te
gebruyken. Gelijk fijn Excellentie 't felve ook wel
verftaende, de andere Edelen, die noch in gevankenis gebleven waren , des anderen daegs , te weten ,
den 19. Septembris (na dat hy opentlijk verklaert had
't felve feyt fijn werk niet te fijn) doen relaxeren , gelijk de remonftranten by feker hare miflive dit breder
vertoont hebben, en den voorfchreven Trillo niet genoeg fijnde de fchandaleufe apprehenfie van de voornoemde fes Edelen gedaen te hebben,heeft onlanx daer
na , fonder eenige voorgaende citatie tegens drie vart
de Edelen voorfchreven in den gepretendeerden gerechte van de ftad Utrecht overgelevert feker fameus
en injurieus libel, waer op die van den gerechte ge*
apoftilleert hebben, dat het felve geftelt foude werden
in handen van de voorfchreven drie Edelen , om daer
op te feggen binnen drie weken peremtoirlijk j by wel*
ke libel de voorfchreven drie Edelen geaccufeert en gefcholden worden voor die crimen l<ef* majejlatit gecommitteert fouden hebben , voor falfarifen , meynedige
oproerder^ , zeditieufe muytmakers , overtreders van
het gemeipne befte . infradteurs van fijn Excellentie
placcaten , calumniateurs, conventikel-houders , confpirateurs en conjurateurs , en dat fy voor alfulke aen
lijf en goet geftrafc fouden werden , en dit ter oorfake
van de voorfchreven remonftrantie en doleantie overgegeven aen UE. en datfe tot dien eynde hare particulire
vergaderinge gehouden , de naem van de Edelen , als
reprefenterende den tweden ftaet van den lande van
Utrecht gebruykt , 't voorfchreven verfoek met Notaris en getuygen aen haer mede-lidmaten gedaen , en
de vyf collegien tot Utrecht (die tot allen tyden , als
't hun gelieft te vergaderen) doen convoceren , met de
uytgeleyde , contrarie den voorfchreven eed , geconfereert en verfogt hadden, dat fekere uytheemfe perfonen ,fo uyt de Magiftraet als d'Officien die fy bedienden, geftelt, en de uytgeleyde weder in de ftad
geroepen, en die van haer Officien gepriveert waren ,
daer in weder gereftitueert fouden worden , dat fy by
de voorfchreven remonftrantie gefeyt hadden , dat in
defe en diergelijke actiën by fijn Excellentie en die vart
de voorfchreven Magiftraet gedaen was tegen de rechten en privilegiën van de ftad en landen van Utrecht,
en tradaten met fijn Excellentie gemaekt , meteenige
circomftantien daer toegefogtenerdocht, waer op de
remonftranten t'famentlijk haer gevoegt hebbende met
die drie geaccufeeide Edel-luyden , gefeyt hebbendac,
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dat fy den voornoemden Trillo niet kennen gequalificeert om hen-luyden te mogen accuferen in de qualiteyt
als Schout , fo fy hem daer voor om veele redenen niet
kennen : fonderling overmits hy fonder der Staten nominatie, en tegens haer expreffe wil, in 't voorfchreven officie geftelt was : dat fy ook 't voorfchreven gerecht voor geen gerecht konden kennen, als niet geftelt byden Grave van Meurs, die 't recht van de Magiftraet teHellen volgende d'ordonnantie van de ftad
Utrecht, defelve ftad in den jare left-leden verleent,
en zedert altijd onderhouden , en ook volgende de
ïnftrutfie , den felven Grave in 't aennemen van fijn
Gouvernement by de Staten van Utrecht gegeven , alleen toekomt en competeert, doch met advysvande
voorfchreven Staten van Utrecht , behalven dat zyluyden partye formeel fijn, enalfulx, gelijk ook den
voorfchreven Trillo meer door haer privee dan publijlce de voorfchreven accufatie fouden vervolgen , en
mitsdien , en meer andere redenen , voor de voorfchreven pretenfe gerechte als rechters te procederen gerecufeert hebben , tot inftruótie van de criminele faken , daer toe Trillo wil feggen by fijn Excellentie tot defelve gecommitteert te fijn ,. endedecifie
aen hem gereferveert te hebben. Des niet te min hebben de Remonftranten , onvermindert de voorfchreven exceptie van recufatie , de middelen van het voorfchreven Libel fulx weder-leyt, dat fy verhopen niet
alleenlijk vertoont te hebben , dat fy calumnieufelijk
door valfche en erdochte middelen geaccufeert worden , maer dat met goede redenen veele van de delicten ,daer men hen-lieden mede wil befchuldigen geretorqueert mogen worden op den genen , die henluyden voor 't gerechte van de voorfchreven ftad dagen , immers veele van hen-luyden , fonderling de
vreemde, daer by de andere (daer onder veele geringe
perfonen fijn , haer weynig faken van rechten noch van
regeringe verftaende) meeft geregeert worden. En alfo
de Remonftranten, al 't gene voorfchreven is niet tegenftaende , gerefoiveert fijn haer voorfchreven Remonftrantie te vervolgen , tot dat fy volkomen fatisfactie daer van fullen hebben , en dat fy niet twijfelen ,
of die van de voorfchreven Magiftraet fullen fo door
het vervolg van de voorfchreven Remonftrantie , als
exceptie van recufatie , en wcderlcgginge van de 'voorfchreven en meer pointen van de accufatie , feer verbittert fijn, en daer uyt occafie nemen van meerder
moetwil, ja om alle middelen te verfoeken , om henluyden en de hare , aen hare eer, goede naem en faem,
als aen haer-luyder perfonen , als goederen, temifïeggen , mifdoen en befchuldigen , fo fouden fy Remonftranten fulx geerne voorkomen, en haer daer tegens
met behoorlijke middelen in tijds te voorfien. Maer is
de moetwil van de voorfchrevenMagiftraet,met die van
de Borgeren, die haer aenhangen , fo groot, dat die
met geen redenen, noch eenig ordinans middel van
juftitie , noch anderfins , gecompefceert of bedwongen kan worden , want fy geen Overhey t hebben willen
obedieren, gehoorfamen noch refpe&eren , te weten,
noch mijn Heere den Ambaffadeur van haer Majefteyt ,
noch U mijn E. Heeren , noch de Excellentie van mijn
Heere den Graef van Lycefter , noch mijn Heeren van
den Rade van State , noch den Grave van Meurs haerluyder particulier Gouverneur , noch de particuliere
Staten van de geünieerde provintien , haer bond-genoten , en veel min de Staten van den lande van Utrecht ,
noch 't Hof provinciael van den felven lande, waer
van fy nochtans 't meerendeel hebben doen ftellen tot
haer-luyder wel -gevallen en paffen ook op rechten,
privilegiën , nader unie , tradaten , accoorden , en
contracten , by wie die ook gemaekten beveftigt
hoe fterk geclaufuleert , en hoe folemnele beloftenfijnen,
verlekenngen daer by gedaen en geftipuleert fijn , onaengefen ook dat fy of hare voorfaten 't felve expreflelijk geapprobeert, aetrgenomen en onderhouden hebben , t welk de oorfake is , datfe noch haer noch hare
faken aen onpartydige Rechters willen fubmitteren, gelijk dit al volkomelijk gebleken is uyt de aften hier voren tedieneyndein'tbreetverhaelt, en ook uyt dien ,
dat fy gepoogt hebben de fouverainiteyt
van den lande
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van Utrecht, alleen ] én fonder voorgafende eommu- (Foi.ui.»
nicatie met de andere geünieerde provintien daer op gehouden tehebben , de Majefteyt van Engeland over te
dragen , fonder andere conditien te bedingen , dan
defe twee, de ware Religie en de Privilegiën, defelve en
haer Majeft» Hoogheyd niet tecontrarieren : is ook gebleken in de apprehenfie en detentie van Mr. Paulus
Buys , wefende Raed van Staten , dewelke by eenige
van de Hopluyden der ftad Utrecht, den 9. July ftilo
veteri (fonder datmen weet door wiens laft of bevel)
fchandelijk geapprehendeert , en in des ftads van
Utrechts gevankenis geftalt fijnde , aldaer gedetineerf
is den tijd van 17 weken, fonder dat men hem eenige'
partye heeft willen nomineren , of in recht en juftitie
(hoe-wel hy fulx meermael verfocht heeft) ontfangen,
noch ook relaxeren, al was 't dat fijn Excellentie den)
Grave van Meurs , die van de Magiftraet en Officier
van de ftad,ook van den Hove provinciael van Utrecht»
infgelijx de borger Hopluyden verklaerden , de voorfchreven apprehenfie haer werk niet te fijn , noch haer
partye van den voorfchreven Buys te willen maken , of;
hem de fake fijner gevangenis te onderwinden. Dan
nadien U E. van alles volkomelijk onderricht fijnde,
belaft hadde Gerrit van Remunt , fubftituyt Schout ,
die den voorfchreven Buys een tijd lang in fijn bewa-t
ring hadde, den felven te ontflaen , hebben die van de
voorfchreven Magiftraet, dat gedaen fijnde, haer dat
feer hoog aengetogen , en haer daer over aen U E. grotelijx beklaegt , als of haer carceres gevioleert , en
den voornoemde Buys effra&or carceris gsweeft waer :
daer mede fy wel te kennen geven, dat de voorfchreven feytelijke apprehenfie en detentie haer werk is geweeft , immers dat fy die geratificeert , en hem boven
alle recht ,, redenen, en ftatuyten der voorfchreven
ftad geweygert hebben in juftitie te ontfangen , of recht
te laten wedervaren. Hebben ook onlanx fekere privee
partie , die van de fententie by hen-luyden gewefen ,
aen den Hove van Utrecht geappelleert , en provifie
van appel met de clauful van inhibitie verworven hadden, op fekere penen verboden haer-luyder appel te
vervolgen , ook eenige bedwongen van 't felve te renuntieren : en fo eenige des niet tegenftaende haer fake, met advys van den prefident , ter rolle geprefenteert hadden , hebben die penen datelijk geexecuteert,
en daer beneffens verboden den Advocaet en Procureur .
van de partye , defelve in haer fake van appel te dienen ,
alfo dat de fuppooften van den Hove , fiende fulke on*
behoorlijke maniere van procederen » een tijd lang
niet en nebben willen de rolle houden t daer toe fy
nochtans naderhand bedwongen fijn geweeft , fonder
dat in de voorfchreven fake geremedieert is. Boven defen , alfo die van de voorfchreven ftad haer den voorleden fomer vervordert hadden de kerk van Oude-munfter te willen verkopen ,. contrary fekere traófcaten
tuffchen de 5 Collegien en die van de Magiftraet gemaekt, f o hadden die van de 5 Collegien fulx fijn Excellentie aengedient, ten eynde 't felve door fijn autoriteyt belet mocht werden, dewelke na dat hy eerft de
voorfz. verkopinge had doen furcheren, de partye tot fekeren dage te Dordrecht by hem verfchreven heeft, en
defelve gecompareert fijnde, en in fijnen Raed doen
vifiteren , hebbende de ftucken by de voorfz. ? Collegien geexhibeert , en daer op gehoort fijnde Gerart
Prounink genaemt Deventer, Burgemeefter der voorfchreven ftad, na goede rijpe en volkomen deliberatie
op alles genomen , verklaert heeft , dat by verftaet ,
wil en begeert , dat de oude traclaten , by de gemeene
en particuliere Staten defer landen, ook die by nader
unie der felfder , en particuliere fteden * en infonderheyd de ftad Utrecht, alles tot eendracht, welvaert
en rufte defer landen zedert de pacificatie van Gent fo
folemnelijk opgericht en gemaekt, de confervatie der
edificien , en poffeffie der voorfz. kapittelen goederen
aengaende , in haer geheel fijn en blijven fullen , en
heeft overfulx geordonneert en bevolen de Regeerders
der ftede vanUtrecht,en voorts allen anderen Officiren,
die 't eenigfins aengaen mochte , hen te verdragen van
't verkopen , demolieren en afbreken ;van de voorfz.
ernftige
kerk van Oude-rnunfter , want fulx fijn Excellenties
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ernftige Wil en meenïnge was , daer na een yegelijk
hem foude hebben te reguleren na wyder inhout van de
acte daer op geexpedieert den z- Septernbris left-leden ,
by den Raeds-heer Lofe , geparapheert , by fijn Excellentie felfs , en t'fijner ordonantie by den Secretaris
Langen getekent, en gezegelt met het opgedrukte zegel van fijn Excellentie, Waer van die van der ftad over
lange copye gelevert, en in haren Rade gelefen is geweert, 't welk alles niet tegenftaende die van de voorfz.
Magiftraet hen vervordert hebben , op dingsdachden
7. Novembris , by der ftads kloeke te doen publiceren,
dat men op faterdag, den 11. der felvermaend, des
nanoens de voorfz. kerk openbaerüjk foude opllaen ,en
verkopen den meeften daer voor biedende, 't Welk by
die van de voorfz. Collegien en andere verftaen fijnde ,
hebben door eenige hare gedeputeerde de voorfz.
Magiftraet > met alle beleeftheyd> fo fchrifteling als
mondeling, doen verfoeken, dat fy, in aenfien van 't tractaec met hen-luyden gemaekt , en ten refpecte van de
voorfz. ordonnantie van fijn Exc. met het verkopen van
de voorfz. kerke fouden willen fuperfederen , daer op fy
niet anders gefeyt hebben, dan dat den Raed der voorfz.
ftad , om redenen haer moverende, perfifteerden by haer
voorgaende refolutie. Waerom die van de voorfz. Collegien den deurwaerdervan den Hovevan Utrecht>fpecialijk by den felven Hove daer toe geautorifeert ,< verfocht hebben , dat hy die van de Magiftraet de voorfz.
acte van fijn Exc. foude infinueren; die daer toe verfocht
hebbende convocatie van den Raed , defelve niet heeft
konnen verwerven,fo dat hy gegaen is van huys tot huys
by den genen , die den Raed reprefenteren , den welken hy de voorfz. acte geinfinueert heeft , die voor het
merendeel geantwoort hebben , dat fy refpective in hare
huyfen noch Schepenen,nochBorgemeefters,nochRaed
en waren, hadden de voorfz. van Oudemunfter 't voornemen van de voorfz. Magiftraet te kennen gegeven
mijn Heeren van de Raed van Staten , vermits hetafwefen van fijn Exc. en van defelve verworven , achtervolgende devoorfz. acte van fijn Exc. interative interdictie
van niet te procederen tot de verköpinge of af brekinge
van de voorfz. kerk , op pene van vorder provifie , met
autorifatie op Johan Aertfz. deurwaerder van haer-lieder kamer, om de voorfz. Magiftraet teinfinuerenfo
wel de atle van fijn Excel, als haer-luyden voorfz. bevelen,dewclke hem tot Utrecht getranfporteert,en ten dage van de verköpinge gevonden hebbende by den eerften Burgemeefter Pieter Ruys , heeft defelve gefeyt ,
dat hy hem foude latenvinden ten 2 uren op 't Stadhuys,
daer den Raed vergadert foude wefen , en aenfprekende
Deventer , twede Burgemeefter , feyde defelve : wat
hebben die van den Rade haer onfe regeeringe te bemoeyen, en de voornoemde Jan Aertfz. de infinuatie
van de voorfz. acte , en fijn exployct in den volle Raed
gedaen hebbende, heeft geen ander antwoord konnen
krijgen , dan datfe den Rade van Staten haer antwoord
fouden over fchrijven : en fo den Deurwaerder voort
vraegde, of fy dan niet van de verköpinge fouden fuperfederen,feyden,dat fult gy wel horen,en hebben terftont
daer na (gelijk offy haer fpot met de voorfz. infinuatie
van Jan Aertfz.en als met de voorgaende gehouden hadden )de klok doen luyden , en tot verköpinge geprocedeert, en de kerke verkort voor 1x300 guldens , en
hebben terftond daer na defelve begoft te demolieren
en af te breken, daer in fy ook als noch continueren,uyt
al 't welke, en meer andere gelijke moetwilligeacten,
alhier te lang te verhalen , klaerlijk blijkt , dat de Magiftraet van de voorfz. ftad Utrecht , noch op recht , noch
op juftitie,noch op hoge,noch op lageOverigheyd acht,
noch defelve refpecteert,gehoorfaemt,of onderdanig is,
maer haer houden in allen fchijn,als de gene die de facto
geen fuperioren recognofceren , en dat alfulx de Remohftranten met goede redenen bedugt fijn , dat die van
de voorfz. Magiftraet , ter oorfake van 't vervolg van de
voorfz. remonftrantie , met het gene daer aen kleeft en
van dependeert , haer-luyden en de hare niet alleen aen
haer eer , naem en faem , maer ook aen lijf en goed fullen befchadigen,dat fy overfulx gedrongen worden haer
toevlugt te nemen tot u E. ten eynde de voorfz.Magiftr.
by eenige extraordinarife maniere bewogen en tot redelijkheyd gebragt mag werden. En hoewel in fuiken geval
IV. deel.

als defe , te weten , als eenige ftédèn haer Överheyd on^
gehoorfaem fijn , en door de autoriteyt van defelve , of
wettige Överheyd niet konnen beweegt noch bedwongen worden , de partyen , die by hen-luyden befcha*
digt of geopprefleert fijn , recht te doen , en haer geleden fchadete beteren, de rechten geinterefleerde en
geopprefleerde partyen toe-laten haer felven ook met'er
3'oï
daed en by haer eygen autoriteyt te rechten , haer injurie te wreken , en de geleden fchade te verhalen , cum
jure naturali permijfum fit vim vi repellere & ex intervallo
cum incant inent i nanpotejl , want nochtans uyt fulx ligrelijk veel inconvenienten fouden konnen fpruyten, fo
fouden de Remonftranten niet geernby haer eygen autoriteyt yetwes voornemen. Maer alfo de geünieerde
provintien by de nader unie met den andertn vereenigc
fijnde, als offe maer eeneprovintie waren, folemne- (Fol. 112.)
lijk belooft hebben den anderen met alle behoorlijke
middelen , ja met lijf en'goed, waer 't nood) te helpen,
hanthaven , fty ven en fterken , in alle hare privilegiën ,
vryheden , exemplen , rechten , ftatuyten , lofiijke en
welhergebrachte coftuymen, ufantien, en alle andere
hare gerechtigheden , den eenen den anderen ook befchutten en befchermen tegens allen en een yegelijk,
wie en hoedanig hy (oude mogen wefen, die hen daer in
eenige datelijkeinbreuke foude willen doen: daerbeneifens een yeder , fo wel uytheemfe als ingefetene van
den lande, goed rechten juftitie teadminiftreren. En fo
verre yemand van hen daer van in gebreke ware , dat de
andere bondgenoten de hand fouden houden by alle behoorlijke middelen en wegen , dat fulks gedaen foude
werden : dat ook alle abuyfen, daer door fulks belet en
de juftitie verachtert foude mogen worden, gecorrigeert
en gereformeert foude mogen worden , fulks na rechten
en vermogens een yeder fijn privilegiën, rechten , loflijke , en welhergebragte coftuymen. Dat ook de voorfz.
provintien voor 't onderhoud van de unie , en voor een
yeder poinct van dien befonder,verbonden hebben haerluyder en aller d'ingefetenen van haer-luyden refpective
provintien, perfonen en goederen, om defelve , in geval
van contraventie, voor't onderhoud van dien, met 't gene daer van dependeert , gearrefteert , gehouden en bekom ert te mogen worden , t'allen plaetfen en by alle
rechteren en gerigten , daer men die foude konnen,of
mogen bekomen ; en dit met reruntiatie van alle priviV
legiënexceptien
,
, gratiën , relevamenten , en alle andere beneficien en rechten , die eenigfins ter contrarie
van dien fouden mogen dienen , en fonderling de rechten feggende generale renuntiatie geen plaets te hebben,
daer in fy fpeciale voorgegaen , na wyder inhoud van
de i« 17. en 18. articulen van de voorfz. Unie. En dat
U E. 't felve aengemerkt , by de voorfz. apoftille van
den az. Septernbris verklaert hebben, haer tot 't gene
voorfeyt is verbonden te houden : dat ook in geval als
boven , fo wel jure
divino& of'mforo
confeientix
, als ja
Jecundumjwgentium
, civile,
quod canonicum
dicitur,
ook
exconfuetudine ,Jiatuto vetpartium conventione , als in defen toegelaten is recht van reprefalie te gebruyken tegen
de fteden en ingefetenen van dien , die geen Överheyd
willen kennen, gelijk defe, noch fijn Excel, (daerfy
nochtans haer feer op beroemen) daer door tot redelijkheyd, recht en juftitie te bedwingen fijn. So keeren haer
de Remonftranten tot UE. als by dewelke defóuverainiteytvan de landen is, en verfoeken, mits datfy
promptelijk , fo verre des nood fy , voor den genen , die
mijn Heeren gelieven te committeren , fullen tonen van
die premiffen, datUE. gelieve hen-luyden, haerwyven en kinderen , familie , haer-luyder Advocaten, Procureurs en andere Raeds-lieden,diefe tot directie van de
voorfz. haer-luyder faken , fo in Holland , tot Utrecht ,
als elders aireede gebruykt hebben , en noch fullen mogen gebruyken , of met haer-luyder huys-vrouwen ,
kinderen, en klerken ofdienaers, en andere familie,
mitsgaders haer-luyder huyfen en goederen, fo roerende
als onroerende , actiën, crediten, en allen anderen, hoedanig die fijn, of waer die gelegen njpgen wefen , en gevonden fouden mogen werden, 't fy binnen of buyten de
landen van Utrecht,te nemen in haer protectie en fauvegarde,tegens die van de voorfz. Magiftraet, H op-lieden,
Bevel-hebberen en andere van de borgerye en ïjawoonderen der voorfz, ftad, en tegens allen anderen, die
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hen-Iuyden de voorfz. fake (ouden mogen aentrecken
of bemoeyen , en hun-lieden gunnen en permitteren ,
dat fo verre fy-luyden, ofeenige van hen of den anderen perfonen boven genoemt> aen haer-luyderpcrforien of voorfz. goederen , yetwes mifleyt , misdaen ,
of befchadigt werden , ter oorfake van het concipiëren
en prefenteren van de voorfz. remonftrantie , en articulen van doleantie , aen mijn Heere den Grave van
Meurs , U. E. en fijn Excellentie refpective gedaen ,
met het vervolg van dien aireede gedaen en noch te
doen , mitsgaders het debatteren van de qualité van den
voorfz. Trillojhet recuferen van die van den gerechte en
Magiftraet van de ftad Utrecht , alles tot maintiennemént van de privilegiën gedaen , met al 't gene daer van
dependeert , voortgegaen ,uyten nagevolgt is , of noch
fal mogen volgen in eenigerwys of maniere, hetwaef
datelij k , of onder fchijn van recht en juftitie , uyt haerluydereygen,ofhaer-luyderHop-lieden,bevel-hebbers
of gemeente naem ,, of ook uyt de naem van de Staten
van Utrecht , of eenige leden van dien , ja ook op den
naem van fijn Excell. die fy haer niet en ontfien fonder
fijn bevel te gebruyken , fo boven vertoont is, op den
naem en door ruytercii en foldaten , in de ftad en lande
van Utrecht in garnifoen leggende , of die daer noch
geleyt fouden mogen werden , en die de felfde landen
dagelijks pafferen en repafferen , of onder eenige ander naem, coleur, dexel, of pretext, wie, hoe en in
wat manieren het (oude mogen fijn of gebeuren , dat fy
de perfonen en goederen van de borgers en inwoonders
van de ftad van Utrecht en vryheyd van dien, van wat
ftaet, qualiteyt of conditie die fijn, geene uytgefondert ,
het fy der fake fchuldig fouden mogen fijn of niet, realijk en met'er daed mogen arrefteren , aenhoudenen
bekommeren, op alle plaetfen , die in de geünieerde
landen (de provintie van Utrecht daer onder begrepen)
fteden , dorpen , vryheden , en andere plaetfen of
leden van dien fullen weten of konnen bekomen , fonder hen-luyden daer in te doen , doen doen, of laten gefchieden eenig hinder , letfel of moeyenis ter
contrarie , öm aen de voorfz. perfonen of goederen met
rechte te mogen verhalen , fo wel de perfonele in jurie ,
die hen-luyden, of eenige van de andere boven genoemt aengedaen fullen mogen fijn , als alle andere koften fchaden
,
, en intereften , die defelve perfonen , of
eenige van heil , ter ootfake voorfeyt; met de dependentien en gevolg van dien ,eenigfins gehad of geleden fullen mogen hebben , of hen aengedaen fijn, en dit totdat
fy volkomen reparatie en voldoeninge van alles gehad
fullen hetsben : mits datfe de voorfz. arreften , aenhoudingen , of bekommeringen van die perfonen en goederen ,buyten den lande van Utrecht , en in de befloten
fteden van de geünieerde landen , fullen doen by de Officiers van de juftitie van die plaetfen , daer die arreften ,
aenhoudingen , en bekommeringen fullen gefchieden ,
ten ware die onwillig waren , en in fuiken gevalle by autoriteyt van eenige andere van de Magiftraet aldaer , en
ten platten lande ook by deOfficiers,fo die by de hand of
lichtelijk te bekomen fijn , anders by haer eygen autoritcyt , mits dat fy de aengehouden perfonen en goederen
met den eerften fullen leveren in handen van den Officier van de juftirie in eenige van de fteden van die provintie daer
,
de aenhoudinge of arreft gedaen fal fijn om
by defelve in verfekertheyd en bewannge gehouden te
worden ter tyd toe recht daer op gedaen , of cautie fuffifant daer voor geftelt fal fijn , en datfy die perfonen en
goederen, die (y in de ftad en landen van Utrecht fullen
weten te bekomen, ook fullen leveren in eenige van
de befloten fteden in Holland, in handen van den Magiftraet ofOfficiers aldaer, ten fijne voorfeyt. Enten
effette van defen fal U. E. believen te laten weten , allen Officiers , Jufticiers , Magiftraten , Vroedfchappen ,
en allen anderen, die dit aengaen mach, die hier toe verfogt fullen worden , dat fy de Remonftranten , in 't gene
voorfz. is , doen alle mogelijke hulpe , byftant , en afliftentie. En ten eynde U. E. mogen weten , dat de Remonftranten dvoorfz.
e
provifie niet malitieuielijk maer
ter goeder trouwe verfoeken , fo fijn de Remonftranten
te vreden en verfoeken , dat buyten de provintie van
Utrecht eenige onpartijdige rechters gecommitteert

werden , fo wel die van de ftad Utrecht als de Remonftranten, en. alle» geintereffeerde perfonen, die op de
voorfz. ftad, of ook de Romonftrantcn , eenige aclie
hebben , of pretenderen te hebben , fonderlinge daer
van de Remonftranten in haer articulen van doleantie
mentie maken, hare refpe&ive a&ien, crimineel of civil,
geene uytgefondert , met recht fullen mogen inftitueren
en vervolgen , en dat defelve rechters geautorifeert werden op alle de voorfz a&ien,fo ten principael als by provifie,te mogen ordpnneren,difponeren,en fententieren,
fulks als fy na rechten , volgende de nader unie , het traftaet met haer Maj. en fijn Excel, en ook met den Graef
van Meurs gemaekt , mitsgaders de rechten en privilegiën van den landen fteden en leden v.an dien , fullen bevinden tebehoren, mits doende aen wederfy de goede
wijsheyd en verfekertheyd tot elkanders genoegen , of
erkentenis van de voorfz. rechters dat het geen by de
voorfz. rechters fo ten principael als by provifie gewefen of geordonneert fal worden , nagekomen en gevolgt
fal worden fonder eenig wederfeggen , weygering of
vertrek : welke prefentatie die van de voorfz. Magiftraet
na rechten geenfins konnen weygeren of ontfeggen. En
alfo de Remonftranten houden, dat de voorfz gevankenis Van eenige. van hen-luyden , niet is gedaen geweeft , dan om hen-luyden , en andere t'haer-luyder
exempel , van 't vervolg; van de voorfz. remonftrantie te
deterreren , en dat zy-luyden des niec tegenftaende , fo
voorfeyt is, van meeninge fijn defelve te vervolgen, fo
verfoeken fy Remonftranten , dat U. E. gelieve , achtervolgende devoorfz. Apoftille , de hand te houden ,
dat fy 'cefrecl van dien datelijk mogen genieten , en dat
U.E. gelieve eenige uyt den haren te deputeren , die
met de gedeputeerde van de Remonftranten fullen mogen adviferen op de bequaemftc middelen , daer mede
men fulks te wege fouden mogen brengen. Sulks doende ,&c.
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^it ten ooren genomen fïjnde ban de andere *tëde*
ïen / Öidderfcï)ap en ben 25urgermeefïer£ der fïaö
ütrecöt/ig't feïbe feec guaïijucn genomen getoeefï/cn
Rebben coppe ban be boo?f5. requefïe fïen te benomen. toeiiaec
ban^ieu»
3Dacï) tg bp De Staten genecaeï Ukt op niet ge;
oaen/ betoijïe öaec beeïe te boen toag om ertrao^dina*
re penningen te furneren tot ben nootfaften ban be
fanden/ en bat be confenten bu deppbintiennocö mitsga»
ban
niet toaren gedragen/ en bat'ec beeïe meer andere Öec0 De
3toarigï)eden ban muptÊrpenenandccfïntgboojbie;
en ©alk/
ïen/ toaer boo? goeb gebonden i$ bat be peeren 3le* SeoninuS
oninug en ©aïu tot ïïttecïjt fouden gefonden toer- boenfelscte
den / om met ben <£?abe ban J&ieutocnacc / peeren
H&eurg etc te fïen of mcit befebiffcrentcnafénocf) aèn be
ban i&u
niet fonbe honnenbefïec&ten/ betoeïne aïbaergeno* tecljt,
men fonbe/ Jjebben öaerbpfijn<i3enabegebonben/
en ben feïben geopent öebbende ïjaren ïafl / fycbbm ^tatert
t'famen aen be ifeeren Staten aïdacrljarep?opofï'
tien gebaen / en bne poincten boo?gcfïcït / te toeten /
bat defeïbe Staten fouden geïieben toeberom pemant
te committeren in ben föabeban&tate : datfe tjeu
fouden conformeren met ben fïaet banbec oorloge/
fuïng bie bp ben Staten generaeïberaemttoag : en
ttn berden om te befïidhten be diffcrenten met den
«Sdeïen 5 f)icr op bieïen beeïe difcourfen en debatten
ten bepden sijden/ en bpfonder op ïjet berbe poinct no*
penbe ïjet befïccljten ban bebifferenten/ en honden
ben anberen baecinnietbcrfracn/ doel) fouden daer
op nader refoïbcren. 3£en 1 i. %n\i) oude f!r|ï / nader ISntbioojtf
beopbe
boo:f;.
gedeïibereert ï)ebbenbe op dé boojfclycbcu p^opofitie /
en na berfeïjepden communicatien en rapporten /
berhïaerden op 't eerfïe / bat obermit£ fytt bebocen^ pjapofTttt
tot betfeïjepben repfen contrarie gcrefoïbecrt toa^ / gegeten,
bat men be ^tatert daer op befetjjijbenfoudetegen^
b?pdag aï^ doen toenomende. Klengaendc ïjet ttoee*:
de / becRÏacrden Öc boo?fepde Staten te perÜ^eren
bp öaer confent in be generaïite geopent / en boo^ die
t§d geene middeïen te Rebben om ïjaer confent te ber^
ï]ogen / en bonden ooft goed en nodig om aen die ban
Rolland te fenden/om te toeten toat fp bp de p^obintie
ban Wtedjt in tijde ban node fouden toiïleh tijefm
doen /
boïgcnde de boo^gaende rcfoïutic / en dat fp daer toe
dag en pïaetfe beramen fouden/ foïto^a^mogeïijft
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toefen foitbc / en nopende Ijct berde poinct / namens
ïijït / nopenbe öet biffecent met ben <£belen/ becRïaer*
Den/ dat obeemitjö De tn/ucteufc diffamatoiceen.lQ*
Senacbtige reoucftc bic debaorfcïfóeben Cdeïen noclj
au die tocftc aeu de Staten genccaeï obecgegeben
Jjaöben/baec bp fp beefïonöen De Staten ban Htcec&t
gtateïijft^ gedtffameeet en inïjaeceec/ name en fa*
me aengetafï tooien/ dienende defeïberequefïetat
fuuberfie ban ben fïaet ban be geöeeïe pjobintie / Dat
fp om ïjaee eere / name en fame te betoaren/ met
foubrn öcrmogcn met defelbc edelen in eentgecom*
muntcatie tceden op De boorfcïfêeben diffecenten/niette-min tebjedenfijndedatdefelbe Diflecenten in jufiitie boor Den ïfobe ban Utctcfyt behoort / en na
red)t£ beïjoren geDeciDeect fouben toojben / tottoel*
Ren epnde fp den $rotuceuegeneraeïordoneeenfou*
Den/ öet recl$t ban De Staten tegengdeboorfc&re*
ben Cdeïen te betoacen / en baec m te procederen
al£ 'tfijn<0enade
foude beïjocen
te meec
fo gefuflineect
toerde /
Dat
met /fijne
adjuncten
bp feReeemiflïbe
ban be boojfcDtfben Cdelen acn ben Staten gencead
eenige bagen geïeben / gefeïjreben / genoeg a$ ftt?
fyect gerccufecct toecden / atë ban toien^ öandeutige
fp niet brudjtbaeeltjftg toacenbectoac&tende / en bat
Daecom De generale Staten/ be falte fdfé op Der ïjand
fouben
toiïïen nemen / 't 5p alleen of conjuncttm met
Den föaeDban&tate*
<&nlanti$ daet nalé den procureur gencradïfen;
cuteut ge* ricug 2UgiIeu£ / ter banden geftelt copie ban dece*
nerael
qtu fïe op De boomoembe edelen aen de Staten gene*
ba i üen
|)ou: ban
caeï geprefenteect/ met fpeciale lafïom'tceeöthaa
©treedt
bjctö lalt Den ï|eece tegen defeïbe edelen te betoaren/ toeIRcc
namen en toenamen ïjeni Op gefdjrifte nbergdebert
gcjetim
om t
tecfotban toerden. <£n om te beneecftïgen Dat'tfdbepjoce^/
ben iijccc en 't geneDaer ban en aen Dcpendeecbe / fondee dilacp
fouben gebordect too?den / toerden gecommitteect
tegen De
öolereuöc ïïcugcrj/ lioninlt cn<2>cuentcc/ toecde medegecc*
«CDeleme foïdeect Dat men niet meer m De Staten en foube
beloateiu
bcfdüijbm De Abelen Die De boorfcljrebrn cequefle
tocfïonden.
©olgendc tocïltcn ïafl De boornoemde Procureur
fêenttcuë
SDgilcuö/ gencratï / ecquefte aen den;Ü?abc probintiad ban
reut genei Htrerïjt obecgegeben fteeft / öaec bp Ijp fept malle
taelban
ÖcpuWijïtcn niet nateïijïtcc te toefen / Dan bat De on
öcu Jljobe Decbancn / en bufoabcc bic ban quaïitept/ beJBagts
ttael ban ficatcn en <0bcdjcbcn refpecteren / ceren / en geïjoo^
©trecht/
betfoekt men-/ pn-Jbp Den rtcöten fcöecpelijn en op gcotc penen becuoDcn te toefen / tegen£De^berI>epDrccbn*
bprequefte
fpireren/ complotteren of rebelleren / of tn eenïge
p:oüt|le
banjultü
manieren/ in'tïjepmtïnfeofin'topenbaer/ Defelbe
tie tegen
betalerene te fclïeïDen/ lafleren / injuteren / of biïipcnDecen /
ö*£öelen. Detoelfte niet tegenfïaenDetoag tot fijne ftenniffeg^
«omen/ Dat 5|onMjcec Bidac^ ban Eupïen/ ban
^altenburg/ 25actl)oïomeu^banöecJ©acl/ WiU
Iem ban Öijfenburg / föeDetift ban ^uplen / ban
opbelt / ^irfe2Do?ban5Cmecongcn / <6ecarD^au^
Denbalg/ .ïtëarimiuacn ban Sdacjc / cn^5ecacbban
ilene^ ban bec Ha / tocfenbc alle lanbfaten enonbec^
tranen ban ben lande en p?obintie ban ^trecljt / fïg
Dageïijn^ onberfiontren feec febttieufeïijrten injnrteu^
feïi|R trfcf)?Döenentefp?eRen/ fobuptenaï^ binnen
Defe lanDen/ niet alleen tegen^ bc <®bedjep& en JBagi*
ïtcaet Der flab MtmfytJ maec ooh tegen be Staten
en ïjoge <2^becDeDen Deg lanD^ en p?obintiebanK^
tcecöt/ feggenDe Defelbe geen Staten/ (©bccöeDen
nocö Uöagiflcaten te toefen / tracïjtcnbe fonbec ttoijf*
fel bp fulfte en meer anbere middelen De gemeenc
ïanDfaten en doggeren tot rebellie/ fcditieen optoer te
brengen / faRen getoifTelpban feec quaden ercmpele
en confequentie
/' in becfoekt
't toelnedaerom
in 't fpoedtgflc
becfien
te toojden/
pertinentediende
pjo*
bifïeban jufiitie/bp DetoelRe.De genomineerde CDclen
fouden berdacötbaect tooiden t'eenen competenten
Dage boo j den ï|obe te ber fcl)tjnen en aldaec te acnljo
renaïfulïtenbecfoeR/ en cpfc&encondufie/ aéDe
fuppliant ten feïben Dage tegen^öenfaïtoilïen doen
en nemen / anttooojden/ procederen en in De falte
(ieno?donnecen.
<©p defe ceqnefïe i^ op den naem tan fijn ^rceflen*
IV. deel.

tie en den tëaed / p?obifTe ban jnflitk berïcent / om ©aec
De boo^fs. ^Deïcntedoencitecencndagbaecbenden üjojö p?o*
i4-.^ugufii ij88. ondertehentbpde^nfficc ^fip
Philips Rattaller.

?2» ^

coneïufie fouben
die de boojfj.
?Cgileu^ nam / toa^in bat
De &e
geDaegben^
too?Dengeconbenmecrt
een «g
öe cM
pene
/ 't 5p upt
ccimmeïe
of cibileban/ fulhg
mijnfouden
^eecenbebu^
ban beneem,
Den i^obe
De DeDuctie
De falte
den te beöocen.
math#
d'^deïen / D'eene en D'ander na geciteert fijnde te- |gH
gen den 16. ^eptembec /fijn cenige ban Ijen ïupden öactre*
bp Den anderen geRomen binnen J©oecDen/altoaer sensöocn,
fp refoïbeecDen / mijn peeren ban Den ^obe te fcljjij*
ben bp miflïbe / 't gene fp te feggen öadden op de qua^
lite banSigilcug al^ ^ocuceuc genecael / ïtattaiïcc
«M <S?iffiec / op den naem ban fijn Creeïï. in de apo*
fïille/ mitggabcr^ ban De Ijoge ^berl)epd in öcrr
fluefie en apoflille gemelt en aengetogen / mit^gadcró De redenen/ toaeromfpnietberf!onDengegou«
bm te fijn tot &trccljt te compareren / enboojDcn
feïben ^óbe aï^ 't öun een Deel fufpect fijnde / te com*
pareren oftcrccljttefïacn. Rebben nict-te-minp?o^
cucatie gepaffeect op Beet ^am / &en-ïupdec procureur en
/ den feïben een memorie ober gcfonden / Dat
aïfoöe faRedacr opfp geciteect toaten/Ben-ïupDec ge^
meene falte toa£/ Daec op fp met gciuccncnaöbug
moeden refólbecen /en dat fpopbecfcöepdenpïaetfen
tooouadjtig en gefeten/ en de toegen qualptege^
bmplten toaren I fo datfe feer quaüjü bp den andecen
Ronden Romen/ en den tijd feec Ro^t toaginfoge*
toicDtige faRen/ en dat ook de infinuatie op eenen tijd
niet gedaen toasVbat ÖP foude fien ban den j&ocuccuc
genccael of fijnen fubfiitupt met cibiïitept te bettoec*
ben / fondec op de roïlc opgelefen te tooiden / dat de
falte in ffate gehouden foude tooiden den tijd ban
14 Dagen / fo niet foude becfbeRen / fonber te app?obe<
ren De nuaïite ban Bgiïeu^ aï£ Procureur genecael /
ban föattallec al^^ifficr/ enonbermindertder^
Deïen erceptien / fo ban incompetentie / cecufatie /
al^ andere / en fonber oeRbeepploicteu te toillenap*
proberen/ epfdj te ïjoren / en Dag ban beraet Den tijd
ban 6 toeRen / Docf) aïfo aï eec dit p?occg nocï) diende /
detoijïe ^Cgileu^ na ingeland cep^de / en öp lafï ge^ *
laten fiadde aenl^illem ban ^ppoojt fijnen fubfiitupt om de falte te beebolgen / Dien Ijp De conclufic bo«>
ten berOaelt bp ïjctn onöerteïtent gelaten Ijaööc/ de
faRen tot Utrecht in eenen gebeden andecen flaet
becandetden / gdijft top in 't nabolgende boeit ber?
Ijaïen fulïen / fo fuïïentop ï)ier ban geen b?eeder men^
tie maïten.
^en 1 1. lulij K5S8. oi^de fïijïe / igtot ötrec&t bit
nabolgende pïaccae.t gep^tbljceect tegen de Ijoec-öup*
fen / licöte bjoutocn / en 't IjouDeu ban concubijncn. tie tegen
't ftuk
ordonantien
met de voorgaende
A'Lfoflien
ehap enop andere
, concubinaetf
van de hoererye
diergelijke vuyligheden gemaekt, om defelveweg.te
nemen nietheeftkonnen behoorlijken verfien, en nochtans een ftaddaer.de gereformeerde religie na-Gods uitgedrukte M'oord geexerceert word , geene oneerbare ,
lichte of gemeynè vrouwen 5 als een openbaer en krachtig middel van Gods rechtveerdigen toornoyer defelve
te verwecken , en behoren in eeniger wijle gédult en gedoogt te worden, gelijk ook niet die gene die aliulke
oneerbare vrouwen en mans-perfonen , als rofliaens of
eenige onder anderen fchyn ophouden , herbergen *
t'haren huyfe halen , laten halen, ontfangen,en hen met
coppqllerye.alfo generen. S O IS 't, dat mijne Heeren
Stadhouder , Scnout , Borgemeefteren , Schepenen en
Raed der ftadUtrecht,om den toornGodes die over f«lke grouwelen ontfteken word , van defer ftad af te keeren, genodigt fijn daer infoveelehun mogelijkzy.te
verfien,en gebieden daerom wel ernftelijk dat alle aliulke oneerbar,e , lichte en gemeene vrouwen lig onthoudende binnen defer ftad of vryheyd van dien , uyt
defelve vertrecken binnen 24 uuren na de publicatie
vandefen, fonder t'eeniger tyde wederom daer in te
komen a ten zy de vruchten der becernifle te voren bekens
4lt 1

be Ittljte
Pubitraa
b:ouüjen/
öoerljup*

©treedt,
fen/
$c*
binnen
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kent Cytt. Op pene van aengetaft , gevangen gefet , \ grote vergaderingen en conventiculen fijn houdende ]
op de Kake geftelt, gegeefclt en gebannen , of anderfins daer door in defe periculofe tyden wel lichtelijk eenige ware
f
inconvenienten fouden mogen opftaen , als
na eyfch en gelegentheyd vau der faken geftrafc te
onlangs gefpoort is, en hier op rypelijk gelet hebbende,
worden.
Verbieden voorts , alle andere oneerbare lichte en om alle fwarigheden die uyt 't gene voorfchreven is ,
gemeene vrouwen , item hoeren , weerden of weer- fouden mogen ryfen, te voorkomen, geordineerten
de. 114.) dinnen, coppelaers of coppelerfen, en de ophouders van geftatueert heeft de poinóten en articulen hier na volgende ,die men gebied eenen jegelijken te achteralfulke perfonen , 't fy man oft vrou-perfoon van wat
volgen en voldoen , op de boete hier na verhaelt.
qaalitey t defelve zy , in defer ftad te komen, ofte conIn den eerften, dat niemand die men noemt geefteverferen , op gelijke boete.
Welverftaende, datfo binnen defer ftad ofvryheyd lijke of geoirde perfonen , fig fullen mogen vervorderen binnen defer ftad of ftads vryheyd te exerceren , oefvoorfz. eenigeborgersof inwooonders fyn , die alfulfenen
of gebruyken de voorfchreven Roomfe religie,
ke oneerbare vrouwen en mans-perfonen hier voren opop
de
boete
voor de eerfte reyfe van vervallen te fijn van
in haer huys gehaelt, laten hagehoudengeherbercht,
,
len ,en ontfangen hebben , en voortaen begeren eer- hare prebende of alimentatie , en daer toe op te moeten
lijk huys te houden , fonder hen direclelijk of indireóte- brengen fo gouden, realen tot behoef van den Officier,
lijk met alfulke roffiaenfehappen of coppleryen te den aenbrenger endden armen , elks een derden-deel ,
behelpen , dat die (uilen fchuldich en gehouden fyn, by en die de macht niet hebben , de boete te betalen , van
den Heere den Schout te verfchynen binnen drie dagen, gebannen te worden uyt der ftad en ftads vryheyd , den
en hare namen en woon-plaetfe verklaren , met belofte- tyd van 5 jaren.
mfTe ( onder behoorlijken eed ) dat zy voortaen hen . Voor de twede reyfe van eeuwelijk gebannen te
fullen vermyden en onthouden van fulx of gelijke meer worden opjyf-ftraffe.
te doen , of binnen den felven tyd te vertrecken uyt 3 Item dat niemant van wat ftate, qüalite of condidefe ftad en vryheyd , op boete als boven.
tie hy zy , genoemde geeftelijk of wereltlijk , edel
En op dat voortaen de hoererye onder 't dexel dat of onedel , burgsr of onderfaet , man of vrouwsmen defelve op de daed van haer vuyligheden quahjken perfone , fig fal laten vinden ter plaetfen daer de
betrappen kan , en achterhalen , en daer tegens behoor- voorfchreven Roomfe religie geexerceert of gebruykt
lijke informatie krijgen , niet getolereert en worde, word;, op 't verbeuren van 2 <? gouden realen by elk
fo word geordonneert en geftatueert , dat de verkla- perfoon die- aldaar, geweeft fal fijn , tot behoef als
ringe van de gebuyren , of van andere geloofweerdige , boven , of by gebrek van machte arbitralijk gecordie van haren lichtveerdigen handel eenige kenniffe rigeert te worden tot difcretie van den gerechte.
Item de gene die bevonden fullen worden dat zy
hebben , in defen volkomen gelove gegeven en toegefteltfal worden.
na date defes hare huyfen of erven verleent of geopenc
Item oft geviele, dateenig mans of vrouwen-per- hebben om de Roomfe religie aldaer te exerceren ,
foon ( gehylikt zynde ) bevonden worde , op eenige fullen verbeuren i©o gouden realen , tot behoef als
plaetfen gehouden wefende oneerlijk te zyn , fittende , boven , of fo fy de macht niet hebben defelve boete te
{prekende , drinkende of etende , of anderfins conver- betalen, fullen arbitralijk gecorrigeert worden, toe
feren met lichte of oneerbare vrouwen of mannen (al en difcretie van den geréchte.
ware alfulke converfatie niet carnale ) fal nochtans geEn om te verhoeden alle confufien die by denfoldateh
of anderen , wetende eenige plaetfen daer defelcorrigeert worden , volgens d* ordonnantie by mijne
Heeren den Staten van Utrecht gemaekt tegens den
ve Roomfe religie geexerceert en gepleegt fouden
eedbrekers.
f
mogen werden, fo gebieden mijn Heeren voorfchreven ,alle foldaten en andere perfonen hoedanig zy
Enalfoin defe ftad diverfealfo genoemde Ecclefiaftyce perfonen, en andere meer, by hen , en in hare
deonderwinden
dat fy fig tenietwerk
huyfen daer fy wonen , of herbergen , concubynen , fijnfe,.ordonnantie
te ftellen ,d'executie
of yetwes van
anders
of diergelijke fyn onderhoudende , by dewelke de fom- daer in te attenteren , ten zy fy-lieden eerft daer by
migehier voormaels hebben kinderen geprocreert en gehaelt fullen hebbenden Officier, fijnen Subftituyt,
als noch carnaliter fouden mogen converteren, fo ful- of een burger Hopman defer ftad op lyf-ftraffe * maer
len defelve mans-perfonen fchuldich fyn defelve vrou- fullen middelertyd wel mogen aenhoudendePrieftcr
wen hare concubynen te trouwen , volgende d'ordon- met fijn ornamenten , met ook de toehoorders , ter
nantie by myn Heeren defer ftad daer op gemaekt , of tyd toe den felven Officier , fijnLuytenant of burger
.defelve van hen , en uyt defer ftad , en vryheyd te doen . Hopman gekomen fullen wefen , die hen als dan fullen
vertrecken.
regeleren volgende defe ordonnantie. Gearrefteert den
Doch fo ymand van defe voorfz. perfonen een vrou- 11. July 1588.
we begeerde te houden , om hen in fyn huys oflogijs
(Bmttmt bef en tyb of toepnig öaernafie&Denöe
te dienen in alle eerbaerheyd , fal hy 't felve mogen
doen , maer nochtans gehouden fyn voor den heere Staten ban ïJtrec&t en Die ban öec fïaö Httetfyt goet
Schout en twee Schepenen daer toe wettelijk verdachenHuptenant€otoneï3ki*
vaert te compareren , en by edenhemteexpurgeren, gebonden oen Hapitepn na <£ngeïanb te fenben/ met
IBeetfterften
ban
coïaeg
dat hy met alfulken vrouws-perfone geen vleefchelijke
ban ccebentf e aen öe üroningmne ban €nge*
converfatie gehad heeft , of fo hy fulks te doen hem ujieben enacnöcn<©?abebanHpcefiet:/
omalbaerte
lanö/
weygert, fal vervallen fijn in de boete van defelve te
trouwen of te verlaten , voor de eerfte reyfe , en voor bemesten en onbertaffen 't gene öembpinfïcuctie
- de twede en derde volgende de ordonantie tegens den mebe gegeben toag : be ccebentie-bjieben aen ïjace
ban
Concubynarifen gemaekt , door mijne Heeren de j^ajefïept en aen ben boojfcïfêeben <0?abe
gebateett ben 17. 3Nn **88. en
Staten voorfz. of alfulke ftraffeals d'ordonnantie (daer Stpcefrer toaren
be mftructien in ff cancop^ en
ooit
afê
uepbe
.op gemaekt) is mede-brengende. Gepubliceert den toaten
ban be Staten ban
tecosbonantie
upt ben name en
11. July 1588.
Htmly,

onöcrtclicuc

Cen feïben bage i$ ooft aïbaer geattefïeett bit na*
ijolgenbe bcrboD tegen öc fioomfe teïigie.
SDcrboïi
tegen De
jfcoomfe
religie
binnen

©trccljt.

3&e infïcuctie öenmebe gegeben/ toa£ J.
banStrik.
befen
MYn Heeren de Stad-houder , Schout , Burgermeefteren en Schepenen der ftad Utrecht , doen te we- inljouöcn.
ten eenen jegelijk , dat de Raed der felver ftad verftaen
hebbende,dat niet tegenftaende verfcheyden voorgaen- HY fal aen hare Majefteyt en fijn Excellentie refpeweec
de ordonantien en verboden,die van de Roomfe religie
clivelijk onfe ootmoedige enfeer ernftige reop veele plaetfen en oorden binnen defer ftad in 't hey- commandatien doen, met verfekeringe dat wy in 't minmelijk exerceren defelve hare religie , en daer over fte niet verandert fijn, om de moey ten en laften, die men

ginfhucrte
bocuben
JJJf^JJ
jjaeettót*

ï$s*-
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weet dat wy gedragen hebben , maer dat wy perfifte•^jf^fto^renin défelve devotie , hopende die ten eyndc toe te
continueren.
<$cn öe
Staten
Dat wy niets hebben nagelaten , om de vernieuwintoan^rs
ge van de unie der provintien te vorderen, gelijk hare
Kti)t m
Maj. fal konnen fien uyt de refolutien aen den Rade
lutiö.
van State gefonden , blijkende by de copye hier annex.
Dat wy noch hier beneven fckere perfonen hebben
gedeputeert om noch particulierlijker of meer in 't byfonder met die van Holland te handelen , als een ,
welke door de nabuerfchap en importantie van de ftad
Utrecht feer veele aen hare behoudeniffe gelegen is ,
eyntelijk om geaffifteert te werden met een fomme
van 7000 guldens ter maend , om de onderhoutnnge
van 2000 foldaten , als fuik een ordinaris Garnifoen in
defe provintien van noden hebbende , tegen de incourfien des vyands , fonder de hooft-officiers , ammunitie
en andere onkoften van de oorloge die wy moeten betalen, belopende over dei f 00 guldens ter maend, het
extraordinaris traótemént van onfen Gouverneur , alles
. onder verfekeringe van t'allen tyden en occafie te furneren 1000 foldaten , het fy dan om té veld te gaen, of anders in alle andere nootwendigheden en exploi&en van
oorloge.
En gelijk wy jegenwoordelijk fijn ontbloot van Engelfe Compagnien , van dewelke ons niet meer als twee
overgebleven fijn, waer uyt wyvreefendewederroepinge 't aller uyren te fullen gefchieden , dat hare Majefteyt gelieve , op ons verfoek van ordinaris fecours
ons te vergunnen fekere vier goede Compagnien en
100 peerden , en dat wy in tijd van nood , den vyand op
dit quartier aenvallende , wy met veel groter krachten
fouden mogen werdengeaffifteert , namentlijk ingevalle
van apparentie vaneenfedesbelliofoorlog-ftoel, ten
minften met 10 Compagnien Engelfen voor defe ftad,
tot welken eynde, daer van patenten, en bevel gegeven fal worden aen de Luy tenant gene rael.
Dat hare Maj. believe ordre te (lellen, datdefelve
Compagnien, fo ordinaire als extraordinaire ons ondertuffchen getrou blijven , en ons erkennen als Magiftraten , in welkers dienft zy t' eenemael verbonden zijn.
fFol iio ^n om ^e differenten die 2y tegen ons fchijnente
' hebben , die zy in der waerheyd niet gehad hebben , ten
ware dan om de klachten van onfe unie , en het gebroken traótaet van Engeland , die wy d'een en d'ander
vergeven hebben , het publice vertrouwen wel word
onderhouden (gelijk het behoort) tuflehen bondgenoten ,felfs in regard van een Monarche , die ons
begunftigt met een fo groot fecours. Siet daer onfe
difterenten of gefchillen t'eenemael gefmoort en geflirt, ook een occafie waer door wy geen andere juge
begeeren, als hare Majefteyt felfs.
In welken regard hare Majefteyt klaerlijk geïnformeert fal wefen van alle 't geweld dat men den Heere
van Brakel, een merkelijk ledemaet van den Edeldom
van den lande van Utrecht heeft aengedaen , nademael
men hem door krachte van wapenen flfh huys van Brakel heeft ontweldigt, welker overlaft fo notoirlijk ftrijd
tegen de unie der provintien. De Staten van Utrecht
begeeren niet anders als fatisfa&ie door de middel van
juftitie. Tot welke hare Maj.gebeden fal zijn,de favorable hand daer aen te houden , en aen haren Luy t. gen.
bevel te geven, dat hy fijn autoriteyt daer in gebruyke.
En gelijk de voorfz. Meet-kerke lalt heeft om aen te
houden om rembourfement of verleggingc van de penningen uytgereykt en geleent aen de Engelfe Heeren ,
Kapiteynen en Compagnien, blijkende bydequitantien,memorien en recepiffen die hem mede fijn gegeven.
Ingevalle hy daer toe niet kan komen , dat hy een requefte make aen hare Maj. Aldus gedaen en befloten door
de Heeren Staten 'slands van Utrecht, den 27. July
1588. onder ftond ter ordonantie van de voorfz. Staten.
en was ondertekent

ingevalle die verfogc worde om dieSouvereyniteytof
Seigneurie van 't Nederland , of erffelijk of voor eenen
tijd in forme van protectie aen te nemen , daer toe niet
foude willen verftaen , en ofdie begonnen werden by
of door defe drie provintien en het befte deel in Vriesland, onder apparentie dat de andere in 't generaelof
particulier fig mede wel haelt daer toe begeven fouden,
hoe dit van hare Maj. genomen foude worden.
En fo veel defe calamiteufe rampfalige oorloge raekt
den univerfelen of algemeynen ftaet van alle de gereformeerde kerken, van dewelke een goed getal van
onfe natie fig in Engeland is onthoudende , die met het
hoochfte recht delaften met ons behoorden deelachtig
te wefen , en ons mede deelen van de middelen , die
den zegen Gods hen-luyden verleent onder* de protectie van hare Majefteyt , fo fal hy onderfoeken wat apparentie daer voor handen foude mogen wefen , dat défelve kerken voor den tijd van een jaer fouden furneren
tot de foldye van z of 3000 foldaten, en £ of 609 peerden van 't land
, onder een fodanig beleyd als hare Maj,
fal vinden
te behoren.
Welk fecours foude geemployeert werden, namentlijk opde frontier-plaetfen van Utrecht , Gelderland en
Over-yflel , onder conditie van in tydc van nood te dienen alle de provintien.
Dat de Magiftraet van Utrecht verfoektfpecialijk of
in'tbyfonder te werden geautorifeert (gelijk ten tijde
van mijn Heere de Grave van Lycefter) om 't haren
dienfte Engels garnifoen te gebruyken op devaerten
dependentie van hare ftad, welke feer grote verfekeringe foude ftrecken , dat fy die na haren wille fouden
mogen veranderen of verfterken na vereyfeh van de
rencontren die daer op fouden mogen vallen. Aldus
gedaen binnen Utrecht, defenx7. july if 88.

<®e uoojf5. Mtttltcthm i$ met öefetooojfs- mfïructie na «Êngelano gerepfï/ altoaec Dp fijne cceöentiebjietoen fo aen öe iBajcflept aïg fïjne «fifredfemfe öeeft
obecgeleuett/
öaec
na oberleoenmaec$ /aïfofïjue€jcceHenci'cfto?teïmg*
öeeft ÖP niet beeïe uptgerecïjt /
al-öoe-tocï §et feïjeen öp gcote öope öaööe/ foupt
fijne boetten upt Eonoen gefeïjjeuen genoeg te ba'
flaen $.
<©en ?. &eütemu?tëfcD?eeföpupt3konDenaenoe
Heeren Staten ban Htcecbt befen nauolgenoe fyitf.

MYn Heeren , ik hebbe uwe brieven van dato den
25. Augufti ontfangen , en hebbe my alomgeinformeert of Arent Berk (in uwe brieven verhaelt) alhier nog was foliciterende fijne fake, maer ik heb nog
niet konnen vernemen dat hy hier is , niet-te-min om
meer verfekert te fijn, en niet te miffen , heb ik een
memoriken gegeven aen mijn Heere Walfingam ,
op dat by aldien de voorfchreven Arent Berk quam,
folliciteren en klagen over u E. E. dat hem geliefde
fijne requefte aen u E. E. te fenden, dewyle hy behoorde kenniffe van faken te hebben, ikfteldemede
in 't memoriken al 't gene gy door uwe brieven verhaelde, op dat mijn Heere Walfingam de fake te beter mocht behertigen. Ik foude my ook vervoegt hebben by fijn Excellentie, maer het beliefde God na dat
hy 4 off dagen fiek gelegen hadde , hem uyt defe wereld te roepen, fo hy op weg was in 't bad te gaen,
alle de goede fijn hier droevig over fijn dood ,ven fonderlinge de Koninginne, die daer fo rouwig om is dat
niet is om feggen : en voorwaer fy had reden , want
het een Heer was die fy haer faken betroude beter als
eenig ander Heer van den rijke, en dat om veele grote en
ten die in hem waren : Nederland heeft
goedeaenqualitey
hem verloren : want hy was de eerfte , ja de
veel
eenigfte die haer Maj. porde om de befcherminge van
't land aen te nemen, in fomma het ftaet te beduchten
inge in 't rijk veroorfadat fijn dood een grote verander
ken fal. Ik heb fo veele te wege gebracht , dat al de gedeputeerde derkerke van onfe natie , ter ordonantie van
f. Strik.
fijn gekomen , en heb 4 dagen geleden
alhier
Maj.
©ojbetg fteeft men ïjem nod) meöegegenen öefe hare
de propofitie gedaen van wegen hare Majefteyt , op
natooïgenöe mfïmctie of feccete memorie.
komen hunne mede-lands-luySA1 voor alle middelen fecretelijk en difcretelijk datfe wilden te hulpe
den uyterften nood wefende , met voortbrenfoeken te fonderen d'intentie van hare Majefteyt , of den in van ontallijke veel redenen. Ik heb gemaekt in
ginge
IV. deel.
fran4{£c 3
D

Vier en Twintichfte Boelc.
306 francoys en duvtfch , een kleyn verhael , ftreckende tot acten of miffiben / Öie up ööt-ï«PÖen eenb?acï)teïp
gecefoïbeert / gemaeftt of gefcï)?eben foubm tooien / (Foi. mö.)
kerken
gelijken eyndé , 't welk de gedeputeerde der
by de gedeputeerde van de Koninginne is behantreykt ,
agen :
op dat fy 't felve hunne gemeenten mocht voordr
mijn
van
hebben
te
eynde
een
20 ik verhope eerftdaegs
vervolgen. Want hun is belaft binnen drie of vier dagen antwoorde en refolutie te geven , óp de gedane
repropofitie. Ik kan wel denken dat fy alle mogelijke
denen fullen voorftellen om 't verfoek te onrgaen , maer
2y fullen niet konnen , gemerkt de Koninginne op de
eerfte daerom gedane aenfprake , uyt haer felfs verklaert te vreden te wefen alle belaftingen en fchattingen
af te leggen die fy gewoon waren te betalen , op dat te
mildelijkertotdelichtingevan volk f oude worden gecontribueert. So haeft ik 'c antwoorde der kerken fal
verftaen hebben , fal ik niet laten u met den eerften
ngneert
daer van te verwittigen, envan'tgenegebefoiden
eerfte
met
boom
den
erwys
gelijk
fal wefen. Wam
flag niet kan vallen , fo fullen met de eerfte reyfe de
kerken (fo ik meen) daer toe niet konnen gebracht
worden , maer ten quaetften fal de befte perfuatie fijn ,
't gebod van de Koninginne , dan hope jatenaenfien
van de ontlaftinge van de voorfchrevcn fchattinge en
belaftinge , fo ordinaris als extraordinaris. Ik bidde
u mijn Heeren my te gedenken dat ik geld bekomen
mach , gelijk ik by de twee voorgaende hebbe verfocht. Want gy weet wel dat ik ten regarde van de reyskoften vveynig hebbe ontfangen , want die 't Hof moet
volgen 3 moet de beurfe in de hand hebben.
Hier mede , mij n Heeren God befcherme en behoede u en neme u in zyn H. befchuttinge , en recommandere my in de goede gratie van uwe E. E. uyt Londen den <). Septembris i?88. onder ftond uwe E. E. berey twiilige ootmoedige dienaer ,ondertekent
Nicolaer Meetkerken.

De fuperfcriptie was , aen mijn Heeren de Staten
van Utrecht.

fo aen bate JlBajefïept ban «Cngeïanb / fnntéxctb
Ïentieben<6?abeban3lpee^ce/ ofaeneenigeanöccc stefoJutft;
g^ote
of ftïepne teeren/
uetreffenbebe
K,^?4
enbjeïbaertban
bace fïab
en gemeene gemeene
bo^gecpe/cuf!e
en fctom
15SS.
anbee^ niet / en ooft tegen^ ben genen bic öagrfijr te- v&max
ujaeen
uefïe öe
't gemeeneonbec
gen^ be boo?f5- H opmpben
contcaminerenbe
om alïe enmuptetpe
ge* »senoaw».
meente te maften/ batfp alle befeïbe cefolutien/ ac* »3>
tm en mift'iben gebouben fouben fijn / en oeïoben be^ „J3
feïbe b' een aen beg anbet^ banb bp baren eebe en b?o^
mieftepö öatfe't feïbe tot geenen tijöen tegen^ pmanb
teemeeeïb fouben rebeïecen/ op pent ban gebouben
en gefcbolöen te bio?ben boo? menebicb / en niet meet "
in bace feamer of bpbeboo?f3. ^opïu^oen aï^#ops '»
man te mogen compacecen/ enbaec-en-uobenbate? »
ïtjft Uiefen en bïijben aï^ menebicb gecafféert / en ma^ „
befecefoïutiegeteftent:
„
KlaesvanLeuwen. Gerrit Ernftes.
Reynier Vereen»
Laerens Zol.
Frans Gerritfz.
Willem Jacobfz. Dolen.
J. van Meteren.
Adr.Gerritfz.vanBoort.
Will.Thomafz.van de Wel. Willem Coenraetfz.
Frederik van Schoenevelt.
Jacob Kalf.

«Ên met narb een feftec metft/ baer up gefebjeben
fïonb/ geteftentbp
Cors Janfz. een mebe-uojger ï|opman»
5^enï5aebbecflab Uttccfythetft benxo. ?Cugufli mmtie
gecefoïbeert / niet tegenfïaenbe bat bp öen <0?abe ^»De
banEpeefïcctot
becfoeftc bat
op öen
1587. gecefoïbeertöiicen
boa^gebjeefï
na 4.be <&ttm%i$
beranbe? ^'Sc
iïaD©ts
ringebanbenïSaeb/ beïiapitepnenbanbebucgecpe^J^5
ooft fouben beranbert bjecoen/ 't bjeïft batrnaeï ge^ Jerio»'/
gefebiet toa^/ aï^ ganfeb bienfïicben nootbjenbicb lupDen
gebucenöe be tegentpoo^bigbepb banfbne^rceïïcn* P°°^f
tie
boe te boen / öetojïc
fnn €reeï.
abfent 'Sen9*
tua£/ ö'
/ toeffi
en fyna$<0oubecnement
genecacï
niet moebte
menw

3£en i3- £eptemb?$ fjeeft ÖP aen ben &ecreta* tie
gebmpften
( baec bjecbe niet gantfeb
berbaeït contcacie
ban be refïgna*
ban t^tt cèoubecnement)
effect JJJK '
ti$ ban be ïfceren Staten loban&ttiftgefcbjebcn/
foube/ bebben
feïbeboo?f3,
gerefoïbeerbege^
fijn beboic te boen ara 200 gttïöcu te mogen befta* boouub?engen
bcuöen infucebeantie
tot bat'tfijn
Crceïï. toe^
men/ 'tjp bp miffeï of anbecfmtg/ aïfobpmet*oo 1 becom in öe ïanöen foube geftomen mefm / en fijn
guïöen^/ bie bP tot fijn repfe baboe gebaö/ foïange
| <&oubetnemcttt erecceccii / of bat een anber ^eec (be
/ repfen / en 't J£of boïgcn/
niet babbe nonnen teeren
bpfoubec in Dat ïanb/ baer men feïjiec be ïjdft aen fijn ïanbenaengenaem) met geïijfteautociteptinb'erec*
I eitie ban't boo?f3» o^oubetnement getreben foube fijn/
geïö moctberïiefcn / bP toeloopt 't berboïg ban fijn
ifopïupben aï£ boe bebe*
fafte bacfïtengoebenepnbegebjacbttebebbcn/ be* obccfuïjcbetegenbioojbige
fïigcnbe/
niet
toiïïenoe
bat
fp
onbertufTcbcn upt ftcagt
fïept
toijle öoo? fijn gefïabigaenbouöen/ bacelBaje
te
op
fouben
fu
bat
aen öe heeften gefcb?eben babbe /
j ban be boojfs* articuïen becanbect of gecaffeect fou?
brengen bebbennucfteïnftefomnienban penningen/ I bm uio^ben : beeï uüii bat met be toeftomenbe bee*
tot onbecboub ban een goeb getaï foïbaten / tot Iju^ ! anj>eri«ge ban ben ï5aeb baren ïafi opboubcn of ceffe^
pe boo? ben tijb ban een jacc ban bit ban <0eïöcrïanb cenMöe: maecöat fpöefe tegentuoojbigeactefou*
tot mettige continuatie of non interenïïtcecbt/ fuïftg bat fjp eer-lang een epnbe foube ben gebjupften
ruptie bace^ ampt^ / fonbec noebtan^ bm ^aeb fo
bebben; tebocen£babbe(fcb?rjftÖP) fP nitt milïen
commanbecen; bib öen be fafte nocb feeccet te bou^ tegenbjoo^bigeaï^ toeftomenbe te benemen ö'autoci*
öen/tec tijb toe aïïc£ fonbe toefen gebaen. €n bP bouö tept ban een/ truee of meec te cafferen of beranberen/
fcomfte ïjen ter oojfaïie ban mifbanbeïinge of ongeboo^farm*
t'3ijnbee
Staten
^eecen
be
bat
/
feftec
niet fouben beftïagen be penningen tot fijne repfe bepb / ban ioeïfte rcföïutie ben ïlaeb öe^|opïupben
acte beeïeent bebbcu / om ben baer na te eiebten.
quahjft bcfïeeö te jijn/ $c.
3Ban ift bebbeniet ftonnenbecfïaen / bat fijnrepfe
^etoijïe nopenbe bet innemen ban 't bup$ te 25?a^
cenig effect bien aengaenbe beeft getjab.
fteï bp ben <6?abe ban ^obenïo gebaen / op fijn reeb*
ontrent befen feïben tijb i$ f ran£ 4Bercitf3. te tijö en pïaetfe bp mpgeenbecbaeïi^ gemaeftt ge*
i?tanö
«Serrttfj. Sfooubjec en hopman ban öe bojgecpeooftnaCn* bjeef t en bat baecom noebtang feec beeï te boen té ge*
tfopman
ban De
tueefl/ fytb goet gebouben aïbïec baec ban be geïe?
geïanögecepfï/
met bojgecpe
bn'ebenban
gemeene
bozgerpe ïuuöen
ban befeïbe
/ aenöe ben
<6?abe ^opban gentbepö te pafTe te brengen»
BLpccfter / om te berfoeften bat fijn <6rceïïentie foube
^e <S?abe #biïipè ban ïfobenïo baboe in ben jare 't^nne*
trekt na millen
febjijben
/
en
boo?tg
te
taege
brengen
/
bat
1*87. ingenomen Ijst b«P# te 25,?afteï/ ïeggenbein menjum
4Enge«
Date Ifèajefïcpt ooft foube>iïïcn febujben / aen ben 25ommeïre-toeect/ en toeftomenbe jonftcr ilcpnbact USd
lani).
<6?abe ban Mmvg aïg ^taöïjoubec ban Ht^clyt / ban Bfïtuijn/ üfeeee ban S5?afteï / bit baer eenig gar* up Den
bat ÖP ben SSujgemeefïec ^ebentec foube miïïen nifoen op baboe/ bit onber ben ccb ban be Staten ,^aJ»c
pecfuabecen battjp niet foube toepgecen te continue*
bjacen / tmeij gemutineect / fo babbe bp ESiog"*
een in fpn fïaet ban Ijct 2$ucgecmeefïccfcbap bee genecaeï
't féïbe ingenomen / en met cuptecen en foïbaten on^ Daw en
f!ab Ut?ecï)t boo? öet toeftomenbe jaec ban 1580.
befeïbe cupte^ toatöoec
becfijnconimanbementflaeubebefct/
aïfo l)P müfcïjien teaebten foube fïcb baec ban te ont* een
en foïbaten bie be <é?abe baec op ïepöe beb?ebcn Kits,
fïaen. IBat Ijiec op geboïcïjt i^ faï in 't naboïgenbe beeïe moettoiï^/ fo op 't bup£ aï^ in bet bom/ en
boen becbacït toecben.^ö ooft fap be acljt uo^gec ^op- eenige ineenben bat bit meec upt een peccicuUcce par*
ïupöen eenDjacöceïijft geèefoibeeet/fo bJat cefolutieu/ tpfebap of baet gefebieöe ban upt anberc oo?fafte /
aen^
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aengefïen bm ïfeere ban^aneïtoageen€beïman ïeben en goeberen bagenjr baer boo? magen / bn
enten fib mact ban be Staten ban Wvccljt/ be ïfeerc bienaer£ ban ben ïanbe feïfë op baer epgen autorite pt
ban ^afecl Dit fret eubeï nemenbe/ ftïaegbe Ijier ober en fonber confent of fcenniffe ban De oberigbepb / aï*
aen be&taten ban iJtreeljt/en boomamentïp aen De fö bpanbeïgner mpfe aengetafï en getracteett foube
peeren €beïen / aïfoïjp 't fïg Utt bebunfeen / en meen- toogoett/ fonber ooifane baer toe te ftcbuen/ 'ttoeH*
t>e bat be anbere €öeïcn öiefigbeboïcrenDe^bdrn inbkn ïjp at eenige baer toe gebabbabbe/ bcöoo^c
noemben / baer ban bp fi0 partpe b?aeg / baee oo?* ïjabbe befêïbe b'ertjerigbepb te remonfïreren / om
fafte ban biaren of fuïrberorftent foube mogen beu* partpe baer op geï)oo?t / baee in boo?t£ gebifponeere
ben / boeïneï bP fw# niet opentlp fufïineeebe/ teaer* te too^ben na beöooren / bat be geriecaïe Staten
oin bP fijn befte bebe om te toege te brengen bat tuf* bHïben baer autoritept interpreteren bpbcn<0?abe
feben ben geeïigeerben / ebeïenenfïeben/ feneeactè ban ^obenïo/ ten epnbe H feïbe bupg en bojpban
ban affutantie of berbonb foube gemaeht bao?ben/om S25jafteï m fijn eeefïe fïaet gefMt tao?be / metrepa*
bp toegen ban jnftitie of feptennageïegentbepöber ratie ban aïïe febabe en interefje baec bp geftab en ge*
faken te boen refunaeeen en repareren aïfuïnefeba* ïeben/ toaer in te conffbererenfïont bet ouaeterem*
ben bie bpofonberbereï ban eepjeflfaïien/ f oefenen pel baee in gelegen / en bie met rebenen beterreren
getoeïben / aï£ be Staten in 't gener ad of eenige fle* foube aflfe ftefbebberg ban ben ïanbe/ offobe fafte
ben/ ïeben/ perfonen ofingefttenen in 't particulier aïfo niet afgebaen ïtonbe toojben met goebe manie*
bp eenige birecteïpofinbiceeteïpaengebaen foube ten/ bat men bie foube fubmitteren aen ben<0ou*
mogen bjo^ben/ onber toat bereïbetbjaee/ en bat berneue geneeaeï en töaeb ban &tate/ boïgen£ bet
bp ben genen bie fuïr aïceebegeattenteertmoeöten tractaet/ om binnen (eneren nokten tijbgebecibeert
ïjeüuen of attenteeren fonben mogen/ en bpaïbien te tnojben; mibbeïeetijb toerbe ebentoeï bp be Ifeere
mm fuïr niet te toege foube nonnen brengen/ bat in ■ ban 25janeï aengeljouben / batfener acte ban affiu*
fuïhen gebaïle be Staten berefufte en reparatie ban | rantie fouoe gemaeht too?ben/ op ben boet geïijft bie
aïfuïae geïeben feïjaben felfê boen fenben ben genen ; te boren toa£ geconcipieert / befcoeïne epnbeujfc na
bie 't beboo?be / tot bifecetie en na gelegentbepb ban berfebepben berfc^ijbingen bp be tmee eerfïc Staten
oer fane / en bat upt aïfuïne mibbeïen aï£ men baee en be fïab ban Utrecht goet gebonben toefenbe/ en be
toe abbiferen foube/ en toert Defe faïtegebjebenop nïepne fïeben ober gefonben 5ijnbe/ gearrefleert ig
bit funbament/ bat men bebonb bat febert 'tber ben 16. %v$üi$ 1 5S8, in befer fo?me.
tren ban be <0?abe ban HpcefiernaCngeïanb/ bp
Lfo men bevint dat federt het vertrek van den
eenige ber boo|f3. geunieerbepjobintien/ contrarie
doorluchtigen en hoochgeboren Heere > mijn Süctebart .
tjet tractaet met bareH^ajefieptban€ngeïanbop*
gerecht en befïoten / en be commiffïe ban ben <0?abe Heere de Grave van Lycefter- , Gouverneur generael tte gearrei
ban £pcefïer / mitfgaber^ be foïemneïe ecben baer van de vereenigde Nedërlandfe provintien , na Enge- fleert
bp
öe
^tatert
op gebaen engeboïgt/ aïïe mibbeïen gefoebttoaren
land , by eenige der voorfz. geünieerde provintien , affuran*
getocefi / en nocb bageïijr gefocöt toojben / om be contrarie het traótaet met hare Majefteyt van Engeland ban
recht/©tsna
anbere geunicerbe p^obintien of ïeben ban bien bare
dn mitfgaders
befïoten',
en de commifile
van fijn
Excel- rjetfeptes
de folemnele
eeden daer
op gedaen
bonbgenoten upt be geboo?faemöept ban bare boo?fó. opgerèchtlentie,
Ü^ajeficpt en fïjne ^reeïïentie te brengen in een an* en gevolcht, alle middelen gefocht zijngeweeft, en lrjh tnne*
Dere eeb en plicöt/ en befeïbeboo?mibbeïenp?acti* noch daeglijx gefocht worden , om de andere geüni- menuan'É
2fcaKeI*
ïte ban eenige quabe geeflen ban maïnanberen ie
eerde provintien, of leden van dien hare bond-geno- rjups te
ten, uyt de gehoorfaemheyd van hare voorfz. Majefteyt
fcfjepben/ en aïfo 't boo?f3. tractaet en commiffïe te
niet te boen en fubberteren/ tot upterbj&e ruineen en fijn Excellentie te brengen in een andere eed en
bcberffeniffe ber bao?fs. p?obintien of ïeben ban bien/ plicht , en defelve door middel vin dien , als andere
en met fo?tfe banbjapenenbateïijn aentafïen/ bie
van eenige cjuade geeften van malkanderen te"
Öaer baer mebe niet bnlben conformeren / geïijft men pradijken
fcheyden
, en te difmembreren
, en alfo 't voorVz. tractaet
en
commifile
te niettedóenenfubverteren,
tot
feïaernjft (toerbe gefuflineert) bonbe fporen upt be be*
ïcgcringe ban be fïab ban Blebenbïift en bet fepteïijn uyterlijke ruine en verderffenifle van de voorfz. provin-i
innemen ban ben bupfe ban 25?aneï/en upt be bcrnïa* tien of leden van dien , die haer daer mede niet willen
ringe ban be ^eere <è?abe IBaucice ban j^aflTau bin* conformeren, met force van wapenen datelijkaentanen ^oom gebaen bp abbij^ ban be gebeputeerbe ften , en daer beneffens die in de Staten van defelve
ban be Staten ban ïfoïïanb / aï^ bat be ïlapitepnen provintien van eenige autoriteyt zyn , en om haeren aïïe anbere ban fijnen goubernemente niet gebou* luyder bofe voornemen te beletten raed en daed geven ,
bzn biaten eenige bebeïen ban ben 4B?abe ban Hpce* alle fpijt , hoochmoet, en onuytfprekelijke fchade,
fier ïjun boo? fijn bertren gegeben te obebieren en aen haer perfonen en goederen is doende, gelijk men
t'acïjtecboïgen / ete, 3^ocÖ aïfo eenige f toarig&epb aireede klaerlijk heeft mogen fien en fporen uyt het
maehten m bit berbonb/ ten toare 't feïbe gefebiebe feytelijk innemen van den huyfe van Brakel , en 't gene
met nenniffe ban ben (6?abe ban j^penaer / aï0 b^n- daer uyt gevolcht is, pogende haer datelijke feyten
ïnpber ^rabïjouber/ en batbefeïbebaerin ftoarig* en quade voornemens te fterken en te beveftigen ,by brieïjepb mobeerbe/ en raebfamer bont be Staten eerfï
ven van repreffalia, diemen verftaet dat eenige aireede
te befdj^jben/ en boo?t^ aen be Staten generaeï te verfocht fouden hebben tegens de ftad , fteden , en lanöoïeren/ en aïbaer reparatie te berfoeften/ foigbe
den van Utrecht, en de ingefetenen van denfelven,
acte ban affurantie of berbonb betoeïbe ben 7. niet alleen contrarie de befchreven rechten, daerby
jËBactp aï tna^ geconcipieert boo? bie tijbnoeïjon* defelve brieven van repreffalia expreffelijk verboden
gearrefleert gebïeben / en bebben be Staten ban worden, en derhalven noyt in defe landen zyn gebruykt
tïtrecöt berfïaen batfe be goebe banb baee aen fou* geweeft, maer ook contrarie de nader unie, namentben bouben / en beuo?beren bat bet feïbe bup^ ban be lijk articulo i/,en dat hierom grótelijx te beduchten is,
cuptcren en nneebten baer op ïeggenbe / bateïp fou* fo verre daer tegens niet verfien woi'S , dat gelijke datebe ontïafl toerben / en acte becfoeïten bat fuïjr niet
lijke entreprinfen op andere plaetfen en fteden gebeuren , en tegens andere perfonen van de Staten dagelijx
meer gebaen of gebodjt foube toojben/ en bat men
be reparatie ban be feïjabe / na beboo?ïijfte infojma* gebruykt fullen worden , die haer als voren niet killen
tie/ fönbe fteïïen tot ftennifteenbecifiebanberege* conformeren, waer na dat volgen foude, datr.iemanrs
ringe: en ben 9. 9tfpjiï$ i588.toerbegerefoïbeert/ van de leden van de Staten , omfodanigefoitfen , gebat boo? fehere gebeputeerbe aen be Staten gencraeï welden en fchaden , aen haer perfoon en goederen te
, voortaen hen die fake van den lande, of
foube geremonflcecct üjojben 'tboo?f5. fepteïijft inne* vermyden
die provintie niet langerfouden willen onderwinden,
men
ban toa^
't bups?
3S?afteï/banen be
aïfopjobintie
be ^eereban
S3jaUeï
een teïibmaet
ban en defelve geheel en al verlaten, en daer uyt den onderKtrecbt / en batfe eer en eebg baïben niet bonben ge* gank defer provintie te verwachten foude zyn , ten
bogen/ bat in füïner maten of ooft pemantanbecoV ware hen-luyden behoorlijke "verfekerh'eyd > om van (Fol. 117.b^ntöoube aen be gemeene fane/ en bie öaerïöf/ haer fchade jjevrytengeindemneert te worden , gedaen
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worde , fo is 't dat de geeligeerden van de Collegien
binnen Utrecht * de gemeene Edelen en Ridderfchappen , mitfgaders de Magiftratcn van de ftad van
Utrecht , van de Staten van Amersfoort , Reenen ,
Wijk en Montfoort , reprefenterende de lieden van den
lande van Utrecht , om hen tegens 't gene voorfz. is te
verfien , by eere en eed , en op peyne van infamie fig
met den anderen verbonden hebben , gelijk fy hen
verbinden mits defen , ten eeuwigen dagen by den anderen te fullen blijven, fonder dat fy hen toteenigen
tijden van den anderen fullen fcheyden of fepareren ,
al in conformite van 't eerfte , tweede en derde artieul
van de nader unie , en van gelijke refolutie by de voorfz.
Staten in Novembri 82 verleden genomen , en dat fyluyden met lyf , goed , en bloed malkanderen fullen
byftaen , en helpen defenderen tegens alle alfulke fortfen en geweiden als deStatenin'tgencrael, of eenige
fteden , leden , perfonen , of ingefetenen in 't particulier byeenige der voorfz. geünieerde provintien , fo
uyt fake voorfz. als om de tegenwoordigen ftant en regeringe van de ftad , fteden en landen van Utrecht , dire&elijk of indireételijk aengedaen foude mogen worden , onder wat dexel het fy » en alle fchade die fy elx
van hen-luyden befonder daer door airede gehad , en
geleden hebben , en in toekomende tijden aen haer ,
hare borgeren , en inwoonderen , perfonen en goederen, noch hebben, en lyden fullen mogen, te doen
refondcren, en repareren by den genen die fulx aireede geattenteert mogen hebben , of attenteeren fullen
mogen , het fy by wege van juftitie of feyten , na gelegentheyd van de fake of tyd , en fo verre fulx by henluyden in manieren voorfz. niet te wege gebracht , of
geeffectueert konde worden , door geweld aen wederfyden, dat in fuiken gevalle de Staten in refufie , reparatie ,en verftoringe van alfulke geleden fchaden felfs
doen fullen , den geenen dien 't behoort , tot difcretie
en na gelegentheyd van de fake , en dat uyt alfulke middelen als men daer toe adviferen fal , tot verfekeringe
van al't welke de voorfz. Staten voor haer en hare nakomelingen mits defen fpecialijk verbonden hebben , en
verbinden mits defen alle der Staten , en des Stichts inkomen, ora byfaulte van 't genej voorfz. is, haer geleden fchade daer op te verhalen , daer , en fo dat behoren fal. Tot welken eyndewydefe tegenwoordige
adte doen ondertekenen hebben by \ohan Strik, onfen
gefworen Secretaris , die wy daer toe fpecialijk geautorifeert hebben. Aldus gedaen en andermael beiïoten
binnen der ftad van Utrecht, in der Staten kamer op
onfe generale dagvaert , op den 26- dag van April, in 't
jaerons Heeren 1588. Onderftond, door fpecialeautorifatie van mijn voornoemde Heeren de Staten ,
ondertekent
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Gtottett
TT Enrik by der genade Godes Konink van Vrankrijk , en van Polen , allen tegenwoordigen en
toekomenden , Saluyt. Overleggende d'oneyndlijke
en byfondere obligatie, daer mede vvy gebonden fijn
aen God onfen Schepper, die ons in handen gegeven
heeft den Scepter van het alder-edelfte Koninkrijk
des werelds , alwaer het geloof zijns foons onfes vcrloflers en Saligmakers Jefu Chrifti heyliglijk gebootfchaptisgeweeft, zedertderApoftelentyden, en daer
na
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
na (mits fljnder genade ) gbdvruchtelijk behouden in
de herten van denKoningen onfen voorfaten,en van on» fen ondérfaten, door d'on derhouding ,yver en devotie,
die fy hebben gehad tot onfer H. Catolijkfe , ApoftoJife en Roomfe religie : voor dewelke vvy van onfen
jonxften jaren af, feer geerne hebben gewaecht ons
eygen leven , en geftelt in allen dangieren en periculen
die fïch hebben vertoont , en zedert onfe aenkomfte
tot de krone continuerende, en fïch vermeerderende
ïn onsmetter tyd , defelve refolutie noyt verlaten hebben dek meyninge, als wefende een fake, die ons fo
lief en waerdig is, altyds wefen fal, als te heerfchen
en lange te leven op der aerden. Om defe oorfaken (lellende voor onfe ogen , 't gene daer toe de fchuldige
plicht van een goed alder-chriftelijkften Konink , en
eerfteof outfte fone van der kerke ons is verbindende , hebben gerefolvcert ( alle andere inrichten te
rugge geftelt) te verfien , fo lange als 't God belieft ,
dat het inlder menfehen macht is, dat by ons leven
opgerecht fy , in 't ftuk van onfe Catolijke , Apoftolife en Roomfe religie een goede en verfekerde rufte, op dat fo wanneer als God believen fal te
difponeren van ons leven en ons tot hem te roepen , wy ons mogen vertonen voor zijn H. aenfchyn ,
geruft zijnde in onfe confeientie, dat wy niet altoos nagelaten hebben van 't gene daer toe 's menfehen verftant fich heeft konnen verftrecken , om te verhoeden ,
datnaonfeaflyvigheyd, in defen onfen Rijke , nieten
ontftaen eenige alteratien , of veranderingen, in/'t ftuk
van deReligie, willende daerom,dat alle onfe Catolijke
ondérfaten, van wat waerdigheyd, qualiteyt of conditie
zy fijn,fich vereenigen en vervoegen met ons tot het beleyt en voltrecken van eenwerkdatfonootwendigen
God aengenaem is, wy ons vermengende methen-1.
en fy hen vereenigende met ons tot de confervatie van
onfe H. religie : op dat gelijkerwijs als onfer zielen verloft zijn met eenen felven prys dóór het bloed onfesHeeren Jefu Chrifti , wy alle en onfe nakomelingen , fijn en
blijven in hem een felfde lichaem : al 't welk over lange tijden by ons geftelt lijnde in confideratie , en op alles gehad goed en voorfichtig advys van de Koninginne
onfe feer weerde vrouwe en moeder, van den Princen
en Heeren van onfen Rade. Hebben gewilt, geftatueert
en geordonneert, willen, ftatueren, ordonneren , en
't belieft ons , dat de navolgende articulcn gehouden
werden voor een onverbrekelijke wet , daer de fondamenten defes onfes Rijx opgeleyt fijn , en eerft :
Wy fweeren , en vernieuwen den eed by ons gedaen
op onfe wijdinge , te leven en fterven in de Catolijke ,
Apoftolife en Roomfe religie , bevlytigen de bevorderinge en behoudeniffe der felver : verftrecken ter goeder trouwen alle onfe macht en middelen, fonder te fparen of verfchonen ons eygen leven, om uyt te roeden
uyt onfen Koninkrijke en landen onder onfen gebiet,
alle fcheuringen en ketteryen, by de H. Concilien voormaels gecondemneert of verwefen , en voornamentlijk
by het Concilie van Trente, fonder immermeer te maken eenigen peys of beftant met den "ketters, nochte
eenigedióltotverfchoninge of jonfte van hen-lieden.
Willen en ordonneren dat alle onfe ondérfaten , Princen ,Heeren , fo geeftelijkeals Edel-luyden, inwoonders van den fteden en platte landen , als andere , van
wat qualiteyt en conditie fy fijn , fïg vereenigen en voegen met ons indeferfake, en gelijken eed doen , van
te verftrecken met ons alle hare macht en middelen tot
haer eygen leven , om de voorfeyde ketters uyt te
roeden.
Sweeren ook en beloven, dat wy niet fullen dragen
eenige jonfte, nochte vorderen by ons leven , ordonneren en willen dat alle onfe vereenigde ondérfaten fullen fweeren en beloven , voor als nu , voor en immermeer ,na dat God belieft fal hebben te difponeren van
ons leven, fonder ons kinderen te verlenen, datwy
niet fullen ontfangen tot Konink , nochte gehoorfaemheyd bewijfen aen eenigen Prince die een ketter fy , of
de ketterye toegedaen.
Verklaren en beloven , dat wy niet fullen gebruyken
tot eenigen tijden , nochte verfien met laften van der
oorloge van onfen Koninkrijke » dan Catholijke perfo-

nen , en die kennelijke profeflie fullen doen van de Catholijke Apoftolife
,
en Roomfe religie , en verbieden
onuytdruckelijk , dat niemant ontfangen werde tot ,FoI $0$
Ilg ,
bedieninge van eenig Ofhcier van judicature en van
finantien in defen onfen Koninkrijke en landen onder
onfe gehoorfaemheyd , voor en al eer dat van fijn Catholijke, Apoftolife en Roomfe religie gebleken fy,
by atteftatie ,van
Bifïchop,vanofdefijnen
Vicaris,
of"
Stadhouder
of den
ten minften
Paftoors
of hare
Vicariffen ,. met de depofitie of getuygenifle van io
gequalificeerde getuygen niet fufpecT: wefende : en
willen dat defe ordonantic onverbrekelijk gehouden
werde , by alle onfe Officiers , aen den welken t'ontfangen of hier in van fulker getuygen fal worden gedirigeert , en dit op pene van haren ftaet. Sweeren en
beloven ook , allen onfen , alfo met ons vereenigdert
en vernoegden ondérfaten (volgende 't bevel daer van
by ons aen hen gedaen) dat wy hen fullen onderhouden
en tra&eren , fo een goet Konink fchuldig is zijne goede en getrouwe ondérfaten te befchutten en befchermen
met alle onfe macht , alle de gene die ons hebben vergefelfchapt en ge dient , en door ons bevel verfterkt en
gewaecht haer perfonen en goederen^egens defelve ketters en hare aenhangers , en infgelijx de andere , die
voor date van defen fich verklaert hebben , met ons
vereenigt tegens de voorfeyde ketters, die wy tegenwoordelijk met ons vereenigt hebben , en beloven te
behoeden, en befchermen, d'een en d'ander, voor
alle gewelt en verdruckinge , die de voorfz. ketters
hare aenhangers en toegedane,tegens hen -lieden fouden
willen gebruyken, om dat fy hen tegens hareaenflagen hebben geoppofeert gehad.
Willen ook, dat onfe voorfeyde ondérfaten alfo vereenigt, beloven en fweeren , d'een d'ander te befchutten en conferveren , ofte behouden onder onfe autoriteyt en gebiet tegens 't geweld en onderdruckinge der
voorfz. ketters en haren aenhangers.
Infgelijx, alle onfe onderfaren fullen fweeren , van
te leven en te fterven in de getrouwigheyd die fy ons'
fchuldig zijn, en vryelijk te wagen haer perfonen en
goederen , voor onfe confervatie of behoudeniffe van
ons en onfer autoriteyt, mitfgaders ook van den kinderen ,die God believen fal ons te verleenen , en dat
tegens eenen yegelijken,fonder yemant uyt te fonderenSullen ook fweeren , alle onfe voorfeyde ondérfaten,
van wat waerde , qualiteyt , of conditie fy zijn , dat fy
fullen afftant doen , van alle Unien en practijken , intelligentien , verbonden en verfamelingen , die fy
hebben , fo binnen als buyten defen onfe Rijken ftrijdende , tegens defe tegenwoordige Unie , en tegens
onfen perfoon , en bemerkelijke autoriteyt, mitfgaders ook tegens d'autoriteyt van den kinderen , die
God believen fal ons te verleenen , en dat op penen
vervatet in onfer ordonantien , en voor meyneedige gehouden te werden.
Verklaren voor rebellen , wederfpannige, tegens onfe bevelen en ftraf baer van onfe Majeft. alle de gene, die
zijn, defe tegenwoordige Unie t'onweygerig fullen
dertekenen
, of 't felve getekent hebbende, die daer van
fullen wijken, en tegens haren eed doen , die zy in dit
regard Gode en ons hebben gedaen. En de fteden die
defe tegenwoordige ordonantie niet fullen willen gehoorfamen, fullen gepriveert of berooft werden van
allen haren privelegicn , gratiën en o&royen , den felven by ons , en onfen voorfaten verleent. En fo in
defelve fteden verordent zijn, eenige fouveraine Hoven ,Banken en Officiers , fo van juftitie , als van finantie , fullen verleyd werden in den gehoorfamenden
fteden ,foby ons tot welvaren enverlichtingevan onfe
ondérfaten goet gevonden fal worden.
En op dat defe tegenwoordige Unie mach gedurig
en beftendig wefen,fo wy voor eeuwig verftaen te doen ,
en om te begraven van den verleden troublen en fcheuringen onder onfe Catholijke onderdanen , ent'eenemael uyt te doen alle vonxkens die 't vier wederom
foude mogen ontfteken. So.hebben wy ten opfichte en
voor het welvaren van den vrede, entotbevorderinge •
van de Catolijke , Apoftolife en Roomfe religie, gefcyc
woordige
cn verklaert j feggen en verklaren by defen onfe tegen-
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woordige getekende by onfer hand , datter geen onderfoek fal werden gedaen van alle deintelligentien , verfamelingen en andere faken , die onfe voorfeyde Catholijke onderfaten te famen fouden mogen hebben gemaekt , fo binnen als buyten onfen Koninkrijke. Aengemerkt dat fy ons hebben doen verftaen , en bericht >
dat wat fy dieshalven hebben gedaen , niet anders is gefchiet , dan doop eenen y ver die 2y gedragen hebben
tot de confervatien en hand-houdinge van de Catholijke
religie. Alle welke faken fullen blijven uytgedaen , en
uytgewifcht , al of defelve niet waren gefchied : fo wy
metter daed defelve uyt en te niet doen , nederleggen , en overfulx verklaren by defen tegenwoordigen
van gelijken , al 't gene datter gefchiet en gebeurt is op
den ia en 13. van der maend van Mey left-leden , en
2edert de confequentie of vervolg van dien tot te publicatie van defe tegenwoordige in ons Hof van Parlamente van Parijs, fo binnen onfe ftede van Parijs , als andere fteden en plaetfen van onfen Koninkrijke, mitsgaders ook alle aclen van hoftiliteyt die daer fouden
mogen bedreven fijn , lichtinge van onfe penningen
uyt onfe ontfangen, generalij k > particulier , of elders viótuaillen , artilleryen , muniten , wapendraginge,
aenneminge en oplichtinge van krijgs-volk, en generalijken alle andere faken gefchied en geexecuteert , gedurende den voorleden tijd, en die daer na gevolcnt
fijn , ter oorfake en ten opfichte van de voorfeyde troublen , fonder dat onfe onderdanen uyt fake van dien
fullen mogen werden vervolgt , bekommert nochte
onderfocht direételijk of indirectelijk, in wat wegen of
manieren dat het zijn. Alle welke faken wy andermael
hebben te niete gedaen , en verklaert, al of die niet gefchied waren : fonder yemant uyt te fonderen, alvvaer 't
van node die nader uyt te drucken,en fpeciflceren,ja dat ,
onfe ontfangers generalijken particuliere pachters, en
anderen fchuldigj zijn rekeningen te doen , geeommitteert ten ontfange van defelve penningen , fullen blyven t'eenemaleontlaft van de penningen van haer-lreder
ontfangen en pachte , die aengeflagen en genomen zijn
geweeft uyt fake voorfeyt, federtden voorfeyden ia.
dach van Mey , mits overbrengende de bevelen , ordonantien, en quitantien, daer van verleent tot-haerlieder ontlaftinge, fonder dat de-gene , diedefelve.penningen aengetaft en ontfangen Fullen hebben , eenigfins
gehouden lullen wefen daer van tegens onsrekemnge
te doen , die wy ook fulks doende ontlaft hebben , en
ontl aften by defen tegenwoordige , en van tegen woordelij ke ftaet gemaekt, en overgegeven fal worden om
te ftrecken Voor contrerolie voor den genen, die defelve ontladingen fullen willen pretenderen.
Waerom fo belaften wy onfen lieven en getrouwen,
den luyden van onfen Hoven van 't Parlement , datfy
defe tegenwoordigen doen lefen, publiceren, regiftreren, bewaren en onderhouden , en felfs bewaren en onderhouden onverbrekelijk , en fonder inbreek : doende ophoudenalle troubelen en beletfelen , ter contrarie,
want ons alfo belieft : en op dat dit vaft en beftendig
zyten eeuwigen dage, hebben wy onfen zegel doen
hangen aen defen tegenwoordigen. Gegeven tot Rouanen , in de maend Julio , des jaers 158&. en van onfen
Rijke 't X V. ondertekent
Hemy.
en ter zijden Vifa.
En onderftond noch, by denKonink, wefende in
fijnen Rade , &c.
DeNeufviUe.

En bezegelt in rode en groenen fïjde ftaerten met het
grote zegel in groenen wafle.

ïDit «EDitt rê in ïjtt parlement tot töouanm ben
19. 3?uïij gepublieeett / maet niet tegenfïaenDe De
Coninft ïuet m al Doet Dat begeert iuaS / Daet op öe
oorloge tegen De Hugenoten toeöec öappet bp Der
ïjanb genomen toetDe/ fo moeïjt Ijp ïjice meDe Die
Pan <®nife noeïj niet boïboen: en aïfoDc^au^om
ttent Defen ttjt aen Den CatDinael ban houtbon ee*
nige bn'eben
ïjeeft en/ Daet
ïjp ïjem
en Den
ïfettog
ban gefc&jeben
<*5uife feet looft
p$fï inban
fjatenpbec

ltttlH katt.

Die ban
<2Butfe

met bui*
Öxer meite

tot De töoomfe teligie / en Dat Defelbe fonDet ïjen-Iup*
Den tn ©janïttijn al te niet getoeefl fouDe ijtbbm/ fo
©cnlBawsl
't toelk
betgeïijnt De £)au£ «tëuife in Den feïbenb^iefbpDen <0aifeUp
becgelijitt
Jflkaeljabeen/ ban De toeïne De ^. fü%ift getupgt/
Dat fpupt Dat gefïacïjtesijn getoeefl/ Doo^toelneSjfs ben^ii*
tacl jjuïpe en Sepï toeDetbatentoaé / en bat öp ooit tbabeen/
geenttogffeïDjoegfr/ of ÖP (te toeten <0tufe) foubc toarts
Den uptgann Die pp begeetDe / betïttijgen. 3lit bet^ ninknüfi)
ilios
tneetarge*
Djoot Den <£oninh fcei / betocïïte boo;j De boo^gaenbe ö«n
macht.
fatten feet jaïoct^ en argtuanig getoojben yinbc te
gen Den hertog ban <fcuife / Die öp fic b liet beDunttcn
Dat na mat anbetgb^tracïjtenDebanljpboo^gaf/ ©e J^cra
Daet De i^ectoge ban J^ebec£ Den € on mix ooït etnfleïgft ban gerjaaerfcöou t ^aDDe / toant Die eenen ouDen tog ban
nen DooDec
liaet tegen Den é^ttoge ban <0uife D?oeg / Die onbec? ö^aegtcci
foenïnït tua^ / en lag Den feomnft flabtg ten oren/ feg tegen
Ipen ben
baet
genbe tegen ben feïben : inDienDen^ettogban^u^ hertog
ban én\u
ft meetDec
macjjtte beaomt/
bjat ifaï
.ft'nc eergicrig*
iyepb
nietDo^ben
toege brengen
Detoi)ïe
öp fo gto*
te ontufïc in 't Üoninnrijft IjaDDe bertoefet/ ïa Den
ïtoninïi öabbe Doen bïucljten upt fijne fïaö ban p&
iijgl ftjne fcöatten aengetafl/ en Daet toebenfe
ninn gebbjongen fuiken ebict te matten al£ ïjp t)cb
ben toilbej tot De^ ïïonatft^ ouecte en fmaet.
<De CatDinael ban Boutbon en Den hertog ban
OBuife en anDere Eigent^/ Ijebben ebentoeï ( aï^ Dit
cbiet gepubliceett toa£ ) aen Den ütonmft gefonDen
een €ett^-biffdjop ban Hiong/pettu^fpinanu^ en
Ciaubiu^ Caflteu^ O^betfle tot 25ourge£ / Die tot
ben üioninhQuamen totïlouaen / ben ïtoninh opïjet
Doogfle bebanftenbe ban Dat bp flg met De €at Joïijftc
beceenigtïjabbe : enboomemeïtjlibeDanhten(pt)em
ban Dat bP ben hertog ban <6iufcfoberl)oogtbabbc
en ïjcm (^betjle gemaeltt ober al öct jfcancopfc
ftcijcl^-bolft / ontfrïjuïbtgenbe ftg Daet niet na gefïaen 1 te Ijebben / en bernoegenbe fig Daet meDe Dat
lip met ben ftoninn betcenigt tua^ / betftïacenbe bat
bp Vuel te bjeben fóuDe gemeefl|)ebben / alljabbeljp
maet alleen t&betfleobet fijn pallep^ mogen toefen /
en aen firn ^of fijn,
Wc ïioninït eben-mel fimuleetDe feet / om Den
^ettog ban «tënife alle fufpitie te benemen/ Dat öp
nocö eenig ongenoegen tegen öem ïjaDDe / Dot^öem
Dan Doo;D'eene / ban booib'anbcte aengeDitut fijn^
De ban fenete öoop;moéDige tooojoen tiie bp Den èet?
tog ban <&uift en eenige fijne bmnDen fonDcn gefpjo?
ncn f5jn / befïoot ïjp bp fig tet geïegenber tijb fijne boï^
nomene antotitept tnebet te benomen / of öem obec
Den ^ertog ban <Suife te feö?èfeen / en Doemel Den
^ettog jjiet ban bjèlgenjaetfcïjouttoetDe/ foacïjte
Öp -t felbe niet/ en betïiet figopfijnelijf-toaeöten
aütotitept Die |jp ftaöDe ,'/ Dog bonD öem ten lefïen
beb?ogen
/ fo topDaetom
in 't naboïgcnbe
boeitcufïcn
betljaïen
len / en toiïïen
al Ijtet toat
/ en fuh
Dit
boen befuipten en epnbigen mtt fjet fp^een-taKuD ;

Die fijn Overhooft wil houden bevreeft,
Voleynd fijn leven ongcluckigh meeft.
Cn
Dieaen fich wil trecken d'Ovetheyds authoriteyt ,
Sijn eygen ongeluk hy iveeltijds bereyd.
Eynde van het vicr<m~twintigfke Boek-,
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Gefchicd by tijden van Alexander Hertoge van Parma ,&c. als Gouvcmeuf
en Kapiteyn generael van de Nederlanden , onder 't gebied van den Kofiinfc van Spangien : en den Prince Mauritius van Naffau , &c.
Grave Willem Lodewijk van Naffau , &c. en Adolf
Grave van Nieuwenaer , refpedive Gouverneurs van de verecnigde Nederlanden.

JVaerachtïge en Wifiorïfche Befchrijvwge :
DOOR

PIETER'BOR

ChRISTUENSEN,

$(prt inhoud Van het Vijf-en-ntintigfle Boek.
Erfcheyden aenflagen des Konings van Spangien, tegensde
Koninginne van Engeland en haer Rijken. Ban des Paus , waer mede hy Eli*
fabet Koninginne van Engeland, alsonwaerdig tot het Rijke, 'twelkfybe^
fat, inden bandede, om de misdaden die hy menigvuldig verhaelt , en haer
aen yegelijk ten rove geeft, om haer te ftraffen, alle het recht van het Engelfe
Rijk aen den Kohink van Spangien overdragende, met autorifatie en macht
om defen ban te executeren. Belchrijvinge van de Spaenfe vloot , wie de op*
pérfte macht en 't gebied over defe vlote gehad heeft. Somma van alle het
volk dat op defe vlote geweeft is. Provifie tot behoef van defe vlote. Toerurring die de Hertog van Parma doet doen , om hem tè voegen by de vlote van Spangien. Propofitic
van fijn Excellentie, aén de Admiraliteyten en hen-luyder advijfen , en wat vorder tot defenfie der landen
beraetflaegt, voorgenomen, gedaen en geordonneert worde. "Wat de Koninginne van Engeland voorneemt tot haer defenfie na verfcheyden waerfchouwingen . Wanneer de Spaenfe vlote t'zeyl gegaen is i
namentlijk den 29.01*3 o. Mey. 1588. en krijgt onweer. Eenvande grootftcPortugaelfegaleyen, genaemt de Diana, vergaet in de Zee. David Gwijn met fijne metgefellen flaven op de galeye Vafana, vermeefteren defelve. De galeye Royal vervolgt dé galeye Vafana 5 maer werd van David Gwijn en fijn
metgefellen en de flaven op de Royal mede verméeltert. De Spaenfe en Engelfe fchepen komen by den
anderen. Het galjoen van DonPèdrodeValdez werd van de Engelfe verovert. Den Hertog van
Parma was van den Kohink verklaert Generael , om té commanderen te lande over al het volk
van oorloge, dat in Engeland te lande foudegèfet worden. De Spaenfe vlote ankert voor Calis. De
Engelfe fenden acht brand-fchepen tégen de Spaenfe vlote. Dé Spaenfe vluchten met des-ordre. Jonker Pieter van der Does neemt hét galjoen St. Matheo, daerDonDiegoPiemontel, broeder van den
Marquis de Tanera op was. Wat Don Diego Piëmontel vérklaérde van de gelegentheyd van de Spaenfe
vlote, en het voornemen der felvér. Een Spaens fchip by Blankenburg in Vlaenderen geftrant De
Spaenfe fchepen vluchten na de Noord-zee. Grove logen vanMiehielEitfingervanOöftenrijk. Bezc
gedicht over de Spaenfe vlote. De Gouverneur van Vliffingen dé Heere Ruffels fchrijven aen Deventer , nopende de Spaenfe vlote. "Wat de Hertog van Parma voorneemt rta het vertrek van de Spaenfe
vlote , dewelke den Marqüis van Renthi fend na het cyland van Tholen om dat in te nemen, dan werden
met fchade en fchande afgedreven.
Sekere refolutie der borger Hopluyden van Utrecht. Frans Gerritfz.
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ritz.een van de burger Hopluydenreyft na Engeland heen en weder. Frans Gerritfz. levert aijne brieBrief van den Grave van Lycefteracn
ven uyt Engeland gebragt aen den Grave van Meurs over.
den Grave van Meurs.
De Magiftraet van Utregt verklaren by acte dat de borger Hopjuyden wel
gedaen
hadden in'tMeurs
fenden&c.vanaen
haren
medeborger van:Engeland,
Hopman na Engeland.'
van dedenBurgerGrave
van Nieuwenacr,
de Koninginne
roerende deMiflïve
fake van
meefter Deventer den 14. September 1588. Miflïve van den Heere van "Walfingam, Secretaris van
de Koninginne van Engeland, aen den Grave van Meurs.
Miflïve van den Burgermeefter Deventer, aen den Baron Willugby.
Des Grave van Lycefters overlyden; Verhael van/des Grave van
Lycefters leven, dood en geflagte. Meefter Thomas CandifchJi Engels Edelman, ruft drie fchepen
en een Bark toe, om fijn avontucr te foeken,en door de Magellanife ftrate te befeylen Ooft en "WeftIndien.
Kort verhael vari des felfs reyfe. Verre en vreemde vaertenby de Nederlanders van de
vereenigde Provintien, uyt nood gefogt, na Mofcovien, na de zoute Eylanden , voorts na Spangienagter Engeland en Schotland om; item door de ftrate van Gibralter na Italien en anders, naderhand ook op Guinea en na Ooft-Indien, daer na gevolgt is de Compagnie tot Amfterdam,
die men noemde de Compagnie van verre, endoor wien defelvc is begonnen , en wie de eerfte aenporrer van diengeweeftis: welke verre vaerten gefogt zijn uyt nood en door de grote tyrannye gepleegt by den Konink van Spangien en fijne Officieren tegen de Schippers , Stuyrluyden en Bootsgefellen van de Nederlanden.
De Hertog va^ Parma wil de ftad van Bergenop-Soom belegeren. Eenige ruyteren uyt Bergen-op-Soom ( om kontfehap uyt getrockert fijnde )
brengen twee gevangenen binnen. Gelegentheyd van de ftad Bergen op-SöÖm. De Heerovan "Willugby komt aldaer. Namen van de Magiftratcn in defe beJeg;eringe.Uytval van die van Bergen-op-Soom
tegen de vyanden.
Twift om het Gouvernement van Bergen-op-Soom.
Ander Uytval van die van
Bergen-op-Soom. Seerquaed Windig en regenagtig weder. ' Kloeke daed van agtruyters. TweeSpaenfe
gevangenen folliciteren een Vendrik en Soetelaer om vcrrader.y .teiplegen , dewelke beloven de Noortfchans over te leveren. Parmaes volk worden in en omtrent de Noort-fchans geflagen , en de twee
Spaenfe gevangenen, (die de verradery hadden gefogt) werden gehangen.
"Woorden tuflehen den
Baron willugby en Meeftcr Johan van Olden Barnevelt binnen Bergen-op-Soom.
Jonker Johan
van Hugtenbroeks kloeke daed.
Uytvallen van de belegerde uyt Bcrgen-op-Soom. De Hertog van
Parma begint fijn leger voor Bergen op te breken , en vertrekt eyndlijkl i De Baron "Willugby flaet eenige Engelfe Kapiteynen en Ritmeefters, en ook den Ritmeefter Pauwels Bax Ridders, in 't gefigtc
van de vlugtende vyanden.
Blydfchap binnen Bcrgert^-op-Soom. Dankfeggingeoverdeverloflïnge,
en inftellingc van eenen jaerlijkfen dank en vierdag.* Wagtendonk^by Graef Pieter Ernft vanMansvelt belegert, .ennatweemaenden belegs overgegeven.
Verhael van de Utregtfe beroerten , Anno
1588. Hendrik Janfz. van Ratingen, ge wefen Hopman van de borgery t'Utregt, wert gevangen. Re*
folutie by de borgerHopluyden van Utregt genomen, den z 3 .Septemb. 1 588/Wagt en contra-wagt onder den borgeren t'Utregt gehouden. De BurgermeeftcrD e venter en eenige andre komen op't Stad huys
ïndernagt, en wat daer vorder omgaet.
Kapiteyn Juliaen Kleerhagen wert gequetft en gevangen
genomen.
Cornelis Gysbertfz. van Kulenburg, Jan Griffoens enFredrikvan Beek werden gevangen, doghaeft weder ontflagen.
De foldaten van Kleerhagen werden in turf-fchuyten uyt de ftad
gefet. De Burgermeefter Deventer werd gevangen, als ook de Schout Charles van Trillo , van gelijken ook Frans Gerritfz. Hopman van de Burgery.
Het aengeven van den Grave van Meurs aen de
Gedeputeerde van de Staten en Magiftraet. Antwoorde hier op gegeven. De Grave van Meurs verfet
de Magiftraet en burgcrHopluyden.
De uytgefeyde komen
wederom in de ftad.
Eed en
belofte die de uytgefeyde f* harer weder- inkomfte gehouden waren te. doen.
Jr. Niclaes van
Suylen Heere van Sevender komt wederom in de pofleflïe van het Schout-ampt aldaer. Die van Hol- (Fo1,2*)
land committeren eenige om de Utregtfe gefchillen te helpen ftillen. Schrijven van de Magiftraet
der ftad Utregt aen den Baron "Willugby, beroerende de veranderinge in hare ftad gefchicd.
Publicatie en verklaringe die de Heere Grave van Nyenaer, Meurs
&c. Schout , Burgermeeftcren , Schepenen en Raden der ftad Utregt doen doen , tot fligtinge en wegneminge van de gefchillen en beroerten binnen der felver ftad. Examinatieen bekentenifie van Jonker Charles van Trillo.
Miflïve van de Koninginne van Engeland aen de Magiftraet der ftad Utregt, beroerende de beroerte
die aldaer geweeft was. Schrijft van gelijken aen den Grave van Meurs. Des felfs antwoorde aen hare
Majefteyt.
De partyfehap wort nog door fommige gevoet.
Trillo en Frans Gerritfz. werden uyt
de gevankeniffe ontflagen.
"Wat den Burgermeefter Deventer al te lafte geleyt werd.
Refolutie van
denRaed der ftad Utregt, nopende de relaxatie van Kleerhagen en Deventer. Refolutie te voren over
Kleerhagen genomen.
Miflïve van den Raed der ftad Utregt , aen den Heere Budley Raed van hare
Majefteyt van Engeland , in den Rade van State. Brief van den Heere Secretaris "Walfingam , aen den
Grave van Nyenaer. Miflïve van de Koninginne van Engeland aen den Grave van Nyenaer, Meurs &c.
in faveur van den gevangen Burgermeefter Deventer.
Miflïve van den Burgermeefter Deventer aen
den Prefident Meet-kerke , Burggrave en Sonoy , in Engeland zijnde. Articulen by Deventer in Engeland gefonden , met fijne refponfiven. Sententie van den geregte van Utrecht over den Burgermeefter Deventer gegeven.
Kapiteyn Juliaen Kleerhagen en Lambert van Vollenhove fijnen Lieutenant
uyt de gevankenifle ontflagen.
De Burgermeefter Deventer vertrekt na Engeland.
Miflïve van den
heyd
Burgermeefter Deventer,uyt Engeland gefchreven aen den Grave van Hohenlo. Miflïve van den voorfz.
Deventer gefchreven aen de Staten van Holland. Atteftatie van Jr. Dirk Canter in faveur van Deventer. Deventer geeft een boek op't Vader onfe in druk uyt. Propofitie van den Ridder Johan Noritz.
Ambafladcurvan de Koninginne van Engeland inden Radevan Stategedacn.
Difcoursopde eenig-

m
heyd vanden lande, acn den Ambafladeuf Noritz overgegeven by de Staten vail Holland, Wat
fecours dat de Staten generael hare Majefteyt accorderen tot den togtvan Spangienen Portugacl. Het
garnifoen van Geertruyden-bcrge muytincert wederom , en nemen den borgeren haer geweer af. Mifïive van den Baron van Willugby acn den Ridder Wingfelt Gouverneur, Kapioeynen, Luytenanten.
en andere Officiers van den garnifoene totGeertruyden-berge, end'antwoordedaerop. Hogewatcrvloet in de ommelanden, in November 1588. Dood van Wilhelmus DamafmsLindanus,geweeft zijnde d'cerfte niewe Biffchop van Remunde. De Prince Mauritius van Naflau wert gehult als Marcjuis
van der Veere. Der Staten ruyteren ilaen een groot convoy omtrent Deventer. Eenigegefchiedeniflen
in Vrankrijk. Des Paus fchrijven nopende den Hertog van Guyfe, diens y ver tot te Roomfe religie
hy feer prijft, het Welk den Konink van Vrankrijk een arch-waen maekt. Vergaderinge der Staten van
Vrankrijk totBloys. De Konink v^n Na varre werd van de Staten van Vrankrijk verklaert als een ketter,
onweerdig om te fuccederen tot de krone van Vrankrijk , welke verklaringe de Konink weygert by edicl
te laten verkondigen. Heftige difpuyten in de vergaderinge der Staten van Vrankrijk tegen het concilie van Trcnten. Den Konink van Vrankrijk neemt voor hem den Hertog van Guyfe van kant te helpen. Des Hertogen van Guyfe dood wertbefloten. De Hertog van Guyfe wert van des Koninks voornemen gewaerfchout, 't welk hy niet en acht. De Hertog van Guyfe wert gedood of vermoort, in des
Koninks van Vrankrijks vertrek of Kabinet kamer , de Cardinael van Guyfe en den eerts-Biflchop van
Lions werden gevangen. Des Coninks van Vranrijks redenen tegen den Cardinael van Vendome. De
Konink feyd fijn moeder wat hy uytgericht hadde. De Hertog van Ncmoers, Ellebeuf, de Prince van
Jonville, de Hertog van Guyfens fonc en meer andere werden gevangen en verfekert. De Konink doet
des Paus Legaet acn-feggen, d'oorfaek waerom hy den Hertog van Guyfe hadde laten om- brengen.
De Cardinael van Guyfe wert mede omgebracht door laft van den Konink. De Secretaris en Kamerling van den Hertog van Guyfe werden mede gevangen. Brieven van den Konink van Vrankrijk gefchreven aen alle de fteden van lijnen Rijke, nopende de dood van den Hertog van Guyfe. Inftru&ie
by den Konink van Vrankrijk gefonden aen fijne Stad-houderen in de provintien van fijnen Koninkrijke. De Konink van Vrankrijk fend aen den Paus om redenen te geven van de dood van den Cardinael
van Guyfe, en hem met den Paus te verfoenen. Des Paus antwoorde daer op, en des felfs onbilligheyd. Des Markgraefs van Pifa vrymoedige proteftatie tegen den Paus. Des Koninks van Vrankrijks
eyntlijk verfoek om abfolutie. Des Paus geveynftheyd tegen den Konink en fijn Legaten. Der Staten
gefanten komen wederom uyt Denemarken in Holland Belegeringe van Rijnberk door de Spaenfe.
Oorfake van eenig mifcontentement op den Baron Willugby. Placcaet byGrave Willem Lodcwijk
van Naffau , en de gedeputeerde van Vriefland uytgcgeven. De fchepen , koop-luyden en goederen van
de vereenigde Provintien werden totverfcheydenplaetfengearrefteert. Guilleaume Colfton verkrijgt
brieven van reprcfalien tegen de vereenigde Nederlanden. Mr. Jan van der Warken wert in Engeland
gefonden en accordeert de fake. De Konink van Schotland fcnteenenHerault in de Nederlanden om
het gepretendeert achterwefen van den Collonel Stuart te vorderen, dreygende met reprefalien. Den
Raed van State fenden Mr. Leonard deVoogt over Engeland na Schotland. Mr.LeonardVoogtin
Engeland gearriveert zijnde , is met afllftentie van den Agent der Staten, Joachim Ortel, gegaen by den
Heere Douglas , AmbafTadcur van den Konink van Schotland , die hy van alle de gelegenthcyd defer fake heeft geinformeert. d'Antwoorde van den Hecre Douglas. De Heere Voogt fpreekt
met den groten Threforier en den Secretaris Walfingam. Antwoorde van defelve en vorder
handelinge mot defelve. - Memorie overgelevert by den Heere Voogt aen den Secretaris Walfingam : en wat antwoorde hem by den voorfchreven Secretaris is gegeven. Hem wert acces
by de Koninginne van Engeland vergunt. De Heeren Raden van State fchrijven aen den Konink van
Schotland. De Heere Voogt fchrijft aen den Raed van State en den Advocaet van den lande van
Holland alle fijn wedervaren over. De Heecre Davidfon gedefchargeert by fententie van de Raden
van hare Majefteyt, van 't gene hem te lafte geleyd was. De Heere Voogt heeft wederom audiëntie
by hare Majefteyt. Den Ambaffadeur van de Konink van Schotland ontbied den Heere Voogt, en
wat hy hem voorhout, derhalven de voorfchreven Voogt gereedfehap maekt om na Schotland te reyfen, dan werd fijne reyf e by de Koninginne op gehouden. Voorder handelinge van de Heere Voogt
met den Ambaffadeur Douglas. Hy neemt fijnaffcheyt van de Koninginne en vertrek na Nederland.
Den Overften Schenks ongenoegen op de Staten, fijn aenflag op Nimmegen faelgiert. Dood van
Catrinade Medicis, Moeder van den Konink van Vrankrijk, en een weynig van haer leven, nature en
conditie. Den Overften Morgan, Gouverneur van Bergen-op-Soom , en Kapiteyn Knollis , voerden de dochteren van den Heere van Merode, Baron van Peterfom tot Bergen-op-Soom , 't welk by de
Staten feer qualijk genomen werd. Mutinatie totThiel. De Grave van Meurs en den Overften Schenk
met den Veld-Maerfchalk de Heere van Villeers victualiercn Rijnberk. Kapiteyn Dalachij vordert
de gepretendeerde fchuld van den Collonel Stuart. Mr. Johan van der-Warke en Leonard de Voogt
werden na Schotland acn den Konink gefonden om de fake van Stuart. Oratie gedaen by de Nederlanle gefanten acn den Konink den 10. Mey 1589. Des Koninks van Schotlands mondelinge antwoord. Der gefanten vordcre handelinge met den Cancelier van Schotland en met de Commiflariffen
des Koninks. Redenen ftaende te confidereren over 't recht van reprefalien, datde'Heere Willem
Stuart verfocht van den feer doorluchtigen Konink van Schotland tegen de Staten der vereenigde Nederlandfe Provintien. Redenen by Stuart tot lafte van de Staten geallegcert. Den Ambaffadeur van
Engeland in Schotland zijnde, recommandeert de fake van de geünieerde Provintien aen den Konink
van Schotland. Antwootde des Koninks van Schotland, de gedeputeerde van de Staten gegeven. De
IV. deel.
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Gcfanten nemen haer afTcheytvan den Cancelier van Schotland : fy vertrecken uyt Schotlaud;
komen weder in Holland en doen rapport van alles. Die van Nimmegen verbranden het dorp Elft,
pionderen en beroven veel dorpen in de Betuwe. Placcaetop den naem van fijn Excellentie vanNaffau uvt^ege ven , beroerende de paspoorten en fauvegarden. Placcaet van de Staten van Holland , verbiedende het drucken van feditieufe boekskens, liedekens, en paufelijke ceremoniën. Refolutie van
het Collegie van Sorbonne van Parijs tegen den Konink van Vrankrijk. Diverfe vileynige boekskens tegen den Konink van Vrankrijk in druk uytgegeven. Mifïïve des Koninks van Navarre aen
de drie Staten van Vrankrijk , inhoudende de verklaringe defTelven Koninks , op het gene dat federt den 23. Decembris 1588. in Vrankrijk voorgevallen is. De Konink van Vrankrijk werd
geraden hem met den Konink van Navarre te vereenigen. Beyde de Koningen komen te Tarnen, in welke t'famen' komfte de Konink van Navarre hem feer verootmoedigde. Trevis en flilftand van wapenen tuflchen de voorfz. Koningen.

Het )>ijf-en-t7ï>intigjle Boek€ Ctonmft ban &pangicn boo? gem ge?
nomen beubenDe ban ober ïange jaren/
om ïjet &oninftrijft ban CngeïanD in te
tien ams
(lagen De# t k^* nemen/ onDer 't Deftfeï ban betföoomfe
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Catoïijfte geïobc en reïigie DaertoeDerin
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SSSff" Daer na ooft fijne rebeïïe onDerfaten na fijnen toiïïc
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ne Man fïagen in 't toerft te fïeïïen / D'cen tijD foeftenDe miD*
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ninginne te betïofjen / en in bjpbepD te fïeïïen / en
onöer anDere bepmeïij&e p?etejcten / 't toeïft bP infon*
DerbepD meen&e in 't toerft te fïeïïen bptijbenban
3£on 3Jan ban Oofïenrijft fijnen bafïaert-bioeber/
maer Detoijïe bP getoaer toerD/ DatDenboomoem*
Den fijnen bafïaert-bjoebee feer boogmoebig en eer*
gierig toa£ / en na ïjoge faften toag fïaenDe / feer ge*
ncygt om te regeren / en Dat bP eertijDg boojbent
genomen baboe te betftrijgen Den naem en tijtel ban
itoninft ban (3lljum$ / 't toeïft Den fconinft ban
^pangien niet bebaegDe/ en aï.é 3£on 3foan Daer
na in BeDerïanö öoo? Den Uminli ban Spangien ge*
fonDen toag / om alDaer afê (6oubemeur generaeï
te eommanberen / fo toerD De Uoninft ban Span*
gien getoaerfebout / Dat men binnen tornen ïjep*
meïift bcrfïanD begonDe te fonDen/ omeenigegoge
fïaten
^on 3Joan
te benomen
fonber 't feï*
be
fijne boo?
iBajefïept
aen te Dienen,
^e /meeningetoag
om met Den §&aué te banbeïen / om Den aenfïag
op Cngeïanb te maften/ enDatmen^on^tanmet
Dat ïtoninhrijfteboo^fienfouDe./ Daer toe bp ban Den
paug berfoeftt SDuïïen en beïecninge / Daer toe ge*
3ol)att
bmpftenbe t)tt beïept ban fijnen Secretarie ^oban
«Cfcoue*
t!9,
«Sfcobebo. ©e ïioninft ban Spangien Dit te feer
fufpect toefenbe / en niet bcgerenDe Dat fijnen bjaebet
tot foDanigen bogen fïaet nomen fouDe / piactifcerbe
bepmeftjft om fuïr te berbinberen / noebtang en bojfï
OP §tm niet opentïijft tegen toefen/ toantbpbjeeg*
De De ijoocljnioeDigljcpD ban fijnen b^oeDer/ Die Den
$au£ en beeïe Catboajfte pnncen feer Utf toag/
en Detoijïe ï)P totfï Dat Dit aïïe£ beïept toetöe boo^
Den boo?fcï)?eben 3!oban «tëfcobebo fijnen Serre*
tari£ / nam ïjp boo? öem om öem bepmeftjft ban
ftant te belpen / en rufïe niet boo? Dat bet feïbe in
't toerft gefïeït toerDe/ om aïfo ban Defe fo?gcont*
flagen te toefen/ aïfo toerDe Defen ^ecretari^
Sloban <2fcobeDo epntïrjft binnen IBaDnï op eenen
abonD na bup^ gaenDe ban f of 6 tratoanten on*
boojfien^ omcingeït en Doojfïcften. <£n Dit i$
Den feïben <£fcobcDo Daer ban top inDeboo^gaenDe
boenen/ bpfonDer in 't eïfDe berbaeï gemaefttbeb*
ben / Daer top banDeïen ban De jufïificatie Die
De peeren Staten generaeï nptgegebenbebbenban
De oo^fafte Die fp baDDen omDeoo?ïogaentenemen
tegen Den boomoemDen 3£on 3Soan ban €>ofïen*
rij», 't g|$ Den feïben «tffcobebo Die De partp*
fcöap onDer De Staten pjactifeerDen om Diepte ge*
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maefteïtjfter te mogen meefïettoetDen/ enteftaftij<
Den D'eene Doo? D'anDer / fo bP aen Den ïïoninft
fcb?eef. ©on jjoan i$ Daer na ftomen te fïerben /
en aïfo toa£ Den lïontnït ban Defe fo?ge boo? <Bon
3| aan ontfïagen/ enbïeefDenaenflagop<£ngeianb
boo; Die tijD aebter toegen.
Ji-iaer na De D00D ban Den boo?fcb?ebcn ^Don
Sloan ban «©ofïenrijït / fyteft De Honinft ban ^>pan*
gien op nieu£ op Den böo|frb?eben aenfïag feerete*
lijft gebanDeït / fob ooft ïatenDe beDunften Daer toe
nn nocb te meer oo?fafte te bebben/ aï^ te boren/
Doo^ Dien De fóoninginne niet aïïeen fijne rebellen
in De BeDerïanDen toa^ afüflerenDe / maerberbin?
DerDe ïjem ooft Dat bPtotfljnboomemeninB^anft*
rijft niet ftonDe geraften. %i$ bP nurefoïutiegeno*
men baDDe om fijn boomementeerecuteren/ breft
bP ban langer banD gep?aetifeerrDe iüoninginne
beeï bpanDen te beroeftenen Doo? De Slefuiten en
anDere $?iefïerg in baer epgenïanD/ op-rorftenens
ne De CatboÏQften in baer epgen üioninftrijft tegen
Defeïbe / Doclj Die aenfïagen toiïDen fo niet aflopen
of Daer nuamenDer berfebepDen aen Den Daeb / Daer
ober beeïe fo nu fo Dan geerecuteett toierDen /
ïefïnjft ooft De Honinginne ban ScbotïanD fel*
be / onöer ïjtt Dercï ban Detoeïfte om Die in typ*
bepD te fïeïïen en totfconinginnebanCugeïanDon
te toetpen / beeïe aenfïagen tegen CngeïanD ge*
P|actifeert jijn genjecfï / epnteïijft aïfo men Doo?
Dien miöDeï tot b^t boomemen niet ftonDe geraften/
mofl b« upterfle miDDeï / namentïijft ïjtt geiueïD
te tnerft gefïeït toerDen/ Dat i$ men mofï€nge*
ïanD met getoeïD / Dooi een getoeïDige blote inne*
men. tyit fouDe ftonnen gefcbieDenmetminDerpe*
rijfteï ban De <£atboïijften in €ngelanö / Die ben niet
fonDen beboeben te openbaren / Dan boo; Dat De
bïote boo? banDen toefen fouDe/ aïfo fytft Den üo*
ninft bafï beginnen in aïïe fijne i^htn en babe*
nen gereetfebap te maften om febepentoeterufïen
en een getoeïDige bïote te prepareren: mentoa^Dne
bolle jaren befxef) om Defeïbe toe te maften /
noebtan^ en ïiet men in 't minfïe niet berïupDen Dat
men Die tegen OBngeïanD of j^eDerïanD toiïDe ge*
bmpften / Defgeïijft^ maeftte De 2|ertoeb ban par*
ma in aïïe De babenen ban ©lacnDeren en 23|a*
banD omtrent 300 ftïepne febepen toe/ Die ben
meöe bp Defe bïote fouDen boegen aï^ fponDerCn*
geïanD fouDen toefen/ met boïft en aïïe ïabinge ban
rufïinge om De peerDen teaecommoDeeen Die men in
<£ngeïanD p^etenDeerDetebinDen/ en Die De hertog
ban parma in fijne febepen fouDefetten/ befiaïben
Die in Spangien fouDen gefcbeeptujojDen/ DocbDe
üoninft ban Spangien ïiet Doo? De hertog ban ©ar*
ma De fóontnginne miDDeïen enronDitienbanb^eDe
aenbieDen
/ gelnft
in 'taïfo
boo^gaenDe
bet*
baeït ïjebben
/ cm top
Defeïbe
in flacp teboeft
toiegen
tot Dat b£> in aïïe^gereetfouDe toefen / om baer aï^
Dan op t)tt onberflenfïe teoberbaïïen/ ÏatenDe ïup*
Den Dat Defe bïote gereetgemaeftt toerDe om tegaen
na
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na S&atDarpcn. Ban ötfe gctoeïöige toetufunge
en blote / Die De &pangiaetDen upt IjouaecDpe noem*
ben De onbertoinïtjRC ^IrmaDc / fuïïcn top öiet na
faeDer berDaeï Doen / afé top eerfï mentie ge*
inaeht fulfen beuben ban De buïïe of eDict Deg $at$/
öacr mcOe Dp De &oninginueban<!ÊngeïanD in Den
ban DeDe Doen/ en ren poer macï)t geeft Daer te mo*
genom b?engen/ enobergeeft allebegececDtigbepb
De£ ftonmhcijïté ban <£ngeïanD/ DenttomnKf^f*
ïippa ban ^ïfpanien / en maebt om Dcfcn ban te ere^
curen*

poïitijue abminifïratie ènbebicninge/ fottbe bctoij*
fen Dat öet tecDt ban b?cmDe ötjfccn en beer*
febapppen te bcDtoingcn Den bepïtgen ftoomfen 5>
fïoeï toequam. &o toetD Cïifabct ooit te ïafte ge^ >>
ïepD / Datfe becfïoten öebbenDc Den ouDcn %ïa\ j nieu- )i
toe onbeïtenDc / geringe en ontocerDigc pecfonen / fo »
toeï tot geeflelijuc al^ tocreïtfójfte flatcu bcrljebtn 3>»
en onDec een gemengt ^aDDe alle goöïijue en menfcöeujherecötcn/ aïfo een btipïe metfet en hoopman*
Deïban^fficien ïjaDDeingefïelt/ omtoeïhe enanDc? )ï
te oojfaften b^fDer beraadt en boïhomcnDcc uptge* 3>
D^uht in De bullen Dcc ^aufen $>ii$ De V. en 3>
Ijl DefeSSuïïe feptDc^aug./ DatDpuptDemacDt <<5u?cgonu^ De xiil
SSattötö
<^irtu^ Jjacc nu op nieu£
in Den &n DeDe / en nu in D?n 23att spnDe / >»3»
Dem
ban
<0óD
/
Doo?
De
toetteïijae
fucccfTie
ban
tyansl
tóaermfc
De Cat&oïijfte tene ober aïïe rnenfeben gegc* benam baec aïïe ftoninHÏijfte toeetDigïjepD / n> 3>
öe Ijp Cs
ben en becleent / om Den afbal be£ tainr ban tekn en cecöten / fïaenDe en be^ocenDe tot De tötjs J>
ltfalict
ïtoningtfc <£ngeïanD ^enrift Den VI ir. Dctocïfte Dem en Den feen ban <ÊngcïanD en JfrïanD / fjaec bctWarcnDe on*
en een oncccöte befitflet ban Defelbc i5nhen/
Sn»? ^nen öan öe oemepnfcDap Det CDuflcnenafgefon* toettelijft
ïanö/ afa Dert en onttcocRen DaDDe / toeïlfte af-baï Dooj De &o* Ijacc onDecfaten ban De tjoutoe/ fc^uïDige pïicljt / en1* »
ontocecötg ninR <£DutoacD nocb berber upt - gedept 3ijnbe/ eeD ban getcoutoigïjepD / Die Defcïbe b&ct geöaen ï)ab
Den / ontfïaenDe en b|p mahenbe. ^Daccenboben j*
gjjj"
'
toag
Cïifabet
/
Die
Daer
in
De
toeDecfpannigbepD
/
'teem ongeDoo?faembcpD en gebmpn nocb meer bertncc; betfocï)t ÖP nocö bp maniece ban D?epgementen op 3>
fpuefat/
Ktg en min boetbcetDig betoee£ / tot groter erger* aïïen eneenpegeïijhbantoatquaïitept/ fïactofcon*
litöcii
iianöcöe/ nifte en perb&eï ban Date naburen en omiig* Ditie ï)P tnot^te toefen / om De gramfcöop 03oö^
om öe
genDe $jfncen en borneren/ DaerinboïberbenDeen nietopöacc te ïjaïen/ ftenntffe betacegen |)cbbenDe (Fol.+ij
raisDaöra continuecenDe / betoeecDt Doo? De menicDbuïDigc
ban DitbetboD/ met gene goeDeten/ gunlie / Jmlpe V
of gor DtoiïIigöcpD Defen in Den ban geDane ftoningiiu 3»
SgSSs* aenpo^iinge
beeïer
merifeïjen
/
en
boojnameujft
tectjactt/
ne
fouDen beflanD Doen / maec tcc contrarie aïïe Ijare
Doo| De ootmoeDigc beDen Der «Öngeïfe feïfé / bp
entjaet
nracDten Daer toe aentoenDen/ Dat fpna betDienfïe
aenpege; berfcbcpDen $nncen en ©ojften / en boomameüja
bp
Den
gcoatmacDtigen
<£omnft
ban
&pangien/
tea
moeite gefiraft toojDen. 23ebaï toi)Decj> aïïe De in*
ïtjch
lotie geeft/ blntig Daer Ijenen gearbept / en l)cnt om jjuïpe tooonDerg DefejUioninhrp^Datfp befen ïafïcnbec*
omtjact
ttitcaffen/ aen-geroepen / op Dat bp aïïe fijne hraebten en
boD naecffeuju fouDen uptboecen en ter erecutie fïcïmacljt (Die ïjem 45oö becleent baDbe / ) Daec aen fou
alle (jet
ratjtban De toenDen / toeheeren en emplopecen / om De* ïen/ enfo öaefï fp fouDen berfehect 3pn ban betoc* 3>'
nomfle Der &paenfe bïotc / l)aer macï)ten tetfïonD *'
i)et€ns fe bjoutoe upt baten fïoeï te floten/ enalïebiefcba
fouDen boegen bp De 2CcmaDe en l)ey?hracïjt Der »
geife ötihe aen.Den DclÉjfte en bccDccffcInuc mcnfclKu iu öacr fögfte / Die ( ^pangiaecDen / aï^oohbp DiebanDen^ectogeban
Öaninfe
ftaec moeïjten gunfligjijnnaDegcootbepDbanDace ©arma / Detoeïne met ïjtt opperfle gebieD ban Den 3»,,
ban
ïnifDaDen fouDe fïcaffen / en Ijzt Öijn / toeïnec^ itoninft |M}Mppa / Dooi toien^ ïafi Defe maeï)tige
£patt«
befjouDeniffe
De Ct)n|ïenl)epD aenginn / De ceïigie See-tocïit geöaen toerDe/ en Daer ober tot een ge*
gten üütt*
.
öe
en
ag
en
<6oDe£
Dicnfl
Daer toeDec in opgecicï)t 3önDx /
fy
in aïïen faken '*3>3>
9> toeDecom in ïjate ouDe en bocige cufl gefïelt enge* neraeï^eïD-oberftcberojbinecrttoag/
fouDen geöoo^famen. 5^e^ berfeherDe ï)P Daer/ Dat'er "
„ b^ac^t mocöte toecDen» ïfiec bp toerDen De oo?fa* nictjJbanDcjï0ijI^
ouDetoetten/getooonten/p?ibiïc* »
hen berï)aeït / toaecom epntïiju met Defe b^outoe gien/gerccötigDcDcn en b?pDeDen fouDen beranbert of »
fo flcaffeïijft en to^eDeïijft gefianDeït toecDe / te te niet geöaen toojöcn / fonDer confent en toeflem* ,>
3'
toeten
: Dat fp Doo; ïjace bofe nettecpe De boet minge fijner uoninftlijHer HÖajefiept / en Dcrgemee* 3»
en oojfaUc gegeben jbaDDe ban fdjeuringe / en Dat ner Staten. 3®at beïangt De toeDer-op-recDtinge
■»> fp Daerom ban fijn boo^faten De $)aufen upt
De gemepnfcöap Der bepïigec heeften gefieït en ofinffeïïingebanbeouDe CatDcïijHe Religie / en De J>
ban Defe b|outoe / mitfgaöec£ De f!.2Döen "3>
gefloten toajJ / om Dat fp tegen aïïe cecljten / fo affettinge
Die Daer upt ontfïaen fuïïcn / Defeïbe fuïïcn bucnDcïijh »>3>
goDDeïijft aï^ tocccïtïijft / De autoritept en fu* t'famen gemaeutcngcaccojbeetttoojDennaDetoet* »
ri^Dictic in gccfïcujïtc fancn tot ïjacc grtrocnen öaD* ten en £D# eïijhe biïïihDf po / fo"öer menige fcDaöe/ 3>
De / Datfe Öet fóoninncijft tegen aïïe toettig gebmpït / injurie of ongeïp pmanDen aen te Doen ; en De Cato*
en De ouDe becDjagen / contracten en berbonDen / ge* ïijhen Daer 3ijnDe / en anDere berou tonenDe / en
maeïtt tuffeöen De ïjepligc ïïoomfe floeï enïjet<ön* Daer goeDtoiïïicD begebenDe aen De sijöe ban Den
3'
geïfe öijftc / tm ttjDe bc$ Uoninhg ^enrici De 1 1. ^ertoge ban ^acma / fuïïen ban aïïe berobinge / on*
Die fp geb?often öaDDe/ befat/ om Datfe &t. (C§o< gelijR enoberlafibebiijt blijben enbecfefeertspn/ De
maéban Canteïbergc om De Ceïigie geDooD fiaDDe / gcote beloningen Die Daer en bobeubeïooftenroege 5 >>
» oan om beeïe queïïingen / ongcïijR injucien en getoclD
fepö toccDen / De gene Die Daer DauDen fuïïen fïaen aen „
Doo| ï)aer en öooï anDere met Daer confent Den onno* Defe berbannene bjoutoe / om Daer te baugen en ober , .
feïenaengeDaen/ Den oproer/ rebeïïieen tocDerfpam te ïeberen in DanDcu / en aen De 3Döe Der <ïTato*
nigÖepD Dooj öaer toe-Doen onDer De nabup? ïanD?
ïijften / om Daer ober beboojnjae fïraffe geDaen te 3»"
feïjappen tegen ïjaertoettige jaèagiftcaten / fen'ncen tooien/ fuïïen Defeïbe ban Den f au^ genieten/ upt '»
en^beröcpD bertoeht / om fcl)upï-pïaetfen en öec* Den fcDatDeri^oomfe fterhen/ Die Dem betroutotcn '»
>>berge berleentte öebben/ aenDebïucljtigc hetter^/
in fijn bctoaringe gef!cït 3Pn / om Die te Difpenfcren 3,
rebelïen / mifbaDige en anDece pubïijRe boof Doen* enupttegebenna3P» beïieben/ gebenöeboo?t^boï* * „3*
Deeg/ en Defeïbe tot gtote/cïjanbe en naDeeï Der €l^U nomen pacDon / gratie en bergiffeniffe aen aïïe De
fïenen in ^aubegacDe genomen te Rebben/ oohDen gene Die Daer op Defen tocDt begeben fuïïen* 3£c
macötigen bpanD De^Cl)?ifïcïijRen nacm^DenfSucït) ^aup en De ftoninh ban ^>paugien DaDDen Daer oor
tegen Den Cöuflenen opgerocRcnt/ Datfe ongeöooi* fecreteïijït met Den anDcren bergeïeftcn/ foberreDit
Degroufaem|epD tegen De Depïige2$iftcl)oppen<6o* ïioninRrDR tot Der fioomfee fterften geDoo?faemDepö
öcjJ / en Den #nefïer£ quaïijRen ge^anDeït / berooft / tocDeromgeb?ocDt fouDe toefen/ Dat al£ DanDeJio
in De gebönaeniffe getoojpen / en met berfcïjepDen ninh IDÏjiïippu^ Det feïbe ban Den $attg afë een 3Leeu
manieren ban pijn geto^menteert en miföanbeft De^ï^. ïJoomfen^toeï^ ontfangenfouDe/ metöcn 9
Öcefe / om De onbeïeefDe en onrecïjtbeecDige geban*
fteniffe en ongetooonïijRe begangene marteïerpe tijlteï ban befcDecmerbeggeïoofé/ bolgcn^Detcon* *
» ober De ïtoninginne jaaaria ban ^cöotlanD / De* tcact tuffcDen ben JtoninR^cnbuR Den ttocöen en 'y
gemaeftt/ en nu toeDerom ban Dcfcn '»
toeïïte ootmoeDeïijït op typ geïepDe in CngeïanD Den^au^§an
^
^au^bcrnicut5pnöe.
1>
<©m
Defen
ban
ter
erecutie
te
fïeïïcn
/
fo
gcbïugt quam / om 't uptroepen ban De ouDe He*
ïigie / en op Dat men ooft fo beefó aï£ acngaet De
Deeft Den ïïomnït ban ^pangicn Doen toe- ma*
XV. deel.
3£ö z.

Ren

»'

3 ré

23jfd)2i>
biuijetiait
Dej&paetu
fc ulare.

Vijf en Twintichfte Boek.
Ben
ecnfeeemadjtige
Die top alhier nu
miïïcn
bcfcümjben metbïotealïefcïjcpcn/'
ïjare circumfïantien/
en öae Dat De ïioninn ban smangicn op De re^
bicre bp %iffcbon I De Ifjooft-ftaö De£ ïioninutij!fi£
ban $oLnugaeï / Die. te famen ïjceft ïatenbjengen:
Defe bïote toa£ fo rjetoeïöirtj Dat öe fóoninït ban
.^pangien Dcfeïbe upt groter ïjobacröpe invincibel
of onoberbjinncïija bjagnoemenöe: mantïjpïjaööe
ober öe öne boïïe jaren befïcï) gemeeft om Dcfeïbe
toe te maften. <£n ma£ ban 130 grote ^>cïjepen/
Daec ban eenïge maren ban oberDeiaooïaff/ ban
1100 / 1000 / 900 / 800 / 700 / 600 / 500/ 400

en 3ooïafïcn/ en beeïe miööeïmatige feïjepen / en
Dan nod) 20 ftïcpne fdjeepïten£ / Die fp£acabeïïe£
noemen /met
tot 6öicnfï
öer boo|fcï)2eben
10
©aïbog
roeperg
of riemen op 'Btmaöe
eïu : mant/ enöaec
tuaren 6$ <0aljoenen of grote feïjepen / m Die
fp lirca^ noemen tot ? 00 en 700 baten/ 19 $ata*
fröe^tot7o en 100 baten/ i3,&ab?aé/ 4<6aïeaffen
en 4 <0aïcpen. Ober Defe feïjepen toa$ Alphonfo

Djjperfte
itucljt op
bcfebiore
gdiaö

Peres , Duc de Medina Sidonia <JB>eneraeï Óberfïe

ban öc blote/ gcafftfïeert en bergefeïfrfjapt met 22
grote peeren / ban groter autoritept / raöe en
ecbarentïjepö. IBet namen S5artï)oïomeo Stnöion
öe Sara / öen 2Uïcapöe Hïonfo Co?te£ / 4&econi<
ma De %t$co ,§>cccctarté / Hntonio <0outierre5 /
©on f rancifco öe ^aïafar / '©on 2Hïonfo öe
<£o2caï/ ^an 2&ïonfo öe farfan/ 3Lotoij£ öe Mi*
rauba/>©on 3|nanöe^mapa/ Comeg $atinon /
©on <J3eronimo öe Jbanto Slfiöjo / ©on SUïonfo
<&uaparöo/ ©on^Muo ©aïleio/ ©on jf rancifco
^>armiento/ ©on|deö|oöe©efa/ ©on^dïbaroöe
H^cnöasa/ ©on 2$ïbaeo De^ierita/ ©onjfran*
cifco Senepara / #eö2o ©2acr Ojti£ / téTatne öe
Cfpmala/ l*poïito öe ff uente£ / HntonioCfïeban
met i4<£öel-pagicn/ 10 jonge Cöel-ïieDen of Cabaï*
ïiero£ / öe officieren ban öen ©eöo; generaeï en an*
öere öienaer^ maren in öe 1 00 / Daec-cn bobcn boïg*
öen ïjem na 124 ^vpaenfe Cöeï-ïieöen op ïjaee
cpgen ïiofïen / namentïp ©on Hïonfo JiBarti?
ne£ öe 3tepba / ïiapitepn generaeï ober öe rnp*
terg ban IIBiïanen / öe p?ince ban %fcuii / öe
cïfföarugcabe ban ^ennafieï / öe Jföarugraef ban
<6abeg / öe <0?abe ban <0eïbeg / ©on 45afcon öe
.U^oneaöa JBajorafgo / maccïjfcïjapbanöenaBjabe
ban tlytona / ^011 ^eö?o öe ffuniga / fone ban
öen üktkgrabe ban ^inïafuente / 5^on ^iego
©acfjeco/ öe b?oeöer ban Öen JBarItgrabeöe©ilïe^
na / <!£on v^nrique €nrique^ öe <6ufman / öe b^oe?
Der ban öen ^e %a$ Babe£ / ^on^arsiaöeCar^
öena^/ öe^ o^aben ban ©nebïa b^oeöer / ^on <6o?
me^Eapata/ öe^<0?abenban©araja^foon/ 5^on
^iegoöe<£nrigue£/ een foönban^onSfreöerique
4£mique$l öetoelfte €ommenöaöo?IBajo2gemeef1
toaö ban ?£ïcantara / 3£on Söaïtïjajar öe ^uniga /
öe£ (6?aben ban tjBo?rerep b^oeöer/ ^on ^ïonso
t£t\k$ (6iron/ b^oeöer ban öen hertog ban #ffuna/ ^on jFrancifco^ibaöeniraenl^enöosa/ öe£
3Barïtgraef ban j£abe£ foon / <©on Hup^ $op
tocarrera / foon ban öen (0?abc ban H&aehn / ^Bon
aiarenso öe Menöoja / foon ban öen <6?abe ban
O^gar / 5^on ILupg De €o?öna bjoeöer ban öen
<6^abe
ban ban
^Ipamontc
/ 5^on
#öï»'P3?e ^on^
öe €0^
Dua/ foon
©on ©iego
öeCojöua/
D?o €nriquc^ / b^oeöer ban öen jfearngrabe ban
©tila-j^enba/ ©on 3taö?on öe<6nebaro/ b^oeöcr
ban öen <£?abe ban^gnante / ©on^eöjo^o^to^
earera / öeg B^arftgrabe ban ©iïla-j^euba b^oeöer /
©on (jBarsto öe Coïeöo / nint^ hinö ban ©on <0ar*
310 öe i&oleöo / öemeïfte öeö #?incen ©on Caroïo
^eöagogu^ gctoecfl i$ / ©on ^eö^o öc Cafiro /
De^ <6?aben ban 3leno^ foon/ ©on fóoöjigo öe Mm*
005a/ öe^JBarngrabeban^llgnetafyoeöer/ ©on
jr rancifco M&anricmeg/ bjocöerbanöenoBjabeban
^arcöc^ / ©on francifca ^acïjeco ^?imo / ba^
Der ban Öen <0?abe ban Orepefa / ©on Öoö?igo
3taffo öeï ^abitoöe&ant3fago/ ©on^eö?o|Do?^
tocarrera/ foon ban öen (JBeneraeïöetëToleöo/ ©on
iloöngo J^anriQue öe Eara ^imo / of baöer

Dc^
c0aj'ara
©bu J^eDio
öe <&\\fc
man ïfertogen
/ foon banban©on
©afïo/ (6ufman
/ ©on
®ïjo*
ma§ï Öe <6?anbeïa ^objino / b?ocöer^ foon ban öen
CaröinaeïoBranbcïa/ ©onHup^öe^erga^/ ör^
^eccetari^j ©erga^ foon / ©on f rancifco ^acljeco öeÖBufman/ ©on©iegoCnriqne^/ öefoon
ban ©irepi/ ©on iBarten OBnrique^ / ©on ^»an=
clio öe Huna / öc£ ïiapitepn öe^ OTontinua^ foon /
©on
Eapata
/ foonftoöjigo
ban 5iuan
€oön'^/
tmeg ^ebafliaen
ban ©iïïafetirta
/ ©on
De libero
©on ïloö?igo ^>ermicnto / foon ban ©on 43ac5ia
^>armiento/ ©on^JuanBirentoïa/ foon ban €ay>
fo/ ©on <0afpar öc&anöobaï/ ©onïiamonlla?
Djon De ^enöosa/ ©on €ïj?i|ïabaï ïïoïïe^/ €n^
riqne 23epner / üapitepn Bïman / 25aïtasar 55?o=
que / Ï5apïjaeï &oïinqïcg / ©ieqo öe IBtranDa cm
#o#ugaelJ €öeïman / ©on Cado$ öe ^S^öunque /
©on 3tupë öe ©arga^ en oFigucroa / ^ebafliacn
öe Cafiro/ ©on ^eö?o öef^oïcöo/ ©onfUntonfa
iBartines Cbcrmo / ©on ^rancifco ^arbae^/
©on fCïonfo DeHa^ïloeïa^/ ©on francifcojöanueï/ ©on oBuiïïeïmo 2$?eun ^ngeïg / ©on ©iego IBiere^ / ©on ©iego feröinanöeg Mtfaj
©on 13abïo öe ïa ©egna / ©on $cö?o ^ugne^ €a*
fliïbïanco / ©on # ernanöo ^ranöa / ©on <6eronimo öe IBagno / # emau öe Saröino / ïïincenco
JBartelït en^auïicèino31u|ïmïano/ ©on<0ar?oa
Jrreöerico ©i5conte/ ©onffintonio5lope^öe<srf)a*
be^ / ©on JBanueï #aïiïogo / ©iego De Mttxia
ban ^aöo/ ©on JIBignel öelïmarra/ ïïapitepn
üernangonne^ öe Coitaïo^/ öcr^ergamo.il5ajoj
3lepegiï(Cejeöa/ ©iego^urtaöo/ ïtapitepn 2Sar*
toïome Cnrique^ öeï ^iïba / $eö2o ©icano ©en^
tyiclj I tëlocibio De Hubano / ïlapitcpn 5Francifca
«fBaïöonaöo / 2gofepï) ^ufïen / cBeojgio ?$m$
öe Siara/ ^fuan De Mm} ^uan en^eöioCfere/
©eD2ofragucia/ ^IntonioifioDjigue^/ ©onilup^
?ïïbarc^ €>forio / ïiapitepn €o2quera / (&ïjoma£
^ïbare^ öe ^afïro / Suan f ernanöo <5To|reo öe^
Itoninr / De ©enöu'dj i>cö?o©e(ïeïo/ ©on^Jnto^
nio De i&efcDa/ ©eD2o ^ancïjocöaUarDo/ SCïonfo
ïïup£/ ^argento ^ïonfo De Brquiïïo^/ SSartofo;
me De ^drrajo en SSaïÖobia / ècÖ?o ^öiaque^ /
©on jfrancifco De 23eïu(ïigui / guan Hopcg öc
i5arguiri / èfuan De ^eanti/ ^ïïonfo öe Caflag^
neöo / Sloacöim öc €afïagncöo / ©en f rancifco
De €Q2re£ / (Someö pece5 De IBarigmig/ ©iego
5perc5 Jlï^o2ciïio / ^Intonio ©era / §uan öe €op
ransa / ^ïntonio öe ïa $egna / ^uan öt ®oztih
ïo/ $cD20JBenöc£öe£atfro/ ©onWïbaroöe^o^
fap ©ibero / ^ergento 23crnaröino öe ^igneroa/
©ionifio f rïanöe^ / ©on 3Lup^ $once öcl-eon/
^ïuan De (€o2ce^/ öe ©enöncö Crujate/ Dc©en*
D^icö ©iego<6onfaïc5öe2ilguto/ 3}uan f ernanöes
ïfernofa / ^ïonfo ©aïientc / ^|uan f ernanöe5 öe
Spjueöa/ €ïj2if1opïjal öc jfunc^/ lapitepn <S5af^
parlBaïöonaöo/ De ©enöucö 3IuanliBaïöonaöo /
^eD2o öe ^>pïba / öc Comanöaöo? ©iego j|Kar«
que£/ 3juan j^aberro/ De ©enöucö ^uan De©i^
ïabecDc / ©afca De Hega / ©on ^aneïjo gnrïta
j^ogueroï
/ 3jan
25aptifïaC2rantoj'a/
DeöcnDjieïj
Mélcljioi öe
^pïba
en De Jbecgant ©iego
€ea;
Defe ïjebben ïjen aneuptb^penmilïefonöcrfoïöpcop
Defe bïotc geboeeïjt / en op fyatt cpgen ftofl ïjen feh
ben toegecuft / en Jjaööen 456 öicnaer^ meï getoeert.
£^oclj toaren op öefe bïote 138 €öeïenöiefoïöpe
ban Den ïioninft trocnen/ Die ïjaööen 163 Dienaren
bp Saer - öacr-en-boben maren op öefe bïote 22 c
Coïonelïen / ^apïtepnen / Hieutenanten / ©en*
öucö^ en anöcrc Officieren Der oo2Ïoge : op Defe
blote toaren ooKi7*baenöeïenboet-boïr/ öaertoa^
ren nocö I77 perfonen totregeringeban'tgefcïjut:
noeïj jflSeöicijn£ of ©octoren / Cljirurgijn^ - bcr*
binöer^ / bebeï-ïjebber^ en toc-fïenöet£ tot öeflene
en De gequetfie te befo?gen / en öe öienaerg
öaer toe 3ijn 85: perfonen j nocö toarcnöer meöe
op öefe blote 180 gccfïeïtjïic perfonen / fo ban öc
bierbiöÖenöcO|öen^/ Carmcïijten/ ^Cuguflnnen/
^acobnnen
of pjeöili - b^oeöcr^ en iBinreb20C^

3*7
1588.

£omma
ban alle
herbolfc
Dat op Des
fe blote
getoeelt
(Fol.j.)

f&obtfte
tot beljoef
ban Defev
blote.

Vervolg der Nederland/e Oorlogen.
D?oeDer£ / <$eeffeï bjoeberg en ook acïjt 3iefuiten upt
Jjo^tugaeï.
3£on fjancifco 20obaDiïïa mag ©eïD-obetfle of
meefïee De €ampo generaeï. <$ber l)ct Regiment
ban Cicilia mag ©e!D-oberfïe 3£on^iego ©innen*
tel/ DjoeDer Dan Den IBarquijDe föanerau / ïjaDDe
onDce gem 3* ©aenDeïen foïDaten: 3£on föancifco
De i€oïeDo ïjaDDe onDe? ïjem a6©aenDeïen/ en5^on
Sdttgufiiju BScria ÏjaDDe ook onDee ïjem 26 <Com*
pagnienof BaenDeïen / beïjaïben beeï meer anbere/
fuïjcöat in Defe blote gemeefl ?pn ©oet-boïft 18973/
&c{jeep£-boïR 8oyo/ goetrmiïligeopïjaet epgen Rotten 124 : Dienaerg met ïjaer +y 5 / <£Deïen Die op foï*
Dpe aengenomen inojöen 138 / ïjaee Dienaerg 163:
Die tot ïjet gefeïjut berojDineert maren 167 / Die tot
De fïeften en hranftcn te ïjeïpen maren geojDi*
neert *? / geefïeïijfte perfonen ban alle oo?Den 180/
<^öeïen ban oen Hof-gefïnne ban <©on HBcDina De
^iöonia22/ fjaeeDienaerg5°' S£en<©berfïen©eDo£
en meefïergbanDebïotc 17/ïjare Dienaerg 100. öte^
zo/ beDjaegt 't fatnen 28*4.0/
De *$j$itit
naerg
op De (Safepen en «Baïeaffen z8o8
Daec toebanmacen
riemecgofcoepecg. ®efc blote ïjaDDe tot^Dmicaeï
Juan Martines de Richalde , Sfcifcapec / feec geefft*
raeect en geacïjt bp De ^pangfaecDen- <£ïft fcïjip en
elft regiment ÏjaDDe fijnen ©ifïteuc / fijn Jpociec / fijn
Ccefociec/ fijn Commiffarig ; Sflïpïjonfe De CepeDe
^berfle/ om
ban te't leger
magte geaffïfïeect
20 <£DeïïieDen
mater / en
ÏanDe / De ban
fmarigïjeDen
Di'e'cr
te remeDieren.
ncuacï boo?
obee bleïen
De Urageng
Die gereet 5©aeemageenge*
gemaeftt maren/
om te lanDe te gebmpRen / aïg fp geïant fouDen
toefen.
Zbcfe machtige blote mag toeï boojfïen ban ge*
feïjut/ bietuaïie/ ammonitiebanoo?ïoge/ enalleg
Dat Daer toe noDig mag/ mant Daer maren ober De
1 tfoo grote metalen fïucRen / en 1000 pfece fïucften /
en gebictualieert boo? 6 maenDen / ïjaDDen op uooo
quintaïen / eïR quintaeï i$ 100 pont SSufquijt of
tmee-baft bjoot / 14110 pijpen mijng/ 6?ooquinta*
ïen fpeft/ ïtafe 3433 quintaïen / aïlerïep geD?ooc|j*
De bifcfj 8000 quintaïen / tijg 3 quintaïen / 6320
maten boonen en ertoeten / oïpe u 398 maten / afijn
23870 maten/ en 11851 pijpen berfeïj toatec : ban
bugfcrupt/ pfetenoge^/ coec^/ mufquetten/ §m
ïeenïjaïbelancien/ ö^nebaecDen/ bactefanen/ en
aïïe
geceetfeïjap
oojïoge Ijoutoeïen
bja^'ectn.obec*
btoet.anDece
3ftem/
fcöwppen/ten fpaDen/
enafc
\t$ auDccö ujat totfjetgeaben/ pionieren ban noDe
\sya$l kuas'ec niet gëbicft ; noch alle geceetfeïjap ban
caDecen / ïaDen om gefcöut op te ïeggen / om te ïan*
De te gebmpucn / metiztotïjeeïeCactoutoen/ en
zi belt-flücften te ïanDetegebmpïten/ fonDeceenig
gefcfjut ban De feïjepen te nemen / en alle£ anDec^ al*
jjiec teïangetebecöaïen/ geïijR'tfeïbeinïjeterem*
pïaec tot 3Li£bona in ^o?tugaeï geDmht / en bp
^IBicfjieï €itfingec upt 't ^paeng in ^oog-Dupt^
obecgcfet
te fien i$l
Demdfte
Daec in 't epnDe bp-boegt
een becfmaDeïijn
ïatïjn^
beerden.
Ad Anglam 3 & eju: ajfeclas.
Tu quae Romanus voluifti fpernere leges ,
Hifpano difces fubdere Colla Jugo.

^ati^tefeggen:
Aen de Engelfe vrouwe , en hare aenhangers.

<*5p Die becacïjt f^ebt '$ #aug ban öomen toetten /
^uït getcoo^ 5ön uonDec't^paen^jontcfetten.
lEaec Defen man maente fijncefteningefeecqna^
ïp enaïtebjoeg/ geÏDfebjpïjiecnabecljaïenfuUen.
^ecöaïben De §eece ban k. ^ÏDegonDe een anDec
beet jfóen gemacht ïjeeft ban Defen intjouD.
Ad Hifpanum èr ejus ajfeclas.

Tu qui Chriftïgenam voluifti perdere gentem t

Supremo difces fubdere colla Deo.
IV. deel.

Aen den Spangiaerten fijn aenhangers.

<0p Die urnen moet//
met Cöjiffcn btoet// foeïjtte
berftoeïen/
Moet €>oD^ flerfte ïjanD / / al^ een Cpcant / / leecen
geboeïen.
B€haïben Defe gcote en machtige 2CrmaDe / Die
De üoninh ban ^pangien in^pangienen^o^
bit
üjettoi
Coerus
tugael ijaDDe Doen geceet maften/ fo IjaDDe ïju ooft befttnge
Doet
boen/
Den Hectog ban patina beïafï inSeDecïanDfobeeï
om hem
fcljepen toe te Doen maften até 't mogeïijhtoa^/ en te boegen
ban
De ftectog ban §p>acma fouDe ïjet genecaeï gebiet ge#arma
ïjebbcn te ïanDe in <ï5ngeïanD / Demelhe öcm ba*
De blos
fleïijö ingebeeït IjebbenDc Defe conquefïe niet te fnl* tebp ban
ïen faïgeecen / Deeft tot btïjuïpe ban Defe StcmaDe
oor feec beeï oo?ïog en pïat-boDemDe fcöcpen ge*
ceet Doen manen / tuant tot 3&upnnecnen IjaDDe
ïjp omtrent y. oojïocïj-fcïjepcn Doen geceet manen/
maer Detoijle ïjp Die ban fcïjip-bolïi niet ïionDe gien,
^pan*
bemannen / ÖaDDe f)P tot ^ambo?cö / 23^men
en <£mbDen beeïe Doen aen-nemen. %n 't ribier»
nen ban latene ïjaDDe ïjp omtrent 70 pïat-boDem*
De feïjepen met bmggen / om paerDen in ober te
boeren / en te feïjepen en ontfetjepen / en maren
groot eÏR om 30 paerDen te boeren, ^n De tjaben
ban ^ieupoo?t Ijaööe [jp mcDe een grote menicïjte
ban pïat-boDemDe feïjepen Doen toc-rufkn /
maer Die maren fo groot niet : ïjp gaDDe ïjicr om*
trent een grote menicïjte ban rij£-ljout of tacRen
Doen bp Den anDeren boeren / metaïïcanDergereet*
feïjap om te feïjantfen ; ïjaDDe 00R beeï gereet*
fcRap ban faDeïö / tomen en alle paerD- gereet*
feïjap / oor beeïe treft-pacrDen om gefeïjut en am*
monitie meDe te ÏanDe te brengen ; op beeïe ban fijne
fcïjcepften£ maren ttoee oben^ gemaeRt om b;oot
te bacRen. ^p ïjaDDe oor Dibecfetooatceenencibiec*
Ren^ in BïaenDeren Doen Diepen en bertoijDcn / om
fefeere fcöepen ban Stnttoerpen Doo? oBent / tot
Stugge / en fo boojt bp ^ïnp^ ter jee te tym*
gen/ of Doo? De geDiepte en berbeterDe materenDe
Specie in De anDere ïjabenm ban BïaenDeren/
toant ÖP feer beeïe 3|>euDe-fcljepen ïjaDDe Doen ÏaDen
metbictuaïie/ ammonitieen aïïejs anDer^ / Dat ïjp
tot fuïïien toeïjt noDicD acïjte. i€ot <!5?ebelingen
IjaDDe ïjp beeïe 1000 tonnen en pDeïe baten Doen
geceet maften / en anDec gerectfcljap / om terflont
in Der ïjaefie beeïe bmggen gereet te ftonnen
maften om öabenen te floppen / pepïen/ en an*
Der^ te gebmpften tot Jjct boo^genomen Deffein en
aenfïagen. omtrent ^ieupoo?t bergaDerDe ÖP een
ïegee ban omtrent 56 baenDeïen / fo 3[taïïanen /
ï©aïen / ^cöotten en 2$ntgonDion£ / ficeft om*
tcent tuffeïjen 5 en 6000 mannen. 25p 3£irmupDen
tnaceu gemonffect omtrent 80 baenDeïen j&eDcr*
ïanDfe foïDaten / 60 baenDeïen ^pangiaerDen / en
60 baenDeïen ïfoocïj - Duptfen / met 7 baenDeïen
<£ngeïfen Die ober gelopen maren / en onDer Den
berraDer D^iïïem &tanïep DienDen. Omtrent
Co^trp ïagen 4000 rup teren / te IBatene ïagen
900 peerDen met Den B>arqui£Oeï<$uaflogeneraci
Joan 't peerDe -boïft. 5^it toe - ruften ban parma
beeft feec ïange geDuuct/ en ïjieït De Staten ïange
niet aïïeen in ttoijffeï mat ïjp fouDe toilïcn uptcielj*
ten op Defe ïanDen / mant Dan ftregetife aDOerten*
tic Dat ïjp ïjet gemunt ïjaDDe op (jet ïanD ban Der
<6oe£ / Dan op JMcïjeren / Dan op ter föoïen en
^ïtoect^: maer maeftte ooft Dat De Staten ban De
geunieerDe p^obin tien feer grote ftof!en Doen moften /
om op allen pïaetfen tot tegeiüueet en inbafie te booj*
fïen/ fommige rieDen menfouDeDeurfleftenDenDijft
geïjeeten op öet25al-Öooft in De poïDer ban karnen/
en Den DijR omtrent #outeniffe enliaïf-fïecrt/ Dat
Daer meDe {jet ÏanD ban Der <$oe£ fouDe gep jcfcrbccr t
5ijn / en Den bpanD belet ujozDen ïjet planten ban
fijn gefeïjut op eenige Dijften / en Daer alleen fcïjaDe
iijöen Die ÏanDen Die De bpanD aliS Doe» toaj» gebmn-ftenDc / anDere meenDen om Dat De pafTagicn noeïj aï
open bïeben ban aïïe ftanten / 't bjeïft in tijDe ban
©D
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incfe boouj inbafie fonöetïtng becboben toect / om Eerft uyt Zuyt-holland , daer in gerekent de Sche- *$$S,
bat men niet boeten foude toat aenfïagcn baec boo?
pen die in Zeland of daer omtrent waren.
80
ïjaubcn toacen/ bat Det gecucïjten toacen om bc geu*
Haften.
^oofben.
ï5ee-fepïen.
niecede p?obtntien tot Den pepfe teboencefoïbecen/
60
en aïfo toojbenöec beeïe en bibecfe opinien bageïijc i
©en
^oïpïjijn
—
2
gcöoojt / en b'aöbtjfen bic men ban bupten nteeg
toacen fecc biber£/ bocö becooifaefttenbatbe^ta*
befe /
2 tot Conbop ban fijn cfösnaöe.
Cïopec
ten te meec op ïjrni ï)oeöe toacen. 3£c ïfectog ban 3 Ceutooutben25out/
7° —
©acma Ijielt ijtm becle tti aïïe Oefen tijb in ©ïaenbe* 4
— 71
— 6?
ren/ban toagöp te <tëent/ban te^ugge/Dan oofcboo? 5 leman Spmonf5. —
60
ÜïepneB>aecten/
toepnig ti)b$ tot Hnttoetpen / baec menfepbe bat 6 25acfteneeï/
70
ooft een groot fc&ip ten oojïog geceet gemaeftt too^ 7^cncift23?ounec/ —
— 35
De/ baec 6zof 6$ metaïen fïucften op fouben toefen/
befe f fc&epen ïagen in Eeïanb.
cpntïijft/ betotjle ï)P beeïe occafienïietboo?bpgaen/ 8 25oïïeman
/ bp be Eiflcïjetp. 70 — ~
70
en bat men noc&tan^ toifïe bat öp m ©ïaenbecen om* o?Cbnaen<0cftectf5. — —
100 —
100
trent 30000 mannen bp ben andecen öadde / en in
—
100
io|Bee^3Iofep^/
100
25?auand toeï 10000 bic in be Kempen en baecom*
Defe 2 ïagen totïïottecbam.
tcènt een toijle geïegen öabben / en bat men toeï non*
Sman-fepïen. Haffen.
^oofben.
70
De confïöececen bat öpfuïftegcootepjepacatienniet 1 ^en^oïïanbfenlteeu/
70
60
te betgeefjï fouöe boen / fo toieg be opinie meet en 2 3fan3lamb?ecötf5.
——
30
+1
meet / bat bit al te boen toaé om te bectoacïjten en te
3Scöaïft^|ongetoo?/
—
30
41
letten op bc uomfïe ban De bïote bie in ^>pangien en
30 ■■ ■
40
f>ojtugael getect gemaeftt toojbe / om tegen bec fel* 43ian't^ooft/
5 3|an Scöaïïtfj.
—
3°
^ vbet aenftomfïe geceet te 3ijn / ni öutt boomemen ge*
befe f ïagen itiEeïanb.
ujftelijft in 't toeeft te fïeïïen / ïjet toaec op Cngeïanb ^elfêojgen-flette/
50
— coobebaect/
tot Öottccbam —m be
of befe ïanben t'famen/ of eïft bpfonbec. ©e geu*
+<*
nieetbe ïanben bjee^ben meec be bïote ban^acma
r6
ban fijne nïepne en pïatte feïjepen ban ban &pan* lanBönaenfs.Bijïte
%n 't /<^oeceefe gat.
71
men / obecmito" bic feïjepen fo gcoot toacen / en bec? Comeïig 3[acobf5.3Fop/
24
6if
lieten öaec eenjfteeïg op beonbiepten ban öacc te35
©002 be Stoaïutoen.
25 nanten/ niet-te-min fp namen op aïïegacïjt/ en niet !^e bonte &oe/
tcgenfïacnbe aïïe öace ftoate oorlogen te ïanbe/ en
35
Dat be ?Cbmitaïitepten in befetijben fo f toaec beïafï /
Alle Ree-feylen uyt Noort-holland.
en fo beeï ten acïjtecen toacen/ foïneïbenfptoeïpo
Schepen leggende op de Eemfe.
fdjepen geceet ïcggen/ meefï aï nïepne na be geïe*
gentöepb ban öace öabenen / 3ee-ftufïen en cebie*
4z
öee-fepïen.
Haffen.
ten»
©ice-aöm.^an<6ecb?antf5.
—
100
ïfoofben;
|3:opoftt«
Stfit «Êcceïïentiebanj&affau/ aï£2Cbmicaeï<tëe*
60
ban fijn
100
IBactenEegectfs.
C-rcEll,
necaeï/ ï)ecft ben 7.guïp feïtece p?opofïtiegebaen:
aenDe
ten epnbe be gecommitteecbe ïiaöcu tec ?ttbmitaïi*
Schepen leggende in Zee.
60
4
Siimntras
tept
/
mit£gabec£
eenige
fóapitcpnen
te
toatec
bp
JBiïïem&nijöet/
lttepKn/
en tjen-at>* Öem mebc bcfclfoeben / bat fp te famen fouben camen/
60
Iteücit
en fijne «Êcceïlcntie aenbienen / toaec en in toat ma*
^eib?ec&t3ïattf5.
€occ/
— -80
^am /
3an
kgfcn/en niccen bc fcöepen ban oo?ïoge ban befe ïanben/ fo
60
haat üoo;*
ïïepniec Cïaefs.
75
tiet tot De* toeïïïee aï£ Jmtaft-fepïen aïbccbeguaemfïe tot toebec*
Schepen leggende voor Duynkerken.
fenftcöet fïant ban ben bpanb en befeïjecminge befec ïanbe fou*
lanücn te«
raetjlaegt/ be mogen toecben gelept/ en in toat bïote becbeeït/$c.
7 &pmonlanf3.23ïauïmïK/ - 80 — —
boo;geit(j; <tln ïjoc men geboeglyfefl ïjace j^ajefïept batt €nge?
nicri/ges ïanb foube mogen affifïecen / be Spaenfe bïote / 8 #cebecift?Ubnaenf5.ïïoo/ — 35
baenen
*<* —
b<8etcitf3
mitfgabec£ bic men ban ©ïaenbecen bectoacïïte te ce^ 910 3Jaco
Uobec/
—.&cub
— bec/
•. «— 54
gcojtöons
ucert
luu|s
fifïecen. ^aec i$ na beïibecatie onbecco?cectieban
47
6e,
Voor Amfterdarn.
fijn €cceïïentie goet gebonben : bat be gcote Ï5eefepïen fouben gefonben too^ben tufTcïjcn <£ngeïanb 11 2$ecnaectl$o?ffen/
—
70 260 ïafïen.54
en be ftuflen ban Bïaenbecen bupten be bannen : be
3£e Hêeïcft-nap/ gcoot omtcent
nïepne en miböeïbaceïïee-fepïenaenbe©ïaemfeKU?
«Sn 't Scïjip ban $ietec Hootfman 200 70
ïafïen.
/ et!
f!en binnen be bannen/ immec£ baec'tben^bmt? fuïïen bp bic ban^oojt-öoïïanb geceet gemaeftt7o6*
micaeï na geïegentgepb ban toebec en toinb goeb bin? ban gefiijut en ammonitie toeï booten tooien.
Den foube. «lm be bïote ban be Smacnen onbec
Uïepenbutg of tuflc&en öammenen^ en ©ïijfingen Verklaringé van de nodige ordinaris wachten , en
na toebec en toinb. jBitfgabec^ onbec ©ïaenbecen
de Schepen 3 daer mede defelve als doe waren befet.
na ben toinb en geïegentl)epb bec fahen : toeïbecflaen?
<£etfïinEupHjoïïanö.
De/ fo ben bpanb jjem eenigjm^ openbaecbe / §ct
toaec bupten of binnen be epïanben ban 3©aïcï)ecen / ©00? ïlectoaecben/ïltapitepn^upm-of met een $eu*
be ban 20 ïafïen en 20 öoof ben.
Dat fp aïtijb^ bequameïijR öem fouben mogen onbec
ogen nomen.
©00? be 3£ie5e / öapitepn23eccmeteen^eubeban
2 6 ïafïen en 40 öoof ben.
( Fot. 6. ) <Den 9. Suïp 1588. toacen in ben üage becgaoect ©00? be SSïaeft/ fóapitepn €ïfcopneng met een Cac*
ten epnbe boo?f5. Cïae^ Siooflen be f$pe / 3Joci^
beeïften ban 1 8 ïafïen / en 40 ïjoof ben.
Siaettfs. / €omcïi0 ^eïbjecht^ JFooft / upt 't €one^ ©00? ^teenbecgen / be <6aïepe ban ïtapitepw^Öo*
gie ban be Klbmicaïitept in Eupt-boïlanb/ 2Saïtï)afac
?Ccentf5. met 27 Öoof ben*
jfranf5. / «Bgbect pieteefs. ©ineft / MicïM ^epn^/ 3{nma^
be cobe baect/ fóïae^ ^ufpot met een feilde en 1 s
upt 't CoïïegiebanBoojb-boïïanb/ SlacobSibect^
fen/ 23ïauïjuïft ban <£nftïmpfen / Sibect 3(anf3. 3}n be v^inbeï/ ftapitepn©o£metcen^cuDeeni4
Ccommenbtjft / $ietec JEeuf5. ban €bam / en
Öoofben.
<Dicft !^ietecf5. ban s^ebenbïift. <£nöebbenp?obi* ©001 JDonbrieöem / Henect ben 25ïeeft met een
fioncïijft bebonben bat upt eïft quactiec fouben mogen
Ctabfcïwpt
^oofben. en 16 öoof ben.
toecben gefcljiftt na be ftuf!en ban ©ïaenbecen befe
naboïgeuöc fcöepen.
met be16 ïieefteïfe
§oof bew t^ae^/ üan^ijtgen^/ een j'acöt
©00?
Hier

P?
Vervolg der Nederland/e Oorlogen.
Hierna volgen de fchepen leggende op de wach- Hepnbjfó SSerftman met een ftrabfqjupt / groot
18 ïafien/ op-öebbenöe 18 öaoföeu.
ten onder 't refort van de gecommitteerde Raden
ter Admiraliteyt in 't Nooder-quartier ,
Cn aïfo men berfeftert wagöatbcnlomnftban
Amfterdam, &c.

^pangicn aïïe fijn uptecfïe ftradjten fo bacï te luater
aï£ obecrompeïen
te ïanöe te öoopbjacöt/
om t'cencmaeïtetoiï*
ïen
fo mei öe bereemgöep^abintien/
aï£ öet ïtoninftröft ban <£ngeïanö / en öat te bcouq*
ten Wa£/ öat ÖP getoacr toeröc öat öefe pjoiiinticn
Öaet ontbïooö öaöben ban öacr meefic ojöinari£ oop
ïog-fcöepcn/fouöen mogen te tocge béngen en onöec*
fiaen eentge op anöerc snöen of oo^öcn op te merpen :
30 toeröe öoognoötg geacöt fijn <ïÊrceïïentie aen te
öïenen / öatraeöfaem toare om aïïe bozere ïnconbe*
nienten te beter boo(i te nomen/ enooftomp^obifie
ban feöepen en booö£-boïft in 't ïanö te öouöen / in*
gebaïïe ban eenig ongeïuft of betïoop (öatfe öoop*
ten Öat <6oö beröoeöen fouöe) aïïe feöepen tuefenöe
föee- fepïen in öen ïanöe te öonöen boben öe grote ban
30 ïafien/ tot foöanigen tijö toe aïjJ fijn Crceïïentie
goeö binöen fouöe op foöanigepepnen aïö ocfelbe fou*
öe geïieben te aöbiferen / tot mcïften epnöe noöig ma*
re een generaïe publicatie te Öoen / of in aïöeröaefie
ban tnegen fijne Crceïï. aen aïïe toater-fieöen b^teben
geerpeöieert te too?öen. @Le meer fo men berfionö
öat öare lEajefiept ban €ngeïanb aïreeöc ecnige
feöepen upt öefe ïanöen na J$efïen geöefiin eert aen*
geöouöenöaööe.
Schepen leggende op d'Eemfe , en dienende ook
5^at ban geloften fijn «Êrcelïentic geïieben* fouöe
tot Convoy over de Watten.
particuliere b?ieben te öoen erpeöiercn aen öeïsapi*
^öjiaen Comeïfó. ^oocögen met een Poeper ban tepnen öier boren geroerten geöefitneert na Blaen*
öeren / ten fine fp Öen ïupöen ficar en in aïöer pfe
40 ïafien/ opöebbenbe 40 öooföen.
3|an (Söïmenfs. £>cöoft / met een $ot groot omtrent onöer nacöt en öag begeücn na öe ©ïaemfe ftuficn /
fonöer na bequamèn minöteöerbentoacöten/ ban
30 ïafien/ op-öebbenbe +1 öooföen,
SSacent ïlater met gelofte $ot / op-öebbenbe öatfe aïtijö^ met öe getrjöen en artöer^ boo?t^ (f01.7.)
4?Öoofben.
<&etrit &mit met geïpe pot gemant afé boben.
^at ooft fijn <Erceïï. geïieben fouöe in tijbê o?b?e te
puntte mme$ met gelijne §^ot / op-öebbenbe fieïïen op 't opnemen ban be 2$ancmj / Connenen
poeren.in öe Sec gaten befer ïanben.
Hapen
31 Öooföen*
&atfte SSaetgeg met een25oeper / groot omtrent
Berfocöten ooft bat fijne <£rceïï. tot berfefteringc
ban be tmee Blie-booö^ tot ftottetbamuptgerufi/
35 ïafien/ op-öebuenöe ?oöoofben.
ü&gepte J©tjnggen£ met een ïirab-fcöupt/ groot om* elft mtlöe berfien met io mufquettierf
trent 18 ïafien.
5^it toa?^ öet aöbyg banöeboo^fcö?ebengenomi*
<®ouwe ^utgcg met eenftrab-fcöupt/ groot en ge* neeröe gecommitteeröen / boo^ fo beeïe öefe i^oï*
mant afê boren.
ïanöfe feöepen aenginft.
cngeparapöeert
In^tOoir
3fan S3jecö met een 25oob groot omtrent 64 ïaffen/
met 6z öooföen/ ïeggenöe afê öoen tot film*
fïeröam.
IBarcu£ ^rjï met een 23ooö ban <>o ïafien/ opöeb*
benöc 60 fjoofben / ooft t"2Cmfiecbam.
JBarten f emmeffen met een 23ooö stoot omtrent
34 ïafien/ met 16 öooföen / ïeggenöe tot <£nft*
ïjupfen.
©ietet ^ibertfj. met een 2Sooö groot omtrent
? o ïafien / op-öebbenöe 47 Öooföen / ïeggenöe op
öe<£emfe.
3Iacob iCcyntgeng met een 2Sooö groot omtrent
56 ïafien / op-öebbenöe 47 Öooföen / ïeggenöe
mggeïijftsSopöeCcmfe,
Cometfg 3fanf5. ^cöout met een Poeper groot om*
trent 35 ïafien/ op-öebbenöe 44 öooföen/ in£ge*
ïrjr$ op ö'<£emfe. €n maren öefe boojgaenöe twee
geöefïiueer
t tot Conbop op hamburg.
3fan ©oïftecf5.met eenSSoot groot omtrent ? o ïafien/
op öebbenöe 47 Öooföen/ ïeggenöe boo£<£nftöup*
fen/ geöcfiineert om bppjobifïetecommanberen
opö'Cemfe.

-eyndvan'tVtie.

fjacob 3Cntontf5. met een doener/ groot omtrent
<jo ïafien / op-öebbenbe 50. öooföen.

B. Frans. Vt.

atonöerteftent
R. Walen.

In 't Weft^eynd van 't Vlie.

Comeïfê <£ïiffcn met een $$rab-fcöupt / groot 16 ïa*
fien/ op-öebbenbe 16 öooföen.
Comeïig ©ietetfs. Coelent-toeber met een Car*
neeï / groot ?o ïafien / gemant met 45 hoof*
ben / ïeggenöe tot <©o?öjecöt om getimmert te
toojöen.
Omtrent Wielingen*

£ötgen fiepmerffén met een ftrab-fcöupt / groot
omtrent 18 ïafien / op-öebbcnöe z? öooföen.
Op 't fwarte Water, de YlTel, mitsgaders de Vecht
en Zuyder-Zee.

«Eïïett ©ïiecöop met een Catbeeï/ groot omtrent
30 ïafien / opöebbenöe 30 öooföen.
€omeï$ Cïaefs. met een Ürab-fcöupt / 18 ïafien
groot / op-öebbenöe 3* öooföen.
H&atöjfé 3orif5- met een #ot / groot 26 ïafien / met
31 öooföen.
Meerit ^tacijnen meteenï|euöe-fcötp7 groot om*
trent 2.6 ïafien/ op-öebbenöe 26 mannen.
Op den Ryn-ftroom.

JMem franfs. meteenCarbeeï/ groot yo ïafien/
op öebbenöe 30 öooföen.
^epman Comelifs. met een feeabfcöupt/ötoot 10 ïa*
fien/ op-öebbenöe 30 öooföen.
^ecöariag &ibeef5. met een $ot/ groot omtrent
30 ïafien/ gemant met 13 öooföen.

®aer én-boben fcö?eben be25urgemeefïercnban
Bmflerbam aen fijn «Brccïïentie bacrnabatfpber*
fcöepben perfonen (upt^pangicnen$o?tugacïfto*
menbe ) jaööen geöoojt / toeïfte berftïaringe fp ober*
fonöen/en öat öe geöeputeeröeföaöen ban ïiefï-bne£*
ïanö en 't jèoo?öer-quartier öen öaööen geïijfteaö^
bertentie ober-gefonöen / en begeert/ fp fouöen eeni*
ge upt öen öaren aïöaer bp öen fenöen/ om te beraeb*
fïagen aïfuïfte miöbeïcn met aïïeneerfiigöepbinöet
toerft te fieïïen / a$ tot beöoubcniffc bcr ïanben fou*
ben bienen. Cn aïfo fp mcenben bat fo be 3£rmaöc öe
BDieïingen quamen te pafteren / Öatfe öaer fouöen
(^cffeï / 'tMie en Ö'Cemg / om
tranfpojteren
Öaet in'tmerft nate fieïïen öet concept ban öen groten
Commanöeuc/ anno if74.nob?genomen/enbpöen
Honïrtft ban ^pangien aïé öoen goeö gebonöen /
Öaer ban fcönjbenfe öat mijn Heer 25mpmng / ntoe
<^reeïïentie ten boïïenfaï nonnen onöerricöten/ öie
in ben feïtien jate bp uwe jp.<0en.$feerccn©aöcr
^. <6. met öefeïbe öepefcöe aen öen <6?abe ban €m*
öen en na 3£uptfïanöafgebeerbigt toeröe/ en'tbe*
foing nocö Öaec^ bermoeöen^ onöer öen toa^bcru*
fiertöe (öocö öeèeece^mpningöeeftmpt'anDecen
ti}oen berftïaert 't feïbe befoinge op 't ïtaficeï ban
in 'tinne*
23?eba/
men
ban ennefen^beeïeanbereb?icbcn/
't feïbe gebïcben te 3ijn) mit£ bjcïfteu fpïieben fïjn Crceïïentie be fafte ten öoogfïen recour
manöeeröen en in beöenften fielöen / of öe ^rmabe
©04
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Defe ïanöen naöer fouöe mogen pogen te tomen / 1öe / Daer ban top in De ttoee boojgaenbe boenen bee* ^ b
«iet geraöen fouöe toefen/ eenige ruptcrpe en anöee öaeï gemaeht öebben / fo Datmenfenauïöh^honDeïttomn*
bolu te befïdïcn en fenöen na öe fïranöen en öup^öup * Doen geïoben / Dat De toctufïinge ban öefe blote tegen wm ban
^0
ncn/ om öe op-homfïe ban ben boïhe/ fobeelemo* öaer en öaerïïiJKtoeeöetoebetcpö/ maecnaöatöeS
wtija»
boer*
€ngeï£
een
ban
?meerttoa£
|ïtoninginnegeinfo
occurentie
öe
aï£
boojtg
en
/
geïijh te bsröinDeren
ban öten fouöen berepfcöen/ tot toeöecfianö ban öen hen / onïanh? te boren geöniht binnen Slnttoerpen / gËÉJl
gcfcö?eben bp eenen ^octoo? ^llijn/ te boren totSSSSt
n.
bpanö gebmpht te toeröe
rt
-s
'•■•
*
'-'-*-■*'
'-1-*""'tornen
(JTatöinaeï gemaent 5tjnöe / toefenöe eene fcbouiwin*
tier op i£ terfïonö in öaefïe bp fijn €rceïlentie
bermaninge aen öen «Söcïöom en boïhcbaiï^nge* se
meöe eenige ojöjegefteïtgetoojDcn/ entoecDemee* lanD
en ffjïanD/ om te erecutecen öe fcntentieöeg
fier 5francop£ jjfêaelfon terfïonö na öet ^oo?öer
tegen öarelBajcfïept/ toelneerecutieDeïlOi
quaccier afgcbcecDigt / om fijn <£rccll. meemngen g)au^
ninh
ban
^pangien op ïjcni genomen öaöDe te Doen /
aöbjj^teberuïarcn.
Dat De ^ertoge ban pacnia Daer ober tjet öooft gr &ijn «Êrceïïentie öaööe ook Denï|eerebanaBar* en
fielt
toare / en Dat De fóoninginne Daecom erpjefTeïnn
aelban
nt2&ömic
Hieutena
ie
mono/ fijne €rceïïent
aen
öen
Üettoge ban ^parma gefonöen öaööe/ te ber*
éoïïanö / met Ranker gieter ban öer <©oeg fijn
nemen
toat
öaer af toag / Die boo^ amtooojöc öaööe
5biager / en 3Jan <*5arb?antf5. fijne Hieutenanten
öat bP ban fuïnen boerften niet toifle / nocö*
ban't Eunö en «jkoojöet-quartiec beïafï/öatfe na Ee* gegeben
fonö fouöen repfen bp öe éeere SJufïïnug ban j&affau te ooit ban De fententie en 25ulïc De^ p*u$ / fonDer
Eieutenant ^ömicaeï ban Eeïanö / om aïïe öe nocötan^ te berMarènoföP op öem genomen öaööe
Eeenfe fcöepen en booögboïhtebifitecenenbeficbti* Cngeïanö te inbaöeren of niet/ foöaDDefptoeïee^
gen / en toeröen öaer bebonöen feben Cacbelen / öne nige acötetDenften gefttegen / en Daeren-boben toa^
Cromfïebvn^ / Ö?ie ifeuDe-fcöepen / een ^euöe- Daer een feuer jongman / toonenDe bp Den SCmbaffa*
bacce/ fe$ ©ïieboobg/ een Wab?e en een of ttoee Deur ban ^pangien in ©janftrijn 5ijnDe / een <£n*
jacïjten aïïe toeï gemant/ enbangefcïjut/ ammonia geï^man/ bp toien^ fufïer men fepDe Dat Denfim^
tie en bib?c^ toel boojficn / onöcr öen Uapitepn üoo£ baffaöeur in ^ngeïanö cectijö^ geboeïeert öaööe /
öe JBoo? / ©icc-aömitaeï ban Eeïanb / <£omeïi£ DetoeÏRe bp Den feïben ^fimbafTaöeuc toeï gcflen toaiö/
Honfte ban tëofenöael/ ^cöcel $flö?iaen / 3|an öe en öaec Dow fecreteïïjfe berfïaenöaöDe 't gene tegen
om* becflaen
t'fameneenige
Öare IBajeftept£
fiijfee
too?öe / 't toeïfe
re / fnlUg
meeeauöe
$L?ater
aren.öat'er
öebbenDc/
i^ boojgenomen
öfpmeïnft te poflcmetfeaere
©oo?t5tjn
in Dienfleto
trim 90enfcöepen
tijö öaer na alle öe hoop-baerDeroV ïeggenöe in (&erel bneben en pampieren ban Den ?£mbafTaöeur fijnen
meefler ontblucöt/ en öoetoel öpmetbeelepeeröen
e
p/ Dien t'famen
fcöepen/
70
fïethsijnö
JBargöie
en
Die meefï a( toeï gemonteert toaren/ Doen arrefleren / berboïgt toecöe/ i^ ÖP'tonttomen eninCngeïanD
geacribeect/ en fijne bjieben en pampieren oberge*
en öoen op-b?engen cnop-homentotobee'tjflaeh/ lebert
aen Den HacD ban Defconingmne/ öaer upt
D002 fehcre geöcputecröe/aïg namentlijhCtommen*
men
öe
fecreten berfïaen öceft, #oft öat öen boo^
öijh en 3£ich $ieterfs. en toaren meefiaïacote fcöepen/ toeïhe Commiffarifen ïafl öaöDen Daer 40 of fcö?eben ^tmbaffaDeuc in ^cöotïanD gefonDen öaDöe
50 upt te berhiefen Daer toe beft bequaem 3jjnöe / om aen Den tioninU / om bn'enöfcöap met öen ïioban ^pangien te öebben / belobeuöe Den iioen/ boojfien
entoaren/ ninft
terfïonö
boo^tg
ninh ban «^cöotlanD feer grote penfioenen en ooh
ban gefeöut
reöeïijht'equipet
bequaemten enoorloge
aïïe mcefi
en toeeöe gerefoïbeect Dat men De fcöepen met meer aen fijnen CöelDom en officieren/ ja fo groot en
gefeöut^ / see-barenöe ïupöen ( eengöeeïg foïöaten Itbcraftjli Dat fp öen niet tonDeninbeelDennocögc*
toefenöe) fouöen booten / tot toeïhenepnöefoïn ïobcn öat ÖP fulnó meenöe/ alleen om fecour£ en
't^oo?öer quartier aïg tot ^Imfïetöam 600 fojeè- Öuïpe te öebben en genieten/ om in fijne öabenen te
barenDe ïupöen aï£ foïöaten toeröen boo? eenen mogen ïanDen aï^ De nooö fuïïigfouöeberepfcöcn/
tnaenö of ttoee aengenomen / Die men quaïjjft RonDe Öiec Dooi toecDe De ïtoninginnc gemobeert ooh ah
fetijsen of mofïen al meec geben / fo Die cjuaïöh boo? Daer aen Den üaninh te fenDen / en aïlebnenöfcöap
fo toepnig tijö^öentoilöeninöienfïebegeben. 9q& aen te bieöen/ en meDe ïibcraïijhen tercontraciete
Dec^ tooien gecommitteect M*. ^Ilö?iaen Hlntonifs» beïoben.
gieter ^atmenfs. ban ^oom / IDiïïem ^omeïifs.
23oben Defen öeeft Den ïioninhban^anhrijhDe
ïioninginne
laten toeten/ Dat öptoeïgeinfomieert
ban Cnhftupfen en Öemmit j^anniners- ban Mc*
Denblih/ refpectibe 23urgemeefïecen/ om aïïe öe Eee- toa?>/ öat öet De ïloninh ban ^pangien met fijne
f!ranDen ïanr op öe toacöten o:D« te fieïïen / aï£ ooh blote op öaer Öijh gemunt öaööe/ en meenöe öaer
te letten op öe fortificatie ban Defcöantfe op §upfr op 't onboojfienfte alfo te oberbaïïen / öat fp met
Dupuen / en lyct af en toeg-nemen banDcbahcn^/
öaer öet
macötfuïh£
niet fouöe
nonnen
tonnen/ hapen enhentehenen/ toecDe ooh op Den aïïe
öaerom
meer DantijD
toa^ Dat
fp op af-toeeren*/
^ace Defen*
naem ban fijne Crccïïentie ban j^affau eenige ge* tie toeï acöt nemen fouöe : öoo? Defe toaecfcöoutoin*
committeert / Die ober De hoop-baccDecg fouöen ge toacher gemaeht 5önDe / öeeft De ïloninginne
commanDeren : ban geïijhen ijteft men ooh op De niet aïïeen öaer epgen Oojïog-fcöepen/ maer ooh
beeïe ban öare onöecfaten fcöepen met öacde ten
oo?ïog-fcöepen eenige foïöaten nanooD Dmftenge
ïegentöepD Doen gaen ; ooh l^ttft fijn Crcelïentic oojïogc öoen gereeö mahen en öoentoapenen/ en
Öet coïïegie ban't üoo^öer-quactier geautorifeect/om Öeeft öe grootfïe en bequaemfie metgefcöut/ toa*
geöurenöe öefe nooö nocö eenige compagnien of co^ penen/ ammunitie en aïïe nootö^uft Doen boo^fien/en
poraeïfcöappen / fo De geïegentöepD De? tijö^ berep* fommige gefonDen na pepmout opDe3®cfi hufïe/
fcöen fouöe mogen/upt öe fieöen ban öen felben quar* onöer Den ^Üömiraeï ISöiïo^ö €öarïe£ 3|outoaecö /
tiere te licöten / om neffen^ öet boobg-boïh en anöe* nebe ban€(joma^J|autoaro/ =#ertogeban^oo2t*
ce gebmpht te tooien / op Den fcöepen of elöeté öaer foïh / met öen fiiDöee francop^ ^aehenanöece
'toen öicnfï ban Den lanöe berepfcöen fouöe. ©o?* 5ee-ecbacen üapitepnen / t'famen rupm 100 fcöepen
Der^ öebben öe Staten ban i^oïïanö / fo öaefï fp tij* fiech : De hïepnffe UierDen geïepD in De engte tuffcöen
öinge hregen / öat öe &paenfe bïooö boo? öanöen ^oebecen en &stitë / onDer Milo$ ^enrp ^epmer/
toa^ / in Den Ifage De Cöeïen engeöeputcecDeban fone DejJ ^ectogen ban ^ommerfet / en mocö*
De fieöen öoen becgaöecen en bp öen anöeren bïijben/ ten fierh toefen tuffcöen 40 en f o oojïog-fcöcpen.
©oo?öer^ iyttft men te ïanöe geöeeï ^ngeïanö
bolhomcntlijh gelafi te refoïberen op 't gene in fo
ÖogennooDboo?baïlenfouDe/ na De occucentien te Doo? 't boïh Doen toapenen en monfieren en onöec
Öelpen boojfïen bp aïïe toegen en miDDeleu te gebmp; berfcöepDen ftapitepnen berDceït / en Dagehjï$ öoen
hen/ op Dat Defe ïanöen ban aïïeboo^öecestoarig* ceffenen: binnen 3lonöen met fijn boo^fïeöentoec*
Öeöen en pecijheïen / Die Defeïbe fouöen mogen obec* öen al op gefcö?cben ban i^tot 60 jaren toe/ aï *En*
öat
homen / met <8oDcg öuïpe toecDengep^efecbeeet.
geïfe / en geen bjeemöeïingcn / en 5ijn bebonöen
5^e ïioninginneban <5ngeïanD/ öoetoeï fp bp na in omtrent bier maeï 100000 perfenen ftcrh te toefen/
fïape getoicgt toa^ / met öet boo^geben ban öen b?e* Daer onöer 2600 mufquettieren i boojt£ fept men
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bat be nombjc ban alle betpcetbe-bolRbat alom in 1 tier£ / upt-gcRoeen upt alle regimenten / tod ge*
Den gantfcbcn ïanbe gemonfïect toeröc/ fïcrRtoag oeffent in fcl)cepö-|ïpïjOen/ cn'üjelgcrefoïUecctonue
60000 pecröen fo llancien al$ Carabijn£ / maec niet becöten/cn Daec lijf en ïeben booi'iDaDrrïanb te toa^
toel geocffent : De <Bjabe ban 3lpcefïec toa£ bageïijR£ gen ; befe tjebben gen bebïijtigt en baec op acljt geno*
te ïanöctoaeet/ ban in'teene ouactiecbanin'tan* men bat ben ifectoge ban Pacma / bie op be honifle
hete/ 'tuoïR ban toegen be&oninginnemonfïccen* ban be ^paenfe Blote toa^ toacïjtenöe / nergen^
besnoei) toaren op anbere plaetfen gemonfïert 200000 upt geene ^abenen nocl) gaten uonbc norö moeïjte
man. JBen meende bat aï£be,ê>paenfe Blote bpbe upt hamen/ baec aen toel Ijetmccfïc gelegen toa£ /
Blote ban Parma ïjem fouöe geboegt Rebben / Datfe toant fo Ijp met fijne Blote en fcljepenljadbe nonnen
ban be ribiece (Camife inbalïen fouben / becbaïben uptliomen/ fouöe befaften met Cngdanb en confc? •
men een ïegec gefïagen beeft Dn 'g (0?abenfanbe ban ouenteïijK oor befe ïanbeuappaccntcïijR feec pecicu*
311
feec beeï boïï$/ bie men foubebepïeninbuebopen/ ïcn^ gcfïaen Ijcbben.
en Die leggen en bouben baec men meenbe bat be mee*
^en 29. of ben 30. Biep i^ beboo?becöaeïbeBlo*
&t
fle noob foube mogen ballen. 3£en eccfïen öoop te tot Htóbona t'jepïgegaen/ nabatljarefeljepeu/ &v*™re
fbube beïepb toecben bp Coïïoncï en <®becfïen ^oïjan
Canon^ / hornetten / ^tanbaerben en 't bolk met J,l°cï!"«
ü&ocit.? / ben ttoeben bp fijn b?oebec <£butoacb i&o* gcotec pompeufigöepb ban ben Cacöinaeï ?IIÏberto 2lóf ,o«
nt5 / en ben becben boop bp Milofi OBjaep. <&n be ban <®ofïencp baen tcc tijb Bice-cop ban PoLjtu* M*PJ
tibiece i£amife toecben op bepbe fïjben ffojtcn ge* gaeï gefegent toacen / met een batl boomemen om ï^%,
tnaeRt bie geoiöoncect en afgcfïeRen toecben bp ben toat gcoot£ upt te ceeïjten : maec fp toacen nauUjb£ \»tw*
^jngenicuc ffreberiR ^enibeWil baec ban topinbe
t'5epï gegaen om na be ï|aben ban be Cocongue in
beïegeringe ban Bnttoerperi mentie gemaeRt Reb- (föaïifficn te sepïen / baec lp nocl) mcec boïR^ en mu*
ben : oor öeb iR fcb?tjben gefien upt Slonben / nitie fouben innemen / of baec fïonb een tempeefl in
Dat 20 mijlen boben en 20 mijlen beneben Honben Eee op/ toaec boo? fp gcötoongen toecben ijetïanb
op be toatee-5pbe/ en boo?tg op anbere plaetfen op* te genalten en anhcrgupttetoerpcnomfcïjoQntoc*
getenent en bebonben toacen 30000 boobg-boïR / bie bec te bcctoacöten. Sin oefen ceeften ftoob beclocen
ï)en ter Eee en op be eibiecen te toatec lieten geb?up* fpbiecfeïjepen/ becfcljepbcn anbece becjtcont/ boeïj
jften / toat bïec ban 3P Ran iR niet al boo? bafï affic- ben ^ectog qnam met omtcent 80 fc|)epcn baec in/
mecen -, be iftoninginne quam in pecfoon ben ïegec be ccfïe allencïten^ boïgenbe / uptgenomen befe
omtcent <6,?abenfanbe befïgtigen / aenfp?eRenbe biececnige bie mafïeïoo£ toacen: ban be biee$o^ a*
'tboïR feec famiïiaetïijfc / 'ttoeïR een feec grote cou* tugaeïfe <©alepen becfonRec een in'tbiepfïe banbe lepege/
tagie onbec bet boïR gaf / betoelfte fuïltcn gecoep 'Zee/ bie be befte toag ban bcfeïbe biec<ëaïepen en ^mt
lüïlljcKC
maeRten ban bïrjfcbap coepenbe/God fauve the Quee- genoenrt be !©iana/ eene anbece genacmtbe^in
ne , <&ab betoace be ïioninginne : tonenbe ïjen al ceffe toecbe fo ectcemeïi)ïi op en necc gebjeben/ bat na üt
tfame berepb in baren bienfï boo? ïjaec te fïeebem menfeïjen oo?beel fcljeen batfe fouöe moeten bec*
Boo?t£ be ftoninginne om baec ban binnen te becfe* gaen / be becbe genaemt be Bafana fcï)een 00R te
heten/ en alle pericuïen te booj-ftomen / beeft be toefen in gcoot bangiecenpcci&eïbantebecfïn&en/
tecufanten/ alle Catboïpen toefenbe/ boenbertree* op toelRe toa^ eenen <^ngeïfen flabe genoemt ^abib
ften en boen ïogecen tot<£ïpeniB$bicb/ fïerlteen OBtoijn/bie meec aï^ 1 1 jacen op befc<6alep gefetcn en
morafttge plaetfen baerfe geen cjuaeb boen moebten / al fïjn leben baec op geconbemncect toa^ te fitten >
en op anbece plaetfen/ baec fp bie bebe toel tcactecen/ en betoijïe ÖP baec fo lange opgefeten ïjabbe en gem
en ban befeiae becfeliect toa£ bat fn tecaenRomfïe be jee-baect toel bccfïonbenbeRcnttoaö/ toecbe öp
ban be Blote baec geen febabe nocb pecpeï boen ban be meefïec ban be<6aïepe(gcnoemt Michei Foxh)
ïtonben.
gecoepen / aï£ ben genen bie ÖP befi betcoube / en
W$ men nubageïijftgb'eenetoaecfcbautoingeop b?aegbe öem toat öem befï becaben bocljte te boen om
b'anbec Reeeg/ bat befe getoeïbige .^>paenfe Bïoob ge* be <®alepe en 't boïR tefaïbeccnenbcöouben. «fflör.
ceeb en bat men bie bageïi)ï$ bcctoacltfenbetoag/ <étoijn bie al lange tijb bp fijn feïben ïjabbe gepjacti*
fyebben \jaet fa toel be tounginneban<flmgeïanb / feect / om een£ uut befe flabecnpe te gecaRen / obec*
al^ be Jbtatcn genecaeïbecbeceenigbeBebecïanben boeïjt bp flg feïbebat nu ben tijb toag genomen om te
gcöaefl toat fp mocöten ■/. om ïjacc gececb te ma* befoelten baec ïjp fo lange op öabbe gep^actifeect /
nen / en toacen nocl) nauïijftg gececb of be ©ïoob anttooojbe ben <èapitepn aïbu^ : $feece onfe Blote i$
toa^ aïceebe boo? be fjanb / toant fp ben 29. |Bep üeele te becce boo? on^ om bie te acötecïjaïen / toant
i^88.aï te Hiflebonat'sepïgegaen toacen: be&ta- fp i$ fo lange upt on^ gcfïgt getoeejl bat'cc geen ïjope
ten genetaeï Ijcbben 2 5 of 3 o fc^cpen onbec ben boo?^ meec i$ om baec bp te Romen/ en bc gcote benauw
feöjeben itapitepn Comeïi^ Honne ban ï5ofenbaél Ijcpö baec in top bie $unccfle gefien ïjebbcn / bie top
afgefonben/ om bem te boegen bp ben ©ice-abmicael niet toeten Ijoe öct baec nu mede i$ / toant topfe ïan*
ban €ngeïanb lBtïo?b l^encp ^epmec / omtegaen ge upt bet gcfigtc Cjuijt getoeefï jijn / beljaïbenDet
ïeggen tiiffcïjen ?Doebecen enCaïe^: maeeaïfobe* beeïie^ ban be ^iana / geeft mp luttel bope ban on*
fe fcöcpen in Eeejijnbe/ boo?tempeeftencontcacie fe beljoubenifTe / ten 5P top met alle bïtjb en naeeftig*
toinben niet boo?t mochten / maec toebeeom geneect jjepö foeRen aen eenige goebe 5|abene te geraRen / en
en in Eeelanb toebec in gelopen 5nn / 50 i$ bat bp Dat top tot meecbec feRetïjcpb ban onfe <6aïepe onfe
>
fommige ^ngeïfe ^eecen quaït)l«ngeintecp?eteect «cpïen minbecben / toant top te beelc 5epï£ ïjebbcn in
getoo^ben/ aïg of be Staten öace beloften aen be Ulo* bit tempeett 5 boo?t^ toace fyet nobig bat ecu goeb
ninginne niet öabben geöouben / bocöbefóoningin* beeï ban be foïbaten bcnebcn gingen in 't onbeefte
ne i$ baec ban betecgcmfo?mecctgetoeefl/ toant fp banbe <6aïepe/ oingebucenöe bit tempeefl te betec
öe Staten baec na ïjeeft boen bebannen ban öen goeb
cupmte te btbben om te acbepöen/ 't toeïR gebaen
öeboic in befen gebaen / fa tcc geïegenbec plaetfen toefenbe/
fepbe ïjp / faï baefï gefien tooien een grote
becanbecinge
en cufïe onbec onj? aïïcn : öe Capitepit
faï geöoojt toecben / en fjet i^ ftenïp batfe be ïüonin*
üoojfcb?eben
en
be Mc. ban be dBaïcpe genaemt Sian
ginne fo toel atë befe lanbenbeel meecbec bienflge*
öaen ijebben ban of fp in engte tufleïjen €ale^ en S5aptifta) en alle be cefiebonöen bit goeb/ omïjaec
^oebccen gelegen Ijabbcn: toant öettempeefi toat ïeben te faïbecen / aïbu£ toecben 22 folöatcn bcnebcn
obecgetoaept 5ijnbe/ fo ?ijn bcfeïbe febepentoebee* tn 't onbecfie ban be <6aïcpe geboben te gaen / en be
om uptgelopcn / baec ben ^Dmicael ban Eeïanb
bec foïbaten toecb beïafïopbebanRenuebectc ' s
^Julïinup ban Baffau metben©ice-abmicaeï3iooö cefle
fitten ncffen^ be f^ncRcn en anbece fïabcn/ bie al ®S
öe jBoo? / gionuec ©ietec ban bec <É£oe£ ©ice-abmi* gececb toacen / boïgcng bon?gaenbe refoïutie met met rune
caeï ban i^oUanb/en tnece anbece op toacen toacDten* ben anbecen boo?'tbeïepb banbeboo^clJieben^a* Jllfïf ["*
be / fiecli toefenbe omtcent 3 5 fcöepen groot en ftlepn bib <0toijn genomen / om eïR ben fijnen om te tytn opbeS^
ban 80 tot 250 ïafïen / toefenbe feec toel gemant gen > en op ben 29. SJunij aïlc^ beecbig toefenbe en be* iw &ara;
ban feec goeb en nïoenjee-barcnbbolfe/ cnbaec-en- fïeRen na fijnen fin/ fotoo?p<6toijnf]jn3ce Raphcu ÏJ/JSfEJ
fcoben op bebbenbe 1200 oube toel ecbacenmnfquet* of mti^Uen tegen öe <6aïepeneöecenïjicffTjnflinRe wmc,
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Vijf en Twintichfte Boek;

fjanb om öooge na 't getoant / 't toeïft öet tenen toa£
dat fl;n metgefcïïen Jen couragieufeïijft fouden ge*
fyupftcn met fjmi hïcpne me^ftengdicfpöaddenge*
maeftt ba» punctcn ban rappieren / daer fp mede
plagen te toctftcn bceïdecöande fraepigöcden dan
tant-ftoftctg en andere dingen / en <Dadid <0toijn
Jfjccft fijn ïtapitcpn/ a$ ooit eïfte fïabe den foïdaet die
fat met'cr ïjaefï omgcb^aeöt en derïicffenö/ deöcni
moo?t
(Surften en andere fladen gedoeïende öaer
• betlofTtnge / 5ijn terfïond met <6toijn gegaen in
'tonderffe dan de <<5aïcpcn/ en ïjedben de reflcder
foïbaten
onbetftcgt
en fo'ndetomgefyacöt/
toeben acngedaïïen/
en
ïjedben dcfllbe
aïïe t'famen
maer toe*
der boden ftomeude / fagen fp de dier <8aïcpe ge*
©egaicye noemt de OBaïcpe Royal , daer ban de£ <&eneraeï£

öroïaï

uaetn toa$ / Don Diego de Madrane met de toind

ï"Se dat
na Öen
ïuyöcn toe-nomen
ethjhgerucötedat
acötetdcnhenIjp
a3»ïfa:u/
ijp macljte
geftregen / doo?
of eenig
jttaectoeït niocfjt ban berre gefien of gedoogt öebben / ï)et
SSSrfn tocïft mcc^cc <tëtojjn die fpnuboo?öaren$ïapitepn
w fijne IjieïDen tiende/ fpjaft fijne metgefeïïen aen/ en gaf Den
lïSte moet/ feggende/ dctoijïe §m <tëod dan de fïabernpe
liatenop berïofï IjadDe / datfe öaer nu hloeh en manïijh mo*
öe ttopai fïen ujnpften om noen meerder bictorie te berhrijgen /
!ïm*rt* Öicr-cn-tuffcöen Ijacfïcn öcn die bande<6aïepeïïa' defeïbe
paeï fecrfoomna <6tonn£
«Saïepe
/ en toaj?
genomen/
dat teöp oberbaïlen
met een ftanon
daer
op fcljoot/ en dode met dien fcöeut negen ban M*.
^lotjn^ metgefeïïen/ ÖP öit fiende ftcoop feercou*
ragieufcujft / en met fübtyïöepd met fijne <tëaïepe
onder de d^eede fïjöe ban de<6aïcpeïlopaï/ die ge*
bende fuïften fleeeft dat öpfe tetflont hïampten en
aen doojt bicï/ en bebocïjtenfe fofuricufcïjjft/ dat
De flabeïi, op de tëopal / die mede öaer b?pöepd focöten/ bsgoften ooft den fclben toeg teftiefen/ en op
öc flj bc ban <£toijn te baïïcn/ in der boegen dat fp de
<6alepe föopaï bermtefterden / en aïïe de foïdaten
(daer op tocfende) dood-floegcn : dit aïduggcfcöict
■tocfende / danftten fp <6od ban fodanige berïofTïnge /
en begaben
ïjtn aïïe
t'famenbieonïanje
onder degcljoojfaem*
Öcpd
ban ineefter
<6totjn/
te boren feïfé
aïle mpferien en fïabernpe ondertoojpen toa£. ©oo?t$S
namen fp terfïont öaten courg na de hufïen ban
Bjanhrijft / fp toaren fïerft / fo #rancopfen / &pan*
giaerden/ $o£tugcufcn/ Surften en jÉooren/ die
bcrïofï toaren 466 perfonen. ^abid «Btoijn dcpïde
den bupt die fp op üepde de <&aïepcn bonden onder
ïjen-ïupöen aï t'famen upt/ ensepïdennadeftufïen
ban <6afcognien/ en ober boo?tgefmantï)ebuenbe
aïïe I)^tg?ofgefcöut/ aïfofp andere niet honden aen
land gcraïten/ 51511 3P den ïefïenSIuujmctdeboo?*
fcïj?ebcn tbuee <6aïepen gelopen tegen den grond /
in de I5ee of 25ap ban 25aia/ ttoee mijïe noo?ttoaert^
ban 23aponne ih <6afcogne geïegen / ïand ban
a^annriju/ aïtoaer fp aM'famenteïandequamen/
en traenen boojtjSna^ojbcaurdaerfpdeno.^ug.
aenquameu / ban daer gingen fp na 23ïap en boo?t^
tot iSocïjdïe / aïtoacr <0tüijn den HoninftbanBa^
barre aenfp?aft / die l}tm met een feöoon p?efent ber*
eerde/ en öebbende§iertoatgerufï/ gingöpffcöf'
pe en boernav^ngeïand/ aïbjaerï)pquam omtrent
ïjaïf
^ugufï/geïaten
en ftomendein't^of
bjerd ï)P dp de
ïioninginne
/ die Öcmfeerminïpontfing/
aïïe d'andere fïaben / aï^ fp öarebjpïjepd padden/
rep-sden eïr daer'tïjengeïiefdem
IBp fuïïenbjederïïeerentotde^paenfebïotc : de^
toeïfte in de Corongne genomen 5ijnde/ öaeraïdaer
berberfeïjt en tocder toegerufl Ijefabende/ ging den
ai. giiiij Vocderom t'sepï metgoedbjeder/ enDad^
den den bjind fo becmaem
dat fp den öoen ban €op
nuaï ontdeeftten in 't ïefïe ban 3Iuïio / fp toerden
daer ooft ontdeftt ban een Cngcïfeldinaffe/ defgc?
ïnfts? ooft ban 't ïand / den Cngeïfen ?l!dmiraeï
3il>iïo?d ^ïjarïe^ ^autoard ^ abonb£ ten negen uren
den 2.9. SSuïp de tjjöinge geftregen ïjebbende tot
|s)ïcpmoutn bat fp fo nabp toarcn/daefle ÖP ïjem met
aïïe bïnd om fijn feïjepen upt de ^aben te boeren / en
'tboïft te inbaroucren / fo dat den Hldmiraeï dien
naeDt met 6 feïjepen op de Ï5ede raeftte/ en fto?t^ daer

na meer andere/ en op bm noene den 30. gfttlij fagen 1588.
fp de ^paenfc bïote met eenen supd-toefïen toind/
baren cour^ reeïjt oppïepmoutöaenftomen/foljet
feïjeen/ maer ditflenDedeOEngcïfcbuptendeöaben/
jepïdcn boo?bp recl)t dooL? / boïgcnde den ïafï ban den
iftoninft ban ^pangien en ï)are infïructie/ aï^dat
fp öaer omtrent Cale£ fouden anfteren/ altoaerdat
den |>,:incc ban parina met fijn ftïepne en platte
alïeröandeammo
ftomenfoude
fepepen
nitie
/ endpdiepaerfouden
onder demetdefenfle
ban de grote-■
frfjepen boo?bp 3epïen/ om \ytt boïft te landen. Iï)aer
dit öaer boo?hemengcïufttenïjaer niet fofp gedoopt
Öadden / doo? dien de 3|oïïandfe en ïZmxfe feïjepen de
bloot ban^armabinnenljicïdcn/ dat fp geen gaten
upt honden ftomen : aï^ nu defe bïoot aïfo boo^bp
^ïepmoutD boer / nuamen de Cngeïfe na öaer toe en
toonnenfe den toind af/ fo dat fp (met de£ toind£ üc^
Öuïp) de ^>paenfefcöepen honden befpnngen/ en de
^paenfe ïjaer niet* ^p fcljoten feer dapper d'eeii
bïote5^en
tegenïefien
d'ander.
Slwnj fo genaechten de <Êngeïfen de 2De
^paenfefona/ datfe maïftauderen met mufquetten £>pa«n(fc
ftonnen defcöieten : de €ngeïfc feïjepen detoijïe fp 5"fJSw
hïepndertoarcn/fojepïdenfpbeeïfnelder/ en grepen homenbp
de ^paenfe met groten ernf! aen/ enfc&otenbeeïen fenan^
af/de ^paenfe bertoonderden ten*
difttoil^opde^paenfe
Öaer
feer ban de beï}endigl)epdder<£ngelfefeï)epen/
die Öaer feer dapper acnbieïcn en met getoeït aen-ta^
ften / en met öaer gefcöut feer befcöadigden ; de
^paenfe boeren aïboo?taï^ of 't ö«inietaengegacn
Öadde / fcöoten tocl aïtemet op de <£ngeïfe / maec
honden ïjen fo niet toenden nodjtc heeren/ deröaïben
leden grote fcïjaör ban dcCngcïfc/ die beeï feöoten
dedenoofttegen
end'^ngeïfetref?
ten
beter/eenbande^paenfe/
toant fp fcöoten nauïijh^eenfcöoot
berïoren / daer tegen fcöoten de ^paenfe beeï te ber^
geefê : de^pacnfemerhcndedatfpöenfo getoeïdig
ban de <£ngelfe befp^ongen bonden / f)ieïden ïjen al
dicötbp den anderen/ jepïendeaïinfïacö-o^e/ in /Poi 9 1
fomie ban een öaïbe mane/ en aïfo boo^t-barende
toerd een ban öare pjincipaeïfle «èaïeaffen / daer
ï&an pcdjo de BaïDc5 / ^Don 23afco de ^iïba / ^on
Bïonfo de &apa£ met meer andere <£deïen op toa^/
feer ban öet^ngeïfe gefcöut defcöadigt/ enaïfoöet
fijnen
b?aftenhondetnietboïgen/
en d'andere
bïeben mafï
aï öarencour£
boïgcnde/ entoiïdennietber^
toeben om öaer teöeïpen/ boo|t^-barendeïietenfp
Öetacöter. 55^en 3flbmiraeï ban<i£ngeïand/ öoetoeï
Öp Balbes fcöip toeï fag/boer ïjtt boo|dp/om dat öem
de^paenfefcöepen niet upt tyct gcfïdjt fouden ho*
men : en aïfo den föibber JFrancop^ 3£?acft beïafl
toa^ de lanteerne op fijn fcöip te boeren/ endatöp
berboïgde 5 grote ^wïften/ dieöpbebond^ofierfe
ïlooplupden te toefen / die ïjen ban de ^»pacn •
fe fcöepen afgefondert öadden / fo liet ÖPf* ba*
ren. i^icr doo? toa^ den Cngeïfen ^ibmiraeï berdooït / en boïgde öet ïicïjt of de lanteerne ban de
&paenfe fcöepen/ en bond ïjcm öejS mo:gcn^ onbe r
fijn bpanden / maer tooi ÖP toeï befepït toa£ / machte öP Ö* m upt Ijtt perijheï.
5^e^ anderen daegj den eerfïen ?ïugufïi / ontmoet ÊM ^ .
te ©?aehöet fcöip ban ©aïde3/ 'ttoeïftïjpaen doo?t ,SS
fond/ en dedet op-epffcöen : ©aïdejtoagnocömet ^onpe*
4^0 man daer in/ en toiïbe om fïjndeeeerentoiïïeee* ^i
uigeconditien bedingen: macr^jaefttoiïïendcgee ïoabtan
nen tgd met öandeïen berïiefen / dedeöemho?taf^ te&mu
blagen of öp Ö^ m toiïde obergeben / dan niet / anderg g,Jf
toiïdeöPÖ^tiupterfïemetöemtoagen/
tijd^ te berffijten : ©aïdes berfiaende fondermeee
dat ÖP in * >
^D^aeh^ öanden gebaïïen toa^ / fyttft öp Ö*t fcöip
Öem ober gegeben / en i$ met de <5deïen/ en omtrent
40 of 50 ban fijn boïft ober-gehomen in ©?aeft|S
fcöip/ Öïeöembnendeujftontfangenöeeft/ d'ande^
re
na ©ïepmoutö
geboert.
in toerden
defe (6aïjoen
een goet deeï
geïd^ d'ogngeïfc
/ te toeten bonden
ober de
50000 ducaten/ bet fcöip toag de €apitana genoemt/
en toa^
1 10 ïafïen
groot ; ©aïde3 toerde
fïe
ban 15^?aeh
eerlijhgetractccrt/
endedeboo?öem't eer^
aen
fijn epgen tafeï bp bcm eten/ |jp bcrteïdeö^möoe
dat
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
Dat be biet<15aïepen banbembecbtoaeïttoaten / en manbecen telanbe obec alle §tt boïft ban oorloge bat neraei/om
iiKÖngelanbtelanbefoube gefettoo^ben/ babbe fnn rccom;
nabccfebepben pjopoofïen/ bic fp t'famen babben ge*
bouben/ fonb <5^aeft ©aïbej en b'anbet na »£nge* 25ebebaert fe\f$ in perfbon gebacn tot on^ Itictie [Jf"ös!cn
ïanb in betoatinge / en Weef be ^paenfe becboï* ©joutoe ban ^aïïe in ^enegontoc / en Hm ouben ouctaWc
IKttoge ban tJBanfbeïb / <0?aef ^ietec €rnfï bet uoikuau
genbe.
3&e£ feïben baegg Kregen be^paenfenocb een an* 03ouberncment genecael ban befen lanbcinbanben JJfJJSa,
ber ongeïuft / namcntftjft : bat öet biec quam in bet
een febipgereeb geianütè"
gcfïeït/ en babbe tot ^upnftecft
booft-febip onbec bm ©ice-abmicaeïB)icbieïbe<^ leggen boo? fnn oerfoon / baerenÏJP f^f^ i» 't fti^ip umbe fuu«
quenbo / bat fcï)ip bjanöe l\ct bobenfïe beel geïjeeï af gaen foube : bP babbe een ^inaffe af-gefonben / en Keil
niet beeïe menfeben / ïjet onbecfïe beel baec ïjet mee* ïiet ben J^ertoge ban IBebina ^ibonia toeten bat bp
fïeftcupt ïag/ toecbe gefaïbeect/ enbanbe<£ngeïfe niet ftonöe gecceb toefm om bp baec te ftomen beo?
genomen/ enmebe in€ngeïanbgeboect.
b^pbaeb/ eenige meenben ben 5. en anbece beniz.
^inggbag ben 2. Sfiugufïi / jijnbe be ^>paen* toeftomenbe/ metbcbonftercinanc.
3&m 4-Bugttfli quam be^paenfe blote boo? Xytt ep^
fe bloot tegen obec poo^Manö / fteecbe be toinb m 't
noojben / fo bat be &paenfen ben toinb tot bacen ïanb ban 3©icbt / en Ijieïben een goebc o?b?e in 't sep*
boo^beeï Ijaöbcn/ en be <£ngelfe tegen / en be &paen* len / bne/ biec en meec bilt / bit$ niet tegenfïaenbe ba
fe boegben gen al öicïjt bp ben anbecen/ en boeten bebm €ngelfen 2ïbmirael eenen getoeïbigen ftou*
beftig boojt/ en bet liet ft dj aenfien aï^ bat be &paen* ten aenbal opbe ^paenfe met eenige ban fpn bcfïe
fen Ijcn meec febiftten om ïjen te befebetmen/ ban om febepen/ aï^benleeu/ baer^betfleoptoa^iCüa5
aenbal te boen / en te baten ter plaetfen fp boo?gcno- ma^^aurüettrniienBebe/ 'tfcbip^ïifabetb/ baec
men (jabbcn/ oocb 't en buetbeniet feet lang of be töobect ^out-toel/ be^ ^bmirael^ fcljoon-foon op
<£ngelfe toonnen ben ben toinb toebec af/ en bien ma£/ ben ^ep?/ baec <£bmonb 23acon ban g>ctyf*
Dag gefebiebe baec een bïoebigen fïtyb / toant be €n- fieïb<©becfieop roa£/ be©ictone/ baecSHobanne^
geifen (bie ban '0 mojgeng tojoeg af baet bappec met 25ap? op mag / met Xytt fdii$ Hpccfïec / baec bzn
gefeftut en febieten gequeït babben ) bemetftten boen boojf3. <6eo?ge femmecbebeï op babbe/ en grepen
bat fp foebten al boojt te baten / op bat be blote ban ben ^paenfen ^bmirael 3loÖan jBartinej be *fo
Den iferroge ban $atma gen met fijne ftïcpnefcbe* cïjalbe bie ooft bergefeïfebapt ma£ met fpn btfle
pen foube boegen bp be bate / en onbec alfulfte ge- febepen mibben in be ^paenfe blote aen / met fnh
toelbige bouten ftafleeïen te fcbupïen/ bate aenjïa* ften febuefteïijften en b?eefeïijften gebeebt ban fcijie*
gen met fefterbepb te boïbiengcn / becbaïben fp ten/ Hatïietfc^em bat bet albecgaen foube toattec
ben noeb meec afbjeuft^ foebten te boen/ enbcrïo- toa^/ bjantfpfleïben5ijbe tegen 3bbe enfebotcnal*
ten alg-Doen De &paenfen een groot Denctiaeug foop maïftanbecen / en boojboojDen be getoclbige
fcf^ip I en berfetjepben ftïepne / en feet beel boïft£ febepen feec gebaeclijft/ entoaten naetóp^B of 400
toectec gefeboten en omgebjaebt / fo Doo? bet grof boeten ban ben anberen. i£en lef!en begaben baec
gefebut/ aï£ DiemetftlepnDecgefcbutenmufqueten De^paenfe booj-UJinDtoecb / baecboegenbe toebec*
gefeboten metben/ gelijft men namaelg uptbecon* om fïeeft bp ben anbecen / Martin ^ojbuffebe €a*
feltien ban eenige gebangenen ^aft berfïaen.
pitepn op be Bictoue of iCuumpbe babbe bcm in bit
feiec-en-tuffeben bcrfïerftten be €ngeïfe bloot ba* gebecbtfeecbpmelijften ftloefteïijft gebogen en tocï
geinb£ upt alle babenen/fo ban febepen afê ban boïft/ gequeten / toaecom bem ben ^bmicael be^ anbecen
onbec be toeïfte beele peeren ban name toacen/betoeï* baecb^ben^. 3fiugufïi ^ibbec fïoeg/ geïöft bP ook
ifte ban feïfg baet tec jee begaben om eete tebeba* iitbc i©iïo?b iSbomap ^autoarb/ fone ban ben ^a* ( ^\. 10.)
len/ en bacr ©abeeïanb enbe ïioningtnne bienfïte be ban ^ocgt-folft fijnen nebe boomoemt / met MU
Doen / be<6?abe ban Combecïanb / ban <&tfozb en lo?b ^>cbeffïelb / fijn fufïetg foon / lllapitepn fjan
ïtauftiwj en eenige anbere.
/ a$ ooft De ïïibbecen &r.
itojtbumbetlanb
ban
5^en c, ^ugufïi mefenbe ^atucbag/ be^ abonbó ®e
&bomag/ en ïïobectCiciï/ H&iïïem Matton/ fflab
tec föaïepcb / ooft J^ocatio ©alabicino / ban een ge* quamen be bloten in be engte tufleben Cale^ en fflca"£
flacbte ban <£enua / Die om fnne celigie mille upt ^oubecen / fo toornen be &pacnfe baefïeïijft baec nmboo?
Sltaïien getoeften toag en babbe fïcb onbec be befebec* anftec^ upt ccebt boo? Cale^ / aïtoaec fp (fo Ijct ^a»^.
minge ban be ïïoninginne ban <£ngelanb begeben / febeen) ban meeninge toaren be ftomfle ban ben £$er*
^enrp23?oafte/ fóobectsÊacp/ £aceï2$ïunt/$lm* tog ban @arma met fijne bloot te bettoaebten /
bjofe JBiïïugbp / J^encp Boel / iCbomag <tëecacb/ (toant ^upnftecften i$ maec c mijïtn ban <2Tale^)
Üencp^ublep/ €butoact3&atcp/ $lctbug<6eo?g/ om alfa bare maebten en bloten te famen te brengen /
iCbomag XDooD/ Willem ^arbn/ en meec anbece ban bolgenbe b'inf!ructie Die Den l^ectog ban iBcDina
De pjincipaelfle €beïcn ban 't ïanb / fo Datfe feec fïeeft De ^ibonio babbe ban Den ïioniuft ban ^pangien :
miecben/ maec toacenteftlepnombe^paenfenaen bet tot^ tenfeïbentijbeboïiemane al^ be blote biec
,
boo^tteUomcnofteftlampen.
aen quam: be Cngeïfe quamen oofttenanftecom.<&m 3. ^Hnguflt toa0baermepmcbminb£op jee/ tcentbpbaec/ een febeut lengte ban baec/ aïtoaec
fuïc bat be «Ümgelfen niet beel feonben beb?ijben/toant bp baec quamen IBiïo^b ^enrp 5>epmec met fijn bïo^
De töaïeaflen ( Detueïfte ooft riemen gebjupftten / ) te ban zo febepen / Daec mebe bP gelegen babbe in be
febenen met baec roeyen eenicö boo^beelte bebben/ monb ban be cibiere «Eampfe.
%\$ nu befe armabe aïbier geftomen toa^/ fo fïeeft
boemel fp Daec mepnig boo^beel mebe DeDen / boo?
Dien De <£ngelfen Daec tegen feboten met ftïoten aen bm hertog ban iBebina ban aïbier alle abbijfen aen
ftetenen uafï gemaeftt / en anbec geceeDfebap / om Den §ectog ban pacmagefonben/ en beele peeren
De riemen en toumen en tal«ïingen ontfïncften te en <£belen boecenalbiecaenlanbombaectebetbec*
febieten. ^p cefolbeecben ooft bien baclj be €ngelfe feben / gelijft onbec anbece ooft btbt De Pnneeban
febepen in 4 ^fquab?onente beplen. 1®tt groofïe Deel Wcoli (öicgebouben toecbe booLi eenbafïaect-fone
onDecDen^lbmicaellBiïo?b^aumaecb* ^etx. Deel ban Den ïioninft ban &pangien) Die tot fijnen geluft
onbec be fóiDDer ^aeft. Het 3. Deel onbec Den ïia- aïbier aen ïanb quam/ toant bp en ftonbebaetna
pitepn üoban Hauftinó. €n bet 4. onbec Den bet* niet toebec febeep ftomen / boo; be oo?fafte bit top
maerben Eec-ïiapitepn en «©betften JBacten JFo?* tecflonb becbaeïen fuïïen/ en 't febip baec bp op toa£/
i$ namaeï^ met aïïe bet bolftinif^lanbbcctycnften
ïuiflcbec. D' ^ngelfe fonben ooft aen lanD om meec
bufpoeDec/ Datfpbeganben geb?eftteftcijgen/ boo^ enbecgaen.
J^e ^ectog ban ©acma baefïe ïjem toel om Vfdja
bien fp met ben eetfien te feec bittig en fucieu^ge*
pe
te ftomen / ban bu ftonöe pecfoonlijft fo ïjacfl niet
Ifeboten / en beele te betgeefê becquifl babbcn.
©ticttos ^e ^ectog ban ©acma becnome n bebbenbe / bat beecbig toefen / en be blote ban ^ollanb en Eelaub
©atma öe ^paenfe ?(lcmabe fo na-bp boo?banben toa^ / en fïeeft 3? #o?ïog-fcbepen/ feec toel booten banger
toasban ftcijgenbe abbectentie batbpb^ni foube baeffenom febut/ boot^-bolft en oojïogg-boïft / lagen albarc
hen Mo-- upt te ftomen om b«m bp baec te boegen / mant bP boo| be baben op be toaebt/ om baec be upt-ftomfïe te
bat
XK ae* °an ben Honinft betftlaect ma^ ^enecael om te torn; beletten. 3fft ijtbbt b^ieben gefien inboubeube all*
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Vijf en Twintichfte Boek.
aïïc bet ü3ïft ban $acma gcrcet toa£/ maccöatfp j fcïiip / ban ïiapttepu duffe bebotfjtch / en in De
met oo^ffcn uptftomen/fienöcbcï?ollanbfebïootal* j gront gcfebotcn. €toce<8aleoenenban$o?tugad/
baer bob?
baerbom
babenen
ujaberenöe/'
ee ne gcnacmt
't <0aïeon &r. $>Ijilippe / groot
8co
ïafïen/
baer opDontftancifcobef&oïeDo/
bwreber
bet
mcêffe
tan leggen/ben
f&irnia ontoilltg
toa£toant
om ; ÏKt
ban ben <6?abc ban €>?ga£ Ifêaiflco beï Campö /
t'fcïjccp te (taen.
©acïj De hertog ban Jfëebina&iaoniatoajSnict <£oïïoncï ban 32 bacnbeïen hrijgö-boln metanbere
tod te b?cben/ en toilbe niet geïoben Datf&acma/ ebden / toerbe baren mafi af-gefeboten en boojfebaïjeböeuoc meer Dan ioo febepen en fo grote menigte ten / fp Djeben na be ©ïaemfe hant / en fodjten
ban plat bobembc fcöupten en piepten / en een ar* baer te ftcanben / ban nonben 't felbe nietbcqtiarnc*
mee ban omtrent 40000 man niet enfoubehonnen lijïi boen/ Deebaïben faïbeerben baer bepnneipacï*
fte perfoncn met boten tot <©offenbe / en 't febip
tmtfiomen a$ 't bcm belief be. ©itfdoe beeft baer toerbe
ban be Bïiffingerg genomen. J£et anber <é&
na ooft gcfrpt 3£on (Dicgo $icinontcï (baer top bier
na ton tullen berbaïen) al£ bP in öen ï£age gebangen ïeoengenaemt^t, ^atljeo/ toa^eenfcljip ban 750
oeb;ocl1t srjnbe / en geerainincert too?be / bat fp- ïafïen/ in 'ttoelhetoag^on^iego Depemontd/
ïicbm (te toeten be &pacnfe) nictceng dabben ge* bjocbet ban ben $fêarqu$ bei tëtannara met bet *
Dadjt bat be #?ince ban $arma niet fottDe tot fijn fcbepöen ebden / 177 nrngé-lupöen / en 200 ^>ebip*
bclieben ïjebben bonnen uptuomen / ïjcbbenbe fo per£ / en 38 metalen fluchen gcfrbut£. <Dit tuaé
nrote menigte ban febepen / febupten en boln/ en bat tod een ban be fïethflc febepen ban bc bloot/ toant
!)em feer b?eembbocl)tc bat jjp ten mintïen niet een^ ïjoc-tod baer een grote menigte ban feboten op toa^
baöbc gepoocbtfobeel febupten en mnfquctticr£i4)t | ren gebaen/ fo toarenber niet meer ban 20 febeuten
te fenben om benbpanb (meencnbebeï£olïanber£cn boo? gegaen/ en ben boojf}. Oberflen fdfë beneben
Eeïanberp) baer mebe te Doen te geben / en bat baer- in 't fcljip gaenbe / (nabatöcCngcïfe'tfelbebcrïa*
tn-tuffcfyen fijne febepen ban oo]loge babbeu mogen ten baöben) om te bifïteren of bet fcljtp eenige fdjabc
nptftomen,
ontfangen baöbe / beeft be fci)abe fo groot gebons
<®e &pacnfc febepen aïöu£ncffeng<£aïcgopbace bmj en batter fullie menigte bantoaterin-quam/
anïterp" leggcnbe / bertoacötcnbebcfcbepbban^aC' I öatöpmeenöcbattetbaeftfoube finhen/ öcrtjalben
ma/ om ïjaer na te reguleren/ foben^bmiraelban ÖP f?J'n Sergeant JIE&ajoj/ of generad toaebt-mee*
«Êngcïanömetfïjne0aöencn<0berftenbcflotrn/om fier ban fijn Coïïoncïfcbap font na 't febip ban ben
btft blote ban baer anhers* en pïaetfe te b^ijoen of i <6eneraeï/ om öem te abberteren bat fijn febip te
bit te brrbjanben / toaeromfp-ojbonnerenacfjtban |gronbe toilbe gaen / en bat ÖP aï^ gencraeï baer*
l)ace fïecl)tfic fcljepen Hit fpbpïjacr&abbcnöct befte 1 om fonbe fien baer tegens o^b?e te fïeïlen / en te
goeb uut te nemen / en befeïtie met btertoerhen toe boen remebiecen/ en aïfo öcttoaterbegonbetebcrte ruften/ en aïberï)anbeb?anbenbe materie baer in te meecbereri/ fant &P nocöttoee^paenfe€bd-man'
boen / boo?t$ fïeenen / pfe r en alle gcrcetfcljap tot nen om Jjem öen noob te cemonflcercn / bat ï)P baer
l}aer boa^nemen bienfïig 3rjube : todltc fcftepeu ge? in toiïberemebtercn/ of batfe al t'famen foubenber^
reet 3ijnöe / ïjebben fp hk fnlx gefteït entoe berept finhen / maer aïfo ben <6enerad fant een Carbeel
öatfc Die fonbacö '^naefjt^/ 2 uren naer mibber- om fijn perfoon te falberen fo ÖP toiïöe / maer bat
nacötboojtoinbengettjbe (na bat öctbolnbiebaee Öp begeerbe fijn boïn te falberen / en felfé toilbebc
in toaren / öefeïbe alrebe bjanbenbc betïaten ï)ab- ïefïe toefen / fo I)p meenbe te beöocen / fo bont \jn
öen) rec^t opbe&paenfefcbepenbaeeöieacnauner Öem tegen^ ben abonö genoeg berïaten / boo? bitn
bp Den anberen ïagen aen-gefonben ïjdJbcn/ ïjet Dattet jepï geen macïjt meer öabbe om ben (ècne*
toeïïte fulhenfc^tft / beroerte / en alarm mac&te on* rad te boïgen / toaerom ïjp * fnteïten lo^ feïjoot/
öet be ^paenfe/ fienbefuïfte bieren op öaeraen-no* betfodienbe ïmïpe / maer öem toierbe niet geant*
men/ öatfp niettoifïen toat beginnen/ meenenbe tooo?t/ en aïfo ben Sergeant nocl)bettoec^paenfe
aïreebe in b^anö te toefen/ fo batfe tetflont dn om «tfbfïcnniet toebcc quamen/ becietbpïjem om Ijtm
feer ftaeftenbe met groter berbaefïïjepb en öifo?b?e en fijn boïn te falberen / en bcfïoten cenbjacjfKehjn
ijacr anher^ en Uabeï^ af-gcï)outoen ïjebben / en on* 't befie te toefen aïle t'famen achter in te baïïen/ en
bcr 3eple gehomen jijnbe / ïjaer na be rupme Eee feer na ©upnhernen te laten bjijben / om te ficn of fp
confupfeujK begaben/ baerboo,2batbieteïanbctoa* ban Den hertog ban ^arina mocfjten öuïpe biha?
ren / niet t'fcljepe ïtonben ïiomen / en ïjiee liet tik men/ maer aïfo be &ri)ipper nocö be piloot in bit
quartier nopt toaren getoeefi/ toiften fp niet ïjoe fp
feïjipttoeeannerg.
5n iitft tonfufie toerbe b« grote <0aïeaffef)et roer Öaten rour^ fetten fouben/fp fteïben terfïonö gef!abig
quijt / baer boo? Ijet niet nonbe gcregeert toojben / 50 mannen aen be pompe / Die fonber aflaten Ijet
fo öattet boo^ bc hracïit ban be jee gcb?cben toerbe toater bacö en nacpt upt puttebcn / en fmeten 7 of 8
op ftcant recljtboo? €aïe^/ aïtoacr l)et becboïgttooj* fïucsen gefcDut^ in jee/ öeg anberen öaecö^b?oeg
De ban beeï <2ngelfe ^inaffen of RlcpnefcöeepHen^ fagen fp bcefdjepöen Bifcj-feöeepften^ (nomenbe
Diefe befpiongen met tjaer gefeljut/ maerfpbo^fïen upt ©liffingen) fo fp meenben / maer toat fp baenten
(jet niet acn-baïïen / toaerom ben SCbmiraeï ban ^n* om aen boojt te homen/ fo bïoben fp ban baer af/
geïanb baer font fijnen ïangeu boot met 100 ban fijn baer aen ïjp merïtte Dat öet ïanb en 5ee onber be^e*
befte boïn onber ben Hieutcnant #?efïo^ bit baer aïg ïanber^ Dare bpanben beboo?be / en ïjp ïag maer op
Doen t'famen aen-bieïen / ben obcrfïen <Denetad 5 bamen toatcrj» / en fijn fd)ip öing 4 en een t^alf
ban be 4 a^aïeaffen ^Bon J^ugo bcJBonraöofteïbe Diep/ Die^bPbfttoeDer t'seetoaert^ in toenbe/ en
|1cm ïtïochdijli te toeer : maer toerbe boo? fijn ïjooft na Dat ÖP een bifTcberapngctroffen baboe/ biebem
gefdjoten / en nocö beeïe anbere ^paengiaerben beïoofbe binnen Bieupoo.tt te b?engen/boer befdbe al
toerben gefeöotcn en berfïagen / fommige fp^ongen boo? aen fijn febip/ enljtelt al fp^aeft met bem/ maer
in jee om (jen te falberen/ baer ban bemeefJeber* ïoilbt niet oberhomen / niet tcgenflaenbe bp b^m een
ö?onhen/ ben opperfien ©ebof of oberfienbergene* gouben heten toonbe ban 100 bueaten/ biebpbcm
rad 35on3lntf)onio3Uattrique0/ mettocpnigean* beïoofbe te febenften/ 't toelh bP boo? een quaeb teöere ontquament / op btft machtige oBaleaffe toa* hen fyklt I boubenbe Den fdben uoo* bpanb / en aïfo
ren tod 300 roeper^ en4oofoïbaten/ na bc berobe^ f^tt tegen ben abonö haïmbe / fo Dattet febip op 7
ringe toerbe befdbe tod 3 uren lang gepïonbert / baer babem anherbe/ en aïfo fp beg mo?geng b?oegbet
toa£ ooft omtrent 50000 bueaten ban öe^ ftoninï^ anher ïiebten / fagen fp 3 febepen na ben toe homen /
gelb in/ be flaben quamen meefïbjp* ^e<ÖngcIfe en baer na nocb 1 / en ben eenen fiaÉ een toitte bïag*
toefenbe / feer tod befepfc beben be ^>paenfe grote ge upt / Daec tegen fp mebe een anber bïagge / en
fcDabe / fp bolgben / qndben en benarben bt ^pacn* meenben Dattet bnenben toaren / maer Daer qua*
ft fcöepen fo feer bat Ijet re bcttoonberen toaji / toant men eenige in een febuptjetotben ïiebcnroepenbe/
fp boo?-boo?bcn btftlüt alfo met &acegefcï)ut/ oat en fepben batfe baer fouben op-geben / baer op fp
Den nacljt baer na/ en ',é anberen baecï)^3of4-fon* fepben batfe bertrechen fouben / of fp toiïbcn baer op
Ken / baer toerbe onber anberen een groot 25ifeaeper fcbieten / maer be 5 febepen aenhomenbe/ loflcn
baer
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ïjacr a^fc&ut op befe «Baïjocn/ en bcbenbem grote ^p. «ïiBap ban baer gcfcpït ; batöarcrcfbïntictoa
oeï getoecfl terfiontna be &o?ïingg te 3epïcn/ enïjaer
fcöaöe/ foam'tfcbipafêaenbetboïft/ toantfpt
3Qonl«t
40 perfonen boot feïjoten. €n aïfolonfteefietet bp ben ^ertog ban Sarmate boegen/ fonber eïber^
löréter
aen ïanb te fetten / maer batfe booj tempeefr ge^
ban.üct
op-ge- btoongen
ïjen
batfe
n-fp?aft
ïiebenae
©oegbenbec
ban
ö
toaren getoeefï in be Cutnnia teftomen/
oe
«©
ben fouben fonber ïang beraeb/ of batfe baer aï fouben
neemt Ijet
bïbbcn/ (o gabcn fp (jen op/ op fijn tooo?b/ en quamen Debbenbe tuffcijen baer en 3li^bona 20 bagen onbec
toegen getoeefï \ batfe in be €nrnnfai8 bagetf ïjaöf f Sa* WH» toapenen meefï ober j bP bebe terfïonb be bïag* ben bertoeft / tot batfe aflfe toeber bp ben anberen
£o'/dacc' ge of toimpcï baec af nemen/ ejtbjbcbt bit fdjip $m& toaren genomen / en batfe baer na terflont af-jepï*
©«w©ie«ianö/ aïtoaet bet befïegoet baer upt geïofï toefenbe/
toierben in Ee* ben / toant (run fuïft£ bp ben Honinh toa£ belaft;
be gebangeng
ging :©lego
te gronbe ©on
't fcïbetrecDccIt*
SS/
b:oeöec
ïanb
$icmonteï / met een bat b'^rmabe tot Sigbona af 3epïcnbc boo? 6 maen*
ÏEXL, beeï Cbeïen en Capitcpnen / toierben in ben fèage ge* ben met aïïcrbanbe pjobifie ban bib?e^ en ter oo^oge
öS?S tyacbt.©e ttmnpeï of bïagge beeft be boojfs. g*.$fe* bienenbe toa^ gep^obianbeert / batfe nt 't aföaren
o» uia& ter ban ber ©oeg / tot eene gebaebteniffe tot Hepben ban be Curnnia alleen acïjter gelaten (jabben 't fcïjip
in be föcrfte bart fint gieter op 't Cljoo? boen bangen/ baer be mebitamenten en mebecijnen boo? be fielten
en i$ fo ïange batfe nocb opgetoonben sijnbe / ban in toaren. ©oo^t^ berfjaeït bP toat ^en-ïieben toeber^
ben top ban 't getoulftc rcpftt tot beneben toe / baecfe baren toa^/ febert fjet afbaren upt be (Jturuniatot
ben bag ban fijne gebanncniffe / fepHc bat öpgeen
ttocf) tegentooojbig i£ bangenbe. _
©e boo?f5. Slonuee fietec ban ber ©oe£ ma? geïb (jabbe in fijn ftljip bat benfóoninfttoe-quam;
©ice-2flbttiirael ban bendeere ban IDarmont fijnen bat, bp 6 nofferen bol hïeberen en ïnntoaetboojfïjn
ftoagee, ÖP toa£ooft 25aïïiou en©ijft-4&?abe ban perfoon baer in babbe/ al£ ooft boo? een tafel ban
ïïijnïanb/ cn&cboutbanUcpben; toag een groot 1 8 perfonen ; bat bp niet toifï in toat fcïjip of fcbepeit
«ïoeftman/ en toeï erbaren in ben oo?ïog/ bie ban be^ föoninfté geïb toag ; bat be ©loot ben ilxoninft
'^ baeg^ ftoffe 1 2000 bueaten/ en met be Klrmabe bart
fijnjeuebt op b'oojïoge getjanteect babbe: ÖP toaf be
^nnce ban $arma te toater en te ïanbe / ben $to?
anberg een feer goet en bnenbeïift man / ban ben toeï^
ncn top in be naboïgcnbe boenen nocb meet becbaeï ninft bageïyïtó rjuam te fiaen op 30000 bueaten / en
batter in bc ©loot toa£ 16 miliounen bueaten / bat
maften fuïïen/ baec tjet te pafle nomen faï.
bet
boomemen ban bare ^drmabetoa^/ baer te boe*
na geera*
^c boo?f5- ^on ©iego #iemonteï baec bec
Eat ion
gen
bp ben ifertogban^atma/ enbatfp (baerbp
©ïoot/
mineert 5ijnbe ƒ nopenbe be gelegentïjept
©tega
toefenbe
) refoïberen foUbén / aen toat pïaetfe men
iferaoib en \aat bet boomemen ban befeïbe toa£ / tec pjefentie
tan o™ teece m?iaen ban bec iBijïe/ f jefibent ban <öngeïanb abo?beren / en 't boïft aen ïanb fetten foti*
ES
ban oe ge, ben pjobintiaïen Öabe ban ^oïïanb / fioöanban be 5 batfe tocï toiflen bat eenige febepen ban oo?ïo^
ïegembeptj
<®iocnbacnebeït / Sdbbocaet ban ben ïanbe ban J^ol* ge boo? ^upnfterften toaren/ om beu hertog ban
banöe
^arma fijn uptftomfïe te heiritcn ; bat fp niet bo?^
^>paenfe
1 T ' "en ïanb / be ïf eece ban ©illeerg / en be ^eece ban $& ber toiïben jepïen ban boo,? €aïe^/ om bat fp toeï
blote/
marS / oberfïe ban be SHrteletpe bec bereenigbe#?o* toifien batfe te ^upnfterften niet moebten aenfto^
bet booj?
nemen bet bintien / fepbe onbec anbcce bat bP toag geboren ban
felücïr*
©aiïïobolrjt / en bat tjp toag be Itëarquté ban €ane> nien / en ben ^ettog ban ftonria baer upt te (jeïpen/
en bat fp't ft\\)t anberfint^ niet fouben geïaten \yzte
ra b?oebec / en ban fijn£ moeberg toegen ban ben^ bml
bat te ïanbe nicmanb anber^banben^ertog
<©?abe ban SSenabentcg / neef beg <©?aben ban Cal
ban
fdarma
boo? <Seneraeï gecommanbeert foube
na be lifïe/ Hit aïg boen toagBice-Öop of &tab
bebben;
bat
bp
berftaen babbe/ bat be hertog ban
Souöer ban €>iciïien/ bat be 4Barqui£ fijn bjoeber ge
bout toa^ met bjoutoe ^fluanna ban (Coïebo Coïon* Jarma omtrent 3 8000 man bp ben anberen babbe/
na / fufïer ban 5^on ^eb?o be i£oïebo/ Höarquï^ ban ■ onber betoelne 4000 ^pangiaerben/ en 2000 peerben
©ilïa-franea / en f ertog ban jferbinanbina/ bat fijn I toaren. €n in gebade be ttoee bopen babben mogen
toabertoa£ getoeefï ban benamer ban ©on <£barïe£/ t'famen ftomen / bat bet toeï ben grootfïen boop
Pnure ban .^pangicn/ bat bpfeïbetoa^ bibber ban ^pangiaerben foube getoeefï bebben / bie opt upc
be ojbje ban ,^t. 3[acob / bat bP getoeefï toa.é Com^ | ^pangien (met ïioninft of fonber Honinft) geftomen
miffari^ generaeï ban be rupterpe of peerbe-boïft toaren/ en baec meer perfonen ban guaïitept onbec
ban^icilien/ enCapitepnban^ollancien/ batöp ; getoeefï toaren/ aïfobe fïeur banben€belbombart
3 iCompagnien ban befe blote gebab beeft/ bat bet gebeeï ^pangien baer onbec toa£ : aï^ $ectogen/
Ütegiment (baecijpobeccommanbeerbe) fïerfttoa^ ) j^arquifen/ <ï3?aben/ baronnen en €beï ïieben / ja
3400 man/bat be <6?abe banHSiranba fijn neef ©ice- batter niet een eenig <£beï hup^ in £>pangicn toa^/
Üopbanj^apeïétoa^/ bat ©on $eb?o be€oïebo/ of baer toa£ pemanb ban baer maegfebap onber ;
l^arqui^ ban ©iïïa-franca / fijnen nebe toa^J <6ene* fepbe mebe batfe met b'^ngeïfe niet ftonben ter banb
rael ban be <i5aïepen ban ikapeïg/ bat©on^eb?o ftomen om fïacb te ïeberen / om bat bare febepen feec
Üenrique^ / (0?abe ban jFuente^/ Capitepn generaeï ïiebt toaren / en toeï bier of bijf malen moebten ftee*
ban ^ojtugaeï/ fijn oom toa^/ batbe^ettogban ren / baer fjWupben maer een^ moebten fteeren :
.!Bebinabeï ïïicofero/ ^Ibmiraeï ban «Tafïïïien/ mebe maer in gebaïïe fp ter banb babben mogen ftomen/
fijn oom toa^ i infomma/ bat bp maegfebap beeft bat fp be bietorie boo? geto# aen baer 3nbe bielben/
met be pnnctpaelfïe peeren ban gebeeï ^pangien.
om bat baer febepen feer boog toaren/ en b'€ngeï*
©at Heft ©loot ban 14-5 febepen i$ getoeefï/ ban fe
ïaeg / en bat een ^paeng fcïjip macbtïg toa.5
toeïfte 1 10 fecr groot toaren | en ter oojïoge ge-equi^ bier of bijf <6ngeïfe febepen tebernieïcn/ batfe bijf
peert / en b'anbere toat minber gelaben met boïft fpannert tik ban bout gemaeftt toaren / bat een grote
en aïberbanbe p^obifie / en bat onber be 4 <föaïeaf* ftogeï/ ingebalïe fp niet feer na-bpgefcboteutoo?öe/
fen/ en bat op eïft ban bien3oofoïbaten/ enopbe niet boo? ginft ; fepbe ooft bat fp banmeeningetoa^
ren bet geïjeeï ïïoninftrijft ban ^ngeïanb te oecupe^
pn'ncipaeïfïe
ban
be
biere
400
foïbaten
toaren:
ber^
baeïbe boo?t^ boe beeï galjoenen en anbere febepen ren/ be Jtoninginne gebangen teboubert/ en baec
bit toa^ / toaer bie ban baen toaren / ban boe beeï fa* te bientn afê een ïioninginne betaemt / tot bat bc
fïen / noembe ooft aïïe be pjincipaeïfïe Comman* föoninft baec anbere foube geo^bönnecrt bebben /en
beur^ / fépbc batter *oooo foïbaten (aïïe ^pangiaer? bit na fijn be&unftcn. ^epbe nocb bat fpbocjfeftec
ben ) in toaren / fonber bat bP toifïe batter eenige bieïben / bebbenbe 80000 mannen aen ïanb / baer
bjcembe onber toaren 5 bP fepbe bat baer sijn getoeefï/ mebe 't boo?f5. Jtoninftrijft m fübjectié foube geb?aeï)t
fo ban foïbaten aï£ boot^ gefellen en anbere tot bebben / om bat bet <£ngc$ boïft getooon \f toeï ge^
31000 boofben / en bat aïïe baegg fo beeï po?tien upt^ tracteert te too?ben/ beïicact / en be£ ftnjg^ oner^
gebeeït toojben / bat onber hm feïben 4000 bame baren / en bat fpfe ïicötcïQït fouben ïjebbcn nonnen
fpietfen toaren / 4000 mufquettier^/ en be refïe febut? matteren met continucerïyftcn arbepb en rtioepten/
ten / batter toaren aóoo grobe metale fïucften ge^ bie be ^pangiaerben feer tocï ftonuen berb^agen / aï^
fcfyuté/ bebaïüen b'pfere; bat begebeeïe^rmeetot ooftbonger/ bo?fï en ongemaft / ennietfïapen/ eii
Eiffcbona toa^ bp ben anberen bergaert / en Hm niettemin baec toerft boen ; batfe berfïaen babIV. deel.
OJc
beu
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öen bat beeï CatDoIijften in Cngeïanb toaren / maer
öatfc baer af geen toerft maeftten/ afê toetenbe bat be
üoninginue baer in fu\h$ boo?fien babbe / batfebun
niet te öuïp ftonben nomen/ Dat ooft 't meeflenbcel
ban Dien booj baer babeeïanb fouben geboebten
Debben*
45etyaegt toefenbe toatfe gerefoïbeert toaren te
toen / itiöten De ijf cetog ban $arma bp baer niet
moebte nomen * bacropbpanttooo?be/ Dat fp niet
ren£ gcbacDt Dabben Dat De boo^. ïf ertoge (Rebben?
öe ioo febepen/ en fo grote menigte ban fcDupten
en piepten / en een 2lïrmabe ban omtrent 40000
man/) niet foube ïjebben nonnen upt nomen tot fijn
beïieöen / en Dat Dem feer bjeemt Doc&t Dat De boojfs.
hertog (Debbenbe firtften madjt) niet upt toaggefto*
men / of tm minflen fo beeï fcDupten en mufejuet*
tierg upt-gcfonben / baer mebe Dp bc <©o?logg-fcDe'
pen ban ifoïïanb en EeïanbDabbeteboengegebeu/
öacr-en-tuftcDen Dat fïjne fc&epen ban oojïog Dabben
mogen wpt nomen,
<0eb?aegt toefenbe of fp geen intelligentie Dabben
in eenige anberepïaetfcn of Dabencn ban bejfèeber*
ïanben / of bate nagebuuc-fleben* fepbe baer op bat
öacr af niet een£ toatf bermaent getoeefl/ enDatfe
geen anber intentie Dabben/ al£ in Cngelanb teabo^
beren,
<&eb?aegt toefenbe / of tuffeben ^pangien en €n*
geïanD bjebe foube mogen gemaeftt toojben i fepbe
feer ftoaernjncn
/ 'ten befconinginne
toare op alfulfteinconbitien/
toaermcöe
Den ïtoninft
ben toom
fouöe mogen Douben/ taant bat beter toare (na fijn
bebunften ) een feftcren b?ebe te Debben / Dan alle
jacr$ fuïfte macDtige ^rmaben te onberDouben / al*
IcmlijU om be baert na Sjnbien te befyujben / aï£ Defe/
toaer mebe fp meenben gebeeï «Êngeïanbt'onberte
brengen,
«tëebjaegt toefenbe offe niet Dabben boojgenomen/
na bat fp meefler ban <£ngeïanb fouben getoeefl Deb=
ben / batfe ban btft ïanben fouben Debben nonnen
beoorlogen * fepbe bat Dae? af niet toag bermaent
öetoeefl.
©e rebenen toaerom Den ftoninftbefe oojïog Dab*
öeaengenomen/ fepbe Dp te toefen/ bat denïïoninft
niet flonDe te ïijDen / Dat ©?aeft met ttoee of Due
bei-rotte fcöepen foube bomen be Dabenen ban ^pan*
men iufcflccen / altijb£ afé 't Dem geliefbe / en te on*
öerflaen De befle flebentebcroben/ enbenegotiatie
ban gfnbien te beletten. €n bat DP aeDtebe met
minber nollen <Ümgeïanb te mogen fub jecteren / ban
alle jaerg fuïften $trmabe (aï£ befe) te onberDouben/
om Dem te bcfenberen ban fuïfte incurfien. <£nbat
ben &oninft Defe 9ürmaDe/ ingebaïïefpnunietupt*
ticDte / tcgen£ be Eente toeberom na Cngeïanb fou*
Oefenbeu.
OBebjaegttoefenDe of Dp niettoifietoatbe hertog
ban |)arma foube boomemen/ aengejïen btft Wm&
öe/ en De fijne niet mocbtent'famen nomen * fep*
be Dat DP fijn bolft m goebengarnifoene foube Doii^
ben/ en Dat Dpfe niet foube berbenfepareren/ nocD
pet anberg baer mebe beginnen/ toetenbe beg Ho*
ninï# refolutie toa£ / be oo?ïoge te berboïgen op <£n*
Selanb.
^it 35iego
i$ toeï piemonteï
Det boomacmfïeban'tgenebeboorfj.
^on
geeramineert 3ónbe / ber*
RlaertDeeft.
<Een
J&V billen nu toeber fteeren tot be &paenfe ©loot/
&wwt aïtoaer nocD een nïepnber feDip fïranbe in 25Ian*
SSttet* \imbct& in ©ïaenberen. 3£e ^paenfe quamen te
becg
m Öaer
ïanoc upt
/ gtt toaren Doenbe om 't gefcDut en goeberen
©ia«itwa
teboen/ of tepïonberen/ en Dabben aïre*
Ks
Dc
tfucïien
acfeïjut^
baer uptgebaenenteïan*
öe tto/e
gebjacljt
/ inaer
be <8oubcrnc
ur ban Oofïenbe
fieubc bat Det felbe fcljip gefïrant toa^ / fonb btic
©ifclj boten upt / toeï gemant met Cngelfe foïbaten/
Die be ^paenfcnDctgefcljutaf-btoongen/ en pïon^
Decben tjet fcïjip / en bjocDten ben pïonber binnen
<9of!eube.
^e^paenfe aïbujS befpjongen jpnbe / en niet
bernemenbe ban Den hertog ban $atma/ nocö
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bansDne upt-ftomfïe/ m geen nanffe fienbe om ^e
fonber befeïbe pet te nonnen upt-recDten / Debbenbe j>wenf«
ooft geen anber infïructiebaubenïioninft / ban om g/wf»
na
Detabbjj^banben
hertoggenoeg
ban 50arma
boïgen/ am$„"c& u
menenbe
bit ooft nu befeïbe
gebaen te Debben/
Debbenbe alDier gelaten tuffcDen 4 en 5000 mannen/ >***
enfo3tjnfp metftïepnejepIcnbicDt boo? bp ^upn*
fterften meteenen jupb- toeflentoinb gebaren. <De
€ngelfe berboïgben Den gef!abicD / be£ anberen
baecD^ / te toeten/ ben 9 SCugufïi fetten fp meer sep*
ïen op/ entoonbengeen ïufl totbeeDten/maer tot
bïuebten te Debben / bm tÜDmiraeï ban €ngelanb
Mttofi ï^autoart bit merftenbe / ïjceft ïo?b Ifenrp
^epmermetsöneftïepnc fcDepen toeber te rugge ge? (Foi.12.)
fonoen/om met be.BeberïanDfefcDepen te letten op
't gene ben hertog ban ^arma foubs morten boome*
men/ en p?o$ben om upt te ftomen / en Dpmetbe
grootfïe fcDepen berboïgbe be &paenfe fcDepen tot
Den i2.^fiugufïi toe/ maet fïenDeDarc refolutie ban
te bertreeften/ en eene pericuïofe repfe ïiebcr te
aenbaerDen Dan toeber te fteeren/ enbentoinb gro^
ter toojbenbe/ en bat be ^paenfe alle Daresepïen
op-gefet Dabben ter bïueDten/en Daren cour^ noo?t*
toaert gcfet Debben na ,$oo?tocgen te baren / laten*
be &ebotïanbop be fïinfterDanb leggen/ 3ijnbeafc
rebe inbeDoogteban 56 g?abcn en 17 minuten /fo
i^ Dl» met fijne fcDepen toeber na Cngeïaub geneert/
en ben 14. tCugufïi tot^attoicï) aen-geftomem^e
Cngeïfe focDtenDaer tcrflonb te p^obiaiiDeren ban
bictualie/bu^ftrupt en anbere bcDoeften/ ben %bmirael Dabbe eenige Itïepne fcDepen nocD acDter^
gelaten om Daren ftoutg gabete fïaen.
^e^>paenfe banb'Cngelfe berïaten jgnbe/ en
Debbenbe tuftcDcn 4 en f 000 mannen berloren / Debbenbe ooft beeï fïeften en geguetfïen/ befcljepen en
mafïen booj-fcDoten en gefcDeurt / ooft berfcD toatec
gebeft ftrDgenbe / refolbeerben $oo?Dtoaert£ acD^
ter om€ngeïanb/ ^cDotïanb en gjlanb na D«P^
te neren/ een baert baer Date ^tuprlupbencnp*
loten gebeeï onbeftent toaren/ ttiffegen toegen beu*
bm fp Dare peerben en munten om Daer Det toatec
tefparen oberboojt gefmeteninbeEee/ fp Dabben;
beeï ftonnen en ontoeber op befe toeberom repfe/ en
toerbenbeeïe op Diberfe plaetfenban |9?l[an0gcb?e*
ben/baerfe febip-tycuft ïeben / bergingen en berbjan*
ften / fuih$ bat na be info?matien bit baer ban in fjfc*
ïanb genomen en ober-gcfonben 3gn/ ban eenige
Die opbe fcDepen mebe getoeefl/ en albaer geban*
gen genomen en gefaïbeert 5jjn / albaer op be ff jïanbs
fe ftufieni7 fcDepen en omtrent 0000 menfcDenge*
bïeben en berb^onften jijn / beDaïben bat'er ooft ber*
fcDepben fcDepen gebïeben
en bergaen 5ön / baer men
nietafDeeftgeboo^t toaer befeïbe gebïeben 5i)n/
maer men Dout boo? feftcr Dat ban 1 3 5 (of fo ©on
^iego^iemontcl bèrftïaerbe/ al?' Ijp geeramineert
toerDe/ ban
febepen/ Diebanl.i^bonat'5epf
gingen/
5gn 145)
niet meer
Dan 2 of 53 in ^pangienof
3&0£tugaeJ toeDer gefteert / en ban in De 30000 men*
fcDen
Die op mDefein©ïote
getoeefl
30'n // en en5gnbaer
De Deïfte
niet toeDero
Den ïanb
genomen
en i£
geen <£beM)upg of gefïacDte in &pangien/ fp Deb"
benber £one/ ^oeDer of r^ebe in Defe 2$rmab&
nerïo?en / D'anbere 3ijn fo berb?onften / boob ge*
fcDoten en berfïagen/ aï^ban fleftte/ ongemaft en
anberfint^ bergaen/ en ban be gene bit toeberom
gefteert 3311/ 3tjnbcr nocD baer na feer beelegefloj*
ben/ aïfo bat Defe getoeïbige en ftofïeïijfte ?Ermabe
of ^paenfe Bloot Die fp onberuiinlijft noemben/ge*
Dient Deeft tot een erempeï en fpcctafteï boo,j Den
groten en ftïepncn/ om ben almacDtigen (Bobtt
n^eefen / nocDtan^ i^ USïcbael €itfinger Die De
relatie /obcr-fïacD en inDout ban DefcBrmaDe upt
Dct&pae in^oogbupt^ Deeft ober-gcfet/ cnbie
beer^ftenén0 Die top berïjaeï
t Debben Daer bp gefet
Deeft/ fo onbefcDaemt getoeefl/ en 3ïjnpartyDig*
gepb blote
1Defer
getoont
Dtmpb
/ Dat in'tbef
DP liebercD^ben
Dan Dp ban
<Bob Det
en beupt-ric
toaerfie
ter eere foube befteut Debben/ Dat Det <6obrötoerft
toa^/ Die bm groten Doogmoeb öcj ^oninft.ö ban
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<Öjohe

Icugeneit
ban Mi'
tbael <&\u
flugecüan
ri)Ii.

Vervolg der Ncderla'ndfe Oorlogen.
&paitgicn&eeft fcoiïïert onbec*b£ttcften tot fijnen De*
't mtïïi in 5t ^ebecbapt^ afóu<£ obecgéfet té i
fïen / fo D^ Öet Daöbe toiïïen toaec-nemen en beften*

nert/ gefeïxjebeu öeeft fo gcote en aïlcbe ujercïtDe*
ïtenöe lettenen / afé bat De &pacnfe öe €ngeïfefo
ïjebbcnafgebeeröicljt/ öatfp met betïieftnge ban 38
feïjepen / en bccïetfïng ban meec Dan in Öe 40
fdjepen toeöec Debben moeten in<£ngelanöftcecen/
öaec tec contcacie toaeeaeïjtig $ / bat Doctoeï be
^paenfen ooft feec getodbiclj onbec be <£ngeïfen fdjo<
ten/ fpniet een ecnig fcï)ipbetïocen/ 'tijtoeltoaec
öattec becfcljepben mebe befeïjabieftt 5jjn getoojben /
toant ïjetfcïjip baec ben fiiöbcc 3^acftoptoa£/ be*
toni 5p gefïaöicïj onbec be &pacnfé toaé om öaec af*
b?enft enfcfjaöete boen/ toag toeï 40 maeï geteeft/
en fijn fïaep-ftamec ttoemaeï öoajfeljoten / fo toaten*
öec ooft beeï anöece fcfjepen btfdi&biclit I maet ge*
ne bedocen / ooft bedoten fp bobcn 100 man niet / en
öaec onbec geene ban name / toant (0oö aïmacïjtig
öe «tfngeïfe op bit ttjö toonöetbaecïtjften betoaecbe /
befcljcembe en bcgunfïigbc / fo fp fc\f$ beftenben / en
45obe baec ban be ecce gaben : en be ïtoningtnne ban
<£ngcïanb ïjeeft obcc btft Deedijfte bictorie in pecfoon
feïfë (60b aïmacljtig gelooft engcbanftt/ entéfeifé
niet aïle Date Staten en #fficiecen ban öaec $>aïïep£
opecne fönumpö-toagen booj be fïab ban 3Lonben
na be #ooft-fteefte ban &. $autoeï£ geecben / op
toeïfte fteefte be getoonnen banieren / banen en ban*
öccoïïen ban be &pangiacröen upt-fïaften / en baec
toeebe een ïjeedijft fecmoon en öanft fegginge ge*
öaen / en Debe baec na op [jet ftccft-ljof (toant be ftec*
«c niet gcoot genoecï) toa£ ) een pubïijft fecmoon
p?cöiften / bienenbe aïïeenlgft om 05ob almachtig
te ïobcn en te bannen / en befe banen / bïaggen / en
baniecen bit men ban be ^pangiaecté getoonnen
babbel bit be^pangiaect^ boojgenouicn Dabben te
brengenen te planten in alïcpïaetfcn ban be fïab tot
tepften$ ban bictone en tcitimpïje / bietoerbenboen
öoojöe boojftcnigljcpö engoeböepb <«5ob0totfïcaffe
öec&pangiaerben ban be Cngelfe gepïant/afê gobïtj*
ne teftcnen ban öace bictorien/en tot eeutoige fettanbe
en oneecc bec &pangiaecben ; en ïu'ec op bolgbe alom
gcote tciumpöenen becbïijbingen met bieten/ ftïofthtpben atö anöetfmtjS/fo toeï in jföebedanb afé in €n*
geïanb / en toecben beeïe refecepnen/ ïicbefteng en loffangen tec eentoigec gcbacDreniffe banbefen gemaeftt/
in becfcDepben taïen / baec ban te biectijb eenigein
Dmft 5pn upt-gegaen/ en eenige niet / bit aïle tot
tenen epnbe fïcefcten/ om 43ob almaeDticD te ban*
ften/ ïoben en pjtjfen/ batïjp boo? fijne fieefteïjanb
mft SEcmabe / bit öe ^pangiaect^ nocmbcn en
roemben te 3ijn onobectoinneïijft / bit Cngelanben
^ebeeïanb meenben ïicïjteïijft te becfTinben / ja öe
geïjeeïe oitttib in een fcljnft te brengen / fo IicDtenjK
öoo^ (6obe^ aïmogenbe ftcacïjt en macïjtïjabbege*
nuneect en te nietegeb?acbt. ^h öebbebaecfobeeï
bangefïen/ batiftbiealïefïeïïenbe/ (jet be ïefec^ te
beeï maften foube/ baecom iftboo?bpgaenbeaïlebe*
feïbe/ fyitt aïïeen toiï fïeïlen 't gebicïjt bat bcnbec>
maecben €Deoboru«j 25efa öiec ban in 't ïatijn ge*
fcö^eben ïjttftj ïupbenbe aïöi$ :

m

<£en gebirftt ban Thcodorus Bcza , ober öe
^pacnfe bïoot / flerneïfee totjfc bcröaen
3ijnbe/ 1588.
DESpaenfe fchepén veel de zee byna verfloegen ,
SVïflgf-'
Om 't KijkVoegen.
van Engeland aen ': Spaenfe Rijk te g£Ö£e5f,
fimm
De oorlaek daer van was de trotf ' hovaerdigheyd.
Ambitie, onverfaer, en ook de gierigheyd.
De opgeblafentheyd is van den wind verflonneri }
De zee onftuymig heeft d'onltuymige verwonnen.
Siet daer , de rovers van de ganfche werelds kloot
Verfuypen in deszeesongrondelijkefchoot.
Maer gy 6 Koningin , en glorie van der aerden ,
Voor wien de wint en zee de oorlog t'faem aenvaerden^
Dient God geftadelijk , en vliet eergierigheyd ,
Godvruchtigen doet hulp door ifwé friifdighSyd*
Op datgy met u volk in vreugden lank moogt leven p
En ook uvolk metu, fonderu te begeven/
Den bofe tot een fchrik , die boosïijk zijn gelint ,
Den goeden al te faem lieftallig en bemint.

35aec bp top tec eentofgee tKöacïjtcniffc geboegt
Dcbben bit naboïgenbc jacc ötcjjt.

9taer-0Cbif §t op be Spaenfe Woot /
banbenjace 1588.

De SpaenfChe VLoot onVerWInLICk geacht,
Is haeft Vergaen deVr Godes hVLp en MaCht.

D<£ fectog beB>ebma.§iboniai|lepnbeÏjjftmeC
be obrc^gebïeben fetypen I boel) eenige bjoegec
aljS b'anbecc in ^>pangien tocbec-gcftcert / biegeen
anbee eccufe ban fijne feïjanbeïófte bïücljte toifl
boo^t
te brengen / ban öe ontoctenljepö en onctbatent*
Öepb ban fijne .UKatcofen en fMoten / en b'ongetcotl^
toigïjepb ban eenige bec feïbee/ 't gebeft ban 't fe* cfo! r^ •>
couc^ ban ben ^ectog ban f acma / fonbec betoeïfte
Dp niet ftonöe upt-ceeï)ten / en boben bienbefïcaf*
Depb banbe toinben/ fïomt/ toeebcc / en geïeöcn
fcöip-b^euften.
3|n ©laenöecen toeebe ban b'onetbacene onbec^
fïanbige 't ongeïnft ban bcfcntocötben^ectogban
Pacma
anbece ïepben 't op 3,a Mot*
te / en fotoegefcï)?eben/
öifcouceccbc eïft baec ban na öp gefint toa^ /
maec top Ijebben aïcebe boo? onj? abbpè gefeptbat
()et <6obe^ toceft toa^ / bienenbe tot èen fpectafteï
boo? g?oten en ftïcpnen/ om <JBoö te b2ecfcn en te ont*
fïen/ en Den niet op epgenmacl)t te beeïaten noeste
betroutocn.
3£e <6onbccneuc ban ©rif^ngertöeteecciïnfreï/ &&&
Ijeeft ben 8. <®ctob?i£ aen ben 25ncgcmeefïcc ^enjtuc
t'Htcecöt oBccacb gunning genoemt ban^eben* nSSf
tec gefc&eben / nopenbe öe i>paenfe ©ïote / öat b«re
<6ob öe ©ïote ban öcnüoninftban^pangien/ bit **«#»
fomaeötigtoa^/ öatfefcljcenbegefteeïctoeceïtt'om S®«?
bec-geb^acljt foube Ijebben / foftïoeftcïijftontïnocten botter/ na*
De GlafTe Hifpanorum cselitus profligata Theo- geflagen bp be feïjepen ban öaec IDajefïept / batfe bit plntK bef
dori Bezx carmen, if SS.
met be ïjuïpe ban <0oöt geïjeeïijft ber jaegt öabben/ Sef"
en
batfe bettcoeften toaren bttpteii om £>cï)otïanb/ en
STreverat innumeris Hifpanus navibus aquor ,
\imïkuru% regnü , fceptra Britanna fuis.
Quxnam hujus , rogitat fit motm caufa ? fuperbos
Impulit ambitio , vexit avaritia.
Qtdam bene te ambitio , mer fit vanijjima ventut
Et tumidor tumida , vos fuperajlü aquoc J
Qttam bene totins raptores orbis avaror ,
Haujit inexhaufii jujla vorago marit'.
At tu y ctti venti , cui totum milttat nequor >
Regina o miindi totius una deern ,
Sic fervire Deo , f erge , ambitione relittaProdiga fic opibtts f erge invare pios :
XJt te Angli longum , longum Anglps ipfa fruarü ,
8#am dileBa bonkt tam metuenda malü.

IV. deel.

meenenbe,
na «^pangicn
teft'eccen
eoe:*
ber^
ban ^ïanb
booz tempeeft
/ baec/ toacenopb
4 ban be gcoot*
fïe becgaen en becfoiiften toacen/ enöatbecefïetot
40 feïjepen toe toaren in gua&en ftate/ geenfïnté fton*
nenbe eenige goebe ïjaben toinnen / om bat Jen öe
toinb fa tegen toa£ / bat fp beeï %bc\$ op een pïacïfe
genoemt Biafquey, beeïocen Dabben/ en bat een gcoot
fcljtp/ 't toeïft men fepbe ben ^bmicaeï te mfm / ficï)
in een ïjaben Dabbe begeben/ baec 't nimmecmeec toe^
bec foube nonnen uptftomen/ en baec ïjare ji^ajefïept
^ic ll^aïtcc ï!aïep en &ic d5?onfeït met een goet ge*
tal ban feïjepen bettoaectg Dabbe gcfonben / om ïjaee
te befoeften / öaec toe Ï)P toenfeïjt öat <6oöt een goebe
tiptftomfïe M)i\bt geben tot fijne gïocie/ en bat aHe fij*
ue bpanben aïfo mogen te gconbe
gaen,n
"É
&&

.i8

k3ê

Vijf en Twintichfte Boek.

fêTot Honbcn i$ een bnef gebmïtt bp eenen föicgatb ;
mcec en/ meet
ooft eem'gomtcent
gefegut 3 op
bij^
nen en
b?ocïjten
ïjebbenboïr/
be Staten
000 beman
Jfieïö/ gefcg?ebe n upt bec 3ee/ ban eenen bic gefonben gen
toa£ getoeeft boo? ïafï ban be genecaïen ban be<£n? in 't epïanb gefonben / fo bat fp baec niet nonben upt;
geïfe bloot/ om be ïtufïen ban^pangien te ontbec? teebten.
<Öec top fp?eïten ban bebcïegecingebiebe^ectog
ften/ betocme bergaelt/ bat gp3epïenbelanrbeftu?
fren ban 23ifcapeueninbe Croigne/ aïtoacr gp een ban gacma boo? 25ecgen-op-^om ütte / fttllen top
fcgip genomen gabbe baer in een hoopman ban %i$* toat fp^eïten öoe get met be belegecbc tot 25on afbon toa£/ bie gem berteït gabbe / bat ban aïïe be fege?
gelopen i£/ oon mebe ban get af-tiecben be^ <6?a?
pen en Carbeïen ban be ^paenfe bïote maec 39
benBabanbatHpcefïec/
en eem'ge
faïicn.
be ^paenfe
bïote aubec«
becttoeftentoag
/ tyeft
t'gup£ geïiomen toaren / bat be meefïen goop ber
tnenfegen bic t'gup£ gefcomen toaren / nocg fïo?ben/ be ïfectog ban i^arma / <6?abe $etct oBcnfï bau
en bat benlfertogban ^ebina&tboniainbequabe Iföan^belt met een beeï boïr gefonben tataffiftentie
gratie be£ïllömnK$ toa£/en bat be&oninn fcer Qualijft ban be $nnce ban Cpmap nabefïab/ biebefeïbe
nam 't berïiej* fijn£ boïït£/ aï£ 5gnbe beboomaem? feec fiecheïijnbcïegectljabbe/ enfeecb^orneïnngebe^
fïe foïbaten uut fijne fokten ban ^Jtaïien en eïberg.
fenbeect too^be bp Den ïfcece <0tto/ 25acon ban ^>ot^?
#en
ïf
ertóg
ban
ï&atma
nu
berfenert
3tjnbe
bat
be
Uf i Clj?ifloffeï 3©oïf en anbcce goebe Moeite foïbaten
IBat ben
Hit baec in lagen/ en beben beeïe bloehe enfïoutc
Jmaenfe
bïote
gegeeï
bcrtrotftentoag/
fonbermee?
Dettog
uptbaïïen / en toonben toel bat fp goebe couragte
han Pats ninge te Rebben bantoebcrtcReeren/ toagfeecme?
mabou|ï lanltolijn/ en fyacgt ben meefïen goop ban fijn ïegec ïjabben / en toepnig na be beïeggeté b?aegben / maec
neetnt na
tocbee in SS^auanb / toant ©ïaenbecen / boo? be grote aïfo be belegecben ^cgenlt becaöbectecct [jabben ban
bet ber*
trek ban
be nomfïe ban benboojfc()?eb€n<i£?ab«baH jÜ5an£?
be dêpaeiu menigte öe£ boïIt£ / feec upt-geteert mag / en fpijtig beït/ bat fp nu bafl nautoer belegert toiecben/ bat
3ijnbe
ober
fijn
ongeïun
/
becnemenbe
en
becfïaenbe/
fc blote.
batmen becï tot fijnen acgtetbeeï fepbe / nam boo? Öaec ammunitie en birtuaïie feec becminbecttoa^/
gern om nocg pet groots met fobanigen machtigen en begeecben te \mtm toat fjope ban ontfêtbat'ec
ïegec ttpt te cecgteneetbetointecquam/ maec niet
boo^ öcn -ïupben booj ganben 'uiaiJ / om ftacc ai aïïe^
toetenbe toacc gp 't beginnen ftriïbe / bepngbe gem baec na te mogen ceguïecen/ fo geeft öp öaec ïaten
eccfï bat gp^eupben toilbe aentafïen boeg epnbïijR te? toeten/ bat gp fijn öeboir gebaengabbeommiöbe?
refoïbcecbe gp 2$ecgen-op-^oam tebeïegecen / bet? ïen tot gaer ontfêt te bebo?becen/ ban bat gp fijn
gaïben gp eenige regimenten boo? genen fant / en gaf booüucmcn niet gabbe nonnen te toege brengen/ bat
©e Uiers bendeere ban ^ontignp/ jBacquigbanfóenti/ en fp baecom fouben firn gacc opjpointement te ma^
toet ban
<fê?abe <®ctabio ban B*angfelt ïafï / om get «Eplanb fien tot garen meefïen boo?beeï en eece. ^en
obecfïen ^cgenït gabbe toel fijn beboic gebaen aen
|&arma ban [fe-toïen in te nemen/befe 3tjn met omtrent 800 aïïen 3gbcn om te ucncctfïigcu get ont fet bec feïbee
fenDbe
mannen
baer
na
toe
getogen
en
toaernemenbe
get
«jiRarfiutS
öan&entt ïaegfïe mater / meenben boo? get mater/ genaemt be plaetfe / maec gabbet niet nonnen te toege b?cngen /
na'tdEpï
be Staten genecaei fouben toel gefint gebben getoeefi
ïanöban ©oémaer/ baer fp gen in ttoee gopen gebepït gebben/
om ben obecfien ^rgenh eenige affiftentie öaec toe
«Solen om om onbec 't fabeur en befeguttinge ban 2000 mu£?
bat in te quettieren / Hit op be boften geïept maren / (om aïte te acco^becen / maec get toa£ fo oaft beïegect bat get
nemen /
met uïepne macgt niet nonbeontfet toecben / en om
öantoets fcgieten bat gen in't epïanö tot tegentoeec foube moge
een
femneeï leger baer na toe te fenben mag be M&
tien met
bloot geben) baer in te nomen. <6?abe <0eo?gen <£be?
ten
niet
gelegen/mant fp gaböen fb beeïe ftoaciggebrn
fciiaöeen rato ban ^>olm£/€oïïoncl ban 't ^eeufege regiment/
febanbe
toag met omtrent 1 50 ftïoefte en mei erbaren foïbaten op gacen ga^ / Hatttt niet gelegen toa^ fo becöe ban
bjes
ge
af
ben.
in 't epïanb/befe gebben gen berept om be£ bpanbgin- bec ganb te ïopen / en ïaten 't giec te ïeuce ïopen.
nomfïe te beletten / mettet beguïp ban ben bijfc / Hit 3£en SSiffcgop <6ebgact i^cunfe^ (na bat bc fïab
met eene eenparige bo?fïtoecinge/ Daetfpacgtcrïa
23on 6 maenben beïegect toa£/en appointement obeegen / beb?öt toa£ / en gebben fp be Ibpacnfc / bkfeet geïebert / ) te bier tnb toonenbe op 't gup^ te $on?
bp j^aeïttotjft / ïict baerom niet af te foïïi?
hioenelijh en niet een furie öoo? 't mater aennomen? fïerbgK
citeren
aen
be Staten genecaei en föaebban&tate
be / onber be befeïjerminge ban be boo?f5. 2000 mu^?
quettieren/ feer manïijn af geb^eben/betoeïKenauïijr bat ^cgenn boeg foube mogen boo?tgegoïpen toet*
eenen fcöent te bergeefé beben / baer tegen be boojf3»
ben goopte
/ fcgieefgemgunfïig
oor becfegepben
be genebeïo?
bic
mufquettier^ met aïïe ïwi (cïjicten geen fcljaöe ge? gp
giec inbu'eben
te fulïeuaen
toefen/
baen Ijebben/ obermit^ Ijet epianb beeï leger lept/ benbe 't feïbe teechennen/ en aï-goe-toeï bc Staten
baer boo? fp alle ober filjoten te lanbe-maert^ in/ gier genecaei om cebcnenboo?f3. niet nonben becflaen om
en baeer eenige beeflen cahenbe/ fobatbeaen bal? een ïegec bec toaectg te fenben / om S5on te ontfetten/
ïenbe bpanben te rugge geb^eben merben met grote fo i^ nocgtan^ boo?gefïagen getoeefi in be Staten
ban ^oïïanb/ bat men öaec toe foube confentecen
fcljabe en berïieg ban beeïe.
IHaer baer mebe noclj niet ruflenbe/ beben fp eenen 100000 guïöensV om bit geempïopeect en gefonben
nieumen aen-bal : baer ben bpanb meenbe aen te Ito? te too?ben m ^uptfïanb aen i^ertoge %m$ <Cafï?
men/ $ een pafteïp boojïanb/ en baer maren 3 mir/ en ben hertog bartJBirtenbutg/ bie een gro?
fcöanfêneng aen be €ooïfe5ijbe/ baer ban öet eene ten goop rupteren bp ben anöecen gaööc / bat fp öefe
3upt-maettg na €oïen gelegen ljet$5ootg ïjooft ge? ïanben een ertcao^binaice Öupter^-bienfi toiïben
naemtmett/ Jet mibbeïfïe neet $apen-mutfe/ Ijet boen/ en ben bpanb aïbaec onboojfienïnftec-togfe te
öerbe ïjeet Ijet nieume ©eer / fp quamen nu met meer? obecbaïïcn en ben upterften af b?euR te boen / en bat
ber furie aen atë te boren/ ban fp merben op geïijfte men bit aïle£ foube ferretelgu boen beïepben/ boo?
maniere aï^ te boren af-geb?eben/bjantfóapitepn %a fijn genabe Ó5?abe ^fogan ban Baffau Hm ouben /
O5u2o bie met een baenbel boet-boljr binnen ber fïaü b^ocbec Dctd pnncen bau Ocangien / ban 't en toer*
fiolen lag/ quam met berfcb bom aen/ beanbere be niet caebfaem gebonben om rebenen gier te lam ( FOl.
3eeufe foïbaten te öuïpe/ fcljoten feec furieufeljjnop ge te becgaïen / öecgaïben ^cgenR epntliju bcrfïaen?
be aen-ballenbe bpanben / fo batfe mebecom te cugge be battet geen goope toa^om befemc fïebete Bonnen
gcb?ebcn mojben/ beele boben acgterlatenbe en beele ontfetten/ aen ben Saron #otïi^ gefcgieben geeft
gequetfle / en alfo Ijct matec meberom begon te maf? bat gp foube fïen tot een goet oppometcmeht te geca^
fen / 5ijn fp met feïjanben af-getogen / acöterlatenbe Ren / aïfo gp alle beboic gebaen gabbe omgente ma*
omtrent 400 boben/ eenfeher 3ltaliaen^fblbaetbie gen ontfetten / maec bat gp geene mfóöeïcn baec toe
gebangen merbe/ berhïaerbe bat menbel^arqui^ gabbe nonnen benomen / toaecom be boo?feg?eben
ban Üenti en (6?abe ©ctabio ban Ifèangbcït naulnr 25acon na bat be belegeringe 6 maenben gaböecje^
upt bc mobbet honbe tcecnen. ©an bc 3eeufefoïba? buurt met abbpg ban fijne itapitepnen / becfoegt
ten bleef baec maec eenen boob en tmee gequetfï / geeft fp?aïte te gouben/ en i£ epntïgfegeacco^becct
en baec foubec mepntg afgenomen öebben / fo He <6a? op ben 19. «&eptcmb^ / nameïp batfe met gun
Iepen Hit ban IBibbeluurg quamen niet te laet toacen boïïcgitoeec/ enbegonben^ïgfengoeb/ en met ba?
genomen : en alfo be bpanben baec noeïj al bleben leg? gagie baec upt treeften en be fïab rupmen fouben ; en
fouben
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fouben geconbopeert toetben tot ftiwbcrft j aïfo ï»eb*
fint fpbefïabbecïaten/ en i§ ö*t garnifocn met een
gocbe bupt/ bic fp al-omme gerooft öabben/ baer tipt
gettoeften/ met öaectoapenen enbagagie/ en toer*
Den gcconboncect tot föijnbcrft en tot IBacötenbonft.
«Den SSiffcöop ban Ccuïen öabbcmetbefelbcbe*
legetinge en toinninge geen groot boojbeeïgebaen/
Demijïe fijne onbecfaten baec omtrent grotcïnftgban
©acinatf boïft befcöabigt toeebcn/en ftonbe be fïab met
beeïminbermoepten/ ftofïen en ftoarigljebcïtmcbcr
Öeuben geftregen/ fo ÖP goeben raeb öabbe toiïlcn bok
fbiutie öcc gen. 3)n be macnb ban $!ugtifiï ben zo. na ben ouben
ftijï/ Rebben be borger ££opïupben tan Htrcrijt feftere
ben tuin rcfolutie genomen/ om mibbeïen te pjocucerenom
ben 25utgcmccfïec «Debentcr te boen continueren /
en eenige anbere bie 't öcngoetbocöte/ cnïjebben
j>
tot Dien eunbc een acte gemaeftt / inöouDenDecnge*
» ertenbeett in Defe fomie: bat fpeenbjacötcïrjfttoa*
ren gercfoïbecrt/ fo mat refoïutien/ acten of mifiïben/
bic bp öcn eeub^acöteïijft gecefoïbeect / gemaeftt of
JJ gefcö?eben fouben too?ben / fo aen öare JBajctfept
fijn Cjeceïïentie <£?abe ban Hpce*
3> üan €ngeïanb/
anbere grote of ftïepne peeren /
eenige
aen
of
/
fïec
J>
betreffenbe be gemeenc rufïe en toeïbaren ban öare
3>
fïab en gemeenebo^gcrpccnanbcrsJniet/ en ooft te*
geng be gene Die Dageïijr tegen be boo?fcö?eben
3> >'
^opïupbcn en 't gemeene befte maren contcarieren*
J> be om aïïc mupterue onbee be gemeente te maften/
JJ bat fp alle bcfeïbe refoïutien / acten en miffc
ben geïjouben fonben jijn / b'cen aen b'anbccg
>> 3'Öanb bp öaren eebenb?omigöcpbbeïobcnbe/ bcfeï*
bc tot gcenen tijben tcgen£ pcmanD ter toereïb tere*
3>
beïcren / op psiïe ban geöouben en gefcöoïben te too^
J>
ben boo* mepnebiclj en niet meer in öare ftamerebp
>> De boojfó, ^op-ïupben/ cnaï£i£opïupbentemogen
compareren / en baec-cn-bobcn bateïijft toefen enbu>
aï£mcpn-ebigen gecafieect/ toèlfterefoïutie bp
ben
»
Öen-ïupben bp gcfcöuftegcftcït/igcnbpöen-utpDen
en bp eenige anbere ban De33ebeï-öebbecen Diec naJ>
boïgenbe aïbugonbecteftent /
?>
'»

>J
JJ

»

franë
JBemrfj.
Kil ban

ftopliips
tai/ ixplt

na Cnige;
lam giu
mi toeDer,

Klaes van Leeuwen.
Reynier Vereem.
>>Frans Gerritfz.
J. van Meteren.
Will.Tomafz.van deWol.
Frederik van Schone-velc.

Gerrit Ernftenfz.
Lourens Sol.
Wililem Jacobfz. Dolen.
Adriaen Gerritfz. van Boort.
Willem Coenraetfz.
Jacob Half.

€n nocö met fefter merft/ baer bp gefcïfêeben f!onb
aïbus?: geteftentbp
Cors janfz. een mcbe-bo?ger ï^op-man.
Boo^t^ öfbbni fp gefcö,:eben aen be taingmne
ban€ngcïaub en aen öen45?abc banUpcefïec/bat Ijet
geoteïijft^ tot rnfïc Der ftab Ötrec|)tifonbe Dienen/ bat
tegen ft berfetten ban be Bet/ bat booj DeöanD lua^/
Den SSnrgemecftcr ^ebentcc foubctoo?bcn geconti*
nueert in Ojn ^mpt / en committeecben en gabcn
een ban ïjiire i^op-ïunben/ namcntïijft3F?an^<6er=
citf5. 23ujoutoer ïaft/ omna €ngeïauD te repfen/ en
aen Den <6?abe banUpceflec/ DaecOptoel bpgefien
toaö te foüiciccren om bneben te fyzbbtn ban ïjare
Iföajcjlcnt en ban fijn ^rcciïentie / ten epnbe ÖP in 't
berfetten Da* flDet/benBucgermeefïer ^ebenter fou*
De toüïen continueren in f)ec 23urgemeefterfcl)ap : De
boojf*. jp?an^ <6erritf5. repfDe ober fulj: na <ènge?
ïanb toe / ouDec bejeeï ban eenige fclmïben in te bo^
Deren/ bic öpaïbaer upr-fïaenbc öabbetcr faftcban
bccliocöte peerben. ||p öabbe fo goebe fpoet in 't
renfen en inüz fotoeï fijnbeboie in'tbcrftcijgenban
fijne begeerte/ bat öpmet bneben ban Ijace S^aje?
fïeptenban beu o5?abe ban3Lpce(leraenben<6?abe
ban Mtm$ toebcrom quam gcöccl confomi bec $op*
ïupben begeren-/ en ooft in bier boegen gefeftjeben/
Dat men niet foube ftonnen fïenDat Deboo^fs. ^e*
bentcr fuix begecebe / nocö Dat De boo?fs. burger
^opluubcn fu\£ gebo^bert öabben.
^en 1 3 december na ben ouben of ben x 3 . na tien
nieutoen fïijl i£ beu boojf5. jp?an^ <J5erritf5. berge*
gcfcïfcöapt met eenige anDece ^opïupben fijne con^
fcatctgl Die baec toe ban De anbere gecommitteerd
IV. dcd.

maren / gÉgaenbpbcn<6?abebautlBeu^/en ïjeefc
be bneben DicïjpmfbeuiJt <5ngeIanD gcbu2acljtljaDHef foban ïjare Maitftépt aïg ban Den <D?abcban
3tpce|Iec aen fijne <£enaDc ben 05?abe ban Meutee* Jrm,ör
mtr/ Meute ttc. ^>tabl)ouDer banttt^cbtoberge^S^
ïcbert / be <Djabe ontfinft De felbe / ban fagen aen tmeben/
fnne contenantie toeï Dat Defeïbc ïjem niet feec aen* wem*
genaem maren / toant De boo^fs. <D?abe / Die De beo?* iJSJS/aw
ïeDen jaren aï gcpoocï)t [jaböe / tJohjenDc fijne inflruc* ben <©zai
tieaï^^tab-ijoubec be JBagiftraten na fnuentoiHe^;"
te berfetten / boïgeuDe be ftofïume bcr plaetfcn / jg£ "
macc toa£ Dacc in Doo? Ijet belepD Der bo?gcr feop*
ïupDen ban Den <$2abc üan Hpcefïcc aïé OBouber^
ncne generacl boo? geftomcu / toa^ nu aï gcrefoïbeert
be JEagificaet na frjnen fin fclfê te berfetten boïgen^
fijn infïructie / toa^ ooft gebeïibcterrt ben ^urge*
mceftec ^ebentcr ( booj toien^ beïepb ÖP toifle «rt
bifttoi^geftïaecötöabbe fijne autoritept geDeïijftge*
ftrenftt te 3iju ) geljecï upt be «tBagiftcaet te laten,
s^cn bncf ban tien (6^abc ban 3lpcefïcctoag ïup^
bcnbeaïbu^:
MYn Heere , mijn Neve : alfo my indachtig wort 25jief batt
dat de veranderinge van de Magiilraet tot Utrecht &"1 <S.?abé
is nakende, en ik nieten tvvijfele of den Burgemeefter «jfcfgn
Deventer fal by alle middelen arbeyden van den voorfz. ben<!B?as
ftaet gedeporteert en verfchoont te worden , fo ik uyt i,jLl,a"fi
fijne brieven wel hebbe konnen befpeuren.
En dat «^eur^*
hare Majefteyt heeft begeert dathyfich ioude laten gebruyken om te helpen procureren . dat tuffchen de Provintien goede eenigheyd mocht gemaekten onderhouden worden , waer toe ik hem altoos ganfeh genegen bevonden hebbe s 't welk mec't verlaten van fijnen dienfte
wel mochte na-blijven,|heb ik wel willen bidden, datgy
hem voor dit jaer in fijn voorfz. ampt wilt continueren ,
met vermaninge 'tfclve niet te willen weygeren , niet
twijffelende ten aenfiendervriendfehap, die altoos tuffchen ons geweeft is,of 't felve fal gedyen tot wei-gevalle
van hare Maj. t*onfer eeren en welvaren van den lande.
Hier mede , mijn Heere en Neve , fal ik God bidden u
te fparen in goede en langdurige gefontbeyd. Van de
Leurt totSt. Jacob, delen 27. Aug. i588.onderftond3
uwe feer'geafrectioneerde Neve, en was ondertekent
R,. Lycejler.
't Opfchrift was, aen mijn Heere mijn Neve, de Grave van Meurs , Nieuwenaer &c. Gouverneur van de
Provintien van Gelderland, Utrecht, &c.

D<£ IBiffïbe ban öare Ifêajefïept mag tot geïijften
epnbe bicnenbe. 3£at öare IBajefïcpt ben boo?f5.
<&Zïfoe ban Ifêeucg toag bebeïenbe / bat öp Den 25ur=>
gemecfïer^ebenterin fnn fiatc en ampt ban 25ur*
gemeefïerban^trecöt boo? ïjet aenfïaenbc jaccfou*
ben continueren / en ïjem perfuaberen / bat bp aïbicn
W trachten mocötcom Daec ban ontfïagen te mogen
(pn/ jfjpnictenmepgeceDcboojfj. continuatie/ alfa
Öare iüajcfïept acfjte fulr beï)ao?ïijft te toefen tot
ïjanböoubinge ban be b?pl)eben Der boojfj fïaD en p?o^
bintie/ en anDere rebenen Daer b;eDer bp geb?acï)t/ctc»
%&e <6?abe ban Uöeurg tocï merftcnDe/ Dat Defe fa*
fte met boo^Dacïjt aïfo beïept enDoo^-fïcftentoa^bp
Dcboo?f5. ^opïupbenbec bojgerpe/ metbenboo?f5.
^ebenter / en toa^ niet ban meninge bit fcïjmben na
te nomen / maer öare JïBajefïept baer op te anttooo?*
ben/ aïfo öp baflcïijft boojöem nam niet aïïecn ben
boo?f5. 23ucgemee|tec ^ebenter/ bic ÖP toifï beïe ban
be Staten en Babttp? p?obintien niet aengenaemtc
toefen / maer ooft Den $)op-Uipben te beranberen/ niet
tegenfïaenbe be continuatie bcr feïber ï^op-ïupben/
bpbe .ïlBagiflract boo? öct toeftomcuben jaecaïrebe
gemactifeect* ll^ant ÖP fag gcencn raeb om beu
ttoijï/ bicaïbaer fcrïangegeboeb toa^/ fo tuffcöcn
beébelen en anbere tcberbjagen/ fo lange aï^#e*
bentec baec 23urgermee(ïertoa?7 en Deboojf5.^opïupDen
gecontinneert
/ eneenige
in öare
auton'^
tcptbïeben.
JBacrom toerDen
öp begon
feercte
co^
refponbentieteöoubeumet eenige oube ifop-ïupben
Die geDepo?teett toaren en eenige anbere / Die ÖP toifl
Öen-Ï. partp te toefensöp Öceft ooft Den 1 6. «^cp. in Den
1 ïïabeban De^agijl.banl^trecöt bertoont be bneben
€e 3
bis
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Die öem M?t ^HngCÏanb gcfolltieil Hl Dooj Den MOOV \ myftaendede 'voorfz. Magiftraet teftellennamijnfanfcl)iï\}Cll 5r"catt£ <8ecritf*5. gclerjert tuarcil / fcgjJCUDe talie en welgevallen , maer (al hier in procederen als bogejaer de -Magiftraet
voorleden" vanLycefter,
ook 'tdenGraef
ven. vanEnfois
fufcgcp^CtifeetttCJjijnomfljnautOCÏtcptttUtcnïicn/
ftclt
mijn Heer
die doen
en 'ïjem fijne ïibje neucete benemen / bctaïicnDe ge?
nocgfaem Dat ï)P niet genegen tua£ öet fcfetjbeng ook vernièut heeft mét confent der Magiftraet 't gene
üan ïjate ÜDaJcftcpt nocü ban Den «BjabebanlLn* bevorens ten tijde by wijlen den PrincevanOrangien
cefïee/ Die nu geen fcggcïi meccinDcfclanDenfjaD* geordonneert was in regart van de voorfz. Hopiieden ,
in die gehouden zijn de Magiftraet te gehoorfamen en

De (mi$ fijn rcfignatie ban 't OBoubecnement
't üoojgaenDe bocü üeröaelt) na te nomen,
3£g ^op-ïnnDen bertnittigt sünDe Dat De <6?atie
ban 3fócut£ De Uoo?f3. fyieben in Den fiaDe bectoont /
en ooit ban De p»opoofïen Die ijn aïDaec geöouDen
ïjaDDe/ bccfïouDen tod Dat 't De<0!abenietujeïen
nam/ Dat fnin€ngelanDgefonDenenomDeboo?f5.
bneöen gefouciteect IjaDöen / toaecom fu ïicDcn De£
5©c^a=aUöcccn-öaeg^ Den ?. m Den ilaDe gecompaceert
ff©?- 3^nDe / Ö«Wbcn ban Den fiaDe berfoeftt bcchïatinge /
tedjtbéfc
Klaren
öj? of On Den ^op-lunDen tocï of quahjh geDaen umg /
arte Dat Dat f'n föan£ <0eccit}*5- öacen meDe-bjoeDec ift ^nDe ba:get geïanD acfonöen/ en De boo?f5. bjiebcn/ Die op gifïe*
ren bp fijn <0enaDc in Den töaDe öettoom fcóaren /
Denbid
^oplity>- gefoïicitéect IjaDDen/ cn op Dit berfoeïi Dooj Den 25ur>
geDaen /
baDDen
gemeefïee ^ebentec om-biage geDaen sijnDe/ $bp
fan feaben Den ïïaeD beruïaect/bp Den boo^. ^op-lupDcn/ in De

voor
haer hooft
fonderfig'
te
bemoeyen
dantedeeikennen,
wacht te houden
tot metyetanders
befcherminge
endefentie der voorfz. ftad, hebbende nochtans eenige van hen , en fonder't confent van alle de Hopiieden ,
fig fo verre ingedrongen , dat fy gepraótifeert hebben
den 10. der verleden maendgecontinueert te worden,

direclelijk tegen 'tgene wijlen de voorfz. Heeren Pnnce en Grave defen aengaende geordonneert hadden , als
gefeytis. En dit onder dexfel van te continueren accoort en alle vriendfehap , fodanige als den voorfz.
Heere Grave van Lycefter gedrefleert hadde tot fijn vertrek V3n hier. Alfo liftelijk met lilentie voprby gaende
de voorfz. inftru<5tie,die exprefielijk te defen felven eynde.isgemaekt geweeft , en om alle wantrouwen wech
te nemen ; dewelke alle geaffopieert fouden geweeft
zijn , ten Mareeenige der felver Hop-lieden hier in cormeDe-lraj
SSe'SS" boo?r3* faKc nitt ouaujftcn maecbJd geDaen te 5Jjn. 1 refponderende , dooreenige andere die in plaets van te
gec l#aj)ï '' Ban UlëUtc bCtMatinge Dé bOOjfS-^Op-ïnpDenbeC' | hand- houden de vryigheden defer ftad en Provintie,
man na
fOC^tcn te fteOben acte Die Önngegofïi^/ onÖCC De fiendc fo feer naderen den tijd van de verniewinge der
<enge:
voorfz. Wet, en vrefende afgefet te worden j fchijnen
lanD.
IjauD ban De £>cccetati£ <2l5ofen ban Dec ©oojt.
fig felven in 't officie te willen maintineren , 't kofte
het koft. Te defer occafie , gelijk ik gead verteert
<p>en bjtef Die De <£?abe ban iBeurg aen De ïlionin* wat
ben,
heeft men fig by nacht vergadert , buyten des
ginne ban <£ngeIauD boo? anttoöo?De fc&jeef/ tua^
Magiftraets weten, en complotten en confpiratiengeïupöenDealöiijS:
maekt by abufive ondertekeningen en inducl:ien , als
Me vrouwe.
>
tl
dat u Majefteyt verftont den voorfz. Grave weder herwaerts-over te fenden , cn dat men derhalven hem noch
Hopman
en
Gifteren zijn my door eenen Brouwer ,
ban
'oen
chapt
mee moft houden voor Gouverneur generael , niet tegenvan de Burgerye defer iftad , vergefelf
*®:aüe
ftaendede refignatie, by U Majefteyt geordonneert,
ban 4ütes ecnige fijn confrères , gelevert de brieven, die 't U
*aeur«/ Majefteyt belieft heeft aenmyte fchrijvén , in date den en by dé Staten generael der geünieerde Provinciën geetc. aen De derden defer maend , waer door defelve goed gevonden accepteert.
Ook dat U Majefteyt d'affairen defer
ïiontni
Provintie
in
't
particulier omhelfen foude , en dat ik by
ter
DeBorgemeef
tweden
den
,
bevelen
te
my
heeft
gtmie ban
eert
en
daer
hy
dat
,
perfuader
te
gemention
in
venter
Cngdant/
defelve geen credijt had i felf dat ik in 't oog en defgrarocrenDe
tie van U Majefteyt was , met veel andere diergelijke
n
toe't
voor
,
ftaet
fijn
in
continuere
te
weygere
en
niet
tic fake
jaer
te
van
daer
fig
trachte
miflehien
hy
fo
,
komende
quade dingen om 't volk te abufcren. Te defen effe&e
ban De
23nrgets ontflaen , achtende U Majefteye dit behoorlijk te zijn heeft men fo in Engeland als herwaerts over doen ftromeeftec
tot hand-houdinge der vryheden defer ftad en Provin- yen veele quade maren , om my odieus en fufpeft te ma©ebenter/ tie j met andere redenen daer breder by-gebracht : M'aer
ken. Onder andere heeft men my foeken te diffameren
,
als
of ik heymelijk verftant met den vyand had. In
fuccinöeen
^eutemb* °P ^ niet ^can *aten ^ Majeftey t kortelijk
fomma
daer
is niet vergeten dat heeft konnen dienen
i jW*
lijk te vertonen in aller ootmoed, tot dies te beter informatie van alles , dat na de oude manier van doen alle ja- om my fwart te maken by U Majefteyt en 't volk defer
ren-, te weten den eerften Oftobris , hier de Wet ver- Provintie, fo veer datfy ook derwaerrs in Engeland
andert word, die beftaet uyt 40 perfonen , de twee Bor- gefonden hebben haer inftrumenten , die hier toe bequaem fchenen , om recommandatie brieven van haer
gemeefters daer onder begrepen.
En op dat de verniewinge behoorlijk en na den eyfehdes tegenwoor- Majefteyt te krijgen , in kracht der welke men getracht
digen tijds gefchiede , hebben de Staten defer Provin- heeft fich meefter temaken door pradijken vaneenige
tie, metadvijs van die van de Magiftraet, onder ande- de fterkfte plaetfen , die om haer naheyt bequaem geweeft fouden fijn , om defe ftad te gourmanderen , en
ren geavifeert feker artijkel ftaende in de inftru&ie , die
fymy laeft gegeven hebben, 't welk houd dat de gene breydelen na haer playfier en difcretie. En fich daer
die tegenwoordelijk van de Wet fijn , tegen den tijd van gefruftreert fiende , hebben daer na haer vrienden
van de voorfz. verniewinge nomineren fouden eenige met krijgs-volk in de voorfz. ftad fien te brengen , beperfonen tot het getal van 40. die hen bequaem dunken halven de gene die fy airede van haer zijde gewapent
verkoren te worden totdebedieninge en exercitie van hebben.
En hier mede, niet tevreden, hebben gepraótifeert
dat
eenige der voorfz. Hopiieden , buyten wede voorfz. Magiftraet voor'tnaefte jaer: 't welk in alten
van
haerOverfte
en de Magiftraet, gehelijk tegen
les maekt , daer onder begrepen die van de Wet of Magiftraet 80 perfonen.
Uyt dit getal van 80 ben ik ge- haer devoir , en 't behoorlijk refpcdl , 't welke fydie
houden, inkracht van de voorfz. inftru&ie, teverkie- gehouden fijn toe te dragen, door den voorfz. Broufen 40 alfulke als my goed dunkt , die daer na fuccewer, Kapiteyn , cn andere die fy herwaerts-over tot
deren in plaets van de voorgaende Magiftraet.
Die haer devotie mogea gevonden hebben , U Majefteyt
vemieut en bevefticht, dan ftaet het de voorfz. Magi- gcimportuneert om andere recommandatie-blieven ,
ftraet vry ook te veranderen de 8 borger Hopiieden
om in kracht der felve hem te hand-houden , die ( na de
advijfen die ik dagelijx krijge) hen belooft, recipro(Fol.iy.) deferftad, in kracht van 'tgene in 't jaer 15 81. wijlen
den Prince van Qrangien , met confent én gemeen ad- quelijk hen ook te hand-houdenEn pafferendejhun
vijs van doe de Magiftraet en Hopiieden defer ftad 9 limiten , fchijnen te willen over-heeren haren eerften en
geordineert heeft , te weten : dat voórtaen de nieus pricipalen Burgermeefter , en die van de Wet, ja de Stain de Magiftraet gekomen bevefticht fijnde , de Kapiten felfs , in 't gene belangt d' importen , fortificatien ,
teynen der voorfz. ftad hen haer fleutels fouden komen
aentaftinge der kerkelijke goederen , fo veer datfy he
ookb,
geven , de officien der Kapiteynen ftellen in handen des in twijfel roepen mijn ftaet van Gouverneur met andere
voorfz. nieuwen Magiftraets , om gecontinueert te wor- diergelijke itnpertinentien , niewigheden , en faken niet
Doch den eenigen
den ,of af-gefet , andere in haer plaets ftellende. Dit is , zyndevan haren laft of haer werk.
Mevrouwe , de gewoonte die ik moet volgen , niet aen
auteur van dit alles ( na d' informatien die ik daer van
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heb, en noch alle ure krijge) is, om recht uyt te fcggen , den genen die femblant maekt te begeeren van fijn
lraetgedeporteert tezyn, en die, gelijk men U Majefteyt wijs maekt, foektniet infijnlaft gecontinueert
te Moorden , te weten : den voorfz. Deventer, degene
dien U Majefteyt my fo favorabslijk recommandeert,
als een perlonagie van goed verftand en experientie ,
de gene dien den voornoemden Heer Graef van Lyceftermy ook recommandeert voor een perfonagie bequaem om tuffchen deProvintien een Unie en correfpondencie te wege te brengen. Waer in ik my gedrage
aen 't gene U Majefteyt met occafien bevinden fal door
't rappprt van die van den Raed van State , de Staten defer Provincie , en alle andere , die 't behoren fal. Met
alle welke verf ocken , Mevrouwe , de voorfz. Staten ,
en ik , wy ons billichlijk , en met goede reden befwaeit
vinden., . niet konnende begrijpen hoe het mogelijk is ,
dat fulkeen diergelijke menfehen inu Hof fupporten
onderftutfel vinden , met wetende wat occafie wy U
Majefteyt gegeven hebben, van niet beter gedacht te
hebben aen 't gene wy haer gefchreven en gebeden hebben by onfe brieven vanden if. en 20. Augufti, noch
aen 't gene ik den Heere Eduwart Dyer gebeden had defelvc te vertonen van onfent wegen. En dat fyalfo gehoor verleent , gevende geloof d'inftrumenten van de
voorfz. Deventer, die tegen defeftad niet ondankbaer
behoorde tezyn, om dat hy daer wei omfangen is , en
geordonneert en gepromoveert èot een ftaet, dié hier
bevorens , na de privilegiën defer Provintie , placht
bedient te worden van de befte Edel-lieden des lands ,
ingeborene van dien , welken ftaet hygeoccupeert heeft
tegen de voorfz. privilegiën, en fonder te hebbende
qualiteyten daer toe verfocht.
Sonder dat hier in regart genomen zy , op de renommée die hy had , van hier
bevorens fich fó wijfélijk niet beleyd te hebben in de
ftad 's Hertogen-bos, die door fijn kleyn verftanten
ervareritheyd verloren was , daer en boven geen ingeboren ofnatureel vandefe Provintie zijnde, maereen
vreemdeling , hier niet te verliefen hebbende , alfo
vveynich als fijn Cofijns , door dewelke ( fo het fchijnt )
hy pretendeert fich te mainteneren , met andere fubtijlheden en liften , vvaeropwy hem hier bevonden hebben ,die kortheyds halven na-gelaten worden, die uytftellende tot op beter gelegentheyd. Alle welke redenen my moveren haer Majefteyt te bidden van wegen
dë Staten defer Provintie , en my , dat haer believe te
révoceren de voorfz. recommandatie, of daer eeneexpfefle declaratie van té maken s dat d' intentie van U
Majefteyt niet is, dat in kracht der felve recommandatie yet geinnoveert weide tegen d'inftru&ie der voorfz.
Staten hier boven gementioneert : noch dat fy verftaet
defelve recommandatien plaets te moeten hebben , fo
die verkregen is buyten dts Magiftraets weten , en door
onbehoorlijke praótijken. Gedenkende vorders of haer
believe 't gene waerom wy haer in onfe voorgaende gebeden hebben , anders ftaet het te vrefen dat defe Provintie falvallen infeer grote inconvenienten , felfs defe ftad, in dewelke, na de verfcheyden advijfen dieik
van verfcheyden kanten krijge , de vyanden veele vrienden fouden hebben.
God geve dat onder defe prattijken niet eenige onreynigheyd fchuyle.
Derhalven bid
ik u Majefteyt feer ootmoedelijk omfo goede en korte
antwoord en expeditie op defen en dien van de Staten ,
als den voorfz. Brouwer gehad heeft,hopende dat defelve my hier in niet min fal willen achten, die procederende door den breden wech enheyr-bane, metalleroprechtigheyd en volftandigheyd , meene fufhfanter proeven gegeven te hebben van mijn getrouwigheyd tot onfe
gemeene fake , dan defe kleyne lopers en faclionarifen,
diedoorflimmeen indirecte wegen trachten te komen
tot prejuditie van 't gemene befte, dit alles niet by-brengende om mijnent wil, als geenfins mijn particulier
foekende, maer om de forge die ik gehouden ben te dragen
voor de Provintie my bevolen, niets begerende te doen
in mijn Gouvernementen dan met confent en goeden
wil van de Staten der felve in 't generael en particulier,
arbey dende fo veel in my is, die te houden in eendracht
en goede Unie , ten dienfte van God , en van hare Majefteyt en
, van 't land. En fo daer yemand is die luft

. heeftmyden voet te lichten , 't fy van -herwaerts of van
derwaerts-over , die en moet in defen gevalle met door
*t venfter klimmen , maer dcor.de ordinaire poorte ïngaen. En fal feer blijde welen hem plaets te maken die
het beter maken fal , fo nochtans dat ik daer mach af>
fcheyden met mijn eer , en fonder na een fo notabel verlies van mijn goederen om de fake van onfe gereformeerde religie, verftoten te worden als een onnut , hchtveerdig, en onftantvaftig menfeh , enfodanigalsfommige,
gelijk ik verfta, my by uwe Majefteyt hebbe gefocht
. t'onrechte af te fchilderen. My niet fo feer beklagende
over 't voorfz. verlies , als principah-jk daer over dat
U Majefteyt belieft heeft , mee eenige dienaers van
haer Hof geloof te geven fodanige perfonen , die.naeulijks bekent zijn, noch door af-komfte of anderfins , dewelke ikbid ook te willen geloven dat den.vooifz. peventer in dit quaitier alleen tot U Majeft. geafte&ioneertisj al'is den voorfz. Heere Grave (hy meent den
GravevanLycefter ) fo veer van hem verleytengeabufeert ge weeft, dat hy in defeftad toe vertrout heeft het
volk van U Majefteyt, en niet my wettelijk Gouverneur
defer Provintie. En foude bedroeft zyn datter, niet en
waren in feer groot getal, andere groteren beter dan
hy, inallefinceriteyten oprechte ootmoedigheyd volftandelijk feer gearfedioneert tot U Majefteyt, endie
defèlve qualiteyten hebben , ja groter dan de gene zijn ,
die U Majefteyt my dunkt den voorfz. Deventer toe
te fchnjven : derhalven fal U Majefteyt gelieven te
geloven , dat beweegt met eenen oprechten yver , en
fonder eenige partialiteyt , ik altijd trachten fal te avanceren degene-, die de voorfz. qualiteyten fullen hebben, en die ik kennen fal te wefen feer ootmoedige
dienaers van u Majefteyt.en die defelve my fal willen recommanderen uythaer eygen movement, en anderfins
meriterende , als vrome en geenfins ambitieufe luyden ,
geavanceert te worden. Waer in ( gelijk in alle andere
faken ) U Majefteyt my fal mogen gebieden ,-als haren feer ootmoedigeh dienaer, gelijk ik hope met de
effecten te fullen doen blijken, d' occafien fig préfenterende, met de hulpe Gods. Dewelke Mevrouwe,
uwe Majefteyt met alle voorfpoet geve een feer goed,
feer geluckig en feer lang leven. Uyt Utrecht , den
14. Septembris, 158S. Jlïloveteriy onder ftond, uwer
naer ,
Ma jefteyts
feer ootmoedigen en feer gehoorfamen dieondertekent
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Adolf Graef van Niewenaer.

't Opfchrift
van Engeland. was , aen de doorluchtige Koninginne

B$be oefen
ooft geboekt
ban
Statenb^ef
bantoag
Utrecöt
/ bic be eenen
45?abefcn'ef
boojfó.
gepjactifeect öabbe/ bïefecretenjK gefeï^ebenhjag/
en be<^abe met eenen cxmïïcn uoöe aen bendeere (F01.16,;
ban ïtëaïfingam / ^eccetat# ban öace S&ajeftept
gcfonben/ aen ben toel&en öpooft partïcuuerujften
fdjjeef / öat öe fafeen becenfejte öe bobe terfïonb toe*
betont af-gcbcetbicöt too?be,
IBibbelettijtbat befeunebenna <£ngeïanbgefon*
ben toetben en aï eec bic baec quamen / toa£ ben <&$&
bcbanl.|icefïec m<£ngeïanb ïjaeflicöobecïcben/ fo
topljiecna behalen fnïïen.
<0oh toacen be faften fHttecfit I aï eti bc uobe
toebecom qnam / al in eenen anbecen fïaet beran?
beet/ geïijft ton &tec namebe bedjaïenfuïlen/ nog^
tanjSbcbüe iftgocb gebonben jnet bp te boegen fene^
ren b?ief/bie be ^eece^eccetarig JBaifïngam aen ben
<6?abe ban mem$ boo?f5« op befe fafcegefclneben
ïjeeft/ ïupbenbeaïbu^:
Myn Heere,

Ik ben feer bedroeft geweeft , te verftaen uyt de brieven die U E. my gefchreven heeft , gevoecht by die
van mijn Heeren de Staten der felve Provintie aen haer
Majefteyt, datter onder hen over-blijffelen fouden zijn
van partialiteyten en factien , een fake die geheelijk contrarie is den wil van haer Majefteyt, die gehoopt had dat
de 'declaratie , diefygcdaen had, fo by haer vorige
Ce 4
brie-

Mifii'oc
ban Den
tS-J,mï
gamié*
rr«aris
^ónfngf^
ne&an
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<Gngel«nt/ brieven > alsbyde remonftrantien van mijn Heere den l be Itëagifttact niet na fijnen toiïïc fottbc mogen bet*
aen ben Baron van Willugby haer Luy tenant van herwaerts- fettttt/ ter contrarie be<6L!abeban JJ5eur£meeneubC
<öwüe
ovei , van haer begeerte , dat de voorfz. differentcn bat Dl1 nimmermeer be autojitept öie öp pretenbeeebt
Uau
fouden geflicht worden , en dat men aen beyde zijden Öem toe te ftomen/ foube benomen / fo ïangc UDeben*
betrachten foude , fich t' famen te onderhouden in goe- ter aïbaec 25ncgemcefïer toaö / Ijeeft ban gciijftcn ge?
de vrientfehap en unie , fo in 't particulier onder die I foeftt alfe mibbelen om tot fijn boomemcn te Konten,
van
Provintie van Utrecht, als in 't generael j <Ée $5ucgemcefïer ^eUentcr in bcfen perpïctlttpt
met dede vooriz.
refte der vereenigde Provintien , fo goeden i $rjnbe / fcïjjcef een b^ief aen ben 25aron banJlDÜfug*
ö» / <6oubemeuc ban Ijarc .ïBajefïeut^ fecourg op
effect gehad foude hebben by de voorfz. partyen , datfe
eendrachtelijk de voorfz, partialiteyten verlaten fou- bm 1 5. September. Bccfoeftenbe en inï)oubcnbe in
den hebben , om fich metraed en middelen te unieren fubfïantie bat |)em geucben fonbe tcgcn$ t>m 28.
Enaengaendede recom- September binmn IJt*ecl)t te ftomen om ojbje te
tegen den gemenen vyand.
fteilcn/ batbe gene bic b;?oom en ban fóehgie baren
mandacie-bueven voor de Burgemeefter Deventer, 't is in De ÏDet mochten geffeït tooien / boctj naerbee
waer dat ingegard van 't goed rapport, 'c welk wijlen bccfïaen ïjebbenbc be meeninge ban be <&?abt ban
mijn Heere denGrave van Lycefter van hem gedaen
£fèicutoenaer / IBcurg/ etc. lyetft fjp ben 19. ^>ep*
niet
,
ioneert
geaftec"t.
feer
e
perfonagi
een
van
als
had,
alleen tot den dienft van haer Majefteyt , maer ook tot temb^ nocD op nien aen ben ^*arou banJBillug*
de welvaert en rufte van de voorfz. ftad en Provintie &P gefc&eben bcfen naboïgcnben fcjicf. i
van Utrecht , haer Majefteyt niet min heeft konnen
Mijn Heere.
doen dan hem haer faveur mede-delen : maer 't verfoek
Magiaen U E. gedaen van te middelen, dat hy in de
fh aet van de voorfz. ftad mocht gecontinueert worden , DEn tijd laet niet toe uwe doorluchtige E. te fchrijven den dangareufen ftaet , daer in defe plaets weis geweeft buyten mijn wil en weten , en felfs contrarie
der is , en hoedanige droefheyd daer is onder die van de
d' inftantieby hem aen haer Majefteyt gedaen daer van religie, ter oorfake dat de Koninginne aen mijn Heere
ontflagente worden, en is alleenlijk geprocedeert uyt de Graef gefchreven hebbende, dat hy my foude conde opinie die fyhad, dat den voorfz, Deventer zijnde
tinueren in den ftaet van Burgermeefter , hyfehijnt te
Gouvan
ftuk
't
in
ie
weygeren dat te doen , en ickmdifficulteytvandaerin
een man van verftant en experient
, dies te bcquamer foude zijn , om de te confenteren. Ik voorfie groter ongeluk dan ik fouvernementhy
voorfz. divifien en mifverftanden teredrefferen. Sonde konnen feggen , en mijn advijsisnaallesdat ik kan
der nochtans dat de intentie van haer Majefteyt geweeft
begrijpen , dat defe ftad verloren fal gaen , haer Majefteyt fal my daer van voor geexcufeert moeten houden.
is, gelijk UE.fal mogen fien uyt de brieven die fy tegenwoordelijk gefchreven heeft aen mijn Heeren de Staten Want den ondankbaren te dienen , en den wech daer
van de voorfz. Provintie, dat haer brieven niet dienen toe te openen door kracht van wapenen en bloet-vermoften tot fondament of pretext van te contravenieren gieten , dat dunkt my onredelijk. Nochtans fal den
d' ordonnantien en coftumen van de voofz. Had , aen Graef niets doen van'tgeene haer Majefteyt begeert,
dewelkefy gehelijk ftelt te procederen in de verkiefinge al confenteerde ik daer in. Men adverteert my , dathy
der Magiftraet , na haer oude gewoonten, en na datfy gedetermineert foude hebben, om fich fondertegenbevinden fullen te behoren tot welvaert en rufte van de fpreken meefter temaken, eenige van de priricipaelfte
De felve convoorfz. ftad en Provintie van Utrecht.
by't hooft te vatten. So dit verder komt ontdekt te
en is ge- worden, endatdaeropeenigquaetgefchiede, hyis'c
trarie ftaet U E. te doen in 't gene gefchrev
weeft infaveur van de Collonel Bax , dewelke , om dat
die men'c fal wijten. Ik bidu, mijn Heere 5 daer op
hy gerecommandeert was een perfonagie van valeurte te denken, en ons voor geexcufeert te houden, datvvy
zijn , en defe landen lange en finguliere dienften gedaen volgens de lafte van UE. de Compagnie vanGhamte hebben, en geen tractement na fijn merken ©ntfan- pernon daer nier fenden.
gen , heeft haer Majefteyt beweegt geweeft hem met
Hier mede bid ik God , mijn Heere , u 'te nemen in
haer brieven te favoriferen , waer van d' intentie niet fijne heylige hoede. Uyt Utrecht, met haeft, defen 20.
e
anders geweeft is , dan te verfpeken fatisfadli van fijn Septembris , i^SS. onderftond, uwer doorluchtiger
gagie , en reftitutie van 't Gouvernement van eenige E. feer geaffectioneerde dienaer ,
kleynephetfen , daer uyt hy feyde door extraordinare
was ondertekent
middelen seftoten tezijn» Sonderdat haer Majefteyt
! G. do Prouning , gefeyd van Deventer.
geweten of gewilt heeft, dat dit foude mogen geduyt
worden totprejuditie van U Ë. diefyfteets alleeeren
faveur weerdich te zijn geacht heeft , gelijk fyUE. HW
të foaet na ooft befc&uïbigtbatöp&apttepn
üïeer-ïjagen
/ Uk ban ben 2$ofd) mag op be
ó' effecten van de hare fal doen proeven in alle voorvallende occafien : van my gefeyt : UE. moocht UE. ©aecten binnen Ötrccïjt boen ftomen/ enliïeer-öa*
met fijn 5Luptenant / en omtrent 30 foïbaten
verfekeren , fo 't U E. belieft , dat ik U E. feer geern gen
ban
bcfelbe omtrent fijn ïogijg boen logeren ïjabbe/
dienft doen fal in alles dat in mijn vermogen fal wefen.
Met alfo goeden herte , als ik :
en ïjeeft oofifbaer na 't geïjecl©aenbeï ban ütf eer na*
Mijn Heere, UE. de handen kuffe , en God bidde gen binnen ber ffab boen ftomen : bat DP ooft ben
U E. te geven eer en lang leven. Uyt Londen defen 20. September binnen Utrecïjt boen ftomen fjabbe
22. September i588.onderftond,UE.feergeaffe6Uo- liapitepn 25ïunt/Cngeï?*man/ met fijn Compagnie/
neerdendienaer,
en öoetoeï tie gebefiineertmagboojtgop-tpaert^te
ondertekent
treeften/ fyteft ïjem aïbaer op geijoubcn tot batbe
Tra. Walfingam.
't Opfchrifc was , aen mijn Heere , mijn Heere , den
Graef van Meurs en Nieuwenaer.

D<& 23urgcmcefrer ^ebenter metfttc toeï acn't ge?
ne batter om ging / bat be meninge ban ben <&}&
bc ban .jftóetu$ niet toa£ om (jem in 't 3Burgemeefïec*
fcöap
aïbaec /tebccljalben
continueren
/ nocöte
ïf op-ïupbeu
fop feer
perpïerooft
toagbe /boo?t*5nocl)*
tan^ljcm feerbepnfenbc aï£batï)P nictbegeerbege*
continueert te toecben / ïjicït ï)p berfc&epbcn (cetett
Ou-rcnuomften ban inb'eenc/ ban in b' anbere ïjupfïhge met be gene bacc opöuDembctjoube/ eubie|)P
meenbe Ijem toc-geöaen te spn / Doe en in toat boegen
fiüjet aenïeggen fouben/ bat be^?abe banJItófur^

i583.

mm Den
j^ifTtbe
aen De
gcrmce|let
©cnentec
ManWiU
23ur>
29arort
liigtop* .

berfettinge ban be Wet ben 1 . <$ctotyi£ foube gebaen
toefen/ maer alfo top ihiec natecgcïcgenbecplaetfe
bacr ban bjebcc fuiïen fp^eftcn / fo fuïïen top nu baec
ban ïjiec geen bo^bec bermacn boen.
^etoijfc i3tfe en meer anbere faftenaïöierinbefe ©tó<sB:a*
ben ban
ïanben qefdjktien I fo $ $ct gebeurt bat bc«5?abe
ban 3Lpcefïec/ Dte in <£ngelanb bp be koninginne aDerln&cn*
toeï geftcn toa^ / fcï)ieï|jften fleft getoo^öc n / en cec ïprefreraf
men becmoebe tot il^olfïoft op een fïecïjt ï)up^ in een
toaranbe/ bp Stangïep/ in <Drfo^bfcprne ober-ïeben i#
ben 14-. September / out 5ijubf 55 3iaren / en ijf
ben 20. (^ctober te IBartoijft öcerïijft begraben i ban
befe fijne fubijte boobi^ een feer b?eemtgerucj)te ges
ïopen/ eenige toilben feggen bat öp bergeben i£lanü
ge?
toeefl/ anbere bat ïjpfïgfelbcn foube bergeben öeb?
bm I \x$t b?eefe bat |)p bp be liouinginne ban tënge*
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ïanb ontbobcn toa£/ enbatbpeo?reffconbentiemet
eenige &paenfe peeren gebouben bebuenbe / meen*
6e oat ful&$ be Honinginne ontbeftttoag: maerift
Ijoube
't feïbe
niet upt
toaeraebtég
toefen boojbienift
eu eenige
bjicben
Cngeïanbte gcfonben
in befen
tjjb gelefen ftebbe / bat be Honinginne ober fijn
booö upt-ncmcnbe feer beb^oef t i$ getoeefl / ja fuïh^
bat fp eenige Dagen baer hamer gebouoen/ cn^acc
ban geene fancn toiïöe ïaten ffoefoen. Cnbebbeooft
fcïj?jjöcn£ gcfïcn bat be Honinginne na be boob ban
%vcc1ïet feer qualrjft nam ban be3leberïanbfe45e*
fantcn/
bat fp netbp bermaenben
ban'tgenebe&ta*
ten fuftimezbrn
ïncefïec gebacn
te toefen / tot
adjtetbeeï ban befc^ebeeïanben/ fuïftg bat bet mp
bunftt ontoaeraebtig te toefen/ batbpbebjeeflfou*
be getoecfl bebben om bpöe Honinginne te bet frtn>
nen / toant bP geflabig in fyatt gunfïe getoeefl en
gcbïeben i$. ©eeïe 5tjn om fijn boob bebjoeft ge*
tocefl / en bebben bit beftïaegt / ban anbere i$ bP
gebaet getoeefl:/ en bebben baer in fijn boob berbujb /
be 5oue bit eenige in be Beberïanöen op bem $e*
jleït dabben / en nocb op fijne toebecftomfle boop*
ten / fteeft ïjiet meöe een epnbe genomen. %&e <0ou*
berneür ban ©liffingen IBonfleur buffel / be e ft ban
fijn obcc-ujben ben Sl5ucgcrmcefler^ebenter,geab*
becteert / en berfoeftt bem te continueren in ïjenïiebcn co?tcfpanbcntie / begerenbe bat bP be moet
Daecom niet foube berïiefen aïljab bet <0obbeïieft
fijn Crccïïentie upt befe gettoubïeetbe tortelt te
roepen.

(Fol. 17.

^ncacuatic op be boob ban ben <$?abe ban
Itpccfïer.
Die GraeF Van LyCefter Van VeeL beMInt en gehaet,
HaeftLijk, Lijf , LcVen en WereLt Laet.

D<£ Babec ban ben <6?abebanHpceflertoa£ge*
noemt getoeefl fjan button ^mbïep/ toasten
tjjDe ban Honinft «Êbutoact be V I. ban ben Ho*
mttilu ninft feeebecbeben/ en beteert met berfebepbenti*
b«t/ öooö tnïen aïg ban ben <0?abe ban JBattoijn / ftibbee ban
ber* /
nBoo?tbum
en ten ïe^en
ti& öec
en 0aeb
fijnen pjincipaeïfï
ïanb/°^c''
en toageenen
ban i|ertogba
en met be bermeerberinge ban fijnen flaettoieg oor
fijnen moet/ en begon een mibbeï te bebenften/ om
bet töp op ben fijnen te brengen/ bP babbe bbffo*
nen / aïg(betoeïfte
ban JBartoijn
ben <tö?abe
boeïjter/
<£rep / b'oufle
^Joïjanna toefenbe
troube
<6efojt
ban ben Jtettoge ban ^uffoïr / toieng jlBoeber toa£
geboren ban «TÏfearia be jongfïe fufïer ban ben Ho*
ninft ï^enrift be VIII.) 2(lmb?og / föobert en ï|enrp.
©e Honinft €butoart boo?f5. ïjabbc bp fljn föefïa*
ment btfc 3[o[)anna<0repberïiïaertfïjnerf-genaein
ban (jet ïnjft en üroon ban €ngeïanb / upt-fïupten*
be fijne fufïer lEaria / om batfe Catoïijft toa^ /
en bat Ijaer l^oeberbanbenltoninttbetffotentoa^
getoeefl / en Cïifabetïï / toien^ .flBoeberontïjooft
toa$. &a be boob ban <EEbutoarb toerbe befe %oÖanna boo? Coninginne gebeeïareert / boo? toeboen
ban ben boomoembrn ^ectog ban jöoo^tljumbee*
lanb ïjaer man^©aber/ maer aïfo l^ariabentrj',
tt\ ban Honinginne aen-nam/ en bat öaer bet ge*
Mt toé biel / bat fp be ober-fjanb beftieït / fo toecöe
ben f ertog ban ^oojtöumberïanb / Hpcefïer£
©aber met fijn btjf fonen / en be boojfs- 3lo&anna
gebannen / en toerbe beboo?f5- ^ertogmet <6ilfo^t
en fijn i^upgbjou / boo? ïafï ban be Honinginne
5©aria ontfjooft.
3&t <0?abe ban ïDartoijft be ontfïe fone flerftin
be gebangeniffe / ïïobert en J^enrp baer naontfïa*
gen
/ bebben
öaer «auintijn
onber 't beïept
<6?aben
ban stjnbe
fknbjoefe
bp &.
/ fecebe£b?omeïijn
ten bienfïe ban bm fóoninft ^öiïippu^ ban^>pan=
gien (öie lBariagetroutbabDe)geö:agen/ aïtoaer
ijenrifi in 't fïojmen
fïabban^.<©nintgnge*
fcïjotentoerb/
en flo?fber
; Wmb|o^enÖoberttoerben
boo? acte ban bet parlement berïiïaertïtapabïe om
Staten en efficiënte mogen bebienen/ boe-toeïfp
bp boo^gaenöe bonniffen baer ban toaren gepnbeert.

ban Des
Natiën
ban Up

Biaer a$ €ïifabetb ban be honinginne Ifèaria baet
fufïer in ben f<£ottr ban ïonben gebangen gefet toer*
be/ fo toerbe föotyecfyt 3£ubïepmebe gebangen ge^
fïeït / en alg ^lifabetb na baer fufïcrg Doob rot bm
Öijfte berbeben toa^/ fo b^rftfp befen Öob^ecbt ba*
ben anöcre bare onberbanen feer begunfïigt / en
f)teft bem niet aïïeen rijft gemaeïit / maer met
becfcöepöcn ampten begaeft / aï^ ban baer oberfte
^taï-meefïer/ tlaeb ban baerlBajefïcpt / en ooït
met bet <èraef-fcbap banUpcefïer / en fijnen b?oe*
ber BmO?o^ beeft fp gemaent «6?abe ban JDattona /
$. ban %pc&
m'nberen
betoeïhefonbe
^aer na rbeeft
fp ben oberïcben
boo?f5. <6?abe
fïer in ^eberïanb gefonben met commiffic aï^ <6on^
becneur ban baer fecourg/ geïijft top berbaeïtbeb*
ben / maer bP te becï geboo^ gebenbe eenige b?eem*
beïingen / en acbter-raeb bóubtnbe met eenige pat*
ticuïieee perfonen/ Ftreeg een af-fteee ban be Staten /
toacr boo? een groot mifïroutoen tuffeben bem en
bcfei\jc geboïgt $ / fo bat l)tt ïanb baer boo? geraeft*
te in geen ftïepn perifteï ban gebeeï berïorcn te gacn /
gcujn top in beft boehen genoeg betbacltbebben/
bie$ niet tegenfïaenbe té bP in goebe qvmftt bp be
Honinginne gebleben/ bp ben Catbonjnen in€n*
geïanb i^ bP in groten fyatt getoeefl / en boo? fa*
meufe ïibeïïen i$ bp met upt-gefoebte febeïb- tooo^*
ben feer gebïameèrt getoo^ben / en boo? berfebep*
ben ïagen beeft men bem gefoebt ombaï^teb?en*
gen/ ban bet gemfc beeft bem aïtijbgebient/ bocb
tó bp in ongunfle bp be Honinginne geraeft t / om bat
ÖP tegen bentoiïïe ban be Honinginne fyWQjefyhtt /
met be toebutoe ban ben 45?abe ban €fter / op betoeï?
fte be Honinginne om berfebepben rebenen en oojfaue
gefïoo^ttoa^/ bpbetoeïne bp eenfoon p^ocuceerbe/
betoeïhe jong flierf / bP fab bem te boten berïooft ge«=
Ijab aen ^ougïaflïa / boebter ban Milofi *Mïiam
i|outoaert/ ^bmiraeï en Hamerïinnbanbe Honin*
ginne €lifabctb/bp betoeïae bp fecreteïijR een fone na
fijnen namen Öobert 5^ubïep gep?ocureert babbe :
bit$ niet tegenfïaenbe beriieft getoo?ben fïjnDe 09
beboo^. <6?atiinne banCffer/ beeft bP <^oügïa^
(boetoeï fp ban beerïbïten geflacbte en goeberen toa^)
niet fonber grote op-fp^ane berïaten / en befeïbeOBja*»
binne ban Cffer getjout / en boetoeï bP be gunfle banr
be Honinginne toeber berïtreecb / en bat bp befe fijne
^up£-fc?outoe boben maten bêminbe/ fo nonbe bp
nopt ban baer J^ajefïept confent ftrngen / ombefefc*
bemebe tnlfoïïanb te mogen nemen/ toant be Ho>
ninginnebaer gtote eergierigbepb toeï henbe/ en baer:
boogmoebig en bobaerbig berte/ fnïr bat fp fepbe
batfe geen Honinginne na #oftanb \oi\bt fenben :
maer bien boog-bjagenben moeb bit fpbjoecb/ ge*
bucenbe ^tt ïebenban baer man / boo? begrote big?
nitepten en toaerbigbepb baer bpingefleïttoa^/ en
beeft fp na fijn boob niet bebouben / toant fp ten bou*
toenjïte nam Cb^iftoffeï 25ïunt / baer man^ ^taï*
meefler en bienaer / een jongman ban feboon coïcur/
maer ban fïeebte af-Komfïe/ en beneben baren fïa*
te. fijnen fone bie bp bp ©ougïa^ babbe berftre*
gen/ beeft bP ter uefbeban fijn bup^-b?ou boo? onecbtberftïaert/ bocb bpfijn Cefïament bet meefïen*
beeï njner goebere n geïaten / bP moebt ontrent 1 «r ja*
ren out toefen aï£ fön ©aber flo?f / eni^ beneenigen
bie be eer e ban be fïamme ban ^ubïep flaenbe boub.
3£e <6?abe ban lipceflec i^ in fijn ïeben een feer cou?*
topg / beïeeft en feboon man getoeefi / booebmoe*
bic^ I bocb ïiberaeï en feer toeï-fpjefcenbe / en een
groot ^obeïing I en toifl bem toeï bcminb te maften /
niet tegenfïaenbe fgn baber^ b«P£ / fijn bjoebcr^
en alïe fijn geflacbte fo feer gebaettoaë aï^optgo
fïaebte in 4Engeïanb / bp tijbe ban be Honinginne
USaria/ en bat pjincipaïyft / om bat fpn ©aberge^
bouben toert oo?fafte getoeefl te fijn ban beonfdjuï*
bige boob ban ben ^ertoge ban ^omerfet.
,^aer bat bit getoeïbige &paenfc ©ïoot bertroeften
en berb?eben toag ban bc^ngeïfe ftufïen / en bafl
ïacb i« Cftoot perijfteï / en btoaeïbe aen be fecfebe
5ee-ftuflen en babenen / fo gtiam Mt. i^boma^
<£anbifcb een 4'ugeï^ ^beïmau/ betoeïfte in ben jace
1586,
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fïen öebben. ^en ($eneraeï öaöbe ttoee ban öe
intooonber^ bp bem op fijn febip genomen / bitW
toeï tcactcecben / gcbenöe baec toiin te bjinften / fa
batfe bjolijft toacen/ en ïietfefo ban ïjemgaen: ban
baec pafféecben fp / en boecen bicc en baec aen
't ïanb / baec fp becfcbcpöen abonturen babbcn /
boubeube aïtemet^ eenige fcbacmutflngen met be
I>pangiaetben / fomtütjS een ban baec boïh ber^
ïiefenbe en ooft berflaenbe / aïfo fp ban eenen &pan=
giaert / bit fp mebe genomen en toeï getcactectt
babbcn A bit genoegfaem ban ïjongcr beefmaebt
fijn open facbbmontïiep/ becra- (Foi.18.)
en aï^ bp
toa£/toeröen.
öen
%en 10. %$$ü toefenbe in be 23ape
ban t^uintere / ginft een €ngcïfe ïtapitcpn met
(jet
no?te
't
tn
nochtans?
fuUen
gaet/
aen
niet
oorlog
uoomacmfïe beu feïbet cepfe befcfmjbcn/ bctoijïebe 50 of 60 mannen metbaecmufquettentcïanbe4of
ftaninft ban ^pangien / öe jkcöccïanöecg ootfafte 5 nnjïen / baec fp fagen beeï ftoepen en ofifen toepben/
gegeben beeft / om mebe bjeembe baecten te moeten bit feec toiït toacen / ban geïijften beeï bopen ban
foeften om te banöeïen / aengefïcn bp niet ïangec ^eecben /HBeccien en ©euïen^ / maer al toiït en on*
toiïöen gebogen batfe op ^>pangicn of $ojtugaeï banbeïijft / baec toacen ooft ï^afen en ïtonyncn in ,
meer banöeïben/ en batfe boojbefe en anbecebopa- obecbïoet / met njiïbt bogeïö en ©atnjfen / ijtt ïanb
gicn acngepojt toojben/ mebe ïjenabontupjtefoe? feec bmcbtuaec en becfeb toatec / boï gebogeïte
hen. 3ü>e boojfcïjieben i&botnag £anbifcbbantoc:= ban aïïe foojten/ en a$ fp niet berber ftonbengacn
fenbe een man ban a8 jacen / öeubenbe te boten ban lytt ftepï gebergte/ ruften fpbenupeenfrijone
een cepfe afé Üapitepn te toatec gebacn / na öet becfebe ïopenbe ïiiebiece tipt bet gebergte ftomenbe /
ïanb ban ©irginia / cu|ïe tot fijnen ftofte toe bpt neffeitó feboue toepben/ bluften ban'ttoatcr/ en
febepen/ bet cêne genoemt 3£efïte of begeerte/ groot berberfebten ben feïben / en btrtioeïten tocöer na
1+0 baten, ifet ttocbe genoemtbe Content of bcc* ben febepen. #eg anberen baeg^ gingen fp toeberont
noegtng ban 60 baten. €n bet berbe pnafte ban aen ïanb om toatec te baïen / en baec ober boenöe toe?
fenbe / quamen 200 jlpangtaccben te pecebe en o?
40 baten / genoemt ^ugo-gaïïant of <&joot-ïu- becbieïenfe
/ en eec fp baec getoacc toerben/ fïoegen fp
fïtng/ omtoeïfte toetnftmge tebetbuïïen/ ÖPbaoj
omtrent 6000 ponben fteecïing£ ecffeïrjft goet bec baec 1 1 of boob / b'anbetc toerben ontfet / en bieïben
ftoebt ïjeeft/ en nam fijnen toecb na bej>tcate ban (toeï een ttce fcbarmutfïnge tegen ben anberen/ en
3DageIlane0. 3Den 21. %nlij oube/ bat $ ben ïe* bcrfïoegen tocberom ^\ ^pangiaerben / enöerefre
bertroeften/ en fp namen toaterinfpijtbanöcnbp^
(fat na ben uicutoen fiijl / ban $ïepmoutb t'jepï anb/
en boeren boo?t* *&tn z.E^ep namen fp een
't ge*
quamen ,fpeenöenbanu.^ugumm
gegaenban5ijnbe
ficljte
F01 te/ Ventura
be <£pïanöcn ban ftïepne ^3arfte / bit upt "^cifta qnam gecoept / bit fp
Canaricn / en 3cpïcn fo boo?t ïanftg Capo Blanco na bieïben/ 'tbolft ontquamen't met een feïniptjen/ btfe
Guinea, in een baben genaemt Sierra Leona , aïtoaec 23acfte noemben fp ben 3!ori^/ macc beeïocen Öcn
ï)o met be jBoocen quefïi e utijgcnöe / jaegbe bp öe* feïben öaecnatoeöec/ öaec na namen fpnoebttoce
fcïbc unt bet öom / fpocïietenöe en tyanöenöe bate gcoten febepen rijfteïijft geïaöen / maer bet mecfïe
tjnpfen/ en boo?t-barenbe / paffeeecbe öPbeEtnte goeö met be fcljepcn becb?anben/ nemenbcöaecfo
iEquino&iael , en quamen ben u. ^obembec tnf^ beeï upt afê b« ben goet öoebte. <Den 30. Mtp qua*
fcöen Ijet Cpïanb ban g>t. ^eöamaenen0etbafïe men fp in öe ileöe ban paita / öaec öen <6enecaeï met
ïanb/ baec fettcn fp aïïe ïjaecgeceetfcöaptelanbe/ 60 of 70 mannen ïanöen/ en fcbacmutfeecöe tegen bic
en maefttcn baec een ^mtffé / timmerden baec ban öe fïaö / en ö?ebenfc in öe bïucbt tot f^tt oppecfie
Öaec pnaffe op met be fïoffe biefpinöaecfcöepen ban öe becgen / fp namen öe flaö ^aita in/ fp bonöen
Öabben/ berfagen baer baer banberfcDtoater/ en öaec 2? pont jiïbec in ceaïen ban aebten/ öe paft bup*
aïïe nootfaïteïijftöepb : ban baec boo?t^ bacenbe fen toacen boï goeöccen/maec becbjanöen öe ff aö met
qnamen fp ben 17. <^ecemb?i^ ïnecnljaben/ bïefp aïïe Ijtt goeö / fb fp ooft öeöen een £5atfte op öe fóeöe
ïeggcnbe/ en bectcoeften boojt? na bet €pïanb $una/
noembe
^'o,ue
^efire/ ban
bc ^aben
ban begeerte
Ueeïc grote
menigte
Eee-ï)onöen
maren // baec
feer baec fp een gcoot febip op be iïebe bonben ban 250 ba*
gcoot / be jonge maren feec goet ban fmaeFt / geïijft ten/ 't toeïft fp bebcn fïnften. Zbit Cpïanb toa.ö ban öe
afê öameïen of ïam^-bïepfcö / oor toaren baer gcote aï£ ïjet €pïanb ban Witf^tlbt Üeece ban 't <£p
menigte ban $inguijn0/ bat jijn bogeïenbieöaec ïanö ïjabbe een feec gcote en feïjone bnpfïugc met bee*
epecen ïeggen in Ijoïen in be aecbe / baec fp bit u?oe* ïeftamecen / en buutenbeftamecg toacen gaïberpen/
pen / mant fp niet bonnen bïiegen / bie 5ijn ooft met een beeeïijft upt- fien op bc see en op 't ïanb : öcfe
goet om teeten/ ban öaec boecenfpnabe^tcate/ ^eece baboe een ^paenfe b^outoe bit öaec feec geaebt
ió.^annacij 1^87. in-quamen/ enno* en ge-eect toatf/maec fp toa£ met öcnlfeece en 't bolfe
ben een
öaec fp aen
menbe
OÊpïanb bat &. f cancopjS ^?aeft
gebïucbt aen 't bafï ïanö / en baböen toeï 100000 ftro*
genoemt öaöbe Ijet f ingnijn^ Cyïanb / fouten fp nen aen gouö mcöe genomen/ öaec toa^ ooft een iMu
öaec b^it tonnen boïban befeïbe bogefê / en quamen ftc met omtrent 200 bupfen/fp namen 't geen bat ben
Den 19. januari) aen eenbombatbe^pangiaert^ goet öoebte / en becbcanöen öe tefte / ban öen
noemben ^l)iïip^-fïab / maer Canbifcö noemben ia. 3|umj toacen öaec öcg nagt^ 100 «êpangiaeröcn/
Öet l^ongecen-bom / becmit^ ï>u becflont bat alle met een ©aenöeï aen ijtt anöec epnoe ban 't €yïanb
öe ^pangiacttg / bit baec geplant toacen om te too- op-genomen met aïïe öe Cpïanöcc^ / en obecbieïen öe
nen / tot omtceut 400 toe op ^ na ban öongee bcc^ Cngeïfe eec fpfe getoaec toecöen / en fïocgenöec een of
fmacïjt toacen; ÖP Weefbaecniétïangeombeflanc ttoee öooö / öaec na fcbacmutfeecöen fp tegen öcn an*
toiïïc ban be gefïojben ^pangiaecben/ en bont baec öecen/ en bïeben 12 oEngeïfe: te toeten 9 öooö en
nocb ö?ie metalen en b%it pfece fïucftengefclmtgm 3gcbangen/ en öaec bïeben toeï 46 ban bace upan*
öe aecbe üegcabcn / bte fp mebe t'fc&eep namen / öen öooö / en bit op 't ïanö toaren quamen met gcoot
en boecen boo?t£ be &trate booï / en quamen btn pecijfteï met öe boob aen baec fcïjip / beg anbecen
a. jtf&artt) in bc Eupt-jee/ en 5eplenbe ban öe Cïjiïife bacgjï quamen fp met 70 mannen toebecom aen bet
ïmften tot bet €pïanb ïa .ïlBoftcïje/ quamenifpben ïanb/ en babbcn een nieutoe febacmutfinge tegen om*
24. Iföcert aen be^upb jijbe ban ïiet Cpïanbiiè. tcent 100 ^pangiaetben met mufquettcn/ «1200
.fBaria / aïbaer öen bet boUt toeï üejegenbe / en
flnbianen met $ijttn en ^ojten / en b'€ngeïfe b^e*
bequamen aïbaer feïjoon becfeïj ^>paen^ noren en ben ben-ïieben in be bïnebt/fiaften fitt bup? in be flab/
$otata$ toojteïen / ooft berfcö ©erften^ bïeefcö / en b^anbenfe in be gtonbaf/ omtrent 300 bupfen;
See-i)onben / menigte ban jennen / en Map$ of berbeflrueerbeu ooft ben boomgaerben / bbbcn en
(0uiueeö ftoren / öaec mebe fp öace feftepen toeï boo^ beemben / en berbianben ooft bier nieutoe febepen

«ïRt, Co- 1586. ben ïeften 3|uïp met ttoee febepen en een 2£at'
ïtus Cails ftc of $inaffe/ baec op toacen i25ftïoefteecbacene
iitfcl)/ 4£tu
gelsmau/ mannen / ban Jdleumoutb upt-gebaren toa£ / in öe
fcïbe Ijtfotn ban pepmuotb toebecom in genomen
ruit oue
fttjepett cu
een 25 ark öcn 9. ^eptembcc feec cijfteïijft geïaöen : in 'tinftomen ïjcefe ïjp fïjne magnificentie getoont / ïjefa^
toe/ om
fijn aüott; ucnöe fijne scpl'en ban ^amafï/ boetoeï befeïbebcg
tiutctefoeï
nacbfë te boren booj eenen fïojm feec ontcamponeect
feeu/ en
en
gefcfjeuce toacen; Iju baboe in ben feïben tijbbe
öou2 öe
jJP.ageU gebccïe<tëïoüebaube toeteït omgebareu/ ingaenbc
laiufe
JbtcatcbanIDagcïïane/ entocöecftcecenöe
^>tratere öoo^ De
bOOJ
Öp
be Kape de bona? Sperance , en ïjoeUM I)et
toefepleit
bc <ÓJ\l en buoten onfen pjopoofï i$ / aïfo bet be Bebecïanbfe
3©E|t-|jlfe
fciem

Uoit bet*
liaclbau
De cepfe
ban i©)0;
mas «Can?
Wel),

bic
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bit op fïapcï fwnbcn om te timmeten/ öaecnaöeb Öabben/
ïftbeïtoopman beloof be/ m fonboni
öen fp öaec fdjepen gefet en fcöoon gemocht / ten ben üapit'ttoe
epn en $itoo
t/ bit fuïr in öaerbfc aïïcc
aenften ban öen bpanben/ en De # maffe bit be &pan* naem bebefligbe/ baec opöengoettractcmenttocgiaecöen becbjant öabben / toebecom op getunmect/ gefept toecbe / tecfïont toonbe Oen $iïoot aen ben
en bcctcocften baec na/ na eenplaetfegenoemtïïio OBenecaeï Canbifcö toot goebccen fp geïaben öabben;
«Doïce / baec fp toatec in namen/ en fonften ben If ug- namcntïijK 1120000 pefog ban gout/ elft pefoop2
<6aïant bp geujeft bat fp 't niet meec ftonben beman* gulben of 4 fcöeïïingcn engeïg gecehent/ be cefïe
nen- 3®m 22. ^fuup pafleecben
fpmebecbeSlirtie/ ban ben cijftbom baec öet fcöip meöe geïaben toag
en continueecben öocen coucg Jkoojttooectg tot ben macen ^ijben/ Latijnen/ ^amafïen/ Ifèugftc//
1 1 . 3ïuïp / bat fp m 't gefïcöte ban öen ftcegen bc ftufl en bibecfe aubcee ftafielijKe ftoopmanfcöappen. €>ofr
ban .fèoba-^ifponia/ mefenbe 4 mijlen ban 't fanb. aïbecöanbc bictuaïie en fteuc entoenfcöbanconfec^
^en 1 pramen fp een groot nieu fcöip ban 1 *o baten/ ben en confitucen ban alle foojten om te eten / en
Öaec een fjobinciaeï/geöocé ban jmacceïïig/genoemt beeï foo?ten ban gocbenJEijm <^cn iö.^obembec
»cöiel&ancöiug/ op mag/ bit öen be cecfïe tijbingc boecen fp in beiabengcnacmt^ojto&cgura/ aïfepbe ban öet grote fcj^ip ü>t, Sflnna bat upt Pjiïippi* baec toecbe aïïe öet boïft ban 't ^paenfe fcöip/ ben*
nag bectoacöt toecbe / bat fp baec na uamen / be** on* bt mannen
en aen 't ïanb gefet / baec fp na
öeeen öaegg namen fp noeïj een£5acfte ban obbtjg/ble bp een becfcöenc bjonto
cebiece öabben/ fïeca tuefen
be in ge^
öe toöinge u^ocöt af be ftufïe ïangg ban öen-ïieben / fp tal ipo pecfonen/ öiec toaö bccfcöe big en ge^
bogeïte genoeeö te beïtomen / ooft #afen / üonij*
namen upt öet grote en ftïepne fctn'p öaec 3epïen/tou* nen
en öout / en btn ^bmicaeï gaf ïjen ooft beeï
men en bjont-öout
/ en bctbjonben be fcöepen en
bictuaïie/ en oor mat mijng/ met alle öe jculcn
Dieïben öet boïft öp ïjem ^en 6. %uq. nuomen fp/ op
öe cebe ban (tëuatuïco/ baec fp bonben een tartte ban ban 't fcöip/ om baec ban
tenteeen25
n op acfte
't Janö
50 baten geïaben metCocaogen^nil/ fpbecfyon* te maften/ met ooft beeïeplanftenom
te
timmeren/ baer na begonöeu fpbcgoebeccnunttc
oen be fïab mct'öe nttbt en toï-öupg/ en toeï 600 ÖDfcn
in öoer fcöepen / en öet gout te bepïen elft
Jocftcn Bniï / en 400 facften Cacoog/ bic toeï maecbig
macen itfooooftconen/ boojtgpïonbetbenfpbefïab baec ban fijn po?tie gebenbe / ban tegen btfe uptbaec omtcent 100 öupfen in toacen / baec na guamen beïinge begonben fp tegen ben ?Cbmicaeï te muc*
fp tot een ülabengenoemt^ojto bc ^atibibab/ aï* mueccen / bpfonbec be gene bit in öet fcöip Con*
baec fp bonöen een ïjalf fmectc/ gefonben meteen tent macen/ ban öet metöebaoibicntnbbjebcccre*
peecben buebcn oen olïe pïaetfen/ ïangg öefcufïen
"
tot nieu M&erico toe/ om öcn-ïfeöentetooecfcöou* ap
^en 17. ^obembec 1 587. ouben fïijï / 't meïfttüa^
pf
ee
ct
.
toen/fp namen fijn b^ieben/en boben fijn peecö/en fïa* ben bacöpa
ban öet jaec-getijbe ban bc Coconatie ban
nen öet biec in be öupfen/ enbectyonöenxnleutoe öegoninginne banCngeïanb/ bebaïö
en<6enecael
fcöepen / pegeïijft ban 200 baten / baec na guamen fp feeffc te öouben/ en aïïe öet gefcöut groot en ftïcpn
in bc25apa ban &t>3fago/baet fp ban bibecfe cibiecen af te fcöieten / en Deg nacötg met bup?-pijïeu eit
motet in namen / baec fp ooft eenige peeeïen bifcljten/ biec-mecften genoecöte te bebmben
/ en toeberom
aïbug boecen fp na Eupbec-ftoepban Caïifomiacn öet gefcöut af te fcöieten/ tot gcote becmonbecin*
Ueugcïben baec omtcent totbeni4.3&obemüettoe/ ge ber ^pangiaerben. ®it gebacn 5ijnbe fo ontnoecr
öcn <6enecaeï Canbifcö ben ïiapitepnban'tfcöin/
öat fp öet gcote crjfte fcöip baec 't baec aï om te boen en
gaf öem een ïibecaïc beceecinge / met
toag getooee toojben / baec fp feec om becbïijt maren/
e
en machten aïïeg beecbig / ïjet mag een fcïjip ban 700 boo? fïjn befentit tegen be Sfnbiancn/ mtoappjobm
eneit
baten/ geriaemt &. ^nna/toe-ftomenbe ben fóoninft booröcm en fï/n boïft/ aï| fmeecben/ conöafTen/
ban ^pangien / en mag ^bmicael ban be Eupb-see ; Öacnag / ftcupt en ïoot tot fijn groot cententement /
geccet jijnöe / jaegben fp bat frfjip 3 of 4 ucen na om ban booj fïjn bectceft nam öp upt öet gcote fcöip ttoeé
ïjem ben min b af te minnen / en op ben na-noen ftce*
en ,in
ïefen ge*
en
fcömben ?.cbof
gen fp bet fcöip boben minb / boen feïjoten fp baec na l°S^
ftonben
öaec ^a^tt
epgen 1taïe**/ b^e
ben eenen
|jace grfjeeïe 3ijbe gcof gefcöut af/ eneenboïïeban naemt €ö?ifwffeï/ out omtcent 20 jacen / en ben
Set nïepn gefcfrut / en ïepben bat baec op aen boo?t / anbecen Cofmug / out omtcent 17 men/ en noeft
en fp toacen tenuptecfïenobectfomaninöoerfc&ip bne jongecg / gebocen upt be epïanben bon ma*
niet / ben &opitepn ban öet grote fcöip öobbe fijn mnag / ben outfïen 5eïpöonfo ban 15 jacen/ ben
becöt-pïaetfe/ en fïonben op ö^ectegenbjeec/ b?e* tmeben ?ïntoni be ^afi ban 1 3 jacen / en ben jong*
benfc nïoehelijrïafmetöaccgetoeec/ ban^pieffen/ fïen ban 9 jacen/ betoeïftcnamaefótooonbeninCna
^labcïïtjnen/ Hancien/ Öappiecen/ menigte ban fïee^ geïanb bp be (Sjabinne ban €ffe]c. ,^ocö nam ÖP
mebe eenen Sicoïaegi5obngo3ao?tugaïotg/ betoeï^
nen/ afmij&en
fo cag en met
bik ofbeeïieg
't geöagelt
ïjabbe/
fuïr
botfe
mo^
fïen
fee
niet aïïeen öabbe gemeefï in Canton / in €öina /
ban r mannen bit boobfcïe*
ben/ en 4 of 5 gequetfïen: maecfpcu^enöaecme^ maec ooft in 't
ban^apan/ sijnbeeenïanö
Decom toe/ enbeben eenennieumenaen-bal/ eccfl uptecmaten cöftepïanb
in ^iïbec-mijnen/ en öabbe ooft in
öc ®Ww™$ Ptocefi / nam ooft meöe een &paeng
nsa m? &acc m*n
In^a5 cboo?fcöoten/
ShL&E
i22lS7
gefcöut/ fo
batfpfcboo?enmebc
en piloot/
bit mei beb?eben toag in?l!capuïco/ enbe
öobenbc enguetfenbebaecbeeïe/ beïiapitepnffaen^ j ^Ijilippinag/ meïfte epïanben
aïïeen mateebcb^
öe met otte fijn boïft op öocctegen-toeec/ enmiïöen ! ben/ maec ooft 25onanag en niet
©otatag / amoetoeï
moet gebenbe/ bebt mebecbenbecbenaenbaï/ aïïe omtcent te bpt ucen na noen / btbt Den <6enecaeï
Öaec gcof en ftïepn gefcöut met groot getier ban Öetgcoot fcöip &t. ?Cnna/ toebeöocenbe ben ïïoninft
trompetten / tot grote fcöabe ban öaec-ïupben öet ban^pangien/ inbjanbf!eften/ en öet öabbe noch
fcïjip en boïft boo?-fc&ietenbe / fo öatfe in perijfteï ma* 500 tonnen in ban öaec befïeïabinge/ enfpfagen't
een ban becbnnften/ boo? eenige fcöetiten onbec 't ma* af-b?anbcn tot öet toatec toe / boen fcöoten fp eenen
tec / en aïbug 5 of 6 ucen gebocöten öebbenbe/
log/ en fetten 't 5cpïopmetb^eucööeu/ ne*
fioften fp een bïogge upt ban b^ebe of beflant/ en fcöeut
menbc öacen coucg t'öupg na Cngeïanb met eenen
becfocötcn fp?afte / genabc / en becfeftecinge ban fcaepen coucg/ en ben abonbgeftomenjijnbe/ ïie*
Öaec ïeben / en öaec goebecen obec te geben/ ben ten fp öoec onbec fcöip ben Content ocötec öen/mee»
OBenecaeï beïoofbe öaec genabe/ bebaïfe öaec
nenbe bot öet öaec boïgbe / en öaec toeï fouöc ocötec*
ïcn te fïcijften/ en öace boot upt te fetten/ en ?ep*
aen öoïen/ maec en fagenfenopttoebec/ nodj guamen
boo?t te ftomen / 't meïft becf!a«ibc / macen feec bcc* nopt t'öupg.
©an befe Öaben ?Cguaba of f o?ta be^egucoin
btyj en guamen aïïeg na / en een ban be pjinci*
paeïfte ttoop-ïupöen quam aen boojt / en biel ben 03e* Caïifomia / sepïben fp na be epïanben ban 3tab?oncg
nccaeï te boet/ bit ïjen aïïeg becgaf / en öet ïeben tot ben i3,^anua. 1588. met eenengoebentoihb4?
fcöonft / mug en op conbitie bat fp aïïeg opcecöteïijft bagen/ tn giflen in ben feïben tijb gebacen tefFoIjo ^
fouben ïjonbeïen met oïïc bc cijftbommeu bic fp in
Öeöiïen 1700 of 1800 mijïen / en boen ftregen fn ' J'3

in 't
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betjijn/ ook snnbet beeïe menigte ban Cucïife
in't gefïcbte een ban be €pïanben ban be Hab?o? en
of
Caïftoenfe
ooft srjnbec <6eptcn met
ne£/ gcnaemt <£uaiana / 'ttoeïftfïaet op 13 g?a? bupfenben/ baec^oenbecen/
jijn
ooft
bèel
©erften^ fecc toiït / bet
Den en tbjce Detbe beeïen na bet t#oo?bcn. €n fep?
en
gcontt
^p
bonben
baec
ooft
3 Bcgjog fïaben/ baec
ïenbe met een pjopec toinbeften/ toaren fp ten 1 of
2 ucen na noen op ttoee mijïenbaec na op/ altoaee ban bm eenen toa£ geboren in't<ï£pïanbban2faba/
na baec toe quamen fepïcn 60 of 70 Canoe£ met beiueïftcbcn-ïicben fepbe batter 5 grote febepen (ban
toïïbe menfcöen / met baec b?engenbe $otato£-too?? 800 of 900 ïafïcn) ober lobagen ban baer gefebepben
trien/ 23annana£/ <Coco£enbetfcbebifeb/ bit fp toaren/ geïaben met «^pecerpen en Caïiftutfe 3la?
inde ^ee gebangen babben/ en ïjieïbenbie omboog ftenen / Heerlen en ftöfïeïgfte dBefïeenten. ^m 30,
tameïijft toelberberfebt/ en in-genomen
om met ben te mangelen / 't toelft mceftenbe / na? ^unijbaer
bebbenbebacr
toaterenbont/ en baer fclji\j feïjoon
men fp fïurftcn£ ban oub J|fec en bonben Die met
gemaeftt
bebbenbe/
fettenfp baren aour£ na Ocn^
ftïepne ftoo?bcften£ en bifeb-ftjnen en too?pen bïe baec
toe / bat fp ban af-bonben en bonben daer toebec gelanb/ baer fp ben 19, September geïucfteïijft aen$)otato£-too?teïen of een bunbeï SDannanag bit fp aen quamen in be baben ban pepmoutb baer fp upt-ge?
boojt tcoeften / en fo banbelben fp / ban fp ftonbenfe baren toaren/ bocb babben reebt te bojen eenen
niet ontfïagen too?ben / toant baec quamenbec fo b^eefelijften fto?m/ bietoeg nam \itt meefïenöeel
beeïe om baec febip / batfe maïftanbecen quctfïèn / ban bare $epïen / baer bb met groter onjbfcbap ont?
ia batfe epnbnjft baec onbec feboten om ban baec fangen i$ / \itbbmbe eenen groten febat mebe - ge?
bjaebt tot 5Önber groter eerem ©an Ijktijttft bp
ontfïagen te toefen.
^en i+.^ianuacij &# mo?geng quamen fp aen eenen tyitf gefeb^eben aen Ifèiïojb €?eforier / bem
bet <£pïanb genaemt &picitu£ &anctug / een ban 3ijne ftomfle abberterenbe/ en bat bpop befe boja?
be €planben banbef>ljilippina£/ omtrent 66 mij? gie ontbeftt of fefter intelligentie geb^ogt babbeban
len ban jfBaniïïa bat met omtrent 500 ^pangïaee? aïïe be rijfte pïaetfen bcr toereïb / bïe opt ontbeftt en
Den befet toajS / baec grote ftoopmanfebap gebjeben beftent jijngetoeefïbp eenige €b?ifïenen / en fclj^ijft
toert ban 2Cpulca in nien-^>pangien / maerbpfon? öatbpsepïenbeïanggbe ftuflenban betïanb ^etu/
en^oba-^pania/ aïtoaer fp groten bupt gemaeftt
Der met bie ban Cbina cn&angueïao* Die beeïgoub babben/ enberb^anbof
ftbepen ftïepn
brengen/ 't toeïft fp bermangeïen boo? filbcr/ getoicöt en groot/ bat bpooft allegefonfteni9
be
fïeben
bïebpaeu
ïanb
om getoiebt/en beel ftofïcïijftbepb ftonfïig getojogt.
<©e£ anberen baegg quamen fp bp een €pïanb babbe berooft en bertyanb / fo bp niet toare ontbeftt
foube bp groten fchnt beftomen ïjebben/
banbeHab?one£ Capuï genoemt/ baec een iban be getoeefï/
bocb bat be fafte 3i*n£ groten pjofgt^ toa^/ ï^n groot
<23bcrftet'fcbcep quam/ bjengenbe bem aïberbanbe
batbP nambp Caïefo^nia / toefenbeeen ban
berberfebinge ban fpijfe/ en banbeïbe bp mangeïin? febip
be
aïber-rrjftfïe
ge / en toerbe baer ben genccael ontbeftt / ban ben Eee pafltecbe/afêban ftoopmanfebap bat opt boo? be
bc$ fóoninft^ regifïer en ber ftoop?
pojtugaeïfen piïoot / |)oe bat ben fpaenfen J&iloot mpbcnrefteningebetoee^/ toant bet beïicp
tot be
Die ïjp mebe tipt bet gcote fc&ip genomen bab* fomme ban 3^000 bueaten intoaerDe/ toeïftegoe*
De eenen tyicf gcfeüreben babbe aen be &pangi? beren boo? bim fijne febepen titt minfiepart ban Uien
aertg ban Jfêamïïa om baer te obetbaïïen / aifo niet
ftonbenïaben/ bp bebtoongentoa^'tbier in te
fp bet ftoninftj* fcïjfp bat ban Jltëaniïïa geftomen «eften/
in aUen toeïften bïenfï met bemfelben/ bP
toag / genomen babbcn met aïïe l}tt trefoir uan fig onbertoojp ootmoebeiijft aen bare
IBa/. boeten/
goub en ftoopmanfebap/ en bat fp getoeefïbab? en aïfo bet oBobe belieft babbe bare Ma), bebictojie
Den op be ftufte €bin/ $eru/ jfcoba -Mpania / te geben ober bare bpanben/ fo boopte bp bat bn
^oba-^aïlicia'/ bat fpbeeï febepen engoeberengc? eer lange foube fïen befeïbe tebobenttftomen; toant
nomen babben / en biberfe febepen en fïeben ber? be pïaetfen ban bare rijftbommen/toaerbbo? fpba?
fyaiib en grote ftf^abt gebaen babben/, en bat fp nu re <©o?ïogen
continueerlijftboe^t/ toaren nu boïfta*
maeceen &diip toaren en toepnig boïr/ en Dat fp
meïijft ontbeftt en beftent. €n inbien 't bare Ifêaj.
Die nu ïiebteïijft foubcn nonnen bermeefleren f e. beïiefbe/
moebt fp met een ftïepne magt ben roof
«Den gencraelbitberfïacnbe riep befen fpaenfen pi- bebbenban allen (|c. <De<6ouberneurï5uffeïfcb?eef
loot en fepbe bcm bit aen/ maerÖP ïoeïjenbet fïerft/
maer be fafte alfo ftïaerïnft bebonben jijnbe / DeDe bp aen be 2$ujgemeefïer ^ebentec t' Utydjt bat be
matbie€atiQifcti becobect babbe tocï aJlBiïioenen
Den felbcn fpaenfen piloot op-bangen. ©an baer
meec bejoeg aï^ 't gene ^aeft in-geb?ogt babbe/
fepiben fpboojtg boo?-bp beeïe «Êpïanbentot batfp bocb
ÏJP beeft
Den 1 1 partij paflTeerben tuffen be&trate ban 3Ia? aï m-geb?agt bp gebeft ban febepen en boïft bie niet
ba H)ajo? en IDino? / en quanten bicöt bp be fïab / ttiit geïaben i maec een gcootbeeïbecbjanb/enbe
in i)et febip bat agtcc-gebleben i$. 3|fc
Daer fp aïïe bjunbfcbap ontfingen en berberfïnge yebbe gefepb bat
obecmit^ be ftoninft ban ^>pangien
ban 45anfen/üoenberg <©flén bïep£/<£pecen en meer met ïangec toiïbe toe-laten/
batbie ban ^olïanb/
Dan 100 fooien ban bmebten ban ben ïanbe; ben EelanD
/
en
anbece
ban
be
^ebecïanbfc p^obin*
oubenUoninn/genoemt
ben
<£eneraeïfonb aïbaer aen
tien/
bace
ftoopmanfebap
bjeben
in ^pangien en
te
oub
jaren
iJaia 23oïamDaia/ tiieft fepben 150
toefen/ eenige ftofïeïpe gefebenuen/en be lïoninft Pojtugaeï/ fo fp getooontoacen/ b'toeïft bp nocb*
tan0/ om jijn feïfê boo?beel en profijt gebucenbe
fonb bem toeberom rpe gabenennobebem teïan^ aïïe
beft oojïoge toe-geïaten of gefimuïcect / immer^
niet
bem
ouberbom
jijn
De te nomen / aïfo bl1 om
bem
ooft bic$ beroemt babbc/boetoeï bp fomtijb^ toeï
nonbe befoeften / ban Canbifcb ercufeerbe bcm be?
eenige febepen aen-gebouben en gearrefleert / botlj
ïeefbeïijït en bo?berbe 3Ön repfe na be CapebeSÖo* baec
na toeberom ontfïagen babbe: maer aï^bpna
boo#£na't€pïanb be boob be^ ^ineen ban ^angïen in ben
baer
ban
en
na^perance/
SJare
ban ^t.^eïena : baer fp ben 19. 3funij quamen/ en te
ïanbe gingen/ baer banaïïe^ berberfebenbe /toant i^l een generaeï acrefl bebeboen ober aïïe bejèe*
bet baer alle£ in oberbïoebi^/ ban aïïe frupten en berïanbfe febepen in alït^ijm babenenban &pau*
bmebten ban bomen / afê ©ijgen / ^angien / Ci* gienen pojtugaeï/ en bat bie meefialïegaber (upttcoenen / Hamoenen/ fanaten/ ^aDelbomen / oor genomen toepnige bïe fitt ontfcpïben en met groot
perïftel boo? pjactijft toeg quamen ) beclo?en bïe?
aect-bjucbten
gcfaept/
aïo"
^eteceeïpe/
Eucfteï/
23a?
ben/
niet tegenfïacnbe men benaïtemet^ bopegaf
fiïicum /©enfeeï / m\$$ / JHöofïaect-faeb /i5abt# en
aï^baecom
te $obe met gcote ftofïen gcfoïïiciteert
anbece goebe hcupben, $et becfeb toateeftomtban
bobenban't<iI5ebecgte/ enbaïtbaneen fleen-cotfe toecben/ boeb epuöïijft baec ban niet bieï en aïïe^
in be ©aïepe / in be boogtc ban een ftabeïg lengte / te betgeefê toa^/ enbetogïe btft ïanben meefï op
f^ztft beel abccen / toaec mebe bet alom betoatect benftoopïjanbeï/ jee-baectcnbacïng-baectbefïaen/
too?t. ©oo?t^ 5tjn baec menigte ban $atcijfcn bit en bat'ec beeïe 2Soot£-gcfeïïenenÉfee-bacenbeïup?
fcec tamsijn /en niet ïigteïijh toegbïiegen/aïltomt ben toacen / bïe ïjen baec mebe geneecben en f^tn
bit
men baec bicljt bp/ fp sijn bp-na fo gcootaïjS een ftoft toonnen / fo bebben becfebepben $toop-ïunben/
ï|enne / ooft 5Dntec menigte ban #bafanten i>k goeb bie niet feil ftonben fitten en baren mceflen banöel
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Vervolg der Nedcrkndfe Oorlogee.
op j§>pangien en p»tttgaet pïacïjtc tctyijben/ M«
rcctcïnftcn of ondicrcteltjUeii / 't toelft al boo? De tiim
gcccn gcfïcn toecbe / begonnen anDece ongctooon*
ïnftc bccce en b?eembebaectentebecfoenen/ ö'ecne
Diecen D'anDcc Daec/ Daecfp meenben of üetljoop*
tcuboojbrf en profijten te Doen/ immcrg meer Dan
met fïil fitten en t'&upg blijben / aïfo bcgonben ce*
nigebcbactte noojbtoacreg oplBofcobientel)antc*
ren/ en ban aïbace bo?ber te IjanbelennaDe toitte
Hctj Dooj feftcre rebieren en baerten/ De toeïfte De
#eece Jitècïcïno? JBoucÏKcon $ietcc£ fone/ ban 9Hnt*
toecpen / in Den jace 1 584. gebonben [jabbc / betoelfte
boïgcnbe Ijet bebcï ban fijnen ï|eecc en Mteftcv / en
fyoebec tfcancopg ïe jpojt en 25aïtljafac MMÜP*
ton/ fijne commoDïtept foebt / en aïfo De cebiece (Die
men nu nocï) noemt De «ïBoucljecon^ cebiece ) opboer / ban &t. Bicïac£ tot ïjet ftïooftcc genoemt &t.
Mit\)k\ $ficcl)angeï / l>ccft 6 of 7 mijlen optoaectg
geüonDen eene fecc tccffclrjfte baben en lég-pïaetfe/
met bequaemljepb ban ftoopbanbel / op De öoocljte
ban 6? en 6 5! graben / bitgefcljiebe met fijn Compa*
gnie : 't&cöipgcftamenban©nïïïngen/ bacr ban
£>d)ippcc toag eenen^Djiaenfocijt/ cnmet'tfeïbe
op-fepïeuDc/ Ijabbe befelbe IBoucïjecon tot een ftulpe
e» piloot Der feïber ïanben/ eenengenaemt^luan
23upft / fuïïijj Dat ïjet felbe fo toeï fucccDeccDe en uut*
biel/Dat fjet jacr Daec na/met confent ban Den <*3|ootbojftbanilfêofcotoien/ De anbccebïecmbe&oop-Iup*
Den / Die op De toitte ^ee trafnequeécben / ïjare com*
moDitcpten en bomiciïienaf-bjaften / en bcfcïbefïcï*
Den bp h boo^. ïiïooftec / fo Dat Ijet anDec jaec baer
na tod 10 of ia gcote feïjepen albaee acribecrDen en
tamdijft p?ofnt DeDen) en ban Die tijd meerbeten
meerbrr : anDere betoelfte De metten en politien op
Den fcoop-banbel in jfêtofcobienniet aen fïonDen/booj
Dien Ijet &out in^cberianD feecbiectoag/ fodjtcn
|)aerbao?beeïelDerg/ en fonöen eenigc feïjepen na De
«JÊpIanDen ban Capo ©eebe/ anber£be^>oute<£p*
landen genoemt / ban Dctocïfte eenige ïjare laDinge
ncegen op 't <£pïanb iBapo/ en quanten beljouben
IpeDecomt'önp^ / DoenDereDeïijlt ïjaer p?ofnt / fo Dat*
Die baert gemeenDer mecD en toenam / en Ijocüjd De
«ï^cDcelanDfe tóoopïupDen gcote fcïjabegeïeDenöaD*
Den bp ïjet boojfs. genccaeï arcefï in ^pangien/noeïj'
tan^ Deujijle eenige lioopïupben fjet abontuurDen/ en
p^actifeerDen op anDere namen en aï^ ban anDere.
ïanben Uomenbe toebecom op ^pangien te ijanbelcn/
en toecD fuUt£ in Spangien en ^ojtngacï toetenDe of
oumetcnDe tocber toe-geïaten en geflmuïeect / fo Dat
Üen öanDeï aïDaec bjeöecomfeerfïerhgebjcbcnme^
öe / maec aïfo De Staten Daec na met De ïsaningüme
ban €ngeïanb ïjanbeïben / toaec boo? fp beft ïanben/
op feïtere conbitien in'tao.bocltbecbaeït/ beïoofbe
te aJTiften met feftee getaï foïDatcn / en aïöicete
ïanbe fonb ben <£jabe ban Hpccfiec tot <6onbeeneuc
ban baec fceouc^ / bit bp be Staten genccaeï gebefc*
reect merbe / ljet45oubecnement befec ^ebeeïanben/
Detoelftc tecfïont in 't begin fïjnDcc regecinge bc ïicen^
ten floot/ en becboot aïleöanbeïingemetbenbpanDen ban bcfe ïanben / en ooft bc baect na 't 3©efïcn :
toacc booj De fcöcep baert en ftoopöanbeïfeec begon
af te nemen en De ïanben groote fcïjaDe ïeDen / en I)oc*
toeï nabcröanb (ban noob.é tocgen) ïjicrintuatbooj
be bingecen gefïen toecbe/ fo toacenbec noeïjtan^ bee*
ïe €ngcïfe b^pbuptec^ op 5ee / bit upt oojfaue ban bit
becuob/ beeï 'l^oHanbfe fcDepen / bit na &pangien
boeten of baec^ban baen guamen / aentafïen en goe^
ben pjjjgmaeftten/ tot gcote fcJjabe ban 't ïanb/ fo
begonbe men aefttee <^ngc ïanb en ^cïjotïanb om te
bacen / een ©aect baec men te bocen toepnig ftennif^
fe af öabbe/ en fo toett Die ©aect baefï gemeen/
toant be Bebecïanbfc fcljcpen al-tc-met in „^pangien
geqneït toecben / en be feïjipper^ en fïuer ïupben fïon^
ter ttx: %tt toecben/ jotoeebcoohaï-tc metanbece
b?eembe ©actten befoebt / en fc^epen bp eenige pac*
ticnïiece ftnop-ïupben toe-gecufï/ en öoe toeï 't niet
aï p?ofijtclijft toa^ / fo btbt ben noob fiW aï conti*
nnecen bocö fobeeïijft / maec in Den 3jare 1589. fo be*
gon be timmeragie en bouioiuge banbefc^epenen
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bupffen / toebecom bjp toat te teacfittflt / 't toelft
an.
paffe /qnam
/ toant aïi'ojacen
bc biet'te
ban
ftoom1 590.
in toeï
ben tefelocn
en naboïgenbc
in ^ta*
ïien feec gcoot toao7 fo begonben De©aertboo?De
^trate ban <6ib?aïtet gebmpftt te toecben / met
groot p?ofnt/ fo boo? De ftoopïupben / aï^boo^be baert boa}
fcöipper^en bcobt^-gefeïïen / betoijïebaccaï geceeb
ffeïD om ginft / en bat be febepen gcote b?ac&ten bec*
De &mxt
bienben/ in-boegen bat bpmaniece ban fpjcacn/ be ban
<öSis
fcöcpen Die in bm Slace 1 5:90. boo? be £>tcate boecen
met een ftïepn getal/ be jacen 1^91. 155»^. en 1 55>3»
toeï ttoee en bncmaeï fo beer boecen / en be ben al goeb
pjofijt en toïnninge / fo bat be ftoopmanfcljap en lan*
ben fo toeï boecen en toe-namen / enbermeerben in
rijftbom en toel-barcn / en toanbec beeïc gclD£ toa^ /
fo guamen De bafïe goeDeccn / ïanDen en Impfcntöt
een gcoten op-fïag/ mar c Detoijïc in Den jace 1593*
eenige feïjepen oan Den ^DtïantaDo / in De ^trate ge*
nomen toccDe / en De Diectc ooft minbecDc en Dep?o*
fijttn fo gcoot niet ineec biden/ enmeecpecicuïen
onbectoo^pen toacen / fo DcDc Den nooD tocberotn
anbec p;actijfccn en baecten foeften / obcefuïft£ toerbe
tot J^oom een fcljccpftcn toe-gemaeftt om op dBuinea
te ïjanDcïcn / onDec 5^icft ©eïDmup£/ een becmactö
ïiapitepn: maec bleef acïjter/ foDat'ecnopttijDin*
ge ban i^ genomen/ DocïjnaDecïjanDöfcfcmenge*
fept / Dat t)p ban een iFcan^ fcïjip becmcefïcet toecbe /
en al 't bolft becmoo^t toaccn/bocl) eenen pietee €op
neïifs. pontman/ iïaeb en ftapitepn ban be bucgecpe
binnen bec <6oube / toefenbe een bjoutoec / bicrenbe
op <@ent/ baecÖP ooft om fijn affaicen toefenbe ge*
fïo?ben en begrabeii i^ / öabbe ttoee fonen ben onbfïe
genaemt Comeïi^ pontman / ben anbecen JFreberift
pontman/ toeïfte ^FccDerift in Den 3lnre 1590. toe
^lïftmacc geljntoeïijftt i$l met De Docljtcc ban Come*
\i$ |^anningf5. out ^ebepen aïbacc / beft ïjebben fïgt
m ben gjate 1^93. begeben tot 5Li^bona iu^o?tu*
gaeï/ en ïjebben fïgalbaecgeiufomieertop'tftuabe
baect en ïjanDeï ban ^ofl-9)nDien aengaenDe / Doem
De gcote naecfligljepD / giften en macltijDen/ aen Deit
genen Dctoeïfte upt ©ofï-3Inbien quamen / om upt
Defeïbe goebe ftenniffe ban aïleé te benomen / en niet
fonber gcoot pecijftcï en ercefTïbe ftofïen tot Defeïbe
ftenniffe gecaeftt 5ijnbe / beeft be boojfs. Comcïigï
houtman öem begeben tot 3tmfïerbam/ enfabee*
ïe gebaen bp eenige ïtoop-ïupben / bat öu geïobe
ftcijgenbc/ na batfe öaectoeïgeeramineettï)abben
op 't fluft ban be Baect/ enftoop-Danbelban^oflSlnDien / ïjen fulfte onbccticïnmge gebaen ïjeeft / Dat
fp aï£ Doen een Compagnie of <£ollcgie ïjebben ge*
maeftt / om De bopagic op <Z£oft-3inbicu aen te ban* 39a«t^H«r
te bte.
gen / noemenbe 't felbe be Compagnie ban betre / to<©ofl-*ln*
Dien/
boei?.
en cefoïbcecbcn eenige penningen baer toetefucne*
ren / eu op te brengen / met toeïfte penningen D'cerfïe
Dnc febepen en eenjaeï)tna<©ofl-3l"Dicntoe-gecufl
5tjn / bp De bon?}*3. ïioop-ïupben ban be Compagnie
banberre/ namentlljft: Hendrik Hudden , Keynier
Pau , Pieter Haffelaer , Jan Janfz. Karel , .Tan Poppen ,
Hcyndrik Buyk, Dirk van Os, SyvertSemen Arenc

ten Groten-huys , en ié bt boojfcï);eben Comeïi^
houtman / b'eecfïe acri-po?cer ban be boo?feï)?eben
bopagie upt ^oïïanb en be o0cbccïanben getoeeft/
cti bebben bepbe be boo?fcï)?ebcn geb?oebec^ fe\f$
befe eeefte en ooft be ttoccberepfe gebaen / op tod*
fte ttoeebe repfe be boojfeb?euen Co?ncïi^ feoute
man / boo? toe boen ban De $o#ugpfen / in
't <££planb ban ^umatca Deecïijft becmoo?t i$ / eiï
f rebcrift houtman t.6 maeuDcn gebangen 1$ ge^
toeefï/ cnbecïempfedengeïeDentjeeft/ Daerbantoi»
ter geïegcnDer pïaetfen pet meer ban berftalen fulïcn/
IjebbenDe Dit alleen ^ier toillen te paffe brengen / Dat
De &oninft ban ^pangicn oo?faeft i^ getoeeÜ Doo? fije
ne tprannpe Die ï)p tegen be arme &cbipper^/&tuerïnpben enS3oo^gefdlen/bie öem fo beeïe pjofnten ban
De «föeberlanbfe ïioop-ïupben toe b?acbtcn / fo quan>
ftengetracteect beeft/ fmijtenbe befeïöe in gebanftc^
niffen/ en fettenbe bit op be d^aïepen / enboenbebie
fo to?eebcïijften tcactercnbe/bat'cr beeïe ban ftommef
en ongemak fiojben / fo batfe De £>paenfe ©aert g
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1588,
338 berbïaerienDe en af-ftoerenDe gebtoongen 5ijn gc^ Dat öet Deel ban Den ïanD-begrijpc / in teemen be
toeefï/ Defe 'ocrre en onbeftenDe bacrten te moeten fïaD bergen gebout ig / tocrD genoemt Den Eoom /
faeUen/ 'ttoelft
(fb ban
te ïjopenig)
noclifal /toefen
Det en Dat fulkö fouoe blrjftcn tipt eenige ouDe ilentetoelbaren
en geïuft
De .föeDerlanDen
en Den
bjieben/ Dié fpjeïten op Dit of Dat fïuftïanbg/ ge*
bal/ onDerganft en roebe ban&pangien/ Daer ban legen in Den Eoom bp, 23etgen / en Daer ban# 't
ïn naboIgcnDc boenen ter gelegenbce tnb en plaetfen/ Dat De ftaD Den bp-naem heeft / en niet na eenige
fo 't <6oüt gelieft mp 't leben te ïaten/ b?ebee berbacl Hcbicre Die aïfo fouDe genaemt toefen/ taant om
gemaeftt faï toerDrn, W$ ooft ban öe baertenna't trent Defe fïaD nopt Kcbiere fouDe getoeefï 5nn Die
fo genoemt toerDe/ en nocötan£ Ijtcft Die ftaD Dien
jfèoo^bcn
/
omdoop
De
engte
ban
De
&tract
ban
't
3©apgat / nn genoemt De J>trateban|Sa|fou/ tot name aïtijD geljaD/ maer liet toater Daer Die fïaD op
boojbp De rebierc vi^bp/ en ooft boben j&oua ^>emula/ lepD/ too?D genoemt De ©aert / en i$ gegjaben ge*
na De rijften ban €h,ina / ban gelijken Doo? De &trate toeefï om Den turf uut De JiDot ren bequameïtjft na De
ban «jIBagellaneg / en Daer boben supD-toaertgDoo? fïaD te brengen/ en toerb buptcn De fïaD genoemt
öemeutue&trate/ gebonDen bp jjjacob la JÉaite/ De baert/ en Daer langg bet toater boo; De fïaD in
en meet* anbece baerten DieboojDefenonbeftentge* Den J£aben loopt/ toert De Ifêoet-gribbë gefteeten.
toeefï jyn / Doel) top toillen toeDec tot onfe materie ^it Different Der fclmjberg beb ift hier toillen bre*
nomen.
Dalen / fonDer Dat mijn meninge 10 curicufelijft
J&a Dat De Ifêarqui£ ban fêentljp met fijnboïft t'onDerfoeften toieng opinie De toaerachtigfïe jp /
aïfo in 't <£pïanb .€t)oïen afgebeerDigttoag/ gelijk alfo Dat onfe hifïorie niet aen-gaer. llefë fïaD i$
kop berïiaclt ijaüDen / en Datfe bebonDen Daet geen gelegen tn 't miDDen ban De macjjtigfïe $20bin*
ftanfc te nebben/ 3tjnfp ban Daer bertroeften/ enïè* tim ban $ebetland / 2$?abanb / ©ïaenDeren /
gerDen Ijen m 't lanD ban 3$?eDa / tot töofenDaeï / tn UfoïïanD en EelanD. 3£aer is ooit meDe een fecr
DcnouDen Sdofcfy/ f age/ ter §c$itl tifóen/ tec 3iebe bequame &aben Die (jet EupDIanD banbet^oo^Den Daet omtrent/ fo DatmenmeenDeDatbp'topDe ïanD # feïjepDenDe, jfetlBarft-graeffcbap begrijpt
«ÖpïanDen aïDaer booj ft,abDe / en Dat &p een &cï)anfe in fïg 17 Dompen / en Dne floten / mitfgaDerp Den
booui <6eertrupDenberg bJiïDe maken : maer na eenige föupgentjil/ Daer nu JBiüem-fïaD ban Den @nnee ban
ban $m
inatoiloe Dagen is Ijp getogen na 25ergen op Eoom/ 'ttoelft €>rangien gebout/ en na fijnen name genoemt #♦
ftaD ban De ^ectoge ban ^atma/ fïenDe Dat De ^paenfe ©loot 3&e Zee bebloept het geheeïe blaehe lanD / 'ttoclfe
- ban 319 tl*
25«tgcn- geen fin haDDe om toeDer te fteeren / nu bafï booj Ijem tuffeljen bet bafïe lanD en De J|aben lept.
op-2aom genomen haDDe te belegeren/ om te betonen Dat fop
<®en 9. September ijl De 25anre-l)ecrebanJM* ©e^«w
b.icjjcten.
met alle fijn uolft / Dat ÖP Du^ lange tot fo grote no* ïugbp/<6eneraeï ban toegen De Üioninginne ban <tfn- jS,ï
fïeu te bergeef^ bp Den anDeren gel)ouDcn IjaDDe ( om gelanD ober D'<£ngelfe/ te bergen aengeftomen : Defe ttonu tot
Den aeufïag op CngeïanD teüoen / Dat Ijem feer fpeet ÖaDDc M>r. J©ilïcm ©mrp öiDDer/ <15oubecncur ban 28eS°|Dat fuUig fo bergeefé afgelopen toag / gebbenDe Ijem
öeeft men op 'Zom*
/ >$ DaegJ
/ en toaren
in DetDaet
fïaD na9 ©aenDelen
Der fïaD gemaeftt
De conguefïe ban Dienfobafïingebeeït/ Dat |)P Daer gcmonfïcrt
aen niet ttoyffeïDe) pet toilDe upt-reehten. 't (6e* boet-bolft£ / en in De &tf)antfcn D^ie ©acnDel / Daetruchfe öier ban begonbe terfïont fïg alom te bet- en-boben toarenDet noegbier ©anen Ouptrt^ / ttoee
fp^pen / in fulner boegen ooft Dat Öet ten ooren 3|eDerIanDfe / Daer De öit-meefïer^ ban toaren $au*
ban De ftoningiune ban €ngelanD geraeftt toa^ / toel^ en .ïlfóarcelfë 23ar gcbjoeDcr^ / en ttoee <&nDetoelfte De Staten <$enerael Daer ban berabbet? geïfe/ al^arftet/ en Dc©ane banlDiilugOp/ Die
toerDe bp een<£ngefê€Deïman/genaemt ^au*
terenDe bp Dare bu'eben ban Den 27. ^ugufïi upt beïept
li
:
ban
ïfoïfanD i$ Daer een grote menigte ban hup
«Öroentnit^. ^aul en IBarceli^ 2Sar/ Öitmeefïe*
ren/ leggenDe met Bare ©anen binnen 23ergen-op- poeDer aengeftomenl ; De ^e^anfen Daer ban ber«
«Cenfge
Eoom in gamifoen / fonDen eenige ban öare maent i$l lagenopDeï|aben/toantDetoijleDe^a*
runtectn
tëupteren upt om ftonDfeljapteftrijgentDatbanDit ben te lang i$ om geboeglijft upt De fïaD befehetmt te
upt23ets lopenDe geruchte fouDe mogen toefen : fp bjacöten toojDen/ fo toarenDer berfdjepDen ffojten gemaeftt
gen-op2oom/
in het meDer namen met öacr ttoee gebangenen /
*
om honö; Den eenen toa^ een <6Delman ban Ijet gefcljut / om Die te bebjpben : toant De monD ban Der Üaben i$
532? boeten ban Der fïaD / ban fint Sacobgj&oojte
fcl)dp n»t;
gerrottitn en Den anDeren een Binmonitic-meefïer / Defe gc^ ïooptfe eetfï Boojttoaertg 53 f boeten / en ban Daer
examineert 3ijnDe / berhïaerDen Dat §et léger ban 3©efïtoaett£ in De &el)elDe ; in Defe Kromte i^hct
jijntie /
bttngm
tiuee ges Den ^eetoge ban ^arma al op Den toeïjt toai om na eerfïejpo?t/'t toeïft genoemt too^De Ijet ftïepne ftlymp
bangenen 25ergcn te ftomen / en Dat (eet fp gebangen toaren) «en/ D'anDer fchanfe genaemt ©alftenburg/ na Den (Fo1.h.)
binnen.
niet anDer^ toifïen/ of 't toa^ al boo? De fïaD / en ïiapitepn Die alDaer eerfï op gelegen Deeft/ enïcpD
blaren bertnonbert Dat fp Daer noch niet maren / maer 1 320 boeten ban ïjet upterfïe booft. I^ier baert
fcpDen Dat Ijet leger fïerft toajS f of 36000 mannen/ men ober na De^oo?t-fcöanfe/Die ban De ^out-poo^*
fo te peerDe aï^ te boet ; ban Defe gebangenen fuïlen te \$ leggenDe 296^ boeten / in 't EupD lanD aen
^clegents top luer na b^eeDer betDaeï Doen. SBerger-op- J>oom ©aïftenburg lept De ^ieutoe-feïjang afgefcï)epDen
hept ban
öeftaö
i$ een fïaD ban 't HertagDomban25L:abanD/ gele* ban©aïftenburg alleen Dooj De gracöt/en toajï acljte c
23ecgcn- gen 6 mpen ban De bermaerDe Itoop-fïaD ban % nt* open/ 't toater ban De gratljtc toert D002 eenEpl
oj>-2oobu toerpen / \$ een ouDe fïaD / toajS mt§t$ een 23a* of flupfe in De ^aben af-geïaten / banDecfèieutoeronnpe/ maer i$ in Den jareim. banDenfóepfer fcöan^ !)aD men een gracht na De fïaD toe beginnen te
föacel De V. tot een jfêarft-graeffehap gemaefttge* graben / Die men gemeenlp De $ieuto-ï)aben noem?
toeefï / en té eertijt£ een feer treffelijke ftoop-fïaD De. (Cegcn ober Ijtt ftïepn fcöan^ftenijDen j^oo^tgetoeefï/ Daer groten IjanDel geD?eben toerDe / fo ïantfen Dijft Dooj-gefïeften / op Dat Den bpanD genend
ban De&paenfe/ Jprancopfe/ (^ofïcrïingen / €n^ toe ganft ban 't bafïe lanD na De $oo?o fchan^ Ijcb
fouDe.
geïfe en Schotten/
gelg'ft
toerelt niet benl©illugbp
fouDe na ^oïïanD bettreeften/ om bp De
befïanDig^
#/ fo iê maer
öet ooft
met Dier
Denterftoop-öanDel
ban Defe fïaD getoeefï/ Detoelfte berïopen 5ijnDetot ïfeeren Staten te berfengen 't gene noDigtoa^om
Hnttoerpen getranfpo?teert i^. 5^e feer bermaerDe De fïaD tegen Den bpanD te mogen Ijouöcn / Doch
^eereHotou5S(0incciarDon / €Deïmanban fïoren^ boo^ fijn bertreft öaDDe bp met De JBagf (ïraet gefp?o^
een/ Die eetfï aïleDeikeDerlanDen&efcïfêebenöeeft/ ften en te toege geb?acöt / Dat DefïaDfouDegeDeelt
fept Dat Defeïbe fïaD fijnen naem Ijecft ban eenen toerDen in acftt toijften of geDeeïten / ober toelft elft
ftïepnen iBater-bïocD/ genaemt Den 5»oom / toel* een beliepen tyt feggen fouDe hebben/ op Dat De bo**
fee )©ater-blocD omtrent bp De fïaD fijnen oo?fp?onft gerj* toerften fouDen / Daer De fïaD op 't ftoaftfïe
i$ nemeiiDe / en bermengt hem ban Daer omtrent toa£.
een &aïf mijïe met Der ^>cljelDe: maer gfacob 23a*
5^e ^^offaert ban De fïaD toa£ genaemt €ïia^ ^J"J11
felië De jonge/ in fijn leben $*ebicant getoeefï $ijn* De %itml eertijD^ öitmeefïet / De 23urgemeefïer0 jr5s
De
&oom / "fcönjft
in fijn§uft/
boeje* ban Defen jare toaren Jprancop^ IJÖanteau en $ie* ftracttn
henbinnen
tiat öp23ergen-op
ban Defe beïegeringe
gefchjeben
tec ^uptlant^ / De ^roepenen JBiïïem ^ranf5. £e^
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
mt 2$ur8emeefïet / Contelfé gianfs. / Comeïig
öe ffleth en <£omeï$ ban i^eufben : Deföentmeefterié
j9&anmt£ SHaef5. out S5urgemeefter en out J©ctijouber/ en^iclaesibanïïanfï* ©en boo^fjv 3&?of=
facet toa£ na ^mfïeröam getrocften/öaee bp geftoebt
ïjaDDe een grote menigte ban ©celen / tiaprabcn£
en anDer gereeDfcbap noDig tot De fortificatie / en
quam Oen ip. September toeDerom.
©oortg WerDe ban Doen aen op beeïe pïaetfen
naerfïeïijft geto?od)ttot becfïerftinge ban öe fïab. ©e
topanb tot JBoutoe genomen 3bnDe/ legert bemaï*
Daeebp tyt fterft-bof/ en ïieten (jen eenige rupteren
op Den weg na JÉoutoe fïen / De too^n-toacfjtcc öie
getoaer too?öenöc/ (ïeeftt bet trompet enfïaetmet
öe ftïoft aïarm / Den <©ouberneue &*. JMïem ©mrp
balt met een Deel boïftgupt/ en berboïgt Den bpanD
tot Wou toe / ftomt weDetom/ eenen rupter en twee
peerDen berïorert ftcfeöcnDe*
©e liBagifïeaet fonDen tctfïont Comeïfê!3fattf3.
&cbepen ban Der fïaD na EeïanD/ ombpfïanDban
aïöerbanDe nootDmft / en toerDe ben-ïupöen fo upt
J|aïïanö / Eelanb en ban De fïebe ban ©o?b?eci)t ge*
öurenDe De belegecingc alle noobfafteïgfte Dingen toegefonöcn/ fo Datfe Weï boojfien waren ban ftoom /
boter / ftaeg / fout/ baring/ abberbaen/ baber/
bop/ fïrop/ Deeïen/ fparren/barftoenen/nagcfê/bU£*
nrupt / ïoot / ftogefé/ ïonten / rijg om fcöangIiojben te maften/ fetjoppen/ fpaDen/ ïjouüjclen/
manDen / ftrupwageng / en toatmeeröerbannoöe
tnoebt toefen/ mant Defeïbe probifie ober De 70000
guïöen quam te belopen / Die Daer op nieu in ge*
fonDen Wo?öe : Die ban Eclanö öebben baer bijf
Po^tugaeïfe metaïen flangen (febietenbeftogeïgban
6 ponben) gefonöcn / ban Degene Die Soufter ^)ie*
ter ban Der ©oeg ingebjaebt babDe met rjet «Bal joen
baer ©on ©icgo $iemonteï op toag / geftjft top bet*
Ijaeït bebben.
©en »3. ^cptemb|i^ wecbenDe $arntafe óp De
toeg ban 3©ouWe gefien / tecöt op De fïaDaen-bouöenöe / maer afê Det peerDe-boïft en baet-boïft op ben
upt-bieïen/ en bP genomen toefenDe aen De$5erg*
fe Dupnen / fïoeg ter rechter jtjDen in / en troft ïanftg
Den fant-Weg na Den tö0fTeIbergcnbe,$oo2t-geefï/
aïwaer ÖP Öeni ïegcrDe •• en aïfo 't water ban De
toaeet Doo? De fïupfen aen De sSagrjne -poojte en
&teenbergfe-poo?te toerDe op gebouDen / fïonDen
aïïc toepen Die tuffeben DeH&oufeen33agnne-poo|*
te ïeggen onDer toater / Dat men ban De Jtëoufcpoojte in 't ^oo|Den niet nomen nonDe / toaet*
om
Den. De upt-geballene toeDerom in De fïab neet*
5® eg anberen Daegg ïjeeft &p ooft fijn ïegetgefïa*
gen in 't EupDen / ö« toeïft ÖP ban ^int <6eer^
trupDg-berg (Daer eertijD^ een ftapeïïeften gcflaen
ïjteftl Daer Die berg Denaemafïjeeftbet)ouDen)tot
aen Den ©al toe/ DaetinbegrijpenDe23ueg-bIiet/
Den EupD-geefï/DeU Qaberg en een Deel ban 't 23erg*
fe bofcö Dat in 't <®ofïen ban Der fïab ïepD : öeg
nacïjtg en ïupDe men gcene ftïocften nocöte DeDen
geene ftloft flaen binnen bergen / op Datfe Den be^
ïegger^ niet fonDen Dienen tot eenige frateaen-fïa*
gen. omtrent oefen tijD feregen fp beel boïft^bin^
nen/ Die De peeren Staten Daer binnen fonDen/ fo
^eDerïanDer^ / «tëngeïfe aïg ^cïjotten/ inboegen
Dat in pïaetfe ban Datfe eerflmaer omtrent ifoo
flecft maren / Daer na tocï 5000 fïerft getoojDen 5gn.
©e öitmeefïerg fienDe Dat Den bpanD leger fïoeg/
en De fïab meenDen / gingen gcnjfter-l)anD bp Den
oBouberneur ©mrp / berfocnenDe oo?ïof en con*
fent om Den bpanD te befoeftcn/ toantafêmentoe?
ben fouDe/ tot Dat De bpanDen ïjetïegertotacnDe
flaD^-befïenfouDenïjebben geb,?acï)t / foftonben De
ï^upter^ geenen Dienfi meer Doen / en inDien fp ee^
uig boo?beeï op Den bpanD nonDen ftrijgen (fo fp ber?
trouDen ) fouöe befelbe De fiaD bobeii maten Dien*
ftcujft toefen / toant Daer Doo? De fïaD berftïoeften
en De bpanD bcrfïautoen fouDe : ïjier toert ïange ge*
Difputeert eer fp nonDen confent ftrögen / ofl)ct
IV. deel.

ooj&aer toaer Dan niet / Docïj öe Kitnifeftctj? nertÖouDenDe ftregen ten ïaetflen confent/ Doe namen
fp De raapenen met groten Iufï / en bergaöeröen fon*
Der trommel en trompet / maer bcrtoittigben Den
anDeren ban Den upt-baï / en quamcu ter befïem*
Der uren aï gereet bp DenanDcrcn.
Sfonftöecr ^oöan ban t«cï)tenb?oeft / toicnëce* p?*at
mae fufïer getrout toa£ met ^olyan 25ar D'oütfïe SSL
b^oeöer ban Defe ï5itmeef!er^ / en \yj tocfcnDe Comrt gen-opbén öe ïïitmeefïer ^autoeïjf 2$ajc/ een ftïoeft en er* ^"«n.»4
baren foïöaet fo Ijp Difttoiï^ gctoontöaööe/ aïtoa^ KS
ijp nocöJ'ong ban jaren / Dietoeeöebooj-uptgcfon^
öen om Den bpanb upt
te ïoeften in 't bïaefte beïö / tuf*
fcöcn ïjet ïeger en De fïaD / öem boïgöen h of 1 5 ^ac*
quebufier^/ en reöen aïfo t'famcn rccï)t op öet ïeger
aen. ©aer ifrbicbt aen De fïaD£-befte eenen ïegen
toeg / Die ban De ^tceubergfe poojt ÏepD na De
punt ban De ^elften / en toert btM\i ban ©aribogaert^ berg (Daer Die banDcflaD nietten eerflen
tot De fortificatie fpijfe boo? DeboïtocrftenöacïDciO
toeïft aen Defen punt epnöigt / en een ©aïeue maeftt ;
ïaugg Defen toeg reben De 3lancicr<i met neer-gebcl*
De Hancien na De boo?f5. ©aïepe / om niet gefïen
te toefen ban öen bpanD/ Die fijn leger öaööe op Den
Ööffeï-berg / en op De <fèoo?t-geefh ©e 0arnue*
bufiecé ban lUareeïi^ 2$arboegenDacrbpöelau*
cier^/ De 25aren Ijaööe Den boojtocljt/ Defe boïg*
Den DeöanebanflDillugbp/ en ^aefter toa^inDen
ÖinDer-tocöt. ©e beïegger^ fïenDe De tocpnigteDie
met Ifucötenbroeft na ijtn toe-quamen / fonöïjaer
tegen een gocDe menigte mufnuctticrjS. ^n bit beïD/
Daer ^uebtenbjoeft met De fijne toa£ / 3511 beeïe acr*
De wallen / betoaffeïjen met Doornen en öifteïen / Die*
nenDe om De aefterp ban Den anberen te fdjtpbmf
Defe namen De mufnuettier£ aï bafï in / en öetonïe fn
met l^ucFjtcnbraeft feïjermutfeerben / fionben De ge^
ne Die aeljter ©ari-bogaert^-berg toaren / enfagett
Dit bafl aen/ en maren bïijöebanöefegaeDeenge*
toenfcöte geïegcntöcpD / en bieïen een?i-ïoop^miD*
Den onDer De bpanöen / De trompetten bliefen / en elft
DeDe fijn befïe met Der Hancie / tëp-ftnaerDen en Pc*
trenaïen : öoutoen en |je^m to^ ceen
5£tyeft ;
öe mufquettierg toerDen ban acïjteröaer wallen ge*
D^eben / en fagen niet fcïjoonDcr Dan öaer getoeectoeg te toerpen/ en te biöDen omgebaugcntetooi*
Den/ beeïe mofïen 't met'et DooD befuren/ en beeïe
wecbcnDct gebangen : maer fp toeröen ban bc bz*
ïegerben omeingeït / en ban ïjaren ïeger af-gefncDen /
Datfe niet nonDen ontbïieDen: De bcïegger^fonbeii
upt öaet ïeger Öare mufquettier^ / bne ©anen ïluu*
teren
te ïjtilpe 0m ïjaee t'ontfettcn / maer fp Wer*
ben öaefl
ban bt SBaren biebe boo? toeïjt öabbcn /
in öe bïucïjt gefiagen / en gcötoongen / fig op öen
ïujffelbecgteDouöen/ geDurenöeöitgebecljt/ fijn*
Der eenige gebangencn binnen Der fïab gcb?ac[jt /
onDer DeWeïlte wa<2 een jongen €Deïman / De fufïer^
foue ban «6roe^beeft / Die eertijt^ SSiffcöop balt
3lupöiftgeweefti£/ genocmt Bmfïecoöe / öptoa^
oberfïe Luptenant ban een fefter ïïegimentfeoog*
Duptfen/ n.en ÖaDDe
in 't aengefigt
een grotetoa^/
que'tfure
ontfange
©er upt-geba
Dat
ïïene emeeninge
fp fo ïjaefï fp Den bpanD eenigen merfteïijften afb?cuft fouDen |jebben gcDaen / fïrar toeDer na Dé
fïab te fteeren / fonber te bertoacïjten Datfe öe macïjt
ban (jet geDeele leger op be ïjaï^ fouöen ftrijgen /
Detoijle fp Daer toe te fwaft Waren / en betoijïe fa
eere genoeg beïjaeït IjaDDen / moeïjten Weï bjplnn
ter fïaD-toaert fteeren/ en beeïe gebangen^ ten toon
met öen bjengenDe / Doc5 De tfitmeefter ^arfter
niet ftonnenDe ïijDen/ Dat De 0upterpebanöeubii2
anö onbïucïjtet Waren / fïonDen en aenfagen ah
cufïcïijft boe men met öaer boet-bóïft om-fpjong /
ïjeeft baet (niet tegenfïaenöe ïjtt groot boojöëcï Dat
fpinbaööen) aengebaïïcn met een grote furie / en
baer een repfe of twee aen M wijnen gefyaebt / maer
f0 bP genooöfaeftt Wa£ bemmcöeopöenbergtebe*
geben/ Die Den bpanD in baöDe/ ombactbanöaer
te Dnjben/ Daer nu 't gebeeïe ïeger in De wapenen
toa£ / en be£ bpanöó iluptercu cnöcrfïanö / en
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baec booj rneutoe betten gentcgen baboe n en gelbne* i lijft / elft toet fijn «ptetfle uraebt/ tyt peert ban $)ou*
lijft op fycm bieïen / febeeïben bet toepnig of bP fa«* lp toert onber bem gefebocen / bP neemt fïcaï# eert
De Daoj be menigte oberïopen of gebangen bebben anber / be € o;pocac( ban oen <6cabc B 1icolaeg tooi 15CS8
getoojDen / bjiemael grepen bem ben bpanö / en bne* be genangen. J©arceïi^ 25acr in 't febermutferen
eenen Sttïbanopg bejegenenbe / en cecfï ben felben met
maeï ontfetteben bP 't fiaec / bem feec raanïijft en fïjn f meert onber be mapenen btoci $ boo^fiehen bete
rouragieufeïijft bectoeecenbe. 3£e SSacren en pouïp
flenbebetpenjneï baer in $arfter toa.é / liepen met benbe/ gnjpt bembp ben Itop/ en tcent besmet ge*
toeït upt ^et mibben ban ben fcpanb nier peect met aï/
eenen UoHcn loop in 'tmibben baer ben bpanb 't biftfïe en brengt bemgebangenaf: «abetbolb?engenban
toa£/ öaer boou* ^atftec een toijbebanegeopent toer*
be om ben bpanb te ontgaen / maer öitöcquatn öe befe hïoene baet / i^ fijn peect (bat btoec£ böo?tcbotcn
toa^) onber bemöoobgebaüen/ a^'teerfïfjjnmee*
jBufquettier^ ban ben bpanb niet tori/ toant baec fïer
ongequettï met ben bupt m fefterbepö geujaebt
foubenbec nocb omtrent 70 gebangen bebben getoo?*
ben bic boe mreft al boob geflagen toetben / enbe ceni* babbe. ^ie rjan be fïab bebben oon met bc fïuehen
bie op be l^atte en^teenbergfe poojtgefleïtftoaren
ge 3£en
ontquamen
't
tegen
bun
tjope.
23aron JMïugbp en ben <&betfïen 3©iïfo?t / bapper gefeboten / berfebepbemaeï man en peecb om
toer fèbietenöe / öan ben bpanb ^laeube niet / bocb
quamen reebt aen upt %oïlanb / al£ bit gebeebt bup* ben
abonb en b'aen»omenbe bupfïerbcptbecftfe ge*
tentoa£/ 'ttoeïftbccfïaenbe/ fonbetïjen te berber*
feöen of onber eenig baft te gaen/ uegaben fïcljtet* feöepben.
^ie ban bet 3upben bebben op ben eerfïcn <&cta:
fïont bupten met een goebe meenicbteboet-bolft om
föuptecpe
be
i$
be Öupterpe bp te fïaem (Cen lefïen
Ï0 begonnen j^are ïoop-graben te maisen ban ben
(afë boïftomentïiju ï)aer boomemen boïb?acïjt bete S3aï %f tot öe S-afarpe toe / ttoee bagen baer na quam
benöe) in feer goebe o^bje na be fïab geneert, ©e bp* een &pangiaert obergelopen / bctoclhc eenen doojanb berboïgoenfe in groten getaïle / feer gefïoojt jijn* fïebmb&bbel geb?aecbt toefenbe «abeffeïegentbept
be bat parket fo npt bun ïjanben ontnomen toa£. üan'tiLeger^ fepbe bat bet 30000 raan^crlttoa^/
$aefter babbe aleenigemufquet-fcbotenopfijnbar* battec fc^ metale ^ucfeen genomen toaten/ en bat*
na£ ontfangen/ ban toagongequetfï/ mit^batbP mee nocb 5* flucnen toaebt / ea bat menfcoo? fyabbe
be fïab aen Uematec-meuien te beftbieten; bptoer*
't befonbetfïe be gefonben na fijn <£rceiienttecn be f cc ren Graten/
babbe : baerboöen/
barua£ aen
een fcboot-b?p
ban
fo
gebeebt toa£ getoeefï lag bet aï boï
en aengefïen öe mal aen öe toatec-meuïen te f man
banbefóuptc*
menfeben ïicöamenaïjSbanpaetben/
ren ban be fïab bïeben 4 of 5 boob/ ban beeïege* ma£ om 't nanan te toeöec fïaen / fo beeft men bic
quetfï/ maet be febabe aen be peerben toagongeïnft nefïaen te fïgben en öicnec te maften/ befgelgUéar*
meecber ; ban be£ bpanbg 5yöc toaren bebaïben bepben be ruptcrjS bageïtjft^ aen allen 3nben ombe
fïab te fïecuen/ en merb ben 23urgemeefïerEupö(Fol.ii.) bc gebangene en gequetfïe ober be *oo boob ge* ïaub na Eeïanb gefonben / om onberfïant ban
geit
bïeben. %it ^e^iebe ben 24. &eptembn'£ na miö* tot bebocf ban be^o^ifïcatie.
Dag.
5^en 7. <!£ctobn^ qnam öe^ «Srabcn ban Cg*
<®en 28. &eptemb. i$ i^bomag JBo?gan / bie eer*
trjb? <èonbcrneur ban be fïab toag getoeefï / upt mour^ ilrgiment met 25 bacnbeïen boet-boia^
Cngeïanb toeber geneert. 3£efe toag ban be ftettin? in 't ^oo|b leger/ enffoegenben heer opöenïegen
ginne en graten gefonben / om in pïaetfê ban ^^nrp ^oe^b-geefï*
èaubernenr te toefen. <&e Staten babben te boren
^en 10. Octob?tó '^ nacbt|l / nam ben bpanb
ben Commiffarrë ban be monfleringe laneeïot $>& ben ^ie-anneïanöfen bijii in / en ïcpbe ttoee groote
rafrj^ gefonben/ met ïafl/ om bie ban oen üicijg^-rabe floepen m 't flat / öaerfe boo^gefienen toa£ / baet
en bc Iföagifïcact aentefeggen/ bat bet bare jBaj. mebe fijn boïft oberfettenöe / tot bat bp eenige ba*
habbe belieft binnen mepnig bagen baer en ben ïfcere gen baer na baer een tyugQe ober fïoeg. <j^p ben
25aron3©inugupaen tefcb?bben/ bare.ïlSaje|!ept^ feïben tgb nam bP ooft ben JÖattenbergfcnbbftin.
gocben toiïïe te 50" / bat Morgan aïbaer<0ouber^ <©p befen b[jft b^aeïjt bP fïjn oxfe^ut / en öeïette baec
ncne toefen fotiöe/ batfp-ïieben baecom tegen bare mebe bie ban Coïen be baert op Ifotïanb. 3&aec
jBajcfïepts? toiïïe niet en uegeecben te boen/ bat baer* na beben be bpanben baec befïe om öe baben en baert
om be bibber <^mrp bc pïactfc aen IBojgan ïjabbc ban Reegen ben af te nemen / of b^uebtefoo^ en
in te rupmen/ en fonben tot bienepnbebe^lfêaje* onb^upftbaer te maften/ öaer tegen bte ban bergen
alle ben öeboic öoen / maften nocb berfebep*
iCtaifï om fiept^ tykf ober. i^ier boo? toa^ een groten ttoift en
tiet 45aus
ben febanfen bier en baer in fpijt ban be bpan*
becnement fiuefïie / tnant be meefïe Cngeïfen l}ielbm 't met
ben.
%&$\xtn/
be
Seberïanbec^
en
Ücbotten
met
MoyDan 25ees
gan/
epntïp
bet
toouU
berb^agen
/
IBojgan
toeebe
geit oy5gn befen tijö regenben en toaepben *t fb feer / bat &m
joom.
(6ouberneur ban be fïab / en 3^nirp ober alle be ben bijft öaer ben bpanb op ïncb / ma£ boo; ben quaet
febanfen ban bec baben/ bocb ^urp enlEo^gan gefïaöigen regen / en bet ïopen ober en toeber ban be Unnöis «
maten geene goebe b?ienben/ en auamen feïbenbp folöaten fo bit» getoo?öen / batfe met en toifïen STS».
ben anberen/ en be peeren Staten maren in befen nmetfc eenen boet fïciïen fouben/ ewbaböenbeeïen
tlpifï niet toel te b?eben / b?efenbe boo? eenige m nocbfïcop: öefoïöaten mofïenmbaertoop gcaben
in öen regen onber ben blautoen bcme i Keggen / en
tan\}tnimun
bie
baer
upt
u'cbteujft
fouben
bebben
nonnen ïiomen : en \$ befen ttoift baer na nocb &i be ïoop-graben fïonöen boïtoatcr^/ rnbectoaenbe
booibcr uptgcb;oftcn / tot bat fïjn ^rceïïentie ban aïïe bagen feec getoetb^ / fb öat ben t^panö toeï
c^affau tufTeben ben 13* en 14. «©ctouet met bm 2Secgen-op-öcn-5oom febeen te bciegcren / maec
<$encraeï Bilïeer^ in be fïab quam / bie be fane mib« öat be belegger^ feïbe ban ben toinb/ ban ben regen
beïbe.
en aUerïep ongemaft belegert toacen.
%cfyt runtere banöc23acrcn 5?jn ben 13. Octo* motkt
^en
30.
^eptem^t^
beeft
JMïugup
mebeeom
een
SCnoec
bp$
met baec peecöen na E1K0 af^cfebeept / aïtoaec tmttum
utcuat
uptbal gebaen / op be gene bit tn 't noo^ben gele*
toau üe de: : gert
maren / boeïj merbe aï^ boen fonberïing niet fp toifïen te lanbcti / engnamengereöengeïgftoffp 8 ruptet^
ïeijeröc in
uptgeriebt / betoi)ïe be bpanb beel boo^ficlKiger ban* ban Énttoerpen quanten / en bebben 3 fóapttcp*
bübel en aen ben boo^gaenben ïmtbalgelecrt bab- nen ban ben bpanb met aï baer bagagie (bie ban
be / mant bet baet-boïn bieït fïcb binnen bc ïoop- Hlnttoecpeti quamen) getiangeti gekregen / en sgn
grabcn ban 't 3tegee/ of aebter be beggen bieten toeöerom t^dQte» met ben bunt na23ecgcn geftomen.
nacflen bp \}tt 3tegee maren / en bieïen be uptge*
25oben in 't begin ban bcbeïegeringe#berbaelt/^:tae£
baïïene fo met aen aï£ te boren: bet boet-boln ban bat eenige rupter^ ban öe SÖacjcen ttoee gebangenen K!ig^
bie ban be fïab fïeïöe beninfïacb-oojben/ omtrent binnen gefyoebt baööen ; öefe babben fp in betoa* «en roiitcf*
een mnfqnet feboot ban befïab/ beïluptecperaeft* ringe banfefterenvengeïfenfoeteïaecgegeben/ baec Sfïï
ten ebenmeï aen ben anberen / en baer toert ban eenen <0rim«on /Senbngban 25afquebiïe/fïjn ftofï en &$u
toeer-sijben bappergeboebten/ bic ban be fïab bal* ftoft. ©00? befen mibbel ben ©enbng en ^oeteïaer Iaec 0f«
ren nloehelijfc aen/ b'anbere toeberfïonbefe bjome* t'famen ftenniffe met be gebangene geftregen *ettal*w

bcb*

1588.
tefticliten/
Die Jelobe»
öe Jiloojr»
fcijans
oueE te les:
tocwu.

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
bcubcuDe / tocrbeu ten ïaugeu lefïen ban Defeïbc mi =
fl-ij acnaefocljt om eenigen gocöen Dicnfï aen oen tio
ninh ban &uangien te boen/ betloelhefp merhens
öe / 5(jn gegaen Op Den ^eere 25aron ban JBillugbp /
Die fp bet berfoeh ban Oen gehangenen te hennen gaben / bjagen fiem a0bij£ baat fp in Oefc fahe boen fou*
oen / J&idugb» beïafï ben batfe met De gebangenen
fouben banbclen ban 't oberlebcren ban De efp>oo^tfcban£
aai moojben
Den hertogDieban
parn'ia
na langen
banDel
en beel
fpljier
ober /met
begebange*
nen Rebben gcïjouöen / 3tjn fn ten lacfïen met Den anDeren geacco^Dcert : ober fjet ïeberen ban De fdjanfe /
aï£ hebt om Doen boo? Den ©enbng / Die öifttuttè bet
booft ban Dec toaebt baer op mag/ al£ Ijct baenbeï
ban 23afqueüiïc De maebt ïjaÖDe.
%lk fahen beïept 3tjnbe/bebben De ©enbjig en &oe*

Panttï
ootH Vaoji
öenmeri
omtrent
be^aa?ö

,1

tcïaer
beu qnantfu'ps
Den / 20.
met
Den
bonneten
berïiefenbe
gaeni&ctobec
binDen '$
bp abontg
Denif ectog
ban parma/ met bueben ban De boojf5. gebangenen/
Die Daetom luaö tomen bernaebten op Den legen
«Üioojt-gcefl / Ijcm aenDicneiiDe Dat alle Dingen beet*
Dig en toeï befïeït maten om betfojt te ïebecen.
©e hertog ban patma nocbttoijffelenDeaenDe
troume ban Dcfe / onDerbjaegDefe fcif feet feberpe*
ujhopbegelegentbeptban Defe &ebanfe/ en ban De
gene Die Daet op commaiiDecrDe/ enbanbe&olDa*
ten Die Dacr in toaren / en ban Den miDDel om De feïbe
ober te geben / baer en boben nam bP öacc ben eeb af/
Dat fp ter goeber troutocu banbeïbeu/en De De baer ont*
fangen öet Sacrament De£ %\tnzt$l op ba« maniere /en alg bP nn meenDe ban baer genoeg berfe*
hert te 3ijn/ gaf Ijpfe elft een goubcn heten/ enne*
loofbenfe baer en boben elh noeïj een fommc geït£/ in*
Dien De fahe geïuchelijh qwam te fucceberenenafte
lopen. 2$efïelt baer na een goeDe menitbte ban fijn
uptgclefenfïeboïh om De &cbanfe ban baer in fijnen
itaem te ontfangen: Doet niet te min Den ©enbng
en ^oeteiaer baer banDen met lonten op Den engge
binben / en boeclj t bp elh een &olDaet met een bloten
pongiaert in DeöanD/ om fïrahjj te bootenen /in*
Dien men in 't mtnfïe betmoebcn op baer quame te
ferijgen/ Dat fp niet rccljtbanbclben. ©aerentuf*
feïjen Ijabbc ïDiïïugbp De Scijanfc toeï boo|fien met
bolh /en lepbe op De ©ijhen / Die ban tocer-5ijbcn aen
De gragtcn homen/een goet bed hloehe mufquettierg/
en m liet poojtgen baeu boo? bebpanblanhginhomen fonDe / Doet bp Öangen een pfecen feboof-poojte/
öctoeiuc, boben met een hoo?be bafï mag / op Dat Die
afgefneben 3tmbc/ en betfcljofneberballenbe/ ben
boö?ganh foube benomen toerben .
%\k fahen aïbug befïeït 5tjube / bermaebte JtëiHug*
bp De homfïebanDebeïegger^metgcootbecïangcn/
Die epntïijh Doo? tytt Doojgejlchen Hoo^b ïanb tteh^
. henDe met bet ïaeg toatec / De pookte ban De $oojö^>cï)an^opcnboiiDcn / gcïijhDegelepDet^ Den-IieDen
berfehect Ijabbcn: ö.icc tua^ ooh eenen algereet Die
Öaer in fpaenó bjienDeïijh toilhomïnet/ aï^ernu
rnpm 50 ban De boo?fepbe en boomaemfïe bit^
nen maren / bieu JBillugbp feïbe met fijn Jjanb be
fcoojbe af/ baer meDe ï)ec fcl)oof opgeljouben too?be/
en ber flopte alfo ben inganh / battct geene meer boo|
honben/ en pïotfehjh moflcn blijbenfiaen: bie ban
binnen bieïen op be ingeiatene bapperhjh / baer ban
ben meeflenbeei bjerbe boot- gefïagcn/ be refïe geban?
gen. <é;imflon met Den &oete!aer toellettenDeop
ïjaee fïnft3ön 't ontfp?ongen/ bemijïe bk gene biefe
bctoaerben berfcï)?iht toaren. %\$ be gene bie bupten
maren öet beb?og merhten / ruitten fp met getoeïb
De beneDenfie palïefaDe om berrc/ en Doen eenen ge^
toeïDigeri aenbal op De Scfjanfe / maer en honben
niet uptrecljtcn / Doo? Dien op ben biel gehooht ma£/
enDatnoel) een tluebc Ijcheï -tuerh boben op bc bo^V
baere fïont / en batfe toeï bapper met öet bantgefcljut
ban bie ban binnen merben gegroet, ©e $armafc
fïenbe ïjoc fp gebaren toaren fleïlent aen 't ïopen / öen
mapenen toenj toerpenbe / bk op be bijhen berbo;^
gen ïagen / fpjingen met een furie upt baer ïage met
een fcWcM^h gehrijt en geb^up^/ben bïucbtenbe na
topenbc
/ en na batfe t'famen op öaer babbengp
IV. deel.

ïofï/ enbebcn niet ban Daubmi / Haen en herben
onber ben boop baer fp ten Dihfïen loaren : .mibbeier341
ti}b quam %tt mater baff aen/beeie ban be bjlucbtenbe
ballen in De holhen en graebten ban bet j3oo?DlanD / en berDjonhen / baer 3ijnDer boben De 300
D00D gebïeben / ennoebbeeï meet gcqnetfï. ïï&ebi*
fonbcrfïe gebangenen maren befen : 3£on ^oan be
lïtëenbofa / een paffeiijh out man / Die in 't<$afujup£
ban fijn quetfure fto^f / eenen anDeren jenh man /
ooh geuaemt ©on SoanDe^enDosa/ ©on<6ie^
gorio Iditegl ©on Cb^ifiopljoro öef>o?re^/ ©on
<6oDefrop De <6o?Don / ©on Crifïana Sigincabe / en
©on goeben
SCIoufo bupfe.
9(biaque^/ al t'famen ^pangiaerben
ban
©e ttoee jlpaenfe gebangenen/ om batfe gebam
gen toefenbe / ben &enougen ^oetelaertotberra^
berpe babben berforbt/ merben bpfententieban be (v . .
ïirijg^-racb
temojben/^
}
mclhe fententiegeconbemneert
ooh ter emutk geftangen
geflelt i$.
2wKï
<0^imfion en Den ^>octeïacr tocrDen betifpt / Datfe SenDiemet
baer religie berfacht/ en eenen balfcïjcneeDgeDaenöeumften
baDbcn/ bocb fp ïoocbenben fuïh^.
SSSB
©en ai.^ctob?i^biebanS3ergenopEoomfehere toertungej
tijbinge ontfangen IjeüuenDe ban bet bhiebten ber ijangra.
^pacnfe Blote / en bat befelbeboo?t0inbupfentpe*
riculeu atbter «ïcngeïanD om / beele in l^IanD ge^=
fïcant / en omgehomen maren / fo bebben Die ban
bergen op Den Eoom met Ijtt luuDen Der grote hloc*
he / .en p?cDihen <6oD gelooft / en 0e£ abont^ Ijet
grof gefebut afgefeboten / en boojt^ alle tehenen ban
blpfcbap getoont / met bieren / fcljieten / trom*
anDer^.
melen en trompetten; tyanben ban $ch- tonnen en
©en 2z. <®ctotyi$i$ fijnf^ïcen.ban^afTau in
be fïab ban bergen op Eoom gehomen / om met fïjs
ne tegenmoojbigbept be foIbatenenbo?ger^mocbte
geben / De jfojtificatie merhen te bejïcbtigen / en
goeDe o^D^e op en in alïc£ te f!ehenmetDenboo?f5»
j^eere JBaucit^ ban j^affau / quanten ooh eenige
anDere peeren geDeputeerDen ban De Staten/ en on*
Der anDeren ooh meefiee3[obanban<&Iben-35arne*
belt/ 3£bbocaetbanben3lanbeban^ollanb. ©e^
mibbag^ btelben be peeren alle t'famen baer uocnmael in tyt ^of bp ben 25aton JBilïugbp / en maren wnotinn
toel bjolijh / na ben mibbagb bebe De ^ecre meefïer tuffrtjen
3oban banaibcn-23arnebeït grote hlacbtc aen ben jES
boomoemben Saron JDillugbp / ober b«t45uatni* tamêts
foen ban <6eertrupbenberg / batfe fym fecr rebel jj«f!0c
aenftciben tegen De peeren Staten (6enerael/ feg^ §g^
genbe batfe baer ober moflcn geflraft toefen na ben 23awe\K!t
epfclj ban be fahe/ IjetmeïhebPfVpbemcnnotbtan^ Jwn««
niet honbe boen / 't en mare be fïab meberom gefleït ££™.
mare onDer De geboo?faembept Der Staten j berfoebt
Daerom aen Den boo?f5 23aron Dat bp fijn belofte
foube miïlen geDenhen/ en fo b^c öeur eenige p?o*
pooflen bielen tuffeben Den boomoemDen S5aton en
Den feïben ban <®IDen-S3arncbeït / Die toat bebig
maren / inbocgen Datter gefept fouDe jijn getoeejl/
Dat bp ajbien ben 23aron fijn moo^b en belofte niet
na quame/ be Staten nocb mei tnibbeï miflenom
bit fïab meberom onber ber Staten gebiet te brengen jfo ïjeeft be boojfs- 25aron baer upt oo?fahe ge^
nomen/ om namaeï^ te fufïineren/ ja inbmhupt
te geben/ bat uptbefetooo?ben geboïgt igjjetber*
ïie^ ban be boo?f3. fïab ban <6eertrupDcnberg / en
bat befelbe bm bpanbobcrgelrberti£ gemogen/ fo
tot fïjnbet tijb berfiaeïb fal mo?ben. <5en bag ttoee
of bne baer na beriieten De bnanDen Den Mottnu
bergfen bijh: ben 30 ©ctou?# betlieten fp Den Dijh
ban bet^oo?D-ïanD/en namen bet gefebut ban Defeibe
Dijhen toecb /De bmgge Die ober tyt gat ban ©?ie-an^
nelanD geflagen toa^ / b?ahen Die ban bergen af/ en
bonDen eenen boogbupt£ flapenbeop ben bijh/ betoeihe getoaer too?benbe bat bp flapenDe ban fijne metge^
feilen
berïaten
baD fïjngoen
Ibfé45 gcnaOë
Daer aen
quam toa#/
fijn <£rcmct
iabe ban/ '|Daeg^
liolm^/ ,
De peeren ban ïiencnburg/^ïbeii-^arnebeït/©aïh/
Bosbergen/ en meer anDere in De fïab ban 23ergen.
©e folDaten om De peeren bave hloehmonbigbfPt «
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men niet Dan De toppen ban De baenbeïg moeïje i<88.
ften/ nu toeröen fp ban De fluefcen Die op De Catte
ban De 25u£ pookte fionben Dapper gequeït / en toer*
Den Daer beeïe gefeïjoten / fo Datfe epntïijn ïjet op
Dentlijït treehen lieten bïijben / en Daer ban nialhau*
Deren fctjepDenbe/ fo lange met eenen boïïen loop
geïijheïijh liepen / tot Datfe tegen bet feïjieten met
De naefle ïjeubeïen beDeht toaren. ^en geïjeeïen na*
boïgenDen nacljt ïjoo?bemen niet ban trompetten en
trommelen om tebertrechen/ en ïjet roepen en ïjit*
fen ban be toagen-ïupben Qic De bagagie boerben.
Booj Den Dage raeD facï) men ooh ïjet Eupt-ïcgcr aen
aïïen
hanten in 't /D^anD
fïaen tyau
/ en trochen
regeï-recljt
na Calmtïjout
fleïïenDe
feïjiïttoacïjten
op
berfcljepDen bergen om ïjaer te toaerfeïjoutoen fo Die
ban De fïaD uptbieïen. %\$ 't hïaer DacD getoo?ben
toa^ trok IMÏugbp met 21 baenDeïen boet-bo!n£
en aïïe [)et ^eerDc-boïh ter Ï0outfer poorten upt /
met (jem nemenbe ttoee jpaïconetten / De fcïjilttoacïj*
ten ban ben bpanD Dat fienDe bïucïjten toeeï) / Die ban
be fïaD nemen Dei&cencïjeen enUleger ban De bpanDen
in : ïjet boet-boïh bïeef op Den &a-berg fïacn/ De
rupterpe rennen Den bpanD na/ enhomenaenDen
ïjinber-toctjt / jochenbe en gechenöe met De bpan*
Den
/ op Datfe ïjen upt fpijt heeren en becfjten fouDen/
nonnen
bctfiaen.
"3|onh{jeer
SMjan
ban
^ucïjten*
b^oeh <£ometcc ban jpautoefê 23acr tecD met 5 of maer alfa Dat aï te bergeefétoag heerben fptoeDer*
<5 peerben met een boïle geloop ter pookten upt na om / cenïge toepnige Die nocï) in 't ïeger ïjicc en Daec
Den &ant-toeg tot boo? bp be$ bpantg Hcger/en gre* gebonDcn toerDen / tik toerDen D00D geflagen / upt*
pen Daer tbjee rupterg encenjoetelaee/ en nemen genomen
ttoee of Dn'e bjoutoen Die |)et ïeben gefcljon*
hen too?ben.
- fltl„h„c Daer in fpijt ban De bpanDen een soeteïaer met fijn
55e J^cere 23aronï©iïïugbp beat t'famen in eenen
|o"anüfucijs &arre
D?ieHegtonnen
op/ omenb?engenbie
ban
boo?-bpenfijn
er in bier^
De fïabDaer
: macr
Den jongen ring roepen aïïe be öit-meefïerg en ïf op-ïupben. <Ön tanIDils
ifler een uptbaïbp bc Cngeïfe aïfo De Sit-meefïer «ïl&arceïijl 25ac]c noclj Den bp*
0$ïe te bermahen
02?*
fe «Capu
taet.
tooo»genomcn
tegen beg anDeten Daegg / upt De anD met een Deeï rupteren na reeD / DeDe ïjem een ïugbn
goeDe
ïo^ie
foehen
/
maer
toant
ïjp
niet
boon
quam
/
ge
Cngeu
tepneit/
Die bp De poeper toren i$/ biel ïjet boet-boïh
mijne
op
ïj# Itegcr DejS bpanDg/ toant ober De gracïjte en Dat De Ceremonie Die ï)P gebntphen toiïDe geen
toert in Der tjaeft een bmgge gcfïagen / befe fcfjer* ïanger uptfleït moeïjt ïijben / Detoijïe ïjp DettoiïDe (laet eenjooh benen
mutfeerben aen Den ïjoïtoegmetDe^jtaïianen/ Die Doen fo men Den bpanD nocï) in 'tgeficfjteïjaDDe/ fletg/
bjele2i5ac)C
Öttmeee
op fint <&eertrupg-berg ïagen / De peerDen baïïen ter fo heerDe ïjp Ö^m na De fóapitepnen ©eer / ünoïïe^ / öttraéea
fier pau*
©Mailen iBoufer pookten upt : $arfcer ïjout ïjaïte op Den $archer en pouïij / Die ban fïjne natie toaren/ en ÜtöDers/
in
't ge*
ooh meDe na be föit-meefïet|&auïu£2$acrcen$e* be blurte
1 bïache berïanber
op
ïjem
begeeft
Pauïij
/
-berg
Wngaert
Seaeröe
toefenbe
/
en
fepbe
tot
ïjaer
/
toant
(jet
banêer» belt na 2$urgbïiet. 55en 23acren toaren ban befen
firfjte ban
gen-op- uptbat niet bertoittigt : De ^oogbuptfe Die op ben eenc ouDecnpnjfeïijhegetooontei^/ Dat Degene Die aubetn
z.om. jjjft.{,erg ïagen nomen af in 't beïb Dat bigt onDer fïg in Den hrrjg hïoeh en manïijh bectoont Hebben / tenbebns
eenige geDacötenifTe banïjarehïoehïjepben b^omig*
Den föa-berg
ïept/ en fïacn
aïïenrhen-SnaberenDcbïijben
omtrent
Den Wijnberg
/ beeïe begaben ftg agter Öepb genieten / en Dat ih feïbe met mijne oogen ge*
De toaïïen en hanten/ D'anDere lohtenbebefeerbe fien öebbe/ Dat in uaï t'famen 3ijn aïïe Die DcugDcn
en uptgebaïïene bafï upt / en meenDcn Dat onfe rup* Die in eerïijhe föibber£ en hïoehe bjome foïbaten toer*
teren ban be gene Die achter De toaïïen lagen / fouDeit Den berepfeïjt/ baer ban ih totgetupgenroepeben
Dapper aengeïopen ïjebben. ©eer/ met Bern nemen* bpanb feïbe / Die Daer ïjenen treht / en Dihtoifé t'fijn*
De 30 mannen te boet/Djijft De Jif oocïjbuptfebanacïj* Der grote fcljaben ïjeeft bebonben / toat gp boe?
ter \j£iet boojDeeï. partner balt ïjier op aen / en hcijclj^-ïupoen 30't. 55e boo?ïucïjtigfïe b^outoe [ja*
Daer me De 35uptfeii tot Den Sa-berg berboïgenDe/ re Majeftept ban CngeïanD (toien^ bebeï ih in De*
machte Dat'er niet beeï af quamen. <£en jonh <£beï* fen / aï£ Öate Huptenant en &teDe-ïjouDer Doe)
man genaemt karlij/ Hapitepn baueenBacnDel bereert u al t'famen met föiDDerfcïjap : en eïh bpfon*
boet-boïït te paerDe 3ijnDe / en met J&uxner Den aen* Der met fijnen bïoten ftoaerDe foeteïnh op ïjare feïjou*
baï Doenbe / toert gebangen / bermitg fïjn peert Deren raheïge/ fepbe I ontfangt fietgeDenh tehen
ïjare IBajefïept^ feergoeDentoiïIe en genegent*
een^-ïoop^ in 't mibben ban 't ïeger Doo? ïiep / fonDer ban
Ijepb
/ ïjet toeïhe gp-ïupben met utoe b^otnigijcpb
Dat ön 't óp-öouben ftonbe / ïjp # Daer na bettoiffeït en hïoehDepb
berDient ïjebt* £>p beDanhren öem
tegen ^on 5lan be .JBenboja / Die ban eenen ouDer
toa^. 3£?ie of bier ober-ïoperjf upt fijn ïeger fepben ïjoogïgh / en ftooeren aïïe t'famen Dat fp fïg altijt
Dat De if ertog boo? IjaDDe ijet ïeger op te boenen, fouDen D|agen geïijh eerïijhe bibberen toe f!aet / <&ob
aenroepenbe tot eenen toucher/ inbienfp
5©en
toert'er eenen generaïen
upt- aïmacïjtig
eenen baïfeïjen eeD Doen / ïjicr ban ïjebben fp ïjier na
baï opii,De Bobemfyig
j^teenbetgfejpbegebacn/
banmeeflaïïe
De Mïstetg en ïmecïjtcn toeÏ3ooof!erh/ DanDcbp* b^ieben ontfangen onber 't3egeï ban ïjare JBajefi .
anbqüam niet upt/ macr bleef in fijnen ïeger/ bocï)
5©e bo^ger^ / foïbaten / mannen en bjoutoen/
toer ter + bah iliapitepn©eer^ boïft/ DicDenfcDar* jonh en out / aï toat'er in De fïaD toaö bo^flenter
mutfel beginnen foubcn / uut ïjet bpanb^ ïeger pooien upt/ en ïiepen eïh om 't feerflèna'tl.cgec
D00D gsfrtjoten/ enngcquetfl.
Dcg bpanD^/ en DooKnuffcïbcn nïbat'ertoa^/ fa*
©e^etto* 5^ep nacïjtg tuffeïjen Den 1 1. en Den iz. c^obem* gen met bertoonDcringe aen begrote ban 't begrijp
Mama Dcc ^ paften De bcïeggerjS [jet Boojt ïeger / en ïjet Deó ïeger^/ en aï't toerh Dat'er* gemachttoa^/ en
begmt m fïot ban ^aïteren in b^anD / en omtrent 10 uren maehten eïh fijnen bupt/ toant De bpanDen Daer ge*
neger bot» üectrocfteu fp ban Den ïlijfrcï-berg en ban Den Boo^t- ïaten ïjaDDen grote menigte ban feïjuppen / fpaben /
harren/ tonnen/ mufquettcn/roer-S/
tcffi* See^ / m iï°niim oae,: fo ïans^ «n flaclj o?D?e tot ïjoutoclen/
fpifen
/
ïjarnaffen
/ fïojm ïjocben / en ban aïïer*
' Dat
De
ïjutten
becb^anD
/
en
ïjaer
25agagie
na
't
Eup*
Den geboert toctDen / aïg f\i aen Den 25aï quamen ïjanbe gereetfeïjappen. 55e foïbaten en arme D02*
ger-S bonben baer bjant^ genoeg boo? Dengeöeeïen
op
Den toeg
ban / ïfubergen
/ Diefpaenfyatt
't bofeïj
bergen
ïtomt
Daer mofïen
bïoot ban
ge* tointer/ toant Debaïhen/ flijïenenfpannagieDaec
' toen / bu£ lange en berre toaren fp getogen Dat meDe fp gare fjutten (Daec ban feec beeïe parTcïrjh
bcrtonen/Docn een uptbal in't $oo;?Den ban bet jrab/
Dan te bccgeefé / toant De bpanb quam niet upt.
35ie ban 2i5ecgen-op-Eoom ïjaDbenapeenfeher
boïtoerh Dat fp noemben 2$oeren-berb£iet / ttoee
fïuchen gefctuitg gefteït / en fcïjoten Daer meDe Doo|
DeEaïepc ( Die tuffen Den öogen en togen $oo?tgeefï té) toeï DappcrïnhinDegbpanD^Heger/ fulp
Datfe aïtemet met een fdjoot / Centen / ^rïjoofben
toijng/ Connen biet£ / ennodjfomnrigemenfcljen
om berre fcïjoten / 't toeïh fp upt De gebangenen Daec
na betfïonbcn : tegen Dit fcïjieten fetten De beleg*
/ 't toeïh niet
fcïjang-ho-tüen
befe /JDaïepe
ger£
toeeï fjoïp
fo Datterbolbeeïe
gefcljocen toerDen.
^en 5). Sobember quam De <0?abe ban jöojtljum*
berïanD/ enbenBmbaffabeur^loïjanBorit-S/ met
ttoee ban fijne b^ocbc t$ / en een groot geboïg ban C*
Dcl-ïieben upt <£ngcïnub binnen Reegen : menfjeeft
alle ïjet gefcljut groot en hlepn afgefcljotcn/ en De
grootc
tot ïjaerber
55e <*0ja*
be toa£hloh
ïjiergehipt
genomen
om De acnhomfte.
fïabenomDc3keDer*
ïanDen te beften, ©e ïfeeccxéeneraeï^oritg toag
ban ïjare iBajefïcpt aen De peeren Staten töeneracï
gcfoiiDen
"ÉmbaflaDe/ toat fijnen
ïaflgetoeeftig
fuüen top intecgeïegenDerpïactfen
upt fijne
pjopofitie

groot
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gemaeftt babben / toaren maer gc=
waren)
/Foi 14) Stoot
bïupfïert/
en ban bnpten toat geb?ant»
O^ber be gc^eele fïab toa£ groote bhjbfcbap om bit
fttjap bin*
nen23er* baefïig en onbertoaebt bertren baerber bpanben / en
fp bebben ben 16. jj|obcmb?# <&obt opentlijft ban
gen op
goom/
bareberloffingegebanftt/
gelooft en gep?efen ; en
bankfeg*
i$ baer nabpber<®berbeptgoetgebonben/ en ban
gtngeen
tnfSïimge becpupen af-gelefen/ batmeneenenjaerujftfenbierË5,SS öaS bouben fonbe op ben 1 3. $obtmü?ig / op toeïften
Danken
bag ben bpanb bertroeften toa£. m$ abonbg ging
toter-oag, bet op een bieren / men ftonbc boten noch firn ban al?
ïe bet febieten/ bepbebangtotefïucftenenbanb-ge?
fcöut / ban bet bïafen bec tompetten / jtocn bec
/Ccommelen / ïnpben ban alle be foïceften / gcoot en
Hïepn/ bepecen/ jtrncben en coepen op alle boeften/
bepbe binnen bec fïab en op be befïen fïonben menigte
ban pen-tonnen en b?anben / men too?p met biecpijïen / en alle teltenen ban b?eugbe toecben beb?ebcn,
3£e fïab bfelb een groote niaeltijb / baec te gafïc
toaren be l|eere Baron ban HMIugbp / btn <8ouber?
neur|Bo?gan/ beöitmeefïergenlfop-ïuuben/ be
oube Jfêet-bouber£ en alle be treffeïnftfïe ban bet
fïab : naberbanb beeft be fïab uptgebceït onbet be
iïitmeefïer£ en föapitepnen gcote bierftante goube
penningen/ met fïab£ toapen / en ben naem ban biefe
gefebonften toaren / mit^gaberg be oo?fafte toaerom.
«flfëaee op bat ben bpanb niet fonbe fdjijncn niet
SDaerjten*
bonk bp
met allen upt-gereebt te öebben/ fo ging bP Wen?
<5?aef
bael en Caïrntbout befcljanfen/ om Die ban25er?
gieter
Snijitaan gen-op-Eoom Ijacr ercucfïen te beletten/ en ïjieib ooft
M*n«*
belt bele* een beeï bolft omtrent ^oog-firaten / afê of bP met
gerr/ en na be bojfï eenig erplott op be €pïanben toilbe boen.
ttuee
3&e ifertog ban $arma ï>ecft na bet innemen ban
maeuöen
20on / <S?abe gieter <£rnfï ban «JIBangbelt met 1000
iieiega
rnpteten
/. en 6000 foibaten te boet gcfonben bao? een
ober-ge*
gebert»
fïebeften in §tt obec-quactiec batt<6eibcrïauD/ ge?
noemt Jfcacbtenbonft / gelegen op ben toatecbloet
Mtt$l ttoee mijlen ban <0eïbec / anberbalf mpban
&ttaïen. Wtn oberpen JBatten ^cbenft ban Mb*
öegem/ Detoeïfte lafï baboe ban §et obec-quactiec ban
<0eïbecïanö bet feïbe te befebetmen / babbe albaee in
befettinge en gatnifoen gelept fijn bane rnpteten/
fïerft 1 5 o man/ en fïjn baenbeï foïbaten fieeft 9° man/
bet baenbeï ban ïïnoou 80 man/ bet baenbeï ban
Ciccoutt 90 man / en ban ïjtt baenbeï ban ben ï^eere
ban Mtli$ omtrent 4$ foïbaten : metbibjegtoagDe
fïab feet toeïboojficn/ tnaer met toepnig ïanft ge?
meer/ en aïïeenïp tuffeben z en 3000 ponben pnïber.
.f^an^beït baet boo? genomen toefenbc / ^eeft be
fiab terflont op-gcepfebt / fp bobben 't feïbe af-gefïa?
gen/ feggenbe fp babben mibbeï ombeer te quijten
aï^ eerïöïte foibaten toefïaet/ en bat fpgeenanbec
bebeï babben ban be fïab tod te betoaren / en bat be?
bel mofïen fp naftomen/ toerfteanttooojbeontfan?
genbebbenbe/ b«ft bP $Ü3 terfïontbaerboo?fïerft
gemaent met feïjanfen en ttoee ïtatten / bic feer boog
•jbjaren / baec op fïeïïenbc grof gefebnt / baee mebe bP
gcoote fcljsittz in be fïab gebaen beeft / bpfonber in be
bupfen j b^ beef* oofe be beïb pookte met febteten
©en <0j
feec befcbabïgt. 5^e foïbaten baerbimien teggenbe/
becllen
bebben ben feec tucï gcqneten / en bebben benobec?
^ctjenlï
fïen ^cbenft met bncben ban be geïegentbepb bec
mm
aen Die
fïab geabbecteert / ën begeert bp ben toiïbe laten toe?
ban
3©act)ten ten/ of baec mibbel toaó om bcn-ïiebcn te ont fetten ;
bonk,
bp^ beeft benx7*#ctob^ba€ropgcantmoo?t/ bat
bp baer-ïupbec feb?ijben^ knel fobbt ontfangen / en
bat fp bem fouben toe bertrowmen/ bat bp baec foubc
ontfetten / bat fp l^tn baecom mei fouben bcuben a\$
goebe b?ome ftrijg^-ïnpben toebeboo?t / fy# babbe
Daec toe aïgereet een beeï goebe urjK$ ïupbenbpbec
ïjanb / en babbe be* Staten aï te boren baec ban ge?
fWfêeben/ en toaebte meecbec buïp ban baec / bit mai?
tn efect \3tt fcb?i)ben batiftfeïf^gefienbdJbe/ ban
aïfo bet een ftïepn bnefnen ma^ / en bat ^tt in 't toa?
tec toag getoeefï / ïjeb ift \ytt niet al pecfecteïiju fton?
nen ïefen/ bocb ben fin toeï becfïaen / en fïont op 't ïe?
fïe/ Datnm in mijner &cbanfe op bec ©ocen /
onbecteïtent
Mareen Schenk van Niddegem, Ovcrfte.

<©nbce aen fïonb met fïj'si epgen banb noefj ge?
febjeben / gp moogt u bafï fyitt op berïaten / bat ik
mijnen bïijt niet fa! fparen om u te helpen/ enuia^
een bnefften feer ftlepn geboutoen / baec ban f^tt op?
fdftift bja^/ A metfieurs Ie Gouverneur, Kapiteyns
& Officiers a la ville de Wachtendonk.

3&ocb be <6?abe ban IBanëbeït feboot fo getoeï?
bi$ in be fïab/ niet alleen met tmee gcote fïucften/
maec ooft metbiec ballen/ fo batfe baec in be $iel?
bec^ mofïen ontboubcn / en ftonben geen tegen?
toeec boen/ nocgtan^ bieïben fp bet ttoeemaenben
ïang/ macc epnbeïijft sijnbe feec becmoept ban maften
en blaften/ en bat be bo?gecen feecontoiïïigmacen/
boo^ bïen baec bupfen feec ontcamponeect maren/
bat ooft be foïbaten genoeebfaem aï baec fttupt bet?
fcfiottn babben / en batfe geen ontfet becnamen / fo
bebben fp be fïab opgegeben nabatbacen<6ouoec?
nenc boob gebïeben toa^ / en 3ijn ben 20. ^ccembec
met baec 5ijb-gemeec en be cuptec^ met ftaer peerben
baer npt getogen / mebe nemenbe faft en paft / fo beeï
fp blagen moebten. «f^an^beït na bat bP ojb.je in be
fïab gefïcït baboe/ en met garnifoen booten/ ïyteft
bP be refïc ban fijn ïeger geïogeert in 't ïanb ban <6n?
ïift / baer men baec be ftofï geben mofïe be refïe ban
betointecgeburenbe/ fonber aen teflen bat bet nen?
traïe
ïanben toaren / bit ben jfèeberïanbfen ftryg niet
aenginft.
3Bp bebben biet boo? berbacït bat be berfettinge
ban be IBet binnen Ktrecbt boo?banben toa£/ en
batbc(a?abebanB>eur^/ al^^tabbouberban^t^
reebt niet ban meeningetoa^ (niettegenfïaenbebe

©ecbaei
Srfe?/'
ro'Sty
anno

reeommanbatie-b?ieben
ban" bc fóoninginne
ban Iï88»
€ngeianb en beg^jabcnbanlipcefïer)
benS^uc?
gecmeefïec 5^ebentec in fijn ampt te eontinuecen/
maec bat bP ban meeninge toa0 DielBagifïraette
berfetten/ boïgenbe fïjne infïrnctie* 3£en tijb nu na?
ftenbe / en bat be<0?abebanlBeur£berfïontbatteB
bafï gepjactifeett toecbe / om tec contcacie booj eeni^
ge ban be ^opïupben en bace aenbangcren /ben
Söurgcrmeefïec <0ecacb ©jouninft / genaemt ban
3£ebentec / baec in te bouben/ beeft bft ooft fecteteftjft
boo? berfebepben bo?gcren (baec fipbemopbecliet/
en bien lp betcoube ) boen becnemen toattec om
ginft/ en toat bec anbecen meeninge en opfettoa^/
om 't feïbe fo- beeï ben mogeïgft toa^ te boojuomen.
2ïn be fïab lag boen een Compagnie rupteren / maet
niet fïerftec toefenbe ban 60 man/ bacrfiïtmeefïcc
af toa^ Capitepn 25ïunt / Cugeï^mani bit maec eé?
nige bagen te bocen ingenomen toag/ en toa£ gebefïi?
neert om na boben te treeften bp^cbenft/ banbe
23urgermeefïec ^ebentec babbe bem aïbiec op ge?
bouben boo? et tenjftc bagen : noeb fo toaren binnen
Mtrcibt ttoee Compagnien boet-bolft / baec Capi?
tepnen af toaren ^uïiacn ïileecbagen/ ban '^ ^erto*
gcn-bofclj/ en JDatbieu be ©illeer^ / een J^aï? Capi^
tepn.
W)e getooonte ban 't becanberen ban be iBagïfïcaet t'Htcecbt $/ batfnïft^getooonlijftgefcl)ic0e
ben eerfïen #ctob?i^ na benoubcnfïnï/ bat i^ ben
1 1. na ben nicutoen flijï. Mn cenige bagen te boren
toecbe De£ nacb$ ban eenige bo?geren / Die be toaebt
niet babben / mebe contra-toaebe gepouben / en öab?
bm mebe ï^ct tooo?b of leufe / fo bat fp ober aï gingen
om te bernemeu toattec omging. 3£cn 13, ^epteni?
tyig
ouben fïijl
7 $ben
't gebeurt
ben ILicute*
nant naen ben
©aenb?icb
ban
boo?f5. bat
Capitepn
^u?
ïiaen ïiïeecbagen ben ^opïupbcnbecbojgerpeaen?
Qcbitntljttft I bat eenige ban bate foïbaten / en ban
Capitepn ©iïlecc£ foibaten babben leggen fpeïcn
op be peecbe-marftt in be toeeft baec te boren / en bat
aïbaer bp baer genomen toa£ een feftec perfoon/ baes
onbeftent/ bit baer fcube gefept bebben bat bp een
ban be bo?gec tfopïupbeu toa^ getocefï/ baec bjagen?
be onbec anbecen / of fp foibaten toeï toifïen toie bat
fpbieubcn* baec op be foïbaten boo? anttooo?b£fou?
beu gegeben bebben / top Dienen ïjace .ïfêajefïept ban
€ugeïaub en be fïab : ban beboo?f5, perfoon babbe
baec op gefept / gp toet! nu niet toien gp bient / maec
«c
3Ff4

♦4

£?enrtk
■jail 0 .3;
rjiigcn ges
toefen
ban üt
23oigetj»e
t'Bctettjt
luert op
39afenbe?g
geUangeii
gefet.

öefolutfe
bp De 23o>*
l£opBec
ïupiKil
t'Btwrtjt
genomen
ben 2 ?.
«êepttnu
betu88.
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eet 8 of 1 o dagen fuït &i r \wi?ccii/ m ïjec faï u niet te*
geiig gacn : de ^oplupünt öec bojgetpe öcbbenbc
uctfïaen Dat defe pjopoofleu gehouden toaten ge*
toeefï bp Vendun fïatifj.banöatingen/ genaemc
de45apctt/ na hec uptjjang-bcfd daec hP toeleec*
tijbg getooonc ïjabbe / eu mtetpjetetende btftitir
tooójdcn/ datfe febïtteii? toaten/ en toatandetgin
hadden/ en datfe fïcccfecnbe toaren omdcfoldaten
op te cocftcucn / (o hebben fp dit de JBagiffcaet aen*
gcdïent / begetendc dat de JÖDagifïcaec ïjem ont*
bieden fouden / tjtt toelft fp den felben morgen ge*
daen hebben / bp öem 't felde beftent 3jjnde / en
bat bphaecbo^det niet toildcanttooo^dcn/ maec ec;
nigetooojden fpjaft die ft>iupden Ijen aentogen / al£
tot ïjaten achterdeel gefp?often te 3hn / ïjebben fp
Öem doo? den ©fTïciec op #afenbetg / de£ ffadg ojdinatie gebanfteniffe doen lepden / 't toelh ondec de
bo?gecpt bomende/ te meet onrufïe bettoeftt öeeft.
^)cö felben daegg öebben de ^oplupbendcgacfc
tetnocn^ defe nabolgende tefoïutie genomen / dat
of 't gebeurde dat eenig alarm binnen de fïad foude
mogen opcijfen / 't3pbaub;aubofandctfïnr0/ dat
de boo?f5. ^opïupden of bojgcepe gehouden fouden
3ijn de Ucijggftapitcpmn en foldaten (aldaergatni*
foenljoudcndc) te laten paffeten top oubchtcuutcllt

na ö'accenbacude!
en loop
-ulactfc /beftent/
defelbe fondec
Ijare $*api*
tepnen
den bojget
$>oplupben
daet
tcgeng te doen of't fenic te mogen beletten in eeniget
ton£/opïijf-fttaffe.
Ban tortftc tefoïutie de <0?abe ban löeutggeen
feenniffe noeïj toetenfebap Ijabde / l)ebben oott de
hooifj. bojgec $oplupben deg anderen daegg '0 ac(jter-horu£ ren tujee uren / bp den andeten bergadect
getoeefï in tjaec-ïicdet hamer/ en Rebben met den au
deten gclrchöelt om bate loop plaetfe te betbctfeïu n/
die hen giet botend bp fijn Genade en üitijgg-taed
tod eet gegeben toaren getoeefï / en ïjebben een pedet
Capitepn fijn quartiet en ïoop-pïaetfe op feïjuft ge*
genen / en goed gebonden de foldaten die toijd en
fyteed Doo? de fïad gefoetiett lagen / en ober fuïüj»
oualp bp den anderen / bp haet bacnöctë honden
nomen en op hare ïoop-plaeifen / dat men Oebo?*
geren foude bebel doen / den foldaten tn tijde ban
aïarm / b^and / of andere inconbenienten dooi de
toacijt fouder leufe na ïiact bacndeï^ en Ioop-plaefc
fen te laten pafferen/ boïgendederefoïutiedaeg^te
boren genomen/ en dat men 't felbe de^abond^te
arfjt uren ïangS de mallen ban feöacrtoacbt tot
fe(jaertoacïjt / eu obcc-aï daec de bo^gerentoaebt
Ijtcïöjcn/ öaer-Iicden fouden laten toeten en boo^ïefen/
ücl\)k den felben ebond gedaeni^.
Jöarctt en
mm felben 14. &cptemb. oude fiijl/ of den 4. ®C"
C01UC4tobec
/ nieutoe fiijl / fo toag Dct de bcurte ban jfran£
biaeijMHt*
bet Den
«6ectitf5. 23ioutoet/ borger hopman / om met fijn
23ojgeren uaenbeltetoahen/ enl)addede toacijt op de plaetfe
t'ötccrbt
hft&tad!)up£.
Op den felben nadjt toerde ooft daet tegen toacijt
gehouden bande gene die ïjet met den <0|abe ban
.dacurjf rjieldcn / tenljupfebanCojneïi^ <0ijfbertf5.
ban Culcnbotg/bpde gemeenen man/ genoemt €oy
neïiji de pijper / en fp henden de gene die ban baec
nefintÏKpt toaren / die fp op hlopten en bebalen fjaet
gereet te [jouden / om fo 't ban node toa? ficD bp den
<5?abe ban jBeur£ te betboegen. Ban gclijften toer*
deooh toacijt gehouden ten BnpfebanComeïiéban
23ioehïjupfen / die ^ecbeege hielt (altoact bergadert
toaren ^end?ih Öoeloff j. ban Üijpo?t / 3f an ban ïïij*
ncbclt/ arojneïijsen^acobftaïfgcbjoeöee^/ ^fiect
^eïling en meet andere .HBufgucttierg en 23ebeïljeb'
beré / en gingen daec na met ïjare toapenen bp
dgi tfjabe ban meuc^ op't 23iffchop^-hof die ïjacc
belafle den <Dom^ iCoren in te nemen/ die fp/ betoaeh*
ten ttoee nagtcn en ttoee dagen bp Ijet oude uuttoeth.
^c^?abcbantfBeur^toa^ alle den nacht op de
been in fijn logement en Daddebctfcöepdcnnotabïe
perfonen bp hem ontboden / en berfïerfttc Jïcb met de
burgeren &em toe-gedaen sundej latent ^tel/
n^jjuhopet / nuam met een ©edee-ff af bp den <&jabe/
eu ïjadde fijn Cafiache aeny de <0?abe bjaec&de hem

of het nu tijd toa^ een Cafiache aen te ïjebben / mart
hn
defelbe
oplichtende liet hem't t^acnas (dat ïiu daet
ondet
hadde)fien.
't OBctooel bande bo?getpe toa^feec gcoot /d*eeu
becgadetde
Ijur / en toa$
d'andet
toetende
toattec op handen
of tedaet/
doen beele
foudeniet
toefen
/ of
toaec fp ttechen fouden>
iföiddclectijö toaten eenige ban dctoacïjt / die de
tonde gingen doen / getoaet getoo^den dattet tot
Comcïi^ ban €u!enbo|g toacht gehouden toetde / en •
bjaegden hem doo; toieugJ iafï fp aldacr toacht iyitU
den / ïju fepde deuc laft ban den <6tabe ban B)eur^
en den 33utgcmeef!et ï5upfe^ / fp gingen na Ijet fïad*
fjup^ toe en gaben aldaet te hennen aen den if opman
toat fp gefien en getjoo^t padden / den ifopmau font
terffont na den 25utgemeefiet ^ebentec en eenige ®e%n:i
ban den 0aed / en andere om op ijet fladl)up£ te toil* Qtmrm
lenftomen/ gelijh fp deden/ daettoetdenbetfehep*©^»
den getuc&ten gefltopt ondet de bo?getpe/ al£dat SSerew.
men die nacht boo?ljaddealatm te maften/ deflad mmopt
in tyand te freften / en een metfeeïijh getal ban bojge* f <^N»s
een
't hooft
te nemen
den<Stabe
ban bp
.fDeutj^
tec enfïadgehangen
upt te jagen
/ en /datfe
tot een "££
bcld-gefcl)?ep hadden / de <6tabc ban ltëcut£ toil de
Rolland t r£ de fïad opdragen en den <£c ff-raco toeder
in fiellen. <®cn 23ucgemecficc ^cbenter op 't fïad*
hup£ genomen jijnde met eenige andete fo banden
ftacdafëandete/ fo toerden biet metalen fruerfteng
(toefende baffen) upt Ijet fïadljup^ gebracht en op de
biet tjoehen bande plaetfen geflelt» .^ihlae^ ban
&ompcpften toefende te biet tut fóamccaec ende %z*
teltp-meefïec / bebel geft tegen hebbende bande 2$wc*
gemeefïet / dede deuc den 23uffcljietet Comrii? ^lot
eenige ïiamet^ met tirupt en $iogel^ laden/ om op
de plaefe te bjengen om te gebmpften tot het gcfcöut/
maec bomende op de <6aufcmcrftt bond aldaet beel
2$o;get£ bp den andeten/ diefjemdtoougende&a;
met^ aldaet te laten / met djepgementen fo fjp toeder
guam dat fijn boeten hem niet ban daec fouden oja*
gen/ daec en tuffchen toerden de S3u;get^ op det flra*
ten fïerfterenfïetfter/ en namen de bier fïellcn fïacn*
de omecent de fïadg IDage/ en fielden die ober de
fïcate ban de tjupfïnge ban Ijet ïienfer rijft tot aende
muec bande ïirane/ tegen een fcljieïijften obetbal / die
bp die bande plaetfe foude mogen op Ijen gedaen toer * den / daet na gingen eenige na het 3lttclrp Ijup£ in 't
.fDinncb;oeder£ Uloofïer daet fp toilden in jijn/ maec
den inganft hen doo? den tCtteïtp-meefïet getoen
gert jijndc/ gcbiupftten fp fulfte d^epgementendat
de deure hen toerde geopent/ en ging de^tteltp-mee^
fier na de ftaed-ftamec / latende het $tttelrp-fjtip£
in det Saoigcren macljt / betftlatende 't gene Ijem
toedetbaten toaj?.
5^e 0npt?ten toaten in toapenen/en öare peetdeit
flonden gefadeït in de fïallen/ bp de fïapeï in de 23etgfïraet
't noojd-toefl guattiet ban de fïad / öacc
Cornet opontboden
3ijnde / ging na Ijet fïadïjupg/ maec
bomende omttent fint 3|an£ 23?ugge op de oude
<6tacl)t Dieïden ïjem de ©ojgeten op /bogende toaec
hu oenen toilde > hp gaf boo? anttooo^t / dat ijo op *t
fïadïjup^ bp de 23utgetmeeflec©ebentec ontboden
toajJ / fp fepden fjp foude toedetom gaen / en drongen
hem te tugge te fteereu/ en te maften dat de aunterpc
Ben fïil fouden Ijoudcn/ of dat geen ban fjen-heden
Öare handen fouden ontftomen/en ging alfo toedetom
en hielden Ijen de öupteren boo;t^ mile / ennamnt
de 35ojgcren boo?t^ bierfïelïen diefe b^otljtenl en fïel*
den boo? de Difcb-fïege/ op datfe met de peetden daec
niet dooi fouden mogen.
ïlapitepn ftleetïjagen bomende omttent de ©ifcïj* ^rtXöïm
metftt
ontmoete
bandeï©ac
155"»
ht-meefïe
r^ertan*
dere bojgeró
/ en eeu
toierde
feer gequetfï/
eenige
feggen üicerDa.

dat hP ötoetjS doo? 'tlijftoaögcfïeftcn/ andete fcg* ?"«&
gen dat ÖP gefeïjaten toa^/ obermit^ daec een roer jjebjngm
lo^ gefcDoten toett / daet toa^ grote b^cefe dattet een &**&**•
gcote bloetfïo|tinge foude hebben gebolgt / ftleerfja*
gen guam op de plaetfe / feggende tegen de toacijt gp
23o?gct0toeettunu/ daeeftomenubpanden/ toij*
fende na deEifcfc-bjugge/ ÖP ginïieet|l in de^ &mc*

t«9

545
1588,

Vervolg der Nederlancffe Oorlogen.

tar^^oofcii ban öen^oojt^bM^/ttiacc toert öaeri%ncih3fanf5. ban töatingcn na bupg geftaen /
na op 't fïaög gebangen-bupg gebjadjt/ Daer bP öooj en fijn ^arna£ acngetogenbebbenDe/ i£ toeDerom
3fan $outocïf5.©nefegecureert toerDe.
na bet fïab-bupg gegaen en beeïe bojgeren met öem :
3£cn 25nrgcmeefïer ®ebenter b«ftoen&cbont ÖP \$ m De töacb-namer getreben met beeïe öie bem
£>chout
Cljarïegi ban Crillo / met ecnige na De bupfïnge ban boïgöen/ en beeft Den 23o2gemeefïer 3£ebenteraenneemt
gefcptöat bP met ben ïieöenmofïgaen bp Den <6?abe
ilfojnclfs! Comeï$ <8tjf bcctf5. ban £uïenbo?g gefbnDen / met
ban €ü:
ïafï om Den feïben en b'anbere Die ljp Daer foubebin? ban «f&penaer/ Mciieë etc, Daten &taö Ijouöer/ Daec
lenbutg/
ben op öct Jbtab &up0 te béngen/ geïijït iCtiïIo ge? toe l)p niet ïtonöe becfïaen : maec fïenDe Datbetsijn
5Jan <ï32if=
mofï/ i$ met ben-ïieDen gegaen / onDer De belofte ban
foenfsj.en üaen treeft I en Detoijïe fp De DeureniettoiïDenope?
De anDere ban «ïlfêagifïcaten Öatfe niet bem fonöcn
jpreöettK nen / Ijeeft öe beure met ïjamer£ boen op fïaen/ maer
in De
gaen/maer ftomenDeiacbter upt Ijct ^taDbup^/fienDe
f©gntfok bant baec aï£ Doen niemanb anber£ Dan benbooj
gebangen. nocmöen Comeiig <föijfbertf5. ban Cnïenbo^ / ^jan en botenDe bet groot rumoer en getier Der tongeren /
<6:iffoenf3. en freöeriït Comelif'5. ban 2deelt/mbe bebben fp fyem tTamen berïaten / en fijn elr fljng
ÜDnnfïou/ en beeftfe in De föaeD^fcamer in bet &taD- fcjeg^ gegaen: De ^ojgermeefier^cbenter toerDe na
bup£ gefyaebt / aïtoaer ben afgebjaegt toerDe / ï)et ouDe Uerkbof geïept fo met groot gefebjecu /
toacctocfptoacbtbielDen/ entoietjenDelcufebaDDe j en geroep aï£ met bittere en orfcetïijne fcbelt-toooj? ©e2Jur«
gertneefles
©ebetuer
gegebcn/ en gefept Datfe fuïh£ DeDen Doojïafiban ; Den/ en mag in groot petijfteï/ fo Dat De gene Die toecD ges
fijiK&enaDe/enDatDtcïjaerDeïeufeïjaDöegegeben/ bem geïepDen/ én in baCcbefcbermingc genomen/ bangen.
en fo fp ben ïupDen meer toiïDen b?agen / begeer* i genoeg te Doen baDDen/ om bem en ïjaer feïben te
oen fp baet op niet te anttooo?öen / fcggenbe fp befebecmen/ en topenDe Dooj De poojcen ban ben
tnocljten yt geen fpbegeerben te toeten/ fijn<&ena? Reenen ban ouDejÉunjïec/b?acbten bemfoboojti
öe blagen/ Dacr op EupDoojD na fijn <6enaDe ge? ober {jet ^omg fterft bof/ in 't logement ban ben
fonDentoojöc/ ban geïijïten ooft bendeere ban 25?a* «tërafce ban Mcutgl Daec bP boo? cetfï gebangen
Iteï met meefïcr 3jan ban Den23erg/ toeïïteïaetfïe gefettoo?De. !
23arent &teï fienDc / toiïDe bem raben toeDerom na Sjonher <£barïe£ ban Ccillo &cbotf t ban ïttreebt/ rerht/
ïjupjj te gaen/ feggenDe Dat aïïe faïten toeï in fïiïte bïucljte op brt f^oomften banbet&taö-bup£/ ban ban ©t.c
ter neDer gelept fouDen toerben : maer md ant? bP toerDe ban De Rinöecen en jongen^ ontDebt / De?
tooojöe/ Dat bet ïangegenoecbbaDDcgeDupjt/ met toeïïte riepen/ De ^cbout toiï gaen beperen upDe <£barie?
b^cefen menige nacljt op baer beböen gcflapen te hïoeften / en fo toerDe bP ban Daer gcbaeït en op ban QLiih
bebben/ Den tijb toa^ nu geltomen DatfponDerof Üafenberg inDegebannenitfegeb?acbt/ Docb toerDe lotaerb
gionfcec
boben mofïen ïeggen. ^nn <0cnaDe Dc<Ö?abeban | baer na fijn bup^totgebangeniffegegeben.
Bpcnaer/ Mcuv$ etc. bieltbemofbpbanbetertra* I 5^e$iapitepn ban De bojgerpe #ran^ <6erritf5c gebangen»
o?Dinari^ toacljtbonöen niettoifie / fepbe Dat De j S^outoer/ Die De toacbtopDepïaet^b*4bDe/ gelyft
toacljt opDeplaetfebenboïbfoubenfliïbouDen/ bP ! top gefept tttbbtn/ babbe bem eerfïfeer berïaten op
fouDe öe bojgeren ooit in fïiïte ften teb?engen/ en fijn mnfqnetticr^ / maer beeïe ban befeïbe merïten*
öaer mebe gingen fp toeDerom ,/ Docb toeDerom in De boe Dat §et toiïDe aflopen en toat'er om ging/
't ^taD-bup^ BomenDeenbaeerappojtgeDaenbeb* j baöö^n fig op öe bannen neoéc-geïept/ btrïöenben
benDe/ tocrDen De boo?fcb?eben ComeliLö banCu* fiiï / fïiepen Den bafen-ffaep / en torenen Daer na af
en berïietcnbem/ berïtïarenDe tegen Den bojgt ren/
lenbnrg
/
31an
<6nffoenf*5.
en
jfreberih
ban
23eeït
gebangen gefet. 5I)it banbebo^gerenberfiaensijn
Die op Deganfe-merhtbcrgaDerttoaren/ Datfemet
De/ \$ iytt rumoer onDer ben bo^geren te meer ge- j b*n-ïupben toaren/ en met ben ïupDen toiïDenaïïe ^etrttfj.
toaffcn/miDDeïerti)Dtoo?DenbaftaenDe4BagifIraet \ftoarigbeDen beïpen toceren en boo? bomen : tfrang
aengebouDcn om De gebangenen ïogtebebben/ ja j 45erritft. fienbe Dat bP berïaten toert/ maehtebem
toaren eenigetoeïfa fïout/ Dat fp fepDen bat menfe ooïtflilfioijgenDetoegnabup^toe/ aïtoaerbpbem
fouDe ïo^ ïaten of fp fouDen Dacr feïbe raeD toe bin* öeeft berfieften : maec naöerbant ban öe baggeren ban
bojgetpe
i^opman
jpraDetut
Den / Dan De 25o?gemecfïer ^ebentcr toiïDe Daer eerfï
snnbe / toa^ in 't Hoop getoeften / maer öoo?
niet toe berffaen/ DoebDeanDere IBagifiratentoeï gefoeljt
%et fteften met rappieren in 't boop / i^ bP npt bjeefe gebangen
merïtenDe De ftuarigbeDen Die boo? Ijanben toaren / ban gequetfl te toeröen / te boo?fcbbn geftomen / en genomen«
ïjebben bem fulft$ onberriebt / bat bP fïenbe Dat fijn fijn manteï om geDaen bebbenbe/i^ ban mcefier Wil*
autorif ept niet meer fo groot toaö/ beeft'er in geeon- ïem $ij* <^anoniIt / 3!an 3lanf5. upt De JDaeï De jon*
fenteert/ bifc-en-tuffeben quamenDebo?gercnbafï ge en anDere na ïyet &taD-bupj? gelept: öanbupten
meer en meer in De toapenen: en aïfoDe foïDaten i fijn bupfe geïtomen 5ijnDe/ tó fyet geroep engetfec
ban fóïeer-bagen toaren bergaDert op fint marien ! ban De bojgerpe fo gtoot getoeefï/ Dat öe gene Die
&crft-!jof/ bet tocïïtDebo?geren berfiaenDe/ ^ijnber bem geïepDen / genoeg te Doen baDDen om bem en
na toe getogen / en bebben Den Sergeant/ genaemt baer feïben te befcöermen en betoaten / föbeeïe De?
■^ubert (Cbonifs. ïliebit/ upt fijn Compagnie ge? gr 11^ / pieften en anDere getoeer babbe lip ober bet
grepen en toeg geboert / en gebjagt op SÖiffcbop^- jjooft / bpfonDer ïtomcnDe omtrent De tfaDg ïtoane /
ï)of j Den Hieutcnant 3tamb?eebt ban SoUengobcn/ en boojDe beeïe fpgtige en bertoijtige tooojöen / geïgft
Dat een ïanlt man toa^ / en fig nocb bo^rr berbeffen? fuïït^ gcineenïrjn in foDanige beroerten tóe gaet j
©e folba* öe fienöe De grote menigte Der bo?geren/bont niet ge?
epnteïijït
i.ë bP op
metbe grootperpriadjterin't^faD1 ten ban
laben b^m te toere te fïeïïen / en toetenDe Dat fijn bupö
en bóo?t^
gebanïtenifTe geb?acbt.
ftieecbas
^abe
Wfa
i$be
<0^abebancflSeuc^
meefler getoojben Degebenbati
ïtapitepn
gebangen
toa^/
§eeft
ïjemmet
fïjnboïft
gen tueti
J^rt
aem
ben in
tot Difcretie ban De bo?geren gefieït / öetoeïhe Defeï? ban be fiab / boeb De bo^geren bïeben nocb al in
turf
be in turf-feboutoen DeDen gaen/ en toerben onDer toapenen Den gebeeïen Dag en nagt / enóonDe£an? ban
fetjumen
iuptDec
De ïtëeert-bmgge te toater upt De fiaD geboert / fon? beren baeg^ bet meefien- Deel ban Den Dag: Dc<$ra?
be ban Memg gefïnt 3ijnöe om be l^agifïraten te tebeputeer;
(taDges
ban be
ber openinge ban Dc'poo^ten.
K
berfetten
/
beeft
De
geDcputeerbe
ban
be
Staten
nen De ge«©e boderen onDec 't ©enbeï banÖcpnier©^eem
en iKas
(Fol.iö.) toaren op ^. Marien plaetfe bji Den anbeten ber? ! '0 HanDjS ban Htrecbt Doen becgaöaen met bet «^>tate n
gaDert/ en fo bP DaernatoetoiÏDegaen/ tocröebp i mecrDer-Deel ban öe jifêagifïraet ban Derfiaö/ en
ban HDarnacr ^acobfs. en^icïtfCijtrj.ontboDen/ beeft Defeïbe Doen remonfrreren en aen-gebcn / bat
fp b^nt fouöèrt toilïen toeliaen en confmtcren Dat
om bp fijn <*5enaDe op 't 25iflTebop^-bof te bomen/ ïjja
öe atfnfïaenöc H5agifiraèt bbó| bat jaer fouöe Sifaait.
gelijft bP öebe/ en öaectoeDec ban öaen ïtomenöe /
mogen berfetten/ opöeboctinfimborigeinfïructie
fcbepDc fijn boïn / eïït na ïjup^.
5^e Compagnie banBlatbieuöeBiïïeergberga? aengetogen/ te toeten: Dat bp fouöe mogen nemen
io perfonentotDie 8o/fobanöeoubcaïgnieugeno'
öerben
op 't ©omgaenïierït
/ Docb
guatïl / w'n
bïenfi pjefentcren
öen bof
O^rabe
ban bP
jl&curg
en mineerDe/ omöaecuptöetoebmncnbetfiBagiftraet
Öeöe fijn eeD aen Den feïben en De fiaö / en bïeef boo?t^ te mogen fïeïïen / en bat om te ebiteren bc aen fïaen?
in De fiaD.
De inconbenienten en bloetfloKntge / Daer in De
©e gebangene Dojgcten geeeïaceect 3ijnbe / i$ fiaö gefebapen toa^/ (mufebébergaöecingebanbe
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uo
tgetpe)
batten I fo öpboïgcnbcbeberttïaringeban
fonber 't baojnoembe con*
ferit
geen te
mibbcltuifï/
te ge-cïigccrbe ban be bojger ©aenbeïg / De <J3e=
Süntluao: meente t'ïjnug te boen treeften/ enïjnnttiapenenaf
fcè en Mtxt te boen leggen. l£ (ec in toerbe bp be boojnoembe
tilartngc gebepnteerbe grote fumrigt)cpb gemaent / bocï) epn=
acn öe
reïijft bebben fpnaeenigebeïiberatieberftïaert/ bat
Static
fb Ijen niet geantorifeert bonben om fijn <6enabe£ mban
3iBeitr« fïcuctïe / fofoïcinncïijngeatrefïeert/ en fonberïingc
in 'tpofnt ban öe J^agïfïraet/ hTtminfïeteber*
anberen / fonber eenigeboo?gaenbe toettigebefcötij*
binge/ ban bat fp be£niet-te-min/ omoo?faftebp
fjcm boen acn bicnen/ en om tt etiiteren bo^öec pcrpcl ban bïocb flo^tïnge / fo beeï in ïjem toag mocb*
ten ïijben/ bat fïjn <&enabeboo? bat jaeron-aenge*
flcn bcboojnoembe inflructie in bit point/ belBa*
gifêraet bemiciuncn fonbe / fo aïg bcfeïbe tot be mee*
{te nifï en eenigl)enb ban be fïab bebinben foubete

beïjoren/ en bat onberminöcrt en fonber pjefuttftfe
ban fïjn <8enabe£ infïructie in alle fijne anbere
poincten
bat fïjnal<£enabe
gecligeerbe tipt: bemits*
©aenbefé
boccn£ Debaboojfseebe foube
boen beïoben / bat fp be bo?gcr$ fonben boen bcr*
treeften een pcber in fijn logement/ aï-eecïjP fonbe
p?oeebecen tot infïelïinge ban be niclur jlöagifïract /
en bat fp bo?bcr geen bingen fonben bcrfocltén noeïj
attentctett ban met bcfjoojnjfte rebcrentie en refpeet/
en bat bp maniere ban ^uftitie / bolgené Ijnn fcl)Uï*
bige pïic&t ; bier ban Ijebben fp acte gegeben ben
iö.&eptembnjJ. .
€n aïfo fijnbebo^gerjSnptbetoapenengcbjacöt/
en Ijceft be <è?abe ban S^cuc£ be H&agifïraet ten
felben bage bernieituit / fïellenbe tot Höagiflraté
in pïaetf* ban bé oübe : aïö bpbebolgenoenjfïetc
fïenig.

O tide Magifiraet , ge fielt dm 3. OÜohris 1587.
om te regeer en tot den 1 . Oc%obrisy 1588.

Nieuwe Magiftraet , ge fielt den z 6. Scptem 158 8om te regeeren tot den 1 . OÜobris 1 589.

jonker Charles van Trillo &c» Schout.
Burgermeefiers.
Jonker Pieter Rüyfchu
Gerrit Prouning, genaemt van Deventer*
Schepenen.

jonker Dirk Cantcr.

Dirk de Goyer.

JanSpruyt.
Floris
van Weede.
Jonker Peter Ruyfch.
Cofijn Jacobfz.
Gerard Ploos.
Loef Thonifz. van Everdingen.

Jacob van Amcrongcrt."
Jacobfz.
Ploos. En
Amelis van Mynden.

K^amerAerr.
Gijsbert Antonifz. van Voord*
Coenraet Strik.

Burgcrmeefiers.

Schepenen.
AertDirkfz. van Leyden.
Johan van Leemput.
Roetcrt van Lanskroon;

Johan van Leemput.
Jonker Arent van Iffelfteyih
Henrik van Rier.
Macliaert de Cupere»
Cornelis van Duverden.
Herman van Weftrenen.
Gerrit van Dompfelaer»
Jacob de Rijk»
Jonker
Cofijn
Gerard
Jonker

En

Johan van Goch. En
Mathijs van Hensberg*

Gijsbert Antonifz. K^ameraert.
van Voorlr.
Klaes van Sompeyken.
t

Loef van Everdingen.Haden*
Klaes van Sompeyken.
JanvanderGoes.
D. van Hattum.
fan van Lanskroon.
Jan van Royen.
AllertvandeKemp.
Thomas van Bree.
Pouwels Symonfz.
ert.
J. vanHemVincentfz»
Vincent
Klaes Vogelaer.
Lucas van de Pol.
Henrik Roeloffz. van Wijkerfloof.
Henrik Klaefz. van der Meen
Jan Segerman»
Gerrit "Er nftenfz. van Meerwijk»
Jan Lambertfz.
Warnaer Jacobfz.
Dirk van Gelder.
Daniel van Leemput.
Jan Henriks Nypoorr.
NiclaesdeKemp. En

Jan Knijf»

A.vanlifelfteyn.
Jöachim van Schadenbroek.
Rfdtn.
Jacob Taets van Amcröngen,
Peter Vofch.
Adriaen van Reenen.
Jacob Foeyt.
Daniel van Leemput.
Lucas van de Pol.
Thomas van Bec.
Jan Segerman.
Jan van Hemert.
Jan van Royen.
Jacob
van Afch.
Ellert van
Helsdingen.
Klaes Vogelaer.
Dirk van Gelre.
Warnaer Jacobfz.
Harman Klaefz. van der Meen
Ivo
Deckers.
Gerrit
Knijf,
Gerrit Vermey.
Willem Gijsbertfz. van de Wel;
GielisSpaens.
Cornelis Knijf.

©on jijnbeïlopïnpöenbanöeSforgerpe/iriette* |gegeben/ baer bp fp gccontinüeert toaten / mebe bec^
gcnfïacnbc be acte bic beonbeJBagifïraetïjenöabbe 1 anbert.
©0
Oude borger Hop lujden.
Klaes van Leeuwen.
Willem Coenraetfz.
Frans Gerritfz.
Reynier Vcrelm.
Jan Meteren.
Cors Janfz. ten Brenk,
Willem Thomafz. van de Wel. En
Frederik van Schone velt*

Nieuwe borger Hopluyden.

Cornelis Gijsbertfz. van Culcnburg.
Gerrit Ernftenfz. Willem van Weede.
Jan Griffoenfz.
Jacob Kalf.
Willem Thomafz. van de Wel. Cornelis Bor.
Vincent Vincentfz. En Jan Flooren*
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©e nptge*
feptie ko*
men toe*
öeraai ui
fceltao,
«CetictibCc

SS Sfeöê
uptgefepöe
tuSeHnsomde '
gebouDen

toacen te
boen,

fflonfter.

,

Vervolg der Nederlandfe Öorlogefu
Boiber£ jrjii be uptgefcnbe toeberom in be fïab ge*
bomen / boel) l)eeft be xt&abe ban sfflÖeut£ met Die
ban lijnen Habe goet-gebonben / bat om alle mcutoc
quefiien en inconueniententeboo^ftomen/ fp-lieben
fouöcn boen ben naboïgenbcn of eb.
Itën beïoben en f toeeten fijn (tëenabe ban $penaer/
afê .^tabljoubee en ïiapitepn «ïöencrael bet fïab / fle^
oen en ïanben ban Utrecïjt/ te refpecteren en obebie*
cc"/ en b°°#0 bcfetoe met be ffab ban 8trecljtge*
öou engetrou
srjn / aïle
particuliere
of*
fencten
bie toptemogen
fufïineren
/ onginjiutien
bp be enboo^
gaenbe JlBagifitaet of pemantanbcrgaeiigcbaente
5tjn / tec caufe banonfeuptfettingemecutofgebet*
geteniffc te ftcïïcn. &o toaernjft I)dpe ong 43ob %h
macijticl).
3£en 2.8. &eptemb?i£ oube fïijl / bat i$ ben 8. <ü)c*
tobji^ 1588. té*$onbgerr ^tTioïargbanBupïenban

ban ^>up. ^afcenburg*/i£eere
ban ^ebenber/
pof=
len/^eece
fefjïe ban Ijet ^chaut-ampt
ban toeberom
Utrecht ingefto*
ba
n^e*
nien
ïoüutoe, ^e Staten ban ^oïïanb berfïaen öebbenbe be ge*
betom tn ïegentftept Dcc fïaö gttecljt enberanbcringealbaer
tmffie Ö«fcÖ»èt/ lebben goeb gebonben bat fijne «reellen*
^cjjbuto-. tie ban Baffau foube booj eenige bagen treeften tot
amptafs
ibaec, ©e ^cljoonljoacn / en (jebben Ijem bp-geboegt en nefc
feng l)cm gecommitteert ben i|eete ban toenenberg /
Staten
bsyi i^ols <6obert ^affer/ 23urgemeefïer ber flab 3£elft /tëeplano couts nier tiant/2$urgemeefterbet fïablfimfïctbam/ en
nuttere!»
eenige om 3frr&3|anf5, ïï,onft / gecommitteerbe Öaebban be
be faken
&ta;en/ om te naber bp oer öanb te toefen/ en be*
fötrecht
in fftite te felpe fijne «Êrcelïentie met caeb en abbpfe t'affifïeren/
beiyen
in alïe 't gnnt tot eonfetbatie en betfeftettöepb ban be
béngen.
fïab en lanben ban Ütreclu: / mitfgaberg ban eenige
frontieern ban i$olfanb fonbe mogen bienen / bofc
genbe be commifTie ban ben 7. <©ctob?# 1588.
*èp öebben ooft meefïcr Striacn ban ïéeeeftepn/ föaeö
en ©cnfionari£ ban <6ojcurn / tot Utrecht gefonben
aen fijn <$cnabe ban jkpenaer / om befelbe te congra*
tuleren / en te berflaen alle be geïegentöept / en ben
feïben en anbere te betmanen tot goebe nabuur fdjap
en co?refponbentie met bit ban ïf oïïanb te gouben en
te animeren / en bat ooft ben gebangen 2$u?gemee*
fier ©ebenter mebe foube toojben geejeamineect op
feftere artijiiulen/bie ban^ollanb mebe boomementlijft eoneetnecenbe / en albaec eenige bagen te blijben /
en be goeben te coutagieren tot bat eenige anbere ge?
fonben foube mogen too?ben: eenige bagen baee na
5ïjn baer nocö gefonben be i^eete Bpebeït / ben 25u^
nemeefïer Öepnier ïiant / en meefïer jfrancop^
B^anft. <$n boben bien gebben be Staten ban ^ob
ïanb ernfïelijft berfoeïjt ben #eere ^ö?iaen ban bec
H&Dïc/#?cfïDent ban ben Üobe ^obintiaeï ban %ah
ïanb / te toiHen aennemen be ïaft en eommifTe bit ben
feïben bp be •£. #eeren Öabe ban ^tate opgeïept
hia^ / om fijne <$enabe be <6?atie ban Bpeuaer/
J&eurg etc. mitfgaber^ be Staten ban lïtreel)ten
^JOagiflraten albact t'affiflecen / en boojtgöatben
feïben §t ere f&efibent ben boo^s. peeren gecom?
tnitteerben ban üoïlanb foube geïieben teajfrfïeren
m:t goeben raebenabbijfe/ en met befelbe te gouben
goebe eo?tefponbentie in alie 't gunt baee toe bm
feïben gecommitteerben ïafl toa^ gegebenteöeïpen
boderen / bat toteemg&epb/tmenbfeïjap en goeöe
öerfeftertöepö
aïïcn ('aften
ber boo^.
flab enbaoctlan*
be foube mogenban bienen/
en Rebben
be graten
noemt batleïijft beïooft ben feïben ^eer e ^?efibent/
bat fo ber re ben feïben fo in 't t epfen ber toeben of ftce*
ren tot bo?beringebanbenbienf!bantienïanbe/ op
eenige paffagien/ toegen of pïaetfen ban ben upan*
benofaubetebp app?eïjenfie / inbafie/ arreflofan*
berfint0 eenigongeïuft foube mogen oberftomen of
befebabigt toojben / in toat maniere ïjet feïbe foube
mogen toefen/ be boo2f3. Staten benboomoembe
^eere ^?efïbent baer af metter bacb fouben ontïaflen
en inbemneren/ftof!eïoo^enfcl)abeIoo^I)ouben/ en
ooft boo? goeb aenfien en boïftomen / 't gunt bn an*
bete tot fijnbet ontïafïinge en beb^pbinge baer mge*
baen foube toojbenj öier ban # Jem actegegeben
onber 't ;egel bau be Staten / in bate ben 14. <&cto>
b;i£iï8S.

JBcïften boïgenbe Rebben be bocifj. peeren boo?
eemgen tijb fo fijn <6enabe/ afê Staten en JBagK
ftraten ban ben ïanbe ett ilab Htrecljt geaffifleert/
bat in aïïe^ goebe o?b£egeficït i^getoo^ben/enaüe^
tot fliltc en ecnigljcpt gcb|acl)t ; en Rebben ban bien
tijö af goebeeojrefponbentie met bit ban i^oïïanö ge?
ïjouben^iebanbe.!Bagiflraet ban Htrec^t Rebben ooft
goeb gebonben te feïben aen ben $eere25aron ban
il3i(UigDp/ toa£
ban 'tgefcöitt
gene in/Ijarc
flabmanieren.
boo| be boojfj. bet?
anberinge
in befet
Welgeboren Hecre.

W

Y kunnen wel bedenken , dat 't gene alhier op den «$ch}i}beri
2^. der maend Septembris verleden gepafleert is , 5£L

by eenige geeften ten arglten overgedragen word, en jlcaetb'an
begeeren daerom U E. te doen blijken Van onfe oprech- ©treebt
tigheyd , en ootmoedige affedlie tot den dienft van ha- §Sfa
re Majefleyten den Lande , hebbende raedfaem bevon* i©iUBgbp
den,neffens hare Majeftey t, U E. ook koi telijk te verha- becoerertbi
len de waerheyd van de fake, te weten : dat Geraert SeringTia
Prouning genaemt van Deventer , hebbende door Frans bare (lab
Gerritfz. Brouwer een Burger Hopman defer ftad , fon- 8*fcbt«»
der weten en voorgaende confent van de Magiftraet defer ftad , als hare wettige Ovcrheyt , aen hare Maj. gefolliciteert , en van defelve verworven brieven van den
derden der voorfz. maend , om te wefen gecontinueerc
in de ftaet van Borgemeefter der voorfz. ftad , en daer
op gehouden eenige raedilagen met den voorfz Brouwer , en andere Borger Hopluyden , mitfgaders den
Capiteyn Kleerhagen , alhier inGuarnifoen leggende *
om te befïtten met gcwelt het bewint der voorfz. ftad,
fonderlinge (als men verftaet) airede vergeven d'eerfte
ftaten en officien der felve aen fijn complicen en adherenten , niet wetende te matigen de hettigheyd fijner
ambitie: hadde by nacht doen ftellen in wapenen fijne
complicen , fovande Garnifoenenals van de Borgerye,
en doen ftellen in verfekeringe eenigeBorgeren van qualite , die hy achte te wefen contrarie fijne intentie i denkende alfo (als wy prefumeren , om te beletten , dac
de Magiftraet defer ftad by den Heere Grave van Nyenaer , als Stadhouder na de gewoonte defer ftad niet
foude werden vernieut) voorts te varen , en te verfekeren de perfoon van de voorfz. Heere Grave, en alle
andere zijn geaffeótioneerde, tot onderhoudinge van de
rechten , privilegiën , en vryheden der voorfz. ftad *
ten waer dat hy voorkomen waer door de goetheyd Godes , neerftigheyt van fijn genade en getrouwe afliftentie
van de goede Burgeren : dewelke gewaer werdendc de
pra&ijke van de voorfz.Deventer en fijn complicen,hebben fich in wapenen begeven , met een gemeen confent
accoort hen-lieden gevoegt by den voorfz. Heef
en
Gouverneur , in fulker voegen , dat wefende de gevangene burgers gerelaxeert , de foldaten van Capiteyn
Kleerhagen , die fich hadden in wapen begeven tegens
den voorfz. Heer Grave enfijnegcaffeclioneerde, hy
wefende gewont , uyt de ftad doen gaen. De voorfz.
Deventer en Hopman Frans Gerritfz. gevankelijk geftelt, de Magiftraet van de ftad, na de gewoonte vande
ftad by den voorfz. Heere Grave als Stadhouder ingeftelt, en de Burger Hoplieden verandert, alles is geappaifeeftengeftilt, fonder eenig ander quaedofverftortinge vanbloed, verhopende door de gratie Gods,
dat defe ftad tegenwoordiglijk fal wefen in beter rufte ,
ftilte en eendracht , en 'alfo meer verfekert tegen de
pra&ijken van den vyands biddende feer dienftelijk,,
dat U E. hem hier mede wil houden voor geinformeert , dat van de voorfz. commotie is oorfake geweeft
de voorfz. Deventer met fijn complicen, alsgefeytis*
en verfoeken dat U E. fijne gewoonlijke goede gunft
tot defe ftad wil continueren , den felven verfekerendé,
dat de gevangenen niet anders fullen getra fleert wor, in Juftitje en met recht na de privilegiën , ftadendan
tuten en coftumén defes lants en ftads. Dat wy voorts
vaftelijk fullen Onderhouden de waerachtige gereformeerde religie , en blijven getrouwe dienaers van hare
Maj- en feer gearfe&ioneerde tot uwer E. met alfo goe:
s,
der herten, als wy God Almachtig bidden
Wei-geboren Heere , uwe E, lang te willen fparfc

in
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in: oeden ftate voorfpoedig en gefont. Gefchrevcn den } doo? acte ban dCtt gCCCCÏJte/ baCCCOChphett-licöen
refereerde : en aengaenDe 't pjocc£ Dat hp defeïbe en
3.Ö&obiis. 1588.

'15S8J

anDete edelen hadDe gemobeect / 't fcluc gcdaen te
hebben doo? laft ban fijn ^reehentie ban 3lpcefïer/
Die hem colï bfïafï hadöe 't fclbepjoeegaenbcpdeu
5ijöcn gcinfïtueert 5'nnde in fijne Ijanöen te lebereu /
MYne Heere den Grave van Nyenaer,Meurs en Lim- hp milde Daer felfé ficchtcr ban toefen / en mag b'in*
tte ütt£K
burg &c. Stadhouder, Gouverneur en Capiteyn formatie genomen upt De depofïtienbanXubb?echt
Genevael
over
de ftad , fteden en landen van Utrecht , ban $acn]s / ban EupD-oo?t / De J£ecre ban 23^afteï/
Bjccrè
<ö:abe
Schout , Burgemeefteren , Schepenen en Raden deu ^oïjan ban Mttcttn I en 3ian ban Den 23erg / hem
naet /
voorfz. ftad Utrecht. Doente weten eenen yegelijken: niet'tc-min tot Defeïbe refererenDe/ Dat ïjpDaetna
eenige acten ban De ^brercrarté ^tiih al^ ban De
ere. tot © alfo in den jare if86. den 2i.en2$. July , endcn7.
trcfljt
Augufti , door inftigatie van eenige quade geeften , op ©oojt geïirïjt ïjaDDe/ tot beïafiinge Der feïber <ÖDe*
■üoenf
ijecfröom den name van de Excell. mijn Heere de Grave van Ly- Ien/ fonDerling beiangenDe Den eeD / ban Dat men
ö?n7,
cefter,doenGouverneur en CapiteynGeneraelvan de ge- met De nptgcïepDegeèngemeenfeïjapmufïcljcbben/
(©ctoöna
ünieerde Nederlandfc Provintien , by Schout , Burge- en Dat öp ban Den ^eeretari^ 23u^g-grac f ooft fehcre
•tï8S,0Us
en, Raden en Burger Hopluyden fcönfturenljaDDcgcUcfjt/ alle tuclae acten/ fhicnen
j
me fterenSchepen
ÖCll (ltjl«
in der tijd vande voorfz. ftad , fo by fchriftelijke billet- en fcljjifturcn toaren ïneenfeïterefaft/ ïcggenDe in
ten als by openbare klok-luydinge, verfcheyden per- een natje / fïaenDe iu De Ibcöouten hamer / op toclue
fonen bevolen is binnen feer korten tijd niet alleen uyc
fait geteftent ma?" met g?oote letteren/ i^Erillo / tuaec
de ftad en landen van Utrecht, maer ook uyt alle de toe t)p ïjem refereerDe/ Dat ïjp De fcl^if turen ïjaDDe
geünieerde Provintien te vertrecken , in neutrale plaet- Doen manen bp ^octo? iïicfyeug ^oftelïa / en bk niet
fen , aldaer hun voor een tijd t'onthouden , op pene obergelebert boo; Die ïipDenllncb of eenige gecom*
van confifcatie van haer-lieder goederenden fpoliatie van mittecrDe Daer upt / maren gebifitcert en goet ge*
haer-lieder huyfen en meubelen. En dat onder de felve bonDen Die ober te leb er en / Dat De 23mgcmeeftec
perionen mede begrepen zijn geweeft, Jonker Nico- ©ebentcr De republpe eenigfïn^ bier en Daer ge*
laes van Zuylen van Drakenburg , Heere van Scvender, emenDeert en geeojtigeert ïjaDDe. 23eïangenDe't gene
Scholtis defer ftad Utrecht , meefter Floris Heermale
3£inggDagg 'inacljt^ Den 14. September ma^ge*
Raed in den Hove van Utrecht, Johan van Druyncn.eer- paffeert / fepDe fjp Dat omtrent te 5. uren '$ mojgeng
tijds Burgemeefteren doen Raed der felver ftad, mitf- tot 3 of+repfen eenige Doggeren in njapencnjijnDe/
gaders meefter Floris ThinRaed en Advocaet vanden ficm ban Den beDDe opgeklopt IjaDDcn / feggenDe Dat
iande van Utrecht , dewelke uyt verfcheyden wichtige (jp terfïont op De pïaetfe mofl ftomen bp De #eere ban
redenen hun daer tegens geoppofeert en beklaegt heb- 23^aftel/ M*. Aanban Den 25erg/ Den 2>u?gemee<
ben. So is 't dat mijn Heeren voornoemt op alles rijpe- fier^ebenter/ en eenige bo?gcr JJfopïupDen / en aï*
lijken gelet , en daer op gehoort het advijs van de Hee- Daer -genomen 3ijnDe / in De«ècïjouten hamer i£ §cm
ren gecommitteerde van den Rade van State van de ver- bp De boo?f5. en eenige anDere ban De Jïfêagifïract/Dte
eenigde landen , verklaert hebben en verklaren by ïyg aï^ Doen niet en ujifl te noemen/ gefeptDattot
defen alle de voorfz. billetten, acten en publicatien met Comeïi^ <Dijfb2echtf3. banCuïenburgetteïijhebo^
alle 't gene daer uyt en nagevolgt is, te wefen nul , geen, ger^ tot 40 of 50 toe bergaDert toaren / Dat fjn Defeïbe
en van onweerden. En hebben defelve met het gevolg ongetoapent in 't ^taDïjup^ brengen fouDe/ Daer toe
van dien overfulks voor fo vele des nood zy gecafleert , fp tjetn acte op fijn berfoeït gaben/ en bp fcem ge#
geannulleertentenietegedaen , cafleren , annulleren, b?aecl)t 5(jnDc mie met hem gaen foitDc* fepDenDat
en doen te nieteby defen ,en willen defelve niet anders ïjet ïjupl al met mufgnettier^ bcfet toaiï / en Dat ftp
geacht nochte gehouden te worden, dan offenietge- Daer gegaen üja^/ enfomenDeDeurniettnilDeope*
ncu/ (mojDe gefept) Dat men een öamerfouDeha*
ichied waren , in der voegen dat alle d'uytgefeyde per- len/
en Die fo openen fouDe/ gehjhgeDaentoo?De/
fonen en een vder van hen by defen werden geacht , en
en
Daer
in homenbc/hnbDc Daer niemand Dan Die D?ie/
gehouden by 't gene voorfz. is , niet geledeert of ver- namenthjh
€omeïi^ <0ijfb?echtf5.banCuïenbu?g/
mindert te zijn, in haer-luyder goede name , fame , eere
en reputatie. En defelve overfulks, voor fo veel des Slan^iffoen^/ en freDcriftinDcïDijnfïoftgebon*
noodzy, met der daed daer toe reftituerende, en {tel- Den ongetuapent / Die (jp meDe nam / en bjachtfe in
lende infulke qualiteyt als fy waren voor date van dien, Den Schouten hamer/ öcmgeb?aecht3ÖnDe/ toat
alfo dat fy de ftad , fteden en landen van Utrecht vry en moojDcn hp '^ Daeg^ boo? De beroerte gehaDftaDDe/
onbelet mogen hanteren en frequenteren, inalfulker dc^ abond^ met Sioljan 25ar >. anttooo^De eenige
tooo?Den geljaD te hebben / nopenDe fi)n Compagnie
voegen en manieren of 't felve hen-lieden noit verboden
of belet ware geweeft. Wel verftaende da,t de gene die die tjp Öadde begonnen aen te nemen/ fouderdathp
airede weder ingekomen zijn, of namaels fouden be- mifl eenige anDere pjopoofïcn met ïjem geljad te ïjeb*
ben: ïjem getoont 3ijnDc een fehercednlie/ ingou*
geren inte komen , 't felve fullen aendienen de Burgemeefters defer ftede, indien fulks airede niet gefchiet DenDe bcrfcöepDc namen ban bo|gercn / daer ban
om op een yeder van dien in 't particulier gelet te d'ecrfïe toa^Comeh^banS3?oeh|jupfen/.fepDe/ Dat
(FoLxg. ) is,
worden , als men tot goede rufte en eenigheyd defer ïjp Die aengetehent jjaDDe Doo?fommige(fonDerah*
ftede fal bevinden te behoren. En hier mede wert ge- Doen te meten ban mie) om Defeïbe te nomineren ont
ftelt in eeuwige vergetenifle en vergevinge alle particu- tn de fflzt te nomen/en Dat de eerfïe d?ie namen goet/
liere offenfien eninjurien, uyt fake van de voorfz. uyt- en de nabolgendegefuburtguïee^nnde/fufpectge*
leydinge met den aenkleven van dien , eenigfins gere- houden maten nafijn onthout / maer dat hp Die niet
fen en gevallen , tegens wien , en wat perfonen defel- aengetehent haDDeomtebangen: fepde dat tjp Doo?
ve gcrefen fouden mogen wefen. Aldus gedaen en ge- bebel ban den $ecteban23?ahel/ ^ebrnter/ M*.
refolveert, en bevolen met der kloeke gepubliceert te fjan ban den 23erg en andere / de boo^fepde Come*
Ii£ ban Culenburg / ^an <6?iffoenf5. en 5?ceDerih in
worden, den8. Oclobris 158$.
De Itëijnfïoh geapp?e§ienDeert tjaDDe : Dat ten tijöe
<Daec na ïjeefc men begofï te procederen / fa tot De pajlep / Die fïjn <ercellentie ïjen-heDen bereert haD*=
«Êearcrii
natte e»
eraminatie
ban De gebangcucn / al£ tot ïjoringe ban De / gegeten merDe ten Ijupfe ban Den ièecretar^
bekente*
getupgen
en
bijltatie ban berfchepben gefchjiften. (Öoofenban De©oo|t/ bp eenige Schepenen aïöacr
niffctoati
<£n cerfl Chatïcg ban (£rillo / ïhDDer/écereban gefept mo^De / onj* tnD fal Daefl upt 3tju / maer op öp
Chatietf &chuïleberg / getoefen Schout Der fïaD Utrecljt/ refponDant fepDe / fïjn €jccehentie ( meent nDe De
ban «üctU
Io.
Die lijn hung totgebanhcnifFema£gegcben/ onDer* <6^abe ban Hpcefïec) hceft*t boo^ïtoen jaer De|©agi«
noeïi
bjaedjt 5Ü"öe bp 3iohan ü>pmpt / en fflorig ban fïraet berfet na fijnen mil/ de^abeban^penaer
3BcÖe/ Schepenen/ fepbc Dat hp De peeren ban 8i> faï nu doen na de fijne / maer op ^ebcnterfepöe/
fenbmg en lBoergberge/ mitfgaberg {flonher tfrede* tjoe ja! ÖP ( noterende de<6?abe) moet de .ïföagi*
n'ft ban Supïen ban opbelt tjabde geappjeïjendeect / flcaet fïeUlen bolgende fijn infiructie: men fal daerom

ïjiet na heeft den <6?abeban Bpcbenige
Sïtrecljt doen publiceren met de hïocne
binnenDagen
naèr
ban tien ^tadtjupfe Dit nabolgenöe.
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Jfciffibe
ban D«
ïioiungtru
neüan
«lÊngelanD
aen dc

MW*

ftcaet Dec
ftab©U
tttljt/ bZt

roeieitDe
Debetoecs

KDieali
öacc ge;
hJ«|t
toatf.

' Vervolg der Neclei
nocD&ifpttteten enucrtfcn/ of biecgeïgïte toao^ben.
<£n fo ten feïbcn tijbe mebebecmacnttoeubebaitbe
<£arnifoenen binnen bec fïab MtcecDt ïeggenbe / fep*
Öe Dt> cefponbant / baec 3tjn aïtecbe eeuig <6acnffoen
upt öcc fïaö bcctogcn / Dat !jct fïjn£bebunïïen£niet
góct toace oaermeec uptteïaten bectcecfeen / offer
tuat foube mogen te boen nomen / baec op 3I5ebentec
geanttooojb |)abDe / neen 't té nu geen nooö / öan
obec
ttoee maenben toenomcnbefaï't mogelijk no*
öicD toefen.
benige Dagen na befen/ iflTcc feKcre|BifTïbe!ban
öe ïloninginne ban «Ëngclaftb gekomen/ aen bc SSa*
gifïcaet ban be flab ItttecDt/in bate ben 17. töctoöjig
if8s. bie ben x8. bec fcïbec maenb toerbe ontfangeu/
ban Defen inDout :

't Öpfchrift was, aen onfe goede vrienden, de Burgemeeftercn en Magiftraet der ftad Utrecht.

etc. aen De
neban
Cnges
JaaD,

cn met rccöt / boïgcuöe be pjibiïegien / Itattintsr»
en coftupmeu beff5S lanbé en bec ftaD / en beftupt
fn'nen tyiefütt I30 bo^cc^ in aücjj i$ m faï üïyucn/ en
met ben bicnaec
effecte ban
boen bare
bïrjlien/
te toefen cenfcct'oot?
moebig
Majcflcvt.
Mm be gene bic ïaft ban ben ^ucgemeefïer 3Pe*
bentcc Dabben / (ueïben Daerom niet op feec enifldij'
«en te foïïiciteccn fo aen berfcöepben^ccrcn ban Dare
Mtojeftsfptf töaben/a$ aen ïjace lEajefïcpt feïbe/ tot

fijnefobanige
en bcr anbere
ontflaginge
/ bacr toebacc
'gebiuyucnbe
mtöbeïen
aï^ fytn bochten
toe bien*
ftclijh te \jotfm / tje» oon niet ontfïenbc bc Staten
<Deiieraeï en particuïtec bangrdtcpactpfdjaptebe?
fcïjiiïbigcn / en too^öe foljierte %ixnbc aijs in €nge* tpfclnip
ïanbgefïcopt feaer gefdjnfte/ baccingcfpecifieecrt tóftö üocr»
too^ben berfcöepben tnjücmt/ bic frrcrtteuj&c toaren öoo: foni^
Mijn Heeren ,
mtgc ges
tot p^ejubitie ban öace Mnjcfievtg eere / ban ben boeb,
^eere <6^abe ban 3Lpcefïcc / tn ban b'^nhebben onlangs verftaen eenige grote defordre obericben
WY
gclfe
natie
/ om alfo be pactpfcöap ahl noclj te
in uwe ftad Utracht voorge vallen,door hec quaed bocben en fïaenbe te öouben / en Dtïs Éanben in
ben
traktement dat men aengedaen heeft eenige principale
Daet
ban
be
ïïonimjitme
cn
be
<£ngclfc
teDcuDcn
:
biz
perfonen van defelve , te weten : Deventer , Trillo ,
bingen bie ft? fepben / ja meeft bectierben / te fïree*
Kleerhagen en fommige andere , zijnde de eene verdre- ftentot p?ejubitiebanbe eece ban Date itëajeftept/
ven, d'andere in nauwe gevankeniffe geworpen , en toaren bena-boïgenbe. 5^at eenige Dabben gctcacDt
eenige ook overlaft aengedaen in haereygen perfonen,
't welk wy fo vreemt vinden , dat wy ons niet dan on- bc cautioneïe fïab 25^'cïe onberfienjjteobecbaUen/
eyndelijk daer over konnen verwonderen , niet alleen en bat tot bienepnbe baec tcgen£ onnobicji <0arm*
hoe dat gy u fo geweldig vergeet , dat gy komt tot fulke foen in ^aefïaut^-flupö geïept toajS : bat 't ft\\)c ,
extremiteyten , tot pericul van een geheele confufie en ooit foube gcpiMtifmi toefen tegen ©ïiiTingcn te
attenteren / eh bat be fnfgitk bacr boo? beemcer^
ruine van uwen geheelen ftaet: maer ook dat gy betoont
fo weynig regart te nemen tot deconfervatievan onfe bert toa^ / booj bien feftere l^oft bobe upt ©ïitTin*
eere, die wy honden door defe handelinge geweldig
gekrenkt te wefen , zijnde defeoveilaft niet gevallen ,
dan alleenlijk op de gene , dewelke haer altijd betoont
hebben geaffectioneeit tot onfen dienft, envanonfen
gewefene Luytenant generael van derwaerts over , en
dienvolgens goede en getrouwe Patriotten , 't welk
Ons rechtvaerdelijk u fo veel te meer doet blameren , en
om de reputatie van onfe eere in defen uadviferenin
goeden ernft de voorfz. perfonen te doen wederroepen
en herftellen in haer reputatien , ampten en vryheden ,
en andere die lijden om defelve faken , 't welk ons fo
aengenaem wefen fal, als het contrarie ons fal misha, ons te geyes-occafie om te verliefen den fmack
gen om
van de voorgaande handdinge, en om te mogen volherden in onfe faveur dat wy u toedragen , waer van wy
u fonder lange reden expreflelijk door onfe eygen brief
hebben willen verwittigen. En hier op :
Mijn Heeren, recommanderen wy u in de befcherminge van onfen Heere , gefchreven in ons Palleys van
S. Jacob, den 17. O&ober 1588.
ondertekent
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Üate IBajcfïept Deeft bangeïijftenecnenbnefge*
fcD?eben genoeg ban eenbecfubfïantie/ aen be 45^
beban Ifèeucg/ maec een toepnig couctaifeü.
D<£ <0?abeban cfèpenaet / Mnvt$ I etc. Decft aen
Date JBajefïept ben 5 Bobembn£ Dier op gcant^
tooojt / bat Date jiföajefïept quaüjscn onbetricïjt
mag'
banbneben
be geïegentfjepb
fanen / /bacr
in Dare
mentie toa£bet*manende
en ban
toarenfp
be genomincerbe pccfonen binnen Utrecht / niet
of bejegent
getracteect
onbcljaojuja
ben
befeïbe fonbec
eenig cefpcet
te nemen: maec
op l)et Dab-*
\mh
baren ban Det ©abecïanb / en gemeen toeïbaect ban
Öetffaö/ met onbeboajïijKe toegen gepaaebt be ge*
Deeïe flaet ban be fïab in ruine en becberf teugen*
gen / gelijn Date IBajctf ept upt be infajmatien/ baec
ban men Dare Majefïept met ben cctfïeu Mbdt
foube ober fenben / fcjcbcr fotibe ber(!aeu / en De*
toijïe 5p bafïeïijk bertróut bat ^are JBajefïept aï^ een
redjtbaecbige ^jinceffe niet foube toilïcn beletten ben
ïoop bec !3uflitien / bat öare jfBajefïept ïjaec toeï
macö betfenect Douben / bat tegeng be gcmeïte pec^
fonen niet foube geljanöclt toecbeu / ban m jnfutic
IV. deel.

ge aomenbe / aï^ Dp b?cei5be ban be ^ng'eïfe foto
ten
geappieDenbeect
te "toojben
eenige getracDt
h'ieton
in Eec
getoojpen Dabbe
: bat /eenige
Dabben i|oïïanb^ <6acnifoen te bjcngeit in be fïaö
Utrecöt/ en b'<£ngelfe baectoebcr uot te b?ijben : bat
bie ban #oüanb 7 Cometten €ngcïfe upt Daer ftcbcii
dabben berjaecDt / bnngenbe Daer op ben roof ban
bc arme boeren te ïeben / om ben «Êngeïfen name
in Daet te brengen : bat tot Hepben f Uut cDt / <6o^
cum en baói anbere fieben een gccucDtc gcjlcoit toa^/
bat Dare Majcfïept be fourjeramitept niet njiibc aen*
baecben/'t en toare bat men Daer bie fïmpeïp/fonbec
eenige ceferbatie ban ^ubilegienenB^p-Debenaen^
bobe/ om alfa Dare JBajefïept bp'tboïninDaette
bjengen : bat afê Dace Jüajefïept aen be Staten
fcD^eef om iogoo Éaflen oBjepnen / om bie ban Hon*
ben in Dare noob bp te fïacn / na bien in be quantitept < Fo1- 29 f
toa^ gebtoaeït / geïyu ben ^eere JBilue£ Den te ften^
nen gegeben Dabbe / een ban be Staten opcntïijn upt
gefeptDabbe/ bat Dare iBaj'efïentfo graten quanti^
tent toa£
eufcDenbe/ bat
/ om Dare
bc pjobmtt'eu
Donger^noob
te becbeïgen
itöajcftept boo?
injuricufVïijrt
toaébefcDuïbigtmetben ^vpangiaert b?cbe te toilïcn
maften/ tegen Dct inDotib ban 't contract/ om bat
't feïbe Datelnn toerbe gcadjt te 35)11 onber't boïh/Doe^
toeï Dare B&ajeftept onbertuffcijen maer Dabbe p?o^
pafltte bie befeïbe boen foube / toeïhe fa fp onbeleefd
benju Dabbe bec{!otcn / fp foube Daer betoont Debben/
een fêiinccffe ban be eere enrebêlijliDept berCljjiftc*
ïijliDept te betre berbzeemt : bat eenige ^enfiana*
riffen opentlijk Dabben gefept toaetfcljpnïDn te toefen / bat DareilBajeft. ban .lïtanïepé berracb niet ou=
toetenbe en toaé getocetï / om bat Dp bp Daer in g?ote c|ïime toa^ / en in «icngeïanb feec treffeïgKe goe^
beren Dabbe ïeggcnbe : bataïjSbefeonrccDtbaerbigc fame toa£ gefïcopt / cn bat boo? ben ïïabe ban wi>tate
bp openbace i>ïaccatc fultt baï^ gccucDte toas ter ne?
bér geïept / en boen bmeften ; be Staten geueraeï
en bie ban IMïauD be publicatie bart bien niet toilbeti
gebogen / Doetoeï beu «ZEngeïfen fiaeb^-^eec baec
op feec aen-Dieït bat bie puuïicatic foube gebacn toer*
ben/ fo toa^bat nocDtang Met f en Dare Dcpïige H5*
jefïept bïoot geïatcn boo^bepDeïDcptbecgerucDten.
v(SpnbeÏ!jïi aï^begebeputcecbe bec Staten genecaeï
met Dare IB)ajc(l. toaren Danbeïenbe om meerber fe=
courè / fo toerbe Dare Siajefïept berabberteert / bat
bc Staten geueraeï aen (jlacê gebeputeetbc bug*
ben Dabben gefonben / bacc bp fp befeïbe foabber*
betboben met ïjavc Iföajefiept niet boibrr^ te
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Vijf en Twintichfte Boek.
traceccen/ Debbenbebafleïijftbcfïotcn/ om met Da*
re iföajcflept in geen betbec onberDanbcIinge te
treöcn.
b'3|;ijuricn bit fp fepben/ bc€ngcïfenattetebe*
trcffrn / toacen bcfe : batfe fcpben / Dat b'Cngeïfe ïup*
ben onbequaem toaren ten oo?ïogc/ en bat De j&cbec*
ïanbfe Staten niet toacen begaen om 't «Êngelfe
boUt/ macc toel om 't Chgeïfegcïb: bateeneban
De staten betuïaert Dabbe/ bat Det <£ngelfe 45on*
bcencment onberöjaegujnec toa£ Dan ïjet iftanfe /
en bat fu nopt ban be francopfcn fo omfet toaren ge*
toecfl/ ai$ ban bc «iSiigelfe : bat eenige ban bc ^ra*
ten opentïnïi Dabben gefept/ battec aenftomflcban
öe
Cngclfc
cegccinge
be piobinticn
iCp*
rannpe
m bc
anbece /toaren
gebaUcn ban
/ en b'eene
na bienfe
«oclj J>paenfe nocD Sfcanfe Dabben geïeben/ bat'ec
geen oo?fafte toa£ / toaecom fp b'^ngeïfe fouben
luben : batgcfcDjcben/
in be bn'eben
ban fijn ^uceïïentie
ban
3lpceflec
injuriettfclnu
toa$ becftïacct/
bat men befeïbe fufpitic ban beceaet ooft Dabbe obec
25ccgen op ^aom / Ooflenbe en anbece pïaetfen /
aï£ men ban sDcbentct Dabbe/om bat bit met<£ngc$
tipacuifoen toacen befet.
b'SEctien of babcn bic gcflecftt Dabben tot p^ejubi*
tit ban be autontept ban fijn Crccïïentie ben 05|abc
banBLpccfïcr/ fepbenfp btfctt toefen : batbe&ta*
ten ban ï^oUanb / Seïanb en SDneflanb O^abe Maw
tirs"
ban j&aflau
ten toeten
ban benDabben
^abeeenbancommiffe
3lpcef!ecgegeben
/ en ben/ bup*
öabe ban &tate : bat met fehete acte ban ben ïcflcn
3[antiacij 1586, tegen b' autoritept fijne CrccUen?
tie gebcfereert / 'tgeïjceïc betoint banbe 3fibmiralitept/ ben ^bmiraeï en fijne officieren abfoïutelijft
toojDe toc-gclatru : bat tegen b' autoritept ban fijn
<£rceUentie/ ben <JB?abe ban &ohn£ toa£ gemaeftt
<£oUonei[ ban'tEecufe garnijben/ ben 23aron ban
^oDenfaftfe<£ouberneurban eenige flcbenm<0elber*
ïanb en <0ber pfTcl / en ben OBjabe ban ^oljcnfo/
45ouberHcttr ban töojcum / HDojcom en meet anbece
fleben in if oiïanb: bat m Ktoftaub nietoeCbmpagnien
toacen aengenomen/en met ecbe berpïicDt aen<6^abe
B*aucit£ ban kaffan: bat erpjcfTelijfttoag bezemt
Dat fijn €wll fonbecconfent bet Staten/ in geen
anbere fleben <£ngel$ gatnifocn foube leggen/ ban
ïnbe eatttionele fleben ban Date B>ajcflept : bat be
pjobintiafe Staten ban ^oftanb enïBefi^ieffanb
Dcnïïabeban&tate Dabben betboben <Sarnifocnen
te ïeggen of beeanbeten / op bat fp onbertuffcDen Den
met Daten «pouberncuc moeljtcn bctaetflagen / Doe
fp Den befl binnen Dare limitcu fouben befejjermen:
bat fo be generale a$ pjobintiaïe Staten ban ïfoi*
ïanb/ ?ïmflerbam en «éiifeljupfen öabbcn berbobcn
eenige granen tipt öare fïeöen te laten berboeren /
aï ^tft feïyoon bat ïjet confent ban fijn Cjrcellentie/
of ban ben töabt ban <§tate baec tufTcljen qname/ bat
begemeïte Staten een pïaccaet jjabbe n gepubUceect
onöcc 0arcn name / fonber ban fyn ^jcceïlentie of ben
ïïabe eenige mentie te maften / of bec feïbec abbtj^ te
gefyapftcn/ baec bao^ fp alle B)agifïtaten cn€>ffi^
eieren beïaflennict toe te ïafen / batter aïïeen / of bp
Öopen eenige foïbaten boo? be pjobintie mochten paf*
feren / fonber confent ban <0?abe j^aurit^ ban
kaffan / of öie fijn plaetfe fonbe bctoaren/ bebeïenbe
aïlc be jene bic baec tegen fouben boen met bec boob
te flcaftcn.
©erïjatlbcn nocï) anberr aeten of baben / bie fp
fepöcn De ccre ban fijn «ItrccHentic te ïjebben gebero^
gneert/ te toeten: bat eenige banbe Staten Ijabbcn
berïiïacrt bat fijn ^ccententie anMtkufclijh in 't
<6oubernement bcr ^jabintien toag in-geïtropen/ en
öatmen <6ob tocl mocöt banhen / bat fijn (0oubctne*
ment toaé ge ecpiteert / bat eenige ban ben ï5abe ban
^)tatc ïjabben gefept/ bat ïjet met be beceenigbe^o?
bintien gebaen fott 5t)n gctoeefl/ fofnne vtfrceHentie
ftier mare een ftaïf jaer ïangec toace gebïebcn : bat
eenige ban bepraten öabbcn berftlacrt bat fijn€r^
eellcnti: be mtbbeïen bec fcljattingc of (jet geïb ban 't
Hanb / fo guattjft liabbe gebifponcect / bat be <Satni*
foencn m 9 maenben geen betaïinge Dabben geöaö :

bat fijn Cjcccncntte eengroote fomme gelfgnpt befe 1588,
3Lanbcn in ^ngclanb fonbe ïjebben obcc-gebjacljt :
bat fijn <ïBcceUentie 't (0oubcrncmenc ban ^ebentec
en be fcljanfc boo? Eutp&en aen.^tanïp en 3or« ïjab^
be> gegeben/ om bat fp bat ben bpanb fouben obec*
ïebecen : bat be Staten <6eneraeï ben 2$nef ban ben
+. JFebjttartj 1 5 87. ïjabben gefc!j?eben aen fnn &xceb
ïentie / en baec ban eene coppe gefonben aen t)a*
ce iBajefï. eer fp fnn anttooo?be ïjabben ontfangen/
bat fp boo^tjj baec na een becaïaringc ïiabbengebiv
buïgeert/ bat 't gene fijn CcceUentie gebttrenbe fijn
<6oubernement Ijabbe gebaen / toa? gebacn tot p?e^
jttbitieban'tïanb / en ban bc gemeen e fahe : bat 1)?
ambitiettfe en fctjabelijhe menfefjen geïobe gebenbe /
tot bifftbentie Ijabbe geb^ac^t be befïe / getrottflc / en
beuctjbeïijufïe : batgeburenbe fijn <SÊrceUentir£<0ou*
bernementl)et£iti)cl)^-bolfe ergec betaiingetoa^gcï
baen/ aï^opttebo^en/ nicttegenftacnbeJEjemfW^
fautemibbcïcngenoécötcc Danben toaren gefleït /Die
onnuttelijït gebifTtpeert toaren / en meer anbere Dier<
gcïgUe articuïeh/ bic aï te bo?cnbptnbebanHpcc^
fïec toaren gcfïcopt gctoeefl / en uu toebec upt be Dot* liier&upt
ften «geljaeït toerben.
Crffto
O^nbertuffcDen \x>ctbt tegen be gebangene VUt?
recDt/aï bo^bcc gep?ocebcect/fo bp cramiuatie al£ an? «tnis out»
fijngeüatts
berfïnt^/
fommige
toeï gecc- {lagen.
ne
gefïen bocD
Dabbenbeel/ ftappeln'uer
toant CriHo atóioctbe
na 3 maenben
upt be gebanhentffe ontfïagen / betoijïe (ju bctoee^
bat Dp aüestoat Dpgeburcnbefïjn^cDout-ambaeDc
Dabbe gebacn / in fancn fijn ^cljout-ampt beroeren?
be / acte Dabbe genomen ban ben gene bie Dem ïafï vïSerritfj,
Dabben gegeben.f ran^ <6cccitf3 ^outoec toect ectfï
bangemffe
bpp^obifie
op Dantafiingcin fijn
upt'ccgebanBeni^ontfïa'
gen / bacD geconfineect
Dupfïnge / fonbet baec
iPranö
upt öe ge*
upt tegacn/ of te bectcecnen / bupten confent ban ontjiagetu
ben<0etecDte / boïgenbe'tp^obifioneïebonnifleban
ben 21. ^ecembn^ 1588. Cni^oaec na bp abbD^
bah gep^actifeecbe Öecljt^-geïeetben / boojt^ gecon*»
bemneect in een amenbe ban 100 guïben ttn$f
b'een Deïfte ten bcDoebe ban be acmeïBeefen/en b'an*
becDeïftetcnbeDoebe ban ben (^ffictec / enben<^f*
ficict fijnen bodeeen epfcD en roueïufie ontfc it. ïiïeec^
Dagen geecamineect toecbenbe be^ anbecen bacp^
anttooo^be tof pnieD / nïagcnbe ban grote ptjne / Dtec
en baec toat op beboo?-geDouöenc bjagen/ en bec*
focDt bat men Dem eeiï bad) of ttoeê toat toilbe in
b?eben ïaten / tot bat be meefïe fmecte ban fijn quet*
fttce foube obcc \aefcn / 't toeï» gefcDiebe : maec baec
na toebec homenbe /en betcc ficD bcbacDt of geinfïru?
cect 3tjnbe / fcpöe niet anbec^ te toeten ban Dp ten
eecfïen gefept Dabbe / ontuennenbe aïle^ bat Dtm fou?
be mogen tegen gaen.
^en23urgemeefïec^ebenteci^ïangeen toeï ge*
eramineert / ooft Dabben bit ban JjfoUanb baec 31 ac*
ticuïen gefonben / om Dem baec op te onber-b?agen /
nopenbe be ccquefïe bk op ben naem ban bc 23o?ge?
een ban ^o^ecDt aen fgn Cceeïientie ban Epeeftcc
foube Debben obec- gegeben getoojben / en op 't txu>
Douben ban bien / op 't uptgeben ban feftere gebluft?
te 25oecftcn^ / en berfcDepben p?opoofïen bp Dem te*
gen b'een en b'anbere gcDouben / en meer anbcr£/
bocD betoijle DP een hlocU en fcec boo?-trapt man
toa^ / Debben toepnicD upt Dem met b?agen tot fijn
beftoaerniffe nonnen treeften. <$oft i^ lip ge*
examineert
en minuten op
ban tocfcDcpben
Stuflcttctien bn'eben
/ eenige /bp gefcDnften
frin cpgen
Danb
/ enanbec^/<ÖpnteïDftDeeft3|onft*
enjijn ooftbeeïe'ge*
tnp^engecc^rigeert
tot fijnen ïafïebeïept.
ïjecc Bicïae^ ban ^rnpïen / ^eere ban ^ebenber te*
genDemeenenfcDnfteïiJïtenepfeDban 400 articuïen/
begrepen in 64. blabecen grfcDnfté obcr-geïebect /
baec ban bé boojnacmfïe gctoeefl sijn/be naboïgenbe: a©atöm
Dat hy gevangen.buyten alle publyke Officier) , fo
vanden Lande als Srad van Utrechcwefende, in dejaren if8f. en 1586. fich onderftaen hadde , datelijk
te ingereren inde publijke affairen van defelve landen en
ftad : dat hy voor-eerft door fijne geveynffheythaddè
gewonnen autoriteyt byde Minifters en andere vande

2Burges
meeflec
U3ebentet
airelaftr
toert»,
gelept
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1588,

Burger Hop-lieden van de ftad , hem datelijk en vermetelijk geintituleert in der felver Hopluyden vergaderinge houdende
,
met defelve 'en andere verfcheyden perfonen menigvuldige communicatien en confulten , opritfende defelve tegen hun Overigheden >
mee hun-luyden inftellendeSend-brieven en verfcheyden aften , de faken van defe landen aengaende , of defelve geconcipieert zijnde met fijn eygen hand corrigerende, ftreckende tot perturbatie van de gemeene
rufte der felver ftad : hebbende hem bemoeyt en onderwonden de uytleydinge tegen rechtin Julio 1586.
uyt der ftad en landenvan Utrecht: hebbende hy gevangen hem verftout fodanige onredehkheytfehriftelijk te juftificeren en te defenderen , in allen fchijnof
die wel gedaen ware , wefende nochtans de uytgefeyde
perfonen van de principaelfte en vroomfte Patriotten,
en daer voor notoirlij k bekent , foekende defelve te
blameren , lafteren en verhaer te maken by andere Provintien, en regens defelve in te ftellen, en te ontwerpen fekere calumnieufe accufatien : dat hy hem den
6. Augufti 1586. ongeroepen hadde laten vinden in 't
Hof van van fijn Genade van Nyenaer, enhemfelven
datelijk gemoeyt in 't her-openen van 't koffer van meefter Pouwels Buys , gerechtelijk toegefègelt, vifiterende de ftucken, tranflaterende in't Francoys fekere atteftatien tot lafte van den voornoemden Buys , en
dit al eer hy Burgemeefter was : dat hy door fijne fauteurs en patronen fijnGenade abfent zijnde eaufa republi'
ca hadde gepraclifeert dat hy by den Grave van Lycefter
fFol.jo; was gekoren twede Burgemeefter van Utrecht, endat
tegens de Privilegiën van de Landen en Rechten der
Stad, en tegen den wille van de Staten van Utrecht,
verklaert by fekere inftructie door hare Gedeputeerde
onlanx tevoren aen den Grave van Lycefter mede gegeven , en den felven Hcere Grave aen-gedient , alfo hy
een geboren Brabander was van *& Hertogen-bofch : dat
hy alfo onbe'hoorlijker wijfe Burgemecfter geworden
2ijnde, hem datelijk geftelt, en verfcheyden machinatien aengegaen heeft tegen fijn Genade voorfz. wefende
Stad-houder en Capiteyn genërael over de Stad, Steden en Landen van Utrecht , belaftende tegen fijnen Eed de Burgerye met verfcheyden uy theemfe Compagnien , fo te voet als te peerde , alles buyten weten
van fijn Genade : dat hy ook contrarie fijne Genade
commiffie en inftruclie by de Staten van Utrecht fijn
Genade gegeven , alderhande krijgsvolk in en uyt de
ftad heeft doentrecken, dat hy in Majo 1587, fekere
Miffive gefonden hadde tot Bergen-op-Zoom aen Capiteyn Morgan , en van daer hadde doen komen Kapiteyn
Spenfer, dat defelve gecaffeert zijnde, evenwel niet
opgehouden heefr^ tot dat de Wet weder verfet werde :
dat hy tot verfcheyden reyfen de wacht der Ruyteren
's nachts hadde aengeftelt , niet tegehftaende den Stadhouder prefent was : dat hy met fijn adherenten binnen
Utrecht een Krijgs-raed ingeftelt hadde , en daer in
verfcheyden faken gehandelt en gerefolveert,die alleen
het ampt van de Staten van den lande en den Stadhouder concerneerden : dat hy op fijn eygen autoriteyt op
de Vaert , wefende een Fort van den lande van Utrecht,
hadde doen komen Kapiteyn Kleerhagen , van 's Hertogen-bofch van geboorte , welker verfekertheyt fijne
Genade als Stadhouder en Kapiteyn Genërael van de
Provintievan Utrecht alleen competeerde : dathy felfs
een eygen wacht binnen Utrecht geftelt hadde omtrent
fijne huyfinge, daer toe nemende 30 van de befte Soldaten uyt de Compagnie van den felven Kleerhagen, op de
vaert leggende, hebbende daer na'tgeheele Vaendel
van den felven Kleer-h3gen in der Stad doen komen ,
niet tegenftaende 't felve Vaendel met advijs van de
Staten gediftineert was , om op Rheenen te trecken :
dat niet tegenftaende den felven Kleer-hagen by fijn
Genade was gearrefteert, en in fijn huyfinge geconfineert, vrymoedig tegen fijn Genade bevel op der ftraten gegaen is : dat hy den Ritmeefter Johan Bax tegen
d'autoriteyt van fijn Genade en wille van de Staten hadde willen ftellen , als Overfte op 't huys te Eem , daer
toe hy als' een Brabander , volgende de Privelegien
niet was gequalificeert : dat hy voor 't eerfte vertrek
van den Grave van Lycefter gepraótifeert heeft na de
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voorfchreve uytleydinge, dat verfcheyden en de prin*
cipaelfte Hooft- ofticieri aen verfcheyde vreemdejjer-1
fonen vergeven zijn , om door defelve in het Burgemeefterfchap gemainterieert te worden : dat hy met defelve vreemdelingen in fijne en harehuyfingen gehou*
den hadde veele conventiculen en confulten, tot nadeel van de ftad en provintievan Utrecht in 't particulier, van de geünieerde Provintien : dat hy geprocu*
reert en te wege gebracht hadden , dat fijne Genade de
fleutele'n van de Stads poorten benomen waren geweeft»
fuftinerendedaefijnGenades gouvernement alsStadhouder alleen ftrekte ten platten lande , en niet over de ftad
Utrecht : dat hy gepraclifeert hadde dat den eerften
Staet, confifterende in de geeligeerde , by de Magi»
ftraet gecafieert is geworden , welke caflatie hy by verfcheyde gefchriften met fijn eygen hand geminuteert,
heeft willen defenderen en mainteneren , niet tegenftaende fijnGenade hem gevangen by goede fchriftelijke redenen remonftreerde , waerom 't felfde nietbeftaen mochte : dat hy verftaen hebbende dat de Ridderfchap hun daer tegens wilde oppoferen , en de Privilegiën van den Lande befchermen, hadde hy gevangen
hem niet ontfien in de Staten opentlijk te feggen ; 't eri
zy gy-lieden de refolutie(genomen op't maintineren van
de privilegiën) afftaet , fo fult gy de jammerlijkfte ftaet
van de ftad en van de landen hebben, die oyt menfehe
gefien heeft , en fullen daer over noch bloedige koppen
gedragen worden: dat hy onlangs daer na gecommitteert zijnde, in de vergaderinge van de Staten genërael te compareren , en dat hem defelve te dier tijd niet
wilden admitteren , voor en aleer hy vertoont foude
hebben dat hy gequalificeert en conformelijk de Privilegiën en den rechten van der ftad , en de landen , Burgemeefter geworden was, dat hy daer over eyndelijk
hadde gefeyt , fo de generale Staten by hun refuys perfifteerden , dat fy-luyden niet fouden konncn beden*
ken wat inconvenienten uyt haer refuys fouden refulteren , al hadden fy foveelverftandenSlshayrenophun
hoofden: dat fijn Genade hem op de gelegentheyt van
den eerften ftaet j en de caflatie van dien volkomentlijk
geinformeert, en den felven eerften ftaet gereftituecre
hebbende , en voorts die van de ftad en fteden geordonneert met den felven te befoingeren > gelijk fy te
voren gedaen hadden > en dat by gebreke van dien de
twee eerfte Staten fouden mogen hun vergaderinge
houden op den huyfe te Duerftede of elders » en al*
daet in 's lands faken difponeren , was degedaegde
pi incipael
geweeft ,niet
dat hadden
die van de
ftad d'ordonnantie
vanauteur
fijn Genade
willen
pareren :
dat hy gecoucheert immers gecorrigeert hadde fekere Miffive op den naem van de Magiftraet van
Utrecht aen de Staten genërael overgefónden , daer
by defelve Magiftraet afgeftogen hadde met een
vreemde antwoort , *t verfoek by defelve generale
Staten gedaen , ten eynde fy-luyden hun gedeputeerden fouden fenden in dei\ Hage » om aldaer
de differenten binnen Utrecht verrefen , by minIijke conferentie beflicht te worden , volgende fijn
Excellentie commifiïe : dat de twee eerfte Staten
hebbende
doen verfchrijven de twee Staten van
Utrecht om te adviferen , of niet geraden waren
té doen repareren 't gene binnen fekeren tijd in de ftad
en de landen van Utrecht gedaen was , tegens de privilegiën en rechten van den landen , en tegens de
Tra&aten van den felve landen , item regens deTra&aten met hare Majefteyt en fijne Excellentie gemaekt,
en ook tegens de naerder Unie binnen Utrecht opgerecht , dat de Magiftraet van Utrecht principaïijk
door fijn inductie op dèbefchrijvinge niet wilden comparerenen
, fo de twee Staten daer op gerefol veert hadden ,heeft hy met eenige die hy daer toe geinduceert ,
en op fijn hand hadde, hem vervordert der Staten Ar^
chiven op te flaen , en de refulutie daer uyt nemen, en
alfo de Staten daerora refolveerden om gelijke inconvenienten tfchouwen
, haer vergaderinge buyten der
e
ftad te houden,was hy gevangen de principaelfte auteur
en oorfake geweeft , dat die perfonen die de twee eerfte Staten reprefenteerden , en binnen Utrecht woonden,belaft is op de vergadernge niet te vertrecken,of fo
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fy fulks deden , datfe hen niet [ouden vervorderen bin- Raed der ftad Utrecht , aen de Staten 's lands van
nen Utrecht wederom te komen : dat daer na den Am- Hollant. Noch een Boexken genaemt een treffelijke
bafTadeur Milord Bukhorft binnen Utrecht gekomen vermaninge en waerfchouwinge : noch een Boexken
zijnde , om door fpeciale laft van hare Majefteyt de dif- geintituleert , Extract uyt fekere Brieven , en noch
ferenten en mifverftanden , binnen Utrecht verrefen andere verfcheyden Boexkens die binnen Utrecht gedrukt 5en met fijns gevangens voorweten gedivulgcert
te beflichten, hy fulks beletheeft, invoegen dat den
waren
, alle welke voorfz. Boexkens vol van calumnien
voornoemden Ambafladeur onverrichter fake moft vertrecken:dat hy hem vervordert hadde,fonder voorgaen- en diffamatien waren tegens de generale Staten van den
de communicatie me< d'andere provinciën te houden , Lande , als van yder Piovintie , en fonderlinge van
de Majeft. van Engeland defouverainiteyt der landen die van Holland , en dat hy gevangen by de voorfz.
op te dragen , fonder refervatie van privilegiën : dat hy Boexkens gefocht heeft te fupplanteren , en onder de
. fiende 't felve met Utrecht alleen niet te konnen te wege voet te drucken de Privilegiën van verfcheyde Landen,
brengen , hy auteur geweeft is , dat die van Utrecht en de Staten , aen hare Majefteyt van Engeland , en andere Potentaten en Heeren verhaet te maken : dat hy
ook andere provintien, als die van Gelderland , Overyfifel , en Vriefland gefolliciteert hebben , om met hun- ook den vyand hadde geopenb°.ert gelegentheyt en fecreten van defe Landen, en fonderlinge dentwiften (Fo!.
luyden, fonder die van Holland en Zeland , de voor- tweedracht
die in defe Landen was , en het different
noemde fouverainiteyt op te dragen : dat hy te dien effecte correfpondentie gehouden , en veele brieven ge- tuflehen de Staten en fijne Excellentie : dat hy van alle .
fchreven heeft, met en aen veel verfcheyden perfonen de voorfz. Boexkens en Libellen fameus , tenderende
in de voornoemde andere provintien wonende : dat hy tot fedite, dis-unie en dis-membratievan defe geünieerde Provintien, de eerfte drukfelfelfs gevifiteert en
fekere inftructie , dies aengaende met fijn eygen hand
gefchreven hadde , defelve alfo coucherende , gelijk of gecorrigeert hadde: dat hy de Publicatie van de Acte
fekere andere provintien in 't particulier tot fulks mede van de refignatie van 't Gouvernement by fijn Excellentie van Lycefter aen de Staten generaeï gedaen , bingerefolveert waren , fonder nochtans laft van eeninen Utrecht hadde opgehouden, en defelve met verge provintien dien aengaende te hebben , makende
fijn
tegens
fcheyde gefchriften gefocht te impugneren : dac hy geconfpiratie
notoire
alfulke
hy gevangen
practifeert hadde dat van wegen de Hopluyden Frans
temeerfohy
,
Overigheyd, en bedryvende valsheyd
Gerritfz.
na
Engeland met brieven aen de Koninginne.
gearbeyd hadde, met defelve andere provintien veele
«n perticuliere Ligues te maken , tot prejuditie en dif- en Grave van Lycefter gefonden was , ten eynde hy in
membratie van de geünieerde provintien : dat hy tot den ftaet als Borgemeefter foude mogen worden gecoi *
dien eynde ook hare Majefteyt van Engeland hadde tinueert , hoewel hy om fijn affectie te deguiferen , aen
doen te kennen geven , dat die van Holland over die van hare Majefteyt en fijn Excellentie gefchreven hadde ,
Utrecht hadden willen heerfchen , al ten fine om die dat hy van fijn Burgemeefterfchap begeerde gedeporvan Holland aen de gemeente odieus te maken, en die teert te werden , en alfoo Frans Gerritfz. fodanige brieven van hare Majefteyt en Grave van Lycefter mede
van Utrecht t'ontrecken d'affiftentie , diefyingevalle
bracht
aen den Grave van Nyenaer , en dat hy gevangen
van aenperfinge van den vyand, notelijk van die van
Holland fouden moeten foeken : dat hy de principale bemerkte dat de Grave van Nyenaer daer toe niet geauteur en inftigateur was geweeft, om de fes Edelen fint was , hadde hy den if. September 1588. fekere
van den lande van Utrecht te apprehenderen , en op Miffive gefchreven aen den Baron Willugby , completerende defelve Miffive, dat hem gelieven foude tegens
Hafenberg te brengen , om dat fy met meer andere
Edelen aen den Grave van Lycefter verfocht hadden , den 28. September binnen Utrecht te komen , omalom aPtgene tegens de rechten en privilegiën van de daer ordre te ftellen , dat die vroom en van de Religie waren in de Wet mochten geftelt werden , welken
landen, de tractate en nader unie binnen Utrecht gedaen was , gereftitueert en gerepareert te mogen wor- jbiief hy gevangen met fijn eygen hand geconcipieert en
had ' geminuteert hadde , ftuderende alfo d'electie van de
den : dat hy in 't apprehenderen der voorfz. Edelen Exniewe Magiftraet , fijn Genade van Nyenaer, als Staddoen gebruyken , enufurperen den naem van fijn
cellentie fonder nochtans deffelfs advys of confent daer
houderalleen competerende , te ontnemen : dat hy den
dat
,
hadde
19.
Septembris
daer na noch een ander Miffive aen den
gepractifeert
hy
dat
:
hebben
te
op gevraegt
fijn Genade van Nyenaer , niettegenftaendehyaende voorfz. Baron gefchreven hadde , daer in den voornoemden Grave feer blamerende en befchuldigende,
Magiftraet van Utrecht hadde doen vorderen , in het
left van Septemb. 1587. die de nominatie van de niewe dat de Stad verloren foude gaen , fo des felfs Graven
perfonen , daer uyt men de electie van de niewe Ma- voornemen voort- gank|hadde : dat hy mede princigiftraet tegens den eerften Oótobris foude doen , hadde pael auteur en inftrument was van de refolutien van
den Raed door fijn inductie , fijne mede Raden abufe- de 8 Borger Hopluyden , genomen den 19. Augufti
rende , fulx afgeflagen , en in deliberatie doen (lellen , 158S. dat hy Kapiteyn Renchy , leggende totNaerden
of men den perfoon die fulxaengaf, in gevankenifle hadde gefterkt in fijn rebellie tegens de Staten van
foude doen houden , of niet ; fo dat fijn Genade geen Holland : dat hy den Engelfen Kapiteyn Blunt op fijn
autoriteyt en fonder confent den 20. September
denominatie gelevert werde -, fo dat de Grave van Ly- eygen
cefter den Raed verfet , en den gevangen geconti- binnen Utrecht hadde doen komen en blijven om fijn
nueert heeft in fijn Burgemeefterfchap : dat hy met partye te helpen fterken, als den i.OctobrisdeWec
Jaques Reyngout verfcheyden communicatien en foude verfet worden: dat hy Burgemeefter geworden
, en den felven t'Utrecht opge- zijnde gepractifeert hadde dat in den Raed geftelt wergehouden
confulten houden,
heeft : dat hy contrarie de bevelen van de
den ,fekere goede en eenvoudige perfonen noch geGrave van Lycefter , en fijn Genade den Grave van leert, noch gepractifeert, noch in des ftads Regeringe
Nvenaer , de Kerke van Oude-munfter , wefende geexerceert zijnde , om alfo , met andere vreemdelin.de eerfte en outfte Kerke binnen Utrecht , gefungen die van hem waren dependerende, alleenlijk over
BifEerts
eerfte
,
de Gemeente te heerfchen : dat hy veel hadde gebefoigdeert fijnde by wylen Willebrordus
fchop van Utrecht , en een Engelfman geweeft fijn- neert en geeffectueert buyten den Raed en fonder den
de , verkogt , gedemolieert en afgebroken is ge- Raed, en nochtans op haren name: als hy ook gedaen
worden i dat hy verfcheyden boexkens , ten tyde hadde met weynig perfonen van de Staten , op den
hy Burgemeefter was , op den naem van Burgemee- naem van defelve Staten en veel te wege gebracht , fonder voorweten van de andere leden : dathyprincipael
fteren en Raden hadde laten in druk uyt gaen , imauteur
en oorfake was geweeft van alle nieuwigheden ,
mers dat hy daer van was geweeft , de principale aufactien
en misverftanden die binnen Utrecht en in verteur ,en gedrukt met fijn voorweten , fonder kennifte van fij nGenade.of de Staten van den lande gedivul- (cheyde Steden van Holland en Zeland, gedurende de
geert > en werden onder andere mede genomineert regeringe van den Grave van Lycefter , en ook daer
fijne verantwoordinge , geinticuleert,Gerard van Prou- na geweeft waren , en dat hy met alle de fa.ctieufe cornucetc
ninx, genoemt Deventer , &c. Noch een ander by
refpondentie gehouden hadde : dat hy gepractifeert hadhem gecoucheert , en geintituleert* Sent-brief van den
de d'Acte daer by de borger Hopluyden waren geconti-
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen,
flüeert in hun ampten ] contrarie d'aclcn van den
dat de Hopluyden door ful4. O&obris 1587. opandere
fijne complicen in haer
ke benefitie hem en
ampten foude doen continueren. Dat hy door Trillo
hadde doen vangen Comelis van Culenburg , Jan Griffoenfz. en Fre^derik Cornelifz. van Beek, en foden
Grave van Nyenaer hem hadde doen aen-feggen dathy
de gevangens aen hem fenden foude, hadde voor antwooi de gegeven fulx niet te willen doen , wilde de Grave wat hebben mocht op't Stadhuys komen : dat hy ook
geordonneert heefc dat op de vier hoeken van de Stadsplaetfe grof gefchut met fcherp geladen geftelt worde ,
en dit al fonder voorweten of confent vanfijnGenadeen
van den eerden Burgemeefter , en 't meerderendeel van
de Magiftraer. Dat hy heefc doen op-kloppen Jan van
Meteren, ReynierVreem,Hop-luyden en meer andere van fijne factie , infgelijx Kapiteyn Kleerhagen en
fijn Compagnie, en een deel Engelferuyteren van Blunt
doen wapenen , de Peerden doen fadelen, en by hem op
de plaetfe ontboden hadde , fo fy door hadden konnen komen , en dat hy 't velt*gefchrey geweten hadde ,
fonder van al't felvefijn Genade yet te communiceren ,
en meer andere Artijkelen. Befluytende over-fulx dat
hy onderworpen was de peenen geftatueett tegens feditieufen , confpirateurs , muytmakers, rebellen, meyneedigen , valfariflèn , openbare gewelders , auteurs
van fameufe libellen of gefchriften , en ambitieufe ook
jacrilegot en reot Ufa Majeftatü geftatueerc , als alle
defelve crimina geitereert hebbende. Concluderende
daerom ten fine den gevangen geftraft foude worden,
criminelijken aen den lijve , na exigentie van de fake
hem te lafte geleyt , en dat by provifie den gevangen
fcherpelijk en by torture geexamineert foude worden.

©eSSuts
^e booifj. 23utgemeefïet 3^ebentet toeï toetenDe
jecmce|tet
Datöp gtote pattpe öaDDeaenöen<J5ujabeban;fëpe*
©eueita
ti faefct naet en anDete/ Die öp geoffenfeettljaDDe/ tyefen*
ie tjulpe De ooft Dat Defeïbe ficï) meet npt pattpfeïjap aïgan*
tttntecs
effteban Detfm£ aen öem fouDe foefcen te tebengeten/en toefen*
>e öomn? Deeenmanfeet nïoen enctbateninaïïepoïitifefaften
jinne ban en tegetinge/ ïjeeft fijn faftetoel RÏoefteïgftgeDefen*
Enge*
Deett/ maet fijne epgene ïjanD en gefeïmfte / Dieljp
anö.

aïteDe beftent öaDDe fijne gefcïjnften te toefen / Daet
totfï tjp quaïtjft taeD toe / en bjefenöe obetfuïr Dat
ï)ct uut-epnöe ban'tpjoce^ niet fouöe mogen balïen
aféjptoeï ïjoöpte / fofceeft ï)p berfcïjepDen bjieben
aen fijne goeöeb;«enDen in CngeïanD gefcïfcjeben om
aen Ijace^ajefleptterjccfoeftcnöai'eintcccefile/ en
Öeeftïjate^ajefïcpt niet aïïeen Den b?ief ï)iet bo?en
betïjacït / maet nocl) anDete in fïjnfabeutgefclfêe*
ben/ toantöate|Bajefïepttoa£boo? ïjet obetïpDen
ban Den<®?abeban Hpcefïet/ Doo^Denfcïuenfoge*
mfïtueett Datfpbafïeïn&geïooföeDat aïïe'tgene bp
öen boomoemDen <S£ebentet toag tet fjanDen geno*
men / gefcïjieD toag / upt enueïc affectie en goeDet
Öette en jonfïe/ Die DP toag DjagenDetotDenDienfï
ban öate IBajefïept/ toaetom öateJIBajefïeptooft
niet geïatenöceft fo fc&nfteïijftbpïjatebjieben/aïg
tnonbeïinge Doo? öateïlaeD^eerenenoon^mba^
faten fijne betïoffïnge te beneetfïigen / fo aen De i|ee*
ten Staten ban &ttecï)t/ Den <ü5jabeban^uenaet/
aïj! ooft aenDe JlBagifïtatenbangttecïuV infnïftct
öefolutte boegen/ Dat Den ïïaeD Det fïaD üttecljt / tentegat*
ban beu
Sfcaeö Dee De ban De grote infïantie Die öate .ïBajeftept ban <£n*
ftaö©t* gelanD langen tijD gcDaen en Doen Doen öaDDe Doo?
recht/ na* Öate <6eeommitteecDe / om De ceïaratie en ontfla^
yeuöe öe
telajcatte ginge ban Den (©betfïen ïiïecrïiagen en Den ïfeere
toan Sleets ^ebentet / en gelet op De berfcïjepDen en continueïe
Ijagen en toeïDaöen up Defeïbe B>ajefïeptueujeren aen Degene
©theater.
nieccDe ^jobintien / en Die men ban Defeibe nocö
toa^ becujacl)tenDe / gcrefoïbeett öebben op'tgoeD
beijagen ban fïjn 03enaDe ban ^penaec aï§ ^taDrjouDcc / Dat men Defeïbe gebangenen met öet geïjee^
ïe ^?oce^/ epffeïjen en info^natien tegens Defeïbe ge=
nomen/ t'famen obecfcljichen fouDe aen öateHÖa*
^efïept / om bp Defeïbe boo#£ in De fafte geDifponeect
te too?Den/ fo öace ^ajcfïept goeDbinDen en beïie?
ben fonDej Defe ccfoïutici^ genomen getoeefi Den 6.
^lannatp 1^9* ouDe fïijï. »Deïne wfototie un feïbm
IV. Deel.

Dage aen De^abeban^penaeeobetgefcïyebeni^/
om Daet op te ïjebben fijn aDbijé / tn (o fijn a&cnaöe
Defe refolntie boo? Die tijD niet QoftboiiD / Dat Dan
ten minfïen De tefoïutie nopenöe ^ïccrïjagcn geno^
men/ een^ten effectemoc6ttncrDcngefe?acÖt. <&t&foMte
tefoïutie
ïiïeecöagcn
genomen Dat
öenmen
16. J„
jJJJ™
^ccembn^nopenDe
i588.ouDe
flijl/ enIna^tongtizfe:
mtum
Den felben iiïeerïjagen mit^ betalenDe fijne noften ftaf^t
(en beïobenDe bp eeDe tec eanfe ban fijne gebanne* SriJaV
nif)e/ De fïaD nocï) De bo?getcn ban Ktcecïjt niet moe? gen genos
peïtjft te fuïïcn baïïen / beïafïen of befmacen / ) fouöc wen«
ïatên bettceeïten na Den ^mbaffaDeuc Borité / of
ï)ate IBajeffept ban <£ngeïanD* ^n Dat men boo?t£
aen De boo^fj. ^eete Socitg fclj^ijbcn fouDe / Dat
men/ niet tegenfïaenbe Defeïbe Jtïeecïjagen met bet*
fcïjepDe Dingen befcljuïDigt toa£ bp Den ^ffieiec /
nocötang om Dace HBajefiept te beïiebenDenfeïben
üiïeecöagen aen fijn <Q. ma£ fenDenDe.
5^ocö fïjn OBenaDe ban j^penaec / lH^cn^ / etc.
niet nonnenDebetfïaen tot De tefoïutie ban Den föaeD/
en Dat mijn ïfeece 25oDïep / ïïacD^ö^tc ban toegen
Date IBajefïept in Den töaDeban&tate/ ttoeebne?
ben aen Den felben öaDc gcfcïjjcbcn ijaDDc in fabeut
ban Den gebangenen itïeetïjagen en ^ebentet / fa
Ijctft Den feïben föaeD goeD gebonDen aen Den boojfj.
ïiaeDo-ïjeet op fijne ttoee bnebenboo?anttooo]Dete
fct|?ijben/ Dit naboïgenDe.
Mijn Heere,
WY aenhebben
heden ontfangen
twee inbrieven
E. {p^lp5*
ons gefchreven,den
eerften
date denvan9. uJan.
^ae^c
if8$>. en den leften in date van den leften December, fiaï>©t=
jlilo veteri: alle beyde betreffende deaffairen van De- E^iïg ^eif'
venter en Kleerhagen , alhier gevangen. Op dewelke 35^/
u E. tot antwoorde fulc believen te verftaen , dat wy üaeo ban
niet hebben te difponeren op de relaxatie van de voor- E^H^lf.*
feyde gevangenen in forme van gratie , noch buyten en öen öaöe
fonder middel van Juftitie. Want defelve zijn van ban^ta*
wegen den Graef van Nyenaer , Gouverneur van onCe **«
Provintie , in onfe handen geftelt , om daer over te
ftrij ken (op 't aenklagen van den Officier van defe ftad,
by den welken de twee leden van Staten van onfe Provintie, niet lange geleden , gevoegt zijn) rechtveerdig
oordeel, na 't betuygen onfer confeientie, engelijk
wy na rechten bevinden fullen te behoren , 't fy crimineel ofei vil : fo dat het in onfe macht niet is de begeerte
en goeden wil van hare Majefteyt in defe affairen te voldoen, daer tegen zijnde de Juftitie, door lageneed
aen ons bevolen , fonder confent van den Grave van
Nyenaer onfen Gouverneur , van de gene die in defe
affairen fich partyen van de gevangens gemackt hebben.
En fo veel belangt dat wy ten deele reprefenteren het
derde lid van de Staten van den lande van Utrecht, wordende van den Graef en de Staten gefamentlijk beraetflaecht , fullen wy ons geern accommodeeren na den
goeden wille van hare Majefteyt $ buyten en fonder de
voornoemde middel van Juftitie , tot goed contentement van hare Majefteyt , en welvaert des Lands , gelijk
wy airede geadvifeert en gerefolveert hebben over de
relaxatie van Kapiteyn Kleerhagen , in faveur en refpect
van haer Majefteyt , nainhout vandea&ebyonsgepaf*
feert : en'ten boud aen ons niet dat defelve refolutie
niet geeffectüeert is.
Mijn Heere ons recommanderende in U E. goede
gratie, bidden Uytwy den Schepper u E. inde fijne te mainteneren. Utrecht den 4.. January 15%. Jlilo
veteri.
onderftont aldus :
De feer geaffeclioneerde om U E..dienft te doen ,
Burgermeefters tn Schepenen van de ft ad Utrecht.
Het opfehrifc was , aen mijn Heere , mijn Heere
Budley, Raeds-heer van wegen de Majefteyt van En- (F6l,j2v)
geland , in den Raed van State van de vereenigde Nederlandfe Provintien.

^e ftonfnginne ban <6ngcïanD öaDDe feïbe aen Den
<®jabe ban Mtw£ gefc&rbcn in fabcw ban Den
<0g 3
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boo^5- 3&ebcutec en foïcetöagen / baec op ïjp ben?. juftitien te beletten (dewelke wy altijd gefocht hebben
$obetub?$ aen ïjace JBajefïept gcanttooo?D beeft / te bevorderen) maer om beter onderricht te zijn van de
fenbenbè bèfeïbe ISDiffïtoc aen ben Ifeete IBaifingain/ geheele fake : foo maken wy ons fterk , en verwachten
cecfïe &cccetati£ ban öare Jlöajcjtept / Die befeïbe niet gerecufeert te worden in ons verfoek , fo recht*
bcanttooo?be aïbt$ :
veerdelijk en redelijk , en wy lullen ons houden des te
meervoldaen te zijn, ten welken eyndc wy ons feer hertelijk recommanderen in u goede gratie,God biddende,
Mijn Heere,
mijn neve u te mogen nemen in fijn heylige befchermin252ief ban DEn inhoud van den brief die ik hare Majefteyt van ge , gefchreven inonsKafteel van Groenewits, den 18.
uwent wegen hebbe geprefenteert , is hare Maje- December 1 588. onderftont,
uwe wel geaffe&ioneerde,
fteyt feer aengenaem geweeft , maer zijnde te voren verondertekent ,
ris 3DaU
wittigt van de gevankeniffe van den Heere Deventer, en
ftngara
Elifabet 1^.
am ben
datter eenige waren , die fochten door alle middelen te<Ö?abe
Mn
&ye gen hem te doen procederen in al te heftigen extreminaer, w' teyt , fo vond fy goed voor den ontfang van uwe gemel^tÖpfchrift was, aen mijn Neve de Grave van Nyete brief, de hare terftont fo aen U E. als aen de Maginaer, Meurs,*c.'
ftraet der ftad Utrecht te fenden, teneyndedatmen
3£efen ojief beeft be &onmgfnne gefonben aen ben
op haer verfoek op een fachter en gemodereerde voet féecte SSobïcp / föaeb ban fijne «IBajefïept
ben
mochte gaen in die ganfche fake , dewijle de voorfz. föabe ban «State bec beceenigbe^ebecïanbcn/in ïjem
Heere Deventer en d'andere die tegenwoordig inde beiafïenbe feïbe tot Htcecbt aen ben <0jabe ban £töpc;
gevankenilTe geftelt zijn , altijd zijn gehouden geweeft naec/ Mmt$/
te ïebccen ; cnaïleinfïanticte
voor luyden met eeren, en leer geaffe&ioneert tot de boen (Dem mogenjftetc.sijnbe)
tot be$ boomoemben 3£e*
gemeenefake, en ware chriftelijke Religie, waervan
ik meyne dat gy voor defen particulierlijk verftaen hebt be
bentec£
ontfïaginge
/ fo' aen/ aïg
ben be
boomoemben
/ be Staten
«Benetael
jlBagifïcaet <&-*&
ban
de goede meyninge van hare Majefteyt door haer cygc- ïïtmfyt/ maec aïfo öp becfïonb bat be<tè?abeban
nc brieven, tot dewelke ik u wijfe.
JBcucg in eeïbecïanb toa£ gecepft / beeft bp ben
Belangende den tegenwoordigen ftaet van dat quar- boomoemben unef met een erp?cfTe gefonben aen ben
tier , hare Majefteyt fal nimmermeer toelaten datter fal boomoemben <6jabe/
met cenenbnefbanbem/in*
geunieert werden van denvyand, indien maer de Sta- boubenbe in fuofïantie / bat bp toefenbe gcimpïopeett
ten daer toe ook hare afïiftentie aenbrengen , en dewijle
ban toegen bace Itëajefïept
ban €ngeïanb in* ben
de belegeringe van Bergen-op-Zoom tegenwoordig is föabeban&tate/
bace JSajefïeptbcmonbecanbece
opgebroken, waer van wy detijdingehier ontfangen ooft laf! gegeben öabbe omtettactetenaenbe^ta*
hebben , fo fal men ordre ftellen dat een goed gedeelte ten (tëenecaeï/ fijne <0enabeen be Mwlimet bet
van de macht(dewelke gebruykt zijn tot befchermenilTe &tab mutlyt / becoetenbe be
telaratte en ontfïaginc:
van de voorfz. ftad ) mogen geleyt werden in fulke ge ban be peeren ^ebentecenïiïeedjagen/
pecfo^
plaetfen van de Provintie van Utrecht, diehetgevacr nagieng met eecen en goebe reputatie lip ïjare Mafte
van den vyand meeft onderworpen zijn.
ftept / tuaetom ï)p ooft gefcl)?eben öabbe aen be Ma*
Het Parlement dat hier fal gehouden werden , is uyt- gificaet ban gtcecöt / en foube ooft bibben aen be
géftelt 2 of 3 maenden , en dewijl het Gouvernement Staten <tëenecaeï/ gélgft ï)p ooft bp ben feïbenbnef
van hare Majefteyt in dit Koninkrijk fo abfoluyt is , dat toa^ Oibbenbe fijn <6enabe / bat
beboo^. €be»up^
niet in 't Parlement kan befloten worden , 't en zy het ben mocöten bjecben getcacteett naDace toeetben/
hare voorfz. Majefteyt goeddunkt, fo ben ik van ad- üegecenbe
't aïbecinfianteïijftfle geïüftljace |Ba^
vijs dat de Staten daer niet fenden hare Gedeputeerde jefïcpt ooft opbiftüiHg
gebaen ïjabbe : fo bat bp öoopte
om in het voorfz. Parlement eenige fake voor te ftellen, bat fijne <6enabe fum cefpect blagen
fonöé aen l)are
uyt vreefe dat fulks hare Majefteyt niet möchte aengeaï^ 't bc&oojbe / en bat bp öare Ma jefïcpt
naem wefen. En daer op u Genade onderdaniglijk de l^ajefïept
boel) foube miïïen geben contentement
in fo ftïepnên
handen kuflende , fal ik God bidden dat hy u geve,mijn fafte/ öp öabbe becfïaen
bat
men
üïeecöagen
ïjab^
Heere in volkomene gefondheyd , een lang en gelukfa- be boo?geljouben te teftenen feftece attjjfteïentefcec
lig leven. Uyt het Hof van hare Majefteyt te Groenenautoe en p^cjubiciabïe aen fijne eece/ 'tmeïftöpbe^
wits, den 12. November 1588.
geecbe bat fp foube hullen mobececen / en boo?t| 5^e^
ondertekent
bentec foube miïïen ontffaen en b?p ïatcn ban fijne
Tra . VPalfingam.
'tÖpfchrift was, mijn Heere, mijn Heere de Grave van Nyenaer.

SSobert Defen fttyeefbe ïionmginne noeft in fabeuc
ban <®ebemec aen ben<£?abeban$penacc/ befen
uaboïgenben ï>?ief.

ban De

Mijn Neve,
OF fchoon ons een groot contentement foude gegeven hebben , dat ik hadde mogen verftaen , na

neban81"* miJn n0Pe en verwachtinge dewelke wy hadden , dat
«Êngelanö de fake van Deventer en de andere met hem , waren volSJate komentlijk geeyndigt, volgens de follicitatien en iniian 4i*pes ftantien die wy felve gedaen , en doen doen hebben ,
naer- door onfe dienaers van daer: foo is 't, dat ik fiende door
rtJ5L den inhoud van uwe brieven van den f. Novembris leftbeuruan ' kden > datmen voort vaert te procederen tegen denfelDe 23urgfc> ven Deventer en d'andere , wy hebben gewilt dit ver ëttèmer, foek doen door defe exPreffe « d« eermen vorder voort
' vaert in de proceduren tegen haer j ons mochte overgefonden worden de waerachtige en volkomen informatie en particulariteyten daer mede fy befwaert werden , en dat door u toe-doen men wilde ophouden van
vorder proceduren in fulker faketotter tijd dat wy de
voorfz. informatien ontfangen en overwogen hebben ,
hec welke gelijk wy 't met begeeren om den loop der
j

gebartfteniffe/ baec aen öp öare U&ajeffrptfotibe boen
eenen fecc goebcn en fonbeeïingen bicnfle / bie ftaec
fecc aengenaem toefen foube.
^P febwf ban genjften aen IBeb^ouhje be<S;a^
binne ban Mem$ I bat aïfo &p gefcD?cben fjabbe
ben bp-geboegben K$ief aenben<0?abeöacenman/
neffen^ ben tyief aen öace .ïEajeftept / ten epnbe tjem
foube geïieben te ontfïaen upt be gebanfteniffe be§ee*
een Hïcccïjagen en 5!3ebentec / maec aïfo bp becfïonc
bat mijn if eece be oB?abe t'ötcecïjt niet ma'0 / fo font
l)P
Öaec coppe
be bibbenbe
un'ebebiefjace
jBajefïeptge*
fcïj?eben
ïjabbe/banöaec
en becfoeftenbe
feec
infïantcïijft bat fp öaec toiïbe ïaten geb^upTten / om
te mogen
beeftcijgen
be begeerte
ban"5acej#>ajefïept/
en
bat befeM
in fo ftïcpncn
fafte niet
foube toerben ge^
tnepgect / baec toe be ^eeceHilïegcep l)tm ïjabbe ge^
geben gcote ftope/ ten cegacbe ban ïjace (eet ebeïe
bcucïjben/ be <È5?abe öace man önbbe tod feec couc*
topfeïijft gefeïjeeben ban befeltje fafte aen öace IBaje^
fïey t / bat bp aïbien fp onfcïjuïbig hiacen men be#
feme in öace b?pö^Pt foube fleïïen/ ban ïjet fc&cn
bat fijne meeninge toaö / bat men fu\h$ foube onbec?
foeften
üp öet uptecfïe cecöt / 't toeïft öace .ïlBajeflcpt
niet begeecbe
i maec foube fuïft^ geecne felfjg obertoe^
gen/ cecommanbccenbe baec <6enabe bekfahefeet
ecnfïeïijft/tcn epnbe ïjace löajeflept baec in foube ino*
gen hio;ben gecontenteert en niet getoepgect
© e 23urgcmcefïeci ©ebentec fat fo fïcift teïijft niet

.ge*

23oö!ep
Wt ©cere
üan stee

tn'fabeuc
fc!)?i)ftaei
naer en
<J5:atitnm
aen be
banöerj
23iirgea
meedet
©cuentes,
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gehangen/ of fijn |jup£-b?otitoe baboe acceg bp öem/
öacc baoj öp alïe£ becnam toat'ec in fijn fafceomgimV tuant aï ma£ 't fo bat &p mi beek öatöe partpen
Öaboe/ fo öaööc bu ooh nocö bcelebieöcm toe-ge*
öaen ioacen/ bic ftjnbap^-tyouujc/ bie (eet infïan*
tebjfc boa? &cm amljidt om fijne beriaftlnge/ aïïe£
te bennen gaben / tuaecom öp goeö bonö / (fienbe
bat niet tegcnfïacnöe lytt itemtif fcDiijbenbanöare
JlBaje jïept / men öem niet en onfïoeg ) te fcöjijben /
bcfen nauoïgenöen fyief aen oen ^efiömt Meet^
Kernen/ bie feoett ben banöeï binnen Eepben (baec
ban top in 't 23 boert mmtie gemaeat &cbben) öem ah
bacc ontöonben baboe / a$ ooft ben obcrfïcn &onop/
öie bace oon eenigen tija geïcöcn geeepfï ma£ / en aen
öen^eccetaci^ ban ben^abeban&pcefto 25nrgtöjabe/ met bentucïftentjpbptijDe ban öcn frfben
45jabe gtote rojcefpcnöentie'geljouben baboe : ben
ïm'ef toa£ ïupbenöc o$ boïgt.
Mijn Heeren ,

■ïfctfffoe
oanDett
ime|ïcr
©eüenter
aettöe
peftöent
Kerken/
Siug©jabe/eit
^onap in
JEngeianti

IK hebbe UE. dikwils gebeden by mijne voorgaende , fo veel by hare Majefteyt te willen infifteren ,
dat ik van hier verloft mocht worden 1 maer ik heb
federt vier maenden van u E. geen tydinge ontfangen.
In plaets van haer Majeftey ts verfoek te gehoorfamen ,
hebben fy my meer dan f 00 artijkelen voorgeftelt ,
wacr van de 300 wal aengaen de a&ien van fijn Excellentie de
v refolutien der Staten defer provintie , en
van de Raed defer Stad. Het pretext dat fy nemen , is ,
dat hare Majefteyt in hare laetfte verfochtfoude hebben ,dat men haer d'informatien
fenden , (die
fy niet konnen fenden , fonder dat foude
ik antwoorde, ) en
dat men hier en tuffchen ftil ftact , met alle vordere proceduren. Het ander pretext is , dat alhier fig niemand van qualiteyt geprefenteert heeft , om fig met
ons te voegen, en dat door de eerfte brieven van hare
Majefteyt om het op-fchrift , de Staten tegenwoordig
iïgdaer mede gemoeyt hebben. Infomma, dat het nodig wefen fal , dat hare Majefteyt datelijk brieven fende aen mijn Heere den. Baron Willugby , en den
Ambafladeur Bodley, op dat (y hier fig fonder eenige
andere execufe tranfporteren, om ons met fig te nemen, ten minden tot een gifte aen hare Majefteyt ,
wat'er ook zy , dat fy niet meer geremitteert noch uytgeftelt wil fijn, en noch min afgeflagen, in regard van
een fo kleyn verfoek , en de grote weldaden die fy van
haer ontfangen hebben. Anders dat fy 't fig belgen
fal , en tonen dat fy geen Princes is , om mede te fpotten 5 en dat fy 'm defelve termen aen de Magiftraet doe
fchrijven.
Dit moet ernftelijk vervolgt worden ; anders fullen noch de Collonel Kleerhagen noch ik niet
los komen : want men had ons geern dood , en men
berooft ons tot den bedelfak toe. Toont hier in, mijn
Heeren , dat wy elkanders vrienden zijn , en niet van
de fortuyne en geluk ; maer oprechtelijk , of in der
waerheyd Chriftenen : en zijt my fodanige , gelijk ik
U E. allen geweeft ben , ja ook fonder u-luyden verfoek. Ikvermane uwe E. daer toe door de liefde onfes
Heeren tot ons-waert , en door fijne heylige geboden ,
niet anders hebbende dat groter zy, waerdoorikulieden kan bidden. En dat Ik datelijk uwer E. antwoord
mach hebben , met de depefchen van hare Majefteyt ,
liever meteen expreffen dan anders , hiervan mede-delende mijn Heere den jGraef van Effex , en mijn Heere
Walfingam , met mijne fecr ootmoedige recommandatien, defelve ook reitererende tot U E. waerts. Ik bidde God, mijn Heeren, UE. te nemen in fijne heylige enweerdige hoede. Uyt Utrecht , defen af. January, komen
if8o.
veteri.
Uwer E. voldienaex ftilo
en vriend
, onderfto'nt,
ondertekent,

G. de Vmining di& de Deventer.

$oc& toag baeegefcöjeben ineennïepnb2iefften/
ban bate ben zt. ott feïben/a^ boïgt :
Mijn Heeren, ik fende ÜE. hier by'tfommier der
laetfte ar uculen , t'famentlijk mijn antwoort : u E.
fulter difcretel^k mede handelen,
en fo UE. het be-

vinden fultte behoren, communiceren met mijn Heere den Graef van Effex, en mijn Heere Walfingam .
en ook, fo t van node is, met hare Majefteyt. Men
moet ernftelijk folliciteren en vervolgen. Vaei t wel in
den Heere , groetende alle vrienden met'er haeft ,
den bode wachtende, den 26. Januaryif89. Opd'andere zijde van 't felvebriefkenftontgefchreven, dat
mijn Heeren by mijn antwoort haer advijs voegen
ook in termen van rechte , tot mijne voorder defenfie ,,
my die met den eerften wederom fendende.
Her. op-fchrift was: aen mijn Heeren, mijn Heeren den Prefident Meet-kerken , den Kaed-heer Borggrave, en den Collonel Sonoy, en een veder hen; te
Londen , cito , cito , citiffime.

^iec bp fonb Ijp obee fenece acticuïen oie &p femftf
Öem gebjaegt / en bpöemaïfobeanttooo^tesbn/
maec of bembefeïbe alfa geb?aegt / en bp öembe*
antmoo?b jtjn/ ttonffelc ift grotelijft^ / bemrjïe ik
mm refponflben gefien/ en geïefen fjebbe / op be
gpten 1 en atticuïen / oie ben i|eece ^cbout ban
mtttm tegen£ ö^m obee-geïebert beeft / betorjcïfte
met befe cefponfiben (eet beeïe betfcbïUen. Matt bat
boo^-bp gaenbe/ beingïe ï)P felfè oie obee beeft ge*
fanben tot fijn befenfie / fo toiiïen mp 't bsiet bp
ïaten/ enbefeïbefïeïïen/ fo&pbiegcf!eïtï)eeft.
©e blagen fïeïtöP in 3 7 atticuïen/ afêooïifïjne
beanttooo?öinge/ enïnpben albu^.
1. Dat drie jaren geleden ik geinfinueert foude heb- StEticiiïeti
ben, inde goede gratie van de Minifters defer ftad , bp ©eben?
onder pretext en veynfinge van de gereformeerde Re- termdt?
ligie, om door haer middel indepubliikereeerince met fijn
ben.
te komen.
s
fa
2. Dat alfocredijt gekregen hebbende, ikdeHop- refponfle
foitüru gcluyden van deBorgerye foude onderhouden hebben , gdanü
ornmymethenfterkte maken, hen gefubminiftreert
hebbende verfcheyden fubjetfen , en middelen , om
tegen haer Magiftraten aen te fpannen , en te mutineren.

3. Onder andere foud' ik hen geraden hebbe , de
Koningmne van Engeland te prefenteren , enn doen
prefenteren de Souverainiteyt van 't land ,
ditien , en fonder referve der previlegien. fonder con4. Dat ik gepradifeert foude hebben , door de
voorfz. middelen , dat mijn Heer den Graef van Lycefter , (den Gouverneur defer provintie tot 's lands
dienft , abfent zijnde) hebbe , niet tegenftaendc
initruótien van den felven Gouverneur , vernieude
t de
Magiftraten defer ftad , en my onder andere Burgemeefter gemaekt.
f. Den vreemdelint , 'f Welk ik ben , geen goederen in t land hebbende, en dat door mijn qualijk dragen , en deportement , ik oorfake foude geweeft zijn ,
van de revolte van 's Hertogenbos.
6. Dat ik ook oorfake geweeft foude zij n , dat veele
van de principale Staten van 't land , en ftad Utrecht
by fijn Excellentie den vreemdelingen zijn gedeylt ,
aen dewelke ik fterk de hand gehouden foude hebben.
. 7. Dat ik my vervordert foude hebben , in de vergadering derStaten van Utrecht te feggen , in geval men
niet afliet , de privilegiën
't land , fo obftinatelij
te mainteneren , dat menfe van
wel haeft fien fouden in eenk
miferaolen ftaet , en dat'er veele rode kragen fouden
dragen.
8. Dat infgelijken gefonden in de Staten Generael
(daer ik denk dat ik ontfangen zy, fonder eerft te tonendat ik Burgemeefter van Utrecht gemaekt was
na
egiën
land) ik gefeyt foud' hebben*zo de
menprivil
prefum
eertvanin 'tfulker
wijfe te procederen , al
had gy-luyden fo veele finnen als hayren op het hooft,
fo foud gy niet konnen begrijpen , d'inconvenienten die
daer door ontftaen fullen,
9- Dat ik geweygert foude hebben , met mijn mede gedeputeerde te communiceren , wefende al van
wegen defe provintie in de Staten Generael , 't welk
my doen belaft was ; maer dat ik' t nochtans voor fijn
Excellentie niet verborg
en foude hebben.
10. Dat mijn Heer Wilkes, Ambafladeur en Raed
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van

Vijf en Twintichfte Boelc.
35<? van Staten van fijn Majefteyt , my in pretentie van fijn

Excellentie , den Raed van Staten , en de gedeputeerde van de Staten Generael , feer wel geraden hadde ,
dat tot den grootften dienftenruftvan'tland, ikmy
van mijn laft deporteren foude , maer dat ik gevveygert
foude hebben, daer toeteverftaen.
11. Dat ik oorfake geweer! foude zijn , van
*t bannen der principaelften defer provintie , door dien
dat ik hen achtede mijn voornemen contrary te zijn.
12. Als ook van 't vangen van meefter Pauls Buys.
13. Hebbende geafiifteert by de vifitatie van fijn koffers ,hoewel ik doe een privé perfoon was.
14. En daer na geweygert hebbende te gehoorfamen het bevel der Staten Generael van fijn relaxatie , waer door ik van openbare rebellie overwonnen
foude zijn.
1?. Item dat ik in deffe ftad gemainteneert foude
hebben , Jacob Rengout , het hooft van de andere
gcbannene, ja hem verfelfchapt van Holland tot hier
toe, daer hem fijn Excellentie door mijn middel foude hebben doen brengen, tegen fijn belofte yan hem
in Holland te laten.
16. Dat ik veele fecrete correfpondentien gehouden
foude hebben , met den voorfz. Rengout , die daer
na bevonden is , den vyand gefavorifeert te hebben .
17. Dat ik oorfake geweeft foude zijn , van'tcaffexen der Geeftelijke , eerfte lid der Staten van Utrecht ,
om hendaerbuytentefluyten.
18. Hebbende gebefoingeert in de deputatie ten defen eynde in Engeland gefonden.
10. En niet hebbende willen gehoorfamen d'appoinctementen, die den Gouverneur defer provintie daer
van gegeven had.
20. Maer ter contrarie principale oorfake geweeft
van feker verbod, den Staten (willende fig elders na
een verfekerde plaetfe begeven) gedaen , van niet uyt
de ftad Utrecht te gaen , of in geval fy daer uyt gingen ,
daer niet weder binnen te komen,
21. Dat ik de deure van de Secretarye der Staten
foude hebben doen op-flaen , om daer fekere hare refolutie uyt te halen.
22. Dat door mijne middelen en induftienj de Staten van 't land van Utrecht, gedurende mijn Burgemeefterfchap , noyt wel geaccordeert hebben , met
d'andere
provintien
, met namen Holland , noch felfs
mét
de Staten
Generael.
23. Hebbende altijd d'autoriteyt der voorfz. Staten Generael om-geftoten, en getracht hen by de gemeente hatelijk te maken.
. 24-. Hebbende ook niet willen erkennen , dat de
Souverainiteyt van 't land by hen was.
251. Waer door veele twiften *»n fcheuringen fouden
ontftaen zyn, tegen d'unie- van Utrecht , en om den
geheelen ftaet des lands 't onderde boven te keeren.
26. Dat ik te defen eynde veel heymelijk verftand
't heele land over onderhouden foude hebben , om
hen elks befonder te induceren , dat fy hare Majefteyt
de Souverainiteyt van dien fonder conditien fouden
prefenteren.
27. Ik foude ook de Staten Generael geblameert hebben, dat fy de refignatie van 't Gouvernement van fijn
Excellentie aen-veert hadden , en oorfake geweeft , dat
de Staten van Utrecht die noyt hebben willen toeftaen,
maer dat onder fijn naem alle de aften gepafleert zyn,
tot den dag van fijn overlyden toe. Hier wierden gerepeteert d'articulen der voorgaende vragen, aengaende fekere gedrukte boeken , en'c Oorlogs-volk in
defe ftad geleyt , en gemainteneert tegen d'autoriteyt van den Gouverneur Generael.
28. Dat ik oorfake geweeft foude fijn , dat mijn Heer
de Baron Bukhorft in demaentMey 87. niet had konnen fijn laft volvoeren, van de gebannene en uyt-gefeyde weder in defe ftad te brengen ; ja felfs beftelt ,
dat fy niet m jufhtie ontfangen wierden.
29. Dat het door mynpraclijke was, datmynHeere
den Graef van Lycefter in defe ftad quam , in 't laetfte
van September 87. om daer de Magiftraet te vernieuwen, tot ptejuditie van de Gouverneur provinciael ,
en tegen fijn inftruftic.

20. Dat ik princïpael auteur was j van derefolutie
doe genomen , in de Raed defer ftad , tegen den
voorfchreven Gouverneur, hebbende verfocht , de
nominatie der perfonen voor de toekomende Magiftraet felfs
,
dat ik geproponeert foude hebben , dat
men hem by 't hooft moft vatten , die tot defe fake gefonden was , gemerkt de nominatie airede gegeven
was in handen van fijn Excellentie.
31. Dat ik dit alles gepraöifeert foude hebben, om
in mijn Burgemeefterfchap gecontinueert te worden ,
en eenige uyt de Magiftraet te mogen floten, dicmy
niet na mijn fin waren.

1588;

32. Dat ik den 6. May, fonder de refte van de Magiftraet daer over te roepen , foude gedecreteert hebben d'apprehenfie fommiger Edelen van 't twede lid
van Staten, door dien fy fijn Excellentie en den Gouverneur provintiael geprefenteert hadden , fekere requefte, tegen mijn aengaende 't mainteneren der privilegiën :waer in ik ontwyffelijk begaen foude hebben, crimen Ujce Majeftatir , gemerkt felfs dat dit gedaen wiert , buyten des Gouverneurs weten.
33. Dat ik auteur geweeft foude zijn, van debefchulRechter.
digingen der Edelen voorfz. tegen 't betamen van een
34. Dat ik altijd belet foude hebben, datdegefchillen , gerefen ter oorfake van deapprehenfie van defe ,
en 't bannen van de andere , niet vriendelijk geftile
wierden , en dat des Gouverneurs autoriteyt fo veel
niet vermocht , als fy wel behoorde.
3?.ken Dat
ik oorfake geweeft
foudediezijn,
't aftreder Oude-munfterfe
kerke,
in defevanftad
was ,
tegen de refolutie van mijn Heer de Graef van Lycefter ,
en den Raed van Staten.
36. Dat ik haer Majefteyt van Engeland valfchelijk
wys gemaekt foude hebben , dat de Staten van Holland
fig fochten meefter te maken 3 van defe ftad en provintie , en die fig t'onderwerpen.
37. Dat ik foude hebben doen apprehenderen , en
qualijk tra&eren feker Procureur voor 't hof van defe
provintie , niet zijnde van onfe jurifdictiei , om dac
hy de voorfz. Edelen gedient hadde , en haer affairen
verhandelt.

•j

Hier na wierden gerepeteert alle d'articulen van de
voorfchreven vragen , fo van 't gene men gedaen had
tegen d'autoriteyt van den Gouverneur provinciael ,
als yan de beroerten , gefchied den af. September
bo'o:fr.
üeöteljp
laeft-leden.
Süttttooo?*

<©p toriftê atticuïen fcöjijft DP / bat W afóug foit*
beseanttDoojtöcöben/ afétooï0t:

fetitcipös

1. Vals en calumnieus , fotenaenfienderMinifters,
als van mijn perfoon.
b?age ge»
2. So moeten dan d'Hoplieden defer ftad, die fijn Ijeübeiu
te
bert 54
Excellentie fo goeden contentement gegeven hebben , (gerol.
van haren goeden yver, en oprechtigheyd , muytmakers en verftoorders defer Republijke geweeft zyn .
En fo fy fulke geweeft zyn, waeromfijnfydannude
voornaemfte , daer men fig mede behelpt ?
3. Een waerachtig point, felfs 't devoir dat ik gedaen hebbe in 't begin van mijn Borgemeefterfchap in
den vollen Raed , fo defer ftad als der Staten , betoont
opentlijk 't contrary.
4. 't Is altyd 't principael officie en forge van de Gouverneurs Generael defer Nederlandfe provintien, te
befchicken dat de Magiftraten derftedenin bequame
fatfoenen behoorlijk vernieut worden , 't zy dat fy
't felve doen , of door den middel van de Gouverneurs
provintiael , welkers laft centert , door de tegenwoordigheyd van de Gouverneurs Generael ; te meer dan
als de provintialen abfènt zyn, enfoveelfcheelthet,
dat mijn Heer den Graef van Lycefter hier in gedaen
hebbe , tegen d'inftru&ie van de Gouverneur provintiaeljdat behalven de derogatie der felve,door de hoger
en fterker commiffie van de Gouverneur Generael,
de voorfchreven inftruétie des aengaende exprefielijk
mede brengt , ten zy by haer Majefteyt of haren toekomenden Luytenant Generael, anders daer in voorfien
werde. My vorders gedragende aen mijn Heeren
den
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen,
den Graef van Kulcnborg , en den Baron van Norch .
fel getrocken wiert. Ten inficht van 't welke ik hert
met hoe grote difficultey t , en alle excufen en uytvl uch- vermaent hebb? wijffelijk te overdenken d'inconveten ter wereld voorftellende , fy my doord'autoriteyt nienten en difordren die fy wilden beginnen en aenrech*
van fijn Excellentie, en de devotie die ik hadde tot ten , groter dan eenige finnen konnen begrijpen , in
den dienft van haer Majeftey t , eyndelijk bedwongen geval fijn Excellentie moeyelijk door d'infradie van
hebben , te aenveerden een fake die ik wel voorfag , dat autoriteyt , krijgende een walginge in onfe affairenfijn,
my fo duer ftaen foude.
haer Majefteyt daer na rapport dede. En dat men befie
f. D'unie en confederatie der provintien , de gelijk- d'a&e van mijn proteftatie , doe gedaen.
heyd der wetten, gewoonten , en fprake , haer ge- ( 9.,Defc mede
gingen fich formaliferen
... gedeputeerde
^
meen
en Behalven
religie , bewaren hen malkanderen j me't de Staten GenerxLltyxnsVc\&^
vreemtquerel
te zyn.
dat deinwoonders , diefig ten de artijkelen te communiceren met hulpe en afli
begeven in de protectie van een republijke , onder tie van defe Gedeputeerde.
De Staten dan .my..afliftenweygecommunicatie van alle profijten en benefitien , die fy rende te horen , den laft dieceffeerde in haer regard
Sta-,
daer van genieten , ook van naturen verbonden zyn, de ceffeerde ook in regard van de voorfz. mede Gedepupublijke laften te helpen dragen , van dewelke't Borgeteerde. Boven dien dat ik bevel kreeg van weger» mijne"
meefterfchap d'eerfte en gewichtigfte is , namenthjk principalen, aen tefoekend'autoriteytvan fijnExcell.
in deie ftad , daer fchier geen profyt komt van en my aen hem te beklagen , in geval van vorder weygeStaet , in regard van de Staten i veel honorabelder ringe . 't Welk bedwongen zijnde
te doen, ik hem niet
die ik te voren bedient had ,• maer een onverdraeglijke konde verbergen , als hy my vraegde na de commiflie t
menigte van moeyten en arbeyd. Soikindefeprovin- die men my gegeven hadde.
10. De proteftatie te defen tijde in de Staten Genetie geen goet hebbe, ik heb 't in de naburige Provintien vele gequiteert ter in vafie van den gemecnen vyant,
rael gedaen , verklaert 't verlangen dat ik had van geheel ontlaft te wefen , gelijk ik ook fijn Excellentie en
fo veel als voor een Edelman van qualiteyt genoeg mogtezijn. Ten infïcht van 't welke het fo ver van daer is , de byftaende Heeren bad, op 't propooft van de Amdat fy 't my mogen verwijten , dat, volgende d' Unie baffadeur. Of'er eenig fodanig Privilegie in 't Land
generael , fy gehouden fouden zijn my daer voor te re- was, dat ik dies deelachtig mocht werden. Anders
compenferen tot nootdruftigheyt van mijn leven En was 't in mijn macht niet , mijn felven
af te ftellen , aenaengaende de Stad 's Hertogen- bofch , 't is de pais van gefien ik daer my felven niet in geftelt hadde.
1 1 . Ik gedrage my aen de Stads Regifters , en aen de
Keulen,'t credit van den Hartog van Aerfchot , 't overMagiftraten
die doen waren , daer fal men fien door wie
geven van de ftad en frontier Maeftrigt , item de plompigheyt des Commiffaris , die mijn Heeren van Utrecht en hoe. Want ik bemoeyde my in dcfen tijd met hare
ons fonden,dewelke hebben doen revolteren een plaets affairen niet. Ook is
't niet geoorloft daei
geflopt vol gefpangolifeerde Papiften , die noytguar- ken, gemerkt den Eed van de gebannene ,vantefprede publinifoen wilden innemen, daerwy, door de gratie Gods
catie en 't verbot van de Magiftraet.
ia. Vals.
9 maenden den Staet gemainteneert hebben , info groten hafard , dat niemand van hen , die ons daer in wel
13. Als getuyg, hier toe verfotfht van mijn Heer de
wilden blameren, dat foude hebben dorven doen om Baron van North , aen de Magiftraet gerecommandeerc
al 't goet van de werelt. Gemerkt boven de macht der van mijn Heer deGravevanNyenaer, om gedurende
Papiften , en gebrek van guarnifoenen , wy van 60 fijhabfentie- gerefpe&eert en gehoorfaemt te worden
Hemmen die men daer hebben molt in affairen van: im- als fijn eygen perfooi).
14. De Staten Generael hebben geen macht dan geportantie, wyde 10 noyt koften brengen tot het fubdelege rdehaer
i
Principalen zijn de Staten van elke
je<5t van de generale defenfie. So dat mijn Heere den
Provinti
e , die naturele en ordinarife zijn , den welken,
Pnnce van Orangien felfs , hoewel hy Gouverneur van
Brabant was , verfocht zijnde daer te komen , fich niet elk in fijn regard toeftaet te reprefenteren , bewaren en
wilde hafarderen , fonder eerft te onder vragen by ex- conferveren het fouveraine recht , fo lang fy aeen Prins
preffe Brieven, wat verfekerthey t hy daer van lijn eygen hebben , of dat hy abfent is. Niemant ter werelt kan.de
perfoon hebben foude.
Magiftraet vanUtrecht in 't ftuk van Juftitie wet geven:
6. Qualijk te propooft , want ik hadde doe geen han- en foymand dat konde doen, ten fouden de Staten generael niet wefen. Boven dien dat defe affairen in allen
teringe van hare affairen: wel heb ik geweygert 3 honorabele en profitabele Staten die my geprefenteert gevalle 't geheele Collegie
van de Magiftraet aengaen
foude.
wierden, als niet willende na my nemen 't profijt den
i5-endei6
Vals.
Adel van 't Land toebehorende. Boven dien dat in 't
ingaen van mijn Borgemeefterfchap de collatie defer
i", 18,19,10. Ik gedrage my aen de Regifters van
Officien , van de Staten folemnelijk geadvoveert is, defe Stad , daer men bevinden fal hoe feer het myreaen
't hert was, dat een fake van fo groter confequentte,
uytgenomen alleen dat van 't Schoutfchap defer Stad.
7en&> Van defe propooften, calumnieufelijk ver- begonnen wiert fonder weten van den Gouverneur
qedraey t , heb ik fijn Excellente , dien alleen , als Gou- nerael, en gedurende fijn afwefen, en hoe den Raed fich
verneur generael , toebehoorde 't gene t'onderfoeken geexcufeert heeft op 't bevel van den Gouv. particulier
was op de klachten, felfs der Staten Generael , geant- van wiens advijs ons fijn hand doen getoont
wiert. Het
woort en voldaen in de volle vergadering , meer dan l welke my om veele inductien (allo de fake in fuiken
jaren geleden. Boven dien dat in publijke deliberatien, ftaet niet blijven konde) op hen dit expediënt deed winal waren daer al fulke propooften gehouden , de difnen ,dat men het uyten en beflichten daer van aen fijn
courfen vry zijn , en fecreet blijven moeten , onder Excellentie ftellen foude. Ten welken eynde den Raed
pene van meyneedighey t $ fo verre ift dan van daer dat op my feer ernftelijkverfogt, te willen de moeytedoen,
men fich daer van foude moeten verantwoorden, 't Was dat de redenen van beyde zijden geallegeert , geÜjkik
ook kleyne difcretie van de Staten Generael , dat fy my die om de importantie van de fake vergadert hadde , geftelt fouden worden in forme van inftru&ie , vcor hen
verfochten dat ik bewijfen foude dat ik behoorlijker
wijfe Burgemeefter van Utrecht gemaekt was, alfoik die gedeputeert fouden worden, 't Is waer dat ged
urenhad prefumptie van recht, omd'autonteytvanmijnfu- rende defe legatie den Raed fwarigheyd gemaekt heeft
pei ieur , de nominatie , en 't verfoek van den Raed van de ordonnantien van den Gouverneur particulier te.
felfs. Het was een fake van noch groorer impertinentie, onderhouden : aengefien men de fake geftelt hadde aen
goet-dunken van den Gouverneur generael. Den
dat dit alles gefchiede tegen 't advijs van hare principa- rt
len , alfo de Staten van Utrecht in folemnele vergade- Raed heeft ook niet gevonden te behoren dat de Staten
ringe , niet alleen geapprobeert hadden 't gene van fijn hier en tuffchen hier buyten apart , èn fonder de Steden
Excellentie gedaen was in de collatie van de voorfz.Of- vergaderen fouden. Waer toe men van advijs was een
ficien , maer ook te mijner inftantie verklaert , dat fy yeder van hen in 't particulier te verbieden, als inwoonniet wilden dat de difpofitie van fijn Excellentie in mijn ders, en mitfdien hare onderfaten , niet te gaen , onregard , als niet onderworpen zijnde de confideratien
der pene als boven : ditalles des Raeds werk zijnde.
van perpetuele en profitable Officien , ia debat of t wijf2*. Gelijk 't ook des Raeds en aller Hopüeden
wecfe
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wei k is , dat de Secretarie van de Staten , (een huys de
ftad toebehorende) geopent wierd van een Slotemaker,
na dat de Gedeputeerde geweygert hadden , die den
Kaed te openen. Want daer was een fekere refolutie ,
die niet aen de Staten generael gefonden moft werden ,
Tonder die van de Raed. Gelijk in der daed die gevonden zijnde, Tonder die te fien of te leTen , gebonden
wierd met het advijs van de voorfz. Raed, t'Tamen in een
packet bezegelden alfo gelaten in deTelvc Secretarie.
22,23, 24,2^. Ik gedrage my aen de reTolutien der
Staten en Raed: hebbende beyde Teer onredelijk gevonden jdat de Staten generael perpetuellevergaderinge
Touden houden, en haer gedelegeerde macht verkeren
in Touveraine enordinarife autoriteyt, 'twelkfyachteden alleen d'oorTake te zijn aller;misverftandentuTfchen fijn Excellentie en hen ; ook van alle twift en partialiteyt die tuffchen de provintien was. Waer in den
Staet en Raed voorTz. gedacht en inricht genomen conform de commiflievan fijn Excellentie , om hem de geTworen autoriteyt te bewaren , in kracht van haer Eed ,
folemnehjk vernieut en getekent met haer eygen handen ,ter inftantie van mijn Heer den Graef van Nyenaer.
1 587. Volgende ook de Brieven van hen Telve , die ons
nu verwijten aTo gedaen te hebben. Want Ty hebben ons
gefchreven , als Gedeputeerden , zijnde doen in de
generale vergaderinge , dat fijn Excellentie herwaerts
over gekomen was , om te gouverneren, niet omgegouverneert te worden , om te regeren , niet om geregeert te worden, om wet te geven,niet om te ontfangen.
Ën To wy daer op een andere wij Te in wilden te werk
gaen,datwy hem wel haeft weder Touden fiendoorgaen.
26. Daer is niet een Schoen-lapper die niet en weten
en publijkelijk Teggen , dat men een Prins moet hebben.(Men fiet nochtans nietdatmen fich daer na fchikt:)
waerom het dikwils voorgeftek is , To in de Staten als
in den Raed, in hoecUniger maniere men foude konnen,
door middel van de Frontier-provintien , die 't pak op
den hals hebben , prepareren de preTentatie van de heerfchappye des Lands aen hare Majefteyt van Engeland,
om daer na een generael arreft van alle de Provintien
daer van te maken , en alfot'Tamen haer Majefteyt To(FoMs.) temnelijkteverfoeken. Waer in 't advijs van de klaerfienfte altjd geweeft is , dat men daer in geen andere referve moft gebruyken , dan van de gereformeerde Religie ,en van de Rechten , Privilegiën , Vryheden en
Ufantien, die KeyTcr Karel en fijn Soon de Konink
Philippus geTworen hadden te bewaren , uyt vreeTe dat
het hare Majefteyt anders niet aenftaen Toude, fiende
fich min geeftimeert dan onTe vorige Princen , offufpecl van ambitie. Dat de Staten en Raed dit advijs aengenomen hebben voor 't eerlijkfte en billijkfte.
27. Te weten, de Staten en Raed hebben Teer vreemt
en buyten propooft bevonden , dat de Staten generael
alleen , Tonder 't toeftemmen van de Staten der Provintien ,aengenomen hebben de refignatie van 't gouvernement van fijn Excellentie , en daer-en-boven uyt der
Provintien naem terftont laten publiceren haer Placcaet , gemerkt eertijds om Todanige acceptatien welTolemnele verTchryvinge van 't geheele Land plachte geTchieden,'t welk wy te meer Tchuldig zijn om de groothevt en finguliere affe&ie van deTen Prins , de eer van
't Land,en de verplichtinge van onfe dankbaerheyd.
a8. Ik heb van wegen den Raed deTer ftad, door haer
reTolutie , mijn Heer den Baron van Bukhorft , voor
de gebanncne en uytgeTeyde Juftitie gepreTenteert,Telfs
daer by doende , dat wy te vreden waren om de Sententie teformeren , dat uyt elk Hof der andere Provintien
twee Raets-Heeren tot dit Hof genomen wierden.
29. Vals in mijn regard.
30. Dit was de reTolutie van den Raed, om redenen
ïtTt 4. Artijkel bygebrachr. Te meer dat fijn Excellentie alby exprefle brieven de nominatie begeert had , dewelke hem gefonden weTende , Tou 't qualijk voor
d'autoriteyt van de Gouverneur generael en onTe plicht
gepaft hebben , die den Gouverneur particulier ook te
doen. De reft var» de CommiiTariTen te vangen , is vals
en calumnieus.
31. 't Is To verre van daer dat dit waer zy, datTelfs
om de Twarighcyt die ik maekte van gecontinueertte

wordentoeft met
wierd. 't veranderen der Magiftraet 2 dagen ver32. 33. d'Informatie genomen zijnde , heeft den
Officier , volgende onTe ordonnantien , geen ander ap-_
poinctement van node. De- voorgaende informatie
brocht mede, dat 3 van defe Edelen,tegen de wettelijke
maniere van haer vergaderinge, haer confrères van huys
tot huys met Notaris en getuygen waren gaen vragen,
of Ty des Lands privilegiën wilden mainteneren of niet ?
item dat ïy op haer privé autoriteyt te deTen Telven eynde
hadden doen by-een roepen alle deCanonnicken van deTe Stad, een ongeoorlofde vergaderinge, en publijkelijk verboden , 't welk de Magiftraet 's anderen daegs
To ter herten nam, dat fijn Excellentie Twaerlijk van
hen , door mijn intercefiie verkrygen konde , dat de
perfonen hem gegeven Touden werden , onder conditie nochtans , dat men hen haer Proces Toude maken , tot de Sententie exclufijf toe , die hy aen fich felvenbehielt.
34. Ik gedrage my aen de refolutie , fo der Staten ,
als van den Raed , die d'occafien Tullen Teggen , waerom deTe geTchillen lieten geftilt te worden.
3c. Ik ben niet van dat volk (Godelof) die achten
dat het hout en fteenen van een Kerk heyliger zy , er»
min behoren verkocht te werden ( To men de plaets niec
van node had om daer te prediken ) dan van andere timmeragien. Maer dat den Raed antwoorde , waerom
men'tappointement van fijn Excellentie niet gevolchc
heeft, die daer na in defe Stad gtweeft zijnde, fich
dat geenfinsaengetrocken of daer overgeklaecht heeft.
36. Den oorlpronk van al 't mifverftantfehijntontftacn te zijn uyt een Boexken , onlangs gekomen uyt de
Druckerye der Staten van Holland , begrypende feker
Placcaet , 't welk Keyfer Carel voortijts gearrefteerc
had in de Stad Toledo in Spangien , daer in hy het Gouvernement der Provintie van Utrecht ( de Staten var»
dien op dat point gehoort zijnde ) on af-fcheydelijk
voecht , en ftelt by die van Holland. Ik heb wel vreemt
gevonden , dat men dit Placcaet To qualijk ten propooft
heeftlaten drucken. En 't fchijnt datmen gefocht heefc
door defen middel het volk te vervreemden en af te keeren van fodanige Staten en Magiftraten , die een ander
Gouverneur onrfangen hadden, dan dien van Holland.
Waer in te confidereren valt , dat deconfideratieder
Provintien , na dat fy den Konink van Spangien verlaten hebben , haer refpedtivelijk weder ftelt in haer natuyrlijkevryheyt. Sodat d'eene niet meer en ftaet onder het Gouvernement van d' andere , en gene van allen
meer gebonden aen de qualijk ingeftelde ordonnantien
vande verlaten Prince, namentlijk niet aen die gene, die
bevonden werden in Spangien gemaekt te zijn , en Tonder der Staten weten j die warachtelijk vreemt by ons
zijn. Maer datmenbefiedepublijkerefolutien.
37. 'tls het werk vande Magiftraet en ordinaris juftitie ,vande welke ik noch mach noch kan verantwoorden de
, Magiftraet , ook aen niemand 3an aen
God alleen. Den 24. lanuarij 89.

't %$ toeï toaet aat ïjate JBajefïept noeïj ebcn-toeï
ïnfïantfe öebe Doen / faDooL? &oiit$ / al£ ook Doof
Carott / tot öeg uoo?f5. ^eüentecg toerïoflïnge/ bod)
ïjn \$ enen-toe! niet ontfïagen / maet i£ boojté tegen
Bern gepjoceöecct / en epnteïtjft fentcntie / öïffmf tine
tegen lytxn gepjommtieect / UtuDenDe al£ uoïc&t :
, 't Proces
ftad Utrecht
der Gerechte.tu
by den
GEfien
lTchen
Jonkden felven
voorGeregte
hangende
heer Nicolaes van Suylen, Heere van der Sevender ,&c.
als Schout defer ftad , nomine offttii eyfeher en beklager
ter eenre, en Gerrit van Prounink, genaemt Deventer,
tegenwoordig gevangenen beklaegde ter andere zijde,
't Voorfey de Gerecht, doende recht. Hier op gehad
het advijs van fekere gepractifeerde Rechts-geleerden,
heeft den voorfz. beklaegde gebannen , en bant hem by
defen uyt der ftad Utrecht , en de vryheyd van dien ten
eeuwigen dage, daeruyt te vertrecken binnen den tijd
van 24. uren, na dat hy uyt de ge vankeniffe Tal weTen gerelaxeert, verklarende den Telven te weTen inhabil , om
eenige ftaten of officien te bedienen , en condemneren
die
den voorfz. verweerder , en gevangen , om redenen van

&enumit
ban
Den
ceebt/
«Öetechte
ban Bta
oberöen
23urge9
meeltec
©ebenttt
gegebem

Vervolg der NederknaTe Öorloceü.
van den Gerechte daer toe moverende in demijfe van
juftitie, tot tauxatie en moderatie van den fclven Gerechte. Aldus gedaen en gepronuntiert t'Utreeht, den
U.July, if8$>.

ftapitepn f3[uïtacit ï£leetl)agcn/ na bat öp nau fijne
nuetfucen qenefen toag/ i$ cpnöcïtjft / op'tuoo?frf);H>
ben ban öe ïtoningirinc ontflagen / mit£ betalenbe
De nofïen ban fijn gebanïienijTe / fijn Compagnie $
gecaffeect getoo^ben/ en ï)P të baecnain*Êngcïauö

Q

baet mofl gefeïjiebcn. 3£cbentcc bïccfnocï)f£niaen
tijb in 't ïfof/ en ban baec fdijecf np öaec na upt
3Lonbcn / aen ben i#cete o^jabe ban §oljcnlo / ïicfen
nabolgenöen b^ief.
Welgeboren Gr ave , genadige Heer e.

D

E oude kenniMe, die u Genade belieft heeft t'fe- j^iffibe
dert ïx jaren herwaerts my te laten genteten , ge- ^".Dnt
voegt neffens 't gene uwe Genade wedervaren is j-'t ge- ,nceftec
ne ik van de Majefteyt van Engeland uwent-halven ver- tDcbnitct
ftaen hebbe , en my by uwer Genade getrouwe Frede- "^^"^
getogen/ aitoaec
cence'quefleaenbe&oninginne
gep^cfenteect
Ijceft ï)P
/ ïjem
befclagenbe obec De Staten rik Rykens beveftigt is , daer op fonderling my ge- f^öién/
en H&agtftcaet ban Utrecht : De^gchjlig beeft ooft fterkt heefc de vonge kennis des Edelmans , die uwe öcnr.cn
3Lamb,?cd)tban ©olïeiüjoben/ betoeïfte eecfï getoecfï Genade aen hare Majefteyt heeft afgeveerdigt , den ^J*0s
Öaöbe Eieuccnant ban c3faque£be^efpont/ en na welken ik ter goeder uren in 't Hof gevonden , en hem ijeniu,
Dat Die gecaffeect toag ban öe boo2f5. &lcecï)agen/ in de fake mijnes vermeugens gevordert hebbe. DeDie met De foïöaten ban lülcccljagen tcc ftab upt ge* fe vier oorfaken , genadige Heere , hébben my verftouÉ
fïelt toiecö/ maec tocöec binnen bec fïab ontboben/ en u Genade defen brief met mijne ootmoedige gebiedenis
genomen 3ijnöe/ i£ljpooftgebangcngetoo2ben/ en overtefenden. Vooreerft bid ik dan u Genade metmy
na 9 toenen toeöcrom ontflagen/ fïet) öaec na me* te willen bedenken, dat het al defelve inftrumenten
De na CngeïanD begeben / en tenuefïe aen De jft&a* weerfydens geweeft zyn , die met quade tongen en valjeftept alöaec gepjefenteect : gelnlt ooh (SriHo ficïj fche rapporten veroorfaekt hebben d'afkermge , die
aïbaec begeben tjeeft / en mebe acn De taunginne re* gevallen is.tulTchen mijn Heere den Grave van Lycefter
rwetfegepjefentcect&ebbenbe/ Jjebben öaec niet an* 2al. memorie, en uwe Genade, tuflehen den felven Hee- ( pol. j6.>
&ec£ gehcegen Dan na lange foïïicitatie / bnebenban re Grave , en Pouwels Buys , en voor het lefte > 't gene
fatieuc aen De graten / Dat befelbe l)cn-Iieben fouöcn my binnen Utrecht wedervaren is , waer af cenige het
toiïïcn Doen ftebben eebelijli contcutement.
jaergelt van hare verraderye noch fijn genietende , ande2Uengacnöc ben 25ucgemccfïcc ©cüentet / na Dat | re wonderbaerlijk uyt defe werclt gerukt , ons een exïjpbe nofïen en mrjfe ban juftitie betacltbaööe/ tëïjp
empel gelaten hebben , hoe wy onle eed en eere over de
getogen na Culenbojg / baec b,p boo? eecfï cenige Da- getuvgenis van de name Gods behoren te betrachten.
gen bleef j öem piepacecenöe om na ingeland te bec*
Ten 2. verfeker ik my,dat uwe G.'t ongelijk hem aentcccjkcn / en Ijaböe geerne gc|)ab Dat #can£ <0eccftf5. gedaen , God Almachtig , den gemeenen (aken ten beSS^outoec meDc met Ijem na ^ngeïanD baboe geto*
ften opgeven M'il , gelijk ik uwer Genade exempel volgen / maec aïfo befelbe aïgboen nociy maec piobifto*
gende ,te doen befloten ben , rechtevoort anders niet
ncïijh (en niet biffinitibeujfc of abfoluteujK/ gelijft trachtende, dan hoe men de verlopen faken in de befte
Daer na) toaé ontflagen/ on&ec cautie ban 1000 gul* eenigheyd foude konnen vervoegen , daer toe my altoos
Den / en op ïjanbtafïmge ban tot becmaninge tocbec* gedocht heeft, dat uwer Genade middel (fo God fulx
om in te nomen fub poena conviéti. &o ftfoeef bp upt voegen wilde) d'allerbequaemfte wefen foude , en my
<Cuïenbo?g aen Den feïben / Dat op De pene toel fïonö nu fo veel te meer dunkt , als ik fie dat haer Majefteyt tot
te letten/ en getefolbeect mofï 5imteïnöent)ctgeen u Genade fo ganfeh wel geneygt is,en 1 Genade hare graDaee af foube mogen nomen/ Dan bat öp tjet fclbe fou*
tie en gunfte 't welk ik menigmael gewertfcht hebbe)
nu
fijn
foekende, 't welk van haer , fo wel opgenoDe nonnen temebiecen met fehere pjotefïatie / aio* Dat
$P tegen De natuee ban alle criminele accufatien ben
men is , dat de Heer van Walfingam my gifteren verSfficiet ïjabbe moeten felfë boojt-bnjben / iiie niet klaert heeft, dat hare Majefteyt gerefolveert is, uwe
anbecg ban alle Diïapen Ijaböe gefocfjt in De boojf3. Genade een eerlijk en gunftig antwoort met den cerpzocebucen/ en bat jjpfonbec actie en pjecebentcm* ften te doen , en foude airede gedaen zyn geweeft , fo
formatie / maec t'oncecljte bp tumulte popuïaic fytm gifteren in 't Hof niet fo veel fwarigheyd gevallen waer
ïjaöbe gebangen/ en baec na tegen l)em geagcert / en in de fake van Vrankrijk , tot conferva,tie van dewelcondufie genomen baboe / ban fatten bp Den gefjeeïen
ke noch van node wefen fal , eene merkelijke fonime
ïlacö ( fijne toetteïijtte ©beeljeben ) góet gebonben/ van penningen te fchicken , om des Koninks volk uyt
en ï)u bp \aetti$ Coïlegtebanbebojgecïfóp-ïupöen het verloop te houden. Met de goede correfponditie van
toe geeommittcect / £c. bat ï)p Daecom / en om fijn Vrankrijk , Engeland en Nederland , wil God onewyfepgen fatten te cebben /en tot confecbatie ban fijn ee* felijk voegen, dat wy onfe vyanden te boven komen
te booj eenen tijb ïjabbe moeten becteeeften / in mee* fullen, feilende diefelve,en de kracht van de Antichrift
ninge om eecfï-bacg£ tocbeeom te nomen / etc» en op 't hoogfte nu fig vertonende , (o wil God ons gewiP
Dat f)p ïjcm Daec na fïcafté fouDe begeben op Den felijk in fnne handen leveren. Hare Majeft. dit wel in23ncl? alDaec Ijp ïjem tot Den a.^ugufïi foube bec* fiende, is gefint den Banre-heere van Bukhorft, met den
tnaebten/ maec #caHé<6eccitf5.boo2ljetbüo|oaen* eerften over te fchicken. Of men nu hare Majefteyt beDe geïeect 5ijnbe/ Ijeeft Dien caebniettoülen bolgen/
reden köfte, dat fy tevreden waer , 't Gouvernement
maec liet ©ebentec alleen fijne cepfe Doen na fijn toeï* generael van hare, en de NederlandfeFortfen den landen in handen te ftellen , 't welk ontwyffelijk voor degebaïïen/
en bleef
t'ljup^ / bectoac'ötenbe met patien*
tte fijne geöeeïe
ontfïaginge.
felve landen een groot voordeel en vriendfehap waer *
Wfo i^ De boomoemöe ^ebentec na CngclanD fo fouden fy immers in regard van dien niet min behobectcocncn/ enbleefalöaeceenfeïiecentijb/ enïjab*
ren noch konnen doen, dan van hare zvde den Goube bp öe Itomnginne oofe feïf^ aabientie / en alfa
verneur generael , die fy dan begeren fullen , te honl)p een hïoelt en ccbacen man toa^ / fcoifïe fijn faite
den me,t den Rade van State, en te mainteneren in de autod boo; te öjagen / fuflinecenbe albaec bat l)P onge* toritey t van dé traktaten van Engeland , als de btfte forIjoo^t gebannen toa^/maec fo be ^ebeclanbfe (Êefan* me van regerirtge begrypende. Sulks gedaen Jatende de
ten boen tec tijb in <£ugelanbtoateu/ Rebben be fa* generale Staten den felven Gouverneur, en denRaed
he ban iiie ban tl ccccïjt gcöefenbeect / feggenbe be fa* met de regeringe geworden, fo fouden alle onfe fwarigne ban ^ebenter bp Vuetteïijfte Sententie banbe heden en krackelen weggenomen , e-n haer Majefteyt
jÈagifïcaetban Üttecl)t / na toetteïijhe p?occbucen in alles voldaen zyn. Alleen blijft dit , wie men in de
getecmineect te 5jjn / enniet ongeljoo^t/ én batikt Nederlanden vinden foude , bequaem om defen lalt
bupten p^opoofl toa£ Daec ban in CngelanD tttyeg te te volvoeren, aengefien (uwe Genade vertyde my) ik
bcgecèn / of öaec toeöec gel)oo?t te toefen / en in niemand en kan daer toe bedenken , als u Genade felfs
nieu p|oce^ te nomen/ tegen fïijl en tegen ïjet tcac* fig daer toe niet en foude laten gebruyken. Wetende
taet / en Dat een-ban bepbe be toegen mofï ingegaen ook dat hare Majefteyt te mpermael gevraegt heeft ,
toefen / ban 2|ufïitie ( fo gefeïpet toa^ ) of ban gca* wie wy hadden in de Nederlanden , bequaem om de
tte : 'ttoeln bp betfoen met befieritenifte banm#* faken van den Kryg tebeleyden, anders als uwe Ge-
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nade: mijn Heere Grave Maüritsurage en wenfche ik
toe alle eere , maer ik vertrouwe my fo veel fijner difcretie, en der liefde die hy heeft tot den Lande, dat
het hem lief zijn foude uwer Genade ouderdom , en
ervarentheyd fulks geern toe te geven. Ik heb uwe Genade in grote vrymoedigheyd , en op een Chriftelijk
vertrouwen , in defe fake mijn hart derven ontdecken ,
hopende u Genade fal defen brief als fijn hertefecrcct
houden, en my oorfake geven hem nog andere en meerderen dienft te doen (en byfonder byalledegerefor-*
meerde gemeynten) dan hy oyt van my foude hebben
derven verwachten. Üoch ben en blyve ik alle defelve ,
om "doof 3 trou, en eed te houden mijns gelijken >
te meer dan die mijns meerders zijn. Het bedrog van
de valfche geeften , weerfydens ontdekt zynde, behoort de gene, die daer door fijn mifieyt geweeft , tot
des te meerder en getrouwer vriendfchap te verwecken. Daer toe ik myeerftaen uwe Genade in alle mogelijke dienftbaerheyd ben erbiedende. Biddende God
almachtig , welgeboren Grave , genadige Heere ,
dat hy u verleene , vermecrdere , en in u beveftige
fijne heylige gratie, en my deel geve in de uwe, tot
fijnen dienfte , en wegneminge aller misverftanden.
Uyt Londen dcfen 2o.Dcl:ober 1^89. Stik Anglict f, onderftont gefchreven , die al uwer Genade , en noch lager, ootmoedige Dienaer,
en was ondertekent ,
Gcrard de Prouning , diü de Deventer.
De fuperfcriptie was: den welgeboren Heere Philips , Grave van Hohenlo , Vry-heere van Langenberg, Sec. mijn genadigen Heere , hebbende een opgedrukt Pitfier in roden waflehe.

Banöcreini|Tibe|)ecftöe<6?abe ban^oïjcnïo copoe gefonDcn aen De Staten ban üfoUanö / en aen
fijn <£rcdïcntie ban ^afTan / en toert Defeïbe miflibe
niet ten ueflen geintecpjeteert.
SU Ijebbcoougeficnfenerebjief/ bpöemgefcï)?es
ben üt Den S3?ieïe / alé öl' toeDerom upt €ngeïanb
genomen toag/ ban bate Den 2?. ^fanuarp 1590.
Stiloantiquo, aen De peeren Staten ban ^oïlanb/
of Ijace gecommitteerDe fóaöen. 3|nïjouDenDe afê
toolgt :
Edele , erentfefts , eerfame , wyfe, difcrete vermeitgende Heeren.
ïtoe ALfo de Majefteyt van Engeland belieft heeft, my
Ji»tflöni
uau
fekere hare brieven aen uwe E. met te geven , die
gctocfett ik gehouden ben te over antwoorden. Ën ik met
eenen geerne redenen geven foude, waerom en met
wcefter.
©eüeuter/ wat refolutie ik derwaerts vertrocken , en van daer
amb:
herwaerts gekomen ben , uwe E. niet alleen mijn wepeeren
dervaren ,maer ook mijn goed voornemen aen te die^tatett
ban
IftttU
nen , doch onderwegen verftaen hebbe , ( mogelijk
breeder dan de waerheyd) wat eenige uyt Engeland gekomen gebeurt is. Immers daer uyt wel foveeleheb
konnen merken , dat mijn aenkomfte meer onlufts verwecken foude , dan my dochte dat ik behoorde te veroorfaken , daerom ik herwaerts keerende , fekere
brieven aen fijn Excellentie, en andere treffelijke perfonagien gefonden hebbe, om met hare goede belieften derwaerts komende te voorkomen, 't gene my te
voorkomen ftont » waer op ik tot noch toe geen antwoort ontfangen hebbe , en derhalven wel kan afnemen ,dat- ik' fonder uwe E. gunfte en goede b.eliefte
my derwaerts niet en behote te laten vinden , nochtans
beneerftigen moet, 't gene ik van hare Majefteyt ontfangen hebbe. So hebbe ik nootwendig geacht, dit
uwe E- aen te dienen , en met eenen te verfoeken , gelijk ikfoeke by defen , dat hare goede beliefte zy , my
in goede gunltige audiëntie te ontfangen , om daer na
op hare Majefteyts brieven en aengelegen faken te difponeren , fo fy in de billikheyd en reden fullen bevinden tebehoren , uwe E. fullen ontwijffelijk geerne verftaenmijn goede intentie, tot hare en des lands dienften , waer toe fy my mijnes geringen vermeugens allefins bereyd vinden fullen, uyt fo goeder herten, als
ik bidde God almachtig,

fidele, erentfefte, wyfe, difcreré, vermeugende
Heeren , om de welftant defer Nederlanden , en uwe
gelukzalige regeringe. Uyc den Briele den 2 J. Januaiy
1^90 Stiloantiquo. Onder ftont, uwer Edelheydcn ,
wat leger, onderdanigen Dienaer,
en was ondertekent,
G. de Prouning, diB de Deventer.
'tOpfchrift was, Edele, erentfefte, wyfe, difcrete, vermeugende Heeren, mijn Heeren de Staten
's lands van Holland enZeland, of hare gedeputeerde Raden, En was gefloten geweeft met een Pitfier in
roden wafiche.

<&antft öcbfte niet ïtönnciibetfïaen/ batbeï^ec*
ren Staten ban ïfoUanD/ noen fijn <£rccHcnrie /
nocö be <6?abe ban ^oljenïo/ he$ bco?(5» ^ebcn*
ter? fyieben iytbbt n beanttooojt / aïïcenltjn l)em [jeu*
ben boen aenfeggen / bat (jp be bjicben Die Ijp ban öe
,ffl£ajefïcpt ban €ngcïanö aen ïjcn-ueöen modjt öeö*
ben / fouöe oberfenDen / toant sp-ïieben om fijne
boo^gacnDe franDeïinge/ en öatfpljemoojfancljicï*
ben te toefen/ ban beeïebetfcljepaenttoifïenenons
eenigljeöen / Die onber öe pjobintien / en üpfonöec
binnen Htrecïjt getoeefï toaren / geburenbe Den
3&onbernemente ban ben ^abe ban Hycefïec / en
eenigen tijö öaec na/ en öatbpbpfcntentiegeban*
nen en becMaett toa^/ in-öabnï/ om eenige ^ta^
ten of <®fficien te bebienert/ Dem niet en begcecöen in
eenige regeringe te Jjeuben / bjefenbe boo? geïijhe
ftoangljeDen / aï^ men bebonöên ïjaDöe bpfïjncre*
geringe binnen ötrecïjt.
^ocïjtan^ tytft &p gepoogt öe böo^noemöe fentens ..
tie te niet te öoen / niet bp miööeïen ban jufn'tie /
appel / reformatie of rebifïe / maer öceft gefocljt
te benomen eenige attefiatien ban be gene Die in ben
jate 1580. in öe jffêagifïtaet genjeefl toaren / en
ober ftilft^ fouDe öp berhregen öebben / feftere at*
tefïatic onDer De Banö ban tonner <Dirn Canter / mttfïatfe
gemecflsunDcSanrgemeeflert'ötreeÖt/ in ben lareuancana
1589. in Date Den i7.^ttcm0?i£i59°.inï)ouöenöe """fas
m effecte Dat De boojnoembe ^ebenrer / getoefen 'ïSSSL
23urgemcefler in ben jarei588. boo^ fefter m#bcr*
fïant/
en ^afenberg
oproerte inin ben
feïben j'areberrefen/
ben
(jupfe
gc^anrteniffe
geb?acïjt toa^op/
en ben 1 1. 3|uïp 1^89. en bat bp Den <6erecbte Der fla&
Htcecïjt/ met aDbp^banïlecljf^-geïefrben/ tegen
ïjem gcgebentoa^fententicbanbannifTcment/ ber*
hïarenbe bM öpniet toifl/ nocD «ptbeïïecöt??-ge^
leerben Ijabbc honnen berfiaen / Dat tegen^ Ijem
eenige fafte getoeefï toa^/ toaer obernarigeurbaïi
jufiitie banniffement modjt ballen/ maer Datbeel
eer be fententte toa£ gegeben / ten aenfïen ban be
boo?leben alteratien / en na geïegentfjepb ban Die
repnbnjae/ om poïittjfte rebenen. €nberoembeooft
atteflatie te ïjebbcn / bp na ban gelijncn inïjont / on^
bertenent bp Picter Ruyfch , en bat ï)P nocD ttoee an^
öere ^cljepenen ober De fententiegefctenöebbcnDe/
Die De atteflatie onber den ïjanDcn niet toiïöcntf fee*
ïtenr n / maer Dabben goeb gebonben / Dat fp tot
Hfelflepn Uomen fouDen/ enDaerfouöenfeDe^oon
ban ^ebenterfimnïateltjHDoenarrefïercn/ enïjniïiebcn boen refponberen 0^ fefterearticuïen/ bpna
ban Den feïben inïjont* ^ocl) ïjp i$ Daerom tlmi*
toel nopt tocDerom in eenige flaet norötc offitie ban
regeringe genomen.
n ben fare /1^0mety.' '
namentïijFti
Daer na/g?oot
jarentameïijn
<£enige
ïju een
fyetft
boen uptgegeben
Den titnU Chriftelijke gedachte, op de uytnementheyd des gebeds onfes Heere Jefu Chrifti. 23egrppcn*

De al toat top geloben/ bjöben en boen moeten om
toel te ïebcn / en gelnfefaïig te flerbcn / toat oofe ban
noben $ om 't menfeïjenj» geboeïen ber bnpctjelaren/
te famen met aïïe De uetterfeDtoamtgenpt Dit gebrö
etc.fafce ban ötrecïjt toat u?eeberbec<=
toeDerfïaen/
te ^jjft
Ijtbbc Defe
ïjaeït/ na Dat ift mp Daer op toel gcinfo?meertbeb=
be/ De acten-bnebenengcfcïjiiftenDaerbangefïcn/
bp ge^
geöeel öierboegt/
I
gebifitcert en &eUfm f eenige in 't.

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen,
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boecöt / eniupt atibcte getroutoeïp getogen/ 't gene
ter materie eu 't berfïant ber geïegentbept ban be ge*
fcöicöentffe nobicfc toa£/ en bataïïc^oprecöteïp/
en fonbec pattnfcöap / fonbec aenfien ban peman*
Den / alfa betfebepben fcïujbers» öie ban öefe fafte ge*
febzeben öe&uen / of nuaujR onberricöt / of Den
baec m te feerparrijbig getoont bebben; toptoillcn
i)et ïuccnn ban bpïaten/ betoijïebe&tab ban boen
aen iit beter cnfïc gefoaebt fë getoo?ben / öoetoeï niet
boïfoomentïp/ Dctonïc baec nocb beele toacen bit ben
fcet geintcccfléert aebteben/ ban bieïben benfïiïïe/ en
foquamberufïcaïïenr&eng toe te nemen, «©e .25a*
roh JMïiigbp/ aen betoeïfce gefc&eben toag bege*
ïegentbepb ber &tab / beeft bacr 00 ben 24.. Bobem*
bec npt <^o?bjecbt gerefcribcert / batbpfeecgeeme
tipt ben infyauü ban be bare berfïaen baboe/ batbe
flat) Htcec&t tegentooojbeïp berïofï toag ban be on*
berb?aegï0Ue berbjucwhge banfommige bjeembcn/
geïiju fp febjeben / en toebec geb^aebt in goebe ruft en
bjebe/ 't toeïn bcm ban sanfeber betten bcbe toen*
fcljtn bat öet fonbament en bebanben ban bit afleg
fo bafï en fïecn moebten 3tjn/ bat aïïe materie ban
toeberfpjeuen aïïe ben genen benomen toare / bit ban
contrarie geboeïen moebten toefen/ ben-ïupben ber*
fefterenbeban fïjnent toefen / bat l)em geen fane aen*
genamer toaé / ban te fïen een goebe en perfecte coj*
cefponbentie en onbetïingc tyienbfcbap in een pc*
geïijK ban be bereenigbe ^obimien / fo totbanbbou*
Dïnge ban 't gemeene befïe/ afëtotonbecboubinge
ban 't tractaet
met tebare
Mwp&t fpgemaent
Dejoon
feet bcrbïrjb
berfïacn/bat
fo berepb/ toefen*
toaren
Dat aen baec 5ijbe na te nomen: bantoajüftcbbec*
toonberenbe ober be refoïutie biefpfc&enen te toiï*
ïen nemen in regarb ban be Compagnie ban Capi*
tcpn 23ïunb / bie fp f ebenen te \3ii\lm fenben naer
^enteeum/ batbemnietenuebaegbe/ ten aenfien
bate iBajefïeptgïïrggg-baïfc/ öectoaert^ obet3Ön*
Ut I niet en meriteerbe fuïften ontoeerbig en onbeïeeft
tractement/ bat men 't fenben foube in bc boomoem*
De pïaetfe / bic geïjeel onboojfïen toag en ganfebeïijn
ontbïoot ban aïïe noobfa&enjftöeben / Doo?beJ5up*
terpe bit baer tot bit tijb toe in <6atnifoen babben ge*
ïegen. 't ïtëeïft bem occafie baboe gegebcn contrarie
refoïutie te nemen / geenfmtg toiïïenbe toe-ïaten bat
Die na SDeutecum fouben gaen / maec batfe met tjaer
goct abbrjg en aggreatic totUttecljt fouben bïijben /
anbecg foube ÖP bie elberg boen gaen om naber€n*
foube
afé 't bare JDajefïept
te toefen
geïanb
baetfecoucg
aengefien geïieben
te ontbïeben/
Die toeberom
ï)en niet aengenaem toaé / baec op ÖP barc anttoooj*
De foube bertoacï)ten/ tic,
3£e ^eeregiaöan Motit$ / fiibbec in Bebecïanb/
ban öare jBajefïcptg toegen gefonbensijnbe/ Defe
beeft fijne p?opofitie in ben fiabc ban Staten gebaen
Den 16. ^obembji^ / in befer manieren.
Mijn Ueeren ,

HAer Majefteyt my fendende herwaerts heeft my
bevolen u-lieden te groeten , en bedanken van de
goede naerftigheden en Officien , in dewelke gy-lieden
Ijan^o* hebt laten gebruyken en getoont , tot handhoudinge
rits/ sïtös
der faken tegens den algemeenen vyand. En namentber/ ge*
1 baett m
lijk 't genegedaen is geweeft tot vorderinge van de
I öe:i aas
beDau
Schepen van Oorloge, tot lafte defer Landen , voorI Staten/ fien en gehouden tegens den vyand , ten dienfte en refiban toe*
toeruftings der Schege» beKas ftentie der geweiden des groten
s defelye foo langnochtan
hoewel
En
.
vyands
des
pen
miigmne
1 ban «Eins faem waren toegeruft , zijn niet te min fo wel te pas gegeiauiJ,
komen om haer te vervoegen met de Schepen van hare
Majefteyt, dat d'uytkomfte van 't volk van den Hertog van'Parma uyt Duynkerken en Nieupoort gelijkelijk isbelet geweeft, totgroot behagen van hareMajefteyt , en dat de geünieerde Provintien haer wel mogen
verfekert houden , fo verre 't felve nodig ly, dat hare
Majefteyt'defelv-e JLanden fal afTifteren , &c. Biddende
mijn Heereh van den Kade , in haer getrouwe naerftigheyt te willen continueren } volgende de verfekerde
hope , die haer Majefteyt altijd van defelve ontfangen
en gehad heeft.
IV. ded.
men
JOjJOfltt'C
afabaffife
öeut gjos

2* En hoewel hare Majefteyt cte voorleden maenden
heeft gefïen en klaerlijk bekent , fo wel door de kleyne
oprechte meeninge , die den Konink van Spangien
heeft getoont te hebben om een goed accoort te maken
(niet tegenftaende de fchoneaenbiedingenenfemblatit
van een peys van fijnent wegen gédaen)tot welk accoort
haer Majefteyt goed vond eenigfins te verftaen , om te
treden in handelïnge van dien ; om voor al de werelt te
vertonen, dat fijn intentie noch geheele meeninge anders niet was, dan godlofelijk te heerfchen over defe
Landen, of te nemen de poffeflie van defe Provintien
en Landen, ofte mainteneren een Oorloge, 't welk
beroeren en bederven foude haer geburen , om hem
in fijne particuliere wil te dienen 1 gelijkerwijs wel gebleken is, door fijne grote ja genoech onuytfprekelijke
apparaten en gereetfehappen van eene Armee , dat den
felven Konink noyt van minder gedachten is geweeft,
dan dat daer mede foude geceffeert en opgehouden hebben fijne procedure om te vervolgen , quellen , en benauwen het volk Gods , en confequentelijk was fyn
meeninge niet alleenlyk om te handhaven fyne wrede
refoïutie , om met alle gewelt defe Landen te verdrucken en overlaften , maer mede aen te taften het Coninkryk van Engeland in alle manieren , van meeninge
zynde 't felve in roeren en trouble te ftellen , op dat alfo
d'arme ellendige gequelde Provintien geen middel van.
fecours of hulpe fouden hebben te verwachten , op dat
hy alfo defelve gelykelyk foude mogen brengen onder
fijn gouvernement en Spaenfe fubje&ie. Hare Majefteyt om te fchouwen en eviteren alle de voorfz. ellendigheden en ongelucken , na voorgaende rijpen raed en
deliberatie met mijn Heeren van hare Majefteyts Rade>
en heeft geen beter noch bequamer middel konnen be-*
vinden, dan des Koninks van Spangiens befte meeninge en gewelt uyt defe.quartieren te doen Vertrecken , en
dat door middel van een Oorlog, 'c welk in fijn Coninkrijk van Spangien foude mogen werden voorgewent ,ten welken eynde defe geünieerde Provintien
niet beter fouden mogen doen (aengefien defelve door
de lange 6n gedurige Oorloge meer en meer verfwacken) dan te fenden en employeren een goede partye van
haer gewelt en krachten na Spangien , wetende hare
Majefteyt van refoïutie en meninge te nemen een gelijken wech, en haer uyterftebefttedo^nomalleentreprifen en invafien te doen , op de landen van den felven
Conink, en den felven alfo te turberen, doorovervallinge van fijn Eylanden , als branden van fijn Schepen ,
en beroerteen revolte van fijn volk. Waer op mijn Heeren van den Rade ook fullen believen te nemen behoorke confideratie , en daer aen de goede hand te willen
houden, dat kortelijk werde voldaen de heerlijke begeerte en verwachtinge van hare Maj. en u meeninge en
advijs ten fijne voorfz. my werde geparticipeert en mede-gedeelt fo haeft het mogelijk zy , aengefien de fake
haeft requiteert, en dat 't felve by na een maend
grooten
is
, dat ik uyt Engeland zy gefcheyden.
n, aengefien op de nieumaren van 't
3. Van
des vyands, voor de ftad Bergen-op-Zoom*
beleg gelijke
fwaer
vrefendc dat hy met fijn groot en machtich gewelt de
ftad t'ondergebracht foude hebben, het land Ter-Tolen
(plaetfe van grooter importantie) in perikel en hafart
van invafie en overvallinge mocht wefen.. Mede twijffelende, dat, om niet te laten de frontieren van de Provintien van Gelderland , Utrecht , Over-YfTel en andere plaetfen onvoorfien van Garnifoen , defelve ftad
genoech fouden voorfien geweeft heben Syland , niet
ben van volk van Oorloge. Heeft hare Majefteyt goed
ie defer Protot afTiftent
te fenden
ng dinaris
korteli
gevonden
van 1 5 00 man. Sal
fecours
extraor
vintien feker
daerom goet zijn of mijn Heeren belieft te treden met
my in conferentie en communicatie, aengaendedebetalinge van 't felve volk nieus aengekomen : en hoe
de reftitutie vin alle de gedane koften , ten fijne als boven,alderbeft en bequamelijk foude mogen gefchieden.
4. Aengaende datter op geinfifteert is , datdecompagnien van 't voorfz. fecours fouden werden vervult
(alfo defelve niet vol waren) hare Maj. en peynft noch
verftaet anders niet, of defelve zijn vol en compleet, gelijk fyuyt de lefte rollen van de gepaffeerde monrtering,
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na Engeland gefonden , gedaen by hare CommifTarifen , en mede van de Staten heeft bevonden , datter
aen 't behoorlijk getal niet en faclgeerde.
<>. So veel aengaet hare Majcfteyts volk te peerde ,
mijn Heeren de Staten fullen gelieven te gedenken op
de presentatie van wegen hare Majeftey t gedaen } om te
veranderen eenige compagnien peerden en voet-volk,
en daer op te refolveren metterdaed: aengefien dat de
faute, dat men geen bequame ordre op de felve peerden
heeft mogen nemen , komt overmits op defelve prefentatie niet en is geantwoort ; waerby mede mach werden gevoecht , dat defelve peerden foqaalijk zijn getracleert ter plaetfendaer fy in Garnifoen zijn gelsyt,
invoegen dat de Capiteynen feer grotelijks zijn gedifcorasieèrt om in haer-lieder dienft re continueren.
6. Aengaende 't Krijgs-volk geleyt in de hoek en
Frontier-lteden , boven't getal gementioneert in 't gemaekte traclaet ; hare Majefteyt fal behoorlijke ordre
(lellen, dat daer in fal worden voorfien, en alles voldaen fal worden volgende de begeerte.
7. Aengaende de klachte die gedaen is , eenfdeels
dat den tegenwoordigen Gouverneur van Geertruydenberg fo veel neemt van 't platte land , alsdenGracfvan
Hohenlo gedaen heeft, en dat den felven Gouverneur
hem niet en contenteert met het traktement hem toegevoecht i van gelijken dat 't Garnifoen in defelve ftad
leggende als noch continueren in haer alteratien, be, ioerren en ongehoorfaemheden. Hare Majefteyt verftaet dat hy hem in alles fal dragen tot redehjkheyt , begerende te weten of hare Miflivè , die fy defe voorleden
maenden aen 't felve Garnifoen heeft gefchreven , hen
fy gelevertj en in gevalle neen: te weten de redenen
contrarie. En tot nederlegginge van alle beroerte , en
om defelve Garnifoenen te brengen in goede ordre en
fchuldige gehoorfaemheyt , heeft haer Maj. belieft my
te bevelen , my daer toe te laten gebruyken , met advijs
en raed van haer Lieutenant en Gouverneur generacl ,
van haer fecours en van uwer E.
8. Op de Artijkelenen Apoftillen gefolliciteerten
verkregen by den Agent van Holland den Heere Ortel,
en om dewelke te voldoen had hare Maj. gemeenttc,
fenden hare Threforier generael , die tegenwoordelijk
geempefcheert is van eenige affairen,die gedaen en geexpedieert moeten wefen voor fijn vertrek van daer,fullen
mijn Heeren van den Rade wel korteling verftaen door
feker Edelman (dewelke gefonden is om de plaets te bewaren als Raed, in d'abfentie van den Heere Killegrey)
wat by hare Maj. gerefolveert en geordonneert is.
9. Aengaende de klachte van de geconfenteerde reprefaille of verpanding, geconfenteert den Koopluyden
van Briftou (achterwegen (tellende de reden die daer
van d'oorfake waren, aengefien de queftie en different
gedicht is)fal in toekomende tijden fodanige ordre daer
op gertelt worden , dat voortaengeene der felve brieven van reprefalien of verpandingen fullen werden gedan op voorgaende forme van pro,
confente rtanders
teftatie en behoorlijke verificatie , datter juftitie geweygert en gerefufeert zy.
10. En alfo door fekere raporten hare Maj. verftaen
heeft, dat door toelatinge der licenten op den vyand'
voorfien is alle de waren en provifien gevoert te worden, of dat het anders niet mogelijk waer geweeft te
continueren 't Leger voor Bergen. Haer Maj. heeft 't
felve feer vreemt gevonden, enverfoekt, als een fake
die concerneert de welvaert van 't Land, dat daer in
voorfien worde en geremedieert, op dat door 't profijt
vanyemand in 't particulier geen quaed eninconvepient gebeure aen 't generael: gelijk haer Maj. niet twijfelt , of mijn Heeren van den Rade fullen daer in , gebruykende haer autoriteyt,behoorlijke forge dragen.
i 1. Het fal mijn Heeren mede gelieven te verftaen ,
datdeBurgemeeftervande ftad van Ooftende , wefende in Engeland. van wegen defelve ftad , hem beklaecht
heeft, datter niet meer forge noch acht op hen-lieden
genomen wert , gelijkerwijs of fy mede niet waren
begrepen onder de geunieerdeProvintien3of geallieerde
of geconfoedereerde en onderlinge verplichte ; waer
fFoL 58.; uyt gevolcht is, dat d'Inwoonders zijn vertrocken,
de Koopmanfchap gehcelijk verkout en te niet geko-

men j en 't en ware haer Majefteyts volk daer binnen
hadde geweeft , dat de ftad over lange haer aen den vyand had moeten begeven. En foudedaerom haer Majefteyt niet vreemt dunken , dat men defelve ftad foude toelaten by forme, of op licenten den vyand allen
toevoer van de proviandenen andere nodelijkheden te
mogen doen, om alfo 't arme volk te folageren , en de
geabfenteerde en vertrockene oorfake te geven om weder aldaer te keeren : waer in hare Majefteyt des voorfz»
toelaten, fon-'
Burgemeefters
der
't felve uwebegeerte
E.eerft niet
te teheeft
doen willen
verftaen : gelijkerwijs hare Majefteyt niet begeert te confenteren eenige
fake Wefende prsejudiciabel d'andere Provintien. En
evenwel , fo verre die van Ooftende met defelve middelen niet fouden zijn geholpen , fal'tnodich zijnhen
te accorderen een goede fomme gelds , om die t'eroployeren tot nodelijke Fortifkatien der voorfz. ftad , en
mede om hen te befchermen tegen 't gewclt der Xe,
die defe aenftaende winter de ftad dreygende is te overvalle n, fo daer in niet haeftelijk wort voorfien.
12. Hare Majefteyt begeert inftantelijk , dat van wegen degebannens van Leyden . (in faveur van dewelke
hare Majefteyt fo feer hertelijk aen mijn Heeren van
Holland heeft gefchreven) mijnHeeren van den Rade
de goede hand daer aen gelieven te houden, datinrefpeft van hare Majefteyt defelve fouden mogen werden
ontfangen in faveur, het welk hare Majefteyt gedacht
heeft (niet dat fy hen wil excuferen , ofhaerluyderfake
juftifieren) men haer nieten behoorde te weygeren , alfo't felve een fakeisgenoech ordinaris , tenverfoeke
en inftantie van Princen (fonderlinge wefende vrienden
en geallieerde aen eenigen ftaet) om hen-luyden te believen ingelijke begeerten : daer aen hare Majefteyt niet
twijffelt,
of t'haren
aenfienenrefpecthaergetoontfal
worden fodanige
beleeftheyt.
13. En gemerkt hare Majefteyt mede heeft verftaen
van de gevankenis van Deventer en andere tot Utrecht,
na dat fy-luyden van haer Officien , die fy geadminiftreert hadden , waren gedeporteert : hare Majefteyt
bid de Heeren van den Rade , haer-lieder credit te interponeren , en daer aen de goede hand te willen houden dat
, defelve gevangenen werden gehandel t met alle
beleeftheyt en foetigheyt , fonder dat tegens hen-luyden geprocedeert word door eenigen extraordinarifen
wech; maer dat fy mogen werden gereftitueert en geftelt in hare vryheyd , fulks in reden en om de befchermenilTe van de fake , daer mede men hen wil befwaren,
fal bevonden worden te behoren.
14. Siet daer mijn Heeren , in fomma dat ik u-lieden
van wegen hare Maj. heb willen vertonen , refteert
daer-en-boven tot befluyt van defe , en tot vorderinge
van de geaffectioneerde dienften vervatct in 't tvvede
artijkel , dat mijn Heeren gelieven goed te vinden en te
accorderen , dat ik mach horen en bekomenin defe
Landen 't getal van 24. Schepen van iöo laften , en van
viande. defelve te voorfien van Scheeps-voJkenprogelijken
if. Van gelijken te mogen lichten 12 Compagnien
Voet-knechten , elks van 200 hoofden , ten dienfte van
hare Maj. en dat een bequame plaetfe werde geordineert om defelve te vergaderen.
16". Ten leften , om provifietedoenvanBuskruyt,
en van alle foorten van provifien, van geweer en provianden. En dat hen toegelaten wert , defelve te willen doen palTeren fonder eenige betalinge van Licenten
en andere laften dat my daer van met den eerften werde
verleent behoorlijke acte in forme.
Gedaen in den Hage den 2 j. November if88.
onderteykent

%&t bfjotfs. Conmmnne öeeft ooft ïjaten \3aotf5,
ritr.
% Noïafïge%mbaffabcm I öenfiioöer^oöan^orfté/
geben om De Staten ban #oïïano in 't jpartieuuec
aen te Dienen De grote fo?gbuïbïgfteut Die ïjace IDaje*
ftept ban Cngeïanb tot Dentoelfïantbetfeïbectoag
DjagenDe / en Dat bufonbec ftare toiHc en beïfeben
toa£/ oat alle ïnfjJbecflanDen en. oneenigDeDen
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öeuïeert/en o'eenigïjepb toeöee beneecftigt fouöe toer*
öcn / ten f pnDc Daer tiao^ te bctev Den bpanö luröccfïaen / en oe 3lanoen geconferbeert mocöten toer*
Den / tot toelhen epnöe öare Itëajefïept oor feïbe oen
Öeüoo^. Staten gefclfêeben fyttft gejjaö bp maifTitic
nan Den 7. <&ctabii$ / en fyteft fo,p boïgenDe fijne b?ie*
ben ban cteöentie ben naefMeflen Jkobembjig Dien
uoïgenbe aen Defeïbe Staten ban^oïlanbenJBefltoncfianö in ft,ate «5. fèergaberingen / fjare .ïBajeffcpt£ beliefte Dien aengaenöe b?eöer bcrftïaert / toaer
op Defeïbc peeren Staten Den bp maniere ban Dif*
tam$ mondelinge geanttoöojt Ijeubcn / ban alfa bp
't felbe begeert ïjceft bp gefeïnifte / fo t$ Det effect ban
oien aIDu£ bp géfcfe^iftc gefïeït.
Mijn Heere ,

©ifcoiotë DE Ridderfchap , Edelen L en Gedeputeerde van de
opoeee;
Steden van Holland en Weft-vriefland , réprefenntgljenö
ban Den terende de Staten van den felven Lande , zijn uyt gan%anüz
fcher herte verblijd geweeft, verftaende uyt de brieaen Den
ven van de koninklijke Maj. van Engeland, vanden/.
nS/ain? °&obris left-leden, aen hen-luyden gefchreven , en
bafTaöeuc uwe G. propofïtie , volgende de credentie van defelve,
ban
J&aj*tjate den naeft-leften van den maent November aen hen-luyden gedaen , de grote forchvuldigheyt die haer voorfz.
flcpt bait
Cngelanö Maj tot den welftant defer Landen is dragende , en byoüecgcgej fonder dac hare Majefteyts goede beliefte is, dat alle
Den.
oneenighéden en misverftartden cederende , byeenigheyd en eene gemeene cours , óes vyands gewelt mach
werden wcderftaen. Het welk de Staten voornoemt altijd geacht hebben' 't rechte middel, waerdoor (met
Gods hulpé e n d'afliftentie van hare voorfz. Majefteyt )
defe Landen mogen werden geconferveert. En daerom

hebben fy GÖd'den Heer almachtich en hare Majefteyt
ten aldcihoogften van de voorfz. Chriftelijkeen loffelijke réfolutie te bedanken : te meer nademael defelve hare Majefteyt belieft heeft uwe Genade alhier tót vorde* fihge van defelve réfolutie als Ambafladeur te committeren, dewelke door fijn experientie in de faken de* fer landen , en de goede affectie over veele jaren tot den
~ welftant van dien bewcfen, de gefteltenifle en nature
1 der felver , cenfamentlijk d'humeuren en conditien van
de ingefetenen van dien kennende, en wetende wat in
voorgaende tijden in den Lande gehandelt en gepafleert
is , te lichtelijker fal konnen geinformeert worden van
den tegenwoordigen ftaet, en confequentelijk helpen
voorfien op 't gene tot den welftant van dien nodich is,
en voorts haer voorfz. Majefteyt metterwaerheytvan
alles volkomelijk informeren, 't Welk gedaen zijnde,
verftaen de voorfz. Staten de gemeene Chriftenheyd ,
en f onderling defe Landen eenfeer grote weldaedge"fchied
alfoanders
fy-luyden
voorgemangelt,
feker houden,
dat
tot nochte zijn,
roe niet
en heeft
dan dat
hare Majefteyt noyt te rechte van de faken defer Landen is bericht geweeft , of ten minften dat alle goede
berichtingen by andere zijn verdonkert entenquaetften beduyt geworden. Mits welken de Staten voornoemt uwe Genade verfoeken , dat hem believe fo in 't
volbrengen van de laft , die hare Majefteyt beliefc
heeft uwe Genade op de vorderinge van den welftant
defer Landen te geven , als in 't informeren van hare
Majefteyt,te letten op de navolgende poincten, daer uyt
fommierlijk den oorfpronk van de principale mis verftanden , in defe Landen gerefen , eenfamentlijk de remedie tot redres van dien nodig fal werden verftaen.
De Staten voornoemt houden uwe Genade volkomentlijk bericht te wefen , dat door 't wettelijk verlaten van den Konink van Span jen , eertijds Prince van de
voorfz. Landen , de generale regeringe der felver landen gekomen is aen de Ridderfchap , Edelen en Regenten van de Steden , als reprefenterende de Staten van
dien , dewelke den voornoemden Konink van Spangien , als Prince van de voorfz. Landen ontfangen , den
felven als Prince den eed afgenomen, en reciprokelijk
aén den felven eed gedaen hadden , gelijk volgende de
rechten en loffelijke gebruyken van de voornoemde landen, van alle oude tijden ge-ufeert is geweeft. En dit
alles voor fo veel de voorfz. Provinlien in 't particulier
aengaet.
TV. deel.

Item dat van de faken, betreffende de gerieraÜteyt
van de geünieerde Próvintien , het beleytTcompeteert
de gedeputeerden van defelve Próvintien , die ter verA
gaderinge van de generale Staten , byde Staten der refpective Próvintien worden gefonden , en overfulks uyt
kracht van haer commiffie de generale Staten reprefenteren , alles in conformiteyt van de unie onder de Pro*,
vintien gemaekt.
Op welk fondament eerft met den Hertog van Anjou
H. G. daer na metdenKoninkvan Vrankrijk, enten
leften met hare Majefteyt van Engeland in communicatie eri oncjerhandelinge op de declaratie van de Souverainetcyt' defer vereenigde Próvintien , by de Staten
generael door haer Gedeputeerde getreden is geweeft.
Op welk fondament ook eyndelijk het tractaet met
hare Majefteyt van Engeland , op het beloofde fecours
(gedurende d'oorloge J door de Gedeputeerde vanVle
Staten generael is gemaekt, in den jare 1585".
Welk Tractaet , fo wel volgende de meeninge van de
contrahenten als den expreflen text , onwederfprekelijkftreckendeis, om by middel van dien de vereenigde Landen in de ware Chriftelijke Gereformeerde Religie, en in hare vryigheden en gerechtigheden, onderlinge eenigheyd , en de publijke autoriteyt ( fonderling beftaende in d' autoriteyt der Staten generael en
particulier der voorfz. Próvintien ) te conferveren.
Maer tegens de goede meninge van hare Majefteyt
en der Staten , is korts na 't voorfz. Tractaet , tot invoeringe van confufien , mifverftanden , oneenighéden^
*en tot verdruckinge van de vryigheden , en gerechtigheden van den Lande , eenfamentlijk dcü publijke autoriteyt van de Staten , eene geheele andere cours genomen geweeft.
Overmits den gefpangiolifeerden Reyngout en fijn
complicen ( meeft in de vereenigde Nederlanden vremt
wefende , en tot invöeringe van niewigheden en altcratien in den ftaet van den Lande trachtende } begoft
hebben d' autoriteyt van de Staten generael en particulier teimpieteren.
,
Daer toe in de maend van Mey , in den jare if86\ te
wege is gebracht , dat diredelijk tegens de befworen
Unie van den Lande, tegens de vryheden en gereentigheden van dien , en tegens de publijke autoriteyt,
op den name van perfonen in de regeringe der landen of
fteden niet wefende , nopende de gewigtigfte fake van
den Lande, een réfolutie geformeert is na haer gevallen ,die men daer na den Regenten van de Stad Utrecht en anderen heeft geobtiudeert, om by hen geadvoyeert te worden.
En bemerkende dit gefelfchap dat haren cours daer
in niet wert verhindert, hebben gearbeyt van die tijd
af, de naem, de autoriteyt , en het befoinge van de Staten generael en particulier, by alle manieren hatelijk te
maken , fo onder de gemeenten als onder de foldaten ;
en dit noch niet genoech zijnde, begonnen binnen Utrecht , en trachteden in de andere Próvintien, de prin*
cipaelfte van de Landen en Steden te verdrijven , om
haer Staten en Offitien felfsen door andere van haer factie te occuperen.
Maer alfo fy-luyden 'tfelvein geen andere Provintie
als in de Provintie van Utrecht datelijk konden te wege
brengen , niet tegenftaende fy-luyden daer toe in aade- fFol. $9..;
re Próvintien alle uyterfte middelen hebben aen-gewent , en veele factieufe perfonen ( mede na niewigheyten alteratie hakende) aen hare zijde gekregen 5 fo
hebben fy openbaerlijk gepoocht haer voornoemde
voornemen in't werk te ftellen, eerft met veele feditieufe en factieufe gefchriften , als in de faken van Leyden,
en andere is gebleken ; dan door de genade van den goedertieren almachtigen God fijn wonderlijk in haer voor»
nemen te fchande gebracht.
Uyrgefondert dat ten leften die van de voorfz. fa^rie
practerende meer tot den dienft van hare Mejefteyt genegen te wefen als de Staten generael en particulier, yc
gene fy onder de gemeenten niet en hadden konnen
doen te weten , defelve brengen van de behoorlijke gehoorfaemheyt van hare wettelijke Overigheden , te wege hebben gebragt onder den volke van oorloge in veele plaetfcn, dewelke onder gelijken prjetext van extraot-
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dinaiis affeclie te dragen tot hare Majefteyt , hen tegens
haer wettelijke Overigheyt in ongehoorfaemheyt , en
daer na in muyteryen hebben geftelt gehad.
Op dit fondament is te wege gebracht de fchadelijkc
muyterye binnen Medenblik , Naerden , ter Veer ,
Armuyden , en Geertruydenberg , die de Landen fo
excefiive fommen van penningen hebben gekoft , behalven de dangereufe confequentie van dien.
Op dit fondament word als noch gedreven het tegenwoordig regiment binnen Geertruydenberg , alwaer
onder prsetext van haer Majefteyt fonderlingen dienft te
doen , de laken fulks beleyd worden , dat de Stad is
pericliterendej behalven dat alle oceanen om den vyand af breuk te doen daer door voor by gaen.
En word 't felve by den volke van Oorloge van
tijd tot tijd noch in confequentie getogen , gelijk
daer van dagelijks meer als te veel gehoort en gefien
word.
En hoewel God den Heere almachtig belieft heeft
defe Landen fulke fonderlinge genade te doen , dat
't gene de voorfchreve factieufe en feditieufe vremdelingen binnen de Stad en Provintie van Utrecht t'onrecht hadden geoccupeert, te rechte is geredrefleert.
En dat mitfdien te verhopen is , dat de geünieerde Provintien , Steden , en leden van dien , in meerder Unie
en correfpondentie , voortaen malkander fullen verftaen , als fy oyt te voren hebben gedaen ; fo is 't nochtans te beduchten , dat het volk van Oorloge van den
voorgenoemden text niet fo haeft fal wefen te diverteren ,'t en fy een yegelijk kennelijk gemaekt worde,
dat niet alleen tuffchen de geünieerde Provintien,
maer ook tufïchen hare Majefteyt en de Staten der voornoemde Provintien goede eenigheyd en verftant is ,
fo in de onderhoudinge van 't voorfz. Tra&aet als antoe op de navolgende poin&en dient daderlintsdaer
,
telijk voorfieni
Te weten : dat van wegen haer Majefteyt publijke
notitie werde gedaen , fo onder de gemeenten , als onder den Krijgsluyden , dat haer Majefteyts wil of mee-»
ninge geenfints is , datymant, 't fy Burgers , Inwoonders , of Krijgsluyden, van wat natie die zijn , hen onder eenigpreetext ,'t fy van tot hare Majefteyts dienft geaffe&ioneert te wefen , of anderlints , tot eenige feditie , nieuwigheyt , alteratien, of muyteryen begeven,
hen van de wettelijke autoriteyt van de Staten , den
Raed van Staten,en andere Overigheden van de landen,
fteden en plaetfen, elk in fijn regard ontrecken, of eenigjfïns pretenderen aen hare Majefteyt of yemand anders
van narent wegen verbonden te wefen, uytgefondert
alleenlijk dlnwoonders en Burgers van de fteden van
afleurantie, en de Garnifoenen aldaer , volgende het
tra&aet , en den Gouverneur generael , Collonellen ,
Ritmeefters , Capiteynen , Officiers , en Soldaten van
't fecours van hare Majefteyt tot derefervevandehomagie die fy hare Majefteyt ichuldich zijn , alles in convan 't felve tra&aet.
lormite
Item dat de fteden en plaetfen van afleurantie befec en
bewaert worden ten lafte van hare Majefteyt , en dat de
Gouverneurs en Garnifoenen van defelve plaetfen hen
volgende 't voorfz. tra&aet , ook fonin allesde reguleren
Garnifoenen te vermeerderen tot befwaernis
der
van de landen of fteden , boven den text van het felve
trachet , en d'eerfte befettinge in conformite van dien

ningen volkomentlijk vertrouwende , defelve penningen hebben gedeftineert tot betalinge van 't volk van
Oorloge, tot lafte van den lande ftaende,; welke betalinge niet langer kan werden uytgeftelt foader perij kei
van niewe alteratien en muyteryen onderden felven.
Dat voorts den Gouverneur of Capitcyn generael
van het fecours van haire Majefteyt , alle Collonels , 'Ritmeefters ,Capiteynen , Officiers en Soldaten van 'c
felve
daedde en
van. ,.nie'us
werden
gebrochtfecours,
aen den metter
Eed van
Staten
fulks als
den tejtc
van het voorfz. traclaet mede brengt. Ep dat ; tegens ds
gene , die overhorig zijn in 't doen of voldoen van den
felven eed, geprocedeert te werde met behoren«
Dat het beloofde fecours van iqoQ.Ruyreren en 5000
Soldaten ,feurantie
boven
't 'garnifoen
de plaetfen
van afmach werden
compleetvangemaekt-,
compleet
gehouden , en by haerMajefteytbetaelc, om ten dienfte
van
de landen gebruykt
Yfydienft
te velde'of
in
Frontier-fteden
en Fortente ,worden,
na dat cien
van den
lande yereyfehen fal.
Dat hare Majefteyt believe ordre te geven aen de Generael en andere Officiers van haer fecours , mitsgaders
aen den genen die hare Majefteyt belieft heeft in de,n
Raed van State te get>rüyken , en andere hare dienders ,
dat fy met de Staten generael en particulier en den Raed
van State houden goede correfpondentie , en hen in alle,.;
occurentien van defelve willen laten onderrichten van
den ftaet van den lande , fonder den .genen , die tot de
regeringe der landen in 't generael of particulier,nochte
van de fteden niet zijn geconamitteert , maer hen felven
opwerpen , te geven gehoor of geloof in faken den ftaec
van den Lande betreffende. Daer toe hare Majefteyt fal
believen in bedenken te ftellen, dat denOorlog in de
principaelfte Provintien geduert hebbende , in den felven tijd is gearbeyt gevveeft , om tot de regeringe van
de landen en fteden te hebben , de gene ,. die alderbeft
tot den welftant der landen gerefol veert. zij n , en dat
hare Majefteyt in den ftaet defer landen van niernarit beter als van defelve foudekonnen worden gediënr.
Dat van wegen hare Majefteyt ordre werde geftelt op
't redres der faken van Geertruydenberg , ten eyndc defelve ftad aen het land en onder 't gouvernement van
Holland mach werden geftelt.
Item dat de wederhorigheyt, die gebruykt word tegens de commiffie van den Raed van State (volgende de
iterative begeerte van hare^Majefteyt, gegeven aen den
Collonel Morgan) nopende het commandement over
't volk van oorloge in de Staden Forten van Bergen-opZoom , datelijkmach worden gerecht : en dat alle
commiffien , depefchen , refolutien , en decreten van de
Staten generael of Raed van Staten (buyten de plaetfen
van afleurantie) fo wel by het fecours van hare Majefteyt als van allen anderen mogen worden achtervolgt.
Dat hare Majefteyt den genen , die ter oorfake yan,
dat fy hen tegens den welftant defer Jand.en vergrepen
hebben , by wettelijke proceduren gecondemneerc
zijn , of namaels gecondemneert fullen worden , geen
faveur wil bewijfen ; want door 't faveur van fjare Majefteyt aen den felven , oneenigheden en mis verftanden
gevoed werden , tot intereft van den dienft van haer Ma-»
jefteyt en den welftant defer landen.
Dat hare Majefteyt geenflns wil verftaen tot het verlenen van eenige extraordinarife proceduren van reprefalien , arreften , of diergelijke tegens d'ingefetenen
van defen Lande , als onlangs buyten eenig fondament
aen Guilliam Colfton is gedaen : alfo fulke extraordinaris proceduren in veele een nadenken cauferen ,en lipblijk eenige fchadelijke incönvenienten fouden mogen

gedaen. dat prompte ordre geftelt worde , dat van weItem
gen hare Majeftevt de voorfz. Garnifoenen by behoorlijke betalinge of leeninge werden onderhouden , op
dat dé landen daer van geen meerder koften dragen , als
't voornaemde traótaet mede brengt.
Mits welken hare Maj. haer wel volkomelijk mag
Item dat voorfien worde op 't rambourfement van de veroorfaken.
penningen , by de landen aen 't Garnifoen van den veiiekert houden , dat van wegen de Staten niet alleen
Bricl en andere , ftaende tot lafte van hare Majefteyt , het Traclaet met hare Maj. gemaekt getrouwelijk ert
verftrekt fo in gelde, vivres, als anderlints.
pun&uelijk fal werden nagekomen, maer dat boven dien
En vooral dat in baren en gereden gelde werde ge- in alle occurentien tot vorderinge van den dienft van hare Maj. by de Staten generael en particulier alles gedaen
rembourfeert , 't gene aen de Guarnifoenen van den
Briel en andere van hare Majefteyts fecours , in leeninge fal worden, dat henluyden eenigfins mogelijk wefen fal.
en anders is verftrekt t'federt den i^.Aprilis left-leden,
3De peeren Staten generael na Deliberatie /tótfjt
&e&
volgens de fpeciale beloften by hare Majefteyts Raden
daer toe gedaen , alfo de Staten , hen op de voorfz. pen- &en tjate Mmflf1?t gwccojöwt om op öefcoojft.
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tocDt iK*4bpangien/Jto?tugacï / en b'epïanbcn te ge?
cours
.tyupuen üoo» beu tt)ö ban 5 maenden / Dat ban bet
bat De
fecouc£ ban bate JBajefïepc baube iooocuptecen/
graten
«©enetasl btec te ïanbe aïïeen bïnben fouben 400 / en ban be
barejlla * 5000 foïöaten / in 25etgen op 2;oom zooo / en in
jedepr ac
taïümn 5 #o<Ienbe 1000/ öe cetfe Die beïjoojc te toefen 600 cuptot öen
teren en aooo boet-ftneeljten/ tuecben tot öefe bopage
tocljtban booj 5 maenben geaccojbeect. 9të ooh bate ltèaje=
^panjen
en $of\\i frept baec en boben geconfenteett / bat be eupteren
gael.
en Unecbten / ïeggenbe binnen «éccrtcupbenbci'ge/
öaec toe fouben mogen toecben geb^upht / en i$ nocb
bare jliaf. geaccojbeett bier toe te ïaten boïgen in be
bcfolbinge ban bare IBajefïept be ©aenbcini ban
JIDeec-nerhen / Ccifïal / en ttoee of D?ie ban ben ge?
nen bic onbec ïyet Regiment ban ben obctffcn ftcmflp
geïegen bebben binnen jEebenbliït/ en ooaeenfum?
me ban 100000 guïben£ acn geïbe.
IBaec bic ban OBecctcupöcnbecg fjebbtn ben öienfl
aen bace lïkajcfïept geccfu?"eect / feggenDc bat be ito?
ntnginne ben -ftipben geen becfeReciuge nonbe ge*
ben fonbec te bnjbcn in <6ecercupbenbccg ; Cciffaï
ooft beïafï snnbc bcm t'cmpïopeccn op be repfe na
Pojtugaeï / Ijceft fuikg gebjepgect / bjactom bP ban
öe graten gecaffeert toerbe.
&e foïbaten in <*&eertrupbenbetg gingen Dage?
ïjjft£ ban 't quaet tot ergee / fp tafïen be gocDecen en
lioopmanfeijappeu aeu ban be goebecen Die op bpan?
ben landen smqen/ en maeüten Uk pjija / niet tegen?
flaenbe bit pafpoo^ten dabben en beeïicent toacen/
en betoouben be néenteu en 't redjt ban eonbopen
brtaeït te fyeVben I en boemel bare Ifèajefïept ban

3«
denberge hebt de wapenen doen afleggen j gebniyken- «r-wo-^,,
dedaer toe de name en aiuoriteyt van deKoninginne baüöm
van tLngeland, fonder defelve Borgeren te verklaren 3M?ÓH
de redenen die u-lieden geroert hebben dat te doen, 1^/I^?nCI!
daer van ik als Stadhoader van hare Majefteyt her- giöbet
vvaerts-over , my niet genoeg kan verwonderen, want $©M*Bwlf/
indien hare Majefteyts wille iulkshadde eeweeft , het £°5ïc,s
is ganlcli gewis, dat fy my daer van eerder deelach- pitepnen/
tig foude gemaekt hebben dan u-lieden , omdeplaet- Hupte*
fe die ik hou de in defe landen , welken aengaende, „p"^"1
het is verre van daer, dat gy daer inbehoordettege- dBffïcietjï
bruyken hare Majelteyts name , of anderfins hare au- kanpa»
toriteyt te ontleenen , dat ganfchelijk ter contrarie, ^^ilat
ik houde my wel verfekert , dat fy daer van ganfeh- (geertrui
lijk onbewuft is. En genomen dat gy-luyden laft gehad Renberg,
had van harent wegen gelijke fake te beftaen , dat neen,
fo is 't nochtans dat gy van u felven geen fake behoordet
aen te vangen , fonder my alvoren de verwittingete
doen, fo wel om dat ik haer Stadhouder ben, fo voorfeyr
is , als ook om dat ik gekoren en verordent ben u-lieder
Gouverneur, volgendeden eed die gy my gedaen hebc
In der voege dat ik van
in de voornoemde qualiteyr.
mijnent wegen niet wil u lieden (tuk beveftigen , noch
fal het nimmermeer beveftigen , als wefende een fake gefchied my onwetende , en om dewelke gy niet
laten fult in hare Majefteyts wederweerdigheyt te vallen : foveel temeer, dat ik u t'andcren tijden hebbe laten onderrichten door de mond des Secretaris

J^ct <«5ar*
mfoeit m
«Beettru»;
ben bet j
mupttnc*
ren toreötfc
Gilpin , dat hare Majefteyts wille was , dat gy-luyom en ne*
ïtienben
den u foud dragen in goede eenigheyd , vafte cor25a2gerett
reipondentie , en reyne liefde met de voorfchreven
ijaerge*
iueec af. <öngcïanb aen befeïrje gefel)2eben Ijabbe/ ï)aec bet? Borgeren , fo wel totvorderinge van'tgemeene wel-

Uianenbe tot geftoo^faetnèepö / en Öat ïjaet fulhen varen , als tot voorfpoet der felver ftad. Indien eemaniCCC ban p^ocebccen mi^ftaegbe/
en ooft OOOJ 1 nige van de borgers eenige misdaet bedreven of geben ^eeee faozitg öacen ^mbatTabenc aen be &ta
daen hadden, uwe fchuldige plicht was mydaertan
ten genecael öabbe boen becnïacen/ bat fp oecbjittigt te verwittigen , om dat ik met kennitfe van faken daer
toa^ bat eenige turbulente en quaettDiïlige gecflen van de ilraf hadde mogen doen by wege van rechte en
een mace ïjabben baen ffropen / gcotctijr tot Ijate on* wettelijke middelen : daer in gy my foud altijdsbeeece (tceckenbe / namentïijfi bat be gemutineeebe bin- reyd gevonden hebben, om den partyen alle billijke
nen <6eeitrupbenbetg en eibit^ onbet be l)anb toacen contentemente te geven : en foude geenfins toe-gelaten hebben , dat die goede en getrouwe Patriotten3
fiefotticiteerf en gep?aetifecct gcfcoeefl bp ïjacc en eeni?
ge ban öace bienacen en^fficiecen/'t bieïu fp aïttib in borgers der felver ftad, die over fo veele jaren gedrafeecgcote betefïatie baboe geïjab/om be pecnicicufe en
gen hebben de wapenen voor de Relige , voor de bewaringe
defer landen , en handhoudinge der voor( roi. 40.) fcuabeïijfte confeguentie eu gebaec / 't toeïh bat eenen
noemde ftede, fouden ontfangen hebben defefchanfïaetengoubecuement
bjao* toebwngenbe.
bec?
jogt
be boo^5. bacen ^mbaffabeuc
Bocit£ be^0boo?f5.
de , van de wapenen af te leggen , om het misbruyk
Staten genecael / ban tbegen bare boo?f5. Majtï van eenige particuliere perfonen , ingevalle men befïept. ^atgefoebten gebonbenbebbenbe/ peman?
vind die misbruykt te hebben, 't Welk my oorfake
öen ban ben tiie V baecöec oneere fobanige mare bab? geeft u-lieden wel emftelijk te verfoeken , en van mijn
öe boen flcopen / men öe felbe fonben ïaten ftafïijben/ ampts halven wel uytdruckelijk te ordonneren , dat
anbece ten ejcempcle / geïpu fp bem ooh beïafïe te la? gy-lieden terftond defen gefien , contentement geeft
ten publiceren be opene bjieben / . bie fp alcebe gefon? dg voornoemde borgerye, gevende elk van den boröen baboe aen Den Bacon ban 3Biïlügbp/ metïafï
geren wederom fijn wapenen : fondei daer van in geDat bp öie foube ïaten pubïicecen/ feïfj aen bic ban
breke te zijn , ten eynde dat hare Majefteyt (mij n mee<&cccttupbenbecge / om aïïe üc toeeeïö Ueninlt te ma? fterfe ) niet veroorfaekt zy op u- lieden te verhalen,
nen / en te Doen büjuen in boebanigen gcoutoeï fp aï? dat gy geen acht genomen hebt op mijn geboden , maer
tijb fobanige mnptineecber^ en bare berfoepeïijfte my betrouwende , dat gy niet foud willen de fake fo
öefo?b?e gebab babbe. 25egeecbe ooït bat bP metbe feer laten verlopen , maer dat gy ter contrarie foud
üeecen Staten genecael foube abbifecen om eenïg willen kiefen den weg der vriendfehap , en foeken hamibbel te binben / om be boo?fepbe muptineecbeci
re Majefteyts gunfte , om te voorkomen alle ongeteboengaenuptbeboo?f5.fïab/ toefenbe een pïact? macken
, die anderfins daer uyt fouden mogen rijfe ban gcotec importantie : maec alïc£ baat bien fen.
aengaenbcbefocbttoojbe/ tna^ te becgcefé. ^iabat
Ik bidde den almogenden God , mijn Heeren , u-liemeeci^/ öe25aconbanJBilïugbp tebjege geb^aebt
den te begaven , fo in 't generael als in 't befondere met
b? bbenöe / bat na net accoojt met baec gemaeht / fp
dienftes van y
des Dordrecht
difcretie
wijsheyd'en
öe Bo?gecen baec afgenomen getocec toebccom baö? hare
landen. Tot
defevolkominge
en van, tot
Majefteyt

Den gecemtueect / fo Ijcbben fp ben SSo^geten op
itieu^bjcDerombacetoapencn afgenomen/ feggen?
Öe fuljc te Doen tot bate bcefcncrtbcpt. ^Dc 25acon
ban TOïugbpDit becfïaen l^ebbenbe/ beeft aen Den
^ibbeci©ingfeït/(6oubecneucban(8eectcupbenberg/
i^opluuben / ^becfle aBacbt-meefïec / Sluptenan?
ten / ©aenb?icb^ / en anbece Hupben ban #ojïoge/
öaec <0acnifoen boubenbe / befen naboïgenbe bjief
gefouben.
MijnHeeren j
ICk hebbe verftaen tot mijnen groten leedwefen , dat
geleden eenige dagen gy den borgers van GeertruyIV. deel.

den 25. Novembris 1588.

^iec op bobben De boozfepbe 45oubecneuc / Capi?
tepnen / Euptenanten/ écnbjig^/ en De boo?noembe
anbece #becflen^ ban Den garnifóene ban <J5eec^
tcupbenbecg / gefebjeben öefe naboïgenbe ant^
tuooïbf.
MijnHeere,
WY

hebben den 16. defef maend een brief van 3Ciittooo?s
U E. ontfangen, waer by defelve ons gefchreven &* ^a« ^èn
heeft verftaen te hebben a dat eenige dagen geleden wy m°", m

$66
Captttj;*

nert/jöaeifc
tmcljs en
aiiDcre^fs
f icters ban
oenusrg /
aen Den
23aron
banlDtls
ïiiglin,

Vijf en Twintichfte Boek.
de B01 gerye defer Had , de wapenen hebben doen afleggen, op den naem , engebruykended'automeytvan
Engeland , foqder de voorfchreve borgerye te verklaren ,de redenen die ons beweegt hadden , dit te doen.
Tot antwoorde fal uE. dan believen veradverteert te
zijn, belangende 't eerfte. Denaemofautoriteytvan
hare Majefteyt is noyt gementioneert geweeft , dan
in defer voegen , dat (volgende onfen Eed) wy de
Stad fouden houden voor haer Majefteyt , fijn Excellentie en't land. En ten 2. wy hebben de borgers
gecertifkeert , dat wy verftaen hadden , dat de Staten
gefeyt hadden , dat fy meefter van de ftad fouden fijn ,
of dat (y maken fouden , dat alle de foldaten na den
vyand fouden gaen , en wy hebben dit gedaen tot onfe
betere verfekertheyd. Aengaende de refte, dat uE.
niet wel en bevalt, dat wy dit attenceren te doen ,
fonder defelve te doen preallable advertentie : d'occafie was, dat wy geadverteert zijnde , dat u E. de
Staten belooft had , hen de pofTeflie defer ftad te leveren , wy het defelve niet dorften laten weten , vrefende dat u E. de hand afgetrocken foude hebben > van
ons adiftentie te doen Het foude ons feerqualijk genoegen, fohaer Majefteyt qualijk nam, 't gene wy om
verfekertheyd gedaen hebben. Biddende eyndelijk
u E. verfekert te zijn , dat volgende den voorfz. Eed wy
de ftad getrouwelijk houden fullen , voor haer Majefteyt, fijn Excellentie, en 't land, fonder in 't minfte aen onfe getrouwigheyd te faelgeren. Maer wy protefteren alle te famen liever te fterven , dan de burgers
haer wapenen te reftitueren. 't Welk den goeden God
weet , die U E. maintinere , mijn Heere , in fijn godlijke hoede. Uyt Geertruy den berg den 17. November
1588. Jlilo antiquo. Onder ftondgefchreven, UE.fecr
gehoorfame dienaers om dienft te doen ,
en lager ftond

\an Wijngfelde.
K^arel Honnmgt.
F/om Doeres Lamhcrtfa.
Willem Thomifz.

Hendrik Kjeboom.
Getut Akahamfz.
Hubrecht van Ejcb.
\an van Maftricht.

Het opfehrift was , mijn Heere , mijn Heere den Baron van Willugby , Luytenant generael van haer Majefteyt van Engeland herwaerts-over.

<®t $Saton JBiïïugbp §&bc ioofoïDatenuptftet
<6uatnifoenban <6eertrupbenbrrg ontboden geïjaD
tot 25etgen-op -^oom / toeïuc foïDaten TOlugbp fu*
flineetDc / in fijn 2$oeruen Dat ï)p t)iec na in Dmn ge*
geben Iwft/ Daec ban top ftiec na fp?e«en fuïïen/
Dat Defelbe becfïaen IjebbenDe De pjopoojten / Die De
3|eece OÏDen-25acnebelt gcfjouben ïjaDDe binnen
tergen-op Eoom / 5P lieDen tetfïont na töeectcup*
tien-bcegc toiiDen bcttcecneu / en Dat l)p ban Die tijD
geengefac& obeeïjet <tënacnifocn ban <0eectcupDen^
berge en fjaDDe ge&aD / en Dat obet fuïft£ Daec Doo?
öefe nictoe muntecpe toag becoojfaeftt / Docïj top fuï*
ïcntegelcgcnDet pïaetfe Daec ban bjcDec öanDeïen/
aïg top ban beleg 't Dec feïbec ficDe / en toat Daec na
fuïlen fpje&en.
lüfla gcboïcljt i$
'ó&m 5 / 6/ en 27. Babembct ig bet toeDecom fo
^ige
teciuoeötn ^offC \jloeo getoeefï in De ^m-lanDen / Dat l)et toep*
gomian» mg
oe Uï0eD ban 2fiïDerï)cpIigen endoog
/ anno
1570.fCÏJCclöc
fo Dat t^
DebïorborjecaïïeljogeïanDen/
obecb'<£mfïec toaïiggegaen/ en ïeDen gcotefeïjaDe
Die met beeïe DupfenDcu niet «onDen
oc ötiton/
8Sft?B
ect toecDen.
getepate
mosW aen
maffus vöcti 2. ^obcmbec i$ gefto?bcnDe$feece3©Üöeï;
SStS*
S&awiafuig/ enHinDanug
/ eecfïebannieuDe 25iffcbop
tnnoe öe ml|0
ban ïScmnnDe
ttoeDe ^3ifTcï)op
nicu %fc
«»f^«i«t fcijoppen ban <0ent / een tnan onDec Die ban De
25tffctlop
ban öe* Öoomfc Catl)olpe Ï5eïigic fcec gcoot geacDt.
inunöe,
©en 20. üobcmbu'g i$ De $?ince JBaucitg ban
a?c1B:inte jfèaflau binnen Dec ©eete in JBaïc&ecen geïjuït/IBaC'
Jïlaurtti; qui^ ban Dec ©cece / aïtoaec öp feftcc silbec-geïD te
usnan
grabbelen DeDe too^pen / IjebbenbeDe toapenenban
JilafTau
lucrtges Jfraflau en Dec ©eece t' famen geïjouDen/ met,Defe
infeciptie aenDe eene 5tjDe Nodus indifïblubilis , bat
rjult/aisf

Mmm
©Jlr n

igtefeggenionontbinbeïpen hnoop. <$becD'anDcc
$&* $mt ccn ^ani) mt *m bïoot ^^«cl1 / wet De-

feÖanDacnöonDen/
infeciptie / je maintiendr3y.
Dati^jilucc
: t'ftfïuchen
faï DaecaenDe
en nocö anDcce
D'eene3ijDcmetDetoapcnenen infeciptie al^ boren/ 1588
en aen D'anDec 5ijöe ttoee öanöcn in maïïtanDer en/ge*
ïijïi een tcoutoe/ïjouDenDe een fiaf geïyft men «JiBemi*
citt^ fïaf fcljtlDcct tuffdjt n bepben/met Defe itucciptie/
Auxilia humilia firma , concenfus facit , 't toeH'l i^ te
feggen
: Dat «5enD?acI)t ftïepnc ïjuïpe fïeeft maeht.
^e önlDinge tot ©ïiffingen toecDe te ocfer tijD om ffe*
nece ceDenen en confiDecatien nptgefltït / tot op een
anDece beguamec tijD/ toant Die banöïifTingenbp
fijn «6cceHcntie quamen / enfepDennictractfacmte
5ijn/ Dat boo?Dieti)DDe|ÖuïDingefouDcgefcï)ieDen/
fcggenDe Datfe Daecom niet en lieten IjcmboQj Daten
genaDigen ^eece te eenennen / en te toillen getjoo^fa^
men / en $ aïfo met goeDc betoiïïiginge Die inaugura^ <©er &tm
tit uptgefïcït/ en i^ Daec na gcfcl)ict in ^ugufto 1 59°« tRnüupte*
5^en 19. .ÉabembecDebben De &patnfe een groot
conbop in <^ebentec en Entpljen toiilen brengen /
't toelft De ^oiDaten ïeggcnDe op 't i|np^ te <Bon qv eer groot
toaec getoo^Den 3ijnDe / Dacr ban De aörjertentte lub- tpeflaen
olonbon
©ïDentct.
ben geDacn aen De töitmecftec 23aïen en DDarnac omtrent
ban Den i^onte / of Du 23op«s / en hopman %oon / en
eenige anDece. ^efe Ijebbcn met Den anDecen ren aen^
flarl)odecboojgenomen
Dit «Conbop
fp Doo? /
of
een toatcc op
moefïen/
Dabben/ enfpaïl'o
De^aecDen
Daec Doo? laten f toemmen / en boojtg mitiDci gefocöt
om bet boct-boln en ^aDeï^ Daec obec en Doo? te iirn^
gen met gcote moepten / fo Dattec eenige fo nat toa*
ten
/ Datfe/ niet
onbequaem
toacen
om te couragierenDe
flcrjDen in fnU'ten
erploict
te min Den
anDcceu
óp
Öoye ban een goeDe buut / nebbeu fp omtcent i^ol
ten/ een mn'Ie ban ©êbciitececneuïioeft totöaceu fFol. 4 i-J!
boo^Deel
Die ban 't/ $?up£
3&o?t lagen met goingenomen
of 40 man/ enbccbo?gen
Daec Dete ^paenfe
boo? bp moeficn : afé nu fyzt Conbop fo na ba a^ebem
tec guam / Dat fp meeuDen npt aïïe pecijucï te toefen /
quamen De Staten Öupteccn en ©oet hnecöten aen
btec becfcfjepDen oo?Den op I)aec aen / en maeu*
ten fo groot gefeïjaï en aïacm/ Dat ïjet frtKenoffn
Dnemaeï fïccucc toacen / al^fp toacen/ De^paenfe
fleïDen ïjaec in fïac|j-02D?e / fo beeïe fp in Dec |)aefl
moeïjten / en ïjaDDen gaecne een JDagen-bucg ge*
flagen : maecom Den quaDen toeg/en Dat De ï£agcn£
ftoaec geïaöen 5pnDe / men Die fo in Dec fiacfle upi Ijtt
toagen-fpoo? niet ïtonDe hrngen / en Dat De onfe fa
fucieufeuju op ïjaec aenbieïen ; fo toecDen ttoee ©a*
ncn ban De^bpanD^ï5upterenge|ïagen/ te toeten:
De Compagnie ban Biüiec^/ ftecn 100 en f o Ca*
rabtjnDecg/ en De coDe ©aen/ fier» 80 3taneicc^/
toaec ban aïïeen ig of 14 binnen 3Debentec ontqna*
men / Die De toaetaefttige tijDinge alDaec b^acöten /
en omtcent 6 CompaguicnBoct-ïuiccïjtfii/ eenige
Hapitepnen en aDfficurjï gebangen / en Hcegen tot
bupt 11^ toagen^ met llocen geïaDcn / 7 grote
pacften Éaften^ / 22 gateen met ^ijDe-toerh en
^tpecerpeu / en oor ettehju gelD Dat De fcocpïupDcn toequam / Daec tóerDen gebangen geare*
gen SSatent ban JBinffen / en Ifcnrift ban m&
cuee/ Surgemeefïeren ban ^ebentec/ i§>toacfften
getoefene^cDoïti^tot^aflcït/ en fijn^ocf)ter/en
beeïe gemcene $3o?gecen ban ^ebentee / ïiapitepn
^inïae^ een J^iccacD / foapitepn Cljampecmoul een
ifoog-23u?gouDec / Capitcpn 23atfle/ De lluptenant
ban ©tmecg genaemt^om^u/ De Hupteuant ban
Capitepn &r. ©icto? / Dejl ^berfcen &tecnbacï#
^oon / toien^ ©aDec eertijDg in ü^aeeïem €>becfte
toa^ getoeefï / De ©aenDncï) ban ©on QoD?igo / fp
ftcegen meDe in De 80 banDej?bpanD^3^aecDen/ en
ober De 300 IBagen-paerDen,
J©p fuïïen öicttuffcljenbcpöenaencoecenpetban
Den ïjanDeï in ©janncijS / tot De materie ban De Bc*
DerïanDfe gefcljieDenitTe niet geïjeeï onDienflig,
2Bn ï)rt 24- 2&tt» jjfbben top bcrf)aeïti)oeDat&e <ö5errf)fe#
Uoninfe ban Bjannrijft upt b^eefe geblucöt toa£ / öeniffen Ui
upt De fïaD ban &ari$ / en Dat De ^actog ban <&nife
Daec binnen ingcoot aenfïen toa^/ en alïegtoifUe
beeïe ©iania-gft
toege te bjengen/ Dat ï)cm/ en Die ban fijne factie
toacen/ goeD Doften/ Daectegen^mofi De honing

'S»»-

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen*
bede faften fmutïercn : ja toerDe fo berrc gedongen/
bat bP in Sfuïio Defe£ jace£ fefter &tntt liet uptgaett /
tot groot aebtecbeel ban Die banbefteïige/ en bat
lli« ben i^artog ban <6uifc bet boogfïegcbiet bet toa*
petten tegen be hugenoten mbanbcnijabbcgefïeït/
fuïft£ bat ban
ö'(@a^og
tegen /öefoïfquanten
ugenoten ooft
en
ïkonittft
j&abeccebappee
boojtging

i&

Dat
ïjet gene reebt
De nitnfïetn,cliou
inftc(jrihjeötcboe'C/
(namentltjft
en juflifte,) bem
ïjaööc getoepgerf
getoeeft. 3£e ïionmft meenbe titen bcboo^De booj een
typ-toetttg €oncilie niet bebjeefïte3tjn/ etiDiefïcb
fuift Concilie pjefcnteetDe te onDettocrpen / en ftotiDe
men booj geen ftctter ongeboojt beroofden / ge*
lijft <0oD ooft Den SCDamnictoubcrboojtbabbeber*
oo?beclt: De oube ©aöerg ber ïïootnfc tefte / bab*
eenige
bu'eben
ban
Den
$au£
in
't
lirfjt
/
toaet
bp
Den
$au£ aen Den Carbinael ban SDouebon baboe ge* Den fnlfté ooft aïtijD gebouben/en bjacljt eenige erem*
fcfycüen/ baer tn bp onbee anbere fept/Dat öe Haomfe pelen Daer toe Dienenöe boojt / en fepDc Dat bp bet
Catboujfte
föeïigie in ©janftrijft aï tot niet fouDe 5911 boo£ onbiïlijft acöre/ Dar men een nuf DaDer fonDer
Be*
getoeeft / ten toarc Dooj Den poet: ban Den Ifartog aenftïagcr/ een oojDeel fonDer ïïiebter/ enecneber*
ctjnjuen/ ban <6uife / Die bp feer ïooft en p?tjfï / en geïijftt bent Doemmge fonDer berboringe fottDe boomemen / en
JSo, °P oe Macljabeen/ ban Detoeïfte gefebtebenftact/ alg De ftom'nft ban Baberre toaö bermaent Dat |)^
[e aan Dat fp tipt Dat gcfïarfjte toaren getoeeft / Dooj toeïfte ficïj tot De Catbolnïte
töaomfe ïïeligie fouDen begc*
3utfe/ 3Ifcaeï tjepï en öuïpe toeDerbaren toagy en (fept bp) ben/ fo baDDe bp alty'D£ begeert/ men fouDe
bem
met reebtmatige tonfe obertttpgen fïjfie Dolingc/
at"? c» °?oeg oo& seen ttoijffeï / of fo toanhecr De ftetter£ toant
ïjp aïtijD£ bcrenc toa£ fijne Religie te laten era*
fewmfe uptgetoept en berDjcben fouDen toefen / fo fouDe booj
mineren/
en afê bp fijne Doïinge berflont/ Defeibe
bent/ te toeten/ Den ïfartog ban <&nife/ tyebeeh
ia feec
toiïïig
toaé te toiïïett toeDec-roepen : Dat baDDe bP
kijit/ljet toeïbaert m I^attftttjft gebgaebt toecben. =t£ier
pet» öert ban ïjebuen top tn 't boo^gaettöe SSocft pet gcfept. aitgö^ booj ant tooou:De gegeben / en nocb op Defe ber{uiting
gaDeringe tot 23ïop0 opentlijft Doen beriiïaren en
en accf)- 53tt becD?aot Dert ïtontnft feer / en alfo bp aï een
uac.i
<tf tt boetoeï / fepbe De ïtonittft / Dat
toijïe ttjö^ een aceb-toaen op <Öutfe baDDe getto aengeboDen.
backt.
men / fo bcrmecröcrbe Dcfeïbe bier Doo? nocb ^l bp l}k\t Dat Defe otttfclmlbinge ban ^aberre niet ge*
meer / fonDecuiige Dat Dacc nocb bp gnam / Dat noegtoa^/ en Dat bP Die nietftonDep?tjfen/ foijieït
Den ïfacrog ban Jl^iber^/ Die eenen ottDen baetop bp 't nocbtait£
boo^ bat fijne toaerDigb
bee*
Den il^artog ban «Bttife baDDe / Den ütoninft tegen ben Ie tod beboo?DeDaer
te gelDen/ Dat De Staten eptnocbfo eette
feïben <6nifc opmaeftre / feggenDe tegen Den iioninft / llegatie aen bent bebootDcn te fenDcn / en bent te la*
Dat toannecc Die ban 45ttife tot meerDec tnaebt en ee* ten aenfeggen Dat tjp fici) tot De ottDe Catboïbfte tte^
cc fouDe geftomett \U£(m/ toat en fouDeDefelbeaï^ ïigie fouDebebbentcbegeben/ofbat men attber^ ben
Dan niet te toege ftonnett brengen / toant Die Den fóa t Wt^ bec jttfïitie tegen bcm fouDe boomemen in btft
ninft ïjaDDc Doen blttcbten uut $arb£ / ftjne febatten fafte: bit tytft be itoninft boo^anttooo?be gegeben
baDDe aengetaft / en Daer-en-babcn Den Hontnft baD* aen be geeïigeerbe / bk bem \ytt begeeren ban be M&
De geDtoottgen fuiken <ëüict te maften al^IjptóiïDc ten qttamen aenbienen/ met bebeï men foube befa*
bebben/ tot De^ ïïoninft^ oneere / Die bent nocb met fte toijber beractfïagen. ®t geefleïtjfte en arijtcn be^
een nietoe macljt baDöe bzQiftitl^t / Defclbe fouDe \ Üoninftg boo^fïag niet met aïïen / en befïoten Dat bet
toe! tttecc tegen De^ &oninft£autociteptöo?benacn* onnoDig toa^ Dat men met Den ïioninft ban Baberre
ceebten/ en te toeeft fïelïen. ^ir en meer anDere faftett cenigen nietoen ïjanöeï of befp?eft fouDe aen gaen/ bp
maeftte Den üoninft tegen Den $f artog ban <J3uije feer toa^ ban ben Carbinaï ban 23ourbon fijnen (©om / •
berbittert: al£ nu De ïiott inft boo? lycm genomen baD- fepben fp genoeg onDertocfên/ en babbebemtotbc
tmgeöet
De De Staten ban ^anftrtjftteDoenbergaDerentot Catboïijftc fteïtgie begeben/ baer na toajlbP toeber
^taten
tan
25ïop^ / raeenDe bP m Defe bergaberingc fijne berfo* afgebaïïen/ en biïttoiïg bermaent 3bnbe om toeberom
©?ankvp cene autorttept toeDertcbcftomen: maerbpbebont te .fteeren / maer baDDe fuïït^ niet totïïen na ftonten /
wwop^ öat öe 03cDeputcerDe Die aïDaer geftomen toaren/ en cpnDeujft toa^ bPonïang^cpnieuDoo^Denpattö
meeflenDeeï fijn partpe toaren toegeDaen / noebtat^ in De bergaDcringe Der CarDinaïen in DmS&tngé*
om tot fijn booutemen teftomen/ bcpn^Debpbeele Daen / en reftecrDe nu niet meer öan Datmen bent aïg
faften / ett gaf De Staten tnaebt en ïaft Dat fp tot bol^ ren bertneeftig lïzttet booj ontoeerDigtotbefnccef*
ftomene feftcrbepD Der iloomfe Catboïtjae ileïigic fte bejS ütoninïirnftö foube becftïarcn. <&it be*
fouDen mogen boojften / l)itt Dooj btbben De gee^c* ben fp Den ïioninft op nieu Dooj eenige 23iffcboppen JKifeL
lijïte toeDcrom ter batte gebtaebt/ Dat De tainft/ aenfeggen/ Dat fp bp bare mecninge bïeben / en ba* a&KJa
öetoijle bP geen ftinDeren ftreeg/ Dat bp eenen Catïjo* ben ben föoninft bat bp fonber langer opboubcn / bit ^epgert
oojbecï tegen ben ïtottinft ban ^aberre / boo^ een HSS?
ïijften
naboïgcr
in
't
Örjft
fouDe
toiUen
nomineren
/
op
Dat fp banbebiUjjftetyeefe/ Die fp ban toegen De ïte opettbaer^bict foube ïaten nptgacu.^e Üoninft ften* ber &&
ïigie baDDen / eenmaeï fouDen mogen ontïeDicbt too?- be bat fp op baer boomemen baïfïarrig bïeben / ïjteft Jf" "sw
ben/ en Dat De gene Die ban De oube Catboujfteïfc bp ben berfoeft met be beïeeftfïc maniere afgeflagen / SSJ„
ïigie afgetoeftcn toaren aï^ ontoeecDigc perfonen
toeïftfp feer guaïijft genomen/ en ten argfïen gein* ^auerre/
Daer ban fattDen uptgefïoten toeeDen : bit toerbe 't
terp?etcert ïjebbcn/ en toerbe be$ iloninft^ autoritept te lat.en bP
bp be geefïeftjfce feer bert geb^cben / niet tegen* bp ben ban bage tot bagc meer en meer berftïepnt/ SS*
fïaenbe bet tegen beg ïtoninft^ toiïïetoa^/ bientet baer tegen nam be fioutigljept ban <0utfe en be fijne saen,
cu toiïDe geDogen bat men Ijcm lebenbig foubein't meer en meer toe: 'ttoelft bcïianinftbemetftenbe/
grafïeggen/ batt^: bat men een «Örfgcnaem / be* en ftcnbe bat bP te bergecfê arbepbcomfïjncberïo*
totjïebp nog ïeefbe/tegen ftjn banft foube fïeften/eben* rene autoritept toeber op te reebten// ïagen bent Die
toeï toerbe bp De geefteïtjfte te toege gebtaebt Dat De boo?gacnDe tnjurien / Die bem ban oBtttfe binnen ^a*
Uontnft ban $abatre aï^ een ütetter en mepneDigc / rtj^ toeDerbarcn toaren gefïaDig in 't booft/ ontfïel*
öte be Seïigie toeber afgebaïïen toa^/bcrftïaert toerbe Den bem fijne tjerfenen / 't toeïft bem bcrfcbepDen
ontoaerbig om in bet ïftoninftrbft ban ^anftrtjft te boojnemeu beroojfaeftte»
§iet en tufTcben toert feer bp öegeefïeïijftbeptaï* deftige
fucceberen : bit beben fp bp aïle b'anbere Staten ooft
«« m> betoilligen / baer na toilben fp bat be üoutnft bit bp baer mebeaengebouben/ om bet Concilie ban iCren* wftwgtni
tjinhban een ^Bhict foube bebefligen. ^e ïïoninft en toeber* ten in te boeren, l^ier Doo? toa^ grootcn ttoift/ toant £&&
S??5an
fpjaft
Dit niet opentlijft/ maer
begecrDe men fouDetu , bet toerDe
methenfeernpftrtt&HarnhndXSMnd
grote bebigbeptgeDjebeu:
bier S?35ï
h» &,.„„, befe
öefe boogtoicljtige
hoootoiehtioe faften
boojönrliffHih en tontïHnfi tenen
hchhen ïjen
Me ^peffee/
&n*a»*i ten
ban .
bepraten
faften boo^DacbtcïbftentotjfiTrïbft
tegen bebben
gcfeït ^jacobu^ Jfaittg be
£n bdn
^bbocaetjFifcaeï/
en3facobuö<6uefTe/ f?ocureur SSf
f ban banDeïen: bP baDDe ben fóoninftban^aberre(fep*
gencrael
beg
Üoninït^/
enbeObenbctrtcbtbej^tos «oncttte
l SSamfc
öe ÖP)wetterpc
öifttoiï^ obertupcljt
Ijoorcn ftïagen/
ee*
«is een ttige
/ nocb bat
uoptbpopnopt
bat ban
poinct
ninft^ / en bebjpljept ber JFranfelïerften fïantbafle* *««<£«*»
M\tKtL tn een toettig Concilie becboo?t/ noeïj onbertoefen ïijft/ en na beboren berbeDicftt- <®it becDjoot De gee* *
Imtï nS toa^/bug meenbe bp bat men eerfl beljoo?be een %n^ f!eïtjftbept feer / en baer bteïett beftige rebenen tuf*
| ceberentot baffabe aen bem te fenben/ en bat men toetteïijft / fcbenbenCacbinael$etru0<6onDiu£ / enDen^o*=
I Sca^ï00ne en met goebe ftenniffe ban faftett beljoo?be te banöeïen ,,cucettr
^ ......gencrael / en aï£ De ^ocuceurgeneraeï bc&
f^m\nm «npaot<iöeren/opbatöPÖemnietïjaböetebeftïagen/ Carbinaï rebenen ftloefteïnfttoebeïïept baboe/ en
k Ö 4
nitt

6X

1588.
Vijf en Twintichfte Boek.
niet imct en toifï te feggen eu berfïomDe 5 fo fïont ben Dec tenen tluift ontflaen om een ©jou-petfoon / Datfe
Cert£-23ifrdjop ban ilcon op/ en fepDe Dat bc geeecl> Den anöecen op eenfebeccpïaetfcbeficmDenaïïecn/
tigbeDen Deg iioniuftcijag / en De bjpbept Dec Jf canfe fonDec pmanD^ bieten te becfebtjnen : afë fp nn op
Sternen / Daec men fo ïjoog op pocljten / blaren Defeïoe pïactfe t'famen aïïeen quamen / treeft De ^er*
maec pDeïe en onnutte geDicbtfe$ en mifbmpaen / en tog ban Menne I meecupt eecbieDinge of beton / aï£
boojtocnfcïen ban De gene Die niet beeï ban De fttlU uutb?eefe/ fijnen 2ÖroeDecgoetb3iïïiggebjeben/ en
gic IjieïDen / en om baee ftettetpe / Daec fp meDe bec- fijne mapenen boo? fijn 23?ocDec^ boeten tecaecDen
Dacbt tuaren te ontfcljuïDigen. i$kt Doo? toad Den neDec gemo?pen/ en fijn aïfo met febatmtcneïa ba*
ü&ocuceuc genecaeï nocb mcec uctoccgt en anttooo?s een toeeb toeDecom geceDen.
De / ÖP toa£ aïtijD bp fijuDec boo^-ouDecen töeïigte
5^e ïfactog ban jBtpne baDDe tot 3Lion^ met %b
fïantbafticb gebïeben / bP baDDe tot iCboïoufe in Dec fonfo ©mano een getcou man boo? Den ïltonina /
ïtetterfe ^ebicatic nopt getoeefï / nocb nopt öe m bp
Deg ï^ectos
'fijn 25?oeDec/ DatbemDit
gebaD ban
pjopooflcn
Defeïbe becgaDecinge gebonDen / nocb nopt eenigc eenigc
femacbten
eecgiccigljept
genban<6ui
^accamenten met öen-ïieDcn gebmpcat: Dit fcpDe niet aen en ffont / en baD (Smano Dat bp Den ïionitm
(rei. 42 J ^pa( OuDen<£ect0-2$iflcbopbanf ian$/ toantöet fouDt toiïïen biaecfcboubien / Dat bP hem boo? fijn
toa^acnïijaDatbp obecMJacenin De eecfïe bucgec* 3^oeDec£ ïicïjtbaecDige carDfïagen / Die bP nocb fijne
njae Ctojloge op Dec hugenoten sijDetoaégetoeefï: «Éebe niet toe en fïonDen/ fouDen boGjfien/ bpen
aï£ öp Daec na facb Dat DiefaaeiijenaeecDe/ en bet fijne fiam^ becmanttn torilben/ uptgenomen De fa*
geïun ben toenDe/ öaDDe ÖP flcb öaec na boo? Den acg* hen Dec Religie/ Den &onina aïtijD getcou fijn tegen
fïen en bectfïen bpanD Dec felbec getoont.«®en<£ett£- eenen pegeïijaen / riiemanD uptgenomen / en Deu
25iffcljop Dien fïeea geboeïenDe ftoeeg boo?t£ fïiïle. Honinït en De£ ïtoninacijït^ faaeu te DefenDecen. €>?*
^e ifcecc banïanfaaDttfïenDe/ begon b*t Conti* nano bp Den Honina ïtomenDtfepDebemDefebjoo^
ïie ban Meenten feec te pnjfen / enDetfeïoecftepïig* Den/ maec De Conina nam Defe tooo^Den aïbccïan»
Dept en opcecbtigïjcpt boogljuja te ïobcn. 3£c $$oc& Dec£ aï^ Den #actog gemepnt baDDe.
ceuc genecaeï in fijn tooo^Den baïïenDe / fepDe Dat
f&ot Defe bootfebap quam nocb een anDece/ naÖem geoojïoft toag totDegfóoninacp^boojDeeïDie mentïija : De ^actog ban €ïïebeuf^ ^ufïec / #upg?
b?PÖepD te gebmpaen / Die anDece mei tegen bem ge* b!ou ban Den ^actog ban ^ilumaïe / btcfoebt met Den
bmpaten in miuDete fafte / namentnja : Dat ÖP Öem Conina ten p?ibaet gcfp;cn te bouDen / en fepDe Den
fijne ceDenen niet en liet boïepnDen : maec bjaegDe Coninït eben t^et feïbe ban Den Jjartog ban l^epne /
Öem of bp ban 't Concilie ban Meenten nocb fa beeï feggenDe Dat De ^actogeban <0uife boog fcbaDeïijae
boe? baDDe / Daecom fouDe Dt Coninen
fji'cït
al£ bPaeuflenujfte
obec beeïe mannen/
jaren geDaen
baboe/
aï£bP caeD-fïagen
ficb bcoj Denfeïbentoacbten/ enfouDeDenConinïi
met eenige
Die ÖP
noemDeaïg
DejS ftoninaggefautetoa^gebmpatgetoeefï.
§iet tutten Dat De Jfactog ban ^Üumaïe / en De anDece
op anttooojDe Den^eecebanÉanfah/ bPbabbeop üeecen Defe^ fïam^ geen gemeenfebap met Den feïben
Die ti)ü en namaefê aïtijD ban't feïbe Concilie feec eec= baDDen / toelne becmaningt Dt Cömnïi niet boo? een
lijft gefpjoaen en gcbouDen / en ban Defeïbe mecmn
goeDe getupgenifft cen£ opceebten gemoeD^ tegen
bem)/
maec boo? een geuiifft becaïacinge ban fijn
ge toa£ bP aï$ noclj. 3£oe toog De $?ocuceuc gene*
caeï een bncf upt fijnen uoefem / en fepDe fjp fonDe boo^-oogen-f toebenDe pecijaeï opnam.
®e j^ectoginne ban jfföonpenflec / &ufïec ban Den
opteebtcuja anttooojDcn of Dat fijn gcfc&ifc en on*
i^actog
ban 3&uife/ bebbenDe aen baec go^Deï bangen
öectepaeninge niet toag: afê ÖP nn fijn öanb-gefcöjifc
een
gouDen
^cbatcïttn/ geïijït ttn ^obe gcbmphelijïs
te en onDectefteninge beaenDe / fo ïietDe^ocuceuc
genecaeï Den bjief opentnja ïcfen / in toeiaen tyief i^/toonDt 't feïbe aen eenige en gebmpate Defe Decteïe
ÖP aen Den § eece SünDjeam «Buiïïatium ^nfuïanum ceDenen / feggenDe/ Dat Den Conina Daec meDe ao?t£
öc£ ïüoninag HegaetbpDen^augfcöJeef/ nïaegDe fouDe befeïjocen / en aï£ een onmeecDige De^ Contnït*
obec 't Concilium ban (Ccenten / Dat ïjet niet toettig rgapincenftïoofïec gefitatn mo?Den/ cneenanDec
toa^ bccgaDect/ en Dattec onbeboo?ïpe pjactijhen Die tneetDigec aï^ bPbiace/ en Die De Religie (Die De
tegen Den ïloninft in Doorgenomen bjecDen / en ten ïtoninft met fijne DifTïmuïatie en ffappigbept net bec*
ïefien ftonDen Defe tooo^Den inDenfeïbenbjief: Dat ïocen gaen)boo? §et betgift De£ ftettec^ fóuDe befebee*
?j aïïe man quaujateb?eDenbJa£/ en een ongenoegen men/ op Den tcoongefcttoojDen/ Daec meDe fp ba*
ÖaDDe Dat 't Concilie te Meenten mecDegeïjouDen/ een 25?oeDec toilDe beDupben. ®efe pjopoofïen qua^
" Docïjniet totiCcenten/ maec Dat ïjet tot itiomenaï^ men Den Conina ooa te boren / Daec macen nocb
" ïe^ gefloten mecDe : mantDepjefiDentenfcbifttenaï? meec anDece ceDenen en oo?faaen Die Den Conina tot
» ïeëbjatDaecboo?tggeu?acbten gepjoponeect toecDe baet bebjeegDen tegen Den ïfactog ban<$uife/ na^
„ tecfïont Den $au£ toe/ entoatöemtueïgebieï/ en mentïija: Dat De Üattog ban <6uife baDDe becfoctje
ïfcecc ban ^umont op fijn jijDe te tcechen ./ Dattec
„ fo
ÖP 't ftebben toilDe / Dat
toecDe ban tenen toeDec* De
gebanDeït toecDe om Den feïben <&uife (ooa tegen De^
omaenöaecgefcïjiat:
engingonDecDeafgefonDene
aïDaec Den coep / Dat Den ïjepïigen 05eefl tot Meenten Conina£ mille ) genecaeï €>berfïe ban De Cabaïïecpe
" niet meDe in Den föaeD ma£ / maec ceeD aïïe meaen op ban gebeeï ©janarija te maften. <©oftbja^'eceen
" De pofïpeecDen ban tenen tot (Stenten/ etc. %l$ becDt ttoifï tuffeben Den Coninft en <&uife om De fiaD
Defen S3|iefgeïefen ma^toecDe tegen Den §p?ocuceuc ban <0?ïcan0 / Die <6uife met getoeït in fijne bemacin^
genecaeï ban aïïe Kanten met feec gcote bebigï)cpt ge toiïDc bebben / feggenDe Dat Defeïbe fïaD banv©^
gefp?oacn / en ciepen Doo? maïaanDecen / ï)p en ging lean£ Die ban De Htgue tot becfeftecingt in bauDen
niet aïieen metgeotentoome/ maec met feïjimp en obecgegebenma^.
fpot om/ Docö ï)Pt»ïeeffïantbafieïijïiDeb?p6eptDec
$U£ nu De Coninft facb Dat De ïfactog ban <6uife <*5uffe
f canfe i'iecae becDeDigenDe / en aïfo nam Defe becga* aïïe Dagen tcotfec en fioutec tegen bcm toojDe / en togen ban
öetinge op Defe faac een epnDe.
Dat ÖP geen bope baDDe op Defe lanDg-becgaDecinge öooötoett
©efto• §ae)a)ti »u & fóonina niet foopentïijB De inboet fijn beêïocen autocitept toeDecom te beftomen/fo treeft
ntngüait ^"l3e ban bet Conciïie ban (Ccenten tegen toag / ÖP etteXvfae ban fijn becttoutfte ^eecen tot bem Doen belforten»
©janktijH maec fïcnöc Dat ooa De fijne Die fijn cecïjtbecDeDtgDen nomen/ en neffen^bem Doen fitten: namentnja De
boojnocmDe Jfeece ban ^Cumont / j&icoïaum ^5nge*
Zn IT' 5? ^n Pccroon betten beefpot/ fo toecDe bp ten boog^ neum ban fóambouïet / en ^ntoninm 25ncbanteum
hertog ften
becbittect/
enDaecbpnoebaomenDebeeïepn'c^
b0tt^utfc
fteïenban
baetenbj;
aïte/ begint ÖP miDDeïentebej= 25eïïobafIum / tegen De toeïfte Den Coninft een ïauge
uï*ml ö"»ften/ om Den #actog ban (©uife/ DienbPbooj <0?atie en ftïacbte obec Den ^actog ban (ènife DeDe /
oo?faeh ïjieït ban fijne becbaïïene cepntatie/ban ftant feggenDe: Dat ÖP nafljnïlcooneflont/ en gelift De
toeceïD geen ttoee fonnen ftonDe becD^agen / alfoa
tebeïpen.
Ctotd
ftonDeooft l}et eenige Coninftnjft ban ©?anftcp g««
ËffiS ?J?e ^nocc oe tottecingfe Die t'famen tegen Den ïto^
2??§3fe n,nïl cen,5 toaccn / toa^ ooft eenige onecnigbept ttoee Coningen ïpen/ en epnDeïyft Dcffupt bP&eh
en öait ontflaeit / ch onDec anDece toa£ tuffeben Den #actog ^actog ban <&nife om 't ïeben te moeten bien*
^Bapnc. ^n mif* I en Den ^actog ban 4!©epne fijnen SSioe* gen / fo bp fnn tpgen ïeben toiï betoactn / en eeng cu*
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fle 111 ©janïmjft luit bcbbcn. 3£efe peeren Fjcbbcnoe
meöc-lnöcn met Den Coniuft / feggcn I)cm ï)acc Ijuïpe
toe m aïïej* mat bp bacr uebeïen fouDe / fepDen fcat fp
(Met lebcn en bïocb bccepD maten te bergieten om
fijn lebcn en autocitept te bebouöcn / Dan namen een
Dag Ijaer becaet / om ben te bcDcuncn nor men De faftc beft m 't merft fouDe fteïlcn / en tueDcrom bp Den
anDcren becgaDett sijnDe / maren De meèningcn Di*
berg / mant De J^ecrc ban ICumbntmag ban abnijfe/
Dat men Den fëcrtog ban ($uifc met cenigc ban fijne
pmicipaeïfte «tnbaugeren fonoe gebangen nemen)
enDoojo^entlijftejujlltieDoen fttaffcri/ maer o'att*
tere maten ban contrarie opinie / en nonDcnfuïftg
geenfïng getaDen / uoeb ooft Doenlp / fo Dat cpnDe*
«jft beflotentöïetD / Dat men Ijem mofï om-b*eugen/
Dacr toe De eetflrijeqname{jelegentDenDronbemo^
Denjjenamcn.
©e ïfectog ban oBuife mctD Doo? ecnige goeoe
toicnDengefciartfcbout/ Dat De&oninft pettegenj»
fijn petfoon böo| öaDDe/ DatÖpöaeroitifouDebooj
Öem fien / ró uefcbrpDrotbcpD gcuaipften/ Dacr in/

macöt fïjnDec befeïjermmge op fijn lijf bjacïjt ftclbe/
Die tjem tot in Deltamer toe/ aen De DenreDeó inner*
lijnen feercet-namerg na-bol^De/ fo flclDc ÖP foDanigc
o?D?e/ Dat &p Die ganfcljnietbpl)cmHonDeï)ebbeu/
op oen tijü aï^öetom-b^ngenofDenDoaD-flaeljgc*
fcljieDen fouDe / toaiit men ging Doo? een bo?Der na*
mer in De^ Coninn^ feamer / en mag aïfo geo?Don«=
neert/ Dot a$ *nen racD ()ielD / fo mofïenDeboo?naemiïe #r«ren Dtenaer£ een sange bcneDen-toert^
&f gaen/ Dietot öet bo^Detfiegeman ging / 't wclnDc
hertog n«tmcrftte.
«SIpnDelijftrDen 2 3 . ^eeemïui£/al£ Ijn tot Den ÖaeD ©g %ati

genomen tuatf
i$ Ijcm
haainietmifle
loöobi 'cué
togbaa
^eccjetaci^
/Die/ ban
De falie
/ m öobeïin^
DejJ €& g^
umus name aengefept / Dat tip bn Den «Coninl» in fijn boon m '
bertreh'ftamtrïtomenfouüe/ "tmeïnljorenDe/ i^öP be^^ö*
opgeflaen/
De anDere peeren gegroet IjenbenDe/
^Sn£-fln
©e ^«tos
ging (Jeroen enmDe^Conma^fecrectbertrek
öamer/ robber*
ban «öutft
tustt u«m
Daer yn ingelaten merD / entoerocDeDcnreterftont Jf*"f
met
een gtenDeï
gefloten/
Ijp öem jfa*JSet"
ban allen
#jDcn ban
befïelöe en
Dootterflont
-^agergbont
omcingeït:
eenc nut Defclbe lepDe fijn flinue IjanD op fijn f meerD/
Dat
ÖP
Deg
ïtantttttg
gebult
niet'
mnDcefouDe
tergen
relaat/ , naci)te[icnibcctoo?'.im : fijne macljt ffonD alleen op en iii D'anDer IjanD IjaDDe Ijp eenenpangiaert/ en
Deg uoIü£ gunfte/ Da cc mm fo bafï met opmociit f!aïi fjem ban uoben af Doo? De hele naoefomttoe/
ntec&i
bextroumeu/ alfa Defcïbe ötn seljjft De minD neten mant ijn b^cc^öe Dat Ijp onDer fijn hleeDeren een pan*
om-Djijben/Daecam fouöebpöat geïuft m cemi ïjou* fcr ijenibDe aen IjaDDe / ban Defe fieeH mag Ijcm Den
Den/ en op ficb enDefijneffertettfettcn/ en fo ÖP fijnen Ijxal^fobollilbeD^/ Dat öp norlj roepen nocb fpjclun
tpQcn perijftel niet mouDr m acöt nemen/ Dat ïjb |em «onDe/ Dan gaf een grote fucïjt; boo^tjS ioeioe ÖP ban
Dan om fijne ^mDecenfouDeïatenüetoegcnV ènDcg De andere met beele fielten öoot-gefïehcn en bcr*
taiinittf m?afee bjEferi. ©aer op De ïfertög ban moö|t : öP ÖaDDe ficlj mei geernctertoreregefielt/
<&uife antmoojDe/ Demijïe bp ban ftinDg-been af met naacc Öp ma§ fb obecbalïen/ Dat IjpfiebniethonDe
De raapenen fjaDDe om gegaen / fo iwaé Deg DooDg gc= reppen / mant ö? «« eg fb beeï öoot-fielten / Dat ÖP
fïeïtentfte ïjem Diftbnlg boo? ogen genomen/; fruaec epnöclijR macöteloo^ 5ijnDe/ ter neDcrbtelopfêïtec
ÖaDbe tjem nopt berfcb?iftt/ mant öpmagttaeewe onDer-gelept tapijt/ enfijnen^ceftgaf ; aï| De Cn^
geboren/ Dat f)P na eere met perijftel De£ lebeng fïaen ninfe bernam Dat Ijp Doot ma^/ DcDcljpljetlicïjaem
molk/ ooit ÖaDDe ÖP öem öopx boojeenig perijftel met eentagpt Decften/ en quam in 3t Cabinet.
ontfet/ en 0jne raeDfïagen berouDrn öem nitf / ï ^e Caröi'iad ban <$üife fijnen b:ocöec merhte
|)crn geDenftte mei Dat bp in fo geringe oitDerDom miDDelertijD Die fane en matter gaen£ ma^ / blicgt op
toajS gemeeft alg nu fijne lunDeren maren / Doe fijn en mom fijn fetel of floel om betre / én liep na De Deuc
toabcr ban Den ftetteren ongetrouinelijft merDe om- toe/ afë of öp IjaDDe milieu blueljten/ Daer jegens liep
geb?acbt/ e n öem met fijne DjoeDcren na net/ en niet- Den Cect^-bifféöop ban Eion^naDeDeurebanijet
tc-raia onDer fijne partpen ma£ op-gemaffen/ en fijn# Cauinet/ aï^ of Jjp tun ^ertog ban o&uifc öaDöe mil*
baDee^ refïcrenDe geïitu öaDDe geroUigeert/ en Dat fjp lente (juïpe «omen/ maer fp toerDen OepDe ban De
tenïeftenfijuöbaDerjSDooDïjaDDegeto?often : Daer* macïjt betljinDert : aïg Doen guam De J|eere ban Klu*
om bebanjprijnmnDereninDebefcfjernnnge <£oD£/ mant / Die ban De falie mei mift / en bermaenDefe bep^
Die Ijem tot Defe tijDuemaert IjaDDe/ en öaD fijue hin* I De met eeneitorte gratie tot geDuït : Daer na merDe
teren niet geteelt/ om Datfc fijne raeDflagenfotiDen De CarDinacï ban <s3uife en Den v!5ert£-biffe öop ban ©e<ffar*
turueren öf bermerren / en fo öp mecö genomen mer* Hion^ opeen uoben-ftameemet genoegfame macöte ^jSJlf1
ie eet fp boïmaffen maren / mofien fp ben epgen fdfè gebangengefet/ altoaet fp Den ganfcöen Dag en Die Si<4en^
geïult (geltjltöpgeDaenöaDöc) maer-nemen/ en bolgenDe nacöt met treurige geDacöten en biDben bmm
mtt öaer epgen Dcugöe bcmijfeu/ Dat fp ïjarer booj- ober&^aeöten. 5^en CarDinacï liet Daer-en-tuiTcöen Sfètïen"^
ouDeren DengDen niet beeminDerDen : Dat fp Ijem bet* altemet uptongcDuïöigöepDeenigeD^epgenDetoao|* geuaugen,
manen Dat öp ficö fouDe machten /, om Deg Uomnfcö Den ïjaotcri / Demelfte alle t'famen Den Coninft bp Die
gequetfïe patientje niet fouDe Doen in een too?ne ber* ban Der toacljte ober en aen-geb^aeljt merDcn.
anDcren; Dat acöteljpalfo Daer Ijenen : Uenltoninït
cfóa Dcfen DeDe De Coninft öet Cauinet open Doen ©eS &9-t
toifï fo mei fijn epgen / aï£ fijne <&uifmë f alten en ge^ en liet De boomaemfie peeren Dacr binnen ftomen/ ningsua»
legentïjept/ en fouDe fijn enöe^ ïftoninltrpjS tipt U en fteerDe ficb tatDenCatDiKaelbanBcnDome/ en SSj*5ö,f
bacrt niet in perrjltcï ftcïlen / ÖP mift fecr mei Dat fij; fcpDe : nUbeniftmeDerCoiiinft/ cniftöebbeinmij^ regen in
ne ( De 0eÜgion? - falte ) met De Staten Deg geïjeelen nen fin boo? genomen/ Dat ift Deo^ojlogctegcnDe «aröfe
StonuintijM cenerïep toa£/ alfo Dat öu regent fijne ftcttcren öf ftiget boeren mil / ai^ te boren gcDaen jjgjjJ"n
falte niet fouDe Itonnen boomemen / Dat fp met alleen i$ I bit Defe oproerige ïuuDen / Die De fteïigie altnD in m«t
al t'famen terflontbanöemfouDenafbalïen i maer Den monD öaDDen/ te rugge geöouDen tjebben. $?icrooft ban fïonDcn aen tegen öem op-fiaen/ en Dit troo* en-tuffcötn mogen alle De gene Die mp bojDcr ber*
fïe öem in fijn boomemen / Dat öp te boten mift Dat? Dnet millen aenDoen/ en mijne fooninftïijïteautori*
ter geene m^elter^ fijneg Doob£ fonöen ontbu?elten / tept bcrlto?ten en fmaeïten / Dit upt erempeï ficn boe
Die DcnConinltfeïbe/ foöp pet tegen IjemfouDemil^ Dat l}et ben öicr na bergaen faï / en aï£ ÖP Dat gefcut J«.
ïen in ongenaDen boomemen/fijne^ geljceïeu iioninft* ÖaDDc i^ ÖP toecö gegaen / om fijne moeDer/ Dicfieft fS"J
rijltg bcroben fouDen / aïfo Dat ö»J met cenen erberme^ en feer berfrtjufttmag ban 't rumoer/ tefeggeubjat matnn
Inften
fijn lebcn
fonDeöoemcnfjcm
epuDcn / en ÖP fton'De Öp uptgereebt öaDDe/ bp ba* r ftomenDe en Ijaer ge* toar^?
bp fijnnptganft
feïtien niet
binöcn/
onbcrficn^
fcpD öebbcnDe mat öpbaDDe Doen Doen/ betfeïjn'ftte SSa^
lijft fouDe nonnen onöerDmcften / öp ging aen allen fp
fecr / noebtan^ maêïtte fp geene itlacbte / maer **
bL?acgDe
Den Coninft of bp ooft bp firö felben obeeïept
5ijDen met ïijf-toacyte boojfien om öem / Die gcicpDen
Öem Dagelijft^/ tot aen DeDcureDeSbinncnftcnlto* ÖaDDe / mat oproerigbeDen en onruften bier upt fom
ISeWjO
ninïtltjlten ftamcr^ / en fo Die rumoer boojDcn / fott* Den mogen bolgen / en of bp ooft fijne faften Daer na
Den Defelbe tcrfhmt met gemclt Daerboo|boo?1icn / gereebt en bcftelöljaDDc/ IjpantbjoojDrliutröatljp
en De Deur-macljtcrg en alle^ Dat öen iu Den toeg fou* ficb op aïle^ ten oberbïoeD boel boojfien baDDe/|b fepDe
fp niet meer/ Dan Datfp<$oDbaDbatbetbemallc£
De 3ijn tetfJont omb^engeiu
5^e fóoninlt toerDen alle Defe moojDrn toeDerom ten beflert bergaen en geïucften moebte.
aengeDient / Daec ÖP «?t merftte Dat öp De ganfcöe
^e #mog ban £^emoursS en «Êlïe&euf öaDDen ba*
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Vijf en Twintichfte Boek.
cc logementen <tt ï)et fïot / Defe toetDen ooft pegclgft
m bate logementen bctfeftett en betoaect. «©ofttoet*
De Catoïué De ï^inceban^onbille/ Deg ^ectogen
ban 4&mfegou0fïc&oonmeDe gebangen/ Defgelnft£
trjecbc Den ouDen Catninael ban£3ourbon en Deg ban
«Buifc en Bemouc£ moeDet/ bjoutoe ^InnaHteftina/
toaebten gefleït Die ben betoaerDen / DaecbcneflFené
toecDcn ooft #cancifcu$3He1Viu£ ban 0icbeïe/De£Co*
mnft0 flcoat #oc'ec met fijne ttatoanten upt bet fïot
gcfrinftt/ Dat bp DebetDacbtigepetfonengebangen
fonDe nemen: Defe toaten &uellüi$ / Capella /3jo;
anneé Companutf / Cottablancu£ / betocïfte na De
ftatijfle optoctte tn De ouDe afgefette<$beeigbeptg
plaetfe in #actj£ ban De ($uifcbe opcoecDctggefïelt
toaten. C>oft toetDe ©incentin£ töcgin£ ^cbout ban
$Hmicn£ / Die bem in Deiefïe optoetce tegen Den Co*
ninft gefleït IjaDDe gebangen J Defgeftjftg toetDen ooft
Hjbanugliabaïïugban 23ofcoDeIfin/ een tceffeüjft
€Deïman / en CatoïuS Coffeug <0*abe ban 23nfaft/
mbarcfmufingenbetfeftett/ en meet anDete toetDen

De baDec te boten upt bate natute fouDe betftonDigt
bebben/ te meten ; Dat üenticng(DeouDfïe) fob 1588,
Doo^oe^ gemepnen man^ gunfle en pDele faften fonDe
betboeten ïaten / en in Den bntgetïijften fttijg ontnomen en
/ ILoDobieng ( Die ooft Den up-naem ^ppo*
nte baDDe) fouDe upt aengeboteue miïDigbepD jtjit
b^oeDet^ geïuft boïgen / en ficb tben in geïijft ongelnft
iu-bïeebten/ en epnDlijft fowDc Datbogegeflacbtop
Caeoïnm / Die ooft llettuïeg birt ( öie etme^ feDiget/
en bp Den melften ficb «n fijne ftinöpljepD De ftloeftbepD
fien liet ) ftomen. 3^e ïicbamen ban Defe ttocege*
b^oeDet^ bjetDen met een ftoo?De in Det nacïjt tot in 't
beneDenfïe ban 't üof af-gelaten/ en ban ongeïefte
ftalft/ Debjelfte ban De IBeDicijnen Daet toe beeepD
tua^/ inDetboog(ietfiiïtebetb?anD/ Dat Daet niet
ban obet bleef/ enbjeeDeDemoeDetb?oetgemaeftt/
Datfe op een gebjööe pïaetfe/ DooL: De^lioninft^be?

bel/ in D'aetDe gelept toaten.
' ^ .
ioanncg ^ecicatDup, / ^ectctatig ban Den ^ettog utSm^
ban<0uife/ en S5ctnatDim$ CoDanicug fijn iiiameti: camecs
/ Die men Daet boo? bielt Dat Die alle fijne fect eten |Jf$&™
gcfodjt
Die' baet in anDete gntpfen betfteften [jaDDcn en ïing
enDeïnftontbïucbten.
toiffen / toetDen meDe gebangen / en toet Den De pam* togban
33e &o*
^iet-en-tuficben litt Den Coninft Doo? fijnen &e* pieten ban OBuife DooHotÖt / en menbebontDatfp guife
mak Doet
bes $aus cectarig ilcboïium met Den CatDinael SJoanne met#brtippo/ Coninft ban ^pangien/ enDen^et^Sf"
jftancifco jffóaucoccne De£ #aug üegaet banDelen/
Itegjec
Sabopcn
co^cefponDentic gebouDen / en ban bangen*'
«eafe.jgcn en i)zm acnfeggen De tecbtbeecDige oo?fafte Daet Dooj tog
Den ban
Coninft
#biWgtotcfommcngelt£ontfangen
D*oo?faelt
iiiaerom ftu bebolcn baDDe Den #ettog ban <$uife DooD te baDDen/ 't toelfte begtoot toetD op 1 7 00000 iiconen.
3^e Coninft Doet De gebangcnen Daet na betboe;
fïaen / en Dat ÖP De oorloge tegen Den fóoninftban
rjpDen
l?ectog
ten
na^mbopfeinbet^lot : boo?t#fcb?Dftbpaen
bauOmfe Rabatte ebentoeï op Ijct etnfïigfle betboïgen toilDe.
liuö laten
<®e &cete ban 3Cumont met Catolug SSolfacug alle De fUDen ban fijnen fipe Den naboIgenDen
ombmb
toetDen ban Den Coninftna^Iien^gefonDen/ om biitfgen.
betCaflceltcbetoaten/ en bojbetgDoo? bet fttijggboïft (DatbcïgcnfouDc) De fïaDintenemen/ toant
Lieve
en wel beminde
, het die
is onnodig
dat wyzijnu-lie>
den verhalen
de occaiïen
ons gegeven
ge- ^„ö*"
conink
De bo?ger£ ben tot muptetpe enoptoetgefiettbaD;
öeu.
weeft by wijlen den Hertog van Guife , orn in gedenken ban
3Cïfonfu£ 3£omanu£ toetDe in öaefï met pofï- te houden de beroerten die hy veroorfaekt heeft in onfeo ^ca^c^J[ '
paetDen nactHionggcfonDcn/ omDen^ettogban Rijke , dewelke wy nochtans wel hebben willen verge- aen alle H
Ilücnne te bangen eet jp ban fijn bjoebetj DooD fou* ten en uytwiffchen door alle middelen ons mogelijk>om ^^L.
De ftonnen tijDuige «tijgen : macc 2$etnatDijn De hem weder te brengen een rechten wege, buytenderi jjghe/ uoa
3HaenöofTa/ Deg Coninft0 ban ^pangieng SÜmbaffa* Melken hy verdoolt was. Maer daer is geweeft nochté penöeöe
Deuc/ Ijaööc bem in pofleDoojeenboDeeenigeuten vrientfehap nochte weldaed die hem heeft konnen doen 5JJöi^J
te boten Daet ban bettoittigt/ Daec Deo? bP 't met een weder- keeren tot fijnen fchuldigen plicht.: ter contra- tog jmn
fneïïeblucbtontguam.
rien hy hadde dagelijks een nieu voornemen tegens <J5mfc*
i&etfïont na Dat De Coninft befloten baDDe Den onfe Perfoon , dewelke wy hebbende willen (lellen in
ï^ettog ban Ifèepne te Doen appjeljenDeten / fo toet* verfekertheyd, om te fchuwen *t gene hy over luttel daDe mröc beracDfïacgt toat men met Den Catöi^
gen voor hem genomen hadde.
Wy hebben geacht
naet ban <6uife fouDe maften/ De gene Die Den Co* nodig te zijn hem te voorkomen, en ons leven te beninft gccaDcn baDDcn Den ï^ectog ban <8mfeteDo*
waren door 't verlies van het fijne, en dekaftijdinge
Den / toaten ooft ban aDbijfe Dat men Dcfcn man me? van fijne ondienften : waer van wy u by defen wel hebDe ban ftant beïpen fonDe / baant fp fijne natunc
ben willen verwittigen , op dat gy geinformeert meugt
tuel ftcnDen/ en fc?gDcn uiDicn De <£oniim epnDehjft wefen van der waerheyd , en dat niemand defelve en
boa2 betmbettigbept bem liet obetminnen / Dat bp vermoge te bewimpelen door valfche roepen, die men
ficb aen ben-Keften b^eften mocbtc/alfo De CatDinael foude mogen doen gaen ter contrarien. En ook om u te
een fïant en onbeefaeebt man toag / Die fijn jeugt in't leggen dat gy alle faken binnen uwe Stede alfohoudet
^of niet met leDigbepD becfïeten baDDe / Die geen ïufl ftaende, dataldaernietengefchiede tot achterdeel van
baDDe tot Den Ijoutoelpen fïatc / nocb tot ftinDeten / de autoriteyt die men ons fchuldig is , en van de verlichDemelfte De menfeben eenigfin^bnenDIijftet maften/ tinge die wy na ons vermogen willen middelen onfe
Detbaïben fumneetDen fo Dat Den Coninft onDec arme Onderfaten , op dat wy alfo occafie hebben van
*t geljeele gcfïacbte niemanD meet te b?efen baDDe ons te bedanken van uwe getrouwigheyt : willende uatë een kn?cftec ban<6nife^ DooD/ Dan DefenCacDi* lieden in gelijken. wel ontbieden dat onfe intentie geennaeï : Ijtt mag niemanD betbojgen (fepDen fp) 't ge^ fints is , yet te vergeten dat foude mogen dienen tot dé
ne b« tot «£top geöaen baDDe/ en tegenmoojDig boo^ uytroeyinge van den heretijken , tot vermeerden nge
De men b)oo?Den banbemboïD?epgingen/ Daet fijn van onfe H. Catholijke Apoftolijke Roomfe Religie en ( Foi. 44.j
geDoDen b?oêDct^ exempel noebbetg/ enbetbïoeD deeere Godes, dewelke wy bidden dat uhoude lieve
toatm tua^ / toat fouDe bp Dan toeï Doen / aïé bp boe* en beminde , in fijn heylige bewaringe.
ïcn fouDe Dat bp De b?eefe Deg DooD^ ontftomen toag *
Gefchreven tot Bloys, den 24-. December, 1588.
'geen
ais
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Iccii
Die
üpt
fijn
bol
bet
acnfiacnDepetij'©e»Car« ftcl ohtgangen toa£: De Coninft DicDctojaftenocb
<&oh fonD bp De nabolgcnbe infïtnctie aen fip
^taDbouDeten
De ^obintien ban fijnen Co-- ^
tommeöe fe
ninftnjfte/
om clft£in infijnbeD.:ijfteonDettiefttenop
SmS
nitten aïanDeccbJoojDenlicbteujftbeteDenenbetoegen/
npt'fijn bette gefïelt baDDe / ïiet bem Doou2 De? ne
j»«3e* . omDenCarDinaeïmcDcteDoenDoDcn. 3£etbatoen 'tflnft ban De DooD ban Den ^ectog ban <6uife 5 De
ia|i 8af öc Coninft ïaft Dat men Den CarDinaeï De$an* boo?f5. inff tuctie tuaé ban Defen iniionD.
Som
üanoen
Deten Daegé mcDe DoDcn fouDe/ 'tbjeiftalfobeftelt
Dat de eerfte beroerten in defen Coninkrijke by litiftrurtft
toetDe: bpïbctDeuptDeftamet/ Daet bPbp Den 25if*
fcïjop ban %iox\$ tua^ gebaelt / en Dooi Dupflete den ovejleden Hertog van Guife in den iare 1^85. ver- ^Jjjj,
plaetfen geboett/ en bem gefept bp fonDe bem d5oD wekt , genoechfaem hadde bekent gemaekt , fijn mey- ban
bebelen / en toccöc alf o ineDe ban biet Daet toe befïeï ninge en voornemen geheel anders te wefen , als 't gunt ©:atihrijfc
De petfonen omgcb?acbt/ en Dit toa^ bet epnDe ban I daer van hy een fchijnfel en dekmantel hadde aen-ge- fMjJ,
Defe ttoet öeb^QtDct^ / 't Welft ( fo gefept tottDe ) Dat nomen ; om te mifleyden het lichtveecdich geloof der
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen,

Statirjoru ner, dewelke meer vyerich zijn om eenige niewigheieceiitnüe
(j|abtntteii den by de hand te nemen , dan voorfichtidh om t' overwegen de uyrkomftevan dien.
jan fijnen
rrjhe.

Want nadien hy bedekt hadde zijn fchendig voornemen met de Catholijke Religie, end'uytvoeringeder
ketteryen, fouden alle fijne aenflagen.in 't werk geftelt
geweeft zijn op de Catholijke fteden, ook vande voornaemfte die fy-luyden fouden hebben konnen verkiefen , om voor 't eerfte te leggen een goede en vafte
grond der felver aenflagen , van over langen tijden
voorgenomen en beraedilacht , om defe Kroon buyten recht te veroveren.
Ter oorfakc van welken (fo verre is 't van daer )
dat de ketterye door de voorfz. aen-flagen eenig afbreuk gefchied is , dat daer-en-tegen defelve grotelij x
heeft toe-genomen , en verfterkt is , meer danfyoyt
te voren in defen Koninkrij-ke geweeft is, ja dat door
dien fy-luyden fijne Majefteyt onttrocken hadden een
groot gedeelte van fijne heyr-kracht en middelen, delfde fijne Majefteyt belet en verhindert was gevveeft
alle geweld aen te wenden , nodig tot de uytroeyinge '
der voorfz. ketterye: daer van d'eeiiige oorfake ware
geweeft de voorfz. Hertoge van Guife , die nochtans
hem liet beroemen (doch met valfch gelaet) als een befchermer der Catholijke Religie,
Dat nochtans fijne voorfz. Majefteyt willende vereenigen alle fijne Catholijke onderfaten , by fijn eerfte
placcaet defe eerfte faulte hadde vergeven , op de fchone belofce aen hare Majefteyt gedaen , van hen voortaen daer van te wachten. Dies niet tegenftaende , terwijle fijne Majefteyts heer-kracht befig was om den
voorfz. ketters oorlog te maken > fo in Guyenne , als in
Provence en Dauphine , fy-luyden hen fouden mecfters
gemaekt hebben van meer andere fijne Majefteyts fterkten en plaetfen, en geene pra&ijken nochte handelingen
hebben achterwegen gelaten, om van dage te dage meer
andere van de gehoorfaemheyd van fijne Majefteyt te
trecken.
Het innemen der ftad van Parijs is geweeft het hooftftuk en vervullinge haerder boosheyd , nochtans fijne
Majeft. om te fchouwenalle oorfake van oorloge tuffchen fijne Catholijke onderfaten, heeft 't fel ve noch
al willen beflechten en te neder leggen by fijn twede
placcaet : meynende te vermorvendehartneckigheyd
des voorfz. Hertoge van Guife door fijne genade en
gunfte, den fel ven daer van fo veele mede dey lende, als
hy hem gelieft felfs te wenfehen en te begeeren.
Maer fijne eergierigheyd trachtende na een hoger,
dan dat hy onder een ander ftaen, of erkennen foude
willen fijn fchuldige plicht tegen fijne Majefteyt, om
defelfde tot dienfte der felve Majeft. te bekeeren , heeft
al 't felve genomen en gebruykt voor een brugge tot
niewe aenflagen en vermetelheyd.
En heeft niet op-gehouden bedektelijk te handelen,
om te winnen de goede fteden , dewelke noch volftandig onder de gehoorfaemheyd van fijnen voorfz. Majefteyt gebleven waren , dan hadde defelfde als noch
niet geheel op fijn zijde konnen brengen : detwiften
twedracht in meeftendeel der felver fteden was fo
groot, dat de Oerheyd de Inwoonderen der felver qualijken koften erhouden, dat fy d'een d'ander niet vermoorden.
Eenige van fijnen aenhangfchuldig bevonden zijnde
van veele quade feyten, zijn onder fijne voorftanten
toeverlatige hulpe vryelijk gehandhaeft , fonder dat het
de Overigheden geoorloft is geweeft recht daer over te
doen.
Sijne èn der fijner verwaentheyt was fo verre gekomen, dat fy verfnorkten, dreygden en verbluften alle de
genen die anders niet begeerden , dan te blijven getrouwe dienaers van fijne Majefteyt, alles ten eynde fy defelfde van fijne Majefteyt fouden doen afvallen , om
daer na met defelve te fpelen en om te fpringen na haren welgevalle.
Ter vergaderinge van de Staten hebben fy-luyden
niets achterwegen gelaten , door toe-doen en behulp
haerder aenhangeren (dewelke fy onder de hand met
haren lofen handel tot dien eynde hadden doen nomineren en verkiefen ) om fijne voorfz, Majefteyt alle het

gefach, autoriteyt en gehoorfaemheyt te benemen , ook
om defelfde gchaet te maken by fijne onderfaten, defelve oproeyende om fijne Majeft. voor te houden feker
onbehoorlijk verfoek , opdat ( 't felfde bewilligt zijnde) fijne Majefteyts hoogheyt onder de voet geworpen
foude worden,of( 't felve afgeflagen zijnde) dat fy-luyden als dan oorfaek fouden nemen , om de vergaderinge
van de Staten te doen fcheuren en van een fchey den , en
't felve fijne Majeft. te lafte leggen , en alfo in dpn haec
van fijne onderfaten te brengen.
Sijne voorfz. Majefteyt heeft in defen gebruykt alle
wijsheyd en gedult hem mogelijk zijnde , in voegen dac
hy heeft konnen merken , dat hy by fijne onderfaten
door dien in kleynachtinge gekomen was, totgrooc
voordeel van den voorfz. Hertoge van Guife , om te geven óe^n (lach van over lang by hem voorgenomen : en
metter waerheyd fo is fijne Majefteyt van veele oorden
gewaerfchout , ook door den genen die onder anderen
den voorfz. Hertog van Guife toe-gedaen waren , hebbende nochrans een afgrijfen van fijn boos voornemen.
Dat 'ten ware fijne Majefteyt defelve voorquame, hy
wareinperijkelvan fijne kroneen leven te verliefen.
En gemerkt 'c felfde niet alleen fijn perfoon aenging
en trefte, maer ook fijn geheel Koninkrijk, voor k welk
hy fehuldig is forge te dragen , totvoorftanden rufte
fijnder onderfaten, achtende fijne Majefteyt voor God
te moeten verantwoorden fovei re hy daer inne verfu)"9
mig ware , aengefien de fiekte niet was om genefen pdao
alleenlijk met de dood des geens die daer oorfaek van.
was, en etnig voordeel daer uyt meende te genieten,
fo was fijne Majefteyt gedwongen geweeft den voorfz.
Hertog van Guife het leven te doen benemen , gelijk
't felve ook metter daet uyt-gerecht was geweeft den
22. Decembris,if88.
En door dien verfcheydelijke hier van fal mogen worden gefproken, en de waerheyd na degenegentheyd
der menfehen verduyftert , om 't felve feyt den goeden
onderfaten tegen te maken en te doen laken , welke
nochtans niemand toe-gefchreven kan worden , dan
alleen de rechtvaerdigheyd Gods , dewelke de voorfz.
Hertog in alle manieren tegen hem verwekt heeft: fa
heeft fijne Majeft. gewiit dit kort verhael daer van ge«
maekt te werden , ten eynde fijne onderfaten en alle andere daer door mochten verfekert en onderrecht werden van de ware gelegentheyd der fake, verwachtende
meerder licht , 't welk in weynig dagen fal mogen te
voorfchijn werden gebracht.
Wil ook fijne Majefteyt, dat fijne onderfaten hen verfekert houden dat hy volftandig blijft in fijn voornemen, om te benaerftigen d'uytroeyingeder ketteren,
als wefende een fake niet gebonden zijnde aen den Hertog van Guife, nochte yemand anders, dan alleen aen
de eenige en eygen beraedflaginge, en vaft voornemen
van fyne Majeft. dewelke geen ding meer ter herten
neemt , dan dat hy mag fien God gedient en ge eert , en
den Carholyken Apoftolifen Roomfen Godsdienft in
Koninkryk bloeyen , en toe-nemen meer als oyt te ,
fyn
voren.
Vorder fo is fyne Majefteyt ah noch van meeninge,
gelyk hy wel opentlyk verklaert heeft , om fyne onderfaten te verlichten, in alles wat henmogelykzynfal:
en heeft aen de Gedeputeerde van de generale Staten
binnen de ftad vanBloys vergadert zijnde, teverftaen
gegeven, dat fyne wille is , dat defelve vergaderinge vry
en fonder omfien gehouden en geeyndet werde : en dac
fy-luyden hem fullen alle goede openinge doen , hen
mogelyk , om op de voorfz. verlichtinge tevoorfien,
't welk is 't gunt fyne Majeft. naeft den dienft Gods al"
dermeeft is behartigende.
Daer beneffens fo wil fyne Majefteyt, dat alle party^
fchappen en heymelyke verbinteriffen onder fyne Catholyke onderfaten fullen ophouden en te niete gedaen
worden : ten eynde fy-luyden voortaen naeft God niemand en erkennen dan haren Conink , hen-luyden
door Gods genaden gefchonken en verleent: haer verfekerende dat hy haer mits alfo doende , wil liefhebben
en omhelfen als fijne eygen kinderen- Is mede fijne
Majefteyt van geene meeninge meer te gedogen lik
de
kleynachtinge fijnes autoriteyts , maer fal fo ftreng-
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lijjc doen (haffen degenen die hen defen aengaende tul- Den bebbenDe / geDooD Ij&bbc / bP baeïöe beelc ecem?
len ontgaen, dat andere hen daer aen fullen hebben te pïen bp / om fuïiig te bebefligen / fepDen Daec na Dat
fpiegelen.
I N C A R.N A T I E
0/> de dood van den Hertoge van Guife.
den HertoCh Van gVIfe die den ConlnCK föCht te
dWlngen ,
Heefc In 't Left die WraeCk niet Mogen ontfprlngen.
Op de dood van beyde d: gebroeders.
HénrICVs HertoCh en LVdoVICVs CardINaeL
Van gVIfe, zijn VerMoort door yfer en ftaeL.
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©es
Paus
te*
anttooo:*

3^c tpdinge ban DeöooDDefccttoeepccfoncnbin*
hen $acö£ Ramende / i$ aldacc een opcoec ontfïaen/
en öacc toecd,e een ticrgaöeriugc gehouden op ïjet
ïïaeDbupg/ aïtoaec bet tjoagfïc gebiet en bet<6ou*
betnement ban De £>tab Den ï£ectogeban 2Üumaïc
opgedragen toctt/ De ïfconinft ban Bjanfttijft meen*
De Daoj De DooD ban Den ïfectoge ban<l3uifeenben
CacDinaeï fijnen b?oeDec nu ban alle ftuattaïjept bec*
ïofï te 3ijn/ Dan bp bont fïcb gcoteujftg beDjogen/
toant De pjacto&en ban Den ^ettogban45uifemet
Die ban Dec Higue quamen bageïij&£ meec en meec
aen DenDacb/ meefï aïïc De tfeDenDe£$5omnfcrpg
namen De toapenen aen tegen Den Coninft. *B>ic ban
l>aBtj£ fïoegen fijne toapenen enjegelgontfiucften/
De ^ojbonne bccftlaecDe !jem becbaïïen te 3nn ban
De ConmftïijRe toaecDigbept/ en DatDeonDetfaten
typ en ontfïagen toacen ban fijne geboojfaemfjept /
De Coninft fïecftt bem en neemt boïft op m «Duptfïant
en ^toitfetlanb / bn ftcggt ïwipeenboojfpoet/ bP
bccfoeftt abfolutie ban Den paué nopenDe ïjet ombrengen ban De geb?oebec# ban <U5uife / en fenD Cïau*
Dium 3Üngenncum/ 25iflcbop ban Ccnoman aen Den
$au3/ om bcmcedentegebenbanbececbtbeecdige
oojfaften Die bem betocegt badden Defegebjoebecen
om te Doen brengen. <£n om ï)cm met Den paué te
beeroenen/ Den Biffcbop fpjaft tuffeben toegen Den
g?oot §ettaQ ban fflocencen ffecDinanDum aen / Die
Bern ondecciebte bandegfioomfenïttjR^aecdense*
Deïi/ namentlijn Dat DegConinftg befte bulpe en be*
febecminge mofï toefen fijn epgen macïjt en getoeït: fo
berce bet bem in 't beginfel toeï geïuftte / fo fouöc bp
te tornen beeï bjienDcn binDen/ ja Den#au£fcïfé
toeï te bncnDe lieggen/ maec fo §tt bem mifïuftte fou*
Den fp fijne atcbfïe bpandenjijn/ daecommoefïbp
Den pau£ boojdjagen Dat De € oninft toaee bp goeDec
maebt/en Dat De boomaemfïe Hf eecen cnïïiddecfcbap
bem toegeDaen toacen/ macc DatbP bem alleen be*
nommecDe
om DatbP
maebt/ Die bp meenDe te?
gen De &ettecen
alleen fb'uc
te gebmpRennumofïfepate*
ten en Deplen/en een Deel anDecg gcbmplten.^e 2Sif=
febop te tornen genomen 3iuiDe baDDe bpDcuJDauj*
goeD aDD?eg / en bp gaf Den SSiffcbop toel een nee au*
Dientïe/ enDaecnalietbpaïle^onbeanttooo?t/ toat
Den SSificbop frPÖe nopende Den ^cetog ban OBnïfe /
Docb fepDe DatbP al fjeeï anDec^ onDecricbt toaé/Docb
ban De DooD Dejl ^cetogen ban <6uife en toilDe bP nïet
fp?clten/ alfa DatDeg Conmh^onDecDanengetoeefi
toa^/ obec toelltec^ DooDenïebenbpgetoeltbaDbe/
Docb baDDe bP mDefcfaKeDeo?DentïöReloopDceju?
flitie bebocen geboïebt te bebben : maec beïangenDe
öe^ CatDinaeli moo?t / Die niet De^ Coninft^/ maec
öe^ ^ati^ felf? en Den #. ^toeï0 onDecDaen toa£/
Daet toilDe iiu Dat bem Daec ban bolnomen genoegen
geDaen toceoe/toant fepDe bP/baec toacen geene Cac=
Dinalen onDee Dee menfebenbebel flaenDe / macc toa?
ren alleen Den %)m? onDcetoo^pen : DefgelijB^ ooit De
<Cect^-23iffcboppen en 25ifTcbappen/en biec toe toet^
Den fp Doo? Den getooonelyne eeD / Die fp in 't aenban*
gen ban Den geefïeujïien fïact moeten Doen / betbon#
Den. ^aec na fepDe Ijp beel ban Dee CacDinaïcn toeee?
DigljepD / p?eminentien / bjpbeDen en p^ibiïegien /
en Ijoe Dat Die b^bge becfameïinge Dec CacDinaïen
een fo gcote onbccbraecbeln&e injucie toeDecbacen
toaë/ Die nocb fo bceïctegcotectoa.^/ om Dat men
ïjem/niet in De fwit! maec een gebcelen Dag opgebou^

Den ConincR een Eegaet De^ $)au£ bp bem IjaDDe ge*
ba-j / Die baDDe bp Den CacDinael ban (6uife Uouuen
ïebecen/ en onDec DejS ^.^toeï^enHegatenname
gebangen bouDen / en Daec na tot föomen bem gefon?
Den en Daec Doen aenïtïagen bebben /toant Den pau3
toa^een geflcengto?eRecDe^0ecbt^/ DiefoubcDcii
obccïeDen <CacDinaeï / met ganfebee ecufi na fijne
becDienfïe bebben gefïcaft* j^p nam t(t boo? geen
ontfcbulDigingc aen Dat men boo?tocnt/ fo bpöen
CacDinaeï langec baDDe beboïen te bctoacen / Dat
Daec een opcoec enaf-bal De£ bolc te beogen toace
getoeefi/ toant bet toa^ De£ Conincampt/ DatbP
ban fijne onDecfaten geboo^faembept feïtec ?p. 3&z
Coninginban CngeïanDeenb^outoe enftettccinne/
baDDe De ^cbotfe Coningïnnc JBacia / Die bate
SucifDicte niet fubject / en Die met fo beeïe gcote $0*
tentate en finten beb?untfcbapt en bemaebtfebapt
toa^ / toel lange gebangen Doen bouDrn / en tm
laetfïen onDec Decel ban 2fufïitie fcbanDcïp laten
ombrengen : toaecom fouDe De Coninli Dat niet
bebben nonnen laten Doen* ten laetfïen bcfloot De
pau^aïfo/ Dat De Coninïi ban B^anRcijRbantoe?
gen Deg becmooD?en CacDinaeï^ / in Dec ïïecaencenfuc toa^ geballen / en baDDe Daecom ban uoDe
ban fo fcbatiDcïbïien faftc cenc abfolutie. 5DatDacc*
om Den ^iffebop om Die abfolutie fctyifteWt bcc?
foclt Doen fouDe / 't toelR bn ban met De <£acDinaïcn
communieecen en becaetflagen toilbe / toant Daec toe
baDDe bp fytt oo?Decï tot nocb toe opgeboubcn/ op Die
bope Dat Den ÉoninR bem ban toegen eencfofeban*
DeïbRe injucie een goet genoegen en fatigfactie Doen

i^iec op fepDe De 23iffcbop ban Cenoman/ Dat nie*
fouDe. Daec aen en ttobffelDe of alle geefïeujfte Cn ge *
manD
toijbe pecfonen/ in fahen bate ampten aengaenbe/
en toacen alleen Den paus onDectoo^pen : maec in
faïteDen algemeenen cuf! beïangenDe / moflenban
toegen baecgoeDecen en plaetfe Daecfe tooonDen Den
pnnecn onDecDanigbept bctoijfen/ en ItonDen fieb Dec
felbec jucifDictie niet ontcecnen / dat fp Dec felbec
boogbept becaebten/ opcoec en rebellie na bentoelgeballen aen-ceebten moebten : De $au£ biel Den
23ifTcbop m fijne tooo^Den enbecmaenDe bem/DatbP
toel toe-fage Dat Ijn bem geen tooojöc n liet ontballen
Diebemeenige moepeli)Rbept fouDe mogen becoojfa*
nen ;ïaflniet
De 'Bifftbop
boo^t eninfepDe
Dat flj'*
nen
toa.é boec
om ebentoel
een fupplicatie
te fïelïen/
nocb met De CacDinalen te banDelen/ maec alleen
ban Den $aug te becfoelten Dat I)p Den Coninft Dcfc
eecc aen Doen toilDe/ en bemDebeneDictcgoet-toil*
ïiclyMzt af biDDen : ïjtec op fepde De $au$l datbp
niet uondc fien boe Den Coninft om Den fegen of be*
neDictie baD / nadien bP m fijn mifbanDelinge bol*
becDe / en Den Cacdinael ban 25aucbon en Den
<Sect^-25ift*cbop
ban nocb
Hpon^inde/ gebanftcnilTe
tiz Den gauébz^izlti
alleen
ondectoo?peu toacen/
De23iffcbopanttooo?dc den #au^/ dat de Coninft
beeïongecaden badde gebonden Dat bp den CacDi*
naeï en 23iffcljop in Defen bectoecDen banDcl foude
ïoé laten / macc foudet tccflont doen / fa bacfï die ge*
flifïtoate : Docb Den l>au^ bïeefbaecup/ Den25if*
febop fouDe fïjn becfoeft fcïjnftelp Doen / en febepden
boo? die cepfe fondec effect / eenige dagen daec na
quambptoedec metten B>acciui.ó ban $ifybp Den
:Pau£/ en becDedigde de^ Coninft^ ban Bcanftcijft^
ceebt beeï b^edec en beftigec tegen.: den $aug / en be*
geecde dat Den ^aué bet nuïïe Decceet Dec ideologen
bande <^o?bonne binnen ©acg^ / Die D'opcoecige De*
fcïbe tot becaebtinge ban Den #au^ baDden af-ge*
drongen/ foude toedeccoepen / alfo daec doodbede
5ieïen in baec eeutoigefaïigbepdpecöRcï leden. 5^e
toijfe
^au^ fepde dat fuift decceet nul toa£ / dan de ïtoninft
foude doen dat bp bcïjoojDc / fo toilDe bp ooft Doen Dat
fijnainpt toa^* v^eltoninft iloDctoijft De X I. baDDe
uoojtijd£ den^au£ in debccgadecingc dec CacDina*
ïen om abfolutie gcbcDen / Dctoijlc bP den CacDinaeï
23albam en Den 23iffcbop ban ©ecdun onbilnjftec
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tonfe in gebanueniffe bakte gebouDen. S&ocö alfa
Den SSiflcbap en Iteguté ban £>ifa ban Deg
<£oninftg gerecïjtigbept met toilDen topen/ en
Daerbpbïeben/ Dat afê De faften in bcraetfïaginge
fouöen moeten getogen toerDen Dat fuïft£ Dan boo? De
ïïaDcn en (Cbeoïogen Deg Coninft^ mojie gefcïjieDen
ban toegen Dec ffrancopfen heeften bjijbept / fo
toetD De $au£fcergefïoo:t/ en anttooojDe / DatbP
©e*
De tfcancopfen teften b?öDept / bat maec pDeïe Din*
gen toaren/Daer bet bergift Dec «etteren onDeefcöupï*
Den / niet en toiïDe boten / fo fp Daec ban met toilDen
af-Iaten / DiepgDe bP Den £oninft met Den 25an/ en
Den S5iffcöap met nebanftenifte. M$ Dit Den Ukatft<0raef ban #ifa Ö^De/ pjotejïeeeDe bp met een facb*
te maet fïatige <0ratie ban De eereengeboojfaem*
fjept / Die men Den $au£ fcbuïDig toag te betoijfen /
maet bP betoeetDe ftantbafteïijft en bjijmoeDehjft/ Dat
Dec Coningen en $?incen gefanten aïtijDDatrecbt
baöDen gcïjaD/ Datfe b?pmoebig en fonDec peeijfteï
ban fïraf of gebanftenifle / ÖaerDec $;inceu bebeï
©20
o?fjaecpecfo*
/LYarft- boïbjengen mogten. &ptoacentoeïbo
oebigeu/ en
«3raeffi
berootm
te
gent
boo?
baec
ncn becept
jban |Dötif*a met betoninge Dec ïjoogfïet eece / ooeft De aeebe te
iKmnae
gè JBzote* nuffen/ maec mat De cefie aenginft/ toiïbenfpba*
(latte te; een op-gefepDcn ïaft ttouïijftberricbten/ enfïc&om
geit Den
De bjeefe ban gebanftenïffe / noclj om bet perijftei
pau&
ban 't ïeben te berïiefen / niet laten af-fcb*ieften / al
fouDen bacr boof Den op Den ïCpber-bmgge gefïeït
tooien. 3Den fautf en anttooojbe bier op niet / Dan
gaf genoeg te berfïaen Dat bP bp fijn booj-nemen
„ _ ,,
meenDe te boftjetDen.
ftöen De Coninft Doo? ïjet fcbJüben
^aec-en-tuf
itmrnan
fê
a^ankcjjk ban Den CaeDinaeï gioufa en Dcg Jfêarft-<6rae
ftregeu
/
becfïaen bebbenbe Deé #aug meeninge
cjntlfjft
berfoek
Hegaten maebt oiri De abfoïutie ban ben $aug te
De
om abfa;
betfoeften/ en quanten toebeebp Den $au£/ en fep*
itttt£t
toegen DenaïoeeDen fp ïjaDDen nu bebeï/ fïcb ban fijne
^epligbeptg
€D?ifleïijKfïen Coninn bem boo?
boeten te ïeggen / en op 't aï&er-ootmoeDigfïe en
eetbiebfaemfïe / afê een ootmoeDige en ge&ooj*
fame fone Deefceefte/ ban Deefóerften booft en ge*
tnepnen ©aDer/ De abfoïutie te begecen/ en in aiöec-onöecDanigöept gebeoen bebben / Den $au$ toiï*
De bem fijnen fegen en beneDictie meDe Depïen/en bem
afêeen ©aDee toeDerom in genaDen in fijne bocige
me tocöecom infetten/ Detogïe'tgene Dat geDaen
toag/ gefcbeiD toace Doo^boog-DjingenDenooDboo^
öe£ Coninltcij»^ en fijner epgenec toelbaect / Dat
ÖP meenDe tjp baDDcfutftg mogen Doen ban ceebt^toegen / fonDec Dat bn meenDe Daec Doo? in De $lec»e^
ïijöe cenfucetebecbaïïen. enaï^bpbe^niettemin
Daec ban mttoijfcï fiont/ babDcbpuptüitcacbt De^
bepmtiijfien^fiaetibiiefé Die bp ban fijn^epligbept
baDDe / De abfoïutie berfoebt.
5®eö
<©e pau^ bepnfDeflcbDatbpbefenboet-baïinge*
$auiï ge*
bepmitiept naDen geboojD !baDDe / Dan bi1 gaf b^n eben-toel De
tegen den abfoïutie niet / biet bem op fiaen en neffeng b^ni fïtïjatunk
\itt bem Dunaen Dat bp't nu bette genoeg met*
cttftjnS.Cs ten/en
ten
Coninft
baöDcgeb?acbt/ Detoi)ïebpn«bcteene
gaten*
geDaen baDDe / fouDe bp ooft fytt anDcc toeï Dom / na^
mentïijft : Dat ön foube acco?Decen Dat Den CacDinaeï
ban23oucbon en Den€ctg 23iffeïjopbanHpon^aï^
tot een tciumpb tot tornen fouDen geboect too?Den /
meenDe baDDe bp beteene met Djepgengeftcegen/ bP
fouDe bet anDec met febone tooo^Den becKcijgcn/Daee*
om DeDe bp öe^ <ConinHg Hegaten becï {ïateïijfte
toe-feggingen f bp-aïöien De Coninïï De gebangenen/
fijnen Xegact of c0untiu^ in banDen ficïDe/ fepDe
Dat bem De£ Coninftcijft^ ongebal benommecDe
en tec becten ging : fiittyte f toaecïijft en nïaegDe obec
De^ <£onin&g onboo^fïebtigbept / aï^ DienaDefebe^
gangene moojD iiit ontoetentbept niet en baDDe geaï<
regeett/ geïijït DenConinftfecDinanDu^/ obec Den
DooD Dcg Cacoinaeïö <©eo?gij IDactinufn/ ja ook Den
incpfec Cacoïu^ De bijfoegcDaen baDDe/ Die nopen*
De De pIouDecinge ban föomen / een tceuc-KÏeeD
aengeDaen / pjocefl^en en biD-Dagen boo^ ï&ttl ^pan^
gien baDDe Doen becuonDigen en fijne opentïtjae
leettoefen betoont babi?e» Cn afê De ^ijfcöop ban
IV. deel.

Cenonamaen-bieï/ Dat Detoyïenunabejipaii^toiï
een genoegfame fati^factie ban toegen De£ CacDi*
naeï ban (6uife DooD gefeb^t toa^/ Dat bem nu De
abfoïutie meDe-gebepït/ of ten minjïen om De Ï5ebelï:e
te fiiïïen eene openê betftïaringefouDe mogen meDe
Daec bp bet Decceet ban 't ^bone
gegebentoetDcn/
toeDet-coepenDe toecDe / fo ftonDe bp Dat ebentocï niet
beeftcijgen. ICfèaec bem toecDe bcboïen aen Den Co*
ninft te fcïj?ijben / Dat ^ De gebangene fouDe aen bc$
$au£ jsuntiu^ obetïebecen / en fcöccn Den ^au^
aïfo metten Coninft te fpotten.
ten tii
^aecen-tuffeben cebeïïecen beeïe fïeDen tegenj? öebeiuett
Den Coninft en boo?Demen ban beeïe betoecten/uyfon* E1
Dec binnen (Cboïouf en Daec Den gtootftcn op - toec ge* ©?an(itijft
ben
febitte I toant Den ^efïDent ^teplianu^ ^ucantiu^ tegen
toecD aïDaec becmoo^D/ fijn bnp^gepïonDcct/ f\}n ïluüinH.
ïicbaem gefïeept op t\ct gaïge-beït / en aïDaec neffen^
De^ Coninïté beeïtenifTe op-gebangen. <&oli toecDen*
Dec beeïe febanbeïijue boeften tegen Den <£onïnft uptgegeben/en beeïe anDece moetteilïigbeDen beDjcbeu /
maec toant mijn meninge niet i?S De # caufe tyiftotim
aïbiec te uefc&ijben/ Ijeb ift biec maec eenige faften
totüenaen-coeren/ en Daec mebe boo^Öecgtno upttot De BeDeiïauDfe faften fto*
I en toeDetom
fc^tpHm e
n.
m
■ _ ^
&**&**
ban
tcetDe
geDepuban
$rjo
nt Defen
amtce
ont/De ?£Z£\0a
:De De^eccen
eï/te tijk
n geneca
ïDacm
tocteu
State

JFïocijS ban23?eDetoDe/i^icaliugDc^iUa/<D.i?on* men toe*
caDiu£ ban bace ïegatie in SDenemerften geDaen toe* ^ccJlm,u?t
ottilmfIec*merh£'n ^
Decom geftomen / en Den28.5Deremb.t
baii ifo* ^oiianö,
<&cabe
De
enaöc
föutö
men/
Dam aen gefto
fouDe
en
en
/
gebieü
ecftcn
^>enem
i»
noeb
toa£
benïo
/ en
n
cepfen
<^are
o?ft
ban
uocïi bp Dcn€beuc-B
cepfDen fp-ïieDen Daec na boo?t£ na Denlfagc/ aï^
toacc fp ben cappo?t DeDen» ^n bïeef De «Brabe ban
^obenïo noeb ecnigc maeiiDen in ^upt^ lanDbefoe*
ftenDe fijne b^ienöen / DoenDe aïöaec ooft eenige fc*
ccete Dienfïen booj Dcfe ïanDen»
<&mttmt Defen tijD quam ooft tnöingeDatfóyn* ssetege*
beeftj Daec Den abecfïen^cbenftfijuboïft in baD- g«se üja
baef!e *wno*l«*
toccöe/ Daecom
beïegect
De &paenfe
De / bano#ne
eenige
toecDe gefleït
bp piobifie
/ om Daecin eenige
bictuaïie in te fenDen. binnen Kijnbecft coinman^
Deecöe De ^eece ^epgnoban^ojt/ Docbtopfuïïen
Öiec ban en ban Defe beïegetmge biec na bjebee fcb?ij* (Foi. 45. )
ben i Detoijle omtrent Defe tijö «enig mif bcrflanD
toaé tuffeben Den Staten/ Den(©bcr|ïen^>cbenft/
en hm 3Ümptman ©ijg / en benlieDen boïft / fo
Dat men nauïijftg toif! boe men 't met aïïe Defeïbe
baDDe/ De <0cabeban ^oïjcnïo abfent jijnbe. 5De
(£tabe ban «l^eur^ toepnig gcbieD,ö bebbenbe/ en
ïanftfaem in fijn affaicen toefenDe/ Dat f^ct h&foxu
Derfïe toa^ Dat De Staten toepnig miDDcïen ban
gelD toaren bebbenDe/ Doo^ De muptecpcDie aï-om
onDec bet Uvw$ boïft getoecfï toag / De ftofïen ban De
febepen tegen De ^paenfe ©loot en meer anDere /
toant aï-boc-toeï berfcljepöen ectraojbinan^ fton*
fenten gcb?agcn toaren/ ftonDe men Defeïbe nittfo
toeï beftomen aï^ De geïegentbepb en Den uooö
toeï toa£ berepfebenDe Sift bebbebecfcïjepDenb^ie*
bengefïeu/ en gcïefenbpeenigeinDeregctinges'jn*
De / omtrent Die tijD gefcb|eben/ Daer upt toeï
met
ïjoe Datmcn
Datmen niet
toaké/ J)cbcnft
te
Dien ÏJP 'törotc
/ Doo?
babbetoifie
Oberfïen
Denfpeuren
foïöatcti
nam / en fijne
aen bem
autocitept
Den
De Staten
niet obeDieren/
beriepen
ben aïtoiïop
Den <©berflen ^>cbenft / en De gcïegentïjept Dec
ïanDen toaj? in fnlftcn fïaet / Dat men bem ontfag / en
niet en Do?fïc betgrammen / eenige meenDcn Dat
bp fot^t om fytt <6oubernementbauoBecctrunDenbecg ooft te b.ebben/ eenige Dat bp brgeerDe 3Lup*
tenant of ©ice-&taDbouDer ban Den <6rabc ban
i&eur£ te toefen/ en Dat bp met fijn boïft De ©aert
en JBijft te ©up^-fïeDe toiïDe befetten / aï^ ooft De
f o?ten ban ©oome en '£ <©raben JBeert / en Dat b»
met ©ijg/ SHniptmauban&iel / Die meDe feftere
&cbantfe op De Öibiere gemaeftt baöDe / co;ref=
ponDentiebieït/fo Datfe ban De tfcomen meellcc toaren/ fulftg Dat aï-om grote Dififtmuie toa^/ Doeïj
tocvö
gi i
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toccb itttit Daec mö on&ec-rfcbtDatmenDen^Impt*
man ©ijg tod fouDe nonnen contentecen/ aïfoöP
tori begeecbe ban De ïafïban ïjet Capitepnfcïjap ont*
fïagen te toefen / mtt$ ïjebbenöe fnne af-tefteninge /
en eene teöeïjjfte bc taliiujc / öacr op Daec na met Ijcm
gebefoingneect toecDe/Docï) aïïe Defe DiffiDentien toec*
Den bafï aï-te-met geminDett en toecï) genomen / bp*
fonDec na Dat De fasen t'lïtcecïjtinbetecfïaetge*
hXnta ö^acöt toacen. Ooft öab men eenig mifcontente*
mtfews ment op Den 23aron BiHugbp op öefe tijD/obet-mitg
tmremenr/ ïjp beïooft ïjaböe De &taD ban <0eetttupDen-becg toe*
SaSS
O0C°m onacc D'obebientie ban De Staten en fijne
3©tiiugbp« ^jrceïïentie ban jföaffbu te Doen ftomen / en men be*
bont Dat Die ban (jetboojf^. guatnifoenaïïe Dagen
moet-toiïïigcr toei'Den/ en min op De Staten pafïcn.
feftec pecfoon upt De IBagifïraet ban 3£o?D|ecï)t
fctyztf in Defe tijD aen Den^eete^oöanf&auïiban
^ojDjecïjt / Die met eenige anDece fnne «Crceïïentie
ban 3£affau tot ïïaDen bp geboegt toacen feftece IBif*
ftbe/ Detoeïfte De boojfj. pauïi Daec na boo?t fonD aen
öen ï^eete ban <3Iöen-33acnebeït/ inïjouöenDe onDec
„ anDece aïöu3:3Ift macï) H. <£. niet becbecgen/ Dat aï*
,, biet bp aïïe toegen gepiactifeett toecD Defe fïaD bol
<Engeïfc te ploppen* ©an Defe boo?ïeDen toeeft op ee*
' nen abonD i£ flMïugbp boo? De pootte genomen / na
,J Die gefloten toag/ en begeecDe in-geïaten te too^
" Den/ en fteube mp met Den 23urgemeefïec Cooïen
*> <£capefïcpn aen De poo?te ïaten binDen/ om &emin te
„ ïaten/ en naDatDen25utgemeefïcc en Ccapefïepn
„ met 0em in-gegaen toacen/ ben ift bp De pookte
gebïeben tot Dat ï)ec geboïg en fijne OBuacDe in
" fouDe toefen/ om aïfDan De poojteinaïïefeftecïjept
" toeDcrom te Doen fïupten / en obecmitg ift fag en
" toeï ftonöe bemeeften / Dat fijn geboïg ercebeecDc
« Den o^Dinacig tcepn Diebempïegen teboïgen / öeb
„ iftDeg anDecenDaegguptDeCeDuïïeDieonfe#cmet.é
9> obec-geïebeet toag/ om
Dat bpfe. toiïDe gefojiect
Öebben/ bebonDen t'famen ffeeft te toefen- 100
" en in De *o ïjaofben/ Daec na i£ Diec ooft in
» De&taD genomen Den <£oubecneuc ban Den 35ecg
?> met ooft feftec geboïg/ Die ooft toiïDe gefojfecttoe*
„ fen/ beneffeng Den <£oubetneuc ban Söetgenop
„ Eoom en anDece Dibecfe Capitepng / Die aï toiïben
gefo^iect toefen / Dan na Dat fu\h$ aen Den SSucge*
meeffec bp Den &eccetaci£ ^oefïin (Defe toag getoeefï
" &eccetac$ ban De Staten genecaeï of töaet ban&ta*
» te/ en toag nu ^eccetatfê ban Den 3$acon 3©iïïugbp)
s> Dooi ïafl ban J©iïïugbpbecfocï)t toa^/ enDen£$nc^
>, gemeeftec fytm boo? anttooo?De ijaöbe gegeben /
„ ItamecteDwn/
Dat ÖP mof! bobeni^ö^feïbe/
ftomenom'tfeïbebecfoeftaenDe
ÜoefïinDaecom boben

toa^ / bo^Dec fo DeaelMtigbp Doo? ïjotfim aen Den
23ucgemeefiec bccfoeften/ DatmenfnnCoinpangie
meDe in De «§>taD fouöe ïaten / maec Den 2$urgemecfïec Dem boo? anttooojDe gegeben ïjebbenDe / Dat
ÖP fuïfté boben op 't 5>taD-ljnp^ mocfl oecfoeften / fo
Imft lyg Dat niet geDaen / maec op IBoenfDag
*£
abonD^aï^
met Den
en H<^,
^oeDec
in Den ift
(Coeïafï
toa^/25ncgemeefïec
i$ aïDaec aen Den
$&nv

»
„
"
J'
»*
»„

gemeeftec gebootfcljapt/ Dat De ©eït-s!lföaecfc|)aïft „
boo? De poo?t toa^/ en begeecDe in-geïaten te too?Den/
ift meenenDe DatÖetDenlföaecfcïjaïftBiïïeec^toa^/ '
befïeïDeDatmcninaïDec-pï om Detoagtop't ^taD- "
bnpé / en tot De 23ucgemeefïec fouDe gaen om De »»
fïeuteïen/ Dan Depoojte geopentjijnDe/ ï^ tjet Den >>
©eït-lBaecfcïjalft ban De «Êngeïfe getoeef! / Die „
ooft met eenen mopen fiaet in quant/ foDattopta- „
meïijft ge-engeïfi 3ijn/ en too?D bp aïïe toegen becfoeïjt
on£ becDec o^ngeï^ te maften, f&ot ilotterDam '
en öiec fijn Doo? ïaf! ban De SCDmtcaïitept 30 fcfyet '*
pen gefjuect / Die na Reegen op Eoom gefonDen »
3tjii/ om bol <^nge(fe te ïaDen/ om a!ï)iec boo^De »»
fiaD te brengen/ en öaec bictuaïie en bib?e^ jiec ,»
in te nemen / om fo boo?t op-toaectg tot ontfet yi
ban ïDacötenDonft te gebmpften / Dan afê Defeï?
befoïDatenaïDiecboo? De fïaD geftomen fuïïen 3rjn / *
en De eene faï Dit toilïen ïjebben/ en D'anDec Dat toiï? "
ïen nopen/ ftaet toeï te obec ïcggen toattec na faï "
mogen boïgen/ of öct niet toeï ïjet fpel ban EepDen en »
Jitcecöt/ ja ban <0eectupDen-becg fouDe toojDcn/ »
ooft Ijct BaenDcï foïDaten Dat ïju r in Dcc fïaD „
tó/ flecft3Dnbe in De 90/ 't toeïftupt De &cDaut£ ban
BuecDen geftomen/ en Den «fimgeïfenbeeïmeccafë
De Staten toe -geDaen i$l aljS 't feïbe tjem bp De "
ogngeïfe fouDe begeben / fïaet toeï te otiec-ïeggen v
toat pecpeï Dat Daec upt fouDe mogen ftomen. 3Daer> »
om fouDet mijn niet quaeD/ maec feec oo^baeeïijft „
Dunften/ om met fijn <tfrcelïentie / en mpn ^eec „
Den ?HDbocaet ftcteteïi^h te fpjeften / en Defen te
communicecen/ om 't boo^f5. ©aenDeïtecflontban
Öiec te Doen bectceeften aï-eec De <£ngeïfe ban 23ecgen "
op Eoom aï-Öiec boo? De fïaD ftomen. 3lftfaïmetDe »»
Coïïoneïj? niet naïaten om aïïe alfuïfee boo^ficötig^ »
Öept Diec in te gebmpften / aï^ top tot becfeftectöept »
Defec flebe fuïïen bebinDen te beïiocen / en ïjouöen een »
fcï)ecpeen toaftenDe ooge/ toant Den Ijanöcï cnbe; »
Öaegt mp ganfeb niet. 3£aec moet met aïïe boo^fic^
tigöepD tegen gecontramineect tooien, ^epenue **
»
i^ get niet aï te betcoutoen Dat ift bemeefte / ^c*
5^en i8.©ecembec öebbenDe#eecea5cabe3©il=:„.
ïemHoDetoöftban^affau/ ^taDÏ)ouDecban©ue^ IJS,
ïanö/ mitfgaDec£ De <0eDeputeecDe ban De Graten aï^ mmtm
Daec feftec ©ïaccaet ïaten upt-gaen / in^ouDenDe bet* J^'S*};
bot ban aïïe co?cefponDentien met Den bpanDen / °au en8r
of eenige ^taubeguacDen ban Defeïbe te becfoeften mbm,
ofte nemen/ op pene ban upt Den ïanDe gebannen/ en gSjfijJ
Öace öaïbe goeDecen geconfifqueect te toecDen / umm,
en Dat De gene Die ïjet becfoeft fouDen mogen ben.
Doen / Daec-en-boben openbaeeïijft fïcengeïijft gegecf»
feit fouDen toecDen / en Diefc aïceDe beftomen öaDDcn/
Datfe geï)ouDen fouDen 3tjn Defeïbe binnen D?ie
Dagen obec te ïebecen in ijanöcn ban De Obecig^ept /
en nietoen CeD ban getcoutoigDept fouDen moe*
ten Doen / op pene ban banniffement/ aï£ booten/ en
acbitcaïe co?cectie/ en eenige anDece acticuïen Dec
CoopïupDen en &cï)ippecen / becoecenDe De fcauDa*
tien Dec Conbopen en 3licenten.
^00? De publicatie ban Dit JMaccact quamen te
boo?fcïjnn/ niet aïïeen becfcïjepDen^aubeguacDen
bp pacticuïiece pecfonen becfoeïjt en beeftcegen: maec
I ooft eenige Die bp eenige boomerae pïaetfen ban
f cancopS BecDugo genomen baDDen / onDec De
toeïfte ooft eene mag/ Die ban Die ban Den <£p!anDe
ban 38meïant gaDDen beeftcegen / ïupDenDe aï^
boïgt.

' geftomensijnDe/ bpDeïfeecenaf-^efïagen/ enöem
*' boo? anttooo^De gegeben / Dat mijn Heecen niet
" bccfïonDen / nocl) ban meeninge toacen eenige
'> <6oubecneuc$ of Capitepn^/ DieïjaecbefoïDingeof
tcactement ban 't ïanö togen / op De bojgecjs of
in De bo;?gec£ fjnpfcn tot ïaf!e ban De gemepnte
■>■> te Doen fociecen/ maec Dat Defeïbe mogteninöec^
bergen gaen omïjaecgeïDtebecteecen/ fuïft^bptij*
De ban Den #?ince ban #cangien / ïjoogïoffeïijftec
» memocies en Daec naooftbpDendBjabe ban 3tpce^
3»
fïec meDetoa^geDaen/ DatöetDebo?gec^/ Die niet
?>
te toinnen toeten/ ïaffig genoeg biel omteïogecen
35
De «SuacDe en ^nite ban JBiïo^t JBtïïngbp / en
Dat Ijrt Eranfcö onbcï|oo?Ï!jft toa^ / De 4Boubet*
" nenc§ en <JTapitepn£ te fociecen / Die miDDeïen en
" tcactement^ genoeg öebben om in De becbecgen te
»» mogen gaen / en afé bit Den ^eccetatig ^oefïin met
?> aïïe bcïeeftöcpt toa^ gefepD / en Ï)P Daec ban cap3> poujt geDaen öaDDe aen JBiïïngbp en IDinftfeït/
toecDe Dat bp öen fcec quaïoft genomen / en gtfefc
Den ïjen feec geoffenfeect/ en JBinftfeïtqnam Daec
na op een &atetbag aïé ift boo? bp öet ^of
J>
ging/ en canfïc mpaen/ fjembeftlagenDeDatmen
ïjem Die nïepnigïjept geDaen/ en biljet getoepgect
fjaDDe
/ feggcnDe: aï fouDe ift Daec om fïecben fo faï ift IK Francoys de Verdugo Koninklijke Majefteyts
'J
Dat
niet becgeten/ en meec anDece öebigetooo*Den/
tho Hifpanien , Stad-houder Capiteyn generael over
3) Die ift/ om Dat ïjp gnaet Duptg fp^eeftt niet ftonDe
Vries-land, Over-Yirel, Groeningen , Lingen , mitfga3' becflaen/
Dan bemeeftte toeï Dat öp feec becgcamt ders des Graeffchaps Sutphen . doen kond en tho weten:

<£>aiibe„
f^fF* fa*
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gctoeefïbatfe bebonben nobig te toefen be faïtè ie a&
van den Eylande van Ame- cojberen op 3 00 ponb.&teerïitnVmaften 13000 gnïben
nen en inwoonderen
:nomen.
ingetal tot onderhoud van ban 40 groten 't fïuft/ af-gaenbe 1 1 6? ponben Jkecr?
en
tie
contribu
land ,in
ïinr/ bp Coïfïon altebe ontfangenbangearrefïcerbe
fijne Majefteyts Krijgsvolk begeven hebben, den (el- goeberen / baer ban be epgenaren in p?ompt$ mo?
ven in time Majefteyts fauveguarde en protectie genomen hcbbe, met heuren vrouwen , kinderen, fa- fïen gerembourfeert toojben/ enberefïerenbeio3?
milie ,beeften , fchepen en andere goederen , roerende ponben ^teerïinr fouben betaeït toerben / 3? ponben
en onroerende/ Ordonneren en bevelen daerom allen ^teerïinr gerceb/ en be 1000 ponben ^teer*
Overften, Capiteynen, Hopluyden , Luytenanten , ïinr/ een berbe part gcreebben 1. jpebruarp 1589.
en b'anber ttoe berbe parten pjimfë Men / en 2Uugu?
anderen Bevel-hcbberen en gemeene Soldaten, wefende
fïi baer aen boïgenbe/ en bat be Staten generaeï
jkaen
fruntli
endeook
verfoek
gebiede,
onder mijnen
baer ban gare obligatie fouben gebenbooj ben iy.
alle andere Heeren en Magiftraten hier mede acnjfèobcmber 1588. aïïcg op pene ban be boojfs.pennin*
gefocht zijnde, defelve inwoonderen met heure fchepen en goederen alom te laten varen en trecken, pafferen gen bp geïijfte repjeffalien ge-ercuteert te too^bcn.^e
Staten ïjebben bit accoo|t baer na geappjobectt.
_ M
en repafferen , vry , vrank en onverhindert , fonder henlieden eenig hinder tho doene , maer eer hulp en
öabbebeConinnban^cöotïanboi)
btfeS3oben
ïanbenbefen
gcrefoïbeert
te geben (na boojgaenbc ®n&
^ctjots
draen
holden
(uilen
en
hen-lied
fy
dat
mits
,
by-ftant
gen, fo veele mogelijk is als Coninklijke Majefteyts abbö£banbenföaebban^cljotïanb/tcnbcïjoebeban ianö fent
ben Coïïoneï WQüm ^tuatt / gep?etenbeert tec SS
getrouwen , en heure contributien betalen , achterfafte ban be bienflcn be ïanben meteen^eïjot^ re? ^eaer*
volgende heure gedane beloften. Renuntierende by degiment
gebaen) bneben ban repjefTaïten tec font? !*?£S
fen alle vorige gegeven Sauveguardenaen eenigeperticuliere perfonen. Actum in Lingen den 19. Jan. 1588. me ban 680000 gulben / bantbeïfterefoïutt'ebefeïbe m$xt
€oninft/be Staten generaeï met eenen ï|erauït ïjab? actjteten was ondertekent,
be boen infïnueten bat fpojb?efïeïïen fouben tot be? K^11
Franccyr de Verdugo %
taïingeban 't boo?f5- acDtertoefen / ofbatïjP genoot? mMami
faeftt foube toefen benboo|f5.^tuartmetfgnecon? te bo?öe*
En was met een op-gedrukt Signet in roden waffche
fo?tentoeïfte
be rep^effaïien ter ccecutie te boen ffellen. " "LÖ,S
<&m
erecutie mitfgabet^ aïïe anbete mtfber? tmtffc
gefignetteett.
fïanben bit tuffeïjen öet boo^fj. Coninlirijït ban i»rf.
Men fyteft ooft bebonben bat bie ban ben €pïan* ^c^otïanb/ en be geum'eerbe ^obintien foubm
bc ban ©lic U\ tb rncöe genjfte ^aubeguarbe genomen mogen uomen te ontfïaen / boo? te nomen. ^e^et?^enJIÏató
ten föaben ban ^tate goeb gfbouben Rebben na uan^tate
ïjabbcn.
3Sn befen tijb en een toijfc te boren toceben be jfèe? ^cöotïanb af te beerbigen ben ^eeremeefïer1leo?gJJ",ö^t,
SF0L47.) beelautfe iècïjcpen / Coopmanfchappcn / <6ocbercn nart be ©oogt/ boen ter tijb $enfïonarig ban <©eïft / Sffec
en be Coopïupben met arcefïen en bateïijfte aen? namaeïp Jlaeb ojbinari^ in ben öogen Öabe ban Ifttiï? neouart
ïjem beïafienbe bat ÖP fijne repfe foube nemen SlPSg
tafïingen en bêrobingcu feet genucït inbe nabuuj- ïanb/
ober
Cngeïanb
/ en be Coniuginne ban be geïegent? gêianbnS
ïanben en Coninftrijften/ fo boo? ïafïen en fc&uï?
ben ban be ïanben/ bit bp tijben bat be#?obintien Öepb befer fafte informeren/ ban ïjttongeïijft Dat**!)*
ban ^abant / ©ïaenberen / fHctop£/ i|enegoutoen btft ïanben gefcöiebe in beft fafte/ en tebecfaeslanö*
en anbcre(nocj) met ben anberen bereenigt3tjnbe)ge? ft en in^itft geïegentïjepb ban tïjben boo^ befe ïan*
maeftt hiaten/ onbet be<0oubetnementenbanben ben aen ben Conmft ban ^c&otïanb teintercebe*
5Hcit^-tectog Matyfag / en bm f ettog ban 2ttn? ren/ten epnbe fobanige pjocebuten mogten af-gebacn
toerben
bolgenbe be boomoembe ^tett
jou/ Wmfonl •&. afê anbeefmtjS / fo bat be =&e? ©oogt op/ toeïften
ben
18.
<&ctobzi$
tipt ben i|age na Ee?
berïanbfe Coopïupben bp-na nergen^ typ maren /
nocö mogten ïjanbeïen noeïjtractceen/ maer toer? ïanb / en ban baer boo?tg met bequame tointr
ben aï-om met ïjare goeberen boo? repjeflTaïien en na €ngeïanb gecepfl jgnbe / i$ ben 2. ^obcm?
arrefïen aen-getafï/ aen gefjouben/ ja fommigein tyi$ geftomentotHonben/ en na bat Dp Öem / bol?
«ÏSmltam gebanfteniftcu getoojpen / baer toe nocö biel bat genbe fijne mflructie geabbjeffeert ftabbe aen ben ^eeftet
€oi|ton
bethcijgt feftere fZtc - &apitepnen ban befe ïanben l)abben ifeere <©?teï/ en ben feïben geopent fijnen ïaft en steonart
bjieben
fefter fcïjip en in-geïaben goeberen ban eenen commiffie/ öeeft &em met affïfïerttie ban ben feïben öe ^f0^
ban re?
<£uiïiam <£oïfïon ban 25jefïou / toieng goet en in? <&$e\ baegé baer aen geboegt bp bendeere &<&& IS»
pjeffalien geïaben bibjeö fcïjijnenbe gebefïineert te #1 / om
gïa^/ Hmbaffabeur ban ben Coninft ban ^cöotïanb/ ö-^ugia»/
tegen öe
bercentgöe °P <£afe£ te baren/ a$ geconfifgueert toaren in bp öare IBajefïept banCngeïanb/ en ïjem geïebert SS$fc
ianö:n; geb?acïjt tot ©ïiftlingen: maer toa^ljet feïbe fcïjtp ïjebbenbe be bn'eben ban be peeren ïïabe ban .^tate
X§ea
en goet bp fententie ban be ^bmiraïitept ban \Steft öem in 't torjt en tyeet ban be geicgentfjepb ban/ Se
ftw ba»
f^eïanb b?p geftent/ en tipt ben arrefïeontfïagen: bet fafte ben Coïïoneï ^tuart / en fijn gepjetenbeer? SJ501*
ban het 23oot $ uoïïi / niet tegenfiaenbe befelbeout? be acöterftaï coucernerenbe geinfo^meert. <éoft
*
geopent fgnen bojberen ïafï om ïjem na £>cl)ot?
fïaginge / ïjebben 't feïbe in be ïfaben ban ©ïiftïngen mebe
aen-getafï/ berooft en gepïonbert. 3£e boojf5.€oï? ïanb te tranfpojtereu / en ban toegen bc ïanben
fron aïbtt^ berougcltjftt 3tjnbe / beeft tot 23?ef!ou baer fijn iEajeftept be Danben te nuffen / mitfgaberp1 fijn
Öp feer groot fabcurDabbe/ bp toegen ban rep^effa? jfóSajefïept inepgenberperfoon ban bc boomocmbc
liêit boen arreficren / bet fcöip ban eenen ^enrift ban
ere*
bat be gecommineerbe
/ ben Coïïoneï
bneben ban / repjefTaïien
ban tebe informeren
cutie \'ulk$
ben SSoffclje/ met be goeberen baer in 3ijnbe/ en fafte
nocö anbere ban feer groter toeerben/ be ftïagten öiet ^tuart berïeent/ ban be ïanben gebtberteert / en
toangeftomen xijnbeaenbe peeren Staten generaeï/ tuffcöen frjue i^ajeftept en be ïanben goebebmnt?
i$ berfïaen getoo^ben batmen bit fafte foube ftenbp fcljap en eenigïjepb mogte geconferbeert toerbem
op fijne €. berftïaerbe / bat Dp fefteren tijb ge?
minïijfte compofitie af te maften/ toaer't boenïij? JBaet
ben ïfeere <$?teï ban be geïegentïjepb ban be
bp
ïeben
ften
/
tot
toeïften
epnbe
in
«Êngeïanb
afgebeeebigt
tct
Jfteef
ar
21tanban
ïrjerbe «ïBeefïer %an banber 3©arften/ om met ben boomoembe fafte btvicfyt 5tjnbe/ baer ban fijn lïöaje? Pat öé
Se
fïept Ijabbe bettoittïgt/ enbatljpbpfeftere^ifibelS^
^teï / teberfoeften ban ben 14- dèeptemb?i^ / ïjem ïjabbegeïafï ben boo?? t>euc
3[oacï)im
Staten
ber
'^S^nt
^ntofrï'
tn «enge; en berboïgen af-boeninge en caffatie banbe arrcfïen
lanöge; aïbacr bp ben boomoemben Coïflon aen berfcöep?
nocmbe ©?teï te berftïaren / bat fijne Jfèajefïept niet J,(S)l,sIa*
wSettt 0en ff&fPtn en goeberen ban beCoopïupben banbe* aengenamer foube 3ijn/ ban met be ïanben auVgoebe EbT*
be fake fe ïanben gebaen / upt fttac&te ban bneben ban re? bmntfeïjap te onbertjouben: maer bat fijne B)a/e? s«fc
iiancoi*
p^cffaïicn bp l)em geobtincert ter fomme ban fïept niet Ijabbe ftonnen naïatenopbemcnigbtiïbi?
Iton,
35000 guïbeu; bcïjaïrjen be onftofïen en interefien ge boïeantien / niet alïecn bp ben boomoemben Coï?
baer-en boben/ ge-cfiimcert op eene merfteïijfte grote ïoneï ^>tuart gebaen / maer ooft bp beeïe anbere /
fomme: bocöomteberïjoeben meerber fcDabeenin? baer onber berfeïjepben JBcbutoen en mifcrnbeïe per*
conbenienten / bit appatent toaten / siju 5« fo geperfi fonen/ betoeïfte öaer ïijfen ïeben in bienfï banbe
IV. deel.
Sli *
ïanben

in Sfliitfc
;:ïj ban dat ik eonfidererende dat hert de gemeene ingefete-

Vijf en Twintichfte Boek.
ÏanDen gcpeticïüccrt Ijabben/ te berïenen feftcrefi*
tatie / npt ftracïjtc ban Dxtocï&e De peeren Staten
gnicracl fouöen barben gcfoiiinicctt / om De boorfs^
pafoncn te geben fefcer conténtenient. S3eïaficnDe

©eDccre
Coacht
fpjeekt
met Den
grooten
ti&ufazitt
en J&ecres
raris
gaim

?tnttooo?«
öe ban öes
feibe / en
botter
rjanöelitu
ae met De*
feil»»

met nipt
j£ min'
Den 'boo?nocnibcn {fmiDDeïen
eere b'<0ngïag
De fa*
ftc
De aïöcr-gcuacgïijftfïe
af tebanDes
ïen. ïüapc tcgcn£ bp Den boornoemben ^ecze&wljt
niet bet/cbepben rebenen bertoont sijnDe/ Dat De
ïanDen/ en mfonöeeöeyö Die ban $oïlanö enEc?
ïanb in bc i}oo?f5- fcönïöen niet toacen gebouöen / en
Dat bp gccue ïafï ter toereïb baboe / om in eenige
compófïtie of beebrag / bie£ aengaenbe te tuben/
macr aïïccnïnft om funelfèajefïept Ijct groot onge*
ïijft ban Den baojnocinDcn .Stnart feremonfïreren.
©ctftïarcnbe oe éoornocmbe^mbaffabenr/ Dat on
aïbicn Dp gpf» anberen ïafï ftabDe ban De peeren
^tajtcn aenDe^aje^eptban^cïjotïanö/ onnoDïg
te jijii in öefe tijD ban Den jare De bpou2f5.ceïJfena
^cljotïanb te bodeeen / hiace Dat fijne H)aj. Öan De
teöenen/ bp Ijcm geaïïcgeert / op mijTibe toeï berecöt
5ïjnöc / onttoijfTcïjjft De éjeeentie ban Deboorfs.fc
pr effaïicn fonbe Doen fneeöeeen / tot toeïftcn epnDe bp
ooft prefenf cccbc toeï ejfectueïijft aen fijne IBaJefïept
te fcbrjjbcn / maer De § eece fèoocbt berfoïaerbe/ Dat
tip ban meenïnge toa£ De laf* ban fijne principalen te
effectueren / en i$ aïfa boor Dien Dage ban Den feïben
2flmbafTabcur gefcljepDen.
<&p Den 4. Daer ar n boïgen&e / fo beeft De boor*
npemDe ^cecc ©oocïjt/ met affïfïentie aïg boren/bem
gebonberi öp Den §eeze 25o>ïap groot föreforiee / en
De ïfcetê HMftngam eccfïe dèccretari£ ban bate
JïBajcfïept/ en naalïebeboorïperecommanbatien
ban Uiegen De peeren töaben ban &tate aen Defeïbe
gcDaen / bebanbigt De urieben Die bp aen eïr ban.
ben)[ttpberi babbe : en bare <6. in 't ftorte geopent fijn
principale ïafï en commiftïe / tot bo?Detinge ban De^
toelfte ö» Dcfelbe inégeïnr bcttoonDe De b^ieben Die
Öp DaDDe aen bare .lËajefïept / en aen ijace jifëaj, i5aöen / becfoenenDe feec etnfleïi)ït / Dat ïjp Doo? ïjen ïie^
Den inteeccffie fonDe mogen aDbjeffe «rijgen Dp Ijate
.flBajefiept/ om Defeïbe De öanDen te hufTm / en Dr
boojnocmDe b^ieben te uctjanDigen / tnaec aïfoo De
^eece ll^aïfïngam betnïaetDe / Dat ÖP in De eerfie 4
off Dagen op öare ,ï]Bajef!ept geen acceg fonDe mo=^
gen öeüben/ mit^ Ijare ^ajefïept^ inDifpofitie/ Ijeeft
ÖP De boo^fj. b?iebeti fijn <(B. obergeïebert / met bec*
troutoen / Dat fijne <& Defeïbe fo Jare B)ajefïept aï^
Die ban ïjarc tJBaj. ilaben cefpectibelijft fonDe reconfc
tnuniceren / en op Den inljoubcn ban Dien op jfjet
fpoebigfïe ïjem p^ocureren ïjare iBajefleptjS tefoïu?
tic/ geïijft De getóicl)tigï)ept en reDeïijhöcpt ban De
fanc fbuDe berepfeïjen : Daer na ïjebüen fp ïieDen hem
geb^aegt / ofJjp geen anDer ïafi DaDDe / öare B^ajefï.
en Den flaet ban Den ïanDe concerneeenDe. fflatz
op ÖP aï^Docn becnïaeeoe / Dat De peeren ïïaben ban
Staten Dem ten ijoogfien beïafl öaDDen/ öarelto
jcflept en Die ban Den ÖaDe te remonfïccren / en toeï
ecnfïeïurt te berfoenen/ Dat De ïanDen mochten gegeben tooien boïftomen fati^ factie op Dcpoinctenen
apbfïiïïcn / refpectibeïijh in Uwü boo^ïeDen aen i^ace
j^ajcfïcnt ge efyibccit f afé te toeten : Dat ïjare
pjejubitie ban
.jBajefïeptg feconr^ ('t toeïfttote grote
Öare Majcflept / en fonDecïing onDienfie ban Den
ïanDe feee toa^ geftoafet) ten boïïen moeite too?Den
gefuppïcert / conform Den tractate/ ten mmfien met
ïaetfïe obergefonDen boïn/ boo? fo beeï 't feïbe
Jet
fonDe mogen fïrecuen : Dat meDe Den ÏanDen mocöte gefcöieDen rembonrfenient/ fo ban De ïeningen
Den guarnifoene binnen Den Sneïe berfïcefet / aï^
ooft ban De confumtic Der magafnnen / en bat ban
Doen boo^taen De booinocmDc leningen ban toegen
ïjare JBajefïept machten tooien befo^gt/ Dat Den
noot ban DenlanDe in Defe eonjuncture/ enDeftaD
ban23crgenop^Qom/ mit^gaDet^ 't ïanb ban Der
(Sfjoïcn fo getocïDig bp DenbpanDaengetafl3ijnDe/
3t reD?eö op De boo?noembe poinctcn ten Doogf^cn
toaé berepfeïjenbe. Cen epnDe Dat De ÏanDen met De
boo?f5. mibDcïen becflcrftt 5ijnDe/te meer moeïjten ge*
coucagieert too?ben / Den bpanDen 't ïjooft te bieDen /
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bertoneitöye Dat De Uoojnoembe fïeben en ÏanDen
refpectibeïijö toarenbanaïfulften importantie/ Dat
Den bpanD bp 't beioberen Drrfeïber (Dat <*BoD ber?
^oeben
toübe')
alleen De $)?obintien
IfoïlanD
en ^eïanö
ban niet
maïftanDeren
fonDe mogenbanfepareren/
maer tpm in^gelijr meeff et maften ban Dne pnncipa^
ïe Diepten / Detoeïfte om berfcljepDen refpecten en oecafïen/ Den bpanD fouDen mogen 3nn feer Dienfïig.
Jl^aer op bp ïjaer BI. tocDerom berftïaert jijnDe/ Dat
bellere e0ojitg/ mit^gaDer^ Den Heere 25o?cljïen
op De artieuïen Der boojnocmbe poinctcn toaëgege
ben boïftomen ïafï/ om Die^-aengaenDe met De Jan*
Den te öanDeïen. €n berfocöt De^eerr©oocï)ttoeï
ernfïeïijft / Dat fraet €. beïieben fouDe De goeDe öanD
Daet aen te IjouDen / Dat Ijen 1 tot bo?Detinge ban fijn
boo?genomen repfe na ^cïjotïanb bp öare feajefiept fFoU8.
moeïjten toojben berïeent beöoorlijfte b?ieben ban
paffe-pooit/ afé infonberDepD ban aDD?ef|eaenben
Jtoninft ban ^cöotïanD. (€en epnDe Dat Door inter^
eeffie ban öare jlfêajefïept / ban Den ÏanDe moeïjte
geDiberteert too^Den De erecutie ban De Öep^effalien /
Daer meDe De ÏanDen tot ïjaer groot ongeïrjfttoaren
gecommineert.
'tlBeïft ïjare €. (öem toegefepb 5ijnbc) beeft De
3|eere DDaifingam Den 6. aen Den boornoemben
©ooeïjt berfoeïjt / Dat ÖP öe principale poincten en
motiben/ DienenDe tot jnfïificatie ban Den ÏanDe/
tegen£ De pretenfien ban ^»tnart / fonbc fïeïlen bp ge^
fdjzifte I om Defeïbe fijne 15. beöanDigt 5ijnDe/ naber
met ïjare JEaj gecommuniceert / en Daer op aïfuïfte
refoïntie genomen te toorDen / aïé ïjare «flBaj. bebin^
Den fonDe ten meefïcn Dienfïe ban De ÏanDen te be*
boren / 't toeïft bp Den 7. Daer aen boïgenöe bp feftere
memorie geDaen / en Die obergeïebert beeft met re*
eommanbatie ban De ejrpebitie ban Dien. Geboot?
fepDc memorie tua^ ban Defen inbonDe»
obetgeles

.Iiiaernorte
bete aeit
DAt het een fake is, noch rechtveerdig, noch oyt ge- öen i^eete
fien , door extraordinariffe maniere van doen een
volk te dwingen tot voldoeninge van de gepaleerde ga- 3E>alfms
gien of fouldien , gedurende de oorloge , ten verfoeke
tattó
ban
van een particulier perfoon.
fle frtztti
Dat de machtigde Koningen , Princen en Republijken , fich vinden in fchulden van veele millioenen 3 ter tjaré^iaa»
iefl.ban
6<t|ji03
ooifake van de oorlogen, fo door hen, als door hare Den
gam/eet*'
bembec
Cngelanö
predeceffeurs gevoert , vvacr van de betalinge noch is
IT88.
te doen.
Dat de Staten fchuldig zijn aen de doorl. Koninginne van Engeland veele millioenen, ex caufa mutui , de
betalinge van dewelke hare Majefteyt ., volgens hare
aengeborene goedertierentheyd tot defelve , ten refpeóte van de oorloge enftaetvanonfeRepublijketoc
noch toe heeft geprolongeert.
Dat veele Edelen en Soldaten van dit Koninkrijk van
Engeland, in gelijken gevalle ftaen met Stuart, diefo
getrouwelijk als vromelijk de Staten hebben gedient,
en nochtans om hare fouldie niet molefteren of moyelijkDat
vallen.
het gemelde verfoek van Willem Stuart in verfcheyden refpecten fufpect moet wefen , en te vreefen
ftaet, dat den oorfpronk deffèlfs van den vyand is voortkomende.
Een argument of bewijs-reden is onder anderen ,
dat te gelijke de fouldie van kapiteyn Paton word verfocht , die door fo lelijken verraet de goede burgers
en patriotten der ftad Gelder in 's vyands handen heeft
overgelevert.
Dat ten quaetfèen gaende, Stuart de actiën van do
voorfz. pretenfïe moet in (tellen tegen de Staten generael van de andere Provintien , die met hem contract
hebben
gemaekt.
En niet
tegen de gedeputeerden van de vereenigde
Provintien , reprefenterende den Raed van State van
dien.
Noch minder tegen die van Holland en Zeland ,
die na de pacificatie van Gent , in den Jare 1576.
Guitans en Stuart , en d'andere Schotfe kapiteynen
Dat
in volle en royale betalinge hare fouldien hebben betaclt.
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
Dat de gemelte Staten van Holland en Zeland , na
de gemelte pacificatie van Gent » ex ƒ>£#<> aen de Staten
generael van de andere Provinciën hebben gefonden
fubfïdien van z^oo man te voet , en 100 paerden, en
defelve tot hare eygenecomptoiren behoorlijk hebben
betaelt.
De oorloge der gemelte Staten generael hebben
gevolgt, Smart met de fijne , en veele Nederlandfe
Capiteynen > die voor de pacificatie van Gent dienden
den feer doorluchtigen Prince , en de Staten van Holland en Zeland» Van defelve hebben fy harecommiffien ontfangen , defelve hebben fy gedaen trouwe en
belofte . van defelve zijn fy betaelt , eyndelijk uyt defelve oorloge fpruyten die grote millioenen van Stuarc
en de anderen.
En aengefien het alfo is , fo en zijn de Staten van
Holland, Zeland en andere Provintien niet meer fchuldig als haer deel , en niet den gehelen hoop.
Dat door de executie van de gemelte repreffalien
fich klaerlijk vertoont de deftruclie van den tegenvvoordigen ftaet van onfe Republijke : ten minften
voor den vyand en veel lichteren weg tot defelve.

obetgeïébett/ ten epnbe bat be ïanben te meecmog*
ten toecben gecoutagieert / om met alle ïjate uptetfïe
fojcen en mibbden ben bpanb aïbaec te cefïfkrcn /
baec op bp gare IBaj. beeftïaect toetbe / bat ben föaeb
onttonffeïijfi o?b?e in be boomoembe fafte gefïelt l)ab^
bel en éceft baec mebe oojïof genomen ban öate M&

3/7

jeflept»
®e peeren Öaben ban £>tate genctaeï ïjabben ©e^eere»
mibbeïcctijb öacen bobe/ genaemt^Jafper/ metfe^öaöen
nece bjieben
obec /<Sngeïanb
£>cl)otIanb
aen ben ?earl(,f.r,ai
$toninH
gefonben
toeïfte bobena tot
25acb3ijftacnge^ei
aen .

ïjouben/ en be bjieben aen l}ivceMaU te §obe ge*?™ $&,
tenbopeect toacen : be ^eece ©oocDt met ben 3$gent i"Lt^teïbe^anbecenbaeg^te^obegegaen3ijnbe/
omjani». ' •
met be peeren 2I5o?lau en JMfïngam te fp?eften ban
feftece faften/ get fttupt aengaenbe/ fo 3ijn ïjcm
be boomoembe ii^eben geïebett / en na batfe o^b^e
gejïelt Dabben op be ontflaginge banbeboomoem^
be bobe / fo beeft be boo?fepbe ^ecce Boocljt Ijnn
gebonben bp ben ïfreete b'^ngïa^/ en fijne <£. be
refoïutie ban öate JBajefïept / mit^gabec^ ooft 't
bubbelt ban be boomoembe poincten gecommuni^
ceett I becfoeftenbe bat fijne óê. beïieben foube / be=
!sB.it ant* 3^» 9- becfcïöcü maenb njetb be boo?f5. ^cece neffen^ fóne biieben te boegen be bjiebcn ban be §ee*
tooojt oe gefant te ||obe ontboben / en tuecbe ïjem bp ben ren Staten genecaeï aen fijne Maj- geabb^cffeect/
??han Ü00^3- ^eecebana©aïfïngam aïbaec aengebient bc mit^gabet^ ooft bubbelt ban beboojfepbe pometen/
lm &e tefolutie ban ïjatc Itëaj. mit£gabec£ ban be #ee< be fafte ban Jbtuact concetnerenbe/ al^mebefeftec
bmt^tate ren ïïaben ban ïjacellöaj. op be boo?f5* obcc-geïe* memociaeï/ ban bc fafte/ ben<S?abeban<©?ftenap
landen op öecöe poincten/ te toeten: batljate.f!ïkaj.becfïaen aengaenbe/ en baec toe aftcbaerbigenfeftetenfpc*
KSfnn8
ftfn bèta Öebbenbe 't ongeïnft ban ben Coïïoneï 3>tuatt / toa£ ciaïen bobe/ ten epnbe bat befeïbe Jïjne .iBajefïept
pogipfge* CTccefoïöccrt m epgenbec l)an& toeï cffcctucïijft te fefteeïijft beftanbigt/ en upt ben inïjoubenbecfeïbec
jcuetu
fcïjajben aen ben ftoninft / ten epnbe bat be geco* fïjne ^ajefïept bau be geïegentïjepb ban bepbe be
mincecbe crecutic üan be boo?fs. ÖepjefTaïien mogt boo?fepbe faften boïftomeutïjjft mogt nio^ben gcinfoj?
tooien af-gebaen/ en gefuccïjecct/ batmebebie mcect : bat mebe fijne <£. geïieben foube te fcfj2ijbeit
ban ben fóabe fyem dabben geïafïetnfïeïijft te fcfoijs aen eenige ban be puncipaeïfle if ccccn ban ben föabe
ben aen Hen ïfeece %mb$ki/ tuefenbe o?binaci£ \ ban fijne JHajeftept/ en be ïanben gcaffcctioneeit
S&m&affabeuc ban ïjare Maj- &p ben ïioninft ban tuefenbe/ met toefegginge bat be lauben niet fou?
^cïjotïanb / met boïftomcn in fïcuctic/ om fijne JlBa- ben nalaten / tegen£ fijne €. tn tijben en ujijïen ben
jcfï. 't ongeïijft ban ben boojfs. &tuatt te cemon* boojf3. bienfi te recognofceccn / in bet boegen/ bat fij*
ftcctm I en bat baccom be §eett ©oogt fijn booj* ne<E.feftccen<£Deïman fpcciaïijft baec toe afgebaec^
genomen bopagie foube fuceïjecen/ fo lange tot bat
Ijeeft ge&ab met aïïe be boo?fs. bjieben.
ben ïïoninïï ban &c&otïanD be boo?f5. bneben ban tygt5^e^
anbecen baeg^ beeft be boo^fepbe ^eeie^tmvé
Öate M&j. beanttooo^t / en fijne intentie op bece*
monfïcantic ban ben boo^fj. J|eete 2£mbafFabeuc ©oocfit aen ben ftaebban&tate in 'ttotjbenb|eeb Sce,feL
fouöe becïtïaect ïjebben/ niet ttorjffeïenbe ofbeïio* aen-gefcöjeben/ 't gene febect fijn ftomfie aïbaec in ^"St
fluft ban fijne commifHegepaffeect/ cnbpïjemu^ti mwm
ninft foube in be boo?fj. faïte nemen fobanige te? 't
getec&ttDag/ ïjeeft ooft ten felben bage eenenfyiëf ?,;?aS
foïntie/ bat be ïanben geen feïjabe of piejubitie
ben ^eeceban®Ibcn-S5atnebeIt2!bbocaetban ^"„fc'f
bau tien öoojfs. Collo nel &tuatt fouben Ijeubente aen
gefonben/ gent cefececenbe tot ben btief/ öen^öbo.
Ifoïïanb
bectoacïjten.
aenbenftabeban&tategefcïjjcbcn/ ban borgt baec "«52?
jjembmjïi (Cenfelben bage fyeeft ooft be ïfeece ©ooc&t/ ge* bp
befe moo^ben/ boel) ift toil uUiecCnietbecbec?
S^lJmt. fant ban * ^ta«n/acccjj geDab bp ïjace iBaj. en na
ïittne ban öat &p ban toegen beïfeecen Staten ban becfècbec* gen/ bat mijn ftomfie en ïcgatiena^cöotïanbniet *»*'
getoeefï i$l infonbccljept becfïaen^u^
Cagciana ïanben öaec ü&aj. panben geftufi / en beneffen£ bien fonbec jaïoufle
be bat ift p?ineipaïtjft ban be ïanben geen anbeceit »
tumu öc hcïjooiïijfte eetbiebinge gebaen J en boo?tj§ be pari* ïafl öabbe / ö^ce .ïBajefïept en beu ïanben betcefc „
cipaeïfïe oojfafte becïjaeït ban fïjne legatie in ^cgot* fenbe/ fo bat mijnbojbececepfena^c&otïanbbooj Jt
ïanb/ enöatclfêaj.bcbanut jjabbe ban ïjace goede
blijft gefuccljeect / om cebcnen aen ben ïla*
refoïutie/ bieg-aengaenbc genomen/ en ïjem boo* aï^-noeft
b?ebec beeïjaeït.
&tate
ban
be
ben Seccetacig Baïfmgam ban tocgen DaceH&ai.
©oo?tö fcï)?ijft ïjp batïjacelBaj. fcï)eenfonbecïiQ=
aengebient toag ; becftïacenbe niet te min öat (m feec
genepgt te toefen/ om met be ïanben te Danbeïen
ge
gcecne De boomoembe bopagie foube ïjebben bjiïïen
*t
't becanbecen ban Date B^ajeflepté fecour^ in
op
üojbecen/ infonbecöept betoijï be ïüeninft ban ^chot= contant/
en meent bat be ïanben tueï een boibecïijït
ïanb ban fijne fcomfïe toa^ bectoittigt / en bat appa=
appotnetemem fouben mogen toekomen / ban ccfe*
renteïijft 't cetatbement ban befeïbe fcomfïe/ ben ceect ïjem tot Dct fcljjijben baumeeftec «a?teï.
llöninft foube mogen bcroojfaïten eenig mi^conten^
^cfoijft ihe&e booj nieu-macen / bat ben 1 1. Bo> ^ötijtijtcnient/ totacöterbecï en militie ban bc ïanben. bembn^
aïbaec tnbinge quam ban nocöfeftecfcljip 01113e bmi
^aeto^bp&aec.jL&aj.bctRïaert toecbe bat ben Mo*
ban be ^uaenfe ©ïoot/ gcoot 600 baten/ 'ttoelft l^t'
ct rrtnh ban ^üDotïanHficljtoeïberb^agen foube eenige on&cc bc töefï-ftuflban <eng£Ïanb/omtcentf amon- S fetjiy
f executie ban rep?cfTaïienV toteontempïatie bail ttn ten/ gefïcaut tna^ / en bat^ct boïft / baec op getoeefï ba» m
patticuïiec / tegen^ Jate Majefi. baenben en geafe !5ijnbé / becbjonften / of bp ben ^ngeïfen boob geffa^ f JJ?*
' efecebe te becernccen / en bat BaceHSaj. in epgenec gen toacen sneeft.
fCbbecteecbe ïjem ntebe bat monfieuc Öutfeï/aSoj^
l)anb 't feïbe toeleffectueïón babbe acugef%eben.
becneuc
banf©umngen bp ïjare IDaj. gecontramatt^
©oo^ïjecftftpï)aL'etïBajefleptniet geïateu tere^
monfïeecen beJ3é{!ei[teniffe ban be fïab Reegen op beect toaö / 'in in^fljue pïactfe gefnrcogccct mqiifjeuc
ben Eoom ; en baii bec Cljoïen / 't gctoelb ban bén ?^ibnép / ban fdijften bc ^eecc ïiiïlegcep / cwin
topanb baec dmtcent/ en be pecrcuïenbetoeïaebooi fijn pïaetfe gebefëgcect monfieuc 2&obïep/ bie ïjp p?|jfï
iïe lauben bp 't betobccen bet boojfj. flebcn ffonben boo| een tocï geabbifeect en bequaem peifonagie /
te bectoacljten/ eunfïelijfe beefoeftenbe/ bat beteiu aïbaec feec aengenaem / baec bc ïanben toeï bau
ben mocijten gegeben too?ben boïftomen fatigf actie fouben toefen gebient/ aïfo befelot hem ïjaböe hn>
staten
opbepoincten/
öcnj3^puli^bo
o?ïebenöa«|^aj. ftïaect bat 'W "^ «nocr£
c» begcecbe/ banmeiöe
iv« de
d51 i ^
Staten

/

toatb?
39oocl)tbp|
Ijemboo?
Vijf en Twïntichfte Boek.
378
Staten genet, en particuïiet te brillen gouden goede ftaen/ bat 't feïbe foude gefegieden dooj intewftie l)Ein/ en
cojrefpondentie / en alle fijne actie daec na Dirigeren ban gare JBajefïept ban ingeland / of pemant
dat de goede eenigïjept tuflegen de Handen en bate andere / feggenbe baer beneffeng öat de Coninft ban 158R.
.ïBajefïept foude mogen tooien gegouden. ï|p re* ^cgotïanb / feer nuaïiju genomen gadde / 't op gou* boud.
cotnmanbeert ooit de faRenban ©jtclin't patticu* ben ban ben $5ode tot 23a?toijrt/ bp de peeren ïïaden
lier/ bat op fijne grote hofien engoebe bienfïen tocï ban ^tate aen njne jBajefiept ober-gefonben : mit£*
bcgoojde tegacb genomen te toojden / toant anderg gader^ dat de 23nebcn aen ffjne l^ajeflept geadd^ef*
feert/ den feïben S3odeafgandiggemaehtenaIdaec
fijne goebe dienfïen gem fonben fïrechen tot mine.
^cgjijft mebe bat HÖonficur ©abidfon ben j. te Jj^obe gefonden uiaren getueefl/ en dat fijne <£.
I
.fèobemberbpfoïemneïc fententieban bentöabeban biategeïafi/ 't boojfj. ongeïgït gare l^ajeftept of
©e
C^eere
4 Foi.49. ) ï)lUe B&ajefïept toas; gebecgatgeert / en bat Dn appa* bie ban gare j^ajeflept^ Ï5aden te rcmonflreren.
reetfcljap
toerden
foude
fïaet
ouben
fijn
in
macht
ge;
toeberom
©cöeetc rcntcïtjR
^ien boïgende geeft de boo^. ifeeren ©oocgt aï*
©abitifott gerefïitueert ; defe ©abidfon i$ ban toegen gare ïc mogelijke ennotelijfte preparatie gemaeht ombe
afêBm* boojf3. bopagie te bojberen / en bp mifTïbe ben ïfcere om na
ffiffi* ^ajefï. öan ingeland totberfegepde tijben
en ban ï©aïfïngam/ toefenbe te ï|obe bp gateH^aje*
getoeefï
gefonben
Nederlanden
be
in
genejem baffabent
lauote
te
lade
g&
toag
Secretarie
ban
gare
H&uefï.
igingareJBaje*
fïept tot (Djoentoitj / fa ban de boo?fcg?eben ab* repfen.
ieptlua^
fïeptg ongenade geraefct ƒ en in gebanReniffegefïeït/ bertentie ban toegen ben Coninn ban ^cgotïanb /
om bat gp be getcRende en gefegelbe acte ban confent boo? ben i^eere S^ougïa^ gebaen / al£ ban fgn in* <^>ci)ot*
ban gare iBajefïept in be boob bande &cgotfe<£o* tentie om be boo?fcg?cben bopage / boïgenbe de ep
ninginne/ diefegemin betoaecnifle gadde gegeben/ pectatie ban den Coninn / mitfgader^ 't bebeï ban
Den gogen tfacbbatnï£ngeïand op gen-Iupben / ber* be ifeeten föaben ban ^>tate eerfï-baeg^ te bojberen/
foclt / fonber ber Coninginne naber confent gadde bernjitticgt : biddende fgn <£. feer ernfteïijU / dat
obergegeben / baer doodde dood ban dcfdticConiu gem beïieben tniïde / bp gare JÈajefi. te intercéder
ginne becgacfï toerd/ 't toeïft be üoninginne ban (Sin ren / dat gem tot borderinge ban de boo?f*5- bopagie/
gelanb fo nualp ban ben feïben ©abidfon genomen beïjoo?ïtjtte bneben ban pa^poo?t en recommanda^
gabbc / bat gp baetom boo? gacc bebel in gcban&c* tie mocgten tooiden berïeent / ten epndc dat aïïe bo^
itiffe gefïelt toag en fo lange gelegen gabde / docg dere inconbenienten mocgten bergoeb tooiden / be*
cpnbelijn bebonben toefenöe fnne onfcgult / en bat toeïRe mit^ langer^ bertreft enretardementofupt*
ben gogen fiabe ban <£ngeïand gem befelbe genoeg* fleï ban de Uoo^. bopagie / tot p^ejuditiebandeu <©e ïto*
faem af gedrongen gadde/ iggp na fo lange geban* lande foude magen betoo?faeht b)o?den.
©en 18. ©ecemüHg geeft den i^eerc MMfingam
ueniflé bpfolemnele fententfegereïareert.
©enS.^ecembné geeft be ÜeeceBoocgttoedet* aen tien §me ©oocgt gefonben meefier 25arfo?t fïj* ninginne
bino niet
om aubientie bp bate iBajcfïept gegad / Die gem nen eerfien €leth / die gem aen-gedient geeft bat ga* UanCiis
geonatö
©OOCl)t
reJBajeflept/ om feftere rebenen gaer baer toe moIjecftüJê* fepbe / bat onnobicg toag / be booLift. bopagie na
Cicroitt a\u
berende / niet Ronde bctff aen bat de boomoemde bo* bat De
ere*
bo?decen/ detogïe beConinn be
btentte bp ScgotïanDte
gelanD
©oocfje
entieban be rep?eflalien gabbegefuregeect / bat ƒ$> pagie foube mojden aen-genomen : bat gare B)aj. geraoen
ooft niet foude gebogen jegeng gare geafTacieerde / bJeberom foube fcg?ijben tocï efectuelgn aen Den föo^ nai^eere
land«^cfjot»
tepi
jedept*
bat alfobanige maniere ban p^ocedurén foude tooj* muit ban ^cgottand / Dat de landen geen f toa*
foube/
ben gebmpRt / baer bp boegenbe bat ben ConinR tigïjept fouden gebben te berbiacgten / en oor aen de fen
banfn
in
peeren fladen ban ^tate totfnntdecgargeenont* nitih
tienöoa
banjbcgotïandgem toel foube berdjagen b'erccutie laflinge/
fct)?Dftaen
enig
boo?t£
nocg
eenige
tijd
opgcgouöen/
te becerneren jegcn£ defe ïanben uupten gaec boo?toeten. ï©aet ober gp gare l©ajeJtepttengoogjïen middeïectijd geeft De #eere aDaïfïngam gem en den
lïg*nt<^teï bettoont feftere JEiffibe indc<£ngeïfe nanbe
ban 'g ïanb£ toege bebanftt geeft.
fpjaRe/
upt den name ban de Coninginne aen den fabeuc
ober*
gefcgu'ft
in
pt
gateJI&ajefte
gp
geeft
na
©aer
gdebertfeftetepoinctenbaer ban gp te bo?enredjeg ConinRban ^cgotïand/ feer effectueïijfcgefcïfêebcn/ Staten,
Bp monbe gabbe berfocgt / en mebe ban feftere faken/ fonder dat gpdaer ban dubbelt mocgt urrjgcn/ niaec
baer bp be actiën bandeStaten genetaeï cnilabc ban fo de ïfeere €>ite\ berMaerbe / gieït dcfeïbe onder andere in in effecte oefen fin/ dat gare «Ökajefieptleet
State feer nuaïpen toaten getrabuceert / fo in 't
regarb ban ben oberflen Scgenft/ get<tëuacnifoen toag te becfiaen bat bp gem met bneben ban repjeffa
in De (tab (©cetttupdenberg aïg anbere / bergalenbe ïien aeb^epegt toaren bebereeirigde^obintiengare
fommierïijR al 't gene baer ban in ber toaergepd toa£ bnendenen goede gseaïiecrDe/ die fp nu fèftere jaren
gepaffeert/ en berfocgt etnfïeïijR dat indien de ü^ee* gectoaertg gcfocgt gadde / en nocg focgte te foulagerrenBoritgen 25odIep geenboïnomen ïafïen toaren ren n de ftoate en gedurige <@o?ïöge/ diedeboo^fs. j»
aïg-nocg belieben fou* #?obintten tegen^ tren algemepneu bpand toarett
gare Itëajefïept
/ bat dïfiiluc
gegeben
be te nemen
tefoïutie baer mebe be ïanben boerende : (en fcg?eef fp bo?dec£^ iRbiddeuober^
op fobeeïeenmenicgbuldigeremonfïranticn/ bie$- bwgt meïïiec boegen gp met defc p^oceducen uUjc j>
aengaenbe gebaen / ten leftcn mocgt gegeben too?* buienden fuït gaetfen / utoebpan?tenberbïgden/ en »)>
u feïben ongeïijft boen : toant tote faï geïoben dat gp »»
öen aïïe tebeïijfte fati^factie
"" U&tec tegen^ bp gare IBajefïcpt gebaen toero*/ ƒ# Öe reïigie in acgtinge gebt/ aïg gp de belijder^ der
uete boïeantien / fo in't regarb ban 't gunt in be ïan- feïber reïigie toiït gacn befïrgden 5 toie fal Ronnen
benuia^ gepaflfeert bp 't leben ban ben 45;abe ban geïoben dat utoe affectie tot mp oprecgt i$l aï^gp
3lpcefier
a$ baeetta./teaïfieïlen
't tneïlt/ foindien
bernïaerbe
/ feer mgnebuenbentoiitbefegadigen* en goctoeï iït mft
geerne in/ beigetinge
be ïanben
ttoijffjeïë of fp. jgn macgticg genoeg om een bef ï
gaerebertueren of gaer beft beben/omtotborberin* groter getoeït te reumeten / fo faï Merom niemantla*
gebanbe bopage na#ojtugael/èai5eiJBajefïeptte ten te fcggen / dat degenediefmariggcden genoeg op »
boen eenige tebettjöe affifïentie / mitfpaber^ gare den galfe gebben / dat die met begoren Doo? utoegand
jpajeflept£ bueben en reconnnanbaticn ban boe nocg meerder gequeit te uiojbcn : begeerde daerom
boo?t£aen toat meecbet gielben ban gefcbicgte/ en dat fip öeifiedjepgoe trerütïe^an tspjefTaue Tonde
beloofde bat op be boo?f5. poincten refolutie geno*
&
men/ enboojfïjn bertteR op defeuJ0 gare IBajefieptg l^cegötf»/
5&accg^ daeraen
boJgendegeefit de boo^ Ifrée
banbelitb
©oj&et
intentie betfeïaeut foude
' ■ •' tob^den.
' " ■*■
©oacgt ficlj toeöet np den ^mbaft'adeur ^ougïag ©oocljt
©en^trn* <©p Den 11. .«Z^etembn^ toert deiboo?f5. ^ere gebonden/ en fijn <Ö. ernfleïtjft berfocgt de landen
ge ban
baff.xt.eitf ©oocgt bp Den ^mbaffaDeuc 5Nugla0 ontboden / en öadeban ^tate; fo bet ï dienfie te.toiïden doen / Dat met
benDe
Wtte©on
mS die gem berhïaerde / Dan toege« fijnenConinR aen- gpget retacöement benefféng de b?«ben ban fijn €. öcuc
ban gefcg?eben te jijn / dat fgne jtöa&f&pt de^ feïben foude mogen etfeuferen aen fijne JBajefïcpt. (Cen aimbaffa*
^ctjot* ||eere ©oocgt^ ftomfïe toag bertoacgtende/ en Datjie cpiidc De iladcn ban State baer ban bertoitticgt 3ijUen
Seïanb feïöe gem foude toefen feer aengenaem / en dat gp ibé De/ fnlne o?Ü?e fouben mogentleïïen/ a^ na gele 8l*S*
;nnbe/ peeren staten geben foube alle begoojïgRe fatfê* f gentftept handcr fafee entotcontentcmentbanfjjne
OtUbiCtöe f>rfl> * lltrlfü bat fntlï» ïlP»^l>ff<»Mr nirt hnnhc h«r. Imbctieft
hrUnwhcu fnuhc mniirtt hfnthcn tehchnntn ',
factie
:
uiaet
öat
fgne
lEajeflept
niet
ftonde
ber*
',ttëajcft.
bebonben
foube mogen tooiden te begoten/
c
ct
De
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en bien boïgenbe ïjeeft ïjp feftcce JlBifTïtie geconcipt^
eert/ enbefeïbemetfeftecen <£beïirtanbpbenboo?f$.
baec toe bcfïeltbeneffeng fijn €. op Den h» decent*
fytè af-gebaecDicïjt na &cïjotïanb.
3£en naefHefïen 3£eeemb?# ïjeeft fijn <£. aen ïja*
ce Mafeftept geïebect feftcce bucben ban Den ftaüe
ban&tatebanben *8. Bobembng/ en betfïaenbe
Defelbe confoun te $ijn / De poincten Die ïjp ïjace JBa*
/efïept Den acïjfïen befec ïjabbe obecgeïebect / bec*
nïaecbe ïjace lEajeflept Dat fp Die banfjaten fóabe
bcïafïHabbe/ ïjem booj fijn bectceft/ baec op te ge*
ben feftece cefoïutie. <£n aenganbe De fafte ban <6eec*
tcupbenbecg na feftece pjopoofïcn bp ïjace JBajefiept
baec op geljouben/ bccftïaecbe fpbatfetoeïeffectue*
ïrfft Dieg acngaenbe fouDe fcïj$ben aen Den ï|eece
3Mlugbp/ tenepnDe batbp fijn <£enabe aïïe moge*
hjfte ojbje moeïjte gefteïttoojben/batbeboomoem*
obebientie.
De ucïjooju'jne
onDermoeïjte
tocDcrojn
De
tooien geceDuceect
Staten
De peeren
ban iètab
<£n aïfo ÖP boojtg mepnDe fijn af-feïjept ban ïjace
j^ajefïept te nemen/ begeerbe ïjace IBajefïept bat
ïjp noeïj met fijn bectceft fouDe fnpecccDeten tot De toe*
Dec-ftomfïe ban &Bjpt$ / Die men fepDe ten felben Da*
ge geaccibeect te jijn in 'tbooj-ïanD/ en tot Datïjp
fijn cappojt fouDe ïjebben gebaen ban 't gene bp fijn
C in De gennieecbe ^obintien mette peeren &ta*
ten generaeï toa£ geïjanbeït.
^ecembn^
ïjeeftlambet/
De l^eece fijn
^on'tg
aen3&en
ïjaceïaetfien
Jitëajeftept
toefenDetot
tap*

5^e refïeban ben jace 15S8. en ooïi't begin ban öen
3}ace 1589. ïjebben be J^eecen staten genecaeï en
pacticuïiec bec beceenigbe c^cbccïanDen gecmpïou* ,
eect tot mahinge ban goebe ^bonnantien en JBet*
ten/ foinbe politie afé ilcijg^-o?b?e fotcVuatecaï^
te ïanbe / en om te enuipecen be ^ojïogfcïjepen
37?
tot btfmtic ban ben ïanbe / aï£ ban bc gene Die
gebeftineect toacen te gaen tot affiffentie mette Bïa*
te ban ïjace JBajcft. na J0o?tngaeï en ^pangien / en
om be ojbinacig en ectcao?binaci^ confenten ban be*
feïbepjobintien in te bodeeen en te ïiquibccen met
en onbec be J^obintien / en aïfo eenigc i^cijg^obecfïen boben gebane toe-feggingc bp De ïfeecen
Staten aen De cegecinge ban iBunfïec geDaen / aï*
DecïjanDe eer ucfien/inbafien en cobecpen toacen ecec*
cecenDe / en feftec i^ïoofïec / genoemt ^beeft / en een
fleDenen ^taD-ïoo genoemt / ingenomen en gepïon*
Dect ïjaDDen / fïcechcnDc tot Difcepntatie ban De Staten genecaeï/ fo ïjebben Defeïbe Staten baec op boen
nemen feïjeepe infocmatie/ om befeïbe baec obec te
fïcaffenen «aflijbcn anbece totecempïe/ 'ttoeïhbp
Defeïbe becfïaen jijnDe/ jijnmeefï becïopenentoccU
gefeomen / en aïfo De gecomineecDe ficaffc ontgaen.
beriten
2Ün 't begin ban Den 3(ate 1589. ïjeeft men bec*
fïaen ban feec gcoot mifcontentement Dat ben <®bcc* jiKlartert
fïen ^c^nngeïjaDDecft banbe Ibtatcn genecaeï /en %tijtnii
be Staten toebecom ban ïjem / geïijït 5p opentïtjU Jpjg01
©e $eete
©OOCÏJt
ïjeeft ïatcn ïnpben en ooft gefcïj?eben aenbcnïïabe nocgen"
be^ f ucfïenboimj <6eïce en ïiaben ban Eutpïjen / **" oe
neemt
fijn af*
po?t gebaen/ 't toeïnbe Üeece Boocïjt becfïontbat aen be toeïfte ÖP ben 18. ^ecemb. ftilo veteri , bat té ^tat2U*
fi[)tr>ttm gaieiBajefïepttoeïaen-gcnaemtoaggetoeeft/ baec* Den 7. 3Ianuacij nieutoe fïriï / ft^ijft Dat ïjet niet
!SS?ïSn om ïjp Den $. gjanuarij i* 89. fïcïj te Ijfobe ïjeeft ge* Doenïijft toa^ eenige pjobrfietetoatccinïiijnbccKte
föngeiauö tcanfpojteect / om ïjace Ifóajefïcpt ten ïjoogfïen te bjengen / Dan Dat ïjp Ijoopte Doo? etïijfte Coopïupben
kanten te boen ïjanbelen om etlp goeb en fpijfc en
m uec=
bebanften en fijn af-feïjept te nemen / Dan toecDe ïjem in
anbece toacen baec in te boen ïebecen/ mibt^batïjp
\mku
aen-gefeptbatljPficbbenz. tot Cucïjemont foube ïa*
ten binben / geïrjft ïjp btbe en bp ïjace Ifêajefïept toe* ben Coopïupben baec anbece toacen toebecom in be
foube ïebecen. ©oo?öec£ fcfyqft öp boo| ant*
gelaten jijnbe / ïjeeft ïjace JlBajeflept ïjem gebaen fe* pïaetfe
tooo^beopïjetfc^jjben
batbefeeecen lflabenboo?f5.
fceteboïeantien/ obet't ouabetcactement/ 'ttoeïft aen ïjem (jabbcn gebaen en ïjem gebeben
bat ïjp ais
ïjaeconbecfaten ( tot fecouc£ ban Den ïanbe gefon*
Den mbe fêïbe ïanDen) gefe^iebe/ begeecbe Dat ïjp nu ïjet ©abeeïanb met fijnen bienfl foube boo?fïaen/
De ifeecen Staten ecnfïcïijft foube cemonfïcecen / Dat geïijfelp tot iiie tijb toe gebaen ïjabbe/ bat fuïr aen
Defeïbe betec getcaeteect en in De fïeben / fuïr aïg ïjem nopt öabbe gefaeït / maec Detoijïe De Staten ,
anbece ban ïjace natie / moeïjten ontfangen too?bcn/ ïjem boo^ fijnen getcoutoen geïepfien Dienfie / fo on* '
amaïbaettebectointecen/ enboenbebaermebeïjaer getcoutocïijftöaDDen
getcaeteect/ toienocö/ fotoa^ "
gebiebeniffe aen ïjaer <&. berfeïaerbebat fpnietfbu* ïjpentfïoffen Daecauffs 3n fcöepben / en Dem een 3eit »'
De bïijben in geboefte ban aïïe goebe bmnbfctjap en ïang bp ben^al^gcaben $u begeben/en ïjem inBcanït* »
aïïiantien te onbectjouben / en booj De becfenecttjept cijn en ^ongacpen te ïaten gebmpïten/ boeïj inbien ,>
ban Den flaet ban Den ÏanDe aïfuïne fo^ge te Dragen ïjem Daec bat geïuft toe-baHen moeïjte / beeïjoopte „
aïg boo? öaec epgen confecbatie / en öeeft ïjem Daec bat geene ïjogc noeïj nebecige fïenben of pecfonen
mebefijn beeïof en affeïjept gegeben.
Öem fuïr in acg fonben nonnen af- nemen / inbien "
Cn baec na fijn affeïjept genomen ïjebbcnbe banbe fnïrïjet©abecïanb moeite te toiebccgeceicïjen/ ban "3>
i^eece ^mbaffabeuc <Dougïa£ / en o^b?e gefleït / bat ïjp ïjem bootenen brijen ^uptfeïjen ïjielDe / engee* "3>
Deantbioo?beban ben Coninlt ban &cïjotïanb Doo? nen <*Êngeïfe / Die men 5iim Dienfl piefen fean / geïijft »>
Denï^eeceffigent *©?tcï foube obecgefonDentoojDen/ geDaen toect/ en men foube niet bebinben/ Dat fo »
en ontfangen tjebbenDe De anttooo^be ban ïjace D&a* toanneec ïjp upt Den bienfï met eecen berïaten faï toe*
leftept op De poincten ban ben 8. 3&ecembcc aen fen/ bat öp fo ïjaefl / aï^Sfffeïfïepn gebaen ïjaböe)
ïjace IBajeflept geïebect / met fijne pafpoojte en an* met ben bpanben communicatie foube ïjoube/ of in J>
Dece bepefeïjen / en ïafl aen be êeecen Staten te p?o* Dec feïbec ÏanDen upt en in teeeften / ïjoetoeï ntfdïtt
eticecen Dat De bcïoofDc affiffentie / tot bojöecinge bp Den Staten aïïe fijn toeï-bactt ge^aeït / Daec tegen "
ban De boo?genomenbopagie na po^tugaeï geacco^ ïjpfcbaDeenongeïuft öabbe geïjab/ 'ttoeïftöPÖenbeect tegenf Den 20. ^januacij ftilo Anglkö geceet ïieben tot toebec anttooo?b niet ïjabbe toiïïen bec*
tnocïjt toccDcn geïjouben / ten epnbebat booj ïangec becgen. 3©at aenging beg bpanb^ geïegenïjepb /
bectcen geen* onbienfiebooi öeboomaembe bopagie fcïjjeef ïjp / Dat fieïjraï-om in 't ïanb ban<©uïic!j
foube too?ben gecaufeect / toaec toe Den f eece ,&o?itg fjin en toebec becfp?ept ïjabbe/ ban geïijften ooft in 't
en^acïtïjen ooh feec ecitffcïijït becmaent gabben/ ïanb ban ïteffeï en Daec omtcent tec 38^eger geïept
ij? fijn C upt Honben gefeïjepbeftben 15. en Den 18. ïjabDen/in 't ïanD ban ïtcffeï 5u ©enca ïagen De^ j|ec*
in Eeïanb geaccibeect / tmméptm ioïïanb gecepfï ren ban Dec ïfojft öuptecpe fïeeft 100 pcerDen/ m J»
87 gtaïiaenfe
3ijnbe / ïjeefïïjp ben 15- lanuacijfijncappo|Cfeïj?if^ Eebenum
te boet / t'famen
arm boïït Die toeï te fïaen foïbaten
toaren / fo men maer boïft
teïijft obecgegeben,
JBpfuïïentec geïegenbet^aetfen bjebecfcö?tjben bp De banb DaDDe/ öetHo^epnfe Regiment ïjaDDe
t Dagen te bo?en in'tampt €?ieftcnbeeft geïegen
r r j ,tt i ïjoeDatbeiètaten genecari§ieenanoc$goeööfljön* noeïj
500 man Die feer toeï te fïaen toacen getoeefï/
KSOl,$ } benïjcbben/ Denboo?f5. %im®60t§t /mitfg&ec$ flerft
fomeumaec
boïftïjaDbegeïjab/ fnnbueftoaégeba*
■■ JEeefïec Soatt ban Dec ffl&cUé bepDe Dec ïiecljten
boeteeen / obec ?ee na ^cöotïanb te fenben aen Den teect upt '£ (^cabentoeect.
©an gelijften fcïj?eef öp tec feïbec tijb aen be ^eccen
Coninït / om DefeïbC fafte / en Den Coninfe te órtöet*
ticfyttn ban aïïe be geïegentïjept banDefefcïjuït / bat 2$actïjoït en €omeïi£ ban <öent / bat be betoufïe
be gennieecDe^ ^obintien en bpfonbec bit ban Jfóï* bingen nu beecbig toacen/Dat fp lieben nu fouben ma*
ïanb en ^eïanb baec in in'tminfïe niet toacen ge* ften bat jegen tooeniöbacï) (bat foube toefen ben 1 .^ïa*
ïjouben / *en boo?bec upt teteeïjten anDece faften in uuatg ha Den nieutoen flijïe ) fouben beecbig 5511/
jaceinftcuctiebecmeït.
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<&fb«nk
beeft een
aenjïag
opjüttn*
inegeti
foooj/ban
ing niet
00}ti

Vijf en Twintichfte Boek.
mant fp tot 3Doe£butg en^euteeuminDerDaeftfo
lange fouDen in treeften in guamifoen / en Datter
ooftfcDcepcïijft beboïen fouDe merben Dem te geDoo?famen / pet maft Die ban 3£oegbucg / ^eutccum en
'g ï$cercnbcrge te geïijft bebolen uxrben / en öat met
aïber ui / Dan Die tijb mag Hon Dat bp mof! anttooo?*
öc Debben of fp milücD macen of niet / en of fp Dem te
Degen gcDoojfaemDept fnïïen ïepfïen of niet / fonfï
miï Dp Bet niet Doen/ DattneDe ooft pïeng fijne cupteren en ftnedjten fo upt25on genomen macen / bp
Der IjanD ooft inodjeen nomen / Dan Dp miïbe Die baec
lip Debben eer Dp 't bcgeerbe te Doen / en Dat fp fouDen
maften Dat fijn ponten Daer nomen/ fonfï en mag
öacrgcenraebomDeföupteren ober te brengen/ Dp
ïjaDöc ooft een Pont met liet pg feïjaDe geijaD / ï)p biD
batfc nu geen bïijt millen fparen / mant Daer ujcïbaect Daer aen ïacD/ en begeert tertïont anttuoojttc
fytbbtn I en toiï ooft geen ujeembe jèatie Daer bp Deb*
ben Daerommoet men Dem Dan t0eDetlantfeftnecD*
ten fcDicften / £c.
3£en boo?f5. £>cDenft paDDe een aenfiacD gemaeftt
Doo? 2 Doggeren ban Bimmegen Die upter fïaD getoenen maren / aïg De Conin&fe Die in-genomen DaD^
Den / Defe ttuee DaDDen bcrfïanD met tmee anDere bo?--geren binnen Der fïaD Die fp met gelD Daer toe geftogt
DaDDen/ om opfeftere pïaetfe De fïaDg-muur te on*
öergraben en Die met SSug-poeber te Doen fp?ingen /
Daer op &cljenfi / Die op tmee anDere pïaetfen Der
f!aD eenen lofen acu-bal fouDe Doen Doen / om De oog*
Seren en foïDaten Decmaertg te ïoeften/ enfpOaeccn-tuffcDen op De anDere beflembe pïaetfen in-ftomen
en Den af fo obecbaïlcn fouDen/ Den aen-fïacD mag mei
aengeïept Dan Det geblaft aen tmeefaftcn/ Detcene
mag Dat Dp aïl c §ct boïft Dat ijp Dier toe berfocDt DaD*
De niet en benuam/ en Det anDere Dat Det mater of ce*
bietc op Den grraemDcn nacïjt fo Doog mag / Dat Det
onmogelp mag Dat Dp fnn boïft Daer aen honDe tyen*
gen/fo Dat Den aenflag te becgeefg mag en te niet liep.
b'<&o?fa»e ban tiet mifnoegen Dat&cncnft opDc
Staten DaDDe/ mag ecngDecIg Daer upt beroojfaeftt /
Doo? Dien be&taten met Dem maren beraccojDeert
öat Dp Det ober -quartiec ban <6eIDeeïanb acngenomen DaDDe te befcDermen/ op feftereconDitien/ aïg
öatDpfeftec getaï töuptecen en &olDaten fouDe ïjouDen op De contcibutien Die Dp op Den bpanD fouDe
Dalen/ opfuïfteguartieeenaul Demjojarengeaffig*
tieert/ macr &cbenft Defeïbc conDitie mepnig act)tenDefocDt Debetaungete Dalen Daer DP bic hrijgen
feonDe/ niet alleen ban Deg bpanDg boDem / maer
op De naburen Die neuterael maren / Daer Dooj be
Staten Dageftjc grote ftïacDten Dooien en ooft met
ccpjeffaïien geDjepgt merDen / en Dat meer mag /
aïg't Dem te paffe nuam/ fo DeDe Dp Derebieren en
fïromen fïupten/ en Dieft De ^cDepen op Dieberïi^
cent maren / fo Datfe niet op-maertg baren mocDten/
ja tafïen ooft De penningen ban De Eiccnt aen / alg
Dp Die ban Doen DaDDe / maeftte ^cDanfen op De
cebieren / fo Dat Dp Dem Diftmiïg roemDe mecfler
ban De rebieren te mefeth Boo^Der^DaDDenDe^taten abec fijn boïft geen commanDement / paften op
De bebelen banDe^taten niet/en Dp maeftte fuïfic aen(ïagen afé Dem goeb bocDte / fanbee bic met be Staten ofpemanben te milïen communiceren of beraetfïagen/ fo bat Dien DanDeï De Staten niet mei aen
cnfïont/ mant Dpuep mijt en jijt/ fonDceöiftmi$
te boren te oberïcggen of Die pïaetfen DieDP innam
Doubaer maren / en fo gelegen Dat men Die fou$e
ftonncn outfetten DcjS nooDjijuDc/ anDerfintg maö
Dp mei een ftïoeft erbaren en flout foïDaet/ Diealfl
paö gaf fijnen bpanD mclonber ogen bo?fïe fïen / en
mag ooft ban befeïoe feerontfïencngeb?eefi / enaï*
Doemel De Staten in fijnen Danbeï geen beDagen
Dabben/ fo bo?fïen fp Den niet openten tegen Dem
fïeïlen/ mant alfl pag gaf fepbe Dp op Den-ïupben
met te paffen : Daer tegeng DaDDe Ijp ban De Staten
geen goeD genoegen om Datfe Dem niet afleg en miï*
üen laten abfofutelijft begaenna fijuepgenbegeeren
cnmilïe/ enljemooft tcïftengfobeeïegeïDg/ bib?eg
en ammonitie ban mapenen niet mifDen laten bofgen

aïgDptöagepfTcDenbe/ en fepbe ban noDcteDebben
tot pjobianDcringe ban De fleDen onDer 3tjn rom manDement fiacnDe. tyn ftïaegbe fcer ober be ièta<=
ten / Dabbe ooft perfooulijft in <&ngclanb gemeefi/ na
bat Dp 23on Dabbe in genomen / en feer ober be Mz*
ten geftlaegt / in boegen bat be <£oninginne in firn
fabeuc aen De Staten ooft gefcD?eben Deeft / Daer jc^
gen De Staten Dare IBajefïept Doo? Daren eigent
^telaen Dace jBajefïept Debben Doen bertoncn Dat
fp Den boojfj» ^eDeuft Debben betoont alle eer en
b?untfcDap / en geDaen fo getroume affifïentic / aïg
Doe ter tijD Den f!aet Der boo?f5. lanDen eenigfintg
ftonDe Dragen : en namentfijft Dat fp Dooi De Staten
tian ^oïfanD mepnig tnDgna fijn meDerftomfteupt
<5ngcïanD Dem bobenafle anDere nootmenDigDeDen
DaDDen geafTifieert met 14000 gulDeng in gereDcn
geïDe/ omtcmo^Den ge-empïopccrtfototbo?Dcrtn*
ge aen 't fecourg Der fïaD 25on / aïg anDere noDige
Dienfïen
Den ïanDe
en ban'tquartierban<6eï?
DerïanD: ban
Dit fpeet
Dem feer/
enDitnaniDpfectp.ua?
Igften / gelijft ilt gefien Debbe upt fefter miffibe ban
eenen Ifeneift JFecfteng / fijnen SCgent / gefcljjcben
upt 'g <!3?abëiimccrt in Date Den ij. 3rcb?uarjj iT89»
aen Den 'IfiDbocaet ban Der Gaffelen aïg Doe monenoe
in De (CDorcn-firate in 'g <*5?abenDagc / aen Den mei*
ften Dp onDer anDere fcDjijft Dat Den obcrfïen ^cDcnft
Dem niet bojDec meent te bemoepen / nocD Doolj fijne
nocDte fijnen ontfanger/ metecnigenontfangban
Hittnttn nocD ban contributieh / macr fo Die met
goeDeojD?e merben ontfangeu/ fouDen Die (frDlöft
Dp ) mei fo beefe upt-bu:engen Dat Daer mepnig lafl
fouDe gefcDieDen. ©oo?tg fcïjjyft Dp onDec anDere
nocD alDug : 3[ft fenDe H & D'ec Coppe ban een
QExtvatt/ 't meïft^teïin<engeïanD aen Dace M&
jefïcpt ober Den peeren obcrfïen Deeft gep?efen=
teert/ (en mag 't gene Dier bozen berDaeftig)Daer
tegengmeDeromfaï
gcfelucbcn31 /ft'tmelftniet
anDerg
en mobcect, merDen
Dan bitterDepb.
bibDefoeftt
en arbepb alle mitigatte oftberfoetinge/ mant aïg »
Den <®berfien oberDenftt Den fyitf ban SterflTcngge*
fcDicben bp banDec3©arftegeparapDreert/ en Daer
beneffeng Det remonfireren in <£ngclano / fo berïieg
iftmeer in eenen Dag/ Dan ifttn eenen maenDfouDe »
t»
minnen / en mat profijt ftomt Daec upt ^c.
©oob ban
^tn f. januari) 1 5 8p. fïojf tot 23Iopg CatDarina bicjjs /
De JlBeDiceg moeDer ban Den (Coninft ban ©laiiftcijft/ Cattjaru i
ban een berouDerDe ingemo^teïDe berftouDe fiefttc / lian
ben
inoeöcr
Daer nocD een queïinge Deg Derten en een uoojtfetoe
imwk
gefïagen mag/ fu mag een ©?onmeDie feermocDig/ ban
DobaerDig / ïiftig en tot oberDaDigen fumptu^
eugöept genegen magi / en Die Dooj Den op-roer / IDcanK*
Die fp menigmael bermeftt en toe gefïooftt DaDDe /
Den Dact en niib Die De boomaemfïc ban öjanftrijft
onDer Den anDere DaDDen / en fp mei 30 jaren fanft in ttnWvi
ntp/eu
tg ban
't ïïijfte geboet/ en onberDouben DabDe/ alle auto* rcmöme,
ritept tot Daer troft / om Dare grote ambitie en lufl ben/na^
ture
tjaer atIe*
Die fp DaDDe totDct DcctfcDente bluffen./ fpboeDeDc
Derten ban Date fonen met pbeïe Dingen en melïufïen/ fFol. 5T.;
fumag ebenfo fumpttfeugen ftofMDft intijDenban
bjcDc alg in tgDen ban oorloge/ Daer mag ban De
2Cfïronamepng / Daer fp feer beeïe ban DielD /
booifept / Datfe aïle Dare fonen tot Comngen
foubcfen/ Detmeïfte op Dat fp't niet en foube fien
gefcDieben boo? eene D^aebige fucreffie in 't Caninfe*
rDfte4)an ©?anftrtjft/. fo Deeft fp bp Daer felbenbe*
• .lol)
DacDt / om fo Daefl Daer foon Carel De I X.. De Dccc«=
fcöapppeaenbeect DaDDe/ eenige nieme •ConinftrD*
fteubnpten©|anftCDft gelegen boo? Daer fonen te be*
ftragtigen / alfo Deeft fp gepractifeert Dat Daren foort
iïenricugDeCroonetoan #olen beftomenöeeft/ en
na Dat Daccn.fonc Carel D00D mag / en Dat Henricug
Coninft ban ©^anftröft mag gemogen/ DaDDe fp Daec
na geerne gefien Datftaren jonftfïen foon f raneopg
De€oningimie ban<ö.ngelanb getrout Daöbe ; bocD
i0 't felbe ooft gefaifgectt/ fp mag feer ftofêeïijftui
timmecagienen geboutoen te Doen maften, l©antfn
bp-na Qber-aï grote geboufejen begonnen /macr geen
boï-epnt en boïmaefttDcbïienDe/.meenDc Daerboo?
De D00D te fUuten / Die / boïgeng Dare meen ing* /
Daer
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[jaer ectfï foube ftömen oberbaïïen aïg bieftofïeïijfte
tbificitn foubenboï-timmett sjjn. .JIBaer toant ïjaer
booj beSCftcononnjng of&terrc-ftijfter£ \ bit fp al te
Stoten geïobe toe fteïbe / bermaent toag ƒ bat fp ïjaer
ban fint <&crmano foube toatfjten / tjeeft fpaïïebe
plaetfen in ©janftrp geleden / en bit met oefen na*
me geuoemt 5p/ geïp baet fobanïge bede gebonben
toerben/ met eenen gtooten pber gefeïjout/ fobat
fp ooft niet ïaugebettoefbe/ omtrent ïjetftafïeeïfïnt
<j5erinano / afè ben fóouinft baet na toe ttoft / om
ïjem te bermaften en bednfïigen / 't toeïft ïjp biltiailg
pïceg te boen / obermit£ ïjet fdbe nafted £et aïbecbermafteïpfïe en fcfyaonfte fped-ljup£ i$l bat be
itomngen ban ©janftrp ïjebben / en aï^ fp baet
maer een ftïepne bermaninge ban fïefttc of quaïp*
Ijepb ïjabbe of geboeïbe / toog fp tctfïonb ban baet
en mcenbe aïfo beboobteontbïudjten: maetaïgfi»
aïfo op btn name ber plaetfen fag / en be boob meen*
bttt bebnegen / fo ïette fp op bm naem bet menfeïjen
niet : toant 3jttfiu£ &angecmannu£ een geïeett
#octo? in be ideologie ban be töoomfe reïigic / baet
fpbeeïe af öieïb/ toag aïtijb omtrent ïjaer/ om ïjaer
te troofïen / fo ïange fp op ïjaer fïerben ïag. ©aer
3ijn berfdjepben fcïj?i)ber# bit bede ban ïjaer gefdj?e*
toen ïjebben/ 't toeïft top aïïegboojbpgaen/ om bat
be fommige feer partpbcftjft gefcï)?ebcn Rebben. <&m
be boob ban beft grote b?outoe cn&oninginne/ en
be troubeïen bit atëboe opgerefen jijn /oaer booj
©2anftrp in geen ftïepne bertoarringe quant/ foig

baet niemanb bpna getoeefï / bie in ïjaer boob offier^
ben feer berbïijb of behoeft $ getoeeft/ toant beft
opgerefene beroerten ïjebben ïjaer in 't bergeteï-boeft
geb?agti ben ftonfnft Ijttft ïjem met aïïe fijn ïf>ofgefïh in ben rou geftïeet/ be tapijten en ftofïcïijfte
beïjangfden boen af-ïjangen / en be mupren ïaten
ftoatt bertoen en met tranen befcïjiïbctcn / epnbcïp
i$ ïjet bobe ïidjaem fijn£moeber3 in^.&albatojg
ftctfte gefïrït / om ban baet na &. <55enijg berboert /
en ter geïegenber tijb bp ïjaren man ^enrift ben ttoe*
ben / bit fp een nietoe tombe ïjabbe ïaten oprechten /
met een bpfonbere magnificentfe / op bctoeïfte / fp
nocö ïebenbe/ fjaet epgen btelb ïjabbe boenïeggen
neffeng bat ban ïjaren man / maer obermib^ be ï*o*
ninft ïjaren foon in 't feïbe jaer ban eenen jBonnift
beemoojt toierbe / en bt oo?ïog feer ïjcftig toerbe ont*
fïeften aenaïïenftantcn / fo bleef ïjaer ïidjaem ïan*
gen tijb batt na in befeïbe Capeïïe / baer ïjet %i)h in
ncbee-gefet toa£ / fiaen / ongcacïjt fonbet begrabeit
te toetben. &p (iet beeïe grote fcïjuïben achter / om
betoeïfte te betaïen/ aï be obetbïocbige enfóoninft^
ïgfte meubeïen / bit fp öabbe acötcr-gcïaten / tot ©a*
rij^ opcntnjft berftocljttoerben/ en baer toe niet be^
fïanb nocö genoegfaem toaren : toaerom beel ban
Öaer fcljoon en machtig öutodijr>gocbopentujftbp
becreet bctftocljt toerbe / en aïfo öeeftfp / bit geacht
toerbe aïïe Itoninftïijfte magnïficentie cngrootïjepö
te böben gegaen te toefen/na (jaer boob onbertoo;pén
getoeefï te jijn ban be conöitie ban pnbate menfeïjen.

faer-bicöt op 't af-fletfcen éan Cattina be ïtëebïctè-

©en ober*
becneue
ban25eïs
een op
^oom/en
hapttepn
^noïltis/
boeren De
öocl)tecen
ban oen
|)eece ban
^Becoöe/
55acon
ban $e«
terfom tot
25er5cn
op Soom/
*t toelk
feet tnia«
Ipgenoi
metttoett,

Catrlna ConlngX Moeder die de dood te bedriegen fbCht >
Is elntLIICK Van de dood oVerVVonncn en tonderbroCht^
5fn befen tijb / namentïijft ben 1 1 . januari) / ö^ teren ö^n ^^.bagen te boren ontboben ïjabben / en
ben ben oberfïen £ïJï5o?gan/ <6onberneur ban bergen bpfonber be onöfïe 3Iuffr.?Cnna ban Üerobe/ be«=
op^oom / en ïtapitcpn $*nolï$ bepbe€ngeïfe/ be toeïfte baer bp ontboben ïjabbe/ bat§P Dacr foube
ttoee bocöteren ban ben SSaron ban ^etetfom / too^ nomen berïoffen en erimeren uut be erttemitept/
ncnbe op §tt ïjupg tegifeïmonbe/ upt ^o?b?eeï)t toeg toaer in fp ïjaer toa^binbenbe/ aï^ namentïijft bat
geboert na bergen op ben Eoom/ baer fp in guar- ÖareBjou-moeber aïïe gereetfcïjapgemaefttöabbe/
nifoen ïagen / fp toerben met een oo?ïog-fcïjip ber^ om öaer tegen ïjaren banft aen '^ bpanb£ sjjbe te tonboïgt / ban niet geftregen / be moeber geeft ïjaer boperen/ en aïbacr tegen ïjaren banft/ toiïïe en con*
ftïacïjte aen be peeren Staten generaeï gebaen/ en fcitntit in ïjutoeïijft te bcfïeben aen ïjaren Coufnn/
rectjt en jnfïitie baer ober berfoeïjt / be fafte toert feer ben J|ecre ban Motitfaaitf ban bc Jpapifïifc religie
Öoog genomen / bpfonber ban ben Hbeï / bit feer rie* toefenbe. €n aïfo ïjp (te toeten iBojgan) boojïjet
cöangecenenbcrtoiffeïen ban be giiarnifocnen fag/
pen ober b'^ngeïfe / en batmen fuïje op be ïjoogfie bat
fone p?efentie baer rtobig toa^ / en bat öp Öem
ÜraffebeDoo^betefïraffen/ anbercten erempïe/ fo
bat ïuer ober een groten aïarm toaö. ©c peeren geenfïnt^ ban baer en moeïjtabfentcren / niet tegen*
Staten generaeï/ benïïaebban^tate en fijrie^r* fïaenbe fijn öoogfle begeren toa^/ om mettec boo?*
ceïïentie ïjfbben baer feftcre gebeputeerbe en com* fepbe 3[uff contoe te toefen / fo ïjabbe ftp nodjtang bt
miflariffen gefonben / bit ben 28. ^annarij aïbacr fafte uptgefleït / en '$ \anb$ faftcn fijnöer paèticu*
nuamen/ en ö^bben benboo?f5.Uèo?gan/ enbocï)* liere affairen gep^efercert. ^ngebaïïc ftn nocï)tanjJ
ter / genaemt ^Inna / geeramineert en onberb?aegt/ '^Hanb^ recötert tegen fijnen toeten of toiïïe eenig*
fp gaf boo? anttooo?be / bat fp niet ontboert en toag/ flnt£ foube mogen gebioïeert ïjebbcn / fo bab ïjp oot*
maer bat fp met Ijare b?pe toiïïe met ïjen-ïieben geba* mocbeïp/ bat ïjem ïjtt feïbe foube mogen bergeben
ren toaren / ja bat fp jen ontboben ïjabben. <De en gepatbonneert toetben / boeïj aïfo be boojfj. i|ee*
Commiffariffen beïa^en ben <6ouberneur IEo?gan / ren Commiffariffen berftïaerben / bat be lieren
wpt ftracïjte ban öare commifTie / bat 0p ïjen bt Staten ten opficn ban 't gene gepaffeert toaj? / en
boo?f5. bocöteren pjompteïijft foube ïaten boïgen. beftïacïjten bicaenöaec gebaen toaren/ bp be moe*
J£p gaf baer op boo? anttooo?be / bat ï)p aïtijb gene^ ber ban be boo^. boeïjteren / ban meeninge toaren
gen toaé getoecfl om ber If ceren gentraïe Staten be* Dem te bepo^teren ban fijnen goubernemente / fa
beïnateftomen/ en ïjcm obebient tt tonen inalïe^ bab ïjp Jaer / batfe be ïjanb baer aen foüben totïïcn
toat ïjaer <êb. fouben geïieben öem eenigfin^ te rom* Öouben / bat öet feïbe niet en fonbt gefeïjieben fonbet
manberen: bat ï)P noefttan^ niet enbermogtmijn boo?-toeten ban ïjare .BSajcfïept/ aïfo ïjpöoo?öare
Creëren Staten bebeï in befen na te nomen/ ten #©ajefïcpt£ recommanbatic en promotie m 't feïbe
toare be boeïjteren getoiïïig toaren baer toe teber* gonbernement geffeït toa^ / en fo fnïr qeftt)iebe bp
fiaen / of anberfint^ bat beftïbe Ifött ban ften-ïieben gare Jltëajefïept en Staten t'famenj of immcr^ bp
gebifcbntenteett ïjieïben» %&t Commiffariffen ïjeb* SarelBajeflept^ abbijg / fo foube öp be patientie ne*
ben ijen aengefepb / bat befé fafte bp be peeren gene* men/ en bennen bit bt reconipenfie te toefen boo£
raïe Staten en èabe ban Staten ten fjoogfïen getoe* fijne eontinneïe bienflcn/ ban ben beginne ber 00?*
gen toerbe / geïijft of fp-ïieben be boojfë, bocöteren ïoge ben ïanben getroutodp betocfen. 5De ftapi*
met btoïrntie of anbere fïniftce mibbéïen ontboert
ïtnoïïi^ bejegenbe
Commiffaril
met'
aïïe beïecftïjcpb
/ boeïj bcfiufüneerbe
ooftfcnban mebr
be bocjjj*
liabben/ niettcgenfiaenbe bebocöterenfdf^anber* tepn
fint^ berftïaerben. &p berftïaerben baer op / bat fj? ter ontboben tt toefen / en bat fp meöe ïjem gcftïaegt
meenben niet anbcrjS gebaen te ïjtftben/ ban 't gene ïjabbe/ bat ïjaer moebet (jaer aenbegbpanb£3ijöe
Ijcn-ïieben naer aïïe gobbeïijfte en natupdpe reeft* Öabbe toiïïen béngen/ om ïjaer aïbaer tergeïegen*
ten gcoojïoft toag en mocï)tbefïaen/ en baer toe fti ber tijb ten ïjütoclijft te bcfïeben tegen ï),acc banft /
tm fjoogfïen toaren berobligeert/ btvjyiz be bo$* toiïïeenconfcicntie/ aeneene bit be^apifïifereliöie'
toegc*
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382. toe-gcbacn toa£ / en beVnrjïe bc- falie nu fa berbe ge?
nomen toag bat Det niet anbct£ en aonöe 5ijn / en Dat
Du mccnDe ban fuïfte quaïitept en gefïacfjtc te toefen /
Dat fp acn Daer miuber niet toag befteet. SSaDen
Dactom t'famentïiju De peeren Commiffarifen De fa?
beun beften te rapporteren aenbe peeren Staten
generaeï / töaeb ban Staten en fnnc €rceïïentie /
en DatDcfcïbe fouben geïieben bemoeöer baertocte
inbuccren Daer confent baet in te blagen/ Daer ïie?
ben en Daer-ïieDen DocDtecen in genaDe aen te nemen/
en te betgeben Datfe fonDet Daer confent be boeteren
tnet &aer goebe toiïïen tneDe- genomen Dabben/ ttc.
Jbp fcDjeben ooft feer ootmoebige öcleefbe b^ieben aen
be'éeecen Staten generaeï / föacb ban &tate / fijn
«Excellentie / ben ^cerc ^tbbocact ban ïf olïanb jBee?
Jïer Éoïjan ban «EBlben -^arnebeït / en anöere baer fp
meenben eenig fabeurbp te fuïïen binben/ en beben
fo beeïbat be falie m't ïaetfte na grote moeptenbace
bp bleef.
©en H.^anuarp $ijnbe foïbaten ban i&ieï geïi>
natte tot
nelijft aï t'famcn iu ïDapenengetoeefï/ en metblïc?
genbe baenbcl naDeg Bmpt-man£ Oouncc <Dirït
©ijg3) logement getrocnen / en Debben fijn ï£up£ ingenomen/ cocpenDe batfp ban Dem toilDen betaclt
toefen / en batfe fnne rebellie en oppofïtie tegen öet
ïanb en beï|eeren Staten nietïanger toiïDcngeDo?
gen/ toiïïenbe Dem in appjeDenfie en berfeheringe
nemen / en Dem be Jf eeeen Staten ober-ïebecen / Die
Daer toel fonben betalen / en biergehjïte meer. ©en
IHmpt-man bit rumoer Do?enbe/ Deeft Dem niet boj?
ben pjefenteten/ ban beeft <£l)Hfïiacn Den ïanb-fcD?D5
ber/ en ttoce of bneanbere onber Den-ïieben gefon?
Den/ be foïbaten beefenerenbe bat Ijp met be peeren
Staten geaccojbeect toa£ / en bat CD?ifïiacn neer?
toaect£ baren foube/ en geïb Dalen / belobenbe Daer
(foi. po in 8 of 10 Dagen Djie maenben te betaïen/ en gaf
Daer feer goebe en fcljone tooojDcn / fo batfe Die baube
been ftecgen/ en jjcObcnbe Staten baer uptooifafte
oenomen Daer banbeftaD teberfeneren/ en ooft met
Den boo?f5. ?dmpt-man te acco^beren/ Demrebeïijft
contentement gebenbe.
*^P Debben öicc bojen aen-geroert bat fóijnbeeft
m <©ku banbe
bcöan
Ibpaenfe belegert tocibc. ©e Staten toaren
MM&
Dacr in feer begaen / betorjïe fp toeï toifïen De pïaetfe
niet te toeï ban ©ictuaïie boo?fïen te toefen/ en bat?
5J,
Schenk/ men boa» De onbequaembept ban ben fapfoenebaer
raeK1« flualijfe en feer beftoaeeïijft eenige bib?eg en munitie
SKSe
Dabben eenige booj-ge?
«eereban * fowbe
flagen nonnen
of men innietftrijgen/
en foubefo houncnljanbclcn
teWc^
w Utó*S fa/ om ^an oacc CEIU8 3°cö m ^ecft lt ooen hengen/
Sn Sao*. bocD ten ïeflen $ goet gebonben batmen foube fïen be
bib?c£ onber ïBijgau^ sijnbe/ bit boo? 25erft gebefïi?
«eert toa^ / baer binnen te ujengem J^ier toe toer?
Den gecommitteert Den <!B?abe ban ^penacc/ De
Üeere ban©iïïeer^Beït-maerfcl)aïh/ omoptoaertg
te tecchen met een Deeï (0o|ïog^bolh te boet en te
peerbe/en 't feïbe te communiceren met ben <©bec(ïen
^cljcnït/ en baer toemebetegebmphenljetfórijg^bolu bat hu baer uobcn gabbe/ en aïfofptotKlern?
ïjcm toareii genomen/ (jabben fp Sctjenh ontboben
om aïbaer bp öen te ftomen / om met ïjen-ïieben te
communiceren op bemibbeïen ombe^tab 23erftte
rebictuaïiecen / maec aïfo ben (©berfïen ^cïjenft ont?
boot bat Dp aïbaer niet uonbe ïiomen/ ter oo?fafteban
feïtererpïoitbat l)p boo^ tjanben öabbc / ber-öaïben
t)ebben be gebeputeerbe banben Uacb ban &tate
Die aïbaer mcDe toaren / Den boojfj. ^eere <0?abe ge?
beDcn Dat ïjp fïct> toiïDe ïaten binDen te Eebenaer 1 en
Den booifj, ©berflcn aïDaer te ontbieDen / in't toeïfce
aï^ fijn (EBenaDe fonDcr tcgen-fpjenen öaDDe geconfen?
teect/fo 5ijn De onebcn Die fijn «EBenaDe aen Den <E£ber?
fïen fonb/ toelïanftfaem befïcït getoeefï/ boeïj ont?
boot Den #berflen öoo? een CDeï-man aen fijn<6ena?
De Dat ïjp fïcbDaec foube ïaten binben/ entroabaer
Doen baten jït benen/ en na Dat fp Ijen metDenanDe?
ren ïjaDDen beractfïacgt / en aïïe^ gereet öabben bat
fu ineenben l)en tot bit erpïoit nobig te toefen / fo sijn
fp De ribiere tot Diberfe repfen gepaffêert/ en gere?
palTeert/ en met grote moepten geatribeect aen fe?

ner ^o?t en fterïtte / Dat ben boomoembeu ^berfïen
^cbenït eenige boo^ïeben bagen fjaböe in genomen/
en Jebben boo^tg op ben 28. ^lanuarp öet conbop
beginnen
te bo|Decen
/ en ïjeeft 3c&cnft toagen^/
bctatlt 't ge?
nemen fdutïbig
toa$banDcboo?ïcbcn
tm
epnbeombietetoilïigcctemahcn: Defen niet tegen?
fïaeuDe en ïjeeft ïjpaï^Doen niet meer Dan 25 of 30
toagen^ in Die quartieren Uonncn beftomen / ber?
mit£ De <§paenfe Daer ban toetenfcöap gehregen ïjeb*
benDe / ^en-ïieDen 't feïbe met grote Djcpgementen
ontraDen en berboben Dabben / 't toeïtt ficnbe fycbbm
fp ^toagen^ ban Ötcecöt geïaben/ bit met öen
fouben cepfen neffen^ b'anbere / en jjebben ban bt
ïicïjt-getoapenbe compagien ruptecen bertoiïïigt tot
160 toe / ttit eïr een maïbet fto?cn$ op öare paerben
Öebben genomen / en jijn fp-ïupben te boete getoa?
pent met bepienenin beïjanbóp toeg gefïagen / in
boegen bat fp op toeg 3ijnbe / te toeten : be boomocm?
be (EBrabe ban Mmt$l ben Coïoneï ^cfjena/met Den
boo?f3-refolbeerDen
©eït-maerfcï)aïft
J^eercteban
t'fa*
men
met 500De man
boet©iïlecrg
/ beïjaïben
De rupterpe met Den te nemen / ter oojfane Dat fp De
feftupten moften ïaten ter pïaetfe baer fp feer fïerfte
toacïjt moften bp fïeïïen / toant De bpanb ïiaDDe op
een inijïenabanDaecfe^ oojïog-feöepen / enfpDaD*
bm baer niet meeeaïg een/ in boegen/ bat foberre
be bpanben befeïbc feïjupten en ponten fjaDDcn be?
fp^ongen en bermecfïert/ Dacr foube nopt een men?
fcjj ban dècDenlten boïhtoeDerom te rugge genomen
5ijn / marejerenbe ban met bit ftïepn Doopftenboetboïr/ maec feer fcaepe Cabalïerpe / fo rcncontrccr?
ben fp bt troupen banben bpanb fïerft 3tjnDc 1500
man te boet/ en 7 Cornet rupterg/ bpfefterffo^t/
3loo genaemt/ Daer fp booj bp De mufrmettaDen Deen
mofïen pafferen / Den OToïoneï ^cDenlt / aï^ Rennen?
De Den toeg en feer erbaren in Dat quartier / ging met
200 man te boet een fchcre paffagie toinneninDen
23aert en 't geficïjte ban Den bpanb/ enmaeutebace
een bmgge / bit De bpanben Dabben af-gctoo?pcn /
Debbenbe met bcm ïjout / pïauïten en timmec-Iuu?
Den : onbertuffr Den maenten De fpaenfe een groot
gerae^ en fembïant/ aï^ of fp Dabben toiïïen aenballen / en met Den anDeren ffaen / maer aïfo Den De
abantguarDe 't Dooft boot/ en op DenrecDttoeaen
marcDeerDe/ foretireerDenfp/ toant fp niet toeï toa?
geinfo?meert / Doe fïerh bat Det Staten boïft
' ren
toa^ : Daer op De l|eere ban 3ar cljon abanccerDe
metbearrieerguarbe/ en fp Dielben Dun binnen Da?
re J©agenbo?gtbefIotcn/ berDaïbcn marcDeecben fp
boo?t£ na23erït / en b^ocljtenDc bietuaïie Daer bin?
nen / en berïoren op aïïe bm togt niet meer ban
3 of 4 peerben: in'ttocber-ïteereubertoacDten be
fpaenfe Den op be paffagie / maec fp bo?ftenfe niet
befpjingen/ en aïfo befen toeïjt gebaen DebbenDe/
b:aci)teu ïjet boct-bofó toeberominDen guamifoen.
$&z ï^eeceban©iïïeer^ fcD^eefbeni* 5feb?uarp aen
fgne ^rceïlentie ban j^aftau / en ben feeere ban
<EMDen-25arnebeït iïaeDen^lDboeaetban f^oïïanD/
aïïe De cïrcumfïanticn ober bn ttoce bjicben/ bepbe
ban bate ben 1. Jpebmarp 1^89. en p?ec^ in fönen
bjieffcerbe grote neerfïigDept/ arbept en büjtban
ben ^berftcn ^>cDenïi bp Dem in befen tocDt gebaen /
benennenbe bat fonber ben boo?f5. ^eDenh nopt pet?
toe^ foube 5ijn geeffectueert / befgeïglien pjijft Dp ooft
ben Üapitepn gennep / bat Dp Dem in Defen feer
bjoom / aï£ een ftapitepn en man met ceren gebogen
fflp Debben berDaeït Doe bat ben ftoning Sjacobu^
ban
^>cDotïanbfeftecen JderauïtgefonbenDabbeaen
Dabbe.
be Staten generaeï ber bereenigbe «föcDerïanDeu /
ban toegen Coïoneï JBiïïiam ^>tuart / Die Dier te ïan?
be met een föegiment &cDotten geDient Dabbe. <£ctft
be Staten generaeï / en Daer na be geunieerbe %)?a
bintien fo fp tot ©trecDt geunieert toaren in Den jare
1579. fuflinerenDe batfe omtrent 5 jaren De &ta?
ten generaeï geDient DaDDen/ en niet meet Dan om?
trent 16 maenben bctaïinge DaDDen ontfangen/ en
obec-fuïr ter faïte ban Dien ober 6oocoo guïDenji
tenacDteren te toefen, ^e peeren Staten DaDDen
om

1588.

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen,
öitt Defeïbe faué af-gebcecbiat De i^eece iBeejïec
3leonatö De ©oogt/ om obec €ngeïanb na &cDotïanD te repten/ en bjiebcn ban öe ïioninginne aen
Denïtoninïtban &cïjotïanÖ/ in fabeuc banDe &ta*
ten fouöe meöe nemen: maecaïfo Det öe koningin*
ne ban «ÖngeïanD nietgoet en bont/ öat Defeïbe ge?
fant boo?t£ na &cDotïanö fouöe cepfen/ geïtjft top
boo? in 't lange en b?eeo Dabben betïjaeït/ Dat Dieg
niet jcgenfïaenöe De boojfs. &tuact (toefenbemiD=
Deïcc-tijD ban Den üoninu ban &cDotïanb / neffeng
n ban ^cDotïanö
gjo?$ fóeet/ 45|oot-maecfcDaï
in Hmbaffaöe gefonöcn in ©enemacnen) feec DcDe
aen-DouDen/ Doojfóapitcpn ^aïacDi/ ^cDotgto

/ -SSatne*
fijn €c*
De '§mm
aen Den
pitcpn/
t #ïöcn
SCDbocaegenecaeï
%tm Staten
ceïlcntie/fa afê
beït / boïgen£ ftjne fcDnfteïtjfte infïtuctie onöec öe
Stoe % ÖanD banDen feïbenBiïïiam&tuatt/ om te Rebben
«etcnDeet* contentement ban fijne Dienfïen bp Jem en anöece
)e fdjuia üanöe ^c^atfc natie / geDient Debbenbe / onDec fnne
cïïei <2TÖacge/ met bechïacinge bp alDienmen öemgeen
j&awcr.
ceDeïijn contentement DeDe om fijne geïeDen fcïjaDe en
intcteffe te cecoubjecen/ DP geDeïibeceect toag fijn
betDaeï te foeïten in fulhec manieten aïg D*nt beft mo*
geïp fouöe toefen ; nemenDe 45oö en öe menfcDen
tot getupgen/ DatDet onöanftbaec tcactement/Dat DP
toa|ontfangenöe boo? fnnen getcoutoen Dlenfï / Daec
ban oo^fafte fouöe toefen ; bechïacen&e Daec beneffeng
fo Denboomoemöen Coïoneï&tuact eeniggtatieug
rcDcïijft en eetïijftappoinctement ban fijn langen en
getcoutoen DienflhonDe ntijgen/ Dat DP Den Staten
fenec miDöcl fouöe communicecen / Daec Doo? fp in
hojten tijöe / beeï gcotec fommen fouDen nonnen p?o=
fitecen/ aï£ Doo?ï)mi gepjetenDeett too?De/ of aïg
ÖnfufïineecDen/ Datmenïjem fcDuïDigtoag.

cm-

J 3£e Jf eccen Staten genecaeï / om ban Defe oueïïinen mocDaen-geDa
onDecfat
en Daec ïagen
Die* Daec
ge/
fep*
en/ cen^ontf
enDebooj
toefen/
te en
tentoecD
DSatkc/
t aen te toijfen/ DctongeïijnDatDpDaööe/
Dc&tuat
lactbe
om DefeïanDen tegueïïen/ en D'anDeceDie&etfcïjnï?
SXnna Dig toacen/ metb?eDenteïatcn/ Debben gecefoïbecct
i&c&ot- aen Den ftoninü ban &cDotïanD obec %u te fenDen /
Mttftet ^oöan banDec J©acne/ en Eeonatt De
1X5"
j&e
fcfnjfteu
/ metStaten
tecDten
/ bepöec
!inS's
gene?
Dec ^eecen
toiïïe©octoten
/ om Den
infïtuctie
onben/om ©oogt
un%u raeï / &P oen &onm& u?t u webten in Defe fane / toe?
fenDe Defeïbe infïcuctie/ in bate Den ao.ffêeetti?8o,
«rt
^e boo^f5.<i5eDeputeccDe fiebben tiaeccepfegeno?
men op Eeïanb / en boojtg met ttoee <*£o?log-fcDepen
na^Dembucg/ De &oninuïtjKe Dooft-fïaD/ Daec De
Honinft fijnï|of Dou6/ altoaec genomen jijnDe/ fp
toeïen eecïp ontfangensijn- ^e Staten genecaeï
gaDDen Doen nopen/ biec ban De aïDec-fcöoonffe
PaecDen / Die inDe p^obintie ban ^oïïanö geballen
toacen/ om Die aen Den ïtoninntebeceecen/ enpje?
fentecen / maec alfa Defeïbe nacï> niet toacen gefto?
men/ aï^ Degefantea geceeD toacen om tebectcec?
nen/ en Dat De toinDgoeDtoag/ fo foumen Defeïbe
na fenöen/ öan toacen nocö niet genomen/ aï^De
gefanten toeöecom ban Daec bectcocnen / Daec fp feec
coutoig om toacen/ Doc[j gabenalDaec ïajï aï^Die
quanten / om Die frjne.ïlBaj. te pjefentecen.
^p baoöcn meDe ïafï/ omfehece info?matien en
memojie/ bctoccenöe fehec feftip banDen ^eece
45?abe ban #?caDe^ / en De baot$-gefeIïen / en an?
öec boïn ban oojïog/ aï^-Doen nacï) gebangen ïeg?
genDe.
€n bp fo becce Den ftuacigljepD gemobeect toojDe /

jaitDec

nopenDe feftec fcöipban eenen «laqueg^tuact/ öie
in De gconö gefeboten fouDe 5ijn/ bp feftecen Hapi?
tepn / en fcDcpe ban oojïog / genoemt f ceDecin
5fiD?iaenf5. Ö00D / omtcent ^[etmupDen in ©ctobji
ïefl-ïeöcn / fo toecDe Den ïafl gegeben / Defeïbe fane
te becanttooo?öen/en boo? te D?agen conform De info??
tnatie / mitfgaöei^ De ceDenen en miDDeïen/ Die apact
toacen bpgefcDjifte becbat/ öie De boojfs, gefanten
in Danöen fouDen toecöcn gefïeït.
©e boo?f5- gefanten tot €öembucg genomen 5ijn«=
De/ Dabben Demo. Mzp 1^89. auDientie bp Den
lüoninb geöaö / en aen öen feïuen obecgeïebect / Dac$

CceDentie-bn'eben / en Daec na gebaert Defe tta-bof *
genDe fto?te mono eïnge i^acangue of <0?atie*

ik

DOorlugtige Konink : de Heeren Staten generaél €>ratie b?
der vereem'gde Nederlandfe Provintien , hebben £,^yj*
ons gedeputeert om uwe Majefteyt met de hoogde de- fanten ge*
moedigheyt en reverentie te prefenteren alle 't gene in ^ae^|l
haer macht is , om de weerdigheyt en eere van uwe Ma* n*Jh üflB
jefteyt te helpen befchermen en vergroten , en om den ^.rtjotftaet van hare provintien aen uwe Majefteyt te recom- lanï)Jl?^
nhet
agtene
yt opdekl
MajefteStuart
uwe illiam
En allo
mander
, niet
en \°$™* 9
alleene
HeereW
vanden
verfoeken.
herault en gefant aen de gemelte provintien heeft gefonden , op dat fy op een fekeren gefetten tijdden gemelten Stuart fouden voldoen : maer ook op deffelfs
menig-vuldig verfoek , uwe Majefteyt heeft geweerdigt verfcheyden brieven aen de Staten te fchrijven.
So hebben fy ons defenlaft gegeven, op dat wy uwe
Majefteyt met alle behoorlijke reverentie van't verfoek (Foï« f?' )
en onrechtveerdige klagten vanden voornoemden Heere William Stuart fouden informeren. Het welke de
voorfz. Heeren Staten generaeï al over langen tijd feer
geerne fouden hebben gedaen , dan hadden om een
niewe oorfake hare gedeputeerde geordineert , die na
Engeland en voorts in uwe Majefteyts Rijke fouden
trecken : maer alfo fy doen ter tijd om fekere oorfaken ,
uwe Majefteyt hier bevorens verklaert, in Engeland
bleven, fo hebben fy wederom ter felver oorfake ons
aen uwe Majefteyt gefonden , want aen-gefien de begeerte en *t verfoek van den voornoemden Heere Stuart
fijn mede-brengen het verderf en den onder-gank van
denftaetder vereenigde nederlandfe provintien, en te
gelijk vande gereformeerde religie , niet alleen in de
felve provintien , extirpatie en vernietinge , maer ook
met opentlijk gevaer van defelve gereformeerde religie
en evangelife profefiie in andere rijken en landen des
Chriftendoms, fo hebben fy 't felve niet konnen na-laten : op dat uwe Majefteyt , den welken fy fekerlijk weten den waren Gods-dienft t'eenemael toegedaen te we*
fen (daer van fy den goeden God ook hertelijk hebben
bedankt , als die in de hulpe en onderftant van uwe Koninklijke Majefteyt naeft God, ook veele toeverfigc
in de befcherminge van de religions-fake hebben geftelt) het perijkel en gevaer > 't welk onder dat verfoek
is fchuylende , klaerlijk foude merken : want al-hoewel fy weten dat uwe Majefteyt na fijne eerwaerdige
voorfichtigheyd , wijfheyd en met allerhande wetenfchappen en deugden vercierde gemoed, nieten is onbekent, van alle 't gene aengaende defe fake foude
konnen gefeyt worden, en nu alvoordefen uweMaj.
by alle de lange brieven en andere monumenten hebben
onder-richt, nochtans om de groot-wigtigheyt der fake, en ook om den wille van uwe Majefteyt te obedieren hebben fy nodig geagt, alle 't gene defe fake mocht
betreffen, door ons hare gedeputeerden, voor uwe
Maj . te doen verhalen.

'tï©eïftfp-ïieDen/ eccfïnftftojte monöelinge fijne
ïüoninftïnfte JN&ajefïept bectoont/ en gecemonfïceec
Debben / Daec bp boegenöe De ceöenen Detoeïne te con*
fIDececen fïonDen/ obec 'tcecDt ban cepjeffaïien /
Dat De Ifeeetz Jtëiïïiam &tuatt becfocDt banDebooj*
noemDe fijne taiinftïpe HBaj. tegen De Staten
boonioemt / fufïinetenbe Dat Det niet bcDoojïtjft i^ /
Dat Deflecne DanDen macDt ban fnne ïjoninbïijne
JBaj.fouDetoo?Den ge-empïopeect boojeen pecticu^
ïiecpecfoon /fonDec oo?faefc/ toeïne ceöenen fp Daec
na aen fnne Maj. bp qzfctyifte obec geïebect Debben/
afë ooft aen De Commiflacifenbp fijne IBaj.gecom*
mittect / om met De gefanten banöe Staten Daec
obec teDifputecen/ toeïfte ceDenen top Diec na becDa^
ïenfnïïen»
i&z boo?f5. geDeputeccDen DaöDen auöientie bp fp*
ne .f^ajcflept / en pjoponeetöen 't gene boojfs. i^
in't pubïyn in Den i^of/ Dcg ^onncnDagwönaDemi&*
Dag omtcent ttoee ucen/ in pjefentiebanaïïeDenCDeïDom/ De ^ImbatTaDeuc^ of Agenten banöe ïio^
ninft ban ^abecce / en öen Bebe ban öe üoninginne
ban <Öngeïanö / Öie niet te min aï t' famen tec 5jjöen
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riffïonbcn/ in boegen bat ben niemand honbe bcr* ben fp bat ben boomoemben ï^eere ^tuart fonbe betfïaen al£ Den iïoninli en fijn Caneeïicct
treebcn.
€n na bat fpaen bc boo?f5. Commiftanfen CjaÖ= 15 8 ft
Sijne Maj.gaf tot antwoorde dat hyfeerblijdewas ben berftïaert/ bat fp Dacr toe niet en babbcn getcagt/
nnije uaii van hare komfte , dat het al een lange tijt was, dat fijne bat ^>tuart baren ïafl of reben niet foubeberflaen/
^Ijotlant
moiiüeüits
onderfaten by hem folliciteerden om remedie en mid- maer op bat fp bacr boo? niet fouben febpnen te tre^
del te hebben van contentement en-farisfadie , maer uyt ben in contefïatie met Hm boomoembcn ^tuart/baec
ge auts
confideratie van den Nederlandfen ftaet, en ook ten toe fp ban bare principalen geen ïafi babbcn / bebben
refpe&e vande gereformeerde Religie , hadde hy altoos fp gerepeteert beboomaemftc rebenen en argumen*
bk (o tot toebcr-ïegginge ban bie onmatige pje*
de executie (van 't gene hy over defe fake. hadde geor- ten
tenfïe
ban nt boomoembe .^tuart j aï£ ban bet Qcncn
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tien of gedane rekeningen van de andere konnen verbonden worden.
Het welke fondereenigentwijffelplaetfe heeft, ten
54- ) refpede der provintien van Holland en Zeland , die
fich altoos te dien tijde, als den Heere Stuart in dienft
was van de Staten generael, opentlijk hebben ge-eximeert en ontrocken van de gemene fchattingen , niet alleenlijk der Staten generael , maer ook van alle hare ftatuyten en ordonnantien.
Want voor eerft is dit notoir allenen eenyegelijk,
dat de Staten van Holland en Zeland met hare geconfedereerde, onder 't Gouvernement des doorlugtigen
Prince vanOrangien, gedwongen zijn geweeft, van
den jare 72 af, tegen de tyrannie der Spanjaerden, aen
welkers zijde Braband , Vlaenderen, en de andere voornoemde provintien doen ter tijd waren, de wapenen te
nemen, en de oorloge te voeren.
Het iswelwaerdat daerna in den jare 76 den vrede
is gemaekt tuffchen alle de provintien , maer nochtans
in fulker voegen , dat om redenen van de vorige oorloge , en profefile der gereformeerde religie , die van
Holland en Zeland hare faken, met die van de andere
provintien noyt hebben vermengt.
Gelijk mede met uyt-gedrukte woorden in 't tradaet
van de pacificatie van Gent ftaet verhaelt , dat de gemelte provintien van Holland en Zeland niet gehouden
fouden wefen in andere ftatuyten of ordonnantien als
de hare, en dat by hen alles onder de autoriteytvan
de gemelce Heere Prince geregeert en geadminiftrecrt
foude worden, als ten tijde van de vorige oorloge was
gefchied.
Dat ook niet fonder grote en gewichtige oorfake alfo befloten envoorfien was, opdat de gereformeerde
religie in geen perijkel foude komen, noch ook den
ftaet derfelver provintien om-gekeert foude worden,
dat anders ftraks daer na gefchied foude zijn geweeft.
Want niet lange na 't voorfz. contrad van de pacificatie, hebben alle de andere Staten , uytgenomen die
van Holland en Zeland , een niewen vrede gemaekt
met Don Johan d'Auftria.
Daer na hebben fy hen ook den gouvernemente des
Aerts-hertogen van Ooftenrijk onder-worpen , dat
van de Staten van Holland en Zeland noyt is gedaen.
Gelijk ook nader-hand het meerendeel der provintien
tot een Heere hebben aengenomen en erkent den Hertoge van Alen^on, broeder des Koninks van Vrankrijk, daer nochtans by die van Hollanden Zeland het
felve niet is gedaen , maer zijn alleenlijk op fekere conditien, daer door hare faken opentlijk van de andere
provintien wierden onderfchey den , by het vorige contract gebleven.
Alle 't welke gen»egfaem is blijkende, doordiende
landen van Holland en Zeland , met die gene , met
dewelke fy, als die noch onder 't gebied derSpanjaerden ftonden, de oorloge voerden, vrede en verbond
hebben gemaekt , fo nochtans , dat fy voor de eene partye der contrahenten van de andere erkent zijn geworden, en altoos hare faken van de faken der andere provintien verdeelt en verfcheyden hebben gehad, gelijk
in 't contrad van de pacificatie van Gent bedongen was,
enden af-valvanverfcheyde provintien tegen gegeven
trouwe,en veele andere dingen die daer op gevolgt zijn,
betonen hqe nootwendig defelve voor-bchoedingeis
geweeft.
Maer aen-gefien alleenlijk door toeval , en incidentelijkvandevaleur desfchulds, en het recht der andere foldyen word gehandelt. En de geheele controverse hangt aen 't recht van repreffalien , dat den Heere
Stuart foekt te verkrijgen , tegen de ingefetenen van de
vereenigde nederlandfe provintien.
So ftaet voornamelijk daer op te letten, alwaer't
fchoon fake dat defchuld buytenqueftieware, en de
Staten niet hadden dat fy om de dedudien en recompen°fen , of om andere voorfz. oorfaken mochten tegenwerpen, dat het isftrijdende tegen allereden vanbillikheyden rechtveerdigheyd , dat hy onder 't recht van
repreffalien, het uyterfte van alle remedien , door Koninklijke autoriteyt, fijn fchuld gewapenderhand wil
in-manen , en te gelijk mede de negotie en commercie,
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die tot noch toe tuffchen de onderfaten des Schotfen
Rijks , en d'ingefetenen des Nederlands vry is geM'eeft ,
weg nemen, met de hoogfte dreyginge van diegoetgunfhgheyd en vriendfehap , die fo ten aenfien der contraden ,tot noch toe tuffchen beyde de landen geobferveert , en die de Staten , fo ten aenfien van de nabuyrfchap, als van eene en defelve gereformeerde religie,
met een behoorlijke democdigheyd en reverentie tot
fijne Koninklijke Majefteyt tot noch toe hebben onderhouden, en met noch grotertgevaer vanalJes , dat is
ftreckende tot befcherminge van de oprechte reliDerhalven op dat blijke, dat den Heere Wilhelm Stuart, het recht van repreffalien in geenderley wijfe competere , fo ftaet te premitteren of voor
aen te ftellen dat het recht van reprefTahen ganfeh extraordinaris tegen den regel des wets , en het recht
der naturen is.
gie.
Voor
eerft om dat die gene met brieven van repreffalien worden gequelt , onfchuldigennoch verbonden
noch ook te voren gecondemneert zijnde.
Daer na dat den gedaegden gedwongen word de
recht-plaetfe van den eyffcher te volgen , daer na 't recht
van alle volkeren, een yder te recht moet komen, ter
plaetfe daerhy heeft gecontraheert.
Nu aen-gefien den Heere Stuart in 't Nederland heeft
gemiliteert, fo is daer geen twijffel of hy heeft aldaer
gecontraheert, daerhy ook, en nergens anders, doen
ter tijd fijn domicilium heeft gehouden.
Derhalven fo moet in de betalingen en alle tegenfpoeden en toe-valligheden der menfchelijke faken ,
dat contrad militair, volgens de wetten der voorfz.
landen worden geinterpreteert , en uytgeleyt.
Pok kan den Heere Stuart niet te rechte klagen t
gemerkt hem het felve is bejegent, dat ook veele andere Overften , die in defehe landen hebben gemiliteert, isweder-varen.
Voornamelijk, gemerkt fy na de gelegentheyt der
fake en Krijgs-fortuyne, in fo groten af-val en verlies van fo geweldige provintien , niet fo heel qualijkzijn getradeert, als wel by de meefte ook grootmachtige Koningen, die hare Rijken fo heel en onbefchad.igt zijn gebleven. En noch milireren feer.
gewilliglijk op de gagie der Staten veele Edelen en
voomaemften der Schotfe natie , die nochtans defelve klagte ook wel fouden konnen doen.
En hoe-wel fomtijds tegen de billikheyd van de
reden der nature, van de Koningen of Princen
tegen de na-buyren , brieven van repreffalien worden gegeven , fo gefchied dat even-wel niet als
om feer hoog-wigtige oorfaken, daer van te voren
tuffende Princen is overkomen.
Het welk men met veele exempelen foude konnen
bewijfen, en voornamelijk met de contraden gemaekt
tuffen de Koningen van Schotland , en de Prin.cen van
't Nederland.
En onder anderen is daer een contrad gemaekt tuffen den Konink van Schotland ter eenre, en Philips de
goede Hertog van Bourgongien ter andere zijden , in
den Jare 1427 , daer in wetten en conditien fraen
befchreven , op dewelke de onderfaten van beyde de
Princen, onderlinge koop-handel foude mogen drijven.
En onder anderen is expreffelijk geftatueert en bedongen, dat van die tijd af in 100 jaren geene brieven
van repreffalien gegeven fouden worden , op dat niet
ter ooifake van dien , de oorloge foude ontftaen, 't welk
gefchieden.ten tijden des Keyfers Caplag tenaderhand
gemeenlijk
Welk contrad
roli quinti anno 4.1 en £0 beveftigt is , en onder andere
articulen wederom befloten, dat gedurende den tijd
van 100 jaren geene brieven van repreffalien gegeven
fouden worden.
Wel is waer, dat in het laetfte contrad van den jare
f o tot Bins gedelebreert , is befloten datter brieven van
repreffalien gegeven fouden konnen worden , maer alleenlijk fekere folemniteytvoorgaende. En dat alleenlijk inde predatien en deliden , daer toe ook alleenlijk
de Zee-rovers , en die fchuldig waren aen fulke deliden
verbonden fouden wefen.
M
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Maer noyt is befproken of toe-gelaten , dat onder
den naem van foldve of krijgs-gagie , brieven van repreiTalien gegeven fouden worden.
Macr ter contrarie is tot noch roe, volgens de coftume van alle Princen , geobferveert, dat niemand fijne
onderfaten ter oorfake van foldye , het recht van repreflalien heeft toe-gelaten , voornamelijk als fy op haer
eygen , en niet op 't gemene beleyt gingen militeren.
En niemand anders kan klagen van de weygeringe
der juftitie, dan die de Rechters by de gene, die hy daer
van wil beklagen, heefc beproeft, 't welk niet gefchied door een buyten-rechtfe interpellatie, maer door
een citatie , en in een daginge der Rechteren.
't Welk fo wel plaetfe heeft tegen de Princen der geünieerde provintien , en tegen de Staten die dagelijks
by de ordinarife Raden van Juftitie worden aen-gefproken , en fich te rechte Hellen , en de billikheyd dat
vereyfehende , gecondemneert worden als tegen de particuliere perfonen.
En fo wy gedwongen worden de particuliere perfonen eerft voor 't recht te roepen, voor en al-eer in
eenige fake brieven van repreiTalien gegeven fouden
'konnen worden, veel meer dan een republijkdieook
meerder privilegie behoort te gebruyken.
Voornamelijk gemerkt defe fake van fo groter importantie is, dat daer in ten meeltendeele het wei-varen en
de behoudenis van denStaet der vercenigde nederlandfe
provintien is beftaende , want by al-dien het den Heere
Stuart wort toe-gelaten, fo behoort het ook alle onderfatea deffelven Rijx toe-gelaten te worden , ook alle
onderfaten des Koninks van Vrankrijk , Engeland ,
Denemarken en xie Duytfe Vorftcn , dewelke fo fy al
tefamen tegelijk bet recht van repreiTalien ter executie
wilden (lellen , en defchulden die fy pretenderen met
de krijg in manen , fy fouden alle de vereenigde provintien,en daer toe noch veele andere kerken der gereformeerde religie in 'c hoogde perijkel en gevaer
brengen.
Nochtans achten de Staten wel , dat fy in defe oorloge fulks niet hebben verdient van de Schotfe natie ,
veel min van de Heere Wilhelm Stuart, dien fy , fo haeft
hy in Holland was gekomen , de eere hebben gedaen
van hem Kapiteyn te maken , en naderhand Colonel
over een ganfeh regiment , 't welk fonder feer groot
eygen-baet niet heefc konnen gefchieden , hoewel de
foldaten die niet prefent zijn in fuiken getal als fy wel
behoorden, niet heel en al betaelt zijn , nochtans heefc
men fijn befte gedaen, dat een yder voldoeninge en
fatisfaclie foude gefchieden , het welke fo het niet te
fijnen tijde ware gefchied, fo foude noch den Heere Colonel, noch de andere in der Staten dienft zijn gebleven,
en niet anders als tegens haren dank zijn af-gedankt.
Maer fo fy niet heele grote rijkdommen vergaderen ,
en niet alles kon len verkrijgen , dat fy mogelijk mee
een grote hope hen felven te voren inbeelden, fo moeten fybedenken dat de Staten, ftaende in een fo groot
en fwaren inlands oorlog y tegen een fo machtigen vyand , niet al konnen doen , dat fy hare Krijgs-lieden
geern doen fouden , fo de fake na haren wenfeh ging ,
nochtans is het niet anders als voor een weldaed en eere
te houden , dat de Staten geern Schots Krijgs-volk
gebruyken, en hen alle 'c goed doen dat hen mogelijk
is, en ingeenderley wijfc voor furie, geweld ofandeCEoi.55.) re mifdaed , dat menfe vermits de fwarigheyt der fafen. ken en des oorlogs gene grotere weldaden kan bewijGelijk wy ook voor feker geloven , dat den Heere
Willem Stuart, alshy uyt den oorlog fcheyde , na gelegentheyd der faken en des tijds geen oorfaek hadde
om klagen. Het welke ook genoegfaem blijkt, dathy
in de nederlandfe provintien een huysvrouwe heeft
getrout : en om die reden hem noch meer tot de wetten ,baten en profijten der felviger provintien geobftringeert en verbonden ; hy heeft in al die langen tijd,
welke hy in dit Rijk is geweeft , eer hy klachtein-ftelde
over fijne fatisfadie , opentlijk en klaer genoeg te kennen gegeven , dat hem de Staten hadden voldaen , fo
veel als van haer E. E. na gelegenthcyd des tijds en des
oorlogs ge-eyfcht konde worden.
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Wat de relt belangt , gemerkt defe fake ingeenderley wijfe particulier , maergeneraelenpublijkis, alfo
fy is fiende op den ftaet van 't Schotfe Rijk , en de welvaert en behoudenis der geünieerde provintien , die
gedwongen zijn ter ooifake van de religie, een eeuwig
en altijd-durende oorlog te voeren tegen feer machtige vyanden , en de andere Rijken en landen in plaetfe van een fterk bolwerk zijn ftreckende , fo vertrouwen degefanten der Staten feer vaftelijk, dat fijne
Koninklijke Majefteyt volgens de gaven en deugden ,
daer mede hvvan God is verciert, als ook de godvruchtige affectie en liefde , tot de gereformeerde
religie en fuyveren Godes-dienft , en de trouwe en
goedertierenheyd tegens fijne bondgenoten, fo benam zijnde door den jammer des oorlogs , niet anders fal ftatueren, als dat het verfoek van repreiTalien
van den Heere Willem Stuart is te verwerpen , of fo
daer airede yetwes isgeconfenteert, te aboleren en te
niete te doen , en fohy yetwes begeert of verfoekt ter
oorfake van fijne gagien , dat hyhem byde Staten fal
hebben te vervoegen en fijn recht te vervolgen by die
provintien, in wekkers dienft hy hem heefc laten op-tekenen, gelijk noch breder ftaet verhaelt in die feer
langen brief, welke over die fake aen uwe Majefteyt
is gefchreven , en ook ten deele in de mifiive van de
doorluchtige Coninginne van Engeland, die haer heeft
gewaerdicht om de billikheyd engrootheydderfake,
en om die overheerlijke goetgunfhgheyd , die fy de
geünieerde provintien is toe-dragende, en om de feer
groote verbinteniffenen weldaden daer mede die provintien aen hare feer doorlugtige Majefteyt zijn verbonden defe
,
ganfche handelinge te recommanderen
en voor de Staten te intercéderen.
Alle 't welke de onderfchrevengefanten der Staten
met behoorlijke ootmoedigheyd en reverentie, ter
begeerte van de E. E. Heeren Commiffanfen , van fijne
Majefteyt over defe fake gecommitreert, in gefchrifte
hebben geftelt , niet om recht te verfoeken , daer van
fygeenlaft hebben: maer op datfy uwe Koninklijke
Majefteyt fo veel mogelijk Is , van de ganfche fake fouden informeren : biddende dat fijne Majefteyt gelieve hen met een genadig en goedertieren antwoord re
laten gaen.

Cen felben bage a\0 bc boo^fs. rebenen obf rgcïe* ©orter
bert
toarch / /enfp^anen fp na ben mibbag ben ï^ecre ga"ö£»ngc
Canceïier
bp fijn <£. een reïaeg gebaen bebben; jSJgJ^
be ban 't gene fpmet be boo?fcb?eben <£ommifFari* m^c&or»
fenbabben getracteert/ en bat fp bare ucmij£-rcbe*Umö»
nen bc boo^. CommiflTarif rn ui gefclfêifte babbcn a*
betgeïebert / baer ban fp bet fommice bp fijn <é. toel
fouben bertjaïen / berfoenenbe fijn b«ïp en fabenr /
baer boo^ fp op 't fpoebigfïe ban ben ïioninh met een
genabig en goebectieren anttuoojb.mocjjten toerben
af-gebeecbigt. <B# toeïït betfocu bp feec beïeefbeïnft
antmoo^bcbe / met een bonocaule pjefentatie ban fgfe
nen bienfï bat bp tien rieb Det feïbc uo?t te manen.
(£en felben bage fpjafcenfp ooh ben SQmbafïaöcuc
ban be boo^ïugtige &oninginneban€ngeïanb/ bic
fp infgcïijïfg berïjaeïben bc communicatie geïjouben
met be boo?f5. Commiffarifcn / en aï 't gene baer op
ge boïgt
tua£en/ argnmenten/
repeterenbe in biefpgebmp&tbabben/
't uo?te / be boomacm*
fïe
rebenen
en toebcc op nietig becfoeftenbe bat ïjp bocli taitöeboïgen£ ben ïafï ö<miban ijarcfBajefïept/ nopen*
be befefane gegeben/ om beftclfé grote impc^tan*
tie"
en fbjarigöepb
en
traebten
bat fp fo fijne
baefïIBajefïeptaen-fpjcïicn/
bet nonbc gefebicben met
een goebectieren anttooo^b mochten toojbrn af-ge*
beerbigt/ en bat bp tot bien epnbe bn fijne 3&&
jefïept milbe gaen : baer op ben J^eere ^mbaffa^
beur feer ueïeefbeïijft antmoo^bebe / berMarenbe
bat ftp boïgen^ ben ïafï ban bate iBajefïept (fijne
meefïreg) ontfangen / niet minbee nonbe boen / ban
ben-ïupben in eene fobiHnïie en reebtbeerbige fafte e
t)p-fiaenen up fijne ïloninWijftelBajefieptintercf.?
beren / en bat bp 't feïbe fonbe boen met eeii feer
beerbig gemoeb/ en bat bP &em feïben fo beeï
perfuabeerbe / ban be goebertierenbepb / hrfj^
bepb/ boo^fïcbtigöepb en cecbtbeerbigb^Pb bt$>.
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Vervolg der Kfederlaridfe Öorïogeh,
Comnftg bah &cöot-ïanb/ én fijne fonbetlinge af*
fettie tot be gereformeerbe religie en tot begene/
bie baer ban p£öfeftïe boen/ bat fijne Ifêajefïept beniupben met ten goederiiere ert brucötbat r af- fcjjcpb
foude laten gaert.
iCen felben bage / omtrent ben abonb quani ben
Heere ^cljtjf bp öen-ïnpben/ en fciJöe bat bP baer
Qtfctféift en be betoijg-rebenen / Die baer in beebaelt
fïonden / gelefen baddc/ die bp berfïonb ban fecr
grote tnïpo; tantïe te toefen: maer bat bPbadöebecflaen bat dtüatt befe ben-ïupbet tebenen met een
contrarie en bien boïgeng genoeg proïir entoijt-ïo*
pig gefcörifte toilbc toeberleggen / op batbPben-lie*
öen biet met barefebepen foubebafïbouden/cnbe*
letten bat ben Coninft gene informatie foude nemen
ban bare fafte.
©aer op fptot artttooord gabéh/ dat fp geen laf!
badden met Jbtuattte contefleren ofte anttooor den

op fb'ne fcö^iff en / dat fpderbalben badden befïoten
aen te öouöen om anttooord en af-febepö ban ben
Coninft felfé.
^en 18. «jBap quambenUmbaffabeut ban <£n*
gelanbbpbeu/ enfepde batbP geïegentïjepb badbe
gefoeïjt om ben Coninft bt$ felben baegg te f&e*
nen / maec bat bem baec toe geen occafïe toag ge*
geben/ becmib£ ben Coninft niet toeï te paffe toa£:
geïnft ÖP niebe be£ boïgenöen baegg / toefenbe ben
19. bito / Ijem ercufeerbe / om bat ÖP brieben mofïe
febrbben na ingeland / bat fpïjem niet ïafïig fou*
öen ballen / bat bP eben-toeï geene occafïe om ben
Coninft te fpreften/ fo baefï bet nonde gefebieden/
fonbe laten boor-bp gaen : en alfo öen öeffelben daeg£
Öen Üeece &cï)ijf / boer ben ^eece 2Cbriaen 3£am*
man / Sgcnc ban be Staten bp ben Coninft bebe
aen-feggen / bat ben i^eete «ètuart befic{)toa^ ben
gefcl)?ifte met contrarie rebenen / en gcfrfjnfte te
toebec-ïeggen / fotjebben f$ boor ben felben ®am*
man / bie fp baren ^eccetatium bp boegben / ber*
fogt aen ben ^cere Canceïiec / bat Ijet öen geoo^
ïoft mocfjte toefen / bpljem te nomen en met fijn <Ö.
ban baec fahete fpreften/ maer alfo fp boe gecnac*
*c£ tot bemfconben fttijgen/ fo bebben fp tiie t'fa*
men-fprafte upt-gefïeït tot beg anberen baeg£.
Sebeneu
<@nbettuffcben $ ben aengefept getoo;ben bat
b? £>tuart
^tuart onber andere nïagt-rebenen / mebe ten
tot latte
tornt be
gnaetfïen tegen be Staten ber Seberianbfe^obiniètateti
tien allegeerbé/ batbp te '©antsicljïjabbegebient/
bat öcm be Staten baerbanbaenl)abben gcïjaelt/
\m,
bat al£ Ijm ban be Staten toicrb af-gebanht/ ï)P
j>
niet alleen fnne upt-gelepbe en berfeboten geïb/
j>
bacc mebe öp met fijn öup^-b?outoe toeber na ^cöotjj
lanb fonbe treeften / niet en ftonbe toebet-Krijgen :
3»
maer bat na fijn bertreft ban ben foone beo* 25nr*
33 gemcefler^ ki3etcp alle fnne goeberen
te ^eïff/
33 ter oojjafce ban feftec penfloen toaren gearrefïeert /
bat ÖP p?etenbeerbe op be goeberen ban batenburg/
33
bat ÖP negen ban fijne neben in befe oorlog bab*
33
be gelaten/ en bat be goeberen ban fijn tmpg-tyon*
33 toe (bermi#
f)P inbe oojïogetoa^) ban bén ^in*
33 te ban
^arma toaren gearrefïeert en geconfi|J?
queect.
3&cn ix. ber feïber maend qtiani ^cljijf bp ï)en en
fepde / dat Ijp met de ttoee andere commiffarifen /
öen ^ecre ^tnart gefpjoften babbe / en fijne rede*
nen/ bic bp bp gefclj?ifte babbe gefïelt/ geerami*
neert / maer batter beeïe b?cemt en oberbloebig
toaren / dat de Commiffarifen badden beïafl Dat
ÖP daer beeïe fonbe af-fnoepen en beranderen/
en deg anderen daegjS tocder op nieü£ fijn mftMfte oberïebercn; fo bermaenden bp brn- lieden dan
Öatfe op den jfeere Canceliec fouden berfoeften /
batter een rclae£ ban dengantfcljenbandel aen den
Coninftgcbaen moebtetoojben.
(&en felben bage fpjaft ben ?Cmbaffabeuc ban
baffabcuc
^ngelanb
irt 't fyeebe met benConinft ban bare fa*
ïanb/ces fte
en
recommanbeeebe
bare erpebitie / en bat fijn
tomttutn*
OToninhlijfte
JEajefïept
badde belooft met den eer*
beert be
fehebatt fïen ben-lieden af te beerdigen met een
goedertic^
be gebeptfa
KeceDebec cenaf-febepd*
IV. deel.
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5^ert 24. bito toag fijn Coninftïbfte .f^afcfept ge*
be pjobirts
occupeert in'tbo^en en eramimren ban bic peeren gejin!eer*
tteu aen
en Abelen Die be toapenen tegen^ b«nibabbenaen- beu Co?
genomen / bie epnbelöK obertoonnen en geconbem* ntnhban
neert toaren/ boo^befeberbinbering i^ gefebiebdat lanb»
fp nocb tot ben Coninft/ nocb tot ben Canceliec acceg
baböen.
3$e$ ^onnenbaeg^ toefenbe ben 4. §lunP 3bn fp
toeber in communicatie getreben met mijn l^eere ben
^anteïtec / en gebebrn om erpebitie / brm ooft ^j?e*
fenterenbe be remonfïrantie biefp badbengemaeftt
aen ben Cóninft / om te boo^ftomen be te gentoo jpin*
ge rei judicatae autdecreti jampöfiti, baetmebe ÖCtt
Colonel bem febren te toiïlen bebeïpen.
3£en y.bito/ 3ijnbe ben ïaetfien bag ban Öe ber*
gaberinge ber Staten / jijnbec gebenomineert bne
fterfteïijfte pecfonen/ en bnetoijfeofgeïeerbeenC*
delen/ en be gebeputcerbe ban be fleben befeg Coninh*
rijft£/al£ te toeten : €denbutg/<6ïafquo en &onbien/
en op befe bergaberinge getoeefl \ytbbenbe / 3ijn fp
ben ben 6. bito bomen befoeften/ p^efenterenbe ba*
ren bicnfl tenrefpecte ban bare ^fimbafTabe en ooft
berfoeftenbc / bat baer ojb?e mogt toojben gcfieït op
be recompenfie becgener die befebadigt 3ijngetoo|*
dén / fp deden bare danftfeggtnge en een beboo^lijfté
anttooo^d.
5©en8.gjunp quani IBatüitu^ tot ben/ tonende
t^en uptïaft dej Coninft^ een requefie ban de fonen —
ban den ü|eere #eurift 25alfour / die bp 23?ugge toajl
berfïageu en gedood / daer in fp ftïacgden / dat ben de
gagie ban baer ©ader niet toa.3 betaeït / die fp fepden
te ftomen ter fomme ban 4000 gulden^/ boben eert
penfloen ban Sooguïdeug/ bat be Staten ban $ol*
land baren ©abec babben toe- gelept/ op bat bc
Commiftatifen ober bare fafte geffeït 3tjnöe/ ban bit
fcbuïö ooft informatie moebten nemen : fp gaben tot
anttooo^b bat fpmet allen geen lafi baec toe babbert
en ooft geene obïigatien babben geflen: maec bat fp
baer ban feec gaerne rapo;t fouben boen aen bare
principalen / fo $tt ben Coninft alfo beliefde.
3£tn9.ber boorf3.maenb quamen be ftoager^ert
b^oeber met i foontjen^/ ban ben oberleben 23al*
four / betoelfte berfogten bat be teneninge ban bc
boo?f3- frbnlb geljouben moebte toojden / en bet pen*
f!oen ban 800 gulden^/ boïgcn^ de beloften en in*
Urumenten daer ban gemaeftt / daer ban bp ben-lie*
den een Coppe beloofde te geben / moebte tooiden
betaelt.
^en 11. meenertde dat fp audiëntie fouben bebben
bp de boo?fcb?ebcn gedeputeerde Commiffarifen fo (Foi.56.j
toierd ben aen-gefepd / dat de oude Commiffarifen
toeder gcojdonneert toaren / en in pïaetfc ban Soan
parlement./ ftïagtn*
&cl)ijf/
^B>en q3Linbcfon/
. bito gingenÖaeb
fp bpban.'t
ben Cancelier
be ober be beranbering ban be gemelte Commifla*
rifen/ berftlarenbe met boe groten febabe en boften
be oo?log-fcbepcn banbentoierbcnopgebouben/ en
toaerom ben eencn bag boor ben anderen na toierd
upt-gefleït/ bat fp niet baebtenbeïfeeren Commif*
facifenmeer aen te fpreften/ dat fp geen laflbadden
pet andere te remonflrcren of te confuïcren / dan
fijnCöninftïpe j^ajeftept de boorledcn dagen toa£
<£n alfo daer becï nieutoe betoij^geremonfïreert.
rcdenen
ban &tuatt toaren geallegeert / en bcele
nopt gcflene documenten geerbiueect / inet beeïe
fodanige tot die fafte beborende. v^en ï|eere Can*
ceïier anttooo?de feec beïeefdeïijft / aengeflen fp geert
bojdere
ïafï badden
/ toat/ maer
fp tegen
't reebt
repref*
faïien fouden
becftlaren
nodig
toag ban
dat fp
daccl
ban rapport deden aen de Staten/ datbpfoudema*
ften/ datfo baefïden Coninft toederom bandejagt
geftdmen foude toefen/ (die ten boogfïen maer ttocé
dagen foude upt-blijben /) fp ben befdjepd fouden
ftrijgen/ dat l)et niet ban nodetoa^datfpdegemcl*
te Commiffarifen meer aenfpraftcn.
.IBaer gelp afé te bö*en / te toeten : ben 1 1. ^u*
ttp/ bebben de gedeputeerden eerfldeanttocojdbari
^ituart aenbengcfonden: fpbccfocbtcn dat bp fijne
andere ftueften ben ooft toilde fende/bet toeïft bP beöe/
$ift 2

tij
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3S8 en i$ bert 16. bitoban feïfjj mét een grote fupte berge*
fclfcbaptbp ïjen-ïupbcn genomen/ omDenbietebe*
ïjanbigen.
tëten fcïüen bage omtrent ben abonb quam ben &o*
irinft toebcrom/ en ter feïbct tijbtoicrb een (£rom*
jjrtterban be ïtoninginneban «Êngelanb (bie toep?
mg bagen te bujen te <*£benbutgroa£ genomen) on*
öcttocgen bc?raberïijft ban be .^pangiaerben ber*

ïjarent roegen %m pjindpaïcn bp fijne iBafcfïept
rotlbe
en beïobenbe
bat befeïbc
öatepn'n*
cipaïenerettferen/
«ItoojS fonben
in gebaeljtcniffc
öoubni
bc af*
fectie engoebgnnfïigDeptban fijnC om befclbetec
geïegenee tijb te etuennen. <©en geineïten i^cere
gaf Oen fecr ïiberacïantrooojb/ genoeg in géïp*
fo?migï)epb banbe antrooo?b ban fijne JBajefïcpt/
(biflimuïeccnbe be eycnfe / gebaen ban be paerben)
baerbp boegenbc bat ben Coninftfïjn meefïer toa£
IllOOJt.
3B>cn 1 7» Dito roicrben fp bp ben ïltonmft ontbobcn/ gcbelibercert be Staten te compïaceceninaiïe£bat
en Ijp gaf tjen antvooojb in be fftanfe tacï / in manie* Ijcm mogeïijft fouöe toefen / niet aUcencïijft om be
gemecne religie/ trafijfte/ en naburigljepb : macc
re en fomie aï£ ötec nabolgt :
ooft ten refpecte ban liet contract/ gemaeftt metöa*
MïK
HtERtN,
re IBajefïept ban€ngtïanben begemeïbe Staten/
om !)et ceeïjt
/ bat bp /ïjeeft
tot beop/
fucceffïë
ban 't boo^
GElijk als ik u van den beginne uwer komfte af neb- nocmbe
ftomnuttjft
enïjier
(na
betfeïjepben
be gefeyt, dat ik niet anders tegen uwe principaïionirtKia
len was gedelibereert , als juftitie en rechtveerdigheyt P^opoofien/ ober en roeücr geïjouben) namen fp
ban
oorlof / met berfoeft /bat ïjp be faften ber gemcïte ïan*
te gebruyken , fo hadde ik mede CommifTarifen georlanö / öe donneert 3 die uwe redenen, en die van onfe onderfa- ben/ bp ben &oninft ingocbe recommanbatie toiï#
geöepu;batt , ten fouden aenhoren : maer gelijk als gyluyden nu fegt, bc Ijouben / 't roeïft tjp Ijen-lieben ten bclfen belooföe»
«e?ö?
^en ip. ber fclber niaenb quam be kolonel &t\u
niet onderrigt zijt geweeft van de redenen en
be graten c gy
öcsêUcn, ftucken door den Colonel Stuartge-exhibeert, en dat art om öen a Dieu te feggen / en cnber beeïe anbere
gy derhalven rapport moet doen aen de gemelte Staten, pjopocfien lot confirmatie ban fijn uerfoeft fepbe
om hendevoorfz. redenen te doen verlraen en die ftuc- ÖPÖenïnpben/ batïjpbeeï recötbeerbigertoa^/ ban
ken te reprefenteren, fo ben ik ook van'tfelveadvijs tieeïe petfonen fn beberecnigDe^eberlanbcn/ öeb*
en meeninge : want na dat gyluyden uwen laft hebt ge- benbe ben mibbcï / öeïpen fp fjcni ooft met boo?UJeten
proponeert, fo hebt gy genoeg te kennen gegeven, bat ijp, fonbe bïnuen :onbec conrentement boo? fijn
bienfi / maer bat lip ijaefï pemanb ban fijnent \aeQtn
dat gy
niet volkomentlijk
bent geinftrueert'om
met
onfe
onderfaten
in eenig accoort
of forme van juftitie
fonbe feuben,/ Oen p?efen£erenbefefterememo?iein't
te treden : 't welk ik lichtelijk wil geloven. Nochtans ïarijn/nopenbe be affairen ban be getocfeneJIfêe-bjou*
hadde ik altoos gedagt , dat defe materie van reprefalien roe ban 23atenbQ^g fijn gemael/ ombienebenpbe
behoorde gemiddelt te worden door eenigen middel anbere flncften te reprefenteren.
Cn aïfo ben gemdten ^eerc Coïoneï fïcÖ oppofcer^
van trans-actie of accoort of door juftitie. Miet dat ik
wilof oythebbe willen procederen met rigeur, of als be tegen be onfefterï)epb ban ben termijn / na öcneen Prince indifferent en Jufticier : maer als een vriend ïupber ftomfïe/ en nabatfpöct rapport fonbenöeb^
van uwe Staten , en als een Ptince die genegen is tot ben gebaen/ fo i^ befe rianfuïeberanbert/ boïgen£
vriendfehapen benevolentie , en hem verblijd in hare ben ingoub ban ben tyitf.
*&m üioninJi bebe l^enboo? een banfpnefeercta^
voorfpoed, nietalleenelijkom de naburigheyd : maer
ook en voornamelijk ter oorfake van de gemeene re- rifen particnlierlijft reeommanberen be «moeten ban
ligie ,en van de lange trafiïjke , die de .onderfaten van ben Colonel ïf»enrift ^aïfour.
<&zn ao. 3ijn fp bertroeften ban «Öbenbnrg na
mijn Komnkrijke in die provintien hebben gevoèrt.
IVlaer gelijk alle andere faken fich door geen andere %i)ttml baetïjen quamen faïberen en a Dieu feg*
manieren en middelen konnen accorderen , als door gen/ be gebeputeerben ban bcffab Cbenburgban
ceu van tween , te weten: door den lieffelijken weg roegen befeïde fïab / ïjeninfonbcröepbrecommanbe*
van accoord of van juftitie, dat hyacht en hemver- renbe eenige particuliere affairen ban iiooplupben en
fekert houd in fulker voegen van de wijsheyd en voor- bc ft!]aben bp Ijcu geïeben.
fichtigheyd der gemelte Staten, dat fy uyt hen fel^efteïben baeg^ enooftbaertebo?enrccomman* ,
ven , fijne onderfaten recht en juftitie fullen doen , beerben fp acn mijn ïf ecce jft&elmte be paerben/ in
en hec gene haren ftaet competeert en toc-ftaet. Dat
'
arribccröen.
bic 21.
gebaïïe
fo veel hem belangt hy geen anderen
«Ön ben
bito üertroeften fpban Eijtten / gin^ ®e 5efm
raed en fag ,
als een middelbare weg te vinden, dewelke foude
profiteren, niet alleenlijk fijne onderfaten, om hare
moeyten en arbeyd te recompenferen, maer ook de
Staten felfs, dewelke hen yetwes accorderende, behouden fullen niet alleenlijk de vriendfehap van de
Schotfe natie, maer ook van alle de andere, want
hoewel eenige van fijne onderfaten qualijk hebben
gedient en hare natie te kort gedaen , dat het felve
nochtans niet moet ftrecken tot prejuditie van de
gene die wel hebben gedient en daer in noch foeken
te continueren , dat om tot defen middel-weg te komen, hy van advijs en meninge was, te fufpenderen alle brieven van reprefialicn , voor den tijd van
twee maenden , na dat fy in hare provintien wedergekeert en ontlaft fouden wefen van hare charge en
Commiflic , en dat fy defe twee maenden geeyndigt
zijnde met gelegentheyd van wind , hem fouden adverteren van de antwoorden en refolutien der Staten. Dat
gerefolvecrt was , dat eenige met hen fouden trecken,
of dat fy wel korts na hen gefonden fouden worden ,
om de refolutie der Staten hier op breder te verftaen.

3Be moer*
lanöfe
gefaiuen
nemen
riarr. affect
ban Den

^en 1 8. ber feïbec maenb namen fp oorlof ban ben
t^cece Canceïicc / acn ben roemen fp be, ercufe btUm
orjer ïjet retarbement ban be ftomfïe ber paerben /
geöroongcn sjjnbe baer ban mentiete maften/ ge*
merftt befeïbc fo lang aenlicp/ ban'tpiefent bat be
catueiier staten ïjabben belooft fijne Bia/cfïept te boen/
5slcW bjbbenbe ben gemeïten ï&ere <£anceliei: bat ÖP ban
lauö.

gen t'fcïjeep/ en 3jjn op ben a6. baer aen-boïgcnbe
te ©ïiffïngen gearribeert / ban baer f£ boojt^ bertroeftennaben ^age/ en bebenljcn rapport: fptoer?
ben bpbe peeren Staten bauljacemoepten feer W
banftt:
'
&e ïtoninft befaftebaer na met fijnen Öabenabcr
obeeïeggenbe / bebonb upt befeïbc onberricijtinge bat
en roo^gcfim^
berfoeft
fnn baer
beboo?f3.^tuart
beert
/ en aïfo i$ betotfafte
bp niet
gcbleucn.
^0 bat
be
geenen boojt-ganft
ge*
(jabbn'eben
ïjebben ban
/ en repjeffaïien
bat ben uoo?fcï)?eben
Jfeere ^>tuart
geene erecutic op be gennicecbe p^obintien beeft
ftonnenftcijgen/ nocï) bao? fabeuc ban ben Honinft
ban j5cï)otlanb nocljte anbere potentaten baer aen
ÖP fulp baer na berfoeft fyttftl aïfobp alïe befelbe
berfïaen i^ bat f)P fijn p?eten^ acöter-toefen / niet
ftonbe bo^beren ban ban be gene baer mebe bp
gecontcaeteert Ijabbt / en bat l)P fuïft^ berfoeftcn
mofï aen be pjobimien in toienjS bienfï ÖP Öem
Öabbe laten gebmpftcn / en op-geteftent roajS / iiit
fjpongemoïefïeett iittl meenenbe aen be geunicer*
be p^obintien of bpfonber aen bit ban i£cïïanö
en ^eïanb/ bic op aïïe ïanben en in aïic ïioninft*
rpen ïjanbeïben/ fijn beröaeï beter te bonnen
berftrijgen / en meenben beeïe bat bit een p^actij*
fte toa^ ban ben p?ince ban ^arma of ban be
&paenfe 5ijbe/ geïijft be f eere jQ&cefïec Hconarb
be ©oogt 'tfcïbe ooft genoeg aen-roert in een fijner
memoden bie öp ben ^ecretari^ ban Dare IBaje*
fïept

tenb«=
J!f|Jöob
unij/ko*
^««n
£$£>
\nmaiunt
iw*w
po?*
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>tebatt
liiituie;
!H uets
:aiiöen
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lonDeren
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)a:pen
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flcüt ban €ngeïanb be ïfeerelDaïfïngam ober- gele*
beet ïjaöDc Ijicc bo?,en bcrljacït : dm aïfo te betfïo^en
én te fyeften De bmntfeïjappen en onbctïingc alianticn tufTTcïjert be Coninatpen ban Cngcïanb /
^cöotïanb / 3£cnemacften en anbece föjftcn.tn De
gennteccDe $jobintien.
ban öet
ffebmatio
of begin
ban IBep sijrt
De gn'tïefte
foïbatcu ban
guatnifoen
ban jföimmegen
in
De 25etutoegebjeeft/ en fjeOuen \)et bojp €ïjl bec*
manb/ en beeïe anbece bojpengepïonbect/ tot bp
r>Itöicï / fonbec Dat men cenige oojfane Daer ban toift/
of
ma£ Dóo?te bebel
ban ïjaet
om gefefu'tt
fraec Doornemen
biffimuïecett
/ of<©becigl)epb
Doo? moet*

:25etu
?§2ï-w
toiïïig&epD/ aengefïen
of fanïtebanbetalinge/
Je,
foïbatcn
Defelbe Do?pen ofmuptetpebec
onDet berDing
faten / toactom Dte ban (flSo^cum fect aen-hjeïben
Dat Date fïab metten eecfïen noeïj meer niocI)t toer*
Den gefojtificeett / boïgenbe De af-fïeftinge Die mee*
fïet SÜb^aen tëEfjonifs. tot Sllï&macrbaecbanbpge*
fetyifte ontmojpen / en eengbeeïé af gefieftcti ïjabbe/
enbo^becaf-fïe&enfoube/ ten epnDe Dit bequaemfie
fapfoen nietbetfunmc cnbiefïebe nietinpetijHeïgV
fteït toetDe/ 'ttoeïfc ïicljtclrjft fouDe öebbcn nonnen
gefeïjieben / inbien De nietoe toetnen niet boojupt*
gaenbev «flBep in tameïijne Defentie maten geb?acl)t/
gemeettt De bpanDen baec na ïicfjteïijn in De 23etu*
toe fonDen öeöuen nonnen Romen / obetmit$ in %\u
nio en eenige na-boïgenbe maenben De b^cefe ban
Üoog toatccgemeenïijR eeffeect/ enbeb?ucï>tenban
beginnen te tijpen / Daecom Den $enfïonati£ mee=
fïec ^DjiaenSBeteffepn oor feec ecnfïig fclftttf aen
Den €. tfeece ^IDbocaet ban <©ïbcn-23acnebeït / h,em
Tol S7.) Defe faRe ecnfïig tecommanbecenbe / bat'tfeïbe tij*
DeïijR/ en met Den eetfïen moeïjt op Der öanDgeno*
men toer Den/ beïobenbc tot Dien epnoeDefafteupDe
IBagiftcaetaïbaetfoteïjeïpen bitigecen / batbe C
peeren gecommittrètbe ban ïjet Coïïegie ban be
Staten ban ^oïlanb booj erpicatie ban ttoee of bne
maenben om geene penningen en fouben too?ben ge*
moïefïeect/ aïfo binnen ben feïben ttjb bie mibbeïen
tot be fortificatie gebefïineect / aen be öanb fouben
mogen Romen.
<©en 8, Iföattp # op ben naem ban frjn <£r*
ceïïentie Mautit5 (geboden $?ince ban ^angien /
töjabe ban l&afTau/ etc. <6oubecneuccn<£apitepn
genecaeï ban ^oïïanb / Eeïanb / ©jfefïanb en De ïan*
Den / fteben en pïaetfen ban S5jabanb en ©ïaenbe*
ren / noeïj in be Unie en onbec protectie ban be <6ene*
raïitepttoefenbe/ en 2dbmitaeï generaeï banbebec*
eenigbe^ebeeïanben) een paccaetuptgegaen/bec*
biebenbe bat niemanbt tec seeof op be ficomen en
ribiecen ban i^oïïanb en^e(i-b?ieflanb / pafpoo^ten
of faubegacben fouben mogen gebmpRen fonber
toetteujRconfent: item bat geene bo^penof inge*
fetencn ban ben feïben ïanbe (niet geïegen ten
toafïen ïanbe aen 25?abanb) geïijRe pafpoo,?ten of
faubegacben fouben mogen geumpRen bo?bec aï^
een maenb/ en meecanbecepoincten/ tyeütt in 't
boojfs. ^ïaccaet öiec na boïgenbe begcepen.

5jSïaecaet

MAurits geboren Prince van Orangien 3 Gravevan
Naffau , Catzenelleboge , Vyanden , Diecz , &c.
ïanjïaf* Marquis van der Veere en Vlifiingen , Heere van St.
fauopftju Vijt, Daesburg, deftadGrave en van den Lande van
oeethU?tï ^uyk> Gouverneur en Capiteyn generaeï van Holland,
teroercnDc beland , Vriefland en de landen , fteden en pïaetfen
bepafï van Braband en Vlaenderen, noch in de Unie enonprotectie van de Generaliteyc wefende, en AdBcaa?
öea/ctc» ' mirael
generaeï
van de(uilen
vereenigde
Nederlanden, allen
dengenen
die defen
fien , faluyt:
Alfo tot onfe kenniffe gekomen is , dat veele ingefetenen van de vereenigde Nederlanden , en namentlijk
mede van onfenGouvernemente van HoliandenWeftvriefland, fo onder pretext van hare negotiatie , hanteringe en navigatie over zee , en de ftromen en wateren te vrijelij ker te mogen doen , als om ten platten
lande vry te mogen fitten , en hare landbouwinge aldaer
exerceren , hen onderftaen van den Conink van Spangien , van den Hertoge van Parma of van den genen
IV. deel.

die van den fel ven Conink of Hertoge of van des
i felfi
gecommitteerde commiffie hebben , te verfoeken , öntfangen , of hen laten geven brieven van faüvegarde i
pafpöort of diergelijke, waer door veele enontallijke
fchaden den goeden ingefetenen defer landen , fówel té
water als te lande in den voorleden jaren zijn aengedaen , overmits daer door de fchippers over zee en de
revieren en ftromen varende ( volgende het exempel
vanden genen dewelke de voorfchreven faüvegarden
of pafpoorten hebben gehad,) op hare behoorlijke defentie niet genoegfaem hebben voorden, en överfulks
niet alleen van fchepen en goederen berooft , maer ook
gevankelijk genomen en feerhoog gerantfoeneert zijn
geweeft, endatdegemeene vyanden komende te lande in de pïaetfen onder fijne faüvegarde fittende, deri
paflerende perfonen gevankelijk genomen, weg-gevoert en na hare wei-gevallen geranfoeneert hebben ,
fulks dat niet alleen daer door de goede jn-gefetenen
der felve landen grotelijks zijn befchadigt : maer
ook den ftaet der landen in 't gemeen veel ver-arme
en gekrenkt, en ter contrarie de gemeene vyanden verfterkt : om waer jegens te voorfien , by den Heeren
generale Staten der voorfchreven vereenigde Nederlanden goed gevonden en gerefolveert is, fo op den 18.
als den 25. February left-Ieden , dat voor fo veel die
pafpoorten of faüvegarden die ter zee of te water
gebruykt worden aengaet , generalijk over alle de voorfchreven landen , en voor fo veel de pafpoorten of faüvegarden telande roert , in een yegelijke provintie partïculierlijk foude worden ordre geftelt. Soeerft: dat
wy dien volgende en in conformite van de refolutie van
de Ridderfchap, Edelen en fteden van Holland en
Weft-vnefland , reprefenterende de Staten van den
felven lande daer op gevolgt , fcherpelijk verboden
en geinterdiceert hebben , verbieden en interdiceren
by defen : dat van nu voortaen niemant van den ingefetenen der voorfchreven landen, in zee of op de rivieren en ftromen van de vereenigde Nederlanden , ofte
lande in de voorfchreven landen van Holland en Weftvriefland , fal mogen gebruyken eenige faüvegarden
of pafpoorten van den Conink van Spangien, denHartoge van Parma , of yemand anders van den vóórnoemden Conink j Hartoge, haren gecommitteerden of
andere departye van de gemeene vyanden defer landen
houdende commiffie hebbende : en dat fo wel in regard
van de faüvegarden en pafpoorten die aireede verleent
zijn , als die namaels verleent fullen worden , ten ware om grote en merkelijke redenen daer toe na date van
defen , van de voorfchreven Heeren Staten of ons als
Admirael generaeï, fo veele het gebruyk der pafpoorten en faüvegarden ter zee, of op de rivieren en ftromen aengaet , en fo veel het gebruyk van de pafpoorten of faüvegarde te lande , in den landen van Holland of Weft-vricfland aengaet, van de voorfchreven
Heeren Staten of ons , als Gouverneur en Capiteyn generaeï der felver landen werde verleent, op peynedac
jegens den genen die bevonden fullen worden hen met
eenige der voorfchreven faüvegarden of pafpoorten te
water te behelpen , of die verfocht en ontfangen té
hebben fonder confent als voren, geprocedeert fal worden als jegens den helpers, fauteursen toeftanders der
gemeene vyanden: en foveel aen-gaet, het gebruyk
van de fauvegaerden of pafpoorten te lande,
in de
voorfchreven landen van Holland e|n Weft-vriefland,
hebben wy om eenige goede in-fichten en confideratien geconfenteert , en confenteren by defen :
dat de dorpen die faüvegarden hebben verkregen ,
defelve fullen mogen gebruyken den tijd van een
maend eerft-komende en langer niet, op gelijke peynen> om middeler-tijd op haer-lieder verfoek by
den Heeren Staten of by ons gelet en geordonneerc
te worden na behoren.
Hebben niet te min den ingefetenen van dienen van alle andere dorpen van onfen voorfz. Gouvernemente van Holland en Weftvriefland , ( niét leggende ten vaften lande aen de landen van Braband ) geinterdiceert en interdiceren by
defen, geene foldaten, vrybuyters , of andere komende van de gemeene vyanden , in hare huyfen, fchuy»
ren óf bergen te logeren , óf den felven buyten hare
huyfenl
$*K 3,

39°

Vijf en Twintichfte Boek.
huyfen, fchuren of bergen te logeren of den felven
buyten hare huyfen met koft of drank te onderhouden ,
©fin eeniger manieren te affifteren , op gelijke peynen :
en fo boven dien yemand in hare dórpën gevangen
word , en fy-luyden 't félve niet beletten, en den gevangen ontfetten en vryen , fullen gehouden wefen den felven tot dervoorfz. Staten of onfedifcretieterantfonneren en los maken tot koftc van defelve dorpen.
Verbieden voorts wel expreflelijk allen Schouten ,
gerechten en ingefetenen , der voorfchreven landen van
Holland en Weft-vriefland ( niet leggende ten vaften
landeaen de landen van Braband, ) te reyfen in defteden by den gemeene vyanden geoccupeert* om gevangens ofheeften te rantfonneren of yet anders aldaer
te doen , fonder confent als voren , en op gelijke peyne.
Ën aengefien de foldaten van de gemeene vyanden
hen des te vrijelijker op de zee-ftromen ^ rivieren en in
de landen van onfen voorfchreven gouvernemente van
Holland en Weft-vriefland begeven , om den palierenden luyden hare fch,epen en goederen te nemen, en de
huyfluyden te lichten en weg te brengen , ovérmids
fy-luyden pretenderen , dat hun quartier gehouden behoord te worden, om met een maend folts los tegaen,
en dat daer door de meefte fchaden worden veroorfaekt.
So hebben vvy verklaert , en verklaren by defen , onfe
meyninge en verftand niet te wefen dat jegens den genen die in dienfte van de gemeene vyanden zijn , en in
zee of op de ftromen , rivieren of te lande , in onfen
voorfz^ Gouvernemente van Holland en Weft-vriefland
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felven lande, allen den genen die defen fullen fien fa- ban^ofï
luyt.
niet tegenftaende voorgaende placcate van !$n£/£et*
denao.Alfo
Decembris
in den Jare 1^81. alom in den lande tjetönics
van Hollanden Weft-vriefland verkondigt en gcpubli- henen
ceert, veele verfcheyden fchandaleufe en areerlijke [^"P*™
boexkens en hedekens , refereynen , uieu-maren en tteufe
diergehjke dagelijks in druk en gefchrifte werden uyt- boejehertg/
gegeven: dat mede veeie ongeregeltheden in de voorfz. ^z^tt^
landen , foin'tdrucken, in 't exerceren van dePaufe- ineeranbe*
lijke ceremoniën, en anderen de Chriftelijke religie re joints
contrarierende, in'tgebruyken van de gepretendeer- r.
de geeftelijke habijten , en het ftellen van de fchoot- vFöl. 58)
meefteren , dagelijks worden gepleegt , fulks dat d'onwetende en onverfochte menfehen,
en de gemeene
man daer door lichtelijk tot misver-ftant , fcheuringe en
feditiegebrogt fouden mogen worden , 't welk fon derI linge in defe tijden dient verhoed. So ift dat wymet
advijfe van den Prefident en luyden van den Rade proyinciael der voorfz. landen van nieüs verboden en geinterdiceert hebben , verbieden en interdicerenby defen, eenen yegelijk, van wat ftate, natie, qualiteyt
en conditie defelve foude mogen wefen , eenige argerlijke oproerige of fchandaleufe boexkens , nieumaren ,
liedekens, refereynen of anderen, hoedanig defelve
fouden mogen wefen, in geenderhande talen of fprake
yoörtaeh binnen de voorfz. landen tedrucken, nochte
in drucke of gefchrifte te laten uyt-gaen , te verkopen
gevangen fullen worden , 'tfy by volk van oorloge in offtroyen, op de verbeurte van defelve boexkens ,
dienfte der landen wefende, of yemand anders eenïg liedekens en andere gefchriften , en daer-en-boven van
quuitier gehouden fal worden , maer dat de luyden van 100 Carolus guldens voor d'eerfte reyfe, en voor
oorloge yemand gevangen hebbende , ter zee of op de de tweede reyfe op dubbele boetenen arbitrale ftraffe.
ftromen, rivieren ofte lande in Holland of Weft-vrics- En ten eynde 'tfelfde te beter mach worden achtervolgt en onderhouden , interdiceren en verbieden wy
land , gehouden fullen wefen den felven gevangens den
voorfchreven Heeren Staten of ons over te leveren,mits i allen boek-druckers binnen den landen van Holland
, voortaen yec te drucken
, of< iri
j
'
l
daer voren ontfangende een maend folts, om jegens en- Weft-vriefland
den felven als vyanden geprocedcert te worden na be- drucke uyt te laten gaen , 't en zy al 't felve eerft by ons
horen. En dat alle anderen eenige van de voorfz* vyan- of onfe gecommitteerde Raden , of den genen die
den vangende, gehouden fullen wefen defelve over te wy in de refpe&ive fteden daer toe fpecialijk fullen
leveren in;handen van de ordinaris officiers > den wel- authoriferen , zy vertoont, toe-gelaten, en geadmitken mitfgaders allen rechteren en officieren van de teert , fonder dat ook na defelve admiffie daer yet
voorfz. landen : wy belaften en ordonneren daer over toe of afgedaen fal'mogen worden : tot welken eynexemplare ftraffe te doen.
de alle boekdruckers gehouden fullen zijn den exEn ten eynde hier van niemand ignorantie pretende- emplaer orginel te houden van alle boeken en acien
re:ontbieden en bevelen wy dat defe alom in de voorfz. die fy fullen drucken , en 't felve aen ons of onfe gecommitteerde Raden over te fenden , al eer eenige van
landen fal worden gepubliceert , ter plaetfen daer men
gewoonlijk is publicatie te doen,laftende den Prefident dien fullen mogen worden uyt-gegeven of verkögt,
en Raden provintiael van de voorfchreven landen , den om daer by te mogen weten , wat namaels daer aen
.Advocaet fifcad en Procureur generael , en allen an- of afgedaen fal wefen. Ordonnerende mede ten
deren Officieren, Rechteren en Jufticieren,van de voor- felven eynde, dat alle druckers onder haer-luyder gefchreven landen : mitfgaders allen Overften , Colonel*
drukte exemplaren gehouden lullen zijn te ftellen haerlen , Admiralen , Vice-admiralen , Ritmeefteren >Ca- luyder naem, de plaetfe haer-luyder refidentie, en
piteynen , Officiers en Bevel-hebbers , defe onfe ordon- 'tjaer wanneer fulks is gedrukt, mitfgaders d'Auteur
nantien en bevelen t'achter-volgen en doen achter-vol- of Tranflateur van dien , op pepe voor d'eerfte reyfe
gen ,procederende en doende procederen jegens den
100 ponden van 40 groten 't pond , en verbeurte
overtreders van dien, fonder gratie , faveur, diffimu- van
der exemplaren, en voor de tweede reyfe van 200 gelatie of verdrach , alfo wy'tfelve tot der landen weilijke ponden, en verbeurte der exemplaren, en voor
Hand nodig bevonden hebben.
de derde reyfe van 300 gelijke ponden, en banniflement
uyt de voorfchreven landen voor den tijd van 10
Gegeven in den Hage onder 't zegel van de voor- jaren. En fullen de druckers der voorfchreven landen
fchreven Heeren Staten,en onfen naem en zegel hier onder doen drucken, in forme van Placcate den 8. Martij» gehouden zijn voor den 10. Aprilis cerft-komende
Anno if$9. onder ftont getekent :
wederom te compareren voor ons of onfe voorfchreven gecommitteerde Raden , en in handen van den felfMaurice de Natfau.
den vernieuwen den eed van dat fy-luyden hen in alles
hier na fullen reguleren , op pene van t'elken maend
En was gezegelt met 't zegel van de Staten en fijne daer
na te verbeure*h de fomme van 100 ponden van
Excellentie voornoemt , onder ftont noch gefchreven,
ter ordonnantie van fijne Excell. Ondertekent :
40 groten *tpond, fo lange fy daer van fullen blijven
in gebreke. Verbieden en interdiceren mede fo wel
tAiUnd.tr.
binnen den fteden als ten platten lande in de voorfz.
landen, allen ingefetenen der voorfz. landen enande^
3&en 9. Mattp i$ op ben name ban öcïïiuöcc- ren defelve frequenterende, in eenige kerken of perfdjap / €bi\en en tfeben ban J^oHanb en ïlDefï- ticuliere huyfen en plaetfen , op den velde , in fchepen
bjiefïanb / tepjefentcrenöe De Staten ban oen ïanöc/
van
t'famen komfte
toeloopof of
, eenige
of fchuyren
mans
of vrouwen
te maken
te houden,
om eenige

ooft een placeaet upt-gegaen / ïnfyonbenbe berboD
bantebjucnenof fïrouen/ eenige febttieufe boehen/ Miflen of andere exercitien van de paufelijke fuperftigefcDliften of refecennen/ Set öoen bet Miffen en an* tien te doen, of horen , onder wat dexel 't felve foude
repaufelnfte fupecfliticn / enmeetanbetepometen/
mogen wefen , fo wel in 't heymelijk als in 't openbaer,
b?cbct in 'tpaccaet&ietnaboïgenbebgcepen.
op pene van verbeurte van aoo guldens , tot lafte van de

genen
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genzn in wiens huyfen , velden, fchepen of fchuyten ,
i fulks fal worden gedaen,en dat die gene die defelve Miffenof paufelijke fuperftitien fal hebben gedaeri uyc de
voorfz. landen van Holland en Weft-vriefland fal moeten vertrecken , fonder daer in weder te mogen komen,
op pene van ten eeuwigen dagen uyc de voorfz. landen openbaerlijk gebannen te worden op lijf-rtraffe.
En dat hy boven dien van fijne alimentatie ( f o verre
hy eenige heeft) fal worden gepriveert, fonder ook
dat de felfde in eenige fteden of plaetfen van Holland of
Weft-vriefland fal worden toegelaten , geherbergt , gehuyft of gehooft , öp verbeurte van 100 guldens
tot lafte van den genen die contrarie fal doen in't
herbergen , huyfen of hoven voor de eerfte reyfe ,
voor de tweede reyfe van aoo guldens , en voor
en banniffede derde reyfe van 300 guldens,
ment als voren: en de gene die hen op 't horen van de
voorfz. Miflen en paufelijke fuperftitien fullen prefent
gevonden hebben , fullen verbeuren hare alimentatie,
indien fy-luyden eenige trecken , en noch 2f guldens
t'elken reyfe als fy-luyden fulks fullen hebben gedaen ,
't fy of fy op't feyt bevonden worden, of dat namaels
'tfelve tot kennifie komt: en gelijke pecuniele pey*
nen van 2 f guldens fullen verbeuren alle anderen die
daer prefent zijn geweeft , en boven dien daer op
bevonden zijnde, haer opperfte kleet. Verbieden en
interdiceren voorts , dat een yegelijk voortaen hem in
geen andere dan in waerlijke habijten op der ftraten of
gemeyne plaetfen fal laten vinden, op verbeurte van alle
andere habijten tot profijte van dedienaers van de officieren, ofanderen die ter ordonnantie van de Magiftraten van de refpective plaetfen hen-luyden daer over fullen bekeuren. Interdiceren en verbieden mede alle
mans en vrouwen perfonen , binnen en buyten den fteden van Holland en Weft-vriefland, hen tonderwinden eenige fchole te houden , of kindcrenteleeren,ten
fy defelve by de Magiftraten van den fteden haer-luyder
refidentie eerft behoorlijk onderfocht en geadmitteert
zijn , en a&e daer af hebben verkregen. En fo veel de
platte landen aengaet, verftaen datfy van gelijken fullen worden onderfocht en geadmitteert by de hoofdofficieren van de dorpen en plaetfen ftaende in hoge
middelenen lage jurifdiólie , onder de hoge overigheyt
Van de landen van Holland en Weft-vriefland , en in de
heerlijkheden enambachts-heerlijkheden toekomende
eenige perticuliere Heeren of ambachts Heeren van den
felven of hare officieren , op pene van te verbeuren voor
d'eerfte maend 100 ponden, voos de tweede maend
2.00 ponden , en voor de derde maend 300 ponden ,
en uytde voorfz. landen gebannen te worden voorden
tijd van 10 jaren. Verbieden voorts den Magiftraten
van dèn fteden, Hooft-officiereu, Heeren en Ambachtsheeren toe te laten of gedogen , dat yemand van den
genen die fy-luyden admitteren fullen i om fchool te
houden, eenige boeken fullen mogen doen leeren, de
Chriftelijke religie contrarierende , op arbitrale correctie: en verftaen dat alle de pey nen hier voren geroert,
voor een derdendeel lullen komen ten behoeve van den
officier die d'executie doen fal, voor een derdendeel
ten behoeve van den aen-brenger , en voor een derdendeel ten behoeve van de gemeene fake. En bevelen wel
expreflelijk den Prefidenten Raden provinciael van de
voorfchreven landen, den Advocaetfifcael , en Procureur gencrael, en allen anderen Officieren en Jufticieren der voorfchreven landen, defe onfe ordonnantie te achtervolgen en doen achtervolgen , ftraffendc
en doen ftraffen den contraventeurs van dien na hare
En ten eyndehier van niemand
forme en inhouden.
ignorantie pretendere, laften en ordonneren wy, dat
defen alom in den voorfz. landen daer men gewoonlijk
is publicatie te doen, fal worden gepubliceert en uvtgeroepen na behoren.
Gegeven in den Hage onder
\ zegel van den Staten voornoemt, hier op gedrukt,den
*>. Martij , Anno 1 589. onder ftonc gefchreven ter ordonnantie van den Staten,
en was ondergetekent
C. de Rechtere.
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3Jn „ïBartio ijaDDc <$;jabe ï!3iïïetn Hobcturjrt ban
3&afTau / xföoubccneuc lian.ï^iefïanD ecu acnjïacïj
booi-genomen / om ïjet fojt <2Mf5tjl I toefenDe De
boomaemfte ïfaben ban Die ban «doeningen/ gele*
gen op De monD tian De tebiece *Êemg / met een lifïige
beecDigïJepD in te nemen/ Daer toe ïjp aïle geceetfeïjap
beecDig gemaeftt ïjeobenbe;fo beeft l)p ïjet tioïft Dat bp
Daec toe geDefïinecrt ïjaDDet'fdjepeDoengaen/ on*
Dec 't Derel ban Dat 5p Die toiïDe fenDen na <&mbum /
gelegen een ftlepne muïc of Daer omtrent boben
^elfsijl op befelbe rebicre/ om ï)ct<£uarnifoenaï*
Daec te beranbeten. ^en aenflacl) mag fcec toeï aen*
geïepD
met ban
een franp'-man
/ een |)ctarDiec
Die ïjem
fut l)oog
fijne Jfionfï beroemt
ftaDoe // Dan
ïjet
goet fucceg Dat men Daec af bectoacljt ïjabDeigge*
faclgcect : en alfo De boomoembe <®?abe nocl>eenigè
anDere <Compangien uprgefouben tjabDe ouDec ïjet
beïept ban hopman JDicljieï ^ogclftc teïanbe/ en mfox
p
lüapitcpn
Comelifs.
met ofeen$0$
€>oalog-fc!)i
te toatec /<6eeacrt
na feftecc
^cïjantfe
genaemt |XSle
mmtl
|f mentilïc I gelegen in a^oeningetïaiiD een grote l«nö bi*
mnle JBefï-toaectJ boben DefïaD/ aen een be quacm gf*^
tebiccaen : Dit fo;?t toecDefeeccrnfMijfttetoateren ban ^afs'
te ïanDe acngetafï en be robect / <0?abc Willem 't fel- f*jj m*=
in perfoon met
f'tifötcgcnfïaenDe
terflont Daer
/ $toegetogen
berfïaenbe
be
mccrDcr
boïft na
/ (met
Dat mmu
ffrancopg ©erDugo <0ouberncur aen De &pacnfc
SijDe / terffonD eencn (joop foïDaten upt De naefk
feïjantfen en guarmfoencn / leggenDe in bc feïjan*
(en aen De <£cimf / en Den ^nllect bp Den anDeren
ruftten en bergaDerDen / Die na fmentrUe toeqna J
men/) fo Ijecft öp Deboo^f5.|!erïitein35Dagtnber^
fïctftt / in fprjt en ten aenfien ban ©ecDugo / Die fnïp
toeï geerne IjaDDe berÖinDert / maer nu gefïerut 3ijnDe fyctft
't feïbe honDe
niet guarnifocn
tegen
Den
boanDDp befïaen
toeï booten/ Dat
/ $ ijst
Daer
na
toeDerom bertroeften na HeeutóerDe / met Dit fojt
liet Dp Die ban doeningen tot bp na aen öe mupren
toe niet bepïig bnjben.
gift ftan öiec toeDerom niet booj-bp-gaen ban De
faften ban ©janftrijft nocïjpettebecljaïen. 3&eMo*
ninft ban ©?anftrijft meenenDe fijn feïben / en fijn
rijft te becfefteren Doo? §ct om-b?engcn ban Derf
i^ertoge ban <6uife / en fijnen tyoeDer Den CarDi^
naeï ban <Ê5uifc/ gelp toepnig ïjicr boren bcrïjaeït
i$ I bonD fïclj Dact in feer beDjogen / Doo? Dien
Daer beeïe macfjtige fïeDen / en bpfonDer Die ban pa*
tijg tegen \yt\w opflonDen en rcbeïïecrDen / meïïtc i>
Den ^ertoge ban 'Slumaïe Ijcuben berftoten tot
fjaren «6ouberneur / en Ijceft Defe rebellie feer toegenomen Doo? De refoïutie
ban Diebinnen
ban 'tparijó
<£oïïc*/
gie ban (Cljeologie
ban &o?bonnc
3>
Delnelftc op feftere ttuec gcp^actifccrDe blagen bec* 3>
ftlaert iyebbm / Dat ïjet bolït ban Den l»oninftrijfte 3J
ban B^auftrpft b^p en lo^ maren ban Den eeD
Der gctrontDigbepD en getjoo^faemöepD / Die fp
Den lioninft tfrmiib ban Eaïopg ïjaDDen ge*
Cot bebefïinge ban Defe refoïutie bjengenfpboojt
Daen.
niet eenige terten upt Dec 25pbclfefcfjuften/ maêr
De confïitutic ban Den Den $au£ 3'nnoeent De IV.
in €en
't «Concilie
genecaeï
ban Uton^ beeftaeït.
anDeren/
Dat ljetfelbcboïftmetb?pmoeDige
en getufte confeientic t becmocljten \}tx\ te toape*
nen/ becbinteniffenaengaen/ geïDbergaDeren/en
contribueren
tot befcljecmingc
betoacingctegen
Der Ca*
tljoïife/
3fipofïoïife
en Öoornfeen Religie/
Den
onbel)oo?lrjftcn ïlaeD en boomemen De^ bóojfs- $to*
ninr/ enaïlecfï|'necaenï}angeccn/
ÖP De
algemeene
tcoutoe fyetft geb?oïten naDemaeï
ten acïjtcrDecïe

öefoiuttc
3>
ban ïjet
coiicgie
SbST
•>•»
partjo/
Jf^nDeit
Jaï11"3
©:artfcs
z^*
»5>

ban De boo?fcD?eben Catïjoïijfte Religie/ en'tpac* ii„
caet ban De fjfpïisr^nieennatuurlrjftebjpïjcpDDcc
D?ie Staten Defeg üion inftnj^
lïpt Defe refoïutie enberftïaringeiggeboïgt/ Dat
Den itonift bp De geefteïijfte / Die ïjp fo beeï te ge*
balie geDaen IjaDDe / Dageïijr op De J^cDilc-tte J>
ïcn binnen DcfleDenbanjipacijg/ <©o?ïean^/ (®öa? J>
ïoufe / Öouaen / Hpon^ / ^impen^ / en in bcelc meec
anDere fïeDen / Den fóoninft boo? eenf n bermalcDpDen
v .
lift +
ïict*

Vijf en TwintichfteBoek.
(Foi. 59. ) Wttta I (£ptan/ tïcact-fcöcnbcc / moojber/ bcrrabcr/
ï)Ppocci)t/ mepneDigen / ftfjelm / bïoetfuppec/en meer
aatWe anDere öc aïDet-fcl)anDïijftfte namen Die men ber*
Smge fleren ftonDe / gegeben en gefcljoïöen / en alfo Det bolft
asoéjchenjBf tegen Ijem opgetocftent öebbem.Daec 3jjn ooft bcle hiu
SS" t«c / totïepnige boerfteng tegen Den ConinftinDmft
ban upt-gegaen / om &cm te meet in Den öact te brengen/
maxotm m elft meenoe De <£atï)oIi)fte religie eenen groten
oic"ff u ooen/ oie Pct ö»ïeP«r3^ öan ocn <£oninft
mSSL
nge en
ben; ' fpjaft / ja in open Dmft upt gaf met fcïjenoi
fc&eïDinge op fijnen petfoon/ aïfo 3tjnöcrtjnöet andere upt-geftomen : oBen boerften met öen Cijteï ;
?>
» ftïaegïp Difcoucg ober De moojö / be?raDeïijftc / en
met eene onmenfcbelijfte tojeetfjepD begaen in De
fïaD 25lop£ aen Den Ijaog-mogenDen enfeer&atljos
" njften ^entift De Hojaine / hertog ban <6uife , $att
» '>en a^oot-meefïer in ©^anftrijft/ op b?pDag Den *4*
«december/ 1588.
>j

Item een ander met den Tijtel. JBarC Öifïon'e ban

ban eenen
in'tftabinet
berraDenjft)enbegaen
, DcmoojD/
/ aen Den perfoon
dToninft
trouïofen 25arbarifcl
*' banben^ectogeband&uife/ befcï)ermerbanDe&a*
99 tljolijfte religie en fjettfranfeföijft: ooftmeDebanDe
» moo?D inggehjr begaen aen mijn ^eere Den ï\ty\U
?> gen en <0oDetoe-ge-epgenDen CarDinaeï fijnen b?oe*
„ Der / ttc.
Item een ander met den Tijtel.

<JB?OUbJeïijfte bin'

" gen/ begrepen in eene miffïbe gefonDen aen Jtenrift
'' De©aïop0Doo?een$iinDban$aritë.
»'

Item een ander met den Tijtel.

«J^ntDeftt betraeD

» ban ïfenrift De ©alopg ban bet berftopen Der fïaD
„ $$oïoigne / aen Sjcfabcl <£oninginne ban <£nge*
ïanD / met öet getal Der tonnen bol <£ouDg / genomen Doo? De ftaD 25oïoigne / gefanDen Doo? gjefa*
" beï aen Den boomoemDen ©aïopg : geDmftt te $a" rijg bp Micfytl 3|obin in &. ^acobg fïeaet.
» item noch. fUjcefï ban't&ouberafne^ofbanbe
,5 Pairs du France , gegeben tegen De mao?Denaer£ban
,, Den CarDinael entfertoge ban <©uife: geDmftt
,, tot $artj£/ bp .fötclaep^ibelle i$fy. met $nbile*
ien an enriftbanBab eg ^
" giiet.em noch. 3£e coincnibent
eue
/ (0o£ubbpelmBic*
" ïopg / met Jl&annftft De Cïjartoug
» Der fïaD fóouae / etc. geDmft tot $arij
» cïjieï gobin / in &. 3}acob fïcate.

Item een ander met den Tijtel. HDbertiffement en

)>

eerfïe fcïjnftenbanban't
$pxt$J boa?
mijn peeren/ aen
De
geDeputeerDe
De $?obinticn
ban Bjanftrp
" De gep^etenDeerDe Staten Die ben moeten ontljouDen
" in De fïaD 2Ölopg/ epffeberg ter eenre/ ïjet bolft en
j> Den aenïjanft ban Den obetïeDenïf ertoge en CarDinaeï
)> ban <&uife I ooft epffeïjerg en geaftbcieerDe/ etc. op
„ en jegen^ ï^enrift De Baïopg De lil. eertrjDg €o*
ninftban©?anftrpen#oïen/ anDer^ gefeptfCeffa^
ïonien / met Den name in qualité aï^ ï)P P?oceDeert
'' bertoeerDer ter anDere jijDen/ met approbatie Der
" 3&octo?en/fp fcöcrDen berftoctjt bp 5^enij^ SSinet met
» pérmiffie / etc.
„ item noch. 23uïle ban onfen ï£. BaDcr ^aug &ir,, tu$ De f. tegen ^enriftDe ©aïopg: geDmftt te #arij^bp
Mc\at$ MM\t/
De 2. €aïummen/
etc. in 't «§>. 31acob^ fïrate in

3>

*'

Item een ander met den Tijtel. (CoptC ban De fecte^

»» te memoricn in fonne ban ^iffibe gefonDen upt
j> 25ïop^/ Doo?ccnpolitijftquaujft becfefterDe/ aenee^
,, nen frjnen b?icnD / ooft pofttijft ban De fiaD $arfjg/met
„ De anttoooiDe ontDeftt aen een Eaftap bertrecftenDe
upt Defe flaö ban ©arijg / ttc.
Item een ander met den Tijtel, ©an \}tt rCCÏJt CU

" P?erogatijf banDe ^uccefTiie ban Den eerfïen ^?ince
» banDenbïoeDeban©?anftnjft/ op geD?agen Doo?De
» tuet De0 öi)P aen mijn üeere ^Darïeg / CarDiuaeï
3, ban 23outbon/ Doo? DeDooDbanmijni|eerejFran?
„ cop^DeBaïop^^ertogeban^lnjou/ metDeberfjan*
Deïinge ban Den §mt IBatöeug Eampinöecötg' gcïeerDeban'tgene <6?egoriu^ban i£our£/ ^üimo?
" niuö en anDere ^ifïojp-fctmjberg in gefcbnfte aebtee
» gelaten ïjebben : te ^arij^ bp Wiïkm 23ic&an 1 f8p.
ï>bppermiflïe.

Item een ander met den Tijtel. J^et ïeben en merftc* H
ïijfte
ban ifenrift
De ©aïop^/
aUcgin'tïang
fonDerDaDcn
pet actjtet
te ïatcn/
Itjaet inberöaelt3ijnDe
1588;
'
faccilegicn
/
mepncDigljeDen
/ trottlofc
berraDcrpen
en trjjeetDcDen ban Defcn ^ppocrijt en SCpofïaet/ J>
bpanD ban De fóatöoïijfte reïigie. .
€n berfcfjepDen anDere 2$oerftcng boï biïepnpe te^
gen Den honing.
^en 4.4Beert 15S9. ïjeeft De Coninft ban &&*
berre eenen tyief gefonDen aen De Due Staten ban
€0?
%anhrijft inöouDenDe De berftïaringe Deg feïben1588.
ninft£ op Ijet gene Dat fcDcrt Den 23 .^ecemb^i?
in'ttoeïftebpber^ >»
Uentoa^/
tboo?-geba
©?anftrijf
in
ftïaert Dat ïjp een toacracDtig Dienaec ig ban fijnen
Coninft / en een macracïjtig #rancopg / pjotefïecen^
De boo? (6oD enboo? DcnmcnfcbenDatbpinpericul
ban Dupfent DoDen onDerfïacn fouDe fijne tfBajc*
fïept en fnnelBajefteptg Coninftrijr onöerganft te
beletten / berftïaert Dat ÖP in alle manieren fijne
Ifêajefïeptg öoog&fpö f« auto?itept miï boo?ftacn
en Ijeïpen befcljermen / en een pcDer fijne H£ajefïcpt0
ïjoogljepD en autontept Doen beftennen / en om
'tfelbe te bolb?engen/ neemt ï)P in fnnc faubegar^
De en befdjerminge een pegelijft ban toat guaïitept of
conDitie Die 3tjn/ fo mei De €Ddtn aïg De £>teDen / en
alïemcnfcöcn/ gciijft alg fulkg in Denboojf5.b?ieben
bjeDet
te flen
: i$ Die top öicrmcDebp boegen/ begint
nenDealDug
»j

Mys

Heeren,

ALs ik overdenke , hoe dat ik naeft de vier jaren her- jiïïHrfurt
vvaerts geweeft hebbe het argument van de Tra- ^nhs ba»
gedien die in Vrankrijk gevallen zijn, het difcours en ^aüerre
yegelijks verhalinge van onfe nageburen,het fondament aenöeD?tét
dfe oorloge, en dat ik dooi def '
van de binnenlan
fe oorloge
binneland
geweetl hebbe een wereld vol mi- ^janHrijh
ferien en ellende. Alsikmcdeinfie , enaen-merke,dat bmiben<M
dit Coninkrijk om een toekomende fake , die fo verre f^g^J '
is van de gedachten van de Francoyfen als van mijne begeren, heeft moeten gevoelen oneyntlijke ellendigheden , en armoeden , die men heeft gefondeertopeen
ydele >cn waerfchijnende forge van de fucceflie , en toekomende befit in dit Coninkrijk.
En als ik met ddc
oogen die God my gegeven heeft , fonderling om altijd
te fien en te letten op het wei-varen van mijn Vaderland ,die feer teer zijn om dit quaed altijd te fien, dat ik
mede moet fien en aenfehouwen mijn Vaderland verbranden, deprincipale Pilernen airede verbrand, veele
van de principale lieden tot affche gemaekt , en dac
men noch in de plaetfe daer men water behoort te brengen, om dien brand te bluffen, en om te behouden
't gene dat noch geheel over-gebleven is , het welk ik
wel wenfehen foude dat al gebluft waer, en niet meer
brand», my met geweld dwingt tegens mijn dank en
wille, om myfelve te verbranden, fulks dar mijne notelijke befchermeniffe , my by naeft fo verdrietig is als
het geweld , dat my aen-gedaen word ,- by den genen
die my aenvegten , fo foude ik moeten wefen een vart de
ongevoelijkfte menfehen die men ter wereld vinden
mach , of ik foude moeten op eenen dag in mijn ziel en
gemoed gevoelen wel duyfent mael al fuiken pijn , fmerte en tormenten , die men by geenen pijnen , fmerten ,
en tormenten foude mogen vergelijken , als ik de ellendige gemene ftantvan dit Coninkrijk overmerke : te
meer alfo ik weet dat de quaet-willende menfehen my
hetdexel, en die de grond van de fake niet weten , my
de oorfake maken, van dit ongeluckig quaed , hoewel
ik my daer van wel wete te ontfchuldigen. Maer als ik
my inmy felven voorbeelde (nadien ik in fuiken ongeluckigen, ellendigen tijd geboren ben) *tgene dat
God deHeerein'tbegin, in 't midden, enin'tvoortgaen van defe laetfte oproerte voor my heeft gedacn , en
hoe veele getuygeniffen,defelveGod van mijnonfchult,
en van de gerechtigheyt mijnder fake heefc gegeven ,
niet alleen in Vrankrijk , maer ook by vreemds natiën,
niet alleen in 't gemoed van mijne vrienden , maer ook
in 't gemoed van den genen die mijne vrienden niec
waren, en niet alleen in de opinie, en 't gevoelen van
de gemeente, maer ook in 't gemoed, en'therte van
mijnen

I5SS;

Vervolg der Ncderkndfe Oorlogen.
en *rherte van mijnen Konink, daer by gevoecht > dat
God by veelerhande manieren heeft doen blijken , dat
hy forge voor my droeg5my miraculeufclijk befchermt,
behouden en bewaert hebbende tegens de geweiden
daer geen middel fcheen te wefen , dat ik my foudc hebben mogen tegen ftellen , of 't hooft bieden , fo foude
ik voorwaer wel reden hebben, om mijn felven in ''t particulier tebehagen van mijne conditie , waer ik een ander dan ik béti, èn waer't dat de gedachteniffe van de ell.endigf gemeene ftaet my niet mishaechde , en my
feer d'rperlijk en bitter waer. Maer mijn Heereri dit vermachi.k niet j mijn vaderland fal ik nimmermeer achterftellën , het wei-varen van 't vaderland fal akijdgaen
vppr mijn eygen wei-varen, en men fal altijd. uén dat
mijn verderf , mijn fchade , en mijne ellenden gaëri furiën voor 't verdriet van mijn vaderland. Maer ten minften rnach ik niet yerfwijgen het wei-behagen dat ik
daer ip hebbe » dat jk door mijne woorden , mijne werken, enmijn fclirij ven te kennen gegeven hebbej afle
«Ie oorfaken die my voorgevallen zijn, hoewel dat. ik
een weerfin en mifhageh hadde, inde ellende daer in
wy ons begaven , ten waer de verleden exempelen ons
wijs ipaekten , in de toekomende tijden. Gy-Iuyden
weet het wel,
e'n géloveof datter
huydens-daechs
niemand
isdiealfo
partijdich
gepafïïoheert
mach wefen
dat
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der gróte mirakulen , die niet gefchied fouden hebber),
't en Ware dat de onfchuld , het goed recht , de juftitie,
en gerechtigheyd waren aen mijnder zijde.
Ten tweden, om u-luyden rechters te maken, of het
gene dat ik u-luyden nu fegge,of ik dat fegge uyt vreefe,
of ik oorfake hebbe om te fmeken, uyt forge om te ontgaen fwaerder ftraffe dan ik gehad hebbe , of uyt vreefe
van mijn verderf die my doet buygen,of ter contrarie3of
het gefchied,uyt het waerachtich gevoelen dat ik hebbe
over de ellende van mijn vaderland , en de begeerte die
ik hebbe tot de vrede , en de grootheyd van 't Koninkrijk die my dit doet fpreken.
Ik foude de foldaet maken,waer't dat ik u by ördinantie vertelde wat krijchs volk naeft de 4 jaVen by my is gekomenen danfoud gy denken dat iku mijn vromigheyd
föude willen verhalen,maer neen, dat en is mijn meninge niet. Och of God gave dat ik noytKapiteyn hadde
geweeft, nadien dat mijn leer-jaren gefchien moften toe
fó grote koften , ik foude veel eer gedaen hebben, als ik
u vraechde wat Kapitcynen in Vrankrijk noch over-gebleven zijn , boven den genen die hen tegens my geftelt
hebben.Ik hebbe naeft de 4 jaren tien velt • legers tegens
rriy gefien , tien luytenanten van den Konink, hebbende
ónder hen-luyden de macht en'tgeweldvan'tgrootfte
Koninkrijk van deChriftenheyt. Gyfoud mogen meenen dat het felve my een glorie of eer (y, maer neen , het
is geheel anders , en fal u daerom feggen , om fodanige
opinie,of meninge van u te keeren,dat ik van de 10 veltlegers in effedliete doen gehad hebbe , niet meer dan tegens een velt-lcger* daer ik tegens geflagen ,en die ook
verwonnen of vernielt hebbe , daer in God my fonder»
ling , een middel heeft willen mede deelen tot hare verdcrffenifTe, maer in alle de ander veld-legers hebbe ik
tireynich of by naeft geen moeyten gehad , want defelve
gefmolten en in hem felfs by naeft vergaen zijn,voor dat
(y my fagen , en hebbe fo haeft hare verftroyinge vernomen ,als hare vergaderinge. De Engel , de roede Gods
heeft hen-liede die middel beuomen my te befchadigen,
daerom komt my niet toe de eer,en glorie van dien,wana
ik daer toe van het mijne by naeft niet gedaen hebbe. .
Maer wat is in effe#e geweeft , haer groot geweltea
voleyndinge , weet gy van u gedeputeerden te feggen ,
wat provintién dat het zijn, daer die van de religie plaets
gehad hebben om te vertrecken , merkt aen de ftaet daer
die van de religie voor de oorloge in waren , en de ftaet
daer fy nu in zijn , fo fult gy op der daed wel weten te
oordele wat voordeel gy naeft de 4 jaren gehad hebt,
door 't verlies van 't leven van ioooooo menfchen,en
de koften van een grote goutberch, merkt ook aen het
vernielen,en de verderffeniffe van't volk van Vrankrijk^
dat men beter koop en lichtelijker heeft geconfenteert ,
dan of men gefproken hadde om den Turk te bekrijgen , of om alle de Chriftenheyd te brengen aen onferi
Kroon, het welk over-merkende, foude het onmogelijk zijn,datgy daer na onbewecchlijk blijve,en niet bekennen foud, dat het een extraordonaris werk Gods is.
Daer en boven gelijk gy met oogen en handen fulks
behoort te fien , te taften en te bekennen , dat gv van gelijken behoort te bekennen, dat gy tevergeefs vecht, y
tegens God ftrijd , dat ik van gelijken behore mijals negyhanden
ten hemel op re heven,en my wel te wachten*
door fuiken Godfaligen geluk op geblafen te worden ,
of my die eere van dien toe fchrijven ,wel verfekert zijnde indien ik anders dede , dat God fijn ooch elders keeren,en mijne vyanden binnen twee maenden meer voordeels tegens my geven foude , dan ik in 4. jaren gunft en
voordeel van God hebbe gehad.
Maer ik hope door de gratie Gods fulks niet te doerj,
en wil tot dien eynde , dat dit gefchrift door adle de
wereld voor my roepen fal , dat ik defen huydigen dach
fo willich en gereed ben, om pays en vrede aen den Konink mijnen Heere, de gemeene ruft van fijnKoninkrijk,
en van my felve te verloekensals ik oyt gedaen hebbe.
Ik hadde in 't begin van defen oorlog een infien
van mijne confeientie en eer , die ik aen fijne Majefteyt
altijd
feer laten
ootmoedelijk
gebeden,heeft
my my
in 'tingeheel
te willen
behouden, hebbe
het oorloch
mijne

hy mygetuygenifTe daer van kan- weygeren, het welke
iny alfo vertróóft , dar ik voorwaer acht datter niet is
dat (boven de gerechtigheyd mijnder faken )de toorne
Gods tegens my alfo verfacht , en God bewogen heeft,
om my voor te'ftaen als dat. Toch indien God belieft
hadde het hart vanden Konink mijnen Heere , en u-luyder harte alfo te roeren, dat ik mede hadde geroepen
geweeft, indevergaderinge, die eenige van uwe gedepute rden totBloys by fijne Majeftey t gemaekt hebben , gelijk ik my laet bedunken dat voorwaer wel behoort hadde, en dat my toegelaten hadde geweeft al. daer vrijelijk voor te dragen, 't gene datik gemeent
Toude hebben vorderlijk voor defe ftaet te wefen , fo
ïoude ik hebben doen blijken , dat ik niet alleen hertelijken begeeren , of de woorden in de mond , maer ook
het daetlijk werk in handen hadde , dat mijne mecninge
niet en ftaet in fchoon voor-geven , 't welk met fchoone
woorden is bekleet , daer in ikmydaerom niet foude
hebben willen verbinden, maer ter contrarie die goede refolutie van mijne affectie, engenegentheyd , die
ikdrage tot 'de grootheyd van den Konink en van dit
Koninkrijk, fo veel als ik vermach, ja tot mijne eygen koften , al waer't ook fodat alle de wereld foude
befloten hebben en gerefolveert zijn om met my niet te
tracteren, te handelen ofte capit tuleren , want mijn
confeientie my verfekert , dat ik my in geene dingen
befwaert vinde, anders dan in 't gene dat fijne Majefteyts hoogheyd en mijn eereaengaet.
En dewijle 't felve niet is gefchiet (het welk Vrankrijkgerekenr mach werden voor een van fijne faulten ,
als niet hebbende fuiken goeden Medicijn-meefter,
die den fieken of kranken man lief heeft)fo wil ik dan uluyden ten minften doen verftaen voor delaetftercyfe,
't gene dat ik my fchuldig acht te doen , en nodig te wefen tot dienft van God, van den Konink, mijnen Souvejrainen Hecre , en tot wel-vaert van dit Koninkrijk , ten
eynde dat alle onderdanen van defe Kroon onderrecht
mogen wefen,, en dat een yegelijk tot mijnder ontlaftinge mijn intentie en meninge, en voorts door mijn in^
tentie mijn onfchult fullenmogen verftaen.
(Fol.60.; So fal ik u-luyden dan voor eerft voorftellen mijn
ftaet , niet om my te verhoveerdigen ofte prijfen , want
fo dikmaels als ik fulx doe , fo fal my God vernederen,
dien de prijs en eere alleen toe-behoort , ook niet om u '
te feggen als of ik te paerde fat , ofwel op mijn gemak >
want die felve God weet waer in ik mijn behagen ftelle,
waer in ik my betrouwe,en waer op ik principalijk fteune,maer alleen om u-luyden voor te dragen twee faken.
Te weten : de eene de conditie van defe ellendige
oorloge, het voordeel dat men tegens my heeft gehad ,
hoe dikmaels men my heeft aengevochten , en 't profijt
dat menpartye
daer moocht
uyt gehad"heef
t. , Opdatgy
minften
fonder
oordelen
dat God detenHeere
my confeientie én eere oók niet vermindert , maer en hebtegens fo grote geweiden onderhouden heeft , niet fonre onbe defelve ook niet vermeerdert; daer door ik mywilliger
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williger fcude mogen laten vinden, f o dat ik fijne Ma»
jefteyt feer ootmoedelijk bidde om vrede. En fo veel als
u mijne Hecren aen-gaet , denke ik wel , indien gy de
vrede en fijne Majeftey ts ftaet bemint, wilt gy het qüaed
vande Oorloge bekennen , en de remedie van dien , dat
gy u Gefanteri en Gedeputeerden , die in de vergaderinge tot Bloys waren , behoorde bevolen te hebben haer
begin en conclufie daer na gerecht te hebben , daertöe
ik u als noch bidde en vermane.
Ik weet wel dat gy hen- luyden in hare inftu&ie
hebt mogen gebieden, die gemeene regel daer in te Hellen ,datter in een Coninkrijk niet meer dan een Religie
behoort te wefen , en dat het fondament van een goede
ftaet is Godfaligheyt , de welke op een plaetfe niet wefen mach , daer God op verfcheyden manieren wort gedient , dat fta ik toe , en het is ook alfo tot mijn groot
leetwefen , ik fie ook feer veel volxdie daer over klamaer weynich luyden die 't felve willen remedierengen ,,ik hebbe my altijd geprefenteert tot redelijkheyd,
daer toe ik my noch prefentere , datmen daer toe neme
de gewoonlijke middelen tot fulke faeken dienende ,
en zijn daer ander extraordonnaris datmen diefoeke. Ik
en alle die vande Religie fullen ons onderworpen het
gene dat een vryConfili ordonneren en befluyten fal.
Dit is alleen de middel die men tot allen tijden heeft gepraclifeeert , en gebruykt van ouden tijden. Maer te geloven dat men 't felve door bedwang van'tfwaert foude mogen krijgen , datachte ik voor God onmogelijk
te wefen , het welk de uy tkomfte v3n dien op der daed
wel bewijft.
Het is niet van node dat ik lang op die materie fta,
overmits dat het een materie is , die al is gedifputeerrj
men heeft my dikmaels aen-gefeyt , en gefommeert dat
ik mijn religie veranderen foude : maer hoe? met het
mes op mijn keel , als ik al fchoon mijn confeientie niet
in-gefien hadde , fo foude my 't refpeót van mijne eere
(by maniere van fpreken)belet hebben. Wie heeft oyt
horen feggen datmen een Turk , gebooren Heyden , of
Saraceen heeft willen doden , doden fegge ik , om fijn
religie.voor dat men beproeft heeft,of men hem mochte bekeeren ? dochachteik dat mijn aldermeefte vyanden niet meenen dat ik van de vreefe , en kenniffeGod*
verder vervreemt ben, daneen Turk, en nochtansis
men
veel wreder
tegens my, dan men is tegens fuiken
barbarifen
menfehe.

ken bewijfen contrarie, mijne maniere van leven, fo
wel met mijne vrienden , als met mijne vyanden , fo wel
in mijnhuys alsook in het veld, bewijfen genoeg wat
mijn gemoed is , die Meden daer ik in ben , en dié ken
nu onlanks onder my gegeven hebben, die geven getuygeniflé genoeg daer van. 't En is de waérheyd niet
gelijk, dat een hand vol volks van mijne religie , foude mogen bedwingen een oneyndelijk getal van Cathólijken tot een fake, daer toe fuiken oneyndelijk getal
van Catholijken , een hand vol volks vahmijne religie ,
niet en heeft konnen brengen. En indien ik fo lange
tijd af-géwéért, en onderhouden hebbe fofwaren oorloge , wat fouden die dan doen , die met fögroteiniddelen hen fouden (lellen tegens mijne gelegcntheyt die
kleyn, en fwak is ? fulke proceduren fouden geen wijs*
beydzijn.
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Maerftaet
daernietvan(God
is nuzyterdaertijdafgeen
qüeft'ië
in
fuiken
gelooft)
om ,üik"b'en
ah noch
goed "of quaed te doen , ik fal ook (indien 't God belieft) van fuiken meeningé niet worden , nóchte gy luyden van 'fuiken vnefe. Wy hebben al te famen eenen Coni'nk, diemy fulkégerechtighéydalsfriy toe komt wel
laten fal , als hy van Ouderdom fal 'fterven. Laet ons
daerom fo feer niet forgen voor het toe-komende, dat
noch verre van hier is, dat wy net tegenwoordige dat
ons aenroert daer dóór vergeten»
God heeft fo klaer als den dag Ontdekt de grond , en
het voor-nemen van allé den genen, die indefen ftaet
eenig oproer fouden mogen maken, foGod ookmijri
voor-nemen ontdekt heeft , daer is niemand onder u
luyden, of in Vrankrijk, die het felve niet weet. Ift
niet een groot verdriet en ellende, dateer niemand in
dit Coninkrijk is , of hy fïet wel de feer ellendige ftaet ,
en roept tegens defe binnelandfe oorloge dat het felve is
een gèftadige endoodlijke koortfe van defen ftaet , eu
datmen nochtans tot noch toe niemand vind , die de
mond open doet om remedie daer tegens te vinden?
datter niemand is , in défe vergaderinge tot Bloys , die
dat heylige woord van vrede heeft derven noemen ? dat
woord in 't welk beftaet alle het welvaren van dit Coninkrijk Gelooft
my mijnen Heeren , dat defe grote
?
wonderlijke ons op-geleyde moet-willigé blintheyd, en
bottigheyt, een van de grootfte voor-tekenen is, die(FoI.6i.)
j God ons geeft van het ondergaen van dit Coninkrijk.
Onfe ftaet is in de uyterfte krankheyd , by allen tekenen kanmen lichtelijk oordelen dat het binnelandfe
oorloge is , de oorfaek van dit quaed , het welk bynaefi
een ongeneefelijke krankheyd is , die gene Staten fulleu
mogen ontgaen , of indien fy daer van genefen , en
aen defe apopleyne niet en fterven , fo fal 't felve veranderen ineen gicht , die 't halve lichaem verderven fal.
Wat remedie is hier toe? geene andere dan pays, en
vrede, die in het herte van dit Koninkrijk een goede
ordeninge wederom brengen , door de goede ordeningé fijne natuerlijke kracht weder geven fal, goede ordeninge verdrijft alle ongehoorfaemheyd , quade humeurenen
, quade genegéntheden , fy fuy vert alle verdorventheyt en vervult die weder met goed bloed , met
goede meninge , en met goede wille , fy doet in fomma, het Koninkrijk weder leven. Het is de vrede,
het is de vrede diemen voor de eenige remédié , en genefinge aen God moet verfoeken , die andere middelen
foekt,
die wil dit Koninkrijk in plaétfe van genefen met
fenijn vergeven.

Wat fouden de meefte Catholijken van my feggen?
waert dat fy my , die tot mijn 30 jaren toe geleeft hebbe
in eene religie , fo haeftich fagen veranderen in eenander religie , op de hope van een Koninkrijk te verkrijgen ? wat fouden de gene feggen die my couragieus en
wel gemoed hebben gevonden , dat ik die Gods-dienft
uyt vreefe fchandelijk verliet , daer in ik van den tijd
mij nder geboorte God gedient hebbe? daer hebt gy de
redenen die de wereltlijke eere aen-gaet, maer inde
grond vande confeientie, watfouhet wefen dat ik die
in eene belijdeniffe des geloofs opgevoed , geonderrecht , en onderhouden ben , ten eerften foude horen,
en fonder fpreken , ten eerften aen d'ander zijde vallen?
neen mijn Heeren, dat en fal de Konink van Navèrre
nimmermeer doen , al mochte hy 30 Koninkrijken daer
mede winnen , fo verre ift van fulke meninge te wefen,
om een Koninkrijk alleen , onderrecht my , ik ben niet
hart-neckich of hals-fterk , neemt voor de wech van te
onder-wijfen , gyfult feer grote baetdoen, wantin*
dien gymy een ander waerheyt kond bewijfen dan dé
gene die ik gelove, fo fal ik myu verwonnen geven, en
ik fal noch meer doen , want ik wel meene dat ik niemand laren fal van mijnder zijde , of fy fullen hen met
my mede verwonnen geven,gy fult groot profijt en èen
groot gewin doen in mijne confeientie alleenlijk.
Maer dat men ons met woorden fonder redenen
meent te payen , en ons wijs te maken , dat wy by 't gelicht van de wapenen alleen behoren geparfuadeert te
wefen , oordeelt gy mijn Heeren felfs öf dat redelijk is,
doch laten wy dat daer by laten blijven, want ift
dat gy eenvoudelijk begeert mijn faligheyt, fo hebbe]
ik u daer af te bedanken, maer ift dat gy mijn bckeeringe begeert alleen uyt vreefe, dat ik u luyden eens
foude mogen bedwingen,fo hebt gy ongelijk,mijn wer-

Daerom befweere ik ü allen by dit gefchrift,foCa*
tholijken, dienaers van den Konink mijnen Heer, als
die genen die 't niet en zijn. Ik roepe u aen als Fran»
$óyfen, ik fommcre u dat gy medelijden hebben fult
met defe ftaet , en met u felve , dewelke tót in de grond
uytmergelende , fult gy geen uytkomfte hebben, voor
dat u verderf u fal hebben vernielt. So veel als my aengaet , ai dwongt gy my met geweld om te moeten fich ,
en gedogen , dat ik dingen foude doen , die tegens dè
yreaé foüdén wefen, fo foude ik liever duyfend-mael
fterven , dan het felve te fien , te verdragen , en veel
minder te
te doen*
doen* Ik
Ik befweere
reys dat ghy
minder
befweere uu defe
defe reys
fult af leggen s de ellendige affeétien , en paffien van
de oorloge , en van geweiden , die defe fchoone ftaet
verftroyen» en ontleden, en ons van de gehoor-
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faemheyd tot onfcn Konink aftrecken , den eenen met
geweld , den anderen met al te willige goedwilligheyd die ons bloedig maken , de eene met des anderen bloed, en diefodikmaels by vreemdelingen hebben doen bclachgen , en ons in't eynde tot een buyt
van vreemdelingen maken fullen, dat wy fegge ik alle
bitterheytfullen te rugge ftellen , om afem van vrede
eneenigheydte verhalen, van goed-willige onderdanigheyd, van goede ordonnantie, en van den geeft
van eendragt, door dewelke kleyne Staten tot machtige Rijken worden, onfe Koninkrijk fo lange heeft
gefloreert en het eerfte Koninkrijk van de Chriftenheyd
is geworden.
En hoewel dat ik duyfend en duyfend redenen
heb , om my in het particulier te beklagen over die van
'thuys van Guife, over die fegge ik die mijn bloed,
en fo nabloed zijn , dat ik geen meerder hebbe , behalven den naem die ik voer , alis't dat Vrankrijk in't
generaeimeer materie heeft te klagen dan ik , f o weet
God nochtans wat mishagen dat ik daer in gehad heb,
dat ik hebbe gefïen , hen-luyden treden irt fuiken
weg, daer van mijn hart my altijd betuygt heeft dat
fy met eeren niet fouden uyt raken.
God moet mijn
getuyge zijn, waer't dat ik hen-luyden bequaem kende tot den diende des Koninks, ik mach ook wel feggentot mijnen dienfte nadien ik die eere hebbe , dat
ik fo na bloed van den Konink ben , en dat mijn huys
en af komfte boven de hare gaet , fo foude ik nochtans
feer wel tevreden hebben geweeft, ennochzijn, d3t
fy 't meeftendeel van het verftand , dat God en de nature hen-luyden heeft gegeven, fouden gebruykeh, om
wel te dienen de genen die fy dienft fchuldich zijn , in
deplaetfe dat hare quaderaed hen-felven ter contrarie
mifleyd.
Alle anderen behalven ik , fouden haer ongeluk belachgen, en fouden gaernefïen, dat degramfchap , de verklaringe , en de wapenen van den Konink mijnen Heere tegens hen-luyden gekeert fouden
wefen niet,
, maeranders
voorwaer
ik mag
't niet
ik doe 't
ook
dan voor
foveele
, datdoen,
ik hetminftc
quaed moet kiefen voor het meefte quaed , en fal daerom vryelijk uytfpreken , eerft tot myfelf, en daer
na tot hen-luyden, op dat wy fonder excufatie mogen
zijn, ons niet verhoveerdigende , noch d'een noch
d'ander.
So vele als my aen gaet , alhoewel dat ik meer gunft
in defe oorloge van God ontfangen hebbe , dan in alle
voorgaende oorlogen , en in de plaetfe dat de twee
ander partyen (die ik eylaesl door 'tquade ongeluk
alfo moet nomineren ) gekrenkt en vermindert , en de
mijne ogenfchijnlijk verfterkt is, fo weet ik nochtans
wel , dat God my niet meer fal fegenen , fo dikmael als
ik niet doe dat ik behoor te doen , ert fonder redenen ,
of ligtvaerdigheyd van herten tegens mijn Conink opftaen , en die de rulle en eenigheyd van dit Coninkrijk
verftoren fal.
Van gelijken die luyden mede die naeft de vier jaren
herwaerts meer bemint hebben de oorloge dan de
Vrede , die de principaelften en grootften van defe ftaet
oproeriggemaekt, en defe derde partye verwekt hebben, die de eer is van Vrankrijk , ja dat meer is de eere
van hare voor-ouderen , fo onwaerdig ja fchandelijk
is, nademael dat God doorfyn oordeel hen-luyden
bcwijft, dat het hem niet aengenaem geweeft is, het
gene dat fy-luyden gedaen hebben , dewijl God de
geeft van onfen Conink roert , om hen-luyden na fyne
gewoonlijke genade noch te ontfangen , fo hy felfs verklaert , indien fy te vreden willen zyn. Wy hebben al
te famenquaeds genoeg gedaen, engeleden, wy hebben vier jaerlank dronken, uytfinnig, en rafendc geweeft is
, 't noch niet genoeg? heeft God ons d' eene
en d'ander noch niet genoeg geflagen , om ons te wecken uyt onfen flaep , en ons in't eynde wijs te maken,
en onfe rafernye te verlaten?
Wel aen ,is'tmy dan geoorloft dat ik als een feer
ootmoedig en getrou onderdaen van den Conink , myn
Heer, den genen dieinfynMajefteytsraedzyn , een
goed advys geven mag, fo vrage/ik, wie heeft oyt
gehoort, dat een ftaet gedurig mag wefen daer twee
partyen in zyn , die de wapenen in de hand hebben ?

wat fal 't dan van fuiken ftaet wefen, daer drie partyen
zyn? hoe fou men hem dan mogen perfuaderen , of
wijs maken om binnenlandfe Oorloch te maken, en dac
tegens cwee partyen gelijkelijk ? daer zyn geen exempelen ,geen hiilorien , geen redenen , die hem een
goede uytkomftc konnen roefeggen. Hy moet vrede
maken, en een generale vrede, met alle fijne onderdanen, fowel van d'een Religie als van d'ander, of
ten minften dat fijne Majefteyt by hem vergadert, den
genen die hem minft van fijne Majefteyts onderdamchhsyd ontrecken. Hier uyt mach een yegelijk mijn meninge oordelen. Sietdaer, hoe ik het quaed vergelde
met het goed, hoe dat ik verfla fijne Majefteyt op te
roekenen tegens fijne onderdanen , die van defe fchone
ligue of verbond zijn geweeft.
fin fult gy mijne Heeren al te famen niet te min weten, alsdienfte
ik het wilde
in fijn Majefteyts nood',
hem ten
komendoen,
( fo ikendoen
fal , als fijn Majeft.
my fulx gebied ) datikalsdan na menfchelijker apparentie, dieLigeurs, hare voornemen feer breken en
hen-luyden veel te doen geven fal.
Nu vermane ik allen anderen van onfen ftaet , die
toefïenders zijn van onfe fotheyd. Ik vermane onfe Edelluyden, onfe geeftclijken,onfe fteden , ons volk-,
want fy zijn 't die ik aenfpreke, dat fy infïenenwel
overleggen fullen waer in dat wy treden, wat Vrankrijk overkomen,en Wat gedaente onfen ftaet hebben fal,
i* t dat dit quaed langer aenhoud,\vat fal den Edeldom
wefen indien onfe Gouve'rnemente verandert ? gelijk
het fonder twijffel doen fal, engyfiet het airede, is'c
dat de fteden uyt vrefe van haer tegenpartye bedwongen worden , hen fdvcn te befluyten binnen hare poorten , niet willende gedogen . dat yem2nd over henluyden fal gebieden , erThen delen, als die Switfers
gedaen hebben. Ik verfekere my dat daer niemand is
van dier meninge, maer ik vrefe darde oorloge henluyden in'c eynde daer toe brengen fal tot mijn groot
verdriet. Ik fie'c beginfel airede komen , het welk
honig fchijnt mede te brengen, en eenfoetefchijn, daer.
toe de befte en getroufte
hen ligtelijken laten bewegen.burgeren van der wereld
Wat fullen doch de fteden zijn, als fy onder een
fchijn van ydele vryheyd verworpen fullen hebben de
oude ordonnantien van defen.fchonen ftaet ? als fy alle
den Edeldom te vyand fullen hebben, het platte land
hittig en begerig fal wefen , om de fle-luyden te pionderen ,hen voorftellende , en wy fmakende dat in
harekiftenen winkelen rijkdom is fonder eynde ? wat
fullen de principale inwoonders doen die alle officien
van de monarchie of in de financiën , ofindejuftitie,
ofin de politie, of in de wapenen hebben, en een
yegelijk de macht, of de hoogheyd van fijnen flaec
rekent als of 't fijn eygen goederen waren ? het is voorwaer alverloren, is 't dac de monarchie vergaer. Wie
fal hen-luyden geven de vrye handeling van koopmanfchappen , wie fal hare goederen op de landen verfekeren, wie fal deauthoriteyt houden van Hare juftitie ,
wac fullen hare decrecen , en ordonnanrien wefen ? wie
fal'thoofc wefen van hare krijgen oorlog? in fomma
wat orden fullen fy hebben ? o arme verdoolde menfchen , defe rafernye fal eenen korten tijd duren, gelijk
men feyd dat de koortfe een krank menfeheen wijltijds
onderhoud. Maer te menen dat men opeen fondement
van gramfchap, toornigheyd , en wraekgierigheyd eenig verftand foude mogen bouwen , die een forme van
een gedurige ftaet foude hebben, of verfekert foude
zijn, die doolt, alfo 't felve niet gefchieden mag, fo'c
ook noyt gefchied , gefien , of gelefen is , dat veranderirige in een ftaet gefchieden mag fonder verderf
van fteden, die alcijd de principale fteunfelen zijn.
En gy gemeen volk,alsu Ëdeldomen fteden gedeelt
zijn , wat ruft fult gy-luvden dan hebben ? gy die daer
zijt de koornfehuyr van 't Koninkrijk en vrugtbaer Jand
van defen ftaet, wiens arbeyd den Pi ineen voed , wiens
fweet hên-luyden alle ding overvloedig geeft , dew'elken de ambagts- luyden ondei houden, hare naerfligheyden kloekheyd geefc hen vreugde, aen wienfulr
gy u toevlugt nemen , als de Edeldom u fal willen ver*
tra
drucken en overvallen ? ajs de fteden ü fullen doen con-
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Hier en tuflehen ift voor my niet een groot ongeluk ,
tribueren aen den Konink? die over d'een noch over
dat
ik gedwongen worde my Uil te houden ? men heefc
d'ander te gebieden heeft ? aen de Officiers van der juftitie, of hare luytenanten? waer fullen die wefen? my met geweld de wapenen in de hand doen nemen, tegens wie fal ik die nugebruyken? tegens mijnen Kowat macht fullen fy hebben ? aen de Majoreu of een Conink ?God heeft hem fijn hert geroert , en doende voor
verde van een dad , wat niagt fal hy hebben aen 't hooft
van den Edeldom , watordeninge fal onder hen-luy- hem felven , heeft hy ook voor my gedaen , tegens die
den wefen? voorwaer men fal in fuiken gevalle anders van de ligue , of verbond? waerom fal ik hen luyden
niet fien dan verwoeftinge , ongefchtkte onordentlijk- miftrooftig maken ? waer om fal ik die de vrede in Vrankrijk fpreke en roepe , den Konink tegens hen-luyden.
heyt ,ellende en beklaeglijkheyt in allen plaetfen , daer
verbitteren
, en door mijne magt den Konink benemen
liet gy de vrucht die de oorloge mede brengt.
Dat ik hier nieten fegge van de geedelijkheyd } dat de wille , en de ligeurs de hope om te verfoenen , aenen gefchiet niet door vergetelheyd, maerik wilvanhen- fietalhier mijn periculen, want indien ikmyftilhoufo ift te vrefen dat de ligeurs, of die van 't verbond
luy den niet fpreken, forgende dat fy 't niet fullen willen de,
aen nemen, my meer houdende voor haar-luydervy- wederom hare accoort maken fullen tot mijne koften
and dan ik ben. Maer in der waerheydik hebbe meer e« verderf, gelijk ik twee of drie-mael hebbe fien gebeuren ,of fy fullen den Konink fo verfwacken en henredenen my over hen-luyden te beklagen,dan over d'an- luyden fofterk maken , dat ik na de ondergank des Koder twee Staten van Vrankrijk , maer daer en is niet aen
ninksweynig wil of
gelegen, daer zijn ook goede luyden onder hen-luyden. verderf af te keeren. macht hebben fal, om mijn eygen
So veel als hare profeifie , en religie aen-gaet , daer
Mijn Heeren ik fpreke tot u-luyden , die ik wete
in ben ik hen-luyden in eenige dingen contrarie, maer
tot
groot leet-wefen, alle te famen niet te wefen
in geene faken haer vyand , in d'ander dingen zijn wy 't van mijn
een humeur of gefintheyd ; de verklaringe van
eens , uytgefeyt in 't gene dat aengaet de privilegiën van den Konink mijnen Heere, en byfonder die laefte pude onderhoudenifie van de Kerken in Vrankrijk tegens
blicatie verklaren genoeg datter tufTchen fijne Majehet ongerechtelijk gebruyk van de Paufen. Maer wat
fteyt en
, u gedeputeerden , of het meeftendeel van dien,
(Fol. 62.; daer af fy, al haddeik met hen-luyden deprijfers van
alle de wereld , fo foudeikdefelve voor defe tijd met diveife meeninge is geweeft. Ift dat gy eenig oordeel
voeten treden , beweegt zijnde met een fterke confi- hebt , al waer 't ook geheel kleyn, fo fult gy met my bcderatic, dienende tot diende van mijnen Konink, en fluyten, dat ik in grote fwarigheyt, en periculen ben»
fo ook de Konink, en de derde partye mede zijn, en
*t welvaren van defen daet.
Maer wat hopen fy middeler-tijd te doen : de oor- ook gy-luyden felfs , fo in 't generael als elk by- fonder,
loge put uyc hare tienden in de landen daer fy hetmee- wy zijn alle gelijk in een huys dat neder valt, of ineen
fte credyt hebben. In de plaetfen daer ik macht hebbe , fchip datvergaet, en daer en is geen hulp aen , dan alleen de vrede, al bedochtmen alle andere middelenter
daer onthoude ik het hen-luyden meelt. il, en kan wereld.
daer in niet remedieren, maer in'teyndc als detweeDaerom voor conclufie meer genegen zijnde,('t welk
dragt ganfchelijk neder-geleyt fal zijn, wat fal van
ik
wel feggen mach) en meer fchade lijdende dan gy alhen-luyden dan komen? laet fy fien wat weg onfe (lelen, fo verfoek ik de vrede in den name van ons allen
den, ons volk, onfe edeldom voor nemen , fy-luyden die de Godfaligheyd voor ogen hebben , of ten aen den Konink mijnen Heere, ik verfoek de vrede
minden behoren voor ogen te hebben , behoren voormy, vooralle Francoyfen, en voor 't gehele Koninkrijk van Vrankrijk, diefe ook anders maekt, die
voor al in te fien of daer eenig dink is , dat de Godfalfe
niet
wel maken. Ik proteftere dat ik my gevoegfaligheyd fo contrarie is als quaed doen, en toelijker
fal
laten
vinden, dan ik oyt gedaen hebbe, Tft
latinge van boosheyd? ift nu datter ter wereld geen
dink is dat den menfehen meer verwildert, en daer datmen meent dat ik oyt fwarigheyd gemackt hebbe , fo
meer quaets uyt fpruyt , dan de toe-latinge van de bin- wil ik nu anderen een exempel wefen , door de gehoornelandfe oorloge? laet fy-luyden dan felfs oordelen, faemheyr., die ik vertrouwe aen mijnen Konink , en
of fy-luyden , die door de vrede, door goede ordon- nademael dat ik fo menigmael , en menigmael tegens
nantie door
,
onderdanigheyd tot onfen Konink , en u-luyden geprotefteert en verklaert hebbe , wat ik gedoor devotie noch niet rijk geworden zijn , of fy dan
houden ben te doen, fo fal ik fulks in 't laetfte noch eens
door 001 loge, oproeren , Godlofigheyd, en de muy- verklaren.
terfe ongehoorfaemheyt , hare rijkdommen niet fullen
Voor eerft aen dengenen die daer zijn met de parverminderen.
tye van den Konink mijn Heere, ift dat fy fijn Majefteyt niet raden, dat ik den Konink mach dienen met
Na dat ik nu tegens alle de wereld in 't particulier gefproken hebbe , fo fegge ik dit noch in het generael, laet mijnen perfoon , en met de middelen die God my heeft
liet alfo zijn , dat God het voor-nemen van onfen Ko- gegeven , en dat fy niet en accorderen in dit heylige
nink fegene , en dat onfe Konink te boven gaet » tegens voornemen van vrede , niet om oorloge te maken tegen
alle die rnuyt-makers van fijn Koninkrijke , fo fal hy die van Loreynen , die van Parijs , Orliens , of Thonochtans geheel ongeluckig zijn , indien hy fal moe- loufe, maer tegens dengenen die de vrede fullen willen verhinderen , en hen (lellen tegens de onderdanigten (haffen alle de gene die 't verdienen fullen. Wat
heyd, die wy de Kroon van Vrankrijk fchuldig zijn,
doch ? te (haffen een groot deel van fijn (leden , en van
fijn onderdanen , dat foude te veele zijn , want het is een dat die felven allen fchuldig fullen wefen tot die ongegroot ongeluk , en een grote plage , die God in dit Ko- lucken , die den Konink en dit Koninkrijk fullen mogen overkomen , en dat ik ter contrarie vry en ontlaft fal
ninkrijk gefonden heeft , om ons te (haffen van onfe
fonden , fijne Majefteyt moet het al vergeven en verge- wefen van fuiken achter-klap, en dar ik voldaen fal hebben die trouwe en belofte die ik mijn Prince fchuldig
ten ,en tegens fijne Majefteyts onderdanen , en (leden ,
niet meer vergrammen, en (haffen, dan of men een ben, wiens qualijk-varen ik fo veele belet hebbe, en
onfinnig meniche (haffen foude die quaed doet , of die leet
noch zy.beletten fal als my mogelijk fal zijn,oft haer lief of
moeder-naekt achter fhaet loopt.
Maer ter contrarie ift dat die van de ligue, of verbond
En voorfo veel als aengaet dengenen die als-noch
hen (lerk maken , en hen (lellen tegens den Konink, houden den naem , of partije van de religie , en 't verbond, die befwere ikalseenFrancoys , en foude hendaer feker grote apparentie van is, en ik vrefe dat fijne
lieden ook gaern bevelen, als den genen die deeere
Majefteyts patientie hare meefte kracht wefen fal, willende God byavontuer, zijn oordeel over onsgebruy- hebben dat fy van mijn maegfehap zijn , wiens ouders
ken, 'c welk wy niet weten , wat fal't dan van ons en van dit bevel met grote gunft aen-genomen fouden hebben >
hem zijn? wat fullen wy (eggen van de Francoyfen? 't welk ik my verfekere. Ift dat fy 't op die maniere
wat fchande foude het zijn, dat wy onfen Konink ver- nietenverftaen, fo fal ik niettemin als de naefteaen
dreven hebben ? het welk een vlek foude zijn daer me- den Konink, als de eerde Prince, en de eerde Magide onfe voorouderen noyt zijn bevlekt geweeft, en ftraet van Vrankrijk hen-luyden raden dat fy-luyden
, ons nu een lof en prijs is boyen allen onderdanen Yan de hen felven wel bedenken , en hen laten genoegen met
Chriftenheyt.
haer verlies , als ik doe met de mijne , dat fy haer particulier
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dat fy hare p2flie , hare quaeftie of gefchil , hare wraek,
hare eergierigheyd , verlaten en overgeven fullentot
welvaren van de Kroon van Vrankrijk hare moeder,
tot dienfte van haren Conink , tot hare eygen , en tot
onfer aller rufte. Is 't dat fy contrarie doen, fo hope ik
dat God den Conink fo niet verlaten fal , of hy fal
fijn werk volbrengen, en fijne Majefteyt de wille geven, dat hy fijne Majefteyts dicnaersby hem ontbieden fal , en my als de eerfte die anders geen ticre begeere: en dat ik tot dien eynde by den Conink gaende,
fó veele machts en goed recht wel hebben fal , om fijne
Majefteyt by te ftaen > en fijne Majefteyt te helpen , om
hare memorie en gedachteniffe , en hare partyc uyt
VranErijk ganfchejijk uyt te roeyen.
Eyndelijk na dat ik in defe folemnele proteftatie , die
ik alhier doe , gedaen fal hebben 't gene dat ik fchuldig
ben te doen, enikbevindedeeeneofdeandere, offo
vaft te fiapen, offo qualijkgeaffe&iöneertte wefen ,
dat fy daer af niet beweegt worden , fo fal ik God als
aenroepen tot mijne hulpe van 'c gene dat
eentotgetuyge
ik
noch toe gedaen hebbe en noch fal doen.
En dat ik een warachtig dienaer van mijnen Konink,
en een warachtig Francoys wefen fal , waerdig te wefen
die eere die ik hebbe , van te wefen dé eerfte Frince van
dit Koninkrijk,al hadde alle dé wereld de verderrfeniffe
van dien gefworen. Protefterende voor God, ertvoor
den menfchen , dat ik in pericul van duyfend doden onderftaen fal , fijne Majefteyts , en fijne Majefteyts Koninkrijks ondergang te beletten.
Ik roepe tot my alle den genen die fuiken heyligen
voornemen fullen hebbén , van wat qualiteyt of conditie die wefen mogen , dat indien God mijn voornemen fegent , dat ik fo veele getrouwigbey t vertonen fal,
na dat ik het eynde gefien fal hebben , als ik vrymoedigheyd en ftoutigheyd vertone , om 't felve te beftaen ,
aenbiederide mijnen Konink mijne ortderdanigheyd ,
mijn Vaderland alle dienft die ik behore te doen , en
my felve ruft en een wei-genoegen , met de vryheyd van
alle goede luyden.
Hier tuffchen, en ter tijd toe dat God believen fal,
den Konink mijnen Heére goede gelegentheyd te geyen om fijn Majefteyts ftaet in een goede ftant te (tellen,
in-voerende de vrede die fo hoog-noodigis. So verklare ik als de gene die de eere hebbe van te wefen , de
eerfte Prince onder fijne Majefteyts gehoórfaemheyd ,
indien ik in fijne Majefteyts abfentie, fijne Majefteyt
fo wei niet dienen mag , dat ik fijne Majefteyts Hoogheyd in alle fijne Majefteyts Koninkrijk, magftijven
en fterken , dat ik 't felve ten minfteneens-deels doen
fal in plaetfen daer ik magt fal hebben , om fijn Majefteyts Hoogheyd en autoriteyt te doen bekennen.
En om 'c felve te volbrengen , fo neem ik in mijn befchermeniffe , en fauvegarde een yegelij k van wat qualiteyt, religie, of conditie die zijn, fo wel de Edelen, als ook defteden, en alle menfchen , die hen in
defe goede refolutie , en voornemen fullen willen vereenigen,foiider toe te laten dat men hare perfonen, of
goederen in eeniger wijfe fal mogen befchadigen , in
andere manieren dan men doen foude in tijden van
volle vrede, gelijk men door de wetten engebruyk
van het Koninkrijk gewoonlijk is defelve aen te talten , verforgende in alles dat my mogelijk fal zijn de
verlichringe van dit arme verdrukte volk.
En al-hoe-wel ik boven allen anderen , een groot
mif hagen, en verdriet hebbe, dat ik fte de differentie
en verfcheydenheyd , die daer is in de Keligie , en
meer dan alle andere wenfche om 'c felve te remedieren , nochtans bekennende dat het alleen in God ftaet ,
en niet aen de wapenen , of 't geweld , en dat men
't felve van God moet verwachten. So protefterc ik
voor God , en ftel onder defe proteftatie mijn trouwe ,
geloof, en eere , tot een onder-pant , die ik door de
gratie van God tot defe tijd toe ongefchent bevvaert
hebbe, dat gelijk ik in mijne confeientie niet hebbe
willen bedwongen wefen, ik van gelijken totgenen
tijden lijden of toe-laten fal , dat de Catholijken in
hare confeientie, nochte in devryegebruykvanhare
Keligie gedwongen fullen werden , verklarende daercn-boven dat in alle goede fteden die met my in de
IV. Deel.

goede wille fullen vefeenïgën j die hen fteÜen fulleri
iri de önderdanigheyd van den Konink mijnen Heere,
en van my, ik niet tOe-laten fal , datmeneenigenovatie of veranderinge fal maken , noch in politijke,
noch in kerkelijke faken, anders dan voor fo veel als
de vryheyd van een yegelijk aen-gaen fal , hemende
wederom onder mijne befchermeniffe en fauvegarde , (FeI- 6J*)
alfo wel de perfonen, als ook de goederen van de Catholijken ,en fonderling , de geeftelijken j hebbende
over lange tijd geleert , dat de warachtige eenige middel ,om 't volk weder te vereenigen tot Godes dienfte,
en de Godfaligheyd in een ftaet te beveiligen , is ,
fachtmoedigheyd , vrede , en goede exempelen , en
niet de oöiloge of ongeregeltheyd , door dewelken ^
alle gebreken, boofheyd, en fchelmeryen haren oorfprong in defe wereld nemen.

Gedaen tot Caftelleraut den 4. van Maert , ifHc8d.
mji
en is getekent
en een weynig leger

ftaninft
ïjem aiöitsfo abct-baïlcn
'mnöenöe
ban
fijn®eepgert
onDetfaten/
met Defe bittett
meus.'
Dilogefeïfêif*
ttn I en bat De Higeurg totreï boïltg tegen fjem op-lieï)*
ten / toifï niet toat fjp Öoert toiïDe / toant De^ettog
ban Ifêepne / aenncmenDe Den tijtel ban %uptt*
nant 43enetacï ban Den Staet en toone ban
©janntiju / betgabetbe bafï beeïe boïRg tegen öem/ ©c m*
om benftoninfttcftomcribefpnngen/ Daecomgem mnhban
becaetfïaeeïjt SebbenDe met De &;ntcen en teeten / SfJU
Die Ijem bp en gettou geblebentoaten/ tfeDenDem EöSt
Dat öp fïcij fouDeficn te beteenigen met Den fóoninft t*m nut
ban Rabatte / aï£ D'eetfïe ©?tnce ban fijnen bloeDe/ SSï,
Die aïnjt De£ Öij&£ toeï-bacen DaDDe gefocöt/ en nocö B
DeDe/ öetonïe öP nocD nopt bannetterietoagobet* «&«««*
toonnen/ en aïtijb bec&laett ïjabDe/ öemtetoiïlcn scn*
een bjetticö Concilie onDec-toetpen / en beter ortöet*
ticljt 5ijnDe öet befïe toilbe boïgen/ en Dat öp nu nieu*
XDcïijft m Defe geïegenttjepD / rtoc|j foDanigen bet&la*
ringe gebaen fjaDDe bp Den boo?f5. ojief» ©e Uoninft
Ijceft Defen taeD goeD gebonDen / binDenDe öem te
f knalt tegen bepbe De pattpen / en ig De fafte bo?betg
alfo OelepD / Dat De ftaningen t'famen fouDen bp Den
anDeten
Romen tot f Ieflp / Docö afê Den ^oninn jSffiS
ban Rabatte Daec na toe tooeïj / toa£ Dact een gtoot komen t?
tumoec onDet fijn ïlrijcljjS-boïrt/ fa bat &pmoflf?iïfAw«tu
Öouöen/ om te toeten toat 'et gaeng toa^ : Doe tbetDe
Dacc opcntlgfe gefepD / Dat De fóohinh ban ^abarce
fouöe geDenften aen Dat $anjfe bloeDbaD i 6e tijt»
loagfcocibecgaen/ maetnietberanDeeD/ fo leef Den
nocl) Defelbe ïupDen / en Defeïbe canften gcoepben
nocö. 5^e lloniuft ban Rabatte fouDeDocö op ficft
feïben goeDe acï)t nemen / en fïcïi Dooj feöanDeïrjft
bcöjocl) niet laten cuinccen. ^e Jtoninft ïjieïD Dat
baft Dat 'et geen &cD?ocï) onDet fcljupïDe / toant Doo?
Öet om brengen ban bepDe De geb^oeDeren ban o^uife
toa£ alle Ijepmeïijfte becbinteniffe tufTeïjen Den &a*
limit en Die ban De Higue te niete : Dact toa£ nte?
manD aen ï)et ^of Daet fp boo? beïjoefDen teb^ee*
fen/ Daer toaten geen becDacïjtige perfonen bpDert
ï$oninït / en Den fooninfe IjaDDe aïeeDe befïant oe*
toillicöt / en toa^ ban Die mepninge Datfe öare matj^
ten t'famen fouDen boegen tegen De 3ligem# / fo Dat
Öet ftcijcö^-boïft gefïilt toetDe. CpnDeïgft quam Den
ïioninft ban Rabatte bp Den UtoninR in fgn ^cijc^Öabijt. Det
^aecHoningen
toaé feec beeïboïft^ om Defe t'famen^
Homfïc
tefien. 55e ïioninltban jfe
batte becootmoeDicöDe liem feet/ en biel D^ie-maei tnffcöen bepDen op D'aetDe/ en ftuf!eDe^$ianiulf^
boeten : feggenbe Dat Dit toa^DenalDet-geïUR^
faïicljfïen Daclj Dieï)emoptbetgunttoa^getoo?Den/
Dat öP fönen fecte fïen / en Ijem frjnen geljooifamen Dienf! aenbieDen moeite: De D00D fonDetjem
nu niet meet bittet nocö tegen sijn / ja öp in De£
% \
HoninKl

5?8

Vijf en TwintichfteBoek.

ïtonfnjt4 genate aïg in fijnen frboot fijn ton ïaten maftcnöc boo? alle bit ban fiijnöcr 3ijte of pat? pe /
fouDe: bi« opreebtebem DenfóoninRbnnDlijRop/ 1 batfpgeDurenDeDebcotö. trebi^ / niet fouten bcr*
met een b^ede berRïaringe fijncg bjoeDerlijRen ge? I mogen bare Rragten/boiRcf toapenen impïopercn/
nepgDentoille tegen bem. €n a# De tatinfc ban j in toat manieren bet ooR foube mogen tetfen/ bin^abarre Öe pjmcipaelfte peeren Die bp ben fconin» | nen Dit Suminntij&e /. fouter fijn cemmantement
ban©janïm)R toaren/ bninbïija gegroet Ijaööe / i ofeonfent/ bat Dl» niet foubeattenuTtn/ nocl) lp*
togen fp t'famen onDer ör£ bob: geïuRtoen.cbingc Den geattenteert te toojüen / in De {rfaerfcnof eon?
in betkafïeeï/ aïöaee fp te famenberaeb fïacgöen/ trepenbanbenlanbe Daer fijn atuonrcpi ,too?te er?
en t' famen boo^tg bereenigben / boe men ben «rijg nent. €n ter mat plaetfe ïjp foube nioyen paffe eren
of berbïijbcn / bupten be plactfen Die ai reben ten
boeren / en bp Der banb nemen foube.
$}a Dien ben itarö een epnbe genomen baboe/ re? boo?fj* Dage bp Ijem geljouöen toie rben / en faï Lp
nietberanberen of laten beranteren/ eemgt }ua»n
ben
De koningen
na be fïab
t'famen
ncf?/
fiengbepbe
benauberen
alcoutcnDc
tot toeacn/ baer
plaetfe
in't ftuft ban Catljoïife / 2tpofcoïifc en ïïcou»fi töe?
baerfe ban ben anberen oorlof namen, eicn ïïo? iigie / noeli ooR bat ter gebaen toe^öeirpHig tjuacb of
ninl* ban $abarre boer ober §tt toater in &. &rjm? ongeneugt acn fijne Catljonjae #nber;aten/ ?o
pboriam booj-fïab/ baec fijn Rnjg£-bolR lag. «©en ïterhelijne afêanterc fijne goeDe en getroutoe <&>ic?
uaboïgcnDe bag alle miflroutoen aen b'ecn jijöe fïcï? naren/ öetjp in baer perfonen/ gocDereuofanoet?
IrnDe/ ging ïjp met een ebcl jongeling alleen ober fïnrg / in mat maniere &et ooR foube mogen toefen /
De bmggc m be fïab / entoerbeinbe£ liouinrfïaep- bat bp fo berre bp ofte ben fijnen Defe «ipojloge geöu?
Ramcr gelaten j eer be Uoninh op-ge fïaen toag / tot renöe eenige fïeDen / Raffelen/ fo#reffen of anbere
bertoonberinge ban een pegeftja / en bpfonöer ban pïaetfen in-nemen/ booj getoelb/ benaffeijiug/
be gene Die fiem toeï baDDcn booten feggen/ Datbp intelligentie/ of öaet binnen Romen/ in toat manimmermeer tot te£$toninröcpmenjKeRamcrfou? nieren Öet oor foube mogen toefen / fófbubr £p De*
be gaen / bP^nbaDDe fïcb te bovenop bepbe jijben feïbe babeïijft laten/ en flelïenin fijne b?pe bifpcfl^
metttoeetoelgeftoffcerte hrijgjef Depren bctoaett of tie I boigen£ be belofte bit ftp l)im beeft gebaen.
<^atben$toninhban Sabatre/ enbie banfijiibec
berfeRert.
3Dcn trcb# of fïiï-fïanD ban raapenen toag te bo? 3ijbe Mainleve fouben öebben ban bare sorteren/
C«iotö of
ren
geaccojöeert/Daer ban öet fomier inljouö toa£ / ombaetbantegaubeten/ fo lange bentrebi? foube
Jlti-ttanö
bat
Dfn&oninkban ©janlirijKen $oïen/ om beel geburen / geiijR fp meDe recipjoemeuia fouten laten
ban Vua&P Öcm *n confïöf ratic geïepb / met öe $jin? gauberen be Cat^oiijhen / fo lierhelóa a!# auDete
«tenen
r trnVe een
ïjonttih
ban fijnen bïoeDe / tëfficietg ban fijnen lirone fijne goebeo^uberfaten/ ban bate grotten en in?
aa" nu- m önocce peeren en perfonen ban fijnen föaebbp Romffen / bpbengebouben.
<£n ban öefertijö aen nebben bepbe te boo?f5- ïio*
mSS?* ptm toefenöe / geen anberen mibbel baöbe gebonöen
ïurce,
inöefe ertremitepten / afêtenemenentegebenaen ningen goebe co?tefpontentie met Den aubtren ge*
fijnen <2&nöeefaten eenig flil-fianö ban toapenen en I bouben/ ja tot De öooö toe ban Den ïlouuiR ban
oorloge / aen be 3ijbe be^ üioninr ban .föabarre. <Sn ©lanftrp / betoeïfee epnbelrjh öoo? eenen jfconniR
tot oefen epnbe baboe $p btm geaeco^beert / boo? beemaojDi.égetoo^Den/ fotopin'tnabolgeube boeit
ïjem en alle Die ban fïjnöer 3ijDe / trebi^ en opfebo?- berbalenfullen.
<Daerintopooa banbeïen fuïïenban be bo?bec
tingeban toapenen en boflilitept/ bolgen^ bet ber?
foeRDatbpaenbembaDDe geDaen: tocihetrebijJ of muptetie De^ guarnifoen^ ban <6eertrupbenberge /
fèiï-ftanö ban toapenen / bP berflonb te toefen gene; mit£gaber0bebcïegeringeöeefeïberftaöup ftjn^^
raelöoojfijn gebeelilioninhrijheengebeeljaergeDu?
eellentie/ en Den Staten gebaen/ ooR boe Dat be?
rente/ en foube in-gaen Den 3.3^111589. en op I feïbe fïab/ bpteboo?feb?ebengemuptineerteaenDe
eenen gelijhen baeb toebec epnben / Den eenen en ^paenfetroulofelrjh obergeïebert enberfeogti£.
öen anberen meöe in RIup£/ boo^ alle fijne goebe en
3|nbefetijb toerDe bafl flerh geteet gemaeat be
getrontoe (Snberfaten bit fijne autontept etften^ ©lote DieDefóoninginne ban <fi;ngeianbtotarfiften^
öen/ bctoijfenbebembe geboojfacmbepb bitfet^tm I tie ban ben $ionuia ©on 3Cntbonio ban $o?tugacl
fcbnlbigtoaren: infgelijjcboojben^taetbanBbig? J toegcfïaen babbe / Öaerbefelben fóoninh met fijnen
non/ en bet <6?aeffcbap ban ©enife/ toe-bebojem fone Cmanueï felf^perfoonlija mebe boeren/ met
öe fijnen fcerbeplifftn babec De $aujj/ Diebp öaec
be Öiöberen ©jacfe en 4^ont0 / ban toelR fucerjs" top
onber baboe toillen begnjpen / en fijne (©nberfaten mebe
in 't naboigenbe boeR toillen ber^alen / Derbal?
Daec ban te gauberen /aljüftaenbeonber fijne p?otec? | ben top bier nu toillen ruflen en bit boeR beflupten
tie / ter ïafi en onber conöitie boben befen belooft / met De fp?euften ban iCucibibe^ / feggenöe :
boojöen boou?f5. Honinft ban Rabatte/ bem fïera

Dat men den Krijg niet ligtveerdig moet beginnen ,
Naer met rype beradinge , wil men over-winnen.
Defelye:
Om den vyand van ons te leyden, en te maken
Dat hy genoodfaekt zy fich felf te befchermen :
Is den beften raed , dat men daer toe fie te geraken,
Hem in fijn land te vallen fonder erbermen,
Doende in plaetfe van d'onfe , de fijne kermen.
En Cicero feyt :
Dat men binnen 's landsmoed hebben Raeds-mannen vroer,
Om d'Oorlogen buytcn 's landsuyt te voeren met voorfpoet.

Ejné Van 't Vijf en flrintigfte ïïoek.

VERVOLG
Van de

NEDERLANDSE

OORLOGEN:
Beroerten en Borgerlijke Oneenigheden.
Gefchiet by tijde van Alexander , Hertog van Parma , Gouverneur generael
over de Pro vintien onder 't gebied van den Konink van Spangien , &c.

TVaerachtïge en Hïjlorïfche befchrijvïnge ,
D o o n

PlETER

BOR

ChRISTIAENSEN,

l{ort inhoud Van hetfes-en-ïiïinticbfte Boek
Order Verhael van de muyterye van het garnifoén binnerï
Geertruydenberg. Refolutie van de Staten generael beroerende de afrekeninge van den voorïz. garnifoenc. Memorie by den Heere "Willugby gefonden
aen de Staten generael. Refolutic van de voorfz. Hceren Staten generael op de
voorfz. memorie. Refolutie van fijn Excellentie en de Staten van Holland,
nopende het voorfz. garnifoén. Mifïivc van Jóhan "Wingfïëlt Gouverneur van
Geertruydcnbcrg aen fijn Excellentie. Syn Excellentie komt voor Geertruydenberg omdat te belegeren. Syn Excellentie" fchrijft aen 't voorfz. garnifoén. Mimve van den Gouverneur van Geertruydenberg aen fijn Excellentie. Miflïve van den Agent Ortel aen de Staten generael en van Holland. Mifïivc van fijn Excellentie
aen de Coninginne van Engeland, en aen hare Majefteyts Raden van State. Brief van de Koninginnè
van Engeland aen fijn Excellentie. AntwOorde van de Koninklijke Raden van State van de Koninginnè van Engeland aen fijn Excellentie. Sijn Excellentie befchiet de ftede van Geertruydenberg,
Accoort by den Hertog van Parma met het garnifoén en Magiftraet der ftad Geertruydenberg gemaekt.
Placcaet van de Heeren Staten generael, profcriberende den Gouverneur, Capiteynen, Officieren,
ruyteren en foldaten in de ftede van Geertruydenberg leggende, en die de voorfz. ftede den vyanden*
verkochten overgelevert hebben. Lyftevan alle de namen die by den voorfchrevenPlaccate fijn geprofcribeert. Brief der Heeren Staten generael aen de Majefteyt van Engeland, daer by defelve Staten het
voorfz.
Aen fchrij
wie het
Placcaetaeneerft
is ter executie
, na'mcntlijk aen Placcaet
Lodewijk zijn
van overfendende
Brunfwijk. Ortels
ven voorfz.
uyt Engeland
de Hceren
Staten gèftclt
generael
van den
24. Martyi<j8(?. Schrijven van den Ritmeefter Paul Baks, beroerende de verraders van Geertruydenberg. Schrijven van den Heere "Willem de Hertog , Heere van Orfmael aen den Heere Ad voeaet van
Oldenbarneveld, nopende dé voorfchreven verraders. Placcaet van de Heeren Staten generael, daer
by geordonneert word , dat met alle de luydcn van oorloge en andere die bevonden of achterhaelt fouden worden in 't gefelfchap van de verraders van Geertruydenberg , geen quartier foude worden gehouden, maer getraéteert als de verraders felve. Placcaet en ordonnantie op de verfekertheyd
van de fcheepvaert tuffchen Holland en Zeland. Placcaet of verbod op de Savegarden en verdingen
met den vyand, en op 't breken van den quartiere.
Rapport aen de Heeren Staten generael gedaeA
den 27. April 1580. by den Heere Caronvan wegen de Koninginnè van Engeland. Des vyands verIV. deel.
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geeffchc aenflach op Campcn. Het innemen van de ftad Tienen in Braband , by het voik leggende binnen Bergen-op-zoom. Des Graven van Hohenlo wederkomfte in Jrloüand. De Staten generael fenden Gefanten aen de Koninginne van Engeland. Brieven van credentie den Gefanten mede gegeven.
Mifïïve aen de voornaemfte Heeren in 't Hof van hare Majefteyt van Eiïgeland Inftru&ie voor de Heeren Gefanten voornoemt. Memorie voor de voornoemde Heeren gecommitteerde van mijnHeeren
de Staten generael gefonden aen de Koninklijke Majefteyt van Engeland, waer na defelve hen fullen hebben te reguleren, in gevalle hen yet bejegent op de poinóten daer in verhaelt. DeHeeren Staten gene.
rael committeren eenige Koop-luyden, om de Gefanten te affifteren in de faken beroerende de negotiatie, en trafijke van defe landen en den aenkleven van dien. Symon Jafperfz. Perduyn excufeert hem
van de reyfe na Engeland , en in fijn plaetfewertgecommitteertPieter van Moucheron. De Gefanten
der Heeren Staten vertrecken uyt den Hage na Engeland , hebben audiëntie by hare Majefteyt. Communicatie van de Nederlandfc Gefanten met hare Majefteyts Raden. Toeruftinge van den Hertog van
Parma, om eenige belcgeringe te doen. Beraetflaginge om den Konink van Spangien in fïjneygen
Koninkrijken te befoeken, en de oorloge aen te doen. PropofïtievandenAmbafladeur Johan Noritz
aen de Staten generael. De fchceps Armade word toegeruft tegen den Konink van Spangien. Generaels
of Overftens van de vloot. DeHollandfe Koopvaerdy-fchepen in Engeland gearrefteert om te dienen
met de vlote. Articulen geraemt tuflehen den Heere Johan Noritz en Franc^oysDraek Ridderen ter
eenre, en de gearrefteerde Hollandfe Schipperen ter andere zijden. Proteftatie gedaen by de Generaels
van de Engelfe vloot, nopende de onwilligheden van de gearrefteerde fchepen in Engeland. Mifïïve
van Johan Noritz uyt Pleymoth aen den Agent Ortel. De Engelfe vloot vertrekt van Pleymouth. De
Grave van Eflex begeeft hem uyteenvrygemoet, fonder eenig commandement te hebben by de Engelfe vloot. De Engelfe vloot gaet ter Zeeën varen af. Hoe fterk de Engelfe vloot van fchepen was.
Noritz en Draek landen in Galliticn. De Nederftad van Carunna werd van de Engelfe ingenomen, en
trachten ook om de O verftad te bekomen, doch te vergeefs. Het gerecht tuflehen de Graven van Dandrada en Altamira , en de Engelfe. Edoart Noritz in groot perijkel. De Engelfe vloot gaet weder t'feyl
en verlaten Carunna , om te fcylen na Portugal. De Grave van Eflex een ander paffagie genomen hebbende komt by de Engelfevloot. De Engelfe vloot komt te lande te Penichc in Portugal. DeEngelfc
komen voor Lif bona.Colonel Bret en Kapitcyn Caire worden dood gefchoten. Den Gen. Johan Noritz
fchrijven aen den Grave van Fuentes. Den Grave vanEffex beroept den Grave van Fuentes in duel. De
Grave van Fuentes en de Spanjaerden vlugten voor de Engelfe,en Fuentes falvecrt hem binnenLif bona.
d'Engelfe nemen het kafteel by Cafcais in. d'Engelfe nemen een vloot fchepen van de Hanfe fteden. Refolutie by de Engelfe genomen om te vertrecken, en wat fy op haer wederom reyfe uyt rechten. Brief ken
uyt Lif bona op die tijd gefchreven. Verklb ringe van de oorfaken waer door de vlote van de Koninginne
van Engeland is beweegt geweeft de fchepen van de Hanfe fteden te nemen en prijs te maken. De Prince
Mauritius wort tot Munfter gehult. Des Hertogen van Parma fiekte. Belegeringeen inncminge van

(Fol. i. ) het huys te Blyenbeek. Doótor Lubbertus Hoenradius word* van de Staten generael gefonden aen verfcheyden Duytfe Vorften. Adriaen Vafleur Secretaris van den Heere Ruflel Gouverneur van Vlifïïngen , wert van wegen de Staten tot Middelburg gevangen , en de redenen waerom. Dreygemcnten van
den Heere Bourglas gedaen aen de Magiftraet van Middelburg om het vangen van Vafleur. "Wat de
Heeren Staten generael en Raed van State hier tegens refolveren. De Staten generael willen tot ftraflfe
van Vafleur geprocedeert hebben. Brieven van faveur voor Vafleur van de Koninginne van Engeland.
VafTeur werd gepardonneert met banniffement van 3 jaren. EenfuperintendentCollegie vandeAdmiraliteyt opgericht. Propofitie van wegen de Staten van Utrecht, in de vergaderinge der Staten generael gedaen den 8 . Juny 1589. Wat op de voorfz. propofitie gerefolveert worde. De queftie tuflehen
het Hof Provintiael van Holland en de ftad Middelburg werd geaccordeert. Mifïïve van den Grave
van Nieuwenaer aen de Heeren Raden van State. Mifïïve van de Staten generael aen den Grave van
Meurs. De Baender-heere van Willugby beklaegt hem over het placcaet van de Staten generael, tegen
de gemuytineerde verraders van Geertruydenberg uy tgegeven. Propofitie van den Heere Bodley Raed
van State, ter vergaderinge van de Staten generael overgegeven. Handelinge der Nederlandfe Gefanten voor de Raden van de Koninginne van Engeland , tot verdedinge van het Placcaet van de Staten generael ,tegen de gemuytineerde van Geertruydenberg , en tegen Willugby , allegerende daer by
grotelijk geinjurieert te zijn. Willugbys doleantie van de injurie, hem by 't Placcaet der generale Staten
aengedaen. Antwoorde der Gefanten. Doleantien over het Placcaet. Beroerende het verlies van Sluys.
Vorder communicatie, nopende het voorfz. Placcaet met den groten Treforier van Engeland. Den Baron Willugby laet eenboexken uyt gaen tegen het Placcaet van de Staten generael. Mifïïve van de Gefanten aen de Heeren Staten generael , beroerende het uytgcven van 't voorfchreven boexken. Vor-*
der propooften by de Gefanten der Staten meteenige van de Heeren Raden van hare Majefteyt gehouden. Het boexken van den Heere van Willugby, tegen het Placcaet van de Staten word in Engeland
ingetogen , om meer inconvenienten te verhoeden. Verhael van het v oornaemfte in 't boexken voorfchreven begrepen , en wcderlegginge van dien. Communicatie met de Koninginne felfs, en Koninklijke Raden, nopende 't Placcaet tegen de verraders van Geertruydenberg. De Gefanten der Heeren
Staten leveren haer antwoorde tegen Willugby over. De Raden van de Koninginne begeeren datmen
tegen het boexken van Willugby niet foude fchrijven. Verhael van SuccjuetEngelfman, dewelke
poochde Willemftad te verraden , en daer over in den Hage geexecuteert werd. De Hertog van Parma fendet Richardot in Spangien aen den Konink, er^ verkrijgt daer alles tot fijn voordcel tegen fijn
mifgunftige. De geünieerde Provintien werden genoechfacm teffens aen drie oorden van de vyanden
befprongen. Des oyeiften Schenks handel om Rijnberk te ontfetten. Schenk trekt op uyt defchanfc
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voor Rees en vkitualieert Rijnberk. Verdugo neemt in Vrieflandden Opflachen de fchanfe vanNichouyerzijl in. Den ovcrften Schenk flaet 7 Vaendelcn voetvolks en 3 Cornetten peerdevolkj
die na Vriefland foudcn trecken opdeLipperheyde, en bekomt alle het geld. Aenflach van den overften Marten Schenk öpNimmegen.
Den overften Schenk verdrenkt. "Wat Schenk voor eender eewecft is. Begin van muyterye des krijgfvolks op 's Gravenweert of Schenken-fchans , na Schenks dood:
Schrijven van Meefter Dirk van der Does, aen den Raed van State, belangende de gelegentheyd van
de fchantfe op 's Gravenweert , in dateden 22. Augufti 1580. Muytinatie op de fchantie van 's Gravenweert. Het oude garnifoen van 's Gravenweert vertrekt uyt de fchantfe, en die werd van de Staten
vcrfekert en alles geftilt. Chriftoffel Plantyn overleden. Lodewijk Guicardyn geftorvcn. Bruyloft
des Koninks van Schotland Jacobi de VI. met Anna Dochter des Koninks van Denemarken Frcdericï
de II. Hertoge Julius van Brunfwijk fterft. Die van Poiótiersiluyten den Konink van Vrankrijk buyten. Die van Parijs belegeren Senlis , het welk van den Hertoge van Longevalen de Heer laNove
word ontfet , en de Ligeurs geflagen. Carolus Savofta ontmoetende onverfiens een deel volx van den
Hertoge van Chatillon, wert geilagen.
De Konink van Vrankrijk komt met fijn leger omtrent
Parijs. Broeder Jacob Clement, Monink van de Prediker ordre befluyt den Konink te doden:
hy fteekt den Konink met een mes in fijnen buyk : den moorder word van den Konink
gequetftj en van andere voorts dood geflagen.
Juftitie over het lichaem van den moorder.
Des
Koninks wonde verargert door dien het mes daer hy mede was gequetft bevonden werd vergiftet te zijn.
Lefte redenen des Koninks van Vrankrijk Henrik de III. en fijn dood. Beraetflagingeoverdefucceffie
des Koninkrijx. De Konink van Navarre beraed hem ook wat hem te doen ftaet. De Konik van Navarre word voor Konink van Vrankrijk uytgeroepen , en de eeden werden ten beyden zijden gedaen.
Emarus Caftus ftelt de ftad Diepen in des Koninx handen. De Grave van Mansfelt komt met een leger
in Holland na Heufden toe en na Worcum. Het land van Altena word onder water jjcfet. Tweefoldaten tot Worcum gehangen en voorts aen vier quartieren gehouwen. Schrijven van den Grave van Ho~
henlo, aen den Advocaet van den lande van Holland. Schrijven van den Grave van Nieuwenaer aen
•den Advocaet van den lande van Holland , hem beklagende dat fijn land van Altena onder water is geftelt. De Heere van Fama fchrijftommeerhulpcin Heufdcnte hebben. Syn Excellentie van Naffau
trekt in Zeland en ftelt daer eenige ordre. Schrijven van I . van der Noot uyt fijn gevahkeniffe tot 's Hcrtogenboffche, nopende de belegeringe van Heufden. Juftitie gedaen op het hu ys te Loevefteyn. Syn
Excellentie beraetflaegt om volk in Heufden te brengen. Daer komen eenige Vaendelen binnen Heufden , maer eenige van het volk werden geflagen en eenige gevangen. Syn Excellentie haferdeerj fich
felven feer, niet tegenftaende de vermaninge die hem door laft van de Staten dagelijx werde gedaen.
Syn Excellentie fockt de Tielreweert te verfekeren voor inval der vyanden. De gedeputeerde by fijn Excellentie zijnde , fchrijvcn aen de Staten van Holland. Het huys te Heel fterk belegert , befchotcnen
overgegeven. Muytcnatie der Spangiacrden in Bommclrewecrt. De Grave van Mansfelt belegert de
fchanfe op te Vooren te vergeefs. Befoinge van de Nederlandfe Gefanten. in Engeland. Mondelinge
conferentie gehouden by de Gefanten van de vercenigde Provinticn met hare Majefteyt. Communicatie tuffchen de voorfchrevcn Gefanten en de Raden van hare Majefteyt. Ander befoingen vandeNe-'
derlandfe Gefanten in Engeland. Der geünieerde landen toeruftinge tegen de Duynkerkers en anders.
Vier Duynkerfe oorlogfchepen klampen een Hollands oorlogfchip aen boort en fpringen met den anderen in de lucht. Plundcringe en verftoringe vanfekercPeerdemerktin'tftichtvanMunfter. Credentie by den Gouverneur en Kapiteynen Van Rijnberkgefchrcven aen de Staten van Holland. Hetverfock van den Heere van Thuillerye Ambaffadeur van den Konink van Navarre, aen de Staten der vercenigde Nederlanden. Deliberatie daer op genomen.
Legatie van de Staten generael na Vrankrijk.
Syn Excellentie fchrijft aen de Heercn Prefident van der Myle en Oldcnbarnevek tot faveur van
den Konink van Vrankrijk.
Het Swolfe merkt fchip op de Zuyder-zee van de Steenwykfe vrybuyters genomen.
Mifverftant en miftrouwen tuffchen het Engelfe garnifoen en burgeren in den
Briel. Vorder van de belegeringe van Heufden. De Grave van Mansfelt breekt de belegeringe voor
Heufden op. De Grave van Nieuwenaer , Meurs, &c. vernicut de Magiftraet tot Utrecht, anno
1 5 89. in O&ober.
Het advys van den Heere Oldenbarnevelt , nopende het recht van 't verfetten van
de Magiftraet van Utrecht. Den Grave van Meurs vertrekt na Aernhem, en maekt gereetfehap om
Rijnberk te revictualieren. Des voorfchreven Graven ongeluckige dood. Hoe Rijnberk weder gerevidualieert wert met gewelt. Queftie en oneenigheyd tuffchen de fteden vanhetNoorder-quartier.
Acte by den Prince van Orangien die van het Noorder-quartier verleent , nopende het collegie der gecommitteerde Raden aldaer. Provifioneelaceoort tuffchen de fteden van het Noorder-quarticr. Queftie op de beroepinge Tako Sybrantfz. PredicanttotMedcnblik, Muytinatie van de foldaten op Liefkenshoek. Gefchiedcniffen in Vriefland.
Accoort tuffchen Graef "Willem Lodewijk van NafTau
en den ovcrften Allert Clant.
Graef Willem van Naffau neemt de fchanfe van Saltcamp in. De
Nederlandfe Gefanten in Engeland ver foeken haer affcheyt om te mogen vertrecken , hebben audiëntie by de Koninginne , en nemen haer affcheyt van defelve. Werden ter maeltyd genood by den Secretaris "Walfingam : wat hen aldaer is voorgehouden , en by haer geantwoort : en nemen haer affcheyd van de Heeren groten Treforier, groten Cancelier, groten Admirael , en van Milord Bukhorft.
Befocken d'Ambaffadeur van Vrankrijk, den Heere Klerk: en fcheydende van Londen, komen in den
Hage. Haer befoinge op de doleantie van de Koopluyden en van de faken , rakende de negotiatie en trafijke van dcfe landen. Miffive des Koninx van Vrankrijk en Navarre aen de Heere van Beau voir , nopende het innemen Yan de voor • fteden van Parys en anders.
Eynde vm hetftsen twintigjlc Ëoek
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I^ort inhoud 'Van hetfeVen en nvbitickjie (Boek*
VErhael van't misbruyk indemante in de vereenigde Nederlanden. De generaels van de munte
vertonen de misbruyken.
Remonftrantie by de generael-meeftersvandemunte, den 8. November i$8q. overgelevert aen de Staten generael. Verfcheyden oppofitien en fwarigheden voorgevallen in't ftuk van de munten ,. eer men die heeft konnen weder te regt brengen. Mifvcrftand ntffchen
Hollanden Zeland.
Des overften AllertClants regiment foldaten loopt te niet. Graef Herman van
den Berg door fijn arm gefehoten.
Geruchten van de toeruftinge in Spangien ter Zee.
Den Ridder
Francoys Draek was binnen Londen in perykel.
Wjli ijk by Antwerpen ge rooft en gebrand. Die
van Bergen-op-zoom flaen een convoy.
Jonker He<5tor van Hug.tenbroek,Cornet van Marcelis Baks
geftorven.
Brief van de Gedeputeerde der Staten van Vriesland aen de Staten generael.
Grote vorft
in December 1589.
De Hertog van Savoyen belegert Geneven.
Remonstrantie by de Gedeputeerde van Gelderland aen de Staten generael overgegeven den 4. December 1589. en der Staten »Mwoorde.
\CTat Kapiteyn Joriaen Bornftra fijn Excell. beeft aengegeven,en wat daer op gevolgtrs.
Zeker fchip met ammutie van oorlog dat na den. vyand wilde varen , genomen,
jan Baptifta Pclegrirn
wii het fchip defenderen, en krijgt brieven van den Konink van Polen.
Brief derHeeren Staten generael aen den Konink van Polen.
Propofitie van de gernagtigde vandeGravinne vanMeursaen de
Staten generael, beroerende Rijnberk.
Antwoord van de Staten generael, op defeive propofitie.
"Wat hier op by de Gefanten van de Gravinne wederom overgegeven is. Mifïïve van de Raden des'
Furftendoms Gelreen 't Graefichap Zutphen, aen den Hecre Elberto Leonino, Cancclaer van Gelderland enRacd van State, en Jonker Henrik van Brienen, gecommitteerde van de Staten generael.
Steden en plaetfen die gefuftineert worden, dat vandeSpaenfc moeten befet gehouden worden, ten
regarde van de ftad Rijnberk.
Beradingeom Rijnberk weder te victnalieren.
Rijnberk na lange belegeringe aen denGravevan Mansfelt overgegeven.
Ordre by de Staten van Holland geftelt, om
onderhouden te worden in't doortrecken en pafferen der foldaten ten platten lande ,
te water niet kan gedaen worden. Inftru<ftie voor de gecommitteerde Raden van de
Holland neffens fijn Excell.
Remonftrantie van de gecommitteerde Raden van
Excell. De Staten van Holland maken ook een inftruétie voor hare gecommitteerde
giment Spangiaerden muytineert, en nemen Kortrijk in Vlaenderen in, daer fy veel

fo wanneer 't felvc
Heeren Staten van
Staten nefïens fi-jne
Raden.
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De Gouvernementen van Gelderland, Utrecht en O veryffel vaceren , door'toverlyden van deftï
Grave van Nieuwenaer > Meurs, &c. dewelke fijne Excell. van NafTau verfoeken , enbyhemgeaccepteert werden, Vereeninge van de landen van Holland en Utrecht , gemaektby den Keyfer KareÜde
V. in den ;arc 1534.
Arriculen daer op den Prince Mauritius van Naflau het Gouvernement vaft
deftad, fteden en landen van Utrecht aengenomen heeft. Geintercipieerde brieven van den Konink
van Spangien
Den Admiracl van D-u-yn kerken genomen. De Hertog van Parma reyft na Bins in He^
negou, daer den Hertog van Maine by hem komt.
De Cardinael van Bourbon wertby deLigöirrs
voor Konink van Vrankrijk verklaert , en Karel de X. genoemt'.
Opentlijke verklaringe dies Ko~
ninx van Spangien gedaen, dat hy den krijg. aenneemt, om den Konink
Karel den X. uyt fijngevankenifle te verloflen , en de ketters uyt te roeyen.
E4mundus Burgoinus Dominicaner Munmk ini
de voor-fteden der ftad Paris werd gevangen en ter dood veroordeelt, als een toeftaender en aen vanbef
van de moord des Koninx
Hcnrici de 1 1 1. Verhael eeniger faken en gefchicdeniffen in Vrankps^
De Konink van Vrankrijk ontfet Meulaia en belegert Dreux.
Hy bereyd hem om flag tegen den Hertog van Maine te flaen. Hoogmoedige Woorden van den jongen Grave Philips van Egmont. Den Konink fpreekt fijn volk aen. Den Hertog van Maine verrnaeut fijn volk tot den ftrijd. Den ftrijd begint, ( Fol. 4.)
en üe Konink behout de victorie
Brief van den Konink van Vrankrijk aen mijn Heere van Verune
Lieutenant van fijne Majeft. in't Bailiukhap vanCaen * beroerende de vooïfchreven viótorie. Muytfrnatie in de fchans van Swert-fluys geftilt en ter neder geleyt.
Sijn Excell. wert een aenflag acngedient
om het Kafteel van Breda in te nemen ,; die hy communiceert den Heere Advocaet vanÓIdenbarne«
velt en andere. Hy vertrekt uyt denHaeg na Dordrecht,
Heraugiere ontbiet het volk by hem, dat
hy tot den voorfz. aenflagwilgebr.uyken, gaen inJt turffchip, daer in fy grote armoede, honger en
koude lyden.
Het fchip werd vaneen korporael van'tgarnifoen van't Kafleel befigtigu Heraugiere
(preekt de kleyn-moedige een hert in. Het fchip werd nVt Kafteel getrocken van't g#rnifoen felïsv Sy
komen uyt het ichip te middernagt, overvallen de wagt en flaenfe dood. Paialo A-jnonioLancheveaa
doet een braven uytvaluytden toren van't Kafteel, dan werd ter uggtf gedreven. Den Grave van Hohenlo komt met den voortocht ïn'tKafteel, en fijn Excell. volgt daer op terftont. d'ItalianenbinHicn»
der itad leggende, vlugten met grote des ordre uyt der ftaévan- Breda . die fijn ExGell. met aceóoef
word overgegeven. MifÜven van den Grave van Hoheralo en den Racds-heer Niklaes Brunink aendteiv
Advocaet Öldenbarnevelt, nopende het veroveren van't kiafbeel en ftad; van Breda, De Hertog van'Plirma doet ftraffe over d'Italiaenfe Capitevrnenin Breda gelegen hebbende.
Dankbacrheytsby de Staren
gener.iel en fijn Excell. bewefen aen d'executeurs van dit exploid, en aen dzn voorn. Heere vao> Öldenbarnevelt. "Wat de Hertog van Parma nahet in-nemen van Breda voorneemt.
De Grave va»
Mansfelt belegert en beftorrnt de fchanfe van Noordam bf Seveubergen , die hy befehieten keftormt,,
maer niet (chade en fchande moet verlaten.
DeRitmeeftet Mareelis-Baks flaet tegens een.deerruyterye
van den vyand , en behout de victorie. Te Bergen-op-zoom word een Engelsman geexecuteert ,. dïcmetverradery befchuldigtwas. De Grave. van Hohenlo breekt fijn leger op, en befet de fchanfe ter
Heyde.

Grave Philips van Hanau d'oudefterft j desgelijks Francifcus Hottomannus Regts-geleerde,
van
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van gelijken Heere Adriaen van der MylePrefident; fijnEpitaphieofGraf-ichnft. jacobus Cujacius
Regts-geleerde fterft ; van gelijken Guilhelmus Saluftius Heere van Bartas , ook mede Fran^oys
'WalfingamSccretaris van de Koninginne van Engeland; en meefter FlorisThin, Advocaetvandc
Heeren Staten des lands van Utrecht. Geintercipieerden brief van Fran^oys Verdugoaen den Hertog
van Par ma.
Eynde des Seven en twintichflen Boehs
der NederUndfe befehryvinge.

Het Ses entlointicbfte 'Boek.
ff ïjebben in be boojgaenbe boenen bet?
ïjaeït ban bcmntinatie banïjctgarnifoen
ïeggenbe binnen <6ecrtrupben-berg / ïjoe
berhael
Latiöe
bat fp op nicus nrtt tegenffaenbe ï)cn ïuus
moyterpe
2COOOO miïöen acn geföe tearen &cbm
batltjCt
garntpjen taeït/ bom Bare pieten jien bamomaenöen feïöpe/
binnen
en «oc6 iöooo gtuttën# bte f» ben Staten lyabbtn af^certrnp- gedongen/ tocöeuom tuacen muptineerenoc en ben
fen-bets. jmrg-ecen ^ngcbtëecaf-genomen/ en ooacpnocïp
aen ben ï£cere ban IBiïtagbu tjabben gefc0?cben / bat
fp geabbctteert ujarcn/öat ÖP bc Staren belooft ïjaööe bat ÖP &en bc poffeffïc ban <6ecitrapbcn-&erg foifc
bc feberen/ bacc tegen fp ppücp etben öatfe ïïebec aï
t'famen toiïbenfïetüen/ ban be butger£ öaer toape*
«en tnebec treftitnecen. £>p ïjebben boben bien oon
bcrftïacrt / batft tjaer. ïteber acn Den bpanb begeben
teilben ban embct'tgoubctncmertt ban ben f^mce
3iBauc«:^ of bc Staren / en öjöcgcn ^cn ooh feec on*
ojönitïp/ taffen acn be corrmbtttlen be£ ïanö^ban
S3|tba/ er? bc frljcpen titffctfeu ^cïïanb enEetanb
bacentre/ fo bat 6e traeen met Ijaccgeen töegtoi*
flcn / niet teg-enfraenbe be &mm öen aïïe btfyoop
ïrjttc bölboeninge psefenteerben. 3£c ^ecce iMug*
bpbce{ïaeitbe Öatfe [jen ftronojbentïp bjoegen / fant
aï&aet eentbanjöncöup^genöten/ biefobeeïtetoe*
ge b^agt/batfe öe menbïen ban't b?on«en ban <©tan*
gie/bact bïrmm $ifnbe / öjcbetoni ïjebben gecefïitueert / !e» bte batï 't gatnifóen bettoinigben eenige ban
be JÉagifïcaet na ben ^agc tt repfen/becfeHetenbe
afccttemnge bob| öcntijb banfeg maenbenfepöatclicbtn gebtent op ïjatt meutue commïffïe/ &act op
genomen i$ be naboïgeu&erafoïwie;
(Fol.

•öefdlutw
ban bc
graten
generael
beroerenöe
afcefe
|be
bae=
ntrtge
n
ben garniï
foe bm=
nenneber
ftcöe ban
<*Beertm»s
:ben-becg.

te tepfen/ en baet toe confentgehtegen Dtbbenbe
ban Ijau ilfèajefï. öeeft aen be Staten generaeï 't ftb
bebettüittigt/
en gefonben fenerememotieïupben'
be aïöu^.
Aen mijn Heerenjmijn Heeren de Staten generael der
vereenigde Nederlandfe provintien.
GEliik eenige dagen geleden u E. E. ontfangen hebben feker extract van den brief van hare Maj. mentie makende van Geertiuydenberg, endatindiegelegentheyd de Heere Baron van Willugby Lieutenand
van hare voorfz; Majeft. u Excellentie geprefenteert en
aengeboden heeft alle hulpe tot dienft van hare Majeft.
en van defe landen, fonder tot nu toe gehad te hebben
advertentie van uwe refolutie. Om defe oorfake heeft
devooifz Baron u E. E.welMallen verklaren dat hy van
meening is te vertrecken toekomende Donderdag, dewelke wefen fai den 23. defer maend , fo hy ondertuffchen verwitttigt werd van u E. E. refolutie , fal fich
daer in gaerne laten gebruyken om die te doen in't werk
ftellen , en dat irt fulke opregtigheyd gelijk hy altyds
gedaen heeft en begeert te doen in alle andere occurrentien en voorvallen.

b»
be Cjêea
jIKeir.02ie
KzWiVlugbp
ge*
fonöen
aen
be
Staten
generaeU

3£efe memotie obttgeïcbett toefenbc ben 2 1 . f e&j.
engeïerenjijnbe/foi^ baet op ten feïben bage gete*
foïbecctal^boïgt.

AAfo de Staten hen volkomentlijk hebben betrout
op de mondelinge en fchriftelijke beloften van fyn
Genade den Heere Willugby,Gouveneur van hareMajefteyts fecours,van dat de ttad vanGeertruydenber g niet
foude worden ontogen den lande noch het gouverne*
OP 't vertoog aen de Staten generael en Raden van ment van Holland, tot confervatie van defelveftad,
State der geünieerde Nederlanden , by de gedeputeerde der ftede'rt van Geei'tt'uy den- berg . voor de ruy- een feer grote en exceflive fomme van penningen hebben opgebragt, daer mede anderfints tot den dienft
ters en knegtert , aldaergarnrfoen houdende, gedaen :
om te hebbenafrekeninge voor den felvén garmfoene van de Koninklijke Maj. van Engeland en defer landen
vanden tijd van tfmaenden by haer-lieden gediencop tegens de gemeene vyanden grotelijks hadde mogen gehare niewe commiflie: b gerefölveert dat de Meeren vordert worden, dat dien niet tegenltaeade daer na vecRaden van State binnen 20 dagen 112 de expiratie van de lefaken irr de voorfz. ftadzijn gepaffeert tegens den
voorfz. 6 maendcn,die expirerenrullen den tf .Februa- welftand en groten intereft van de landen , die by de
ryeerft komende vooi hen-luydenfullen belchryven', Staten wel zijn geprefageert geweeft , die ook tot verdefehryvers van de voorfz. compagnien en andere die hoedinge van dien fijn Genade tot meer-malen hebben
den ontfangen uyrgeven van de penningen tot onder- doen verfoeken fijn gedane beloften te willen genoech
houd der felver hebben gehouden, om over te bren- doen : fo verhopen de Staten, dat fijn Genade voor
gen pertinente rekeninge en bewysvan de penningen fijn vertrek op de voldoeninge vandelelve zijne beloften fal verfien na behoren. Maer van te treden in eenige
byhén-luyden fouyt de middelen encontributien van
6eertruvden-berg en andere plaetfendaer Omtrent on- handeling tegens defelve beloften, vinden de gedeputeerden van de Provintien hen niet gelaft van hare prinder Holland1 gelegen , en van dé dorpen van Braband
cipalen, mits welke fy verfoeken , dat fijn Genade tot
ftillen hebben ontfangert en genoten in de vöorfchreven
genoegdoeninge
van de voorfz. beloften , de faken in
6 maenden, en hoe veele aen den garnifoene by leening
de voorlz. ftede ten minften in goede poincten wille
daer van is verftrekt , om daer na op de af-rekenirtg , en
houden.
voorts gedaen re worden als na behoren. Aldus gedaen erï gerefolveert ter vergaderinge van de voorfz.
M 25aton ban JBilIngbp Öefc ref«ïutft ontfan?
Gravenhage
Hèeren
in
Staten,
's
2?.Jauuar'y
den
anno
' gen ïjebbenbe en binbenbe ftcö feïben baet in ge?
1589.

banbe
gej
Öcfolutie
neralc
tno2te of
renion;
graten
op be ir.es
ban
te
ftrantie
IBMugöp,
2&aron

Dl

tacttt/ nopenbe jijne belofte/ nam ï)ft feïbe niet feec
toeï: bocb öceft ÖpficD feïben gefocöt te ontfcïjnï*
bigen/ nopenbe bcfeïbe beïofte/ fnflinctenbe bat
Egmont Vti
onder ftondalduSjter ordonnantie van defelve, Ö^maet een bnbe Xatig gebjcefl / om partpen te ber>
eenigen/ bebjeïne fonöecjpn tnf}eÖen-fp?eften niin*
onderteykent
metmeet en foubcn beceeiHcïït Rebben getoecfï / en
C Aerflens.
%\ 4
bat ÖP om fic& te ïaten g^upfeen
tot ïjet maften
ban fnÏBeenaetoo?tn«cJjanberfm£ ^abbe nept ban
&t boo^fj. ^eete 3©iUugun/ baet nagebeïrbe^ bet Staten toegen eenige fïoffr ontfangen / baec
reett toefenbe boo? eentgen nokten tijb na ^ngelanb öoo?l)PÖabbe mogen gebjaeïjttectben/ om bcfeïbe
en was geparapheert

bf;

15^.
Ses en Twintichfte Eock.
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belofte wiet Qeaaen te fjcöftcn boo? ï)et contract met kennen gegeven. Derhalven defelve biddende , niet
ben boom. gatnifoen gemaeftt / macc lange öaer na/ in't quade te nemen dat ik u verfoek nieten kan volniet tcgenfracnöe De acte ban öcfcïoc belofte i$ m ba*
brengen ,en kullende inalder demoedigheyd de handen van uwe Excellentie, bidde ik den Almagtigen ,
te ben 1 3. 3|unp/ en öat \jct accoojt cec(ï in't ïcfie ban
3Juïio iggefrtjicö.
mijn Heere , dat hy u Excellentie wil verlenen een volkomen gefontheyd , langdurig en voorfpoedig leven
«ïtëaer aïfo öe Staten aöbertentic baööcn genregen öat Defe gcmuntineeröen aï ban Den 2. jf ebmarp met eengeluckigfucces in alle u feer heerlijke en trefDefc£ jacr£/Doo; cénige ban baer gcöeputcccöen met lijke aenilagen. (Jyt Geertruydenberg, den n.Maröen ifertóg ban IDarma m communicatie.toaren ge;
lager ftond,
toceft/ nopcnöe
boojft.
fïeDc / fo ty, 15-89.
bebhen
öe Staten D'oberleberingöer
ban ï^oïïanö öe fafte
in Deliberatie
Uwc Excell.feer ootmoedige ondertekent,
die;iaer,
geïepö met öen $nnce Jil^aucïr^ ban ^affau / boe en
toatnicn bef! boen fouöe om Dtt garnifoen totrcöen
te bjengen / en öefe fïeöe toefenDc een fconticre ban
Rolland eonfetbeten : en i£ caebfaem gebonöen /
fean Wingpeld.
öetoijï men fad) [me bcrtnecftigïjeyö ên öatmen
nimmecmect banbefeïbc fïaö fouöe nonnen becfeftett S§n «Erceïï. oefen bpef ontfangen bcbbenöc / en &w €p
öaer tipt fo ftïacrujft en nacftteujft bccflaenöe / öe £Jd25! ,
toefen / fo lange öit gatnifoen ïjiet in fouöe toefen /
mcpntngban
bet boo2fcl)?cben gatnifoen/ beeft na tWSn/
öctoelftc aïtijö öe Staten ban Üoïlanö in b^efe kan*
Den ïjouöen / en öatmen ooft ban 't feïbe gatnifoen communicatie raeöfacm bebonöen / öeboo??}. p?e*berg«
geen öienfï ftonöe treeften / meer öan fp feïfé toilöen/ paraticn ban oojïoge in aïïe Diftgentic te boen bo^
enbobcnöien eenqnacö erempeïgabenaenaïïean- Deren. ©erfcbnjbenöcïjet boïft ban oojïogeDie bp
Dere foïöaten in De5rtontier-ftcDcn ïeggenDc tot mup< öaer toe toiïöegebnipucn/ enbctgefdjutgcfcbcept
tcnatic/ öatmen tu Der öaefi fecceteïtjnaïïe p?cpa* ïjebbenöe/ Ijceft bp 't boïft eengöeeïé tefebepe/ en
öefalutie ratien fouöe maften om DefeïbcfïeDentetoatetente een^öeefê
te ïanöe getyagt boo? <tëccrttnpöcnbcrg
ban run
ïanöc in bacft te bcfluptcn en te belegeren / om bet Den 1 h üfèartp. Cn beeft terfïouö aïïe öe pafta*
Cjcceü". en
btTSSm
pecijfteï te boojftomen / al eer Öen bpanö fouöe non- gien öer boo?f3. fïebc fo te toater aï£ te ïanöe Doen be*
pan
t^oi=
ïanb no; ncn gerecö toefen / en fab öaer ban meefïcr maften : fetten / fo tegen£ Den uptbaï ban Die ban binnen /
penöe int öit alöu£ gcrcfoïbeect jijnöe/öecftmen öaer toe in öec aï£ ooft tegen een fubpte acnftomfïe Der buanöen j
tooa?f$.
baefl aïle gereeDfcbap gemaeftt fo ban gefebut/am* öaer mecff booj te b^efen entebeöugtcntoa£.
gatnifoen
«2De 25aron ïïDilïugbptoa^ te öefer tijönocöniet
monitie/ bib?e<? alg anöecg.
^oclj Ijecft fnn
Crcciï. goeö gebonöen / öat l)P toiïöe befoeftcn om bertcoeften na€ngelanö/ maec ïagentoagtenaöe
öen Üiööec iBingfeïö met De rupteric upt ^cectrup- toinö / bcbbenöe te uo?en nog getocejl binnen ^5eer=
Denberge te öoen upt - treeften /.onöcc 't öercl ban De tcupöenberg / aïöaer t)P fcpöe op foinmige faftcn
feïbe te geunipacn/ op een anöcc Doorgenomen goeDe o?ö?e gefteït te öebbcn / en §ct gatnifoen öaer
crpïoictban oojïoge tegen Den bpanD; frij?eef Daec toe geojagt Dat fp aïïe contributien en De generaïe
om acn öen boo?i3. J©ingfeït Dat öp met De rupte- miöDeïen fonöer onüerfdKpD / fo tod in De boom.
rie ban 3nn gatnifoen tegen maenöag Den 12. jiBat* fïaDaïgtcn pïatten ïanöc / af fouöen fïaen / entoa*
tp aïji öoen aenftomenöe/öem fouöe ïaten binöen tot
ren te bjeöen Dat Die bp cenen rCrefon'cr / Daer toe
23ergcu-op-^oom / om te ïjeïpen ter erecutie fieïïen becojDent / fouöen ontfangen toeröen/geïgftöe ï^ce*
feftcr erpïoict ban oo|ïogc/ bat Ï)P boo? Ijanöcn ï)aö* ! re 3©iïïugbp bcrftïactöe.
De. IBaer De toctuftinge en preparatie ban De ! Jfêa Dat 3tjn Cjtceïï. nu aïfo boo? d3eertrupDen* (foi. 9.)
boo?geuomcn beïegeringe ftonDe fo fiiï niet toegaen / j berg genomen toa^ / en De fiaö aï-om befet baDDe/ ^ön ^
of De tpöinge Daer ban toa$ al geftomen ter oo^cn fonö Dp eenentromfTagerinDefeïbefïaömetD?ieben ceü.rcö?nft
ban öieban'tgarnifoen binnen oBecrttupöenberg / acn fjet gatnifoen aïöaer / bermaenöe öfnbnenöes am^
Detoelne b?efcnöe Dat l)ct op Ijen-ïupDen fouöe ge- ïjjft rot liaer Deboit en baten fcbuïöigcn pïsgt/ b^SSE*"
munt toefen/ toaten op baet IjoeDe. W4 JBing- getenöeDatfebcftaötoilöcnïebetenin süne^anöen/
feit nu Den tyief bani 3ijnc €rcelï. ontfangen baDöe/ Wtement
toiïöe/ ö^n-ïupöcn
goeöniet
en rcDeïp
trac^
bermaentfegeben
Datfeaï'tbaer
fouöen laten
ï^uft ïjp Die met cenige officieren ban öefeloe rupretie
gecommuniceett / en beeft ten feïben öage af£f ïjp berïepöen Doo? JBingfieït en anDere b?ecmöeïingen /
Den tyief ban3ijne €rcell. ontfangen baööe/ Daer Die niet fogten Dan baer epgen nut en pgofrjt / en niet
op gcanttooorö in Defer manietcn.
l\et toeïbaten ban öen ïanöe.
<^p Ditfcb2tjben ban 3ijn €rceïï. beeft öen^iö^
rYn Heere, ik hebbe den 11. defer maend ont- öer l&ingfieft aen3Dn€rceïï» gefcbiebeu Den na*
.aTHfiIbs
ban 3Jos
fangen den brief van uwe Excell. en aengaende boïgenöen bnef.

M

ban
Höingfelt dat defelve fchrijftdatikmy met de ruytery van mijn
<Souuer* garnifoen op maendag naeft-komende foude laten vinururüan ^ ^en te Bergen-op-Zoom tot d'execucie vanfeker exbenberg11^ P^iCï van oorloge , by u Excellentie voorgenomen ,
aenöen fo fal defelve believen te weten , dat ik gefien hebben¥£t!,fe. de den inhoud van u voorfz. miflive , aenltonds dede
han jiiaf* vergaderen de officieren van devoorfz. ruytery , dewelfau. ke my drie oorfaken hebben verklaert waeromfy niet
van mening waren om uyt te willen trecken. Deeerfte
is , dat fy volgens het contract niet zijn gehouden
gecommandeert te werden of uyt te trecken ten bevele
van ymand, als van denLuytenant generael van hare
Majefteyc: de twede is , datfy niet zijn voldaen van
haer afrekehinge van de 6 voorleden maenden , volgens
het contract : en d'andere is de grootfte van allen , te
wecendat hetgerugte loopten fy-luy den geinformeert
zi)ns dat alle defe exploiéten enpreparacien van oorloge , nergens anders , als om defe ftads wille gefchieden. En dat fy derhalven gerefol veert zijn op haer
hoede te wefen. Ên indien fy bevinden dat het waer is,
en daer blijk van gefchied, fo *ijnfy van meninge,
liever, als te vallen in handen van mijne Heeren de
Staten , te verfoeken hulpe en afliftentie van den vyand,

op huyden door uwen
Heere, alfou Excell.
MYntamboer
hebtgefchreven aende foldaten van dit
garnifoen, op hen verfoekende defeftadin uwehanden te leveren, ook acn hen fchryvende dat ik een
vreemdeling ben, en dat het gene ik doe, niet en
ftrekt ten gemenen befte van den lande, maettötmijo
particulier profyt. 't Welk ik met het punt van mijn
rappier fal verdedigen niet waer te wefen , en dat ik
ben eenEdelman in mijn land,en hier in dienfte ben van
hare Majefteyt mijne meeftrefle, en dat ik tegenwoordig anders niemand erkenne. Enalfozijn ookdefol»
daten gerefolveert , gelijk by hare miflive fal blijken:
hier mede defeneyndigende, mijn Heere, bevele ifc
u in de befcherminge des Alderhoogften , uyt Geertruydenberg, defen ió.Marty i? 80.
Lager ftond
de gene die u heeft ge-eert
,
ondertekent,

©00^
Johan Wingfeld.
De fuperfcriptic was : aen zijn Excell, den Grave van

't welk fy felfs aen u Excell. by gefchrifte hebben te Naffau.

.lKif|H»
Suïï*
neur^io*
ijani&mgs
Sf^Jl^
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tf*«1

ïtëiffibe
ban bert

Vervolg der Nederlandiè Oorlogen.
V<Bott$ Ijebben beooog, foïbaten een bjief aen
fijn €rceïï. gcfclfêeben / baee bp fp-lupben fijn
€rrelï. fchjeben / bat fp gerefoïbeect maten / ïiebec
bulpe ban Den bpanbcn te foeben / öan fp Ijeu mcöcc
uiiiöcn begeben onber fijn OÊrceïï. en be Staten /
booj bien fp bcbonben bat bie ïjen-ïupben tjaec belof*
ten niet [nclbcn / en gefogt öabben berfeïjepben
mibbeïen om ïjen tebcb$icqen.
3£ie ban be Jlfêagifïraet bet fïab 2£o?bregt Ijebben
baee na aen befeïbe foïbaten gcfcöjeben/ piefente*
renbe mibbcïacr£ te toefen om be faften tuflcljen Ijun
en fijn €rceïl. en bc Staten aïggoebe naburen te
beceenigen/pjefenteerben bojgc teblijben/ batïjet
gene ïjen toegefept foube fcuojben / öen-ïupben ge*
trautoeïijb boibaen / en gcljoubcn foube tooien :
maec IBmgfeït fteeft bebjieben ban bie ban 3£o?*
öjegt / feïfè fonber ïefen openbaeclijn aen fiucRcn
gefrpcuit. ïïaottë bebbcn fp tecfionb baee na met
grof gefcljut en munitie alle Ijofïilitept en bpanb*
fcDap getoont/ en be bjtebenbie fnn <£rceïï. baee
na nogaen&cn lupbenïjeeft gefonben/ gecefufeeet
te ontfangen/ met b|epgemcnten batfe bebjengerg
ban bienfouben boen öangen/ fo fptoebet guamen.
©oojt$S ö^ftfijn «tërceïl. berfeïjepben bjieben gein*
tercipieect / fo ban ben hertog ban ©ar ma aï£ ban
ben <6ouberneur banSSjeba/aen'tboo^.gemupti*
neect gacnifoen gefctfêcben / ïjen lupben toefeggen*
be alle Ijuïpe en affïftcntie/ en I)en oprochenenbe
batfe betoefegginge ban be Staten noeïj fnn «Êrcell.
geen gelobe gebenfouben/ en batfe gebeputeerben
fouben uptfenben ommetöen-lupbenteacco?beren/
fo bat fi)n €rcell. baee upt / en upt be bice-tebenen
btcbengebaentuctben upt^eba/genoegfaem bccfïaenbonbe/ batfe aïcebe inDanbcïinge enteactaet
met be bpanben befec ïanben maten / maerom be
f&mce Ifêauritg boo? ïjcm nam / be fïebe met albee
jjaefï/ metgemeïbfulraentetaften/ bat lip befeïbe
foube oeroberen al cec be hertog ban $arma fonbe
tonnen geteeb toefen / om l)en-lupbcn fecoucg te
boen/ bebe berljaïbcn met alle neccfïigöepbhetgc.
fcï>uttoti7 fïucnenfogcljeclafê Ijaïbe Cattoumen
planten / om be fïebe te bcfcljiet en en bjeflé te maften
met bacftigljept/ en fo nen-ïupben ben fto?m tegeben.
3£e 25aron JBilïugbp / <$ouberneur ban't fecourg
banïjaec MaU mcfenbe binnen ©ïiffïngen en mag*
tenbenabeminb/ «reeg betijbingebat ftjnCrcell.
be fïebe ban <8eetttupbenberg belegert Dabbe / baee
ban öp feer becmonbertmag: bcrïjaïbenfcïfêeef ftp
aen fnn €rcell. boomoemt/ ben nabolgenbenbjief.
MYn

Hcere u Excell. kan oordelen dat ik my grotelijks hebbe verwondert in't verftaen dat men de
Inbe * fodGeertruydenberg fo fchielijken onverwagt hadde
©tliugbp belegert, hebben de fo goeden vertrouwen op uwe Ex«nben cellentie dat defelve geen geweld daer tegens foude
Irince hebben gebruykt, voor en aleer ik daer van verwitièauritg cigt foude zijn, gemerkt ik my altoos hebbe betoont
au. ^ u ^'xce^« getrou te wcfen , en felfs dat hy fulx niet fou'au'
de hebben begeert , ten ware hy middel wifte om met
eeren mijn broeder en fufter daer uyt te doen komen,
dewelke ik verhope dat u Excellentie de oorloge niet
fal aen doen, maer fal toelaten aen d'eene omhaer
fexe, en aen d'andere omzijn natie, alle faveur , betamende een fodanigenperfónagiealsdaeris u Excellentie, ten eyndefy daer uyt gebragt en behoudender
hand tot in defe (rad Vlifiingen geconvoyeert mogen
worden. Verfoekende dat u Excellentie believe
met de eerfte gelegentheyd door defen bode my
uwe refolutie dies aengaende te laten weten, op
dat ik van uwe goede affeclie tot my en den mijnen verfekert wefende , met volkomen contentement van hier
mag vertrecken. Hier mede gekuft hebben de handen
van uwe Excellentie , biddeikGod, mijn Heere, dat
hy u wil nemen in zijn heylige befcherminge* Uyt
Vliflingen den 8. Martyif 89. ftiloveteri, lager ftond,
U E« Excell. feer demoedige en dienftwillige ,
ondertekent,
P. Willugby,

Hf

ïjeeft 00b gefchjeben aen }tjn $taager ben
HiDber JBingfcït ten felben bagc / ïjem biöben*
bc bat öp licber foube fïen bacc upt en toeg te bomen/
ban bat 5tjnep?efentiefcube gebcn oojfalfic ban of*
fcnfle / baee op ï©ingfeït Ijein anttooojbc ben 20.
Mattp/ bebjijle öp banben^mceliaauritio toa^
gefcöolben booj een b?eembe/ enbatï)ponberï)aec
meec fijn epgen particulier profijt fogtc/ ban3ijne
eer / en 't üjelbaren ban 't gemeene befte / en ïjet
ftrijgsbolft tegen Ijcm op te rochenen / foïjabbc l)p
boo? antmoo^b gefcö?eben fixix ontoaeracötig te toe*
fen / en bat jjp fuïr met ben puntte ban 3Jjn rappier
tegen eenen/egelijn tnilbe f!aenbel)ouben/ en aen*
gaenbe ban upt befïab te bomen/ tcrbjijïcn öpgt*
f moren ïjabbe met be foïbaten in be ftaü te leben en
frecben / fo lange fp bc fïab toilben ftouben beo? öaec
Jfêajefïept/ oftotp?ofrjt banbenlanbe/ 'ttoelhfp
alle ooft gef moren fiabbcn / fo toag ÖP niet ban me*
ning contrarie fijnen eeb te boen/ maec om beffaö
te ficïïcn in öanben ban ben fd^incc of Staten/ ma*
ren fp gerefolbeert bc fïab lieberin jjanben ban ben
bpanb ober te geben ban aen befeïbe. 3&aer tonjl
nocl) tod boo? een maenb bictualie / en fo lange toil*
ben fp batljouben boo? be $ioninginne en p?ofijte
ban ben ïanbe/ en fo baer-en-tuffeïjen fjen geen öuïpe
noeïjontfetquame/ fo fauben fp moeten boen/ bat
fp anbecg niet gcecne boen fouben.
&ijn <tBxeell
beeft
ïl^ilïugbp
op fijnen
tooo?b/
ban alfa
befclbe
mibbelee
tijb bn'cf
goebe geant^»
toinb
brceg/ i^ÖPban ©ïiffïngen na «Êngclanb gcrepfï.
^eüloninginneen öacen Öaeb namen befe belegen
cinge niet toeïj fobec peeren Staten eigent <^?teï
aen be peeren Staten toa^ fcD?ijbenbe/ upt llonben
in feberen blief ban ben ^ iEartp / baer in l)p
onber meer anbere potneten/ aengaenbe befe belt»
geringe/ aïbugfc&ijft.
tiert
EN voor fo veele aen gaet de fake van Geertruyden- ban
Miffïüt
berg, wil ik uMog.. wel by mijneneede verklaren, dat niet alleen hare Majefteyt, maer ook derfelver Raden , fo generalijk als particulierlijk my niet n
ae be
eens , maer oft-maels hebben verklaert , wel met her- agent
ten te wenfehen en niet liever te willen fïen , dan dat de
ael
landen by eenig bequaem middel , hoedanig defelve gen^etnabetarenrt
ware , defelve lieden en garnifoenen weder mogten reduceren tothare voorgaende obedientie , fo dat defelve
anb,
flegts uyt handen van den vyand daer mede geprefer- iftoii
veertware: maer nu en nadien defelve ftad fo fubiteHonbeu*
lijk is beleyd, wort'tfelve alhier foqualijk genomen,
enbyden genen die de landen niet ten beften genegen
zijn , fo diverfelijk geinterpreteert , dat het wonder is,
fulx ook eenige van den principaelften fich niet ontfien,
de landen in den hoogften grade aen haer eer en faem
aen te taften , fonder al meeft eenige redenen of defentien wegen de landen te willen plaetfe geven , maer wel
ter contrarie den genen die fich foopentlijk als onder
de hand niet ontfien , meeft onbefchaemdelijk alleen
een yegehjk der landen goede intencien en actiën te denigrerenfo
, wel om hare eygen vuyligheyd daer mede
te bedecken , als meerder twift en onverftand te roekenen ,pogende hare Majeft. wijs te maken , dat in fo
verre defelve defeinjurie langer verdraegt, ontwijfelijk diergeüjken efforten op de fteden en plaetfen van
afleurantie felfs tefullen voorgenomen worden. En
hoewel ik my na mijn uyterfte vermogen tegens fovalfche calumnien oppofcede, en rondelijk vertoonde
eenige oorfake van alfulke diffidentie of difcontenrement te hebben, te min defelve ftede niet ware eenige plaetfe vanaffeurantie, noch met hare Majeft. garnifoenen befet , maer het eenlijk patrimonie van 't huys
en kinderen van mijn Heere den Prince van Orangien,
(hoogl. memorie) den welken de landen in confcientie
gehouden waren voor te ftaen, hebben nochtans geen
redenen in dien gevalle konnen prevaleren : alleen dat
hare Majeft. fchijnt over } of 4 dagen , weder yemand
van de haren dies-aengaende aen de landen en den Heer
Bodly afgeveerdigt te hebben.
fteyt,
DeHeereWillugbywasopden i9.enii. defes aengaende defelve fake in mijn prefentie voor hare Maje-
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iteyt] en derfelver Raden ontboden , dan excufeert
hem diefaengaende ten alderhoochften : feggende dat
al is't hy den Janden en zijn Excellentie van Naffau belooft hadde de voorfchrevenftede wederom in handen
en obedientie te leveren , gelyk hy ook genoech willich
engerefolveertwas,dat nochtans overmits het krychsvolk van beyden fyden volgens belofte, niet opfynen
beftemdentyd was by malkanderen gebracht j om den
felven aenflach te volbrengen hy ook niet voorder konde dan hy mochte.
Ten anderen dathy den Heeren Staten en Raden van
State van aenbeginne hadde wederraden fulke grote en
merkelijke fomme aen 't felve garnifoen te betalen, in
hope 't felve met een groot deel minder te konnen werden bckofticht. Dat nochtans zijn Excellentie van
NaiTau, de Confeillier Villiers by hem hadde gefonden
om de felve betaling voor alles geadvanceert en met alder fpoedicheyt gedaen te hebben.
Ten derden dat hy ook korts voor zijn vertrek de
Heeren Staten en Raden van State aengeboden hadde,
fich beneffens den Heere Bodley, noch eens in defelve
Stede te begeven , en de fake te accommoderen waer 't
mogelijk,mitfgaders zijn fvvager JanWingfielt van daer
te vertreken, dat nochtans 't felve by den Staten afgeflagen en geenfins goet gevonden was.
En voor fo veele als aenginge het accoort in Julio
killeden met den garnifoene van de felve ftedeaengegaen, wilde hy by acle van uwer E. Mog. of Heeren Rade van Staten felfs bewyfen, hem daer af gedechargeert
en hooglijk bedankt geweeft te zijn.
Befluytendeen rondelijk verklarende, alsookdede
Sr. Thomas Wilfort, dat in fo verre eer lankgeenen
anderen voet tot beter fatisfa&ie van die van binnen
(Tel 7,) ware genomen, dat defelve ftede ontwijffelijk eer 12
of 14 dagen aen de fydevanden vyand foudezijn.
Maer ik bidde God ( feyd hy ) dat hy u E- Mog. van
fuik eenfwaer verlies beware, en ten aenfien vaneenen yegelijk een genadige en betere uytkomfte verlene,&c.

door hare opregtigheyd en fonderlinge voorfïenigheyd, als billijke regters , wel ligtelijk (ouden konnen merken , 't ongelijk defes volks d?t fy foevidentelijk doen, zijnde fo weynigbegaen om haer eere, dat
fy geen werk maken van den eed, getrouwigheyd,
noch van de onderdanigheyd , die fy hare wettelijke
ovengheden fchuldig zijn. En my aend'andere fyde
betrouwende op de goede affectie, die u E. E. zijn
dragende tot het welvaren defer vereenigde Nederlandfe Provintien . enook tot de pofteriteyt van mijn Heer
Vader hoogl. memorien.
Dit is de oorfake dat ik om
u E. E. mede van het voorverhaelde feyt te infoi meren
by defe tegenwoordige gefamentlijk aen u E. E. hebbe
willen fenden , het dubbel van onfe miffive aen hare
Maj. met demoedig verfock , dat haren goeden wille
fy, mijne feer rechtveerdige klagtendaerinvervattet,
verftaen hebbende , de goede hand daer aen te houden
by hare Maj. datfy volgens haer fonderlinge goedertierentheyd fy gedient, continuerende de eere van hare royale gunften tot defe vereenigde provintien , en
my vaftelijk tegeloven dat mijne Heeren de Staten en
ik door den uytterften nood zijn gedwongen , defen
weg in te gaen met het krijgsvolk tot Geertruydenberg,
om te vermyden de ruyne , verlies, en verwoeftinge
van der ftad , by aldien ( volgens de dreygementeh ,
dieSir Johan Winkfield door zijn brieven van den n.
defer maend my heeft gedaen ) defelve met de arme
burgers en in woonders van dien komt gelevert te worden in handen van onfe vyanden , gelijk u E. E. (uilen
konnen fpeuren uyt het dubbelt van den brief des
voorfz. Winkfields , die ik mitsdefen fende aen Monfieur Ortel, om 't felve uE. E te communiceren. Des
te meer alfo't voorfz. verlies, toekomende door een
feer vreemde maniere van doen, en door middel der
gener, die tot handhavinge en confervatie van dien
verbonden zijn, buyten twijffeldoor eenfo quaeden
fchadclijk exempel na fich foude (Iepen 't verlies van
veele andere , met een vervolg van ontallijke miferien , die eyndelijk niet fouden konnen ftrecken, als
tot der landen totale ruyne , fchadc der Chriftelijke
Religie, en groten ondienft van hare Majefteyt. In regard van 't welke vertrouwende , dat u E. E. de eere
van hare goede gunften te my waerts altoos fullen continueren, prefentere ik infgelijks mijne feer dienftige
en affeclueufe recommandatie in uwe goede gratiën ,
God biddende, dathy uE. E. wil verlenen, mijne
Heeren , de vervullinge van u goed en deugdelijk voornemen, Gefchreven op de vlote voor Geerrruycienderg,
defen
dienft willige,2i. Marty 1589. lager ftond, u E. E. feer
ondertekenr,

Sffn Cjeceïï. om te bosbomen alle opfpiafee Die
om Defe beïegeringe aenöarelBajeflepcbp jijne
mïfgunftigc foube mogen toerben gebaen t' 3ijnen
acïjtetbee! / öeeft baec ban aen öate IBaj. gefcïjje*
ben/ b'oo?fafte Die \}?m en De Staten ïjaDöcn bc=
toeegt ombeboojfj. fïebe ban <0eetttupbenberg te
Delegeren/ berfoenenbe fecc Demoebig Dat öaten
goeben taille fp/ SDneregtbeerbigeaïagten/ Daecin
betbattet/ berfïaen&ebbenbe/ be goebe ïjanD Daec
aen te ïjouöen / Dat öaec iBaj. boïgenbe öaer fonbec*
linge goebcttterentbepb / continueren De eere Dan
Maurict de Nafau.
ïjareropaïe gunften tot befebeteenigbe $jobintien
enljem / bafteïp geloDenDeDat De peeren Staten
De fuperfcriptie was , aen mijne Heeren , mijn<S
en öp öooj Den upttetfïennooD 3jjn gebjongenge*
Heeren
van den Rade van State van hare Majeft.
toeefï/ Defen toeeï) in te gaen met öet boojfchjeben
&?ijggbolK tot «fceettrupbenbetg/ omtebermpben
De rupne / berïtejS en bcrtooeftmge ban Der fïab / èc.
i^ace Söajefl* tytft \w op aen3ijn €xcell toe*
$ct bubbel ban toemenbneföeeftsïjn €reeïl.oafc Detom gefc^eben en geanetooojo in be jet manie*
gefonöen aen be föaben ban ïjace $$a} ^ept j my ten.
f eng Dennaboïgenben bjtef/ in betoeïReimbe fane
Mijn Neve.
toat b?eber gefcïfêeben twft / ïupbenbe aïjl boïgt.

DOor uwe brieven van den 2,1. Meert, hebdy wel
MYne Heeren, de ware en volkomene affeftie, die
„ïttflfine
in 't lange u meeninge verklaert , hoe dat gy met u
ik hebbe opgeoffert ten feer onderdanigen dienfte
Dan
fijne
magt,
de ftad van Geertruydenberg hebt gaen belegevan hare Koninklijke Maj. van Engeland, doet dat ik
Crcell.
ban
&&
ren , met de redenen die udaer to? beweegt hebben,
fo veel te meer bedroeft ben , dat ik geen fubjeft heb- dewelke in veel verfcheyden articulen beftaen , heb ik
fauge;
be dat haer meerder playfier kan veroorfaken , als het voor eerft bevonden dat U E. aenflag haeftig toegegaen
fcb:ebm
aen De
gene ik tegenwoordiglijk aen hare Maj. ben fchry venis, 't welke ik fo veel vreemder vinde, om dat tfelvc
peeren
de , nopende het gene fich toedraegt in mijne ftad
van gefehied is fonder weten van den Heere WillugbyonÖrtöen
Geertruydenberg haer adverterende in welke
ban
cêta*
fen Leutenant generael , en van onfen dienaer Bodley ,
termen
te ban be defelve haer vind gebracht te zijn
,
door
die
voor ons inden Raed van de State plaetfe heeft, en
de exorbiïïtoaïm
tante enongehoorde infolentien , alteratien en rebel- fonder kennifle van iemand anders van den onfen, altie ban
gtn
(gngelanb hen door t krijgsvolk, leggende aldaer
daer by UE. Wy hebben tei ftond die van onfen Rade
in garnifoen,
berat-renbe en nu meer dan een, aer byhenluyden
laft
gegeven
om daer op flux te beraedfbgen , willende
gecontinueert
öe fake
ban be be= fonder eenige plaetfe voor de reden open te laten, nie
ook dat de Heere Willugby en Ortel ( üie ons felfs a
ïcgettnge tegenftaende alle eerbaerheden, courtofien , en beleeft- brieven bchandigt heeft) haer byftaen fouden, welöerfteöe heden,
die mijne Heeren de Staten defer landen,
ke Ortel daer tegenwooroig zijnde, heeft alle weban cföeet;
en
ik tegens hen hebben gebruykt.
Doch
wel
wetende
ttupben*
derlegginge aengehoort , die u daer van waerfchouberg»

dat dit teyt ook aen u E, E, vertoont wefende

defelve wingedoenfal. VW hebben niet-te-min belaft aen de
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Heeren van onfeü Rade , önfe antwoorde U E. aen te
fchrijven , invoegen als gy die van haer ontfangen fult
door ons bevel, daer wyuopaenwijfen. En bidden
God,
Mijn Neve , u altijds by te ftaen met zijn heylige gewade , om u te geleyden tot het gene daer ftrecken fal
tot welvaert , fo wy dat wel wenfehen en begeeren , fo
u als alle de Nederlanden. Gefchreven in ons Palleys
van Weftmunfter den zo. Meert if 89. Onder ftont geschreven ,uwe goede Nichte ,
en was ondertekent,
:.-;::■•

Elifabetb B^.

-ritsHet
van opfehrift
NafTaü. was , aen mijn Neve , de Grave Mau-

t®m «tfrceUentie
B|ief ban &e
ftaben aen jijn
boo?f5.
toa£Com'nMijfte
ban Defen inöouben.
Mijn Heere ,
Cnttaoo^
c ban üz
lEonink*
jfce öa;
len ban
Mate
jan be
rontn^
ranebait
jngeianö
en ?tjn

Y hebben ontfangen de brieven die u belieft heeft
ons te fchrijven van den %x. defer lopende maend
na u\ye rekeninge uyt de vloot voor Geertruy den-berg,
door dewelke u Genade ons heeft te verftaen gegeven,
d' oorfake die U E. beweegt Jiebben te fchrijven aen
haere.Majeftey t van 't gene darter tot Geertruyden-berg
gepafTeert is , haer waerfchou wende in wat fobere ftaet
defelve ftad gebracht is. , door d' overdadigheyd van
't, volk van oorloge die daer in garnifoen leggen , niet
tegenftaende alle goede officien en weldaden
die de
Heeren Staten haer hebben gedaen en bewefen. Op
het welke u Genade van ons begeert heeft , zijnde door
u Genade brieven daer van onderrechtinge gedaen aen
hare Majefteyt. , dat wy de goede hand by hare Majefteyt daer van fouden aenhouden, dat fy wilde gedurich blijven in de Coninklijke gunften na hare gewoonlijke goetdadigheyd , fo wel ten aenfien van u Genade,
2}s tot vordel van de vereenigde Nederlanden , en te
willen geloven dat u Genade en de Heeren Staten de
uytterfte nood gedwongen heeft, 't volk van oorloge
binnen- Geertruyden-berg in fulker voegen tebefluyten, om de verderffeniffe van dip ftad te voorkomen,
genomen dat defelve ftad moft. vallen in handen van
den vyand, gelijk de Heere Johan Wingfelt heeft gedreycht te doen^ door brieven van den 11. defer tegen woordiger maend. Dient tot antwoorde op den
brieve by u Genade aen ons gefchreven , dat wy den inhoud des briefs en die uGenadeaen hare Majefteyt hebt
gefonden, verftaen hebben, fo uyt 't origneel, 't welk
ons hare Majefteyt heeft mede-gedeelt, als uyt het dubbeld ons by u Genade toe-gefonden, en moeten vrymoedich bekennen , eer dat wy defe uwe brieven gelefen hadden , hebben wy uyt fimpele rapporten verftaen,
hoe dat gy onderftaen hebt die ftad te beleggen , die
beter ware ge weeft voor 't gemeene Vaderland bewaert
te blijven, dan die te brengen in nood van haer den
vyand te moeten overgeven. Sekerlijk wy waren wel
qualijk te vreden , gelijk alle luyden met eerc doen , die
daer dragen eene oprechte liefde totten ftaet van 't land,
daer alle feer droevich om zijn , niet tegenftaende dat
het fchijnt door de lankheyd van uwe brieven , te willen
een hoop redenen by een vergaderen , om voor hare
Majefteyt te willen defe daed verontfchuldigen : wy
zijn beraden u te doen verftaen, hoe dat door laft van
hare Majefteyt wy uwe Genade brieven in den Raed
doen lefen hebben , in tegenwoordigheyd van den Baron Willugby,Lieutenant van hare Majefteyt derwaerts
over , en mijn Heere Ortel , en hebben op yder poincl
t' uwer befchermenifle daer op gehoort , de antwoorde
van de Heere Willugby , waer op hy ons met woorden
niet alleen fo heeft voldaen , maer met goede befchreven wettelijke atteftatien en met de gepaflèerde aclen,fo
tuflehen u en hem , als in 't gemeyn tuflehen u Genade,
de Staten , en hem in de verhandelinge van Geertruvden-berge. Wy voorwaer niet bevinden eenige redenen
waer mede men hem fouden mogen belaften , dat door
zijn fchuld de ftad niet tot gehoorfaemheyd van de Staten isgebracht. En om u Genade noch meerder te vol-
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doen, het fal niet zijn buyten reden met ordre voor te
dragen d' inhoud uwes briefs , wat daer op is verklaert
en beantwoord totvoorftandvan den Baron Willugby,
om te doen blijken , dat fo de faken hadden gedaen geworden na fijne goede meyninge , en dehulpediehy
aenbood door bevel van hare Majefteyt , de Staten behoefden fóveele onkoften niet gedaen te hebben , noch
het volk niet te befwaren met riiewe fchatiinge en importen, noch oplichtinge des volks , en de foldaten te
wagen , als men nu opentlijk fiet gefchieden. Ter eerfter plaetfen daer u Genade feyd dat gy iijdfamelijk lang
gewacht hebt , fonder yetwes uyt te rechten op de beloften van den Baron Willugby , om de ftad wederom
in uwe handen te doen geven , terftontnadathetvölk
van oorloge die penningen fouden hebben die fy fey den
ten achteren te wefen. Om dit poincl te beantwoorden ,fo was die beloften niet gedaen in fulker voegen
als gy die verftaét. Om defe fake klaerder te vertoonen,
gy moet den tijd aenfien en die verdeylen , want die
beloften die wy by gefchrifte gefien hebben van den
4. Junij van dén Heere Willugby aen u Genade in 't byfonder, fonder eenig gewach van geld te maken. Want
't geld daer wy nu van fpreken , was niet betaelt noch
vermaen gedaen dan op 'teynde van de maend Julij.
En hier na op die gedane beloften van hare Majefteyt
op der foldaten pretenfien den leften Julij , wareo fy te
vreden tot verdrach te komen , met u en Willugby te
handelen. Öp alle 't welke men liet uyt alle de gecekende articulen van u Genade en den Heere Willugby,dat"er een geheel verdrach gemaekt is geworden , en onder andere meer articulen , gy daer mede te vreden
waert en die ondertekent hebt : waer in verdragen was
dat fy onder 't gebied van den Baron Willugby ftaen
fouden, als Lieutenant van hare Majefteyt, en in zijn
abfentie foudé gebieden den Ridder Johan Wingfelt, ( Fol. 8. )
of een ander die Willugby foude believen te noemen :
hier op is 't garnifoen in eenen goeden ftant gebleven,
tot dat men heeft willen feggen , dat defe verdragen ten
deele waren gebroken. Om daerihtevoorfien, was
de Heere Willugby bereyd met de Heere Bodley, Raed
van hare Majefteyt derwaerts over , om te famen te gacn
neffens andere Gedeputeerde van de Staten en ftad , om
te doen ophouden alle ongeregeltheden en gefchillen,
'c welk geweygert wierd , en tot verfekertheyd van dit,
heeft hy overgeleyd zijn brief aen de Staten gefchreven
in de maend van Februario leflleden , in dewelke begrepen was een claufule uyt een brief, van hare Majefteyt aen hem gefchreven , in dewelcke hy laft hadde te
mogen gebruyken den naem en autoriteyt van hare
Majefteyt , om haer te brengen ter gehoorfaemheyd van
de Staten, en alle gefchillen te doen ophouden. Niet
tegenftaende defeaenbiedinge , door hem gedaen , met
de betekeninge van hare Majerteyts goede wille, men
heeft niet willen toelaten dat hy hem met de fake foude
bemoeyen. Nu de Staten dit dus aengeboden zijnde,
wierden verdachvaert door publijkea&e van den 18. en
21. Februanj. En tot antwoorde op een andere verklaringe van u Genade tegen den Ridder Wingfelt en
d' Officiers der oorloge van defelve ftad, weygerende
uytgank van de Ruyterye op een aenflag tegen den
vyand by u voorgenomen. Waer van u Genade zijn eerfte meyninge feer haeft veranderde, om defe ftad te
gaen beleggen. Eerft fal van node zijn u Genade te
fchrijven
geen toe
ons dienende
daer van dunkt, hebbende veelvrymoedig
redenen ons't daer
, hoewel dat'er by gevoecht word , dat op 'c weygeren van 't uytgaen der Ruyterye , gy veranderde van meyning en
voornemen ; het is kenlijk dat 't eerfte voornemen was
om te volbrengen het gene hem nu heeft geopenbaert :
en om dat een fchijnfel te doen hebben , en daer onder bedektelijk de Ruyterye te doen uytkomen , en alfo de ftad met een gelijke middel in te nemen , de oeruchten liepen dat u Genade een ander aenflag haddec :
maer het tegendeel bewees hem al te klaer dat alle a we
voor-bereydfelen van fchepen en andere behoeftige
noodfakelijkheden , tot geen ander eynde wierden toegeruft, dan om defe ftad in te nemen. En dit was de
antwoorde aen u Genade van den Ridder Wingfelt en
n.Maert,
'tgeheele garnifoen, door hare brieven van dateden
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ii. Maert , daer over u Genade hem fcer beklaegde » in
dewelke drie redenen zijn t' haerder ontfchuld van uyt
de ftad niet tetrecken: d'eerfteis, dat door die articulen van 't verdrag met haer gemaekt in de maend Juli), wierd bedongen datfe niet gehouden fouden zijn
uyt de ftad te trecken door yemands bevel , dan alleen
door den Luytenant van hare Majefteyt , dewijle het
van de Heercn Staten Generael en u Genade beveiligt
ïs , het twede , was uyt oorfake van dat fy hare afrekeninge van al over fes maenden niet hebben gehad , het
lefte is , dat fy fekerlijk waren onderricht , dat alle de
Voorraed van oorloge alleen tegen haer en de ftad en op
dat men 't felve wilde
geen ander gemunt was , hoe feerdede
hun op haer hoede
veynfen , en bedecken. En dit
wefen > dat al»eer fy met geweld in handen van de Staten fouden komen , fy liever hulpe en byftant van den
vyand fouden verfoeken. Wy verftaen niet van de lefte
redenen fo veele werks te maken , gelijk wy doen van
de twee eerfte , nochtans wat dies aengaet , fo dunkt
ons dat die begane fauten haren oorfpronk hadden , uyt
oorfake , dat op 't wederom komen van defe antwoorde , men den Luytenant van hare Majefteyt , noch mijn
Heere Bodley haren Raeds-Heer en Raden van State
gene ondërrechtingedede, op dat men andere middelen hadde mogen beraedflaeen met 't garnifoen te handelen , om haer tot reden te brengen , en niet te breken
het eerfte gemaekte accoort in de maend Julij , eer
men haer gefocht hadde met geweld te dwingen en te
brengen tot wanhope , en hier dooi het oore te bieden
tot gunftige verdragen met den vymd. En wat aengaet
een ander gefchreven brief van den Ridder Wingfelt
den 16. Maert tot antwoorde van een opgeeyfehte by
uwen Tamborijn hem gefonden, wy bevonden dat u
Genade hem gerackt vind over eenige woorden die hem
in den felvèn brief ontfnapt of ontvallen fijn , ten deele
voor antwoorde op uwen brieve,daer in gy haer vreemdelingen noemt , daer by voegende dat 't gene hy dede
niet was voor 't gemene befte , maer tot fijn cygen baet
en profijt, op dewelke zijne antwoorde al te rou was
(ten aenfien van u perfoon ) om dat hy feyde met den
fwaerde ftaende te fullen houden dat fulks nietwaer
was. Na onfe meninge mochte hy hem wel van fulke
woorden onthouden hebben , en met andere foetigheden hebben gemengt : maer om de waerheyd te feggen,
hy hadde redenen om hem te verantwoorden tegens
fijne befchuldiginge van't gene hy wift in fijn ziele waer
te zijn. Maer tot meerder antwoorde , na dat defe twee
brieven in Francoys gefchreven, fchijnen ftreckende te
wefen , wy verftaen door de Heere Willugby , dat
Wingfelt zijn fchoon-broeder geenfins de France fprakeverftaet, noch in 't lefen , noch van die gefchreven
fijn of aen hem, of in fijnen naem , enhy meentinde
waerheyd dat die twee brieven gefchreven zijn van yerhand in 't garnifoen , daer toe opgemaekt om fulks te
doen, daerom behoorde gy dit felve veel eer te wijten
van 't gene u daer in mishaegt , die defelve gefchreven
heeft, dan hem. En om dat de Heere Willugby merkelijk fiet der fommige jaloufie te beftaen , dat hy meynde
defelve ftad te doen volharden onder zijn regeringc,
om dat zijn fchoon-broederWingfelt daer binnen Gou»
veineiir wa*s, geftelt zijnde met uwen wille in de maend
Julij leftleden , hy begeerde van u oorlof in zijne brieven van den 8. Maert oude ftijle, van den tijd dat de
ftad belegerd Wierd , mijn vrouwe, zijn fufter, en
'tjonge kind, biddende van daer te vertreeken> en
dat 'er voorts niet een Engelfman in der ftad blijven
foude, dat hy t'eenemaelgeweygert wierd, dat ons
dunkt herdenonmenfchelijktewefen. Veel meer andere redenen zijn voortgebracht door den Heere Willugby, daer van hy ons aenbied in alles genoeg te doen,
en fo men zijnen raedgevolgt en aengenomen hadde,
men foude totfdefe fwarigheyd noyt gekomen hebben
om die ftad met geweld foeken in te nemen. Wy denken niet door 't middel van fchrijven te rechten ,'t gene
alredc gepaiTeert is. Defen aenflag is wonderlijk
beleyd,
de toei uftinge en voorraed gedaen , volk gelicht onder
fchijn , om den vyand een van zijne fteden af te nemen.
Maer 't voornemen is veranderd fonder weten van den

Gouverneur van hare Majefteyt, en haren Raed in de

Staten van der waerts over : ja dat meer is ] fo wy ver*
ftaen , fonder weten en kenniffe felfs van de Raden van
State. En alle defe kracht is uytgefpreyd tegen een ftad
dienftelijk en voor defe Landen veel aen gelegen. En
hoe daer meerder koften zijn aengeleyt om eene van
uwe eygen lands fteden in gevaerteftellen, enheefc
men veele jaren hier te voren geen koften aengewend*
om eenige fteden van den vyand te mogen winnen.
Tot een befluyt van onfen brief, wy moeten feggen
wat 'er ook van föude mogen komen , dat wy vreefen
meerder quaed dan wy wel wenfehen toekomen fal.
Wy vinden geen reden om u voornemen goed te vinden , maer wenfehen dat die fake mochte verbetert
worden , door eenige goede toevallende oorfaken ,
die hem fouden mogen vertonen, in voegen datdie.
ftad wederom foude mogen werden herftelt ten dienfte
van den lande, de garnifoenen tevrederftellendemet
redelijke conditien.en verfekeringe van haf r leven, vol*
herdingë in haren dienft en Onderhoud, fonderhaer
tot wanhope te brengen , en hier door den vyand mee- .
fter van de ftad te maken , waer door gy niet alleen
verliefen fult fo grote gedane onkoften , maer den ftaec
van 't land fal gebracht worden in groter nood en gevaerlijkheyd , als het verlies van eenige ftad in veele jaren de landen van Holland en Zeland heeft gebracht.
Alfo. mijn Heere uwe brieven hier mede beantwoord
hebbende, wy gebieden ons feer vriendlijkinuwen
goeden wille en genegentheyd. God biddende, mijn
Heere , u te behouden door zijne bewaringe.
Uyt het HofvanWeftmunfter den 24.. Meert, 1 f89?
onderftont gefchreven , uwe feer goede vrienden om u
genocchte en dienft aen te doen ,
en was onderteykent ,

lo. Canty Chr.-Hatton ', IV. Burchlei , H.Derlijl
f 'louw art, I.Hunfdon, QobhamiH.Buckm-hurft*
Thenagel, Wotley.
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^bettufltfjen
5ó'n Crceflentie
ban $aflau
V^ban
alle Kantenbeeft
abbertentfe
genrrgen/
dat bt
hertog ban $arma öem gereeb maente om tofe ge*
muptineerbe fecourg te boen / Dat pp ben 23. JBattif
frifjf upt SSmflel aen de gemuptineetöe gefcffêebeit
fjaööc / (jen beele feïjone beloften DoenDe en bafïenjn:
berfenerenbe bat fjpfe ontfetten foube / en om bat I)«
te nabcr lm be öanb toefen foube om op aUe£ o;b|e te
(Uilen / fo i$ fjp feïber in perfoon tot SSjeba omtrent
ttoee mijlen ban <6eertrupbenberg genomen / en ben
28. iBartij beeft Oboarbo 3lanfabetöfa «Bouber*
neut ban 23?eba/ een UMefaenbeboo^.gemuptf*
neerbe gefcljjeben / boï grote beloften / en bat ÖP
bettoonberb toag batfe op fijn bpertenen niet dabben
met anber bpertenen geanttooojb : op £>aterbag
ben 2? . partij fonb be 43ouberneur ban 25?eba eene
ban be <6ebeputeerbe ban be gemuptineetbebieal*
baer gefonben toa£ om te Dandelen toederom te rug*
ge / detoeïhe doo? bepmeïrjne bent beftenbe toegen
baer in genomen #/ ïjcnlupbenbanontfetberfene^
renbe: 5ijn €rcelïentiebanaUe£goebeabbertentie
Debbenbe/ ö«ft flelj gefpoeb om befïebe te bermee^
jferen eer ben bpanb foude nonnen gereed toefen / fo
dat öp ben ïefïen IBartij met beboojfr. irflurnen
gefegut^ fo öeeIeatëöaÏDeRartoutoenop<ï5ecrtrup*
benberg
fyeeft /opganft
ban '0* mojgen^
een
ïjalf
upre gefeïjoten
tioot der fonnen
af/ tot öerb?oeg
fonnen
ondergann / fulft^ bat ten feïben dage meet ban zqu <&,
14.00 feboten gcfeboten too^ben / en toojbe decel* ***
batterpe aïïe ben naebt getontinueert / en foude de$? &Xm
anderen daeg£ mede öebben gecontinueert getoo^ <®tmtw
ben/ fo bat men meende een goede u,jeffégefcöatenDenüw3«
te ïjebben/ om bcnïupbenbenfïo?mtep|efenteren/
baer toe alïebe#oof ben/ Colonellen/ <£apitepn/
officieren / en foïdaten te toater en te lande dienen*
de / ten aïder Uptterfïen toeï gerefoïbeert toaren/
en pjefenteerden öenb^omelijfttequijtenenteïatenbe
ge&ntpfccn/ 3tjn €rceHentie fonb mibbefettijd aen

*jfrjtf
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De gecommitteetbe tëaben Datfe tecfïont Den Com*
miflartf Jitëarten ^onftcc fouDen fenDen na Bmfïec*
Dam om bojbec ïebecingebanftrupt/ aïfoDoojDcfe
ptfeec
ïjet H&agafnn
furicufe batetpe
Jo?De.^ie
toètminöertb
ban binnenban'tbognru
boemel fp poft
feec
furieufeïtjfi uut De fïaD fcboten/babDen noctjtang Dien
Dag geen fcbabc geDaen / ban Dabben alleen DooD gefcboten een jongen en een foïDaet/en ïjet een been ban
tepn te maten
Den trompetter
't^oofttfapi
em
Doel)
ïjaböcn Diebanban3fan
binnen
grote fcbabegeïeD
%\$ Die ban bunten ben nu bafï tot Deu fïojm geceeb
machten / tyeefben bic ban binnen Datfe foubeu
obecbaïïen toerDen / aïeer fjet beloof be antfet guam/
toacrom fp ben bepnfben te milieu accojDecen; fon*
Den Den ^eDieant Hebinu£ met Den «©ff iciti ban Dec
fïaD upt oen 3nn4frcril.cn becfoebten genaDe/piefen?
tcrenDe eenige conDitien Daer op fptuilDenaccojDe*
een / Dan 3jjn <£rccU.en De <25eDeputeerDe Die neffeng
ïjcm bjacen / bectoonDen ben Dat Öet pjetect ban Den
öienfï ban DelBaj.bamtfngelanD ongefunDeect maoV
iiaDrmael fp upt De bu'eben / Die bare «ïffêaj. feïbc aen
't garnifoen gefc&eben babDe / loei hiaedyu nonDen
becfïacn Dat fp geenbebagentnöacemuptecpebab*
De/ en fonb bemaaer bencffen£ nocb anbcee acten en
befcbepD / booDf e niettemin aen aïïe genaDc en berfe*
9 O neringe ban njfengoeD/ Die in Dienft ban De ïanDen
begeerDen te blijben fouDen aengenomen tuo?Den / De
andere fouDen mogen metgoeDcpafpoo^tebectcec'
feen/maec aïfo $p op Den4.%nlbecnïaecbenbaec up*
ter
{te ccfoïutie
toefen /Daec
't gae*
ntfoen
te toiïlcn teblijben
mirgbinnen
aïfulnenDe fïab
Dicnfïut alDaec
Docnöc a(? 5P te boren geDaen JjaDDen / bat 5P oor bp
alDten Den töiDDer tt&iugfelt inoclit Komen te bettrec*
Reu 50 feïf ecu dfrouuerneur toiUen ftiefen/fo bat 3ijuc
<SrcelI. enflaDcnneffengbem/ bebinbenbe Dat Defe
conDitien ganfeb onccDcïij» tuacen/en Datfe De fïcDen
, met ui iite conDitien genoeg booj beeïoren btcIDcn / en
l)ecl)ocenDe
ban 'tlegec
Degïfectogg
ban #arma Deom aennomfïe
Defe mutineecDetg
te ontfetten
/ en
fcat'ec mibDeïertijb fo bupïentempeefïigmebetont*
JïonD/biec gebeeïe Dagen DucenDe/tn Dememe bet matec gefebuc en anöere miDDelen om De fïab üojöec te
beDbringen / niet te gebmpfcen maren/ fo fcoecb gere<
folbeect bat sbne <!frceH. ban De fïab treeften foube /

hoedanich die fouden mogen wefen ] "*iof die niét gé*
fchied waren , fonder dat fy ter caufe van dien nu noch
ten eeuwigen dage onderfoeht > gemolefteert of aengefproken Tullen mogen worden , fo in hare perforien als
goederen, by wie het fy, op poene daer af arbitralijk geftraft te worden,als perturbateurs van de gemeyne rufrei
En aengaende het geweld/chadccn hinder,die fy var*
den voorfz.garnifoenen fouden mogen gedaeh hebben*
gedurende defe voorfz. oorloge op den Rijksbodem»
landen van Ludich , als Voritendom van Ceulen , zijne
Hoogheyt fal den Ceurvorrten bidden en verfoeken »
mitfgaders allen anderen Princen die dit foude mogen,
aengaen , te willen van gelijken ter contemplatie van
zijne Maj. vergeten en te niete doen in faveur van dit
tra&aet al 't gene dat die van 'c voorfz.garnifoen fouderi
mogen misdaen of misbruykt hebben:fo tot nadeel van
haer voorfeyde Hoogheyt als van haer onderfaten , op
dat
van 'tdaer
garnifoen
kinderen
of erfgenar*i«n
hier die
namaels
af niethare
werden
onderfoeht
of aengetaft, nochteaen lyf , nochte aen goederen.
En om dieswille dat zijne Hoogheytvan allen tijden
profefliegedaen heeft van lief te hebben en te eeren den
vromen foldaten , fulke als die van den garnifoene hen
wel betoont hebben,fo ootfangt hy en houd hen van als
nu ten dienfte van de Koninkl.Maj. mitfgaders hen wederkeerende en reftituerende alle hare goederen die geannoteert , aengeflagen ofgeconfifkeert fouden mogen,
wefen , om die vryelijk te mogen gebruyken zedert die
tegen woordich tradaet , fonder daer toe eenige andere
proviiïe te behoeven , betrouwende zijne Hoogheyt in
hare vromigheyd dat fy dies te meer yver en couragiö
voortaen fullen hebben, ten dienft van zijne Maj. belovende hen daerboven alle goed en favorabel tra&ament.
Item , aengaende die gene die niet fullen begeeren te
blijven in dienlle , maer hen elders te vertrecken , zijne
Hoogheyt accordeert fulke dat vryelijk te mogen doen
en dies niettemin paifibelijk te laten gebruyken al hare
goederen als boven , en indien eenige van hen genoot/
faekt zijn aldaer noch wat te blijven óm hare faken te
mogen befchicken , werd henlieden van wegen defelve
zijne Hoogheyt daer toe geaccordeert den termyn van
fes maenden na datum van dit tractaer.
Word hen van gelijken toegelaten te mogen irinen ett
te ontfangen by allen tamelijken en redelijken middel,
fonbee 3Ïjue befleenb?oom|ïefoïbatenomfuïftebec* jalfulke affignauen van contnbutien als hier voormaels
taberg te peuieuteten/ en De beïegecinge fouDe opb?e* ^en gedaen en gegeven zijn geween van wegen der geKtn/ Qp Dat Den bpanbbOO? bc pookte mefenbebeb?Qs oeputeerde Staten van Braband , Holland en Zeland,
me Die nocï) in De fïaD onDcè't felbe garnifoen mogten ! mits hebbende daer af goed en behoorlijk befcheyd,en
van den goed willigen dienft dte fy aen
toefen j ïienbtDenften/en'tbOÏb^ngenbanDengam j toc bekenteniftedoende
fyn, zijne Hoogheyt houd, geefc
Del omfïoten / of bjpeïnft Oberhomen mocljten / alfO de Kon- MaiIWft 5tjn <&Wll met gemaft 3gnenïegeC0pgeb^ ! en accordeert hen 10 maenden folts die men hen fchulïieil / gefcljUt en alk$ gcpiefecbeert om te flttl toat fa diS en ten agteren was van hare voorgaende dienft,en %
tot een courtofie te betalen voor hen vertrek.
Doen foubemrnacc ban alle Defe grote gep?etenDeecDe maenden
Sijne Hoogheyt is ook te vreden ten verfoeke van de
tienacen ban ïjaccïioninftïgfte «JiBaj. ban <£ngeïanD
fijnDcc niet DanttuccuutDeboo?f5.fïebegebaïIenen foldaten van 't garnifoen , te vergeven en in genade te
ontfangen , welke van defe fyde verlaten hebben hare
bp
t'ijn
Crceïï.
gehomen
/
Die
bem
rappo?teecDen
Dat
vendels,
hen geftelt hebben ten dienfte van dier fydei
De puneipacifte auteur^ ban Defe mupterpe en berca^
Dat allen den gevangenen, veraccordeert en overkoDe falie fo bellenen
IjaDDen / Datfe alle t'famen
men hebbende, van haer rantfoen fullen los gaen/t felinDecpe
DefebercaDerpe
öabbengeconfenteert.
ve
rantfoen
«^acrentulfcöcn toa^öctïegec ban Den hertog ban , betalende,, .behalven
, en byfonder de geefte©arma Daec ontrent geftomen / en toerb t|Ct accOO?b i h)ke perionen en foldaten dewelke generael los wor*
tuffetjen ben ifertog en gemutineerDe gemaeftt en ! den gelaten fonder yet te betalen.
bi floten (na Dat De gemutineerDe eerfï feftece acticu* I Ey ndeh jk fo is zijne Hoogheyt te vreden dat Sr. Jan
met
ïen Die fp betfoeïjten aen Den ^CCtog ban $arma i yinrkfe!j> €n Charles Hoving mogen vertrecken
believen
hen
t
daer
,
bagagie
en
g°ederen
»
famiI,c
obergeïeóert ijaDDen/ en Dat Doo^ ïlaregcDeputeecDe) : {?e,n

en Dat in boegen en manieren afê bier na boicöt :

tkeotntlV oVne Hoogheyt gefien hebbende de poinden en arti*
ben^rtog ^ calen ae() hem Reprefenteert hy de gedeputeerde
van M^e^en de Officiren en foldaten,fo ruyters als knegïa m
tnaeiumetten, wefende in garnifoen binnen der ftede van Geert£?mmU^uydenberg, die hem prefenteren en begeren te begegaSoett veii1 onder de gehoorfaemheyd van de Koninklijke Matoaato.jefteyt, accordeert hen-luyden 't gene hierna volcht:
In den eerften, zijne Hoogheyt begerende henlieden
Stou
te doen gevoelen.de gewoonlijke vaderlijke goedertie*'
xenthsyc en clementie van iijneKoninkl. Maj. totfyne
onderfaten , accordeert hen-lieden generael pardon en
vergetinge van alle voorgaende faken , die gedurende
defe troubelen en inlandfe oorloge gepaffeert enge-

I fal » ,ten w,elken fiöe hen fal ver,Ieent werTdTen PafPoort-

! , Alle welke poinden en articulen zijne Hoogheyt geI Iooft op «jnPrincelijk woord te volbrengen, envol|komehjk te onderhouden , mits by die van de voorfz.
garnifoene overgevende, en ftellende in zijne handen:
i in df "ame zijner Koninkl. Maj de ftede van GeerI truydenberg, en gedaen hebbende den eed van getrouwigheyd. Gedaen tot Breda den xi. Apnhs 15 8p.
ru was ondertekent, Mexmder.
n . j
Onderftont gefchreven , ter ordonantie van zijne
Hoogheyt, en was ondertekent FJeBrafeur.
^ClBagifïCaetbanDeb00?f5.fieDeban<6certrup?
Den-berg flenDe Datfe ObCCmeefïert tüaren ban t)zt
bOOjfj. garnifoen/ en Dat 50n Crccïï. fijn Heger 0]J

fchied fyn,in defe 17. Piovintieo van der Nederlanden, ' b^R / tiïbbm ooft boo? rjen en ïjare burgcepe moeten
IV. Deel*
Mm
met

$*

4*°
'ttoelfc De
hertog
ban para
ma ben
burgeren
tot «öeers
trupöms
berg ne*;
gunt.

Ses en TwintJchfteBoek.
met ben f ettog balt $acttta accojDeten / en «regen
Defe naboïgenDe arctcülen :

Jaer-dicht op dit overgeven van Geertruydenberg.
Ret geMVtlnecrt CrllChfVoLCk binnen «eertrVlidcnberÓh,
GcVen die ftad oVcr aen den V Handen boos en eich.

(Folio.)

DAt zijne Hoogheyt van wegen den catholijkèn
Koning vergaf aen de burgers alle de mifdaden en
dehóten daer in fy-luyden tegen zijne Majefteyt verval- D€ Maten <6encrad \ytbben goeb gcbonDen / tt len waren fo lange de Nederlandfe oorloge haddegeDe obeeïebecaecg
Der boü^'5
freDe / bante laten
boen
duert , en datvandenjare 1966 af, en fulksfo werden aen gen
becgbecnoper^
genoemt/
een placcaet
alle Rechters bevolen dat fy-luyden ter fake van dien nptgaen/Defeïbe boo? eettooft/.eecbecgeten fcljeïmen/
niet fouden hebben te procederen , nochte op hare per- tebdïen / en betcaDecg becnlacenDe / fïdlenDe op eï&
fonen , nochte op hare goederen, onder wat pretext dat Dec felbec 50 en op De officiecg 100 guID. en Defelbe bet
het felve foude mogen wefen , gemerkt dat alle delicten ftomenDe / fonDec bo^Dei fententie DaDeïrjlten tet ere*
daer in fy vervallen waren , hen werden geremitteert, cutie te ftelïen. ©etljaïenDe in 't feibe placcaet in
en geaboleert , als of defelve noyt waren gefchied.
't lange / aï 't gene met Defelbe geïjanDdr i$ getoeefï.
Men fal de burgeren reftitueren alle hare goederen
Rebben ooit Den p|oboofl JEillcm i$u$ belaft bp 33egetoeb
roerende en onroerende , beginnende van den dach van arte ban Den 3. Slunn / Datelnft tot ececutic met Dec ötge p?os
bood
3Btts
lem Dus
het iccoord, om wat fake dat ook defelve vervallen (' ftoo?De te Doen p^aceDecen/ tegen alle De gene Die Ijcm
fouden mogen wefen aen zijne Majefteyt.
gebangen in ïianDen fouöen gefteltfcöo|Den/en in Den
Dat niemant van de burgers in de voorgaende tijden placcate genomineect toacen/ fonDec anDec fententie raet
tec
lafftpiacs
in Regeeringe geweeft zijnde, in recht fal mogen be- te bectoagten / en Dat fonDec eenige connibentie.
^it placcaet Rebben De boo$$. Heeten Staten 45e* ejttcutie
trocken worden om rekeninge te geven , van eenige fate (lellen
ken dewelke byhem, gedurende den rijd zijnder re- necad alom Doen publiceren en beeftonbigen / en De fonöet
beans
torntfenteib
tier
geringe fouden mogen verhandelt wefen. Onder de- ïijfle ban alle De namen aïom Doen aenpïacnen / i)cte tte te tet»
welke ook verftaen werden begrepen te zijn de Trefo- ben boo?t^ l)et DubbdD ban 't fdbe placcaet obec ge^
riers en alle andere eenige maniance gehad hebbende fonöen aen De Maj. ban€ngeïanD met ïjace b?ieben.
van gemeene lands en ftads penningen : welverftaende
I&et placcaet lupDe ban tooo?De tot moo^De alDu^ :
dat fy-luyden defelve penningen niet fullen bekeert
hebben tot haer eygen dienft en profijt.
DE Staten generael van de vereenigde Nederlanden,
doen te weten : alfo de ruyteren en foldaten in gar- ban De
Dat om te conferveren fo veel als doenlijk is , dat
defe ftad met volk mach blijven gepopuleert , werd den nifoene geleyt binnen derftedevanGeertruydenberg, betpiattaet
bertt!
inwoonders toegelaten en geoclroyeert voor den tijd, (niet tegenftaendc fy-lüyden fo wel, ja beter getraöeert generael
Dcrlaiiücn/
van tvve eerftkomende jaremingaende van den dach van waren,als anderen den lande dienende)op den 10 Mart. mgöe $a*.
Staten
Den
't accoorde, dat fy-luyden ongemolefteert fullen zijn in in den jare 1588. by toedoen van eenige vyanden van reiibe
den
welftant
defer
landen
,
hen
fo
verre
hebben
beginp20ff.11 lies
*t ftuk van de religie , mits dat fyluyden civilijk fullen
hebben te leven fonder eenige fchandale te doen , maer
nen te vergeten , dat fy haren eed (daer mede fy-luyden neut / tl a»
kouters
4E>rTttuen/
de twe jaren om gekomen zijnde , in gevalle fy-luyden aen ons, en den Hooggeboren Prince Maurits,geboren pitepnen/
hen niet fouden willen keeren en begeven onder de .Prince van Orangien, &c. als Gouverneur en Capiteyn
en folD&
obedientie van de Roomfe catholijke Kerke , dat fy als generael van Holland,&c.en andere hareOverigheden, tupteren
ten/
in De
dan fullen moeten vertrecken met hare roerende goe- waren verbonden) vergetende,den felven feer fchandefreDc($cer»
deren ,en verkopen of genieten de vruchten van hare lijk en verachtelijk afgegaen zijn , hebbende hen eerft ueiicv
/ en
iierg legi
tegens den burgers eninwoonders der voorfz. ftede, fo trupDciu
onroerende goederen, door beleyt van andere,dewelke
rwojfj,
fy-luyden fullen mogen trecken en genieten fonder in at ontwapenen van defelve , als anderfins , feer moet'
cenig beletfel. En willende vertrecken, fullen van Hol- wilhglijk en geweldelijk gedragen: en om haren fchan- Die De
land ofZeland ichepen , of fchuyten mogen beforgèn , delijken en verradelijken handel eenigfchijnfeltegeven,defelve gepoocht te bedecken met den name van de bèrhottjt
om te gaen daef het hen-luyden goed fal dunken.
(rebe Den
Datfe fullen genieten en gauderen van alle privile- Koninkl. Maj. van Engeland , in allen fchtjn of fy daer
bpanöen
giën, die fy van te voren verworven en befeten hebben, mede defelve dienft hadden willen doen. Waer toe fy- en
cteietiert
ober*
mits dat die niet ftrijden of repugneren tegen de autori- luyden te meer oorfake namen , overmits fo wel den
Baender-Heer van Willugby, &c. Generael van het fe- hbmu
teyt van den Koning en 't welvaert van haer Vaderland.
Dat een yder geaccordcert werd volkomen vryheyd cours van hare Maj. in defe landen,als den Heere Roufom te mogen gaen en handelen in de fteden en plaetfen, fel Gouverneur der ftede van Vlifiïngen,feer onlangs na
die hen noch niet hebben begeven onder de obedientie haren voorfz. begonften,fchandelijken en verradelijken
van den Konink , om aldaer te verhandelen en verrich- handel , den felven by hare brieven en het toefchicken
ten hare particuliere faken, mits datfe binnen den tijd van eenige perfonen befocht. Na welk befoeken fy-luyvan 6 maenden weder keeren in de landen reforterende
den uytdruckelijk hebben verklaerr met niemant als
onder de obedientie van zijne Majefteyt , of in andere met den voorfz. Baender-Heer te willen handelen, refulanden , dewelke niet ftaen onder de obedientie van ferende over fulks fo wel brieven,als gecommitteerden
delel ve zi j ne Majeftey ts vyanden , of der Staten.
van defe landen, of van zijne Excell. te ontfangen,trecDewijle men bevint dat de burgers met de gedurige kende hare cornetten , vendelen , en baenderolkn van
oorlogen geconfumeert en befvvaert zijn met grote denftanders,ftennen en Iancien,veranderendehare klefchulden , fo werd defelve mitsdien geaccordeert den
dingen,enhen generalijk dragende als openbare meyntijd van twee jaren om te betalen hare crediteuren , ge- edige fchelmen en verraders. En hoewel 't felve feer
durende welken tijd fy-luyden in rechten noch daer vreemd , en den welftant van den lande ( byfonder ten
buyten in eenigcr wijfe fullen veerden gemolefteert.
opfien van de confequentie) feer fchadelijk was : fo
D€ i ettog ban #arma fonb tetfront 3ijne <0eDe* hadden wy, en zijne voorfz. Excell. nochtans, op hope
pur cctDc aïDaec/ en DeDeDen foïöatcn De betoofDe dat voorfz. ftede en de burgers van dien geconferveerc
feetaïróge ban is maenDen. <Doclj 3Jean JBingfrït fouden worden,goed gevondenrdat den voornoemden
en Cateï ^obinge / ïjebben namaefê aen De fconin* Baender-Heer van Willugby met hen-luyden in onderginue ban «EngelanD ijen onfcb,nID bp cequefïe ge* handelinge foude treden , met fuiken verftande, dat by
baen / bcfltlacenDc Datfe geen geld ban $arma toe- gene handelinge de voorfzc ftede van Geertruyden berg,
gen ïjaööcn totllen ontfangen/ fuftïneeenöe te Dienen nochte het gebied in defelve, van het land of gouverneeen ftomnginne Die machtig genoeg toagftaceDte;
ment vanHolland foude worden gefchey den. Welk den
nacc? te betalen/ Dat fp DetobcrgaennietnaDDen voorn. Baender-Heer aengefeyd zijnde,
zijne
Jonnen beletten / Dctonïe fp met 3 o foïDaten betoaect Excell. daer na zijne handelinge met de beloofde
voorfz.
ruytetoaren getoeefï en alp gebangen geïjouDen.
ren en foldaten te fullen dirigeren. En hoewel namaels
^ic obetgeben Dec fïeDe <£eectrupDcn-bera toaö de articulen by den felven ruyteren en foldaten , fo wel
tod een feet IcbaDelijfc bedien boo? De beceenigDe ïat£ in regard van hare betalinge als anderfins voorgeftelt,
Dm/ en bpfonDcc booj ^onanb/Docrj We ban |oïïanb en de apoftillen van den voorfchre ven Baender-Heer
ïjeüben tecfïont öefïcomenmetoo^ïog-fcöeSn/
van den o. Mey daer op gegeven, feer vreemd, en de
undeggetf bcfet/ en eenige foren gcmaentomDeen voornoemde meeninge van ons, en zijne Excell. waren

coaciarieiends ;. dat ook de voorfz. ruyteren en foldaten

Vervolg der Nederland/i Oorlogen;
ten dagelijks van quaed tot érger gaende, en met het ne- dens , de landen gedrongen zijn geweeft. , noch over de
men van de fchepen tuffchen Hofland en Zeland varen- iöooo guldens op te brengen. In plaetfe van hen tot reden te begeven , zijn fy in hare fchelmerye en rebellye
de, hen niet anders als der landen vyanden waren dragebleven.
Weynig dagen na het ontfangen der \ 001 fz.
gende, fulks dat kleyne hope was vanyetfekersmet
hen-luyden te mogen handelen : fö beloofde nochtans penningen, quam fekere tijdinge van de aenkomfte van
den voorfz. Baender-Heer van Willügby ( onder wiens de Spaenfe armade': en uyt Engeland worde verfochc
gebied fy hen prefenteerden te Hellen) aen zijne Excell. affiftentievan bufkruyt, tot wederftant der felver. De
ook by fchriftclijke a<5le , dat nademaelhyby brieven Raed van State ordoneerden dat een goede quantiteyc
van hare voorfz. Maj. was geadverteert , dat fy haer met bufkruyt uyt het rhagafyn der voorfz. ftede ( wefende
de voorfz. ftede niet begeerde te bemoeyen , hy defelve nietallee-Vi tOtdefenfieder felve , maer ook tot der landen dienft iri alle occurrentien daer in geleyt) tot dien
ftede voor zijne Excell. foude houden , endefelvetot
en
,
(tellen
eynde foude worden gelicht > maer den Voorfz. Winkallen tijden zijne Excel!, weder in handen
felt met den anderen Capiteynen en Officiren (niet aendcde zijn fchoon-broeder Sr. Jan Winkfelt (die hy daer
fiende
noch den dienft van den lande noch van hare Matoe
daer
gebieden)
te
name
-in geftelt hadde om in zijnen
jefteyt felfs) hebben 't felve gerefufeert,immers na haer
ook handtaftingc aén zijne Excell. doen. Op welke belofte aen zijne Excell. hem betrouwende, bevorderde eygen welgevallen , en nocKby forme van gratievde geordoneerde quantiteyt vermindert. Hetgefchutbyde
dat hen-luyden fulke belofte van penningen worde ge- ftede van Dordrecht tot eenige exploieten
van oorlog,
daen, daer mede fy te vreden waren, bedragende boven
en
niet
tót
defenfie
der
voorfz.
ftede
geleent
, en in de~
alle afgedrongen penningen en leeningen , geduyrende
200000
foits,of
felve -ftede vooreen tijd gebragt , hebben fy gerefufeerc
haer-lieder voorf. rebellie,20 maenden
te reftitueren. Seer onlangs daer na hebben fy den ingewerden,dat
guldens. Welke beloften fulks afgedrongen
cie Gecommitteerden der voorfz. ruyteren en foldatcn , fetenen van Holland en Zeland op de dromen der felve
ten aenhoren van een yegelijk zijne Excell. aenfeyden: landen genomen en geplundert. Depublikeautoriteyc
dat by gebrek van het beloven en opbrengen der felver defer landen meer veracht als öyttevbren : depafpoorpenningen , zijne Excell. mochte denken de ftad gehad ten van den lande aen de galge geflagen : deningefete»
te hebben , en dat'er wel andere waren die hen-luyden nen van den lande gevangen, gefpannen, onder de galge
meer fouden geven , met veele andere trotfe , hooge en gebragt, te hangen gedreygt, getracteertengeranfoeonbehoorlijke propooiten.De voorfz. beloften gedaen, neert als vyanden, hare goederen op haer eygen autorien dienvolgende de penningen metgrootemoeyteen téy t prijs gemaekt en verkocht , en alle bevelen die hen
fwarigheden opgebragt zijnde,vonde zijne Excell. met gedaen zijn geweeft verworpen. In fomma den voornoemden Winkfelt met den anderen gefielde Bevelcenige gecommitteerden uyt den Rade van State, en
den Staten van Holland , hen beneffens den voorfz. hebberen hebben hen niet anders getoont , dan of fy de
Baender-Heer voor Geertruydenberg met defelve pen- voorfz. ftede , met al 't gene daer in was, tot haer eygen
ningen ontrent den 14. Juli) in den voorfz. jare,op hope profijt van den landen verovert hadden,en voor de vyanden tegens defelve landen, en den ingefetcnen van dien
dat de meynedige , eervergeten , en fchandelijke verraders daer mede tot reden gebragt , en de voornoemde waren houdende. Hebben voorts op den name van den
ftede behouden foude worden. Maer op defelve wij fe voornoemden WTinkfelt , en den gemeenen Bevel-hebals de voorfz. belofte van de penningen was afgedron- beren en ruyteren , fo van hare befoldinge, als voor een
gen , worde ten felven tijde afgedrongen het overleve- feer groot traótement voor den felven Winkfelt omflaren van dien, en alfulke poincten als fy-luyden voorftel- gen gemaekt fonder eenige ordre vari ons, of den Raed
den.-feggende uytdruckelijk,dat in gevalle men die niet van State te willen volgen. Hebben ook op haer eygen
wilde accorderen fonder een woord te veranderen , fy- autoritey t na haer eygen geval , en tot haer eygen profijt
luyden witlen anderen die defelve wel tekenen fouden: den vyand fulke goederen laten toevoeren als 't hen gelieft heeft: in der manieren dat na het opbrengen van de
willende daer op qualijlc een uyre wachten.By defe middelen worden de voorgeftelde poin&en getekent,onder voorfz. grote fomme van penningen meer als oy t te voren bevonden is : dat defe fchelmen en verraders niet
de gedane beloften van den voorfz. Baender-Heer. Dewelke om defelve beloften des te beter te mogen vol- anders trachten , dan te ruyten, roven, moorden en andere fchandelijke feyten aen te rechten, de voorfz. ftede
doen ,zijne Excell. en den voorfz. gecommitteerden
voor
een korten tijd tot een roof-kuyJ,en moord-neft te
befoude
beloofde,dat hy hem binnen der voorfz. ftede
geven,cn beforgen dat van alle de ruyteren die in dienft houden : deautoriteytvan den lande en zijn Excell. onder den voet te brengen : en over fulks geen O verighey t
begeerden te blyven, maer een cornetfoude worden
opgerecht, die namaels met geene andere ruyters foude te erkennen: den landen uyt te putten, en geen dienft te
mogen worden verfterkt.En dat op defelve wijfe van al doen: de nagebuyregarnifoenen tot gelijke fchelmerye
de foldaten die begeerden in dienft te blijven, maer een en verraderye te brengerren ten laeften de voorfz. ftede
vendel foude worden opgerecht: dat hy beforgen foude en alle de fronticr-fteden en fterkten t'effens den gedat getrouwe , bequame en vreedfamige officiers daer
meenen vyand te doen overleveren. Om 't welk te voor- ( Fol. i r. )
oover fouden worden geftelt: dat den officiers, ruyteren, komen zijne Excell. en eenige gecommitteerden van
en foldaten den behoorlijken eed foude worden afge- den Staten van Holland den voorfz. Baender-Heer vahnomen :dat hare toekomende betalinge foude worden Willugby in 't beginfel van de maend van Nov. in den
gcafligneert op de contributien van den lande van Bra- voorfz. jare hebben doen vermanen , dat hy op dë ippaband , op alfulke ordre als by den Raed van State foude rente periculen foude willen letten , en volgende zijne
worden goed gevonden : en dat de voorfz. penningen belofte, de voorfz. ftede zijne Excell. overleveren. En
ïn'tuytdeelen fulks fouden worden geadminiftreert, was hare voorfz. Majefteyt 't felve mede ten felven tijde
dat niemand van defelve meer foude trecken , als hem geremonftreert , en hare ordre daer in verföcht. Maer
was competerende. Maer den voornoemden Baender- op de vermaninge aen dsn voorfz. Baender-Heer geHeer met de voorfz. penningen in de ftede gekomen
daen, en op de openinge van de goede middelen die ten
felven
tijde haer waren prefenterende , overmits van de
wefende, is niet een van defelve poinclengevolgt geweeft. Want in plaetfe van een cornette ruyteren , zijn 300 foldaten te voet of daer ontrent, dier tijd waren tot
twee opgerigt. In plaetfe van een vendel foldaten, twee. Bergen-op-zoom ontrent too. Dat de ruyters dikwils
In plaetfe van vreedfamige officiers, zijn de meefte ver- op hare neeringe uyt de voorfz. ftede waren rijdende.
raders, fchelmert en rnuytmakers geftelt. In plaetfe van Dat alle de burgers wel gewapent waren. Dat
den behoorlijken eed , is een eed na haren welgevalle zijne Excellentie een goed getal volks by de hand
gedaen. Voor de toekomende betalinge, zijn ook de hadde. En dat den Heere Johan Norits Ridder,
middelen en contributien van de'ftcde van Geertruy- als Ambaffadeü-r van hare voorfz. Majefteyt van Engedenberg ,en andere Hollandfe plaetfen daer ontrent
land, indefe landen gekomen was met laft van hare Majefteytom
, notoir te maken en te dóen publiceren , dat
aengeflagen. Het geld ('t welk met feer grote befwaernifle was opgebragt ) is fo onnuttelijk onder defe fehel- den fchandelijken handel van de voorfz.ruyteren en foldaten van Geertruydenberg , envanallemuytmakers,
men en verraders gediffipeert, dat fomrhigc van de principaelftc wel viermael fo veel daer van getogen hebben, Oproerige , en feditieufe, hare Majefteyt grotelijks misals hen quam,fulks dat boven de beloofde 200000 gul- !haegden en in abominatie hadde , en ook om te advife'
IV. Deel.
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ren op de middelen, waer mede de voorfz. ruyteren en ( den vervalft, nopende de voorfz. gepretendeerde befol daten uyt de voorfz. ftede beft fouden mogen gebragt I loofde afrekeninge en betalinge. Met defe tijdingeen
worden , overmits hare Majeftey t felfs beduchtende was copye quamen twee van de Magiftraten in den Hage ,
dat
fy in 'teynde
ftede
vyanden
fouden 't felve remonftrerende , en daer op ordre verfoekende.
overleveren
: en dat defelve
over fulks
den den
felven
HeereNorits
Van wegen den Kade van State werden daer op na
Geertruydenberggefonden
twee Commifiarifen , met
den voornoemden Baender-Heereprefenteerdein't voldoen van zijne beloften teaflifteren. Is feer weynig da- laft dat fy de voorfz. garnifoenen fouden af-eyfchen den
gen daer na gebeurt, dat de voorfz. ioofoldaten van ftaet van 't gene fyluyden ontfangen hadden van de aenBergen-op-Zoom by den voornoemden Baender-Heer geflagen middelen en contributien federt het ontfangen
na Geertruyden-berg weder zijn gefchikt : etvdatden van de voorfz. 2 16000 guldens. 't Selve is by hen-luyden
felven Baender-Heer van Willugby tot Dordrecht ge- gerefufeert , feggende ftraks betaelt te willen wefen.
komen zijnde, aldaer by hem gekomen is den voor- Vermacht zijnde van hen te contenteren als andere ruyteren en foldaten, den landen dienende, diein 48 dagen
noemden Winkfelt zijnen fchoon-broeder, die weynig
een
maend
folds ontfangende , het derdendeel aen den
tijds byhem gebleven zijnde , in haefte weder te rug is
gekeert na de voorfz. ftede van Geertruyden-berg, en landen op hare afrekeninge lieten ftaen. Seyden precife
aldaer vergadert hebbende zijneOfficiren en Bevel-heb- alle 32 dagen betaelt te willen wefen: willende den
beren, heeft na beracdflaginge met den felven befloten, voorfz. Winkfelt boven zijne ontfangen grote tracteen gewapenderhand korts daer na felfs met den anderen menten, boven de 12 peerden hem op de rollen goed
Officiren, fo van de Engelfe natie als anderen, geexecu- gedaen , en boven alle andere extoi Men , noch 20 peerden als paflevolants of blinde namen op zijn Cornette
teert het ontwapenen van de burgers en invvoonders der
voorfz. ftede : en hebben den voorfz. Winkfelt, en an- goed gedaen hebben: feggende voorts, dat fo verre bindere Officiers fo van de Engelfe natie als anderen den
nen 4of 5 dagen na het vertrek van de voorf. Commiflarifen de betalinge hen-luyden niet werde gedaen , dat fy
17. Nov. ftiloAnglico aen den voorfz. Heere Baron
gefchreven onder anderen, dat fy 't felve gedaen had- by aenhalinge van de fchepen over den Bies-bofch varende, en van devuTcherye van het fterf-huys van zijne
den om hare verfekertheyt,en dat fy-luyden 't felve hem
niet hadden te voren te kennen gegeven, overmits fy by Princelijke Excell. Hoger gedachten , hare betalinge
wel felfs fouden halen , daer toe den voornoemden
eenige waren geadverteert,dat hy belooft hadde de poffeffie van defelve ftede aen de Staten over te leveren , en Winkfelt ook te voren laft gegeven hadde.
Defen fchandtlijken handel rijpelijk overgewogen,
dat fy daerom beducht waren, dat hyhen-luyden niet
foude hebben geaffifteert , dat hen leed foude wefen dat en de periculen daer in niet alleen de voorfz. ftede, maer
hare Majefteyt 't felve qualijk foude nemen: maer dat fy al dè andere frontier-fteden en fterkten,door den voortprotefteerden liever alle te fterven,als den burgers hare gank van dien gefchapen M'aren te vallen , overgeleyd.
wapenen te reftitueren : welke brieven getekent waren
En gebleken zijnde dat niet alleen by den voorfz. Baender-Heer Willugby , maer ook niet by den Heere Nofo wel by den voorfz. Winkfelt , den Engelfe Capireyritz,
nochte
den Heere Bodley, (op wiens affiftentie tot
nen , als den anderen Capiteynen , Officiren , en Bevelredres
van
de
voorfz. fake wy eenige maenden waren
hebberen. Waer uyt, en uyt veele andere ftucken die in
de voorfz. ftede pafleerden tot nadeel van den lande, vertrooft geweeft) yet vruchtbaers was uy tgerechr. En
zijne Excellentie en den huyfe van NalTau, wel te be- verftaende dat den voornoemden Baron hem gereed
merken was , dat nopende het vold >en van de beloften maekte om te vertrecken naEngeland,vermaenden hem
ernftelijk, dat hy tot welvaert van den lande,en contenvan den voorfz. Baender-Heer en zijn fchoon-broeder
Winkfelt,niet te verwagten waren eenige goede vruch- tement van zijne Excell. voor zijn vertrek de fake van
ten. Werde daerom goed gevonden, aen hare Majefteyt Geertruydenberg volgende zijne beloften foude rechnader defe fake te doen remonftreren , gelijk ook aen
ten. Daer op hy in effedte antwoorde 't felve niet te konden voorfz. Heere AmbalTadeur worde gedaen. Enfo nen doen: en dat hy van advijfe was geweeft dat men de
den felven uyt defe landen begeerde tetreckeneenig voorfz. garnifoenen met geweld tot reden foudehebben
volk van oorlog tot dienft van haer Majefteyt, werde gebracht , voor het beloven der voorfz. penningen. En
goed gevonden te confenteren , dat onder anderen de daerbeneffens gelet zij n de, dat te voren goede advertentien waren gekomen jdat van wegen de voorfz. ruyteren
ruyteren en foldaten liggende inGeertruyden-berg daer
toe fouden worden geaccordeert en geordoneert. Maer en foldaten noch op den 2. Februarij leftleden door
fy hebben hare Maj. den dienft niet alleen gerefufeert , hare Gecommitteerden met den Hertog van Parma in
dan daer mede genoeg gefpot. En daer na geordoneert communicatie enhandelinge waren getreden: en dat
zijnde , dat de ruyteren tot ontfet der ftede van Wach- fommigc van hen-luyden dagelijks, arbeyden om de
tendonk ,en in andere dienften van den lande fouden omleggende garnifoenen mede tot gelijke rebellie,
worden gebruykt, hebben 't felve gerefufeert: en is ten fchelmfen en verradelijken handel te brengen. Sulks dac
laetften uytdruckelijk zijne Excell.by den voornoem- de fake fonder (eer groot perijkel geen uytftel mochtc
den Winkfelt aengefchreven , dat fy gerefolveert waren lijden > werde gerefolveert alle middelen voor te wenliever van den vyand fecours te verfoeken,als hen onder
den en
, te gebruyken om hen-luyden tot reden te bren©
ons, of zijne Excell. te begeven. Middelertijd quamen
gen , en alfo de voorfz. ftede (waer 't mogelijk) te converfcheyden advertentien, dat veele gemuy tineerde fol- ferveren.
En uyt alle voorgaende handelingen notoir
daten die als fchelmen hare vendelen verlieten , of daer
zijnde dat met hen-luyden nietgehandelt mochte wervan gejaegt worden , hen binnen de voorfz. ftede begaden ,fonder apparentie van geweld. Begerende zijne
ven, en onder de cornetten en vendelen aldaer aenge- Excel, met der daed te bewijfen , dat noch particuliere
nomen werden : dat fy van nieus begonften te flempen affeftie , noch evgen profijt of fchade in regard van de
en dempen op hare aenftaende afrekeninge: endatby voorfz. ftede,en het recht hem en de voorfz. fterf-huyfe
den voorfz. Winkfelt grote banquetten worden gereed van zijn Heer en Vader H.G.in en ontrent defelve ftede
gemaekt , en de notelijkheden van dien over den huys- competerende, hem konde bewegen, om na te laten het
lieden gereparticeert:dat in de maend van Januario daer
'tgemeen was
welvaert
na den voornoemden Winkfelt en andere Officiren den ftreckende
gene tot der, landen
brachtedienft
voor endefelve
ftedein een goed getal
Magiftraten van Geertruyden-berg met hoge dreyge- foldaten,en eenige fchepen en jachten van oorlog; Waer
menten aengingen,feggendehareaengeflagen contribu- mede hy tegens den uytval van defe fchelmen en verratien niet vorder te mogen ftrecken als tot twee derden- ders,en tegen fubite aenkomft der gemene vyanden3bedeelen van hare befoldinge.Dat hen belooft was alle fes fette alle paflagien der voorf. ftede te water en te lande.
maenden afrekeningeen volle betalinge. Dat daerom de 'tZijnder aenkomfte fchiktehy in de voorfz. ftede een
Magiftraten voornoemt bevorderen fouden, dat fy hare tromflager met vriendelijke brieven , inhoudende adafrekeninge en volle betalinge van de fes maenden,ververtentie van de voorgenomen handel met den gemeevallende in Februario,mochten ontfangen,of dat fy hen nen vyanden : en dat Winkfelt en andere Officiers daer
noch eens fo qualijk traéteren fouden , als fy te voren mede zijne Excellentie hadden gedreygt. Verfochtc
getracleert waren geweeft En gaven tot dien eynde den
dat fy noch op haer eed en eere wilden lettenen/tot revoorfz. Magiftraten mede een copye van de articulen by
den verftaen. Hen voor ogen ftellende, dat in hare fake
hen-luyden voorgeftelt , met de apoftillen by hen-luy- fa
Te
geen andere > als van drie een uytkomfte konde vallen.
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Te weten .« of hen eerlijk met accoord onder zijne Ex- haren voorgaenden handel eenige dagen opgehouden is
cel entie tbegeven
e
,' 't welk doende , werde henlüy- geweeft , fy de voorfz. ftéde in handen der gemeene
den belooft alle behoorlijke en goed tra&ement. Of vyanden gelevert hebben , hebbende voor de gemeene
dat fy de extreme middelen van den landen moeften rüyteren en foldaten alleenlijk bedongen half judas •
verwachten , die niet fonder perieul konden aflopen. loon , als i j maenden folds. Die fy al gelijk ontfangtn
hebben , en voorts in dek gemeene vyands dienft geble'Of uytterlijk , dat fy oneerlijk , fchandelijk en verraven zijn ; fonder dat van alle defe grote gepretendeerde
delijk moeften trachten , om hen, en de voorfz. ftede
dienaers
van de Koninklijke Maj. van Engeland, met
den gemeenen vyanden over te geven , daer by fy haer
levens onfeker fouden wefen, en een fo fchandelijk goede of quade middelen meer te bewegen zijn geweeft;
ftuk aenrechten , dat gedurende den oorloge in defe tot der landen dienft, als twee , die uyt de voorfz. ftede
landen by confent van de gemeene rüyteren en foldaten zijn gevallen. WAEROM en aengefien defen meennoyt van gelijken was gehoort. Op dit fchrijven werd edigen, fchelmfen en verradifchen handel foleelijk,
by Wingfelt, en eenige van de principaelfte fchelmen fchandelijk en verradelijk is, dat van gelijken qualijk is
en verraders echter geantwoord, dat fy liever van den gehoort. So hebben wy vcrklaert en verklaren by defen, den Gouverneur,Capiteynen,BeveUhebberen,Ofvyand fecours fouden verfoeken als hen onder zijne
Excel, ofte den Staten te begeven. Heeft voorts met ficieren , rüyteren en foldaten die in de voorfz.ftede geweeft zijn , ten tijde van de overleveringe van dien hier
den anderen officieren , rüyteren en foldaten tegens zijne Excel en het volk van defe landen met het gefchut na genomineert , en alle andere hare complicen , meenen munitions van den landen terftont alle a&en van edige,fchelmen en verraders van den lande.Ordonerende en bevelende dat defelve tot alle plaetfen en tijden
hoftiliteyt gebruykr.
Daer na werde noch mee alle middelen,en namentlijk als die bekomen fullen worden in dienft van de gemeene vyanden, of fonder dicnft,te water ofte lande in hanmet brieven niet alleenlijk van zijne Excel, maer ook
den van onfen volke van oorloge of anderen, fonder anvan der ftede van Dordrecht gearbeyd om henluydea te
dere fententie als defe, fullen als fchelmen en verraders
bewegen tot redenen : maer al fonder vrucht. De brieven van zijne Excel, werden gerefufeert , met grote geftraft worden. En op dat fy te beter agterhaelc mogen
dreygementen van om te brengen , den genet) die defel- werden , hebben wy gegunt en geaccordeert , gunnen
ve brochten. De brieven van der ftede van Dordrecht, en accorderen by defen , dat voor yder perfoon van de
werden fonder lefenby Wingfelt felfs openbaerlijkaen voorfz. fchelmen en verraders , den genen die defelve
ftucken gefcheurt. Terftonc daer na werde hare verra- bekomt , en gevankelijk brengt, betaelt fal worden fo.
delijke correfpondentie met den gemeenen vyanden ponden van 40. groten 't pond, en voor elks vari de Officiers 100. gelijke ponden. Verklarende voorts alle de
notoirlijk aen den dag gebragt,fo door vyertekenen van
die van Breda,als verfcheyden geintercipieerde brieven, goederen van den felven verbeurt en goede prijs. Vooc
fo van den Hertog van Parma als den Gouverneur van een derdendeel ten behoeve van den aenbrenger , voor
Breda , daer uy t te meer bleek , dat al hare voorgaende een derdendeel ten behoeve van den Officier en den armen daer de executie gefchieden fal , en voor een derhandel tot des vyands dienft was gefchied , en by hendendeel ten behoeve van de gemeene fake.
luyden niet anders getracht,dan om den landen en zijne
En
alfo
wy verftaen dat door toedoen van de gemeene
Excel, hoogmoed , fpijtert fchade te doen, de welvaert
der landen te beletten, te ruyten, roven en moorden, de vyanden , en eenige oproerige menfehen , vyanden van
andere garnifoenen van hare behoorlijke gehoorfaem- den welftant defer landen , het nodelijk devoir by zijne
heyd en vromigheyd mede tot rebellie , fchelmerye en voorfz. Excell. en den Staten Van Holland , volgende
verraderye te brengen, en uytterlijk onder het fchoon hare fchuldige pligt,in defen gedaen,qualijk beduyt,eri
pretext van grote geaffe&ioneerde dienaefs van hare gecalumnieert word tot groot voordeel van de gemeene
Maj. te wcfen , de voorfz. ftede beneffens andere fron- vyanden , en andere die den welftand der landen foeken
tieren den gemeenen vyanden over te doen leveren , en te troubleren,grote ondienft van den lande,en feer fchaalfo alle het geheele land te ruineren. En daerom refol- delijke confequentie:SO hebben wy verboden en geinveerde zijne Excel, alle extreme middelen van geweld terdiceert , verbieden en interdiceren by defen allen en
rtöi. 12.) voor des vyands aenkomfte op de voorfz. ftede te ge- een yegelijk,fo ingefetenen van defe landen, als anderen
bruyken , maer eenfdeels door het tempeeftig weder , defelve frequenterende, van wat natie., ftaet,of conditie
en eenfdeels overmids defe fchelmen en verraders hen
die zijn, van 't gene zijne Excell. en de Staten van Hok
na de gefchoten breffe veynfden tot reden te willen ko- land , om de voorfz. fchelmfe verraders tot reden te
men en accorderen. En dat daer op een tempeeft van brengen , gedaen hebben, anders te fpreken als wel, en
ontrent vier geheele dagen volgde , in dewelke het wa- tot der landen noodlijke dienfte gedaen : op poene, dat
ter , gefchut en andere middelen niet te gebruyken wa- tegens den genen die contrarie bevonden fullen worren is zijne Excellentie verhindert geweefthenmet
den met woorden of gefch riften na de publicatie van
geweld tot reden te brengen , hoewel alle de Hoofden, defen gedaen te hebben , geprocedeert fal worden al*
Cornellen, Capiteynen, Officieren en foldaten,den lan- tegens den faulteurs van de voorfz. verraders, Vyanden
den te water en te lande dienende, tegens de voorfz. van den welftand defer landen, en perturbateurs van de
meenedige fchelmen en verraders , ten alderuytterften gemeene rufte van dien. En ten eynde dat hier van niewaren gerefolveert hen vromelijk te gebruyken. So dat
mand onwetenheyd foude mogen pretenderen , ontbieden en verfoeken wy onfen lieven en feer beminden, de
zijne Excellentie op alles rijpelijk lettende, en bevindende beter een ftede, by den landen over fo langen tijd Staten of hare gedeputeerde Raden , Stadhouders van
genoeg verloren, te verlatcn,dan by hazard van de befte de Provintien refpe&ive van Gelderland en Graeffchap
en vroomfte foldaten van den lande , niet alleen de Zutphen , Holland , Zeeland, Uytrechc, Vriefland, en
voorfz. ftede te verliefen, maer ook veele andere fteden Over-Yffel, en alle andere Officieren, Jufticiren en die»
en plaetfen te pericliteren. Refolveerde de belegeringc niers defe tegenwoordige alom binnen de voorfz. Lanop te breken, op dat de fchelmfe verraders liaerlieder
den en Provintien te doen publiceren, daer men gewoon ispublicatie te doen.
verradelijken handel vrywillig mochten volbrengen.
Bevelende voorts den Advocaten Fifcaels , ProcuOf dat (gelijk eenige van de Magiftraten van de princireurs Generaels , en alle andere Officircn en Jufticiren
paelfte fteden van Holland zijne Excellentie hooglijk
in confideratie ftelden) den vyand voor de poorten we- der voorfz. landen defe na te komen en t'onderhouden ,
fende, de gemeene foldaten ( die van den fchandelijken en tot onderhoudenifife van dien te procederen en doeni
en verradelijken handel , fo wel niet berecht waren, als procederen tegens den overtreders by executie van den
de principale auteurs ) hen bedenken mochten , en het poenen voorfz. fonder eenige gunfte,diffimulatie of vervolbrengen van defelve handelinge omftocen , daer toe drach : want wy bevonden hebben fulks tot dienfte en
by verfcheyden brieven fo van zijne Excellentie als de Welvaert van den lande te behoren. Gedaen in opfc geftede van Dordrecht fy-luyden zijn verfocht, envernerale vergaderinge in 's Gravenbage,den 17. dag Aprimaent geweeft met alle behoorlijke aenbiedinge. Maer Jis, 15-89.
Ter ordonantie der voornoemds Meeren Staten ,
de principale verraders hebben de fake fo vaft en feker«lijk beleyd gehad, dat niet teeenftaende de executie van j
IV. Deel,
C. Atrflew-
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lo&an mmtftlt engflftöe iRfttmefter;
jpto^të ban <©o?n aliag ïangc BFfoo? ïtëacfjtmccfftr.
ttillte toatt
nik De nas
men Die bp
beu tooo?fjt
paccare
ftrtbeert,

H€nritt ban be fcieboom aïiag Beug Huptenant
«tëcracb 2fibjaljam0 Hecnetbeetgen Cornet.
Hcnaert ban23aeriaIia£&pjong/ fclfêtjbec
03eo?gc Ctompetter.
3lati ^onfenaer.
Eac&aria£ laaft Daicban ïtèattjeu.
^aepariais ilfêolbec.
<8ttu$ Cïjimrgijn.
Bloöftm'ft ban 2&ufnfto!)H.
ÜMan ©ijgc.
SCnöjicg ban 23actïe.
Co^nelig 3ianf5.
®ictct ^iftpaert.
JiBic£tcI be uïepn bijïe.
Mtttcn nmfttt^smgPf)iu'p0ban<Colen.
<tëecc(tbanben£3ofdï.
ÏMcabcn 3£acl)-bedk$>>
.®<coïaegbe©aÜe.
Jfêicïneïban&uebetm.
$ang ©ccöagen.
ma ^otiïtc
Sfan be ©au.
ïf an£ ban 25/anben.
©incent ban i|oüe.
^cnrift ban 4Me.
3Jonft|)ect ban mjitl
#enri«ban&tttett.
^an^ban^elfen»
3ÉD?faen Pjoch.
i^arrp ^arguiet
^eutïK IBatrupt.
$an$ Hoofe.
O^afbupbeï ban Jöeert.
Öoefï ban 2fr?cba.
23^npn ban ©iefi
^rtjoiftöafê ban beB&ectt
San ban Mille.
%mb$it$ Coppeng.
Claeg ban bet $®$l
$enrift ^nebojm
mnkm 3Lo?ffen.
Cafen fiipg.
3|acob ftotWgr
gloren ban JDaffcnburcïj.
€o?neïi£ Micl)ici$.
SUntöone ban bec JlBijï.
23artöeïban .JBaefïncöt.
3[anucg l£mnan0.
Sjanucglï&mtcn.
5£Djiaen ban ben ^cuï.
2£ntöone ban Zbatl
Becb?eben ban ÏLeeiiDe.
9ünb?tegban23eeu.
Caerï <Quinten.
^ang ban <0eekn.
iladcpne 25ecffeïcu
Stunten 25oifïen.
<0üïe BMcote*
2üanue£ ui be jêtoaen.
<&ith ban Bimtnagen.
tëabect Ccffojt Cojpojacï.
Kociof uan Blier.
&$onia0 Saigon.
$ictec feub?ecljt£.
$ang Itëae^ boot.
3lague$ #ooï.
petee JBooj.
4tëat&irê Comaug.
JUatljnsl ban iCucnfjout.
$aü$ jifóarten$.
3^abtb Cüeufe.
$etec <tfdn;e.

Claeg &pangaert.
ï^anjS ban^crentafé.
$etec ©ecbïoet.
Öobjecöt ban j^rimont

W

3faque| BEu'cïjidfs.
ïjutyedjt
25ïanftaett.
3joj#^o»ang.
3(o?!^be23uK.
$ctec peuaert.
fcang Mbmh boot.
SfanbawCongeren.
^angbaniBedjelen.
Cojndig ban$flnttoerpen.
SGctöure ffouHer.
^onftbïoet ban Congeteit
3fan ban Jlfêaefïricljt.
^enciftban 33jcba.
$etet ban IBoIberCaubeben.
Hangen lf ana\
Cïaeg ban 43inne£tót.
Sergeant ^uiffe.
^Cntöonie ^traetman.
^an^ ban^ermonbe
betten $etev$.
gfaque^ JiBarïrdjaï.
gjacob ©ectocc^.
itenrïft ban ,ï©euc?\
#enciK ban (Congewn.
^cenaert ban tyette.
mclcljioz ban ^mt€0oma^
3an Catnrmï.
Cïae^banHSacfïn'cDt
jIBacten
ban Öetbp.
£>t&utbiet ban €etermgni.
^Datïjeu^ Jpcutceau,
^ang be <Ö?uptfr.
3Jan
£}ang ïietelcer^
bc 3lange CojpoiafL
Magec^cpn.
J£ang IBatöijfs.
9locl)im ban %etkm.
§an£ ïtefïanbec.
Capitepn
Claube.
Petec ban Cpnbobetn
^abib SLabe.

i^e nrin ban oHïfdo.
^an^banlEoïï.
i|an^ ^^oeffelr.
J©ilïem
ban 25eecf?tL
Jfian^ ban 23eeu.
2@iUcm gnngd.
€(ac^ ^tuljoot^
^ctcc 23outocn^.
be %iebm.
§(an
^ppeïbanben^ofcri.
OBeurit ban ^ogaeebcn.
^uilïem Houfcam.
lf an^ ban Cpnboben.
§afpee be itBoo^ boot.
J^an^ ban Cranmbo^
ïïoefi ban 23^eba boot.
«fëenijg potie.
aüeet ban <&$.
^an^ Malcontent,
?Untbonïe
Hecuecöeetgeu.

(Fol.ij.)

Capttcpn €ïet.
2|an ©ecbu^.
ï^encift ban <®ifïcröout.
3facobbanJ0|jHetoa.
3JaeQue^beïiege.
Ccifpon ban (CuvnfjQut ,
Claube "iulkv.

9fan
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3fön f rente,
5Han t&oucboit.
iCïjomag f yoon.
3fan ban €mbben>
Sacob ©jtent£.
ïïofquig.
3fan pctit.
$eter f&ïonig.
<&errït töeep.
$an0 be 23eïfe.
$f ang fprjl.
Jfrancopg 25ouïengier.
I|an0 ban ^iefï.
Slan &c&eiïeng.
§&etee Cïaef3.
«Dille 5^Iacqnc.
töogtee banbcnSSofcï).
3lauren0 ban 23ercï)cpft.
jonnen ffranfhen.
3£enité ïïtjffelaec Co^peraeï*
herman Dan Etoijbele.
gjemig fóobbe.
Capitepn 3[an ^erïjem.
Capttepn 3JatniUc.
#ang be Moo?.
©eter H^tt^»
3£abfb ban elften.
Slbonture ban &icljm.
Sfoog ban Ifêecöcïen,
Peter ban IBrcöelen23ernaert ïtïof ujoufe*.
$f enrift ban jfêaejïrfcöfc

$angban<®ifïeröont»
Sergeant £>aubat[)*
Wuim Slatöen.
$an$ ©o£ ban 2Suren.
fóonfë ban <S?abe«
fl&ertfcenban23jeba»
Paffequir ban SSjanfen*
<$o;$ banden»
3fan Mangel»
$erignan«ban fcoïft»
gjocïnm
i|ccman Coüofec n»
#enrfft ban <£pnbobcn,
jBarceïtë ban %eöa boot,
©eter Cafïeefê.
Sergeant
$au$
ban fötben*
<®iefl
ï&ijnant ban ^ttenDo^cf?
Micljitl Bciïjagcn*
©eter .$.fent$.
3fan $auï. ,..
Hang
^iepenbeen»
$SavtljtlbaniCamffr
Peter ban tfleïff.
3io|i^
^erman<£inben$*
ban %imboztl}'
TOÏem bermen»
Sloo^ban^nttoerpen»
Bicolaeg (Buimljie*
Matq< 3Lïger0«

CÖotnag &ommefen temccfïcr»
Aj^b|ie^ Coenen&uptertantt
3an ban «ïBaefïricfjt Cornet»
3faeob ^aeïbeefc Merft.
$ang <Cnfïer$ fonrïer»
Mmmiliatn be groot trompet.
3Ho;uianlt trompet»
meeflet <0flï# C&irurgtjn»
gjoog be ©enïtcc &mit»
45utfham Wb?iaenf3- €o?po?aeï»
Coenraeb <tëtüffteng»
IBuïber ban 23aerl»
$an£ ban€ricï)tt
SJocIjem SSIommattg»
Ifenbnh IBuer£.
bommen Mettm$>
Hentyin ban 3tymen>
tyï)tiiv$ §>ttaaman$>
3|enb?tK ban bekteen»
3flntöonp 3flnb?icfl5»
gjaqueg ©autoeïg»
dartel fönoop.
ï£ang ban Öoffeï.
tffcufam <0joman»
Comeïï? 3Ianfl5«
jfèicoïaeg 2HnD;iefT5*
ï^ang 3©ageman^.
«©eeraerö ban SCelfï»
CDnfliaen ban ©effen»
^an£ ban Hoben.
'$ö?tam ban tëTrtcbt
«tërafmusl Mttf.
.
fiet£tt binjeenie
an ba 3£ fï»
pijiïip?! Hebcfc.
Comettg kettert.
Cljjifïiaen ban JBebeïfftoteit
£fj?ifïiaen ^enbjiUfls»
<tëab?iel JMIemffs»
Ixtrê ban tönmonbe»
3flootï JBagemanji»
3fintonp ban <6tlfe,
Sm 25acftoben» , . . ,
taffcötec banben^anbCo?po2ael
an^ ban ï^abeflepn*
#an^ ban bittert*

fïafper %itte*
Üan? Hacca»,
JBiïïem ban fCongeren»
aibjiaenHan&öaef
fran^ban^erft»
j^eecfen^ourije»
B>eï
jfèecffg.
Hobert ^tnijts»
JFcancop{J
2$actöotomHarcogiereeu0 ^torjt5, i
^upb^ecöt ban 2Sommei
^an^ ban elften,
tyietet be ^tüitfer»
i|an^ ban Öumnnbe,
$b?iaen Ifêetten^.
IBactijn ^eïacofs.
Safïïaenbanfeït«Seracb
€Öorna^.
gieter ©aüï^.
oBeraecb ban ber <!B?aef.
3jan ban ftop»
^enb^ft ban ^Hnleïtoii»
Sfaque^ Eucag.
JBatöij^ ban 3tiere«
San f «e.
ffrancopg Hefebje»
€öoma^ ^ïetecftj*
$autoeïg lamotl)»
gieter ban bec &tcaten»
3ian ban bec €lfï»
2Cect ban ^cïjaffert*
9fan be 0ibbec*
3fan ^anieïfs. aïia^ 25acïjoben.
I©artniiïiaen 25oerboeI Cojpojaeï»
flert ban |©aetïcicï)t»
l£an£ ban SBojcïjIoon.
Mcolac$ ban ^tnte Cr upben*
9fan (6erntacbo.
^enb^ift ban Cpnböoben.

l.
reefCricöt
Mttu$
ban
gjoog afoj
fóoeïoff^eef*

Micljitl ban Homme!'
gffaac HBeurg.
€rifpünban3©efeï«
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.
banfêabeï
$an£$ ban
(Cucnfjout.
^an
3UntDont ban <£pnDï)obcn
<j£mntijn ban 3loeben,
töoefofban©eröeL
^bpcn&outoec ban «fèiefL
3kicoïae0 ban föcicïjt.
#an£ Cceetlj.
JBillem SDtocrm
.fèfcoïaeg ©eïen.
«Tojneïtë ^mffs.toan W.

3Lieben ban 3^am,
gjacob ban 3lommeI.
3lobr# JBuïberg.
töeeracb «Bobaitfö.
Jlfèicöfeï 23?upn,
9[an Camfon.
3&kïi ban 23ommel.
&c&onen Micljitl
30nöiteg ban &am.

dpittpn $garïc£ ©anitig^

pfon ff obari Hnptenant
S?Cm
JBicÖboom banden 2So$J ©enb?fclj.
ï>ang ^djoberöcr ban öcc 3lyp.
JEiHem <©uflen ban ©occï) Sergeant,
ï)cnnfi ïtëtfïemfs. Cambocijn.
lï)a! grabe Ifêopg €ambociji i.
$anf lic» ban ifafféïö (Cambocgn.
petee 23?otüinnc,
glan Sllnbjie? ffoutfec boot
Cojneïig banben2$ecgCfncwgijtt«
Kut <Co?neIif5; $?aboofh
3{an öobaert Cojporael,
3iebuft 3fcancop£.
«Hermen 3facob£ banbe<tè?abe.
ïtencift <8joen ban iBecfjelen.
ïfecmanban^mbcn.
gang fócijgec ban SSeclinff.
Welbeet BMlemfs. Co?poearI.
fouter ban Coeïen.
ï|angban213attmge»
Sfonftbloet ban bottel.
i£ang heines* bankben,
3£tanbiU Cutïian.
Sfan be tluptecbanSSatenbutïïj.
©ctcc Hobem£*
3©iHem3E>abfê.
43cmt iHeït Cojporacï,

3©iïlcin ban ^ffeïui.
3©outerban^o?t.
$etee ban puiflefc*
2|oïjan Claefls. ban ^amöntff»
$aulug <6?ïf ban (Cefterboom.
if ang Kleun ban «tënbïjoben.
2Gnt&an#&mmdetg.
gjojjen ban ïiranenbtteg.
•ifecmen ban Wflem
3fibjiaenban be Jfêepee.
3loutoig <6obct.
^enriKbanHijp.
3Loöcb)i)li ban fflaett
Cgmonc («Eappegietec.
^lumec banïfarpefiem.
5llb?iaen ^icKffê. ban«®o#,
ïfang Hieffteng.
%$m -#etei# ban Hupït,
föulefeenbanfttjttJl.
fïaeob bandje<6rjf b?ecf)t ffcang ban SSjeba.
gjoog ban bet lBon.
^an^banUïeeff.
«Bïaube Betjou.
$ctec be Ï0a$.
23altï)a5ac €itnmetman.
2fib?iaenban^cöïnbeï»
©etec JDoutec^
ï&actöelmcug ban ï|aïb.
f£ljcmiag ban 23?cüa.

<$ecr it f letecfs. ban 2üntuietpen.
f&ÖiW ^oning£.
gjocigbe^aeg.

Üan£©eïunan0.
45uiHiam<$oeflen£.
gjan 3Bouterg.
Willem !anfl5- banSSjeba.
^ang ïiearn ban %iex.

^icaïaeg ©affeuc
^oogbe25toK0.
#etec be feofïec.
Ü>entiR |^atDöf5. ban Bulten»
#etec fötmp.
3luca£ ©oïDeman^.
gfan ban Scïjenbcl,
petecöellasaru^
%an^ HBifman^*
Cïac^^djacrtant
^tcn ban kanten Cojporaet
<®itk ban Blonnen»
^encift 3Janf5.
3Cb?iaen fflilkmg.
fCobia^ ^tïglits.
3facob €o?neïi^ ban©aee&*
saaïtöa^ac 23ïann.
3fo?jen
ban JFuect.
■^lect banCo?t^ïotelenburg*
Söactïjoïomru^ ban ï©ccr t.
SWejeanbet tfBacract.
^etec baec^IaeRban^emgen*
^ÖflHp^Öeheïmge.
5Üo?ge JBatï)ijf5- ban^Ccafom»
€o?neïi^ ban Coiebec*
Biucent Sjacob^.
3^an^ ^ucen ban ^teenbafe;
43u tUamme ban Uu ngen.
Sjoofl
25ecgen,
ïiobect ban
Öuttec.
«autrjjn l^illeni^.
?CntDon^ «$crrit£
(Öeccït^ieter^ ban 25|ug,
v^eccit ban JBenffenberg.
<0eccit ban i5epnbo?p.
Iftmiik €Dama^ ban ïDerben.
Heet 3Lucfn£ ban batenburg.
^enij? jFcan^ ban ben 25o£.
Haucen^ (Sobect^ banbec^epbe.
Eaucen^ ban fflach tcnbonït.
ï^anö 3iauren£ ban i«Eur nïjoiit.
3ïSatDta^ Hemften ban fèagefïem,
Haucen^ BenfeU.
^ubect ©oiJet.
!|an0 be ®Ub.
^an pïeter^ ban föemonb.
€cafmu^ Ccupman.
^etbae^ 3ïanf3. ban JBacfïcieDt
^anfften ban ^acffeJbecjr.
#an^banben23?ant.
3o|jen €o?beman^.
^afquiec ©etmep»
03utUamme ban Cngen*
Petee <Bettit$.

(Bol. 14.3

Cïae^ Sfo^ifTs*

ban ^inöeri.
fSfoneD
can^ an^
?Hb?ïaenr5.
Hbnaen fauïjl ban dongen.
3}an be 31^00;.
©aïentijn^uffe.
Co?poeael 3[an Hejcften^ ^cïjotfinan.
IBicöfel JiBoniec.
leeman ban $&$ahtl
«èuicjjn €o?neïif^

^elmonb»
j^ÖJÏ»P^ 2&u$
<$oeffen
ban Spaïgoren.

^ausS

:S»5>.
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$an£ JMicant
direct 3lutöcnöan0 ban taf belt.
$an£ Onbcïient ban 23erfee.
23affiaen kramer.
3Lambcrt Steber.
ilogiee #ren£ ban iBiUcn.
(!3tlle£ ©erfïapen.
23aïtu£ Stnber.
lf an£ ^cmeg ban ïtafTeï.
Siacob ban 25eaumont.
<êtmon <6obert5- ban l^affcif.
3inöne£banmenburg.
§Mee ban ©efeïerllö^aenban'£ccnï)oït* »
J£enriK
(3H)otna0^m'rijnfj*
Höecteng.
Sfacob ffranf3< upt Den tage*
23art|)otomcu£ ban Safïegen*
3Gntonï$ fflmm$ ban bergen*
$cter JMlemfsSan Stroom ban <0cmettJBolf IBeper ban3lipfïcï).

3Ê>aem2$ijïban25?eDa»
3(afperbanDen25erg»
3lauren£^igman0.
^an£ ban ^ermonDe.
§ang ban Ukecrïjout*
%t%i$ i^enf aen^
3Iaeob ©ijf&amee»
3Iocöim 25cen*
ilenriït ScbeepDaeï»
^an^banÈinmcb'
kliert De m^opebanSJncöolt.
Willem hertene.
<£bert ban Ipolljèni»
^entin ban SSaïgope.
^eter ban ^njpen,
(6eDeon CecerjS»
JBouter ban Cieï»
5Fran^ ban iBacfïrfrDt.
»i£ngeï De ©laming»
Cïae^ 3Janf5.CDamajS lBojaïl

Cgomafe. Capitcpn»
HUpbiecïjt banCfsHuptenant
peter ban %mtym ©enDjecö<6craert ban ^enfberg Sergeant,
ïf armen ban ja&aefïcic&t Sergeant»
<©irft ban Sneren tfouriceZfritli ban Den Sderg
©ietee ©crlanen*
i)an£ ^irRf5.ban^foutn©?aboo|ï.
3!®areng ban Den S5ofcb (^amboitjn*
«tëcrarD Sanf3- banJlBaefïrtcöt&ambojijn»
&ïmon ban De OÊlben pijper»
■$an£ Cappng Cojpojael.
3Uurepg $f)ilttp£ ban mmaer Cojpojaeï.
.ïBee£ ^ïeffr
<£ïjarle£ ilapton^enDjift ban ^enf&erg.
tfcanfopg ban Dec EinDen*
2flnt$onifdat.
<©erarD SlonftbfoeD ban (©ffeïen.
StenarD MifTi£>mit ban <6eneffen»
i^aitó ^[onftbebojben ban3jucf)em«
<©erarD ban (^ofïeeöout3Iacob Centen ban t!Ê>nttjerfterK'
3facob &tt'ffengban<©ofïerï)out»
K&Öarb ©loefj. ban ïeeeojtï).
SfacobbanHermonDe.
3Dirft ban <£alaar»
^cnDnh (DotfcöaïR ban f peren»
peter 3ianf5. ban J©omcï
3lan ban Ueeg.
3Ueben JBotfiee*
5^abtD ban &inf berg.
£>an£ Hobbeng ban SSaeeïgenbjift üenDnufs* banöabefé.
9ian ^ertoeben.
3!acjuc£ ban ^eïnfen.
Cïae£ ban ©ann&erDen»
^aftam ban SEnttoerpen.
9ian Slacobfë. ban <&otfcfyat'
<6?umeh
pïeter
' ban
ban Bnttoerpen*
€berar
Cönftojfeï
D moffel*
BD?iaen $ïeter£ ban «JBecöeïen.
3fan ^D?iaentT5- Üupper*
Mztalig ©erftegen ban jföimmegen» ,
Conielïg SlanfTj- ban S3?eDa»
Mntyieg Bicoïai<&owiï$ ^enDnnfë' ban SUnttoerpen»
gieter SSoen»
5Hnt&oni ïambeetfö. ban bergen»
^enbnft CoenrarD ban Snuffel.
Jifêicïn'el ^oofïen ban ©oflertjout.
ï|ang ÖoDoïf banEuricï).
3jan SLambertffr ban Der #ïa£»
gieter ban #?aet>

Cïae^ Cïaeff5. ban ©abel.
SCDjiaen ^Dnaenff5; ban Den Sofïïj,
$%tcto$ De ^arDetnijn»
%nt)iie$ Mcoiaü
3(an
ban^eDa»
?Crent Co?neïi|T5.
ban dongen.

EoDutDicö ^an ^ïUenbojclj Co?pojaeï
3f03^ HaubiertfTs.
.fil^icïjieï ^crtfT5 •ban 2S?eDa ^opften aïia^'
<0obrrt 3fan(f5. ban 23?cDa»
tenD?ift Oofi ban ^ae(lricöt»
jX^arten ^teenbacu»
Sfaug
ban ^o^t*
3lcnarögfanfj.
tebtnger
ban .Bpboig»
3loofïDeficïbanSinfTel«
3laDntoïcïj ban tfanDeïeoe*
«(BïauDe .ïiBone.
?iuücrt ban ©aÏKenbnrg»
$an0
ban<6o
gieter So^Decl
(©ïibier
#b|ïaï.?cbum» '
JBïjnant ^irter^9[aeob üenDjia^ ban Den 25ofcï>
(6afpar Ceeft ban B^pbnrg*
ÜcnD?iu ban Der ^oebcn»
i|an? üolber»
gieter Co^neïifs Schipper ban Capcl*
4^atï)p?
sïeïbacöer»
ï|enD?iK ban
<&ff?
fSöoma^ <6erarDf5 ban 43innehen»
3Bartenban3£ieft
=l|an^©erbeeK.
Iiïepn ^ofrjt ban ©eïtöoben»
gieter ban Der ifo?^*
f ranfoi^ ^anDer^.
5Franfo^3BiHemf5.
Willem ban iCurnDont*
^enDnft 9W$> ban iCDienen»
§an^ ban ^iefï.
(èominacr ban bergen3|acob Co^ncïits- ban jongen»
gan^ öupfeïjmïcöïeïban^crentaï^
SMcljio? De ©ertuer*
^irn fjanrsban Den 2SofcÖ'
#ieter 3HanRfïract ban 'jS <0?abemoer«
J>an^ ban bet* XBkl
(èerb^ant ban Der ^tebeen»
2flntt)om pictcrf3 23acherban43mne)["ien«
^an.é ban^crmonDc»
3fan De JI&niD Cojpwaeï.
3Jan 3fanf5 ban Den SSof cö'
Cïae^banBïamaer»
0ombont .ïEattöeeufs ban23jcba
^D«aen 2fian(3 ban kanten.

&an£

Scs en Twintictók Boek.
4ïS

fèatt$ ïïottietg.
§|an De B^ej?\jan%feï.
<Ntït ban^icn&etn.
SJMctnltepfec ban De ^ant.
€ïae£ «Doeceng ban Sünttoccpen.
^aulu£ ban Sllnttoecpen.
JlDoïf i&Ijcunifc.
SüDjiacnBelfs ban Hoon.
BDnaen ï&unfman.
ïf ang f ïnubett.
€o?nei$ JBiïïcmf5.
<£lae£ «Binnenen.
Cïac£ fttaflemang.
petcc ban 25ergcn,
■ giafpec BnD?ïcf5 ban <&of!etl)out.
i§ang #eïcn ban <£g.
gieter; toan 23?eDa.
2J5afïiacnban©abeï.
gieter ïfarDsit ban Enbo?c0.
cm^icl)ïeï Sacobfs ban ^ntbjerpen.
^aqueg €>berDp.
3louu£ ban Dei* Straten.
i£an£ ^toatt ban ^acö?cnR.
#can0banS5ergcn.
nf5 ban IDeeut.
§jan jèpttifnDe
2öïcnceba r©eer.
^an ban Dcc Haaft bantöoo.
4$rïcnn JBojtiec.
tëTfjomaé 3ianf5 ban (beteringen.
EDnaeri .^cöcnijf ban #ofïecï)out.
^omag ban J&ecfoeïjJ.
^firent üBic&ieïfs*
Willem ban Gerijen,
peter: Uuppec^ ban S5?uffH.
%n ^enDnftfe fonDcc <6elb ban $%Da.
ÏBobect SJanfs ban 2$aeï.
£2an£ ba» €£.
È>cnb?ift ^pmonfs ban Sttnttoerben.
Clj?if!o|feï termanf3 ban Stntbjerpen.
5fan ©ccöoubenban^eïtïjobcn.
SflDn'aen töafpot.
gftetec $ietetf3ban ^uaremont»

<£n aïïen anDemt / ban Voat natie Die fun / te
pectDe of te boet / Die toapenen in De boo^fë. fïcDe
tegen fpn €rceïl. enDelanDcngeboettïjebbin.
3£en u?ief Det peeren Staten genetacï / aen De
ftoningirine ban aEngeïanD / DaecmeDefpöetpïac*
caet boo?f5. obcc fenDen / toag ïupDenDe alDug :
M E-vrouwe, 'cis ons van herten leet, datwyop
de brieven aen ons gelevert den 14. defer, op
Staten den naem en van wegen uweMajefteyrgedateertden
genetael
aen De
16. Martij, fprekende alleenlijk van'tftuk vanGeertruydenberg, geen fubject hebben om aen uwe Ma(leprgelban
anb/
jefteyt tefchrijven 't gene haer meelt aengenaem foude
45«
baer W De mogen wefen. Maer den cours in de voorfz. ftad ,
felbe ^>tdï over ontrent 14. maenden geopenbaert , en daer na
ten liet
baozf?»
van quaed tot erger komende, is in'teyndefogroot
en exorbitant geworden , dat gefchapen was , niet
yiacraet
t alleen 't verlies der voorfz. ftede , maer door den
fun öen
obebe*
jen
voortgank van dien ook van vele andere Heden en
fterkten te volgen , en by confequemie de geheelc
heeft ons over vele maenden
ruine van de landen
doen prefagieren de tegenwoordige uytkomfte van
dien, niet tegenftaende het órdinarisfehoon pretext,
der gener , die daer hl waren , van uwe Majefteyts fotv
derlinge dienaren te wefen , in de twee naefte jaren
ook by verfcheyden andere verraders , oproerige en
feditieufe menfehen , fo in 't feyt van de oorloge, als
burgerlijke regeeringe tot ruine van de landen voorgeftelr. En daerom hebben wy niet alleen wijlen den
Heere Grave van Lyceiter , den Hccre Baron van Willugby , uwe Majefteyts onderfaten , alhier tot aflïftentie in den Rade van State gefonden , uwe Majefteyts Ambafiadeurs den Baron van Buchorft , enden
Heere Johan Norits , fuccefiivelijk alhier in legatie
gefonden , maer ook ten laeften uwe Majefteyts Ra»

3&ïief ött
Jöeeeen

den > en tot meermael Uwe Majefteyt felfs ook in
fpecie op'tftuk vanGeertruydenberg, en het faveur,
't welk de hoofden van de muytmakers , feditieufe eri
oproerige van defe landen , hen vantcerden van uwe
Majefteyt te hebben , ernftelijk geremonftreert mee
aenwijfinge van apparenrefchadelijkeconfequentieen
grote prejuditie , niet alleen van den welftand defer
landen, maer ook van den dienft van uwe Majefteyt
felfs : en dat uwe Majefteyt op niemant minder in defe
landen, als op fulke extraordinaris gepretendeerde,
geaffectioneerde tot haren dienfte haer hadde te verlaten ,hebben daerom langer als jaer en dach uwe Majefteyt feer inftantelijk gebeden daer regens te willen be*
hoorlijke ordre geven , en de actiën Van Uwe Majefteyts dienaers in defe landen te doen dirigeren ten
fel ven eynde, als wy met uwe Majefteyt hebben getracteert, te weten: t»t der landen welvaert, confervatie, eenigheyd, defenfie, enoverfulkstot mainti- (F*l.i$
nement (beneffens de ware Chriftelijke religie) van
der landen en fteden vryheden , gerechtigheden , loffelijke gebruyken , en de publijkeautoriteyt vaheen
yegelijk in fijn regard ; daer in voorwaer tot noch toe
fo grote gebreken zijn geweeft. Wat nu de proceduren van die van Geertruydenberg en van 't gene in
hen-luyden regard van wegen defe landen gedaen is,
aengaet , wy hebben goed en tot der landen dienft
nodich bevonden defelve by placcate notoir te maken,
als uwe Majefteyt uyt de bygevoechde copye fal gelieven genadelijk teverftaen. Wy verfekeren uwe Majefteyt deactiën van de principale dienaers der felvcr
om vele goede confxderatien , met alle mogelijke moderatie en difcretie daer in verhaelt te hebberf , en
twijffelen niet of uwe Majefteyt en alle de wereld ,
de comportrmenten van alle zyden , in den felven
placcate verhaelt , wel examinerende , fal van ons
en fijner Excell. van Nalfau goed devoirin regard van
de voorfz. ftad enhetgarnifoenaldaer -3 hebben goed
conrentement. Biddende uwe Majefteyt op de comportementen van hare onderfaten aldaar wefende» en
hen in de voorfz. fake , fo in 't beginfel als in 't eynde
gebruykt hebbende, fuiken regard te willen nemen
en ordre geven , als de gelegentheyd van der fake is
meriterende : wy hopen dat God de Heere almachtich
( die onfe fake wonderlijk begonft heeft , en tot noch
toe met fijnen Goddelijken zegen by geweeft is ) ons
de genade fal doen, dat wy met uwe Majefteyts genadige hulpe de voorfz. fchadefullen verwinnen. Alleenfijk willen wy noch feer onderdanichlijk uwc
Majefteyt bidden , gelijk wy altijd gedaen hebben ,
ordre te willen geven, dat uwe Majefteyts beloofde
fecours, volgende het Tractact, in behoorlijk getal
en ordre tot dienft en in obediemic van de landen mach
gehouden en gecommandeert worden : dat op 't onderhoud enbetaling van dien , behoorlijk mach worden voorfien : dat op 'crembourffement van de penningen inden Briel aen uwe Majefteyts gainifoen verfterkt (ten minften federt de lefte belofren van uwe
Majefteyts Raden op onfe brieven van den 13. Aprilis
in den jareif88. dies aengaende gedaen) prompteiijk
mach worden voorfien ; en du de beloften fo folemnelijk gedaen , tot weejinge van confufie in den ftaee
van den lande, niet werdegeilludeert en vruchteloos
gemaekt by den TreforierScharley voor fijn eygen
pretenfien , gelijk tot noch toegefchiedis. Dat ook
tegens defelve feer grote en exorbitante fchade, die
den ingefetenen defer landen by uwe Majefteyts onderfaten en uwe Majefteyts Rijken met het nemen en
aenhalen van hare fchepen en goederen aengedaen
worden , datelijk mach voorfien worden : dat uwe
Majefteyt by publijke acte believe te doen dcfavoyeren
alle defunien , muyteryen , factien en feditien , fo
onder den volke van oorlog , als onder de burgerlijke
regeringe, in de naefte twee jaren feer ingebroken onder 'tpretext van uwe Majefteyt dienft te doen , en
geen faveur meer bewijfen, den genen, diemet het
vorderen van defunien , factien , muyteryen en feditien de lauden hebben gefocht te ruineren, daer van
wy over jaer en dach de principale auteurs uwe Majefteyt by onfe brieven hebben genomineert , en tot

meer-

4*P

Vervolg 3er Nederlandfc Oorlogen;
Ï5S5>'
(loltf') meetmieU aen uwe Majefteyts dienaers haren ftaet, jeffeptg tóaDen/ geene rebenen Die ijp Beeft nonhert
leven en conditien geopent , met klaer bewijs dat boo?tb?engen / bebben toilïen aennemen / fo toaren
fy hen alleenlijk veynfen tot uwe Majcfteyt extraor- fplupDen met een boo?-oo?Deel ingenomen Doo? in*
dinaris affe&ie te dragen , eenfdeels om hare praktij- Duetie ban itëiïïugbp en anDcre Die DeianDengeen
ken met de gemeene vyanden des te beter te effectue- goeDc gunfie toe Droegen : fcb?eef meDe / Dat bP
ren , en eenfdeels om hare ambitie en avaritie met bcoj Den t5aeD in CngelanD in groot Debat genomen
ruine van den welftand defer landen te vorderen , wy toa£ met Den Creforier &ir iCboma^ ^eljarlcp /
verfekeren uwe Majefteyt dat hier in eens effeótuelij- nopenDe De ingebouDene leeningen 111 Den 25;iel /
ken ordre geftelt zijnde , den ftaet defer landen in jeDert Den 13. ?Cpnl 1^88. tot Den i3.^ecemb?i^
veel meerder verfekertheyt tegens de gemeene vyan- Daer aen boïgenDe / seDert toeïften tijDt bp ( te bue*
den fal worden geftelt , en dat wy met de andere ten ^cbarïep ) fepDe De leeningen toeDerom inge^
Regenten en goede ingefetenen defer landen en fteden gaen te 3ijn / en toa^ ober fuift? De faute qpenOrfft
van dien uwe Majefteyts oprechte en uyt goeder her- bebonDen Dat Defelbe penningen bupten nieten/ met
ten en fonder particulire confidentie j geaffeótioneerde alleen ban bare Ma j. en De lanDen / maer ooh bupdienaers , te beter middelen fullen hebben $ om uwe
ten en tegen^ D'o^Donantien en^pofiillenbanDen
Majefteyt dienft te doen, hare goede beliefte in alle ÖaDe ban Den i^pnïi?bao?feb?ebeningebouDen
occurrentien na te komen , en hare Koninklijke be- te 5ijn / en ma£ tym alfDoen bp Den OaDe in p?e*
nefieten en weldaden voor den welftand defer landen fentie ban JlfêilojD 23uftbo?fl en bem belooft / Defelbe
bewefen , dankelijk te erkennen : daer toe wy altijd onrecbtbeerDige ingebouDene penningen met Den
dienftelijk fullen bereyd wefen , dat kenne God de ïanDeu te liquideren/ en bare <£.4tèogcnDc Daer af
Heere Almachtich , dien wy bidden , Me-vrouwe, te bolDoen : maer alfo bp Daer tegeng ïuftinecrDé
te willen augmenteren uwe Majefteyts Rijken , pre- te hiillen bp Dibcrfe %ctcn / floflen en ^èclinften be^
Centerende onfe ootmoedige reeommandaiien in hare togfen/ Dat De lanDen een beeï groter^/ of ten min*
goede gratie : uyt 's Gravenhage. den ï8. April 1589. fïen fo beele in bem gebouDen toaren al£ Defelbe inge*
pnderftont , uwe Majefteyts onderdanige dienaren i boUDene leeningen beDjoegcn / toa^ De eerfre o?D:e
de generale Staten der vereenigde Nederlanden , en en beïaffinge toeDer gcretractcert / en bet bctuij^
noch leger , ter ordonantie van de voornoemde Hee- en liguibatie ban Dien gefielt in ijunoen ban €oui^
ren Staten,
miffatifen ten njeDer3ijDen / om Dactom bu Den
getekent,
C. Acrflen.
De fuperfcriptie was , aen hare Koninklijke Majefteyt van Engeland.

«,n tnf« TY<&etfle öie boïgenDe bitpaccaetgeerecuteert
n*m™ 2Smnf
U $ tonft/
getoceft
/ toag
genocmt
ban
piattaet
en toag
$£aboofï
getoeefïSloDetoijf
binnen t<©eet*
g / en i$ De eïfbe perfoon in'tpaccaet
Sfutfetot MpDenber
ï$eit/na«
öan PJofcriptic genomincett/ bp toag inbenl£age
nentip gebangen/ en toerD Den 29. |Bep alDaer gehangen,
ïflöetogk ©aec toaren eenige ban fijne bnenDen/ Dierequefïe
ban
jpjefen teeeDeu aen De Staten <6enerael / berfoeftenDe
toölt..
Dat bP ban De gaïge morljt geDaen en begeaben toer*
Den / naDemaeï ï)P fijne fïraffe geleDen / en Den
D00D ontfangen baDDe / Dan Ijct toetDe geheel af*
geflagen / en moft alfo ulijtien gangen / namaefê
3ijnDee tot bi-cfcliepDcn tijDen nocb beele ban Defe
25etg-berftopccg ( fa menfe noemDe ) gebangen /
öetoelfte al terfïont fonbet eenige genaDe opgeban*
gen toerden / ten erempeï ban anDere.
%&e Ifeeren Staten <0enerael bebben ooft ter felbec tijd en tot bccfcljcpDen tijDen Daer na / aen [ja
ten eigent in CngelanD De j|eere 3|oacbim ^teï
gefebjeben / Dat bP aen bare JBajefïept en bate
Ifêajcfteptg föaDen fouDe acnfjouDen/ omrefoïutie
ftrj2ijb2ti
te lubben op De poinecen en memorien bp bcn-IieDcn
opt <£nges aen bate Itëajeftept becfoebt / op toeïfte poincten/
ïanö aen
be lieten fetnijft bP Den 24. partij/ Dat ÖP gefïaDeïp aem
Staten
gebouDen beeft / en epnDelijft booj anttooojde ge*
8*netael ftregen öeeft / fo ban bace iEajefïept aïg Der ftl
ban ben
CiSwt. ücc ^aDen/ Dat Defeïbe opentlijftfuftinetenDatljet
*?89', ' fecourg nopt anDer£ Dan altijd^ compleet en bol ge;
toeefi te 3ijn/ 'ttoelft fp fepDen teftonnenbetoijfen
met De bec balen en menior ien bp Den <6cneraeï feïfé
ban tijö tot tijD gcbonDen: afêmetbeafrefteninge
en monff et-rollen tot meermalen befloten ten bptoefen en obeefïaen ban bare (fóebeputeerDe en
Commiffariflénfeïfé. «tënboetoeï (febjijftbp) niet
te ttoijfteïen i£ of De fanten toatenmaec te beeïebi*
Dent/ fuïft£ Dat ooft om Defelbe te bcDecncn De lefï
oberftomenDe peerDcn / Die De Staten gefonDen baDDen tot affiflentie ban De bopagie na $o?tugaeI (Daer
ban bier na b?eebee fal berbaelt tooien ) tsaren
feer fnbijreïp en eer fp bp na geïofi toaren afgeDanftt
en ban malftanDeten berflropt getoeefï/ in praetfe
öatfe gegacn fouDen bebben tot De geDefïineerDe
bopagie. 25eïangenDe <SeertrupDen-berg Ufyfyft Ijp/
Dat niet alleen öawH^ajefïeptmaecoohbarelBa*

i5aeD geo?Doneert te toccDcn aï^ na bcbocen, Bco^tjS
berbaelt bp beele anDece faftcn/ DaccopbP begeert
Dat De C IBog. peeren Staten €>eiierael toel toil=»
len letten / en Datfe bare (ÖcDcpurecrDe Die alDaer
bertoaebt toerDcn / bolliomentïn» toillen lafï giben/
om Die te mogen af banDelen / toant (fcb?rjfc bp )
De falten flaen nocb op eenen gocDen boet / om aüc**
noclj Voel en genoecb ten beffen af te lopen / ooit
in fpijt ban onfe bpanDcn / te meer ih bare 31Ba*
jeflept boo?maer / booj fo beel aïjS baer in particuliet
aengaet / anDer^ niet Dan met betten genegen en
entier genoeg binDe / Den lanDen generalijnen en
perticulierlijnen gbeD te Doen/ ten toare bare goeDe
inclinatie/ baDDe bier te borend / entuarenocbaï*
temet^ met Defe balfebe en finifïcc rapporten / ja
eenige banDenonfenfelfj»/ geinterompeert.
Berbaelt meDe / Dat bare Majcficpt ban mee*
ninge toa£ De <®ofïerïingen De ^labigatie opspan*
gien boo? eenen tijD te berbicDen/ cnDatfy-tebicii
epnDe / Den 3^eere ban ^ebeoneinaï/ Dier toegen
baDDe afgebaerDicbt / aen bare €. Jfêog. en fijne
«Srcelïentic ban $affau / fnïft^ Dat bp niet tüjjjfTclDe
of Ijare <5. JBog, fouDen Die^ acngaenDe alle gele*
gentbeDen in 't lange monDelingbanbcmfcIféber*
fïaen / aï^ ban eenen tie bem boo^toaer alDaer in
Der lanDen faften aïtijDg feer affectucïija en moDcca*
teïijn baDDe geD^agen / bp meenDe ooft Dat fijn «^*
onDec anDeren ooft ïafl fouDe bebben ban toegen Ijare
.IBajeflept met bare & lüog. te banDelen op 'ere*
D?e^ ban De mifberftanDen ban ©jiefïanD/ Hptcccbt/
llepDen/ (Je. ^ettoarenietongcraDcn/ Dat De Der*
koaert^ ftomenDe <6ecommitteerDcn / Die^ acngaen*
De meDe autoritept baDDen / om alle Defelbe falten
(inDien
't Doenlijft /mare)
fu\h$ in Der reDeïijftljepö
te
accommoDeren
Dat bepDe
bare JBajcffcpt en
urne
Moq.genoegen
en confeguenteïijft
eïft?S in 't fijne een gocD
en beter
moebten bebben.
<@p Dioerfe bare Maq. en Der ^faten ban $cï*
ïanD en ^eïanD boo^feb^tjben in regarDc ban bcr*
fcbepDen bare ingefetenen feuere maenDcn Der*
toacrt£ meefl Difou:DeIbft eninfoïerjteïtjftter5ee/ en
onDer Diberfe ftufïen Defe^ ÏJoninftrijft^ berooft en in*
gebjagt/ onDer pjetert ban te toefen getolloreerDe
en Ü>paenfe goeDeren / baDDe bp met ftoaerDet
moepten / epnDelijft fo beeï bcrftregèn / Dat bun Defe
boojïeDen Dagen met jufiitie tefiitutie toa^ toegc*
toefen/ ban 't gene fp ofbpbaermcrften/ b?acb:bjieben of fuffifante getupgen ftonDcn betorjfen Den
ingefetenen ban onfe quartieren epnDelijft toe te fto*
men.
€11 aengaenDe bare <£. JBog. bloot gaenDe na
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&;tutgie ömfout/ bp Itèc. ^aeftmebeinbenau* J baec faïboo?ïjaet niet meet te bercabensijn/ mijne ,»
loec 5eeaengeöoubencntotpepmoutö ingeb?acöt/ fouben fp fjet ban ftonnen maften. .ïfêet beft bieben »
fcua£ ooft o?bje gcfïelt / bat befelbe foubrc eenige boj* Öeeft Bp toillen betonen / f)oe toebnicö be boo?ft.
öct molefïatie toebec foubetoecbcnontfïagencnge* beccabectf bp be fcare feïoec geacljt foecben / na batfe
Öaec bcccaöecpe gepïeecöt Dabben.
pecmitteett ï)at*c cenfe te boïbjeugcn»
3£e i^eece ban é^fmaelfcötijft ooft in eenenfeftc* &tMM
©ojbecg becmaent ÖP bat bc $?eete 3^aeft op ben
$. en ben ï|eete &atit$ op ben 6. ban baec toacen ten b$kf aen öen ^eete ban <£)lbcu-batnebelt / ban ba" öm
becttoeften na be sce-nufïen / en bat ben $$oninft ben tyj Wugufn 1589 nopenbe be beccabeco* ban §e^t^
/ bat öem een botftgftenban Hkib* i#e«e tan
3£on Hnconio ban $o?tugacï met fpn fone <®on 45eectrupbeubccg
«(Êmanuel op ben 10. bacc aeutoag geboïgt / in Ijope beïbucg gefonbentoag/ uptgegebenbanï©iïlugbp/ ^ft61
(fo fp fjem fepben) niet toebec aen lanb te nomen / tegen 5et placcact ban be ifeecen Staten genecaeï %tmm,
tot bat fp met bec öulpe dBobeg / toinb en toebec / ban ben 17. BpLnï$ ^89. tot fnn en fijne Kibbec^ bocattbau
fouben gearcibeect toefen tecgebefïineccbcplaetfen; 3©ingfeïtjS beranttooo?binge / op 't gene baec in fp^f^t,
fijne jjtëajefïept öabbe öem gebebenfijnbnenbelpe Öen bef toaecc öebben gebonben / baec in fijn <£. jSbe 0"
recommanbatie aen öaec Ifèog. <£. te boen / en te met eenige gepalïeecbc cebenen bec toaecöepb con* tmtnima
beefeftecen bat fp t'allentijbenecnengoebenenpec* tcacie / t'oncecöt getareect too?b / 't toelft/ fcpb ï)u/ ba!!'f £«»
fectm bjienb aen fijne j^ajefïcpt fouben bebinben/ baec bp niet beDoojt te blijben, ( ©an bit boeft^feen 5SSr"
becfoeftenbe öatc 3&}og.<£.banöaecbec5Öbenmebe fuïïen top ïjiet na b?eebec becïjael maften / aï^ top
Hem en be fpnc alle goebe affectie te continueren, fulïen fp?eften ban be öanbeïinge ban be gcöeputeec*
2ünfgeïijKö öabben Ijen ooft gcbebenbe$eecentfèo* öe bec i^eecen Staten gcnecaelin €ngelanb gefon*
ricjS en «Z^aeft ban te toillen boen öare bicnfïeiijftc ben5ijnbe.) üettoace (fcöjjjftöp) boo? fl^illugbp
recommanbatien/ ÖP fonbe öunne 3$*og. »£. mebe goeb (fo becce^jp jtjen-ïupben (ïuft niet öeeft geap*
oüec bc geöeeïe pjopo?tie ban befelbe 2Ccmabe / fixlhg pjobeect) bat ÖP toat betecftoflfolbeccn ben toaec««
Öem bic Up öefeloe ttoee ifeecen toaó beïjanbic&t / gc. om bat öP ben pjineipaeïfïen fcïjelm ©iecfïot ( na*
(rol. 16.) gift |jebbe ecnen b?tef gefïen/ gefcöjeben bp ben iiim ÖP ban firn <&enabc ben <&?abe ban l|oöcnlo fa
Sicmeefïcc $auï 25ar ben i8+ mpnli^.aenben beeï eecen Öabbe ontfangen / en ben felben ben lanbe
^eere 3Ct>bocaet ban Ijfoïïanb IBc. 28oÖan ban<ÜM* fuïften tcot^ en toebecfpannigöepb öabbe betoefen /
benbarnebelt / mentie maftenbe ban Ijet innemen en getoeef! öabbe pnncipaeï auteuc en ijooft ban be
Dec flab dienen / baec ban top ïjicc na bjeebec mupterpe ban <6eectcupbenbecg / om boo? fixikm
bcröacl maften fuïïen/ betoelfte inbenboo?f5.b?icf occafte be flab aen ben bpanb te brengen ) öabbe ge*
0} onbec anbecen boo*t£ albirê fcö^ijft : ffln bennen maeftt fijnen Huptenant ban fijne benbe ban cabaï*
}i toel bat utoe €b. bebjoeft fpn om ^et beeïic^ban ïecpe / sebect toanneec ben feïben ©ierfïot meec en
^tbiijbcn töectteuubenbecg : maec a$ utoe «*£b. fulïen be* meet boo^t^ gep?actifeect §$titol bc boo?f5.f!ab en
nocö meec aen ben bpanb te brengen/ al^ öP en fijne
tittme?
be!«
ïicben
te'bebenftcn
/
Öat
öet
maec
een
fpeïonfte
toaé
<Ön ban fijnen fóibocc
jtzc #aul getoajben ban bieben en moojbenaeen / bic boel) confojtcn gebaen öebbm.
ï3ai tizt tm epnbe niet bete? ftonbenboenaï^fpaïïebebifci* | IDingfeït / toaec mebe ÖP fo»&e ftonnen bccant*
roerenöe
be beten* plinc miïitace fouben bebo?ben öebben geljab / fa tooojben / bat ÖP be p?incipaeïfïe oo^fafte i^ getoeefï
Dccs uau beöoeben utoe €D. ïjet beeïie^ ban alfuïfte eeclofe ban bc contiuuele toebecfpannigöepb en onbeöao^
fcöelmen niet te beftïagen / fyaübt ben moo,:benaec/ lijften öanbel ban be boojfj. bcccabcrg tegen| fijne
bmferg.
tik f\m ^cceïïentic fyoztt memorienbecmoo^be/ «êrceïlentie en be «Staten / £n befelbe gcfïecftt tot
" ftonnen bectoeben en öembaecfaïbecen/ ÖP Öabbe alle moettoilïe / bïe ÖP te meec öeeft ge toont ten
3i b?p getoeefï en toeïftom / geujft ooft alle fcöelmen trjbe ban be beïegecinge / bat eenige <©fficicen en
33 l)wbmi$ fp toacen/ mp bunftt bat öet goeb toace/ 1 gemenne foloatett be bneben nietinöanbenöeOben
** men aen alle fïeben en fojten fcöjebe / ten epnbe fp ftonnen ftcijgen / bie ban fijn ^rcelïentie baec gefon
33 en öace naftomelingen / met alle fuppïicien en tp? ben toacen : maec in plaetfe en bilipenbie ban bkn
33 cannpen mocöten becboïcöt toojben / anbecen ten befelbe op 't öooft bupten be fïab in flueften gefcöeuct
" cjeeinpeï / toelft mijn abbijö u <6ö. ma faï beïicben ten en in 't toatcc getoo^pen / baec nocö ö«Pben tm
" bcjïeu af te nemen. <®nfe foïbateu jiju te famen meec bage ban befelbe fcöelmen / öen tot S^eba upt bm
3i op be boojf5. fdjelmeu gebeten al^ op ben bpanb/ bienfï öoubenbe I öcnlupbec bagelijft^ ^ijn beftïa*
" ton öopetröaefï eenige te beftomen/ (|c. Cnineen genbe / fa becee fnïft^ bp ben feïoen ©ingfeït niet
anbecen b^ief ban ben 19. ^pnl fcÖJD ft befelbe nocö gebaen toace getoeefï / en bat Ijen be bieben Ijabben
onöecaubcceaïüusï:
getoont getoeefï/ en fp geficn öabben bat'ec nocö
5> Jit^ja quactiecmccftec foube gifïecabonbgegaen genabe boo^ öanben toa^ (fo öen bp ben feïben en
33 fyebbm om He fcöuacen te bwnben / ten toace ge* anbece ö&afben contcacie toa^ toij^ gemaeftt ) be
" toeefl bat be beccabec^ ban ^cectcuubenbccgt'fa* fafte nopt fa becce foube geftomen öebben / 't toelft
*' men bp OClampöaut mynen tcompettec 3fintöoni Öem bp geloof toeecbige pecfooneu (bie 't feïbe fclf^
3' toacen tegen genomen / ban betoelfte be boojlopecg/ ban öen-ïieben geöooK öabben) becftïaect toa£ / ÖP
3> itamcntÏDft ^piïïeften / Capitepn iècöeïm Cöomaf* ïaet flaen (fclMft ïjp) bat JÏDinftfeït boo? bebeïe*
-5fen/ J^cncift ban €lfïaon en anbece Ijem b«?aegben/ gecinge tegen öem (a(^ öp baec toa^ getoeefï boo|
" toaec Ijecn ^ntöoni > na öupg fepbc ïjp / gp ftont fo o?bonantic ban be ïf eecen ) fo ÖP b'autocitept en öet
'- niet meec feggen / mitjS gp meec toecö gegeoen öebt/ cefpect ban fijn OÊcceïïentie en bc Staten onbec an*
33 nU gn 11 leüen ftont toinnen/ maec öebt gp alt' fa* bec pjopoofïen toa^ becöaïenbe / öem met fijnen bin*
" men bupbcï lijf en ^icl obecgegeben! fepbeöP/ <© gec op fijn bojfï fïotenbe fepbe / iBaucit^/ tf^au*
J> bzoceften fepben eenige / Ijet i^ on£ ïeet genoecö / cit£/ M>tecb$/ ^teeb^ : ïicüec met ben bpanb ban met
'* maec top ö^bben öct niet ftonnen betecen / öeb* bc £>tetb$ I 't toeïft / (drijft ÖP / foube ftonnen be*
3' benbe be tcancn in bc oogen / toaec op ÖP anttooo;* toijfen met be gene bic alboe baec tegentooojbig toa*
een / en in gebaïïe ban ontftenncn / ÖP ^bc en toag
"Hel
öct
i^
geen
b^oeeften^
toeeftmeec
/
bcbjoebec*
feïjap i£ upt / toaec ift u bjoebcc / ift moefle booj* ooft becepb / firtftjS met be toapenen tegen öem fïaen*
raen met u pacten/ en baec foube mpmijnftelete be te öouben fo begcïegentöepbfulïtjibercpfcötcen
Öem toegeïaten toojbe / of boegben Ijem tegen fuï*
3>" feec af boen / en anbcce pppooflen meec / ben <0ou*
55 beencue ban ï|ecentaliS / fepbc tegen mijn boo?f5. nen öoetelaecften te fïeïïen/ en bib bat ÖP Öem niet
toil afnemen fo öp öem in fijn coïcee te becbe
3' trompettee/ men fepöbatbebeccabec^öi«lwnicn nuaïnft
ié beeïopenbe / becöaelt boon£ eenige anbece faften/
"liggen,/ namentïijft öet boetboïft / en be pcecben
*\ fepb men t'^nttoecpen / toaecom ift mp ooft beecbig baec ban top öiec na t' fijnbec tijb en plaetfe becöaeï
3> mafte om fo öacfï te bectceeften / toant fepbe ÖP/ baec
<£n maften.
aïöoetoeï Öet placcact tegen bebecraber£ ban
fulïen
" fuift maec eenen fcöeïm in een flab i^baeci^bege* <0eecttupbenbecg
uptgegeben flciftteïyft onbecöou*
" iycelc bifcipïijn militaec bebo?ben/ toant fepbe öP/
eenige
'f)' öaec gelb fal in be bo^beeïen niet lange tegen öouben/ bentoecbe/ en bat'ec tot bccfcöcpben tijbentoerbeu/
tyai}
befelbe
fa
öiee
en
baet
geftcegen
en
gebangen
" en fp mGCteu meec bettecceu aï.ö Capitepnen/ m
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teerden / Detoelfte tccfïont iwtttt koofie gefïcaft en
opgeljangen toetDen/ fo Ijebben De Staten genecael/
boben Dien nactmaeïg/ namentlglt den retflen
tëctotyi£x?39v nocl) een pïaccaet Dóen beenonöi*
ffllaeeaet gen en bolt in ö|iilt laten uprgaen / oaec in betïjaïen?
San De
peeren
De / bat al toa£ 't fo Dat fp-Iitpb.cn bp öact paccact
Staten l ban Den 17. fUptil upt gocöe en tocttcUjftc ireDcnen
l Den genen Die uïdee fïepc ba» <0eecttupdenbetg te
flMXM
peetde ofte boet gedient/, en defeïbefledeaendcn
neert
i&eetog ban $atma ,bet uocöt en bectadeljjft obet*
S« aiie?e Ombert IjaDdcn/ betfclactt padden boa? eetlofe fcljtk
ïupben men / te&clïcn en bettadetg / en beïafï Dat defelbe
uait oo.fc boojfulj; Dn een pegcïgli geacht/ gehouden en ges
iXwwc frotteert foudentuojden/ opbafïbetroutoen / Dat
jbeuönten alle eerlpe ïuuDcn inftenbe öaren ftöadeïpen en
of atyet, berradelijftcn Dandeï / fouDen een afbeet genomen
fftoS'
tybbeil alfUÏKC
eedofe
betcaDer^berfïaen/
in Öaec
oen /tn t gefeïfrïjap
te Jijden
: fo feïjeïmen
öadden fpennocï)tan£

^e Graten generael fjebbcnöo» Doen betftontu>
gen en ,in dmïi laten uptgacn / fenec pïaccaet
of berbod op De ^aubegarden en becbingen met
Den
mitfaaber£
op't boenen bandenquaé*
tietenbpand
/ ïupdenbe
afê boïgt
DÜ

Staten generael der vereenigde Nederlanden , piactaet

g*°ö
fen,allen
Saluyt.
, dat "°f
^auoe*
genen die.'defe full.chilehÖf hoorenleden Alfototonfe.kennifljegekorhenis
veeje ingefetenen van de vereenigde Nederlanden, fo gatten en
onder pretext van hare negotiatie , hantjeringe, en 'JjjKjP?
navigatie over zee , de ftromen en wateren te vryetij- bpano /en
ker te mogen doen als om ten platten lande vry te mö- op 't biet
gen fitten , en land-bouwinge aldaer exerceren , hen ^J,10""
onderitaen van den Konink van bpangieti, den Her» tjetc
tog van Parma , of van den genen die van denKoiy.i
nink of Hertog , of van des felfs gecommitteerde

commiflïe hebben , te yerfoeken , ontfangen , of hen

laten geven brieven van Sauvegardc , paffeporte , verdingen, ofdiergelijke : waerdoorveeleenontallijke
filQ?ap öa* fe on^c **m tuptecew en foïdaten Den gemeenen
bertaaertf bpand DienenDe / tfraren berherenDe / en tegeng fytt fchaden den goeden ingefetenen der felver laridetl.^
banvöeei-j bolft. ban oof loge ban Defe, landen alle $5atbatifetps fo wel te water als te lande, in,den, voorleden )are

JSPown
mtacttet
fouDetoer*
Öen /
maet ge,
Sï??
saoc&Su
6e,,

^tattaet
eno:t).'eap
be üerfes
iterttjepo)
baitoe
ièclieep

|aêïtlufs

fttjert^ol;

landen
SgelotÜ»,

ronnie BebjupftenDe. «©nitoaertegewf tot meerder
tfraffe ban De boo^. fct)eïmen/ cebeïlenenbecta^
DecjS te becfien/ fp metcijpeDeïibecatieennaeoms
^imitatie met alle De peeren <!3oubecneur£ ban De
bccecnigDe i^obmtten gcfiatucerc en geo?Donneert
Ö^bben bp Den feïben. <ibat ban Doe boo^ aen Den
lnpDen;ban op?ïoge of .anD^ece pecfonen/ bantuat
natie of gualitept Die moeiten 5.ijn /.bietabonben
fn aeïjtecèaeïcfouDen mogen tooien met be boo^.
fe^elmen / rebellen en bccraDer^ / . of pemanD^ ban
^en-ïwpben / in cempagnie of gefelfcöap op fcöec*
mntfïngen/ tochten } conbopen/ erploictcn/befet*
.tingen ban pïaetfen of anDecfïn^ te toatee ofte lan?
De / geen quattiec geljoiiDen fottDe UmjjDen : maee
berftonben Dat alle alfulne pecfonen DiefouDenbe^
JbonDen toefen in 't gefeïfebap of bp De boo?ft. becca*
öec^/ ofpemanb ban ben-InpDen / getjouDen en
getcaeteect fouöcn bjojöen afê Dcfelbe fchelmcn en
ItietraDee^/.boIgenDe Den inl)ouDenbanDenboo?f3.
placeate/ blijbenDe (jet boo?fs. placcatetegen^De^
felbe febeïmen?/ cebellen en betcaDerg / en De pïaeca*
ten en ojDonnantien op 't.fïitft ban De quatttecen gemaeftt tegen^ Den anDeten in Öaet geljeel*
^aee is' ooft een pïaccaet op DennaembanDen
^eete f^tnee ban ^angien/ aï^ OBonbernenc en
Capitcpn genccaeï ban ftoïlanD / EclanD / ©?ie^
lanD / en De landen / fleDen en pïaetfen ban 25?aban.D
en BlaenDeten/ noclj in De ^nte en pnDet protectie
ban De genetalitept toefenDe uptgegacn / iïaec bp

0?d?e gefleït b30?D tegen Deb?pbnptetpeentObetpe
Deg bpanD^ / op De binnen fïtomen tUffcDen ï^ollanD
enEeïanD/ojDohnetenDe Dat alle De gene Die met Öaet
feftepen upt J|olïanD liaEeïanD/ofliptEeïanDna
ÜoiïanDfouDenbJtHen baten/ gejjonden fouden toe?
fen aljJ fp in de bloot namen / om met &ejt getpe te

baten / ttoee of Dne tafelen ban öate Denne open te
fetten / en De obetDeftte fclmpten tjaet geïjeel betöeft
af te nemen/ of boo? 't meeflenDeelt' openen. Mn
Ijen. te betboegen bp De lupDen ban ooiloge / om bp
den felben beficljtigt te too;Dcn/ en ItomenDe tipt
Rolland boo? De ©late öf upt ^eïanD boo? ©panen /
fouDen getjouDen toefen aïDaet te fltijften / öate Dcn=
nen en betDecften open fïcUenDeaï^ boten/ ehniet
t'fepï te gaen/ Dan met getpe en conbop/ op pene
banayguIDen^/ bp Den fc&ipperg te betbeutcnen
Dateïtjft te ejcccutcten / en Dat Daet-en-boben aen
Den fchjppet fal too?öen betöaeït alle feïjade Die Den
hoopman en basende lupden in öatenpetfoon of goe*
öeten fonden mogen lijden.ïö j?de boo?t^ bebolen al?
len fcljippecg/ ftooplupden en allen andeten die tuf?
feïjen Rolland enEeland fouden toillen baten/ dat fp
V fc^epe Komende met &e n fouDen brengen aïfuïfte
IBapenen al0 fp tec pïaetfe ban ïjate tefidentie op de
o^dinatife tocljten en toacöten jtjn geb?upnende / op
pene ban te betbeuten dobbele b?ac()t/ DieDatelnft
geejeecuteett en betteett fal too?Den bp Den fcöippetg
ën andete in 't felbe fcljip batenDe / ^c. toefenDe 't
booifs. pïaccaet in Date Den $.M*V 1 5*9«
IV. Deel.
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zijnaengedae'n j, overmits, daeridoórde.fchippersover
zee , op de rivieren en ftromen varende ( volgende
het exempel van den genen dewelke de voorfz. Sau-(Fol.
vegarden of paifeporten hebben gehad ) op hare behoorlijke defenfie niet genoegfaem hebben verliena
en over fulks niet alleen van fchepen en goederen berooft, maer ook gevankelijk genomen en Teer hoog
gerantfoeneert zijn geweeft : en dat de gemeype vyanden komende te lande in. depJaetfenoqdérhareSauvegarden of verdingen fittende, ,en aldaer. dagelijks
vry en onbefchadigt frequenterende ,,,nie;t alleen den
ingefeten van de naeft byleggende pïaetfen en dorpen geen Sauvegarden hebbende , noch onder verding fittende , maer ook de pafTerende perfonen fo
ingefetenen defer geünieerde landen , als uytheemfe
en vreemdelingen , gevankelijk genomen , weg gevoert , en na haer welgevallen gerantfoeneert hebben,
fulks -dat daer door niet alleen de goede ingefetenen
der felver landen grotelijks zijn befchadigt.de frequentatie en. navigatie verhinderd ,, maer ook den ftaet der
landen in 't gemeen feer verarmt ep gekrenkt, entec
contrarie- de gemeene vyanden yerfterkt zijn.
Om waer tegens te vèrfien> by,ons, met advijs
van den Rade van State der voorfz. vereenigde Provintien ,goet gevonden én gerefolveert is, alleparTeporten, Sauvegarden, brieven van verdingë:, prantfchatten , en diergelijke ,. die d'ingefetènèh van de
voorfz» geünieerde landen, het zy ten platten lande
of in de fteden gefeten zjjnde , van den vyand ontfangen of verworven hebben , generalijk over alle defelve landen , fo te water als te lande , hoedanig die ook
zijn, en in. wat manieren die verworven mogen wc' fen, het zy met onfe en der voorfz. Rade van State,
of der particuliere Provintien Staten, Gouverneurs,
Magiftraten , of Officiers , believen . en confent , of
fonder, 't felye , te .caftcren en te niet te doen,, gelijk wy defelve eafïerën.èn doen teniet by defen : uytgefondert ., eenige die fpecialijk by fekere lyfte in yeder Provintie by ons of die van den
Rade van State gemaekt of noch te malden, gereferyeert fu,llen zijn. Interdiccrende daerorn wel fcherpelijk by defen , dat van nu voorjtaen niemand van de
ingefetenen der voorfz. landen in zee of op de rivie-»
ren en ftromen van de vereenigde Nederlanden , fal
gebruyken eenjge Sauvegarden of pafTepoormogen
ten
van den Konink van Spangien , den Hertog van
Parma i of van. yemant anders van den voornoemden
Konink , Hentog , haren Gecommitteerden , of andere die partyt van de gemeene vyanden defer landen
is houdende , commifiïe hebbende , . en dat fo wel in
regard van de Sauvegarden en pajfeporten die alreedc
verleent zijn , als die namaels verleent fullen mogen
worden, ten ware om merkelijke en grote redenen daer toe na date van defen by ons , of den
Heere! Gracf Mauritz van
hoog en welgeboren
Naüau als Admirael generael van der zee, en over dé
foete wateren defer vereenigde Nedcrlandeu , voor fo
yele de Saulfconduiten of Sauvegarden te water aenga<?C
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c'gaet , eri voor f o veeï het gebruyk van de pafleporten ,
42-f Sauvegarden of verding-brieven te lande aengaet, van
ons of de voorfz. Raden v.an State , met advijs van de
Staten , of der Staten Gedeputeerden , en Gouverneurs
van de refpective Provintien, confent gegunt worde,op
pene dat jegens den genen die bevonden fullen worden
hen met eenige der voorfz. Sauvegarden , paffeporten,
verding-bricven ,of ander diergelij ke befchey t te behelpen,of die verfocht en ontfangen te hebben,fonder confent als voren , geprocedeert al worden , als jegens den
hulpers,fauteurs,en toeftanders dergemcynen vyandé.
Des is onfen ernftigen wille en meyninge , dat de paffeporten,Sauvegarden ,bricven van verdinge of ander gelijke befcheyt, dat den Ingefetenen van de voorfz. landen na date van defe geaccordeert fal mogen worden
van den vyand te nemen, of ontfangen, niet fullen worden verleent> dan mits dat fy onder het dekfel van dien
den vyand in hare dorpen, vlecken,gchuchten of buerfchappen niet en fullen lijden, ontfangen, noch in haer
logeren,accomhuyfen, bergen,fchuren,fchaepskoyen huyfen
met kol!
moderen, noch binnen of buyten hare
of diank of ander nootdruft onderhouden , met raed ,
met daed , noch anderfins aflltleren , op pene van geftraft te worden als fauteurs van de vyanden en anderfins ,fo voorfchrevcn is.
Gelijke belofte en op gelijke pene fullen gehouden
wefen te doen de dorpen , vlecken , gehuchten , en
buerfchappen die by de voorfz. lyfte ipecialijk gereferveertzijn.
Welverftaende dat fo verre den vyand fo fterk komt
dat d'Ingefetenen van de voorfz. dorpen , vlecken , gehuchten ,of buerfchappen niet machtig zijn hem te
fy gehouden fullen wefen 't felve tedekeeren, dat
nuncieren en te kennen te geven den Officieren van
den quartiere, of van de naefte ftede ofdorpe, ten
eynde fy-luyden haer mogen affifteren , en daer jegens
behoorlik verfien , op pene als voren.
Verbieden voorts en interdiceren by defen allen en
een yeder van de Ingefetenen van de andere dorpen
van de voorfz. geunteerde landen , dien niet gegunt
fal wefen in manieren als voren, pafleporten , Sauveerden ofverding brieven van den vyand te mogen
ontfangen, eenige foldatcn , vrybuyters , of andere
komende van de gemeene vyanden , in hare huyfen,
fchuren , bergen, of fchaepskoyen te lijden, onr
fanden, logeren, accommoderen of anderfins, het
zy binnen of buyten hare huyfen , metfpijs, drank,
of andere nootdruft t' onderhouden , met raed, met
daed of anderfins te afiïfteren , of hen eenige gunfte of
faveur te bewyfen , op gelijke pene als voorfz. is. En
fo boven dien yemand m hare dorpen , hetfylngefetene van den lande of uytheemfe, gevangen, van fijn
have , .beeften , of andere goederen berooft of anderderfint's befcludigt word , en fy-luyden 't felve niet beletten, den gevangen ontfetten,vryen,en de afgenomen
beeften of andere goeden ontjagen en ontnemen , fo
verre fy des macht hebben, en indien nier, daer toe niet
en anderfints d'affiftentie vande
imploreren by klokflag
naefte dorpen , Officieren, en van deRitmeeftéren,
Capiteynen en foldaten ternaefter plaetfen gefeten , en
garnifoen houdende : foordonneren wy dat fy gehouden fullen wefen die perfonen te rantfoeneren , vryen,
en los te maken, en ook de afgehaclde goederen,of de
weerde van dien te reftitueren , of doen reftitueren ,
en d'andere geleden kollen enfehaden te vergelden,
tot feggen en arbitrage van de Staten of hare Gedeputeerde en de Gouverneurs van yeder Provintie :
van afgehaeltot welke koften van ra'ntfoen , reftitutie
de beeften of goederen } en vergeldinge van de geleden
koften en fchaden , wy ook willen dat mede gelden
en contribueren fullen , de dorpen , vlecken , gehuchten enbuerfchappen die by haer weten den vyand
vry door hare dorpen hebben laten paftèren , fonder
hem des belet te hebben , Of den anderen dorpen ,
naeftliggende Officiren , Ritmeeftercn, Capiteynen
en foldaten daer van gewaerfchout , en des te kennen
gegeven te hebben. En op dat de voorfz. dorpen ,
vlecken , buerfchappen en gehuchten , of Inwoonders van dien te min oorfake mogen hebben van excu-

fe, fo bevelen en belaften wy wel exprefTelijk mits
delen , allen Droften , Landt-droften , Cafteleynen ,
Maerfchalken , Grietmannen, Schoutenen allen anderen Officieren, Jufticieren, Gerechten en Ingefetenen van de platte landen , dat fö haeft fy by eenige van de naefte dorpen , vlecken , buerfchappen
of gehuchten , het fy by klokflag ( dewelke hen in
defen gevalle fonder ander confent of oorlof te verfoeken , toegelaten word te doen) of by ander manieren ter hulpe en afiiftentie tegen den vyand te ko, verfochteenig
of gefommeert
worden
, fy 'talsfelve
terftont men fonder
vertrek doen,
op pene
voorfz.
is. Bevelen ook allen Ritmeefteren , Ovcrften , Capiteynen ,Lieutenantcn , Bevelhebberen , voorts
allen gemeynen foldaten jegenwoordig in dienft van
de geünieerde landen wefende, en die noch hier namaels daer in aengenomen fullen tvorden , dat fy van
de voornoemde Officieren van den platten lande, of In^
gefetenen van de dorpen, vlecken, gehuchten en buerfchappen der felver , insgelijx ook van de Officieren, of
Magiftraten van de fteden verfocht zijnde , om den Ingefetenen van de platte landen , ofinwóonderen van
den fteden tegen den vyand te hulpe te komen en t' affifteren, 't felve fonder eenig dilay of vertrek doen , met
fuiken getal van ruyteren en foldaten als fy verfocht
fullen worden , en den nood en gelegentheyd van hare
garnifoenen en der faken fal mogen lijden , op pene dat
by gebreke van dien> en fy in weygeringe gevonden, fy
datelik gecalTeert of anders gecorrigeert fullen worden
na gelegentheyd der faken. Verbieden voorts wel ex*
preffelik allen Schoutcetten. Gerechten en Ingefetenen
der voorfz. landen, te reyfen inde fteden by den gemeenen vyand geoccupeert , om gevangens , heeften of andere goederen te rantfoeneren , of yet anders aldaer te
doen , fonder confent en op gelijke pene als voren.
En aengefien de foldaten van de gemeene vyanden
haer des te vryelijker op de zee , ftromen , rivieren, en
in de landen van de voorfz. geünieerde Provintien begeven ,om den pafferende luyden hare fchepen en goederen te nemen , den huysluyden en andere pafferende
perfonen, fo Ingefetenen als uytheemfe. te lichten ,
en weg te brengen , overmits fy pretenderen dat hun
quarticr gehouden behoort te worden, om meteen
maend folds los te gaen , endat daer doordemeefte
fchaden worden veroorfaekt, fo hebben wy verklaert
en verklaren by defen onfe meyninge en verftant niet
te wefen , dat jegens den genen die in dienft van de gemeene vyanden zijn , en in zee, of op de ftromen , rivieren ,ofte lande binnen de voorfz. geünieerde Provintien gevangen fullen worden , het zy by volk van
oorloge in dienft der landen wefende of yeraand anders, quartier gehouden fal worden , maer dat de luyden van oorloge yemant gevangen hebbende , te water
'ofte lande.gehouden fullen wefen den felven of in't exploict om te brengen, of de gevangens te levererrin
handen van de Staten in yeder Provintie , mits daer voren ontfangende een maend folds, om jegens den felven geprocedeert te worden, als tegen'openbare rovers
en ftraetfehenders. En indien andere Ingefetenen van
den lande geen foldaten wefende eenige van de voorfz.
vyanden vangen, fullen gehouden wefen defelveover te
leveren in handen voorfz. of van de ordinaris Officiers
hals-gerecht of jurifdi&ie hebbende; den welken, mitfgaders allen Jufticieren, Rechteren en Officieren van
de voorfz. landen,wy belaften en ordonneren daer over
exemplare ftraffe te doen in manieren als voren. En dit
al ten ware dat de voorfz. foldaten vanden vyand in de
voorfz. geünieerde landen quamen of bevonden worden in merkelijk getal met vendelen , of fonder vendelen, ten minften van vijftig foldaten te voet, ofte
peerde, of t' famen vermengt by den anderen wefende ,
geweert met fuik geweer als fy gemonftert zijn, of ruyter en foldaten gebéurt te dragen, en fy by haer hadden
een Capiteyn , Lieutenant , of Vendrager met zijn
velttijken, of dat fy-luyden in minder getal bevonden mochten worden met een Capiteyn , Lieutenant >
Vendrager of Sergeant , doende eenig convoy of
ander exploicl: van oorloge , en in fuiken gevalj Ie by haer hadden een pas-cedul van haer Overfte,
Capi-
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piteyn of ander commanderende ter plaetfe daer fy
fflp Ije&bcn ÏJICC bStetl Ütlïjazït bilt btït ^CJCUt
vani daen komen, in welken gevalle en anders niet @*t£$/ lipt digcïaitö aen De Staten generael ÖC»
't quartier
daen
ïs.v gehouden fal worden , gelijk voorheen ge- j 2.4. JX^artU gefcljjeben IjaDöe / onDfl* anDecen Dat

ïjate jiBajcftcnt ban <£ngeianö / öen ifrtm ban
^cljonebjal
3f)ocI De Caron / aen ïjacc tnogcnöe <£.
En op dat de vyand te beter uyt de voorfz. geünieerde landen gekeert , vervolgt, en achterhaelt gefonDen IjaöDc / om Defeïbc bccfcljcuDen fahen te.
mach worden , hebben wy geconfenteertèn confen- remonftacn. «^efelbe Jfeece ban &djoneujaI nu in
teren by defen , dat fo wel d'Oflicieren en Huysluyden ^oïlanö genomen 3tjnöe / en becfodjt iieuuenDe an*
van de Provintie , als de Ritmeefters en Capiteynen , Dtenrïe/ Ijeeft in öe Staten boonioémt öen 27.
Bevelhebberen en Soldaten in defelve liggende , en %Mi\ I naec geDanc cecommanoatte aen Defeïbc ge^
garnifoen houdende , den vyand ook buyten hare Pro- rapporteert/ en Daer na 't gene öiec na boïgt Dn
vintie indenaeft-by-liggende plaetfen, fofyhaerdaer gefc&ifte obecgclcbect.
begeven, of bevonden worden t' onthouden, fullen
mogen Toeken , vervolgen, apprehenderen, vangen , en
anders daer mede procederen fo voorfz. is : onvermindert nochtans een yeder van de Provincie in allen anderen faken hare gerechtigheyd , en fonder
dat deidve daer door in hare limitie of jurifdictie
eenich prejuditie falgefchieden.
Welke voorfz. Ordonnantie en Placcaet, wy willen dat ingaen fal en achtervolgt worden , teneynde
van acht dagen, na date dat 't felvein elke Provintie
gcpubliceert fal wefen , fonder dat van node fal
zijn den vyand daer van eenige andere denunciatie
te doen.
En ten éynde hier van niemand ignorantie preten*
dere, ontbieden en bevelen wy dat defealommein
de voorfchreven geünieerde landen fal worden gepubliceerc ter plaetfen daer men gewoonlik is publicatie
(Fol. ï8
' te doen. Ën belaften den Gouverneurs en Capiteynen
generael van de refpective Provintien , mitfgaders den
Admirael generael Onder wiens gefach dele Ordonnantie overtreden fal zijn , pfanderfints indien defelve daer van in gebreke of abfènt fullen wefen , by preventie den Rade van State , of Collegien fo van de Gedeputeerde Raden van de Staten in een yeder Provintie , als van de Admiraliteyten : ook den Cancelier ,
Prefidenten en Raden Provinciael, Advocaten Fifcael,
den Procureurs generael , Droften , Cafteleynen ,
Maerfchalken , Schouten en allen anderen Officieren,
Rechteren en Jufticieren van de voorfchreven Provintien, criminele Juftitie hebbende (diememdaer toe
refpective autorifeert , fo men verftaet dat de Privilegiën militaire en anderen in defe celferen en geen
plaets hebben ) mitfgaders allen Overften , Colonellen , Admiralen , Viceadmiralen , Ritmeefteren ,
Capiteynen , Officieren en Bevelhebberen , dat fy
defe onfe Ordonnantien en bevelen achtervolgen en
doen achtervolgen , procederen en doen procederen
jegens den Overtreders van dien, fonder gratie, faveur, diflimulatie , ofverdrach, tot executie van de
pene in defe vervat. Ordonneren mede welexpreffelijk , dat in alle defe queftien en procelTen die ter oorfake van de contraventie tegen defe onfe Ordonnantie
fullen worden, gemoveert , fommierlijk fal worden
geprocedeert , Recht en Juftitie geadminiftreert , of
anders en by faulte van dien , by ons of den Rade van
State , defelve fullen worden gedetermineert en geexcuteert tot koften van den genen die daer van de
kennifle heeft begonft te nemen , of behoort genomen
te hebben, die ook boven dien in fulke mulden fal
worden gecondemneert als wy , of die van den Rade
van State fullen arbitreren. Alfo wy't felve tot der
landen welftand nodich bevonden hebben.
Aldus gedaen in 's Gravenhage den 17, dagh Apriiis

hooggemelte Heeren voorge- fóappotf
ik mijne
EErfthebb
houden, e dat
alfo hare
Majefteyt wifte dat ik van ^StaT
meeninge was herwaerts over te komen , enwefende ten gene*
voor de lefte reyfe by haer den 28. Martij ,flilo vetert *net &*
leftleden , dede hare Majefteyt my de eere en begoft te 2~.eoflp*u
feggen, datfydikwils van fins was geweeft my tecom* hS9. t>p
oprechtigheyt van hare intentie in alle &?1 ^eer€
municeren
hare
actiën de, tot
confervatie en gemeene welvacrt tan fcura
van den ftaet des Nederlands. Derhalven fo was hare senöe«Gflj
Majefteyt wel begerende , dat ik de hooghgemelte jjajf^f.
Heeren Staten foude te kennen geven felfs , t gene ik geiaufc*
foude oordelen behoorlijk te wefen , 't welk ik van
haren monde foude verftaemen 't gene fy my veel breder foude geven by memorie , en is in fubftantie als
volgt.
Hare hooggemelte Majefteyt fegt dat fy nietgenoech
kan doleren , dat de Staten haer fo kleynen refpect toe
droegen, en dat alle de wereld wel hadde konnen llen ,
hoe veele wederwaerdigheden hare Luytenanten en
andere Gouverneurs, die fy van harent wegen hadde
overgefonden , hadden moeten verdragen.
Dat niet tegenftaende men met hare Majefteyt was
overkomen datmen niet foude handelen varft gene concerneerde het gemeene welvaren in 't ftuk van den oor*
log, fo te water als te lande, fonder den Raed van State,
dac aller faken van importantie buyten defelve Raed
wierden getracteert . fonder dat hare dienaers eenige
kennifle daer van hadden , daer door het trattaet ai*
re&elijk was gecontravenieerr.
Dat de Staten al te kleinen werk maekten van de intercefiïen > die hare Majefteyt by hen-luyden hadde gebruykt in faveur van eenige particulire perfonen, en dat
fy defelve in't minfte noyt eenig faveur hadden betoont.
Dat hare Majefteyt haer hielt gecffenfeert vermits de
kleyne forge , die de Staten droegen om de Steden van
Bergen op Soom en Ooftende te fortificeren : en dat fy
daer uyc niet anders konde afnemen, dan dat men de*
felve fteden in fo quaden geftalte wilde laten blijven,
op dat hare onderfaten , die daer binnen zijn , eenige
defaftre en oneere foude komen te ontfangen.
Dat hare Majefteyt was geinformeert dat men menigvuldige lofe treken en practijken hadde gebruykt orn
hare onderfaten by 't volk der voorfchreven Provintien tn haet te brengen.
Dat de Staten op de laetfte propofitien die den Hee^
re deBudly hen van wegen hare Majefteyt hadde gedaen, al te onweerdighjk en met al te ongerijmde
woorden en onbillike redenen hadden geantwoort.
Eyndelijk feyd hare Majefteytdat fy niet kan begrijpen > waer uyt haer dit mifverftant procedeerden , en
waerom de Staten Op haer fo kleynen regart namen, en
niet tegenftaende hare Majeft. hadde verftaen dat fy

fteunden op twe maximen of hooft-poinc~r.cn ,hen felver»
perfuaderende en inbeeldende dat hare Majeft. hen-luyden in fodanigen guaed van nood wendigheyd was aen-»
gehecht, dat fy hen met hare eygen verfekeringe niet
Ende beneden ftond: wyt bevel van mijne Heeren konde abandonneren , en ook dat fy felfs wel fo machStaten generael der vereenighde Nederlanden. En
tig en wel gelegen waren tot haer eygen defenfie, ter»
noch leger ftond: ter relatie van den Rade van State aenfien van hare fterke fteden en fïtuatie hares
der felver,
lands , dat fy hen felven wel konden befchermen en
Ondertekent
alle de wereld het hooft bieden.
Chr.Huygent.
Hare Majeft. feyde dat defe redenen en hooft-poincten feer krank waren, endatnadevernielingevande
Boch gebbcn öe Staten generael een placcaet Spaenfe vloot , daer eenige Princen van grote qualiuptgegeben op ]}tt uytïopen en Difo?ö?e nan tien teyt , geallieerden en vrienden des Coninks van Spanftïijg^üoïfte / banöate Den ^^ $p|üi£ if8o.
gien waren geweeft , die aen hare hooggemelte
was gpparapheerc

IV. Deel.
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Majefteyt
vaneen
volkomen [j bpanbeetl
op ïjact
fï^Ö Ijabbe
ƒ ï)i'eïbeu be
en
verfekertopeninge
accoort hadden
tuflehengedaen
haer en
den voornoempoojten becacnfïacï)
fïaö gefloten
/bebcn
IJlip^foCKingebatl
den Konink
met fodanige apparentie van oprechter tjupg tot ïjup£ Doo? De ganfdje fïaö /en bebcn aïle
meeninrje en goede völbrenginge (mits dat fy had- b^cembe perfonen boeg ïjacr nomen/ ban bonöcn
de willen fcheyden van haer fecours aendevoorfz. Pro- geencbacr CCnigcfUfpitteofardjtoaenopfêube |)cb*
vinden) dat fy haer fondertwijflfel , fonder henluyden ! ben mogen ballen / fïeïben bOO|t£ alle goebe 0;!Ö?e Op
wel koftebevryden, en fuiken verfeekerden vrede heb- \ be innomcnDcpCCfonen/bpfonDecbanDegencDicUpt
<E>cbcnter getoeucn/en aïbaer mettee bjoon gcïïomcn
ben voor fraér Rijke , als fy foude mogen wenfehen.
Nopende de perfuafie die fy hen felven fouden mo- bjaren / en fc&jcbcn ober tot anttoqojDc / bat fp met*
gen doen , van hare eygen macht , feyd hare Ma- ter tjulpe <8oDc£ Dcg 2tïmacï)tig'cn berftooptcn De
jefteyt ,dat fo de Staten met goed regard wilden fïaDtegengalïcacnfïagenDcg bpanD£ toel te betoa*
aenmerken , de partydigheden , die midden onder hen ren/ ten toare fade bat onbee eenigc foïöaten ban ïjet
regeren, fo mede in de particuliere Provinciën , en dat garnifocn ('tbjelhnn fo lange tijö fonber beranbe*
veele Steden in quade geftaltenifie zijn, ftaende de eene ringe Daer geïegen Ijabben ) pet feljupïen moctjee / en
tegen de andere, en dat menichwerven ydere Provin- bie Daer toe banDen bpanD moeïjten gccojrumpcect
cie dooreen byfondere humeur word getranfporteert , 5ijn/ofï)cnaenbcfc3ijbein Dicnfï ergeben öebbcn /
fulks datfy om eenheel geringe oorfake nieuwe partij- (£c. toaerom be peeren Staten ooft goeb boubcn ïjet
garnifocn te beranberen / en bleef baer mcDc Dien
digheden zijn opwerpende : en van dage tot dage meer
en meer tegen malkanderen vervreemden , fulx datmen acnfïacï) acötcr tuegen en be fïaD bctoaert en berfeniet kan wefen ineen ander redelijk difcours,of daer aert.
tegen is datelijk feer grote contrarieteyt van opinien en
<Den i s . 3£pjil font ben Ï5ttmecfïcr 5?>anï 25a;c ïïg- men ban
menichvuldige tweefpalt , daer de voornaemfte kracht genbe binnen Der ftab bergen op Eooin /een folbact öc (lab
anti/ bp
van alle Rijken is beftaende in een goet eendrachtich met eencn bjicf aen De ^ccreJBcctïcr3}oï)an ban€M' b ^etitutó
viltenen
accoort , daer door alle d'ingefetenen t'famen in goede Dcnbamcbeït / en liet l)eiii tuctcn/ïjoe Dat 130 fob in 2323ï
eenigheyt mogen worden onderhouden,als of den ftaet Daten ban ï)ct garnifocn ban 23crgcn-op-Êoom / lier bolk
en fenerc iluptcren ban fpne^ b?ocDcr^ E)arceï$ Icggenbe
der vooifchi even Provinciën machtichgenoech is om
bintien

fich te conferveren en ftaende te houden tegen 't geweld vaneen fo machtigen vyand , als daer is den Konink van Hifpanien , niet tegenftaende de fterkte der
lieden ,by komende door konfte of door nature, voornamelijk alsdie van alle buyten hulpeen fecours gedeliiuieert foude zijn.
Dit alles in confidentie genomen zijnde, is hare
Majefteyt noch verhopende dat de gemelte Heeren Staten fulleu overwegen hoe veele haer eygen welvaert
daer aen is gelegen , dat fy delibereren en foeken door
middelen van advijs en goeden raed te doen alTopieren,
fo veel als mogelijk is , dedifferentenen querellen , die
onder hen zijn , en in toekomende tijden te ftabilieren
een fodanige forme van gouvernement , die geene confufie en andere inconvenienten, die fy nu dragen , Zy
onderworpen.
Daer door hare Majefteyt foude mogen ontfangen
contentementenmoedom hen haer fecours te continueren ofte
,
beraetflagen door hare voorlïchtigheyd
en fonderlinge goetheyd, om hen in haer favoor en
haren befte te geven fodanige andere addreffe , als beft
dienlijk fal weien voor haren ftaet.
Ën te defen eynde heeft hare Majefteyt my wel expreffehjk belaft, mijne hoochgemelte Heeren de Staten
te verklaren , datfy willich is hen te continueren alle
goede en fincere affectie , en dat fy ook wel wilde dat fy
hen op haer betrouden , gemerkt fy verklaert dat haer
oogmerk noyt is geweeft of fal wefen anders, als te fien
henluyden wel gemainteneert en bevrijd van tyranme.
En de refte belangende, wenfehtfy henluyden alle te
farnen een goede eendrachtigheyt en unie, tot confufie
haerder vyanden } die fy ook houd voor de hare»
Ondertekent
NoeldeCayon.

ï^ier op Rebben be Staten gencraeï ter geïegenbec
tijb gcanttooojt / fo bp gefeï^ifte/ afê booj ïjace <&e*
bcputecrbc/gcnjutoptet geïegenbec pïaetfe fulïen
toerljalen.

23acr compangic / ïjebbcnoe V (amen een acnfïac!)
gcl)aD op een fïaD genaemt 23o?cl)ïoon/ geïegen m'c
ïanD ban ILupU/ Die ïjacr baa^ gcmifl ; in 't tocDcrom
fteecen na ï)acc garnifocn / ingenomen ïjaDDcn De
fiaD ban Cöinicn in 23?abanb/geïegcn aen een hïcpn
ïïibierhen genaemt be <0eebc / 't tocïït boo? be ftab
ïoopt / en ïepb befeïue fïab omtrent Dne mijlen bah
Hobeu / en ooh fo berre ban £>t. fSruucn / Dcfe fïaö

23er«en

oi?2oom«

(Fol. 19.]

$ommcganïi
een grote / ftaD/
begrrjpenDe
een nee' fiaD
gacn^getoeef!/
infpn
ijS eectijD^
een bermaerDc
maer i^ Dooj öet ophomen ban '^ ^ertogenbofcö
feer afgenomen. «2^e boo;noemDc töupteren en fol^
Daten / niet jcgcnftanbe binnen bcr feïber flab lagen
51 of 6 Benbeïen SpangiarDen / gcrachten in btfcb
bé f!ab / en obecbieïen bcfdïje ^pangiacben met
fulhcn fncïugljepD / ijaefï en furie/ Dat De Span*
giaerDcn niet tuetenDe Doe flerh De ingenomene
toaren/en öaer nictïtonncnDc in o?D|e fieUen / met
een bcrfcönchen upt De fiaD betïiepen / Daec toerter beeïe ban DooDgefïagen/ toepnige of gecne ge^
bangen genomen / en fp uecgen 3 Spanfe ©enbc^
ïcn / boo?tg pïonberben fp be ^ab en namen fo beeïe
bupt? mtbc aï^ fp ïaDcn honDcn / en öaefïen öaec
toeDcc ter fïaD upt/toant fp b?cef Den Daer in befet
te bJo^Den ban Den bpanb / en fp en nonben be fïaö
niet tjouDcn/aïg ïcggcnbe rontom in bpanben ïanb/
en togen aïfa metten bupt en bc bpt ^paenfe ge^
nomene ©enDcïcn na 23ergen-op-Eoom / De bpan^
Den namenfc tuffcöcn tocgen toaer met omtrent
400 mannen / Dan fp gerefoïbeert ^ijnDe Den bupt
niet te berïatcn / fïaenber met gctoclt boo? / en
Kotncn tocberom tot bergen / altoaer be bpe
Spaenfe ©enbeïen toerben behent/ trat fp Die aï*
Daer gefien ïjabbcn boo? be fïab inbc beïegcringc.
3£en ïefïcn ?Üpnï befc? jaerji guam btn ^jabc bzbon
betom up
ïoe
^ïjiïip^ ban ^oljcnlo tocberom in bcfe SLanbcn homt
lanb»
©nptSs
upt ^nptfïanb / öp toa^ met be anbere peeren
«éebeputecebe ( gelöït top beröacït Rebben ) cerfï
in ^enemerhen getocefï/ en toa£ baer na boojt^
gerepfï bp ben hertog ban Sarcn en anDcrc ^>uptfe
©o?ften ten Dïenfïe ban Def c HanDen / en boojtg
ooh bp fpnemoebec en b?icnben om fpnc epgene

©e£ bi?fflp Ö^bben ï)ier en baer aïtemet^ bcrDaeït ban
io.*crt/
Cpn'ïtoc
anös bers D<£nbcctc
be State
n cngcner
acïgc
ab'
affaiecn.
Dat cbcn
ben bpanD
fecret
aenfï
acu
op
berfebepben mifnoegen bat be- €oninginnc bah
gceffeopactt; «Lampen booj Ijanbcn ïjaDDDe
llaq;
/ toact ban fp De jffoa* Cngeïanb fyabbc op be Staten ban bcfe Hanöcn/
Camiwit. gifïraet feiber m IjaefïbcraDbcrtcerDcn/gelnftbc
ïBa* tocberom ooft bet mifnoegen bat be Staten gene?

gifïcatcn ban amfïerDam geïijfce abbertentic aen caeï en particulier öabbcn / om Dat l)ct tractact
ïjacr Dcb.cn / ten epnDe fplupDcn goebe toacht en toe* met Öaere .Jlöajcfïept gemaeftt / niet fulx toerDc on*
fïcïjt nemen / en op be bjeembe Die ïn be StaD qua*
afó'ttocï beïjoojbe/ bojöcrö bat ban be
men/ upt en in gingen goebe acftt fïaen fonben. DcrÖouDen
^ngeïfe bt feïjepen ban Defc s^cbcrïanDèn/fo ter Eee
«Dejfêagifïract ban Campcn / gcujue abbertentic aï^ in CngcïanD toerben gearrcfïccrt en acngctafï/
geftregcu Ijebhenbe ban berfebepben plaetfen/ bat be I onber MW ban ben ïjanöelbiebe^eöetïanbfcCoop*
ïupbeu

4*5
Vervolg' der Nederlandfe
Oorlogen.
Onder ftond , u Ed. feer geafFeclioriee

'■$*?'

rden de Staten
lunben op y&iftm of op ^pangien toaren ojijbenbe/ generael van de
vereenigde
Nederlanden
, lager ftond,
en meer anbereftoacïgljcDcnöieöagcIijfegboojbies ter ordonantie
van
de
voornoemde
Heeren
Staten ,
{en. &m aïïe toeïfce mi£-berfïanben tec nebec te kgondertekent,
gen / be Staten genccael goco gebonden ïjebben ecne
©e &tüi
iegatiete
feubenacnöarcHöajefïept; fjiec toe toer*
ten %mz-. oen genommeect en gecommitteerd Qfanftec^acob
rad fen
C. AerjJ'emr.
nenuge ban €gmonb / ^cece ban ïienenfcutcl) / IBeejïec
<®e mftettctte ben büdjfcDjeben (èefanten m?bs
<s>tïftzu ^ebafliaen ban 3lofen / en giacob ©aiïi/ iiaben
gegeben
b?a£ ban öcnnaboïgenbennujonb:
ban &tate. «I|aer bjecben mebe gegeben bjïeben ban
crcDcntte acn ïjacc iBajeftcnt / mit^gaberg ber*
«Enge*
fcïjepöen particuliere ujieben aen eenige ban öe boo^ Inftructie voor den edelen, erentfeften Jr. Jacob van
Egmont , Heer van Kenenburg , Sebaftiaen van Lonaemfïc peeren in <£figeïanb/ öie fpmeenöenöat
fen ,en Jacob Valk, Raden van State der vereenigde
bc gcnmeccbeïanbenbejïtoegebacntüacen/ baccfp
Nederlanden , van 't gene defelve Heeren lullen hebfabcuc bn berfocöten / om alleg tot een beter ennöc
te morren b?cngen. ^en b?tef aenïjarelfêajefïept
ben te remonftreren'aen de Koninklijke Majefteyt

toja£ ïuö'öcnDc aï£ boïeljt :

van Engeland
, en de Heeren van haren Rade in 't generael en particulier.

53:jcbeit
M E-vrouwe, wy (enden tegen woord ich in EngeE voorfi. Gefanten (uilen voor-eer.ft en voor-al
taan vet
land ,de Heeren Jacob van Egmond , Heere tot
aen hare voorfz. Majefteyt van wegen de Staten
ïentieban Kenenburch, &c. Sebaftiaen Lofen en Jacob Valk,
van
de
geünieerde Nederlanden doen behoorlijke geMa- biedenifie.
» om van on^ent wegen aen uwegroten
oen^fl?[en ^a£*en van §tateeenige
remonftrantien van feer
len beïio^ jefteyt te doen
En overleverende hare brieven van credentie, Tulmrujimre gewichte voor defe landen , behoudeniffe van onfen
len voorts verklaren , dat de Heeren Staten generael
sclanli"' ^taet en dienft van uwe Majefteyt , fo ten aenfien van
't gevolg van de daed als anderfins, biddende feer der der voorfz.Provintien zijn onderrichten geinformeert,
moedelijk dat uwe Majefteyt believe defelve goed ge- hoe dat alle de fchepen defer landen, onderfaten en
hoor te geven , genadelijk daer op te letten , en op koopluyden, op Weften trafiquerende, komende van
defelve remonftrantien te geven een goede vruchtbare Weften , of der waerts varende , vallende in handen van
en kort befluyt en refolutie , fodanich als wy verwach- eenige fchepen van 001 loge van hare Majefteyt, óf de
tende zijn van uwe Majefteyt, en mach geenfins uyt gene die by hare Majefteyts dienaers of onderfaten toezijn , worden gevoert na eenige havenen van
^eftelt zijn, fonder 't geheele verderf van defe landen geruft
en ondienfte van uwe Majefteyt j hier mede kulfende 't voorfz. Koninkrijke.
Dat van gelijken alle de fchepen, die door gelegentuwe Koninklijke Majefteyts handen , bidden wy den
heyd
van de wind , of om andere redenen in Engeland
Almogenden Schepper , Me-vrouwe , te bewaren den
Troon van uwe Majefteyt in grootheyd , billikheyd , bedwongen zijn of begeeren te havenen, aldaer werden gearrefteert en aengehouden.
fterkte en gerechticheyd , in den Hagedeni^.Mey,
Dat daer-en-boven 't meerendeel van de fchepen,
ifoo. en
die
in der manieren voorfz. aengehaelt , gearrefteert i
was geparapheert^
en aengehouden zijn, worden ontladen, eenige van
\. Oldenbarnevett 3 yt.
d'eene haven in d*ander , de eygenaers of hare agenten
Onder ftond,u\ve Majefteyts feer ootmoedige diena- ontvoert, en anderfins gehandelt , min of meer als of.
ren ,de Staten generael der vereenigde Nederlanden , de fchepen en ingeladen goeden waren verbeurt , en
den eerft-nemende toegeeygent.
lager ftond, ter ordonantie van de voornoemde Heeren Staten generael ,
En alfo de voorfz. Heeren Staten generael niet konnen weten de redenen van de voorfz. onbehoorlijke;
en was ondertekent ,
proceduren, dat (y daerom zijn veroorfaekt geweeft
C. Jtrfftm.
aen hare Majefteyt hen-luyden af te veerdigen, om haer
Majefteyt te bidden , dat de kooplieden en (chippers
Koniritichfte
Doorluch
de
aen
was
Het opfehrift
haer afgenomen goederen en fchepen , kofteloos en
ginne van Engeland»
fchadeloos Werden gereftitueert , en dat ordre gegeven
werde , dat voortaen geen fchepen of goederen meer
53)e B^iffibc aen beboomaemfïe peeren m 't $of werden ingebracht, aengehouden , gearrefteert, of
ban öace Ukajeftcpt in Cngcïanö/ bra^ Uipbenbe anderfins in haer reyfe verhindert.
nïDité :
Tot welken eynde fy haer Majefteyt fullen vertonen^
.ïRifTibe
Yn Heeren, de noot die dwingt ons om aen hare dat de Nederlanden van alle oude tijden hebben beban De
feeeren
Majefteyt over te geven een remonftrantie van ge- ftaen in negotiatie en trarijke over zee.
En dat generalijlc het welvaren van defelve Neder,^ta;en
wichte fo
, ten aenfien van 't gevolg en de behoudegenerael
niffe
van
onfen
ftaet,
ten
welken
eynde
wy
in
Engeland
landen ,ook in tijde vanpeys, geheelijk dependeerc
aen be
gefonden hebben de Heere Jacob van Egmond fchild- van den vryen cours en voortgank van den koophanbon;*
naeinlk knaep , en Heere van Kenenburch , &c. Sebaftiaen
del met vremde natiën, infonderheyd van den lande
peeren tn van Lofen , en Jacob Valk , Raden van State» En
van Holland, Zeland, en andere, die t'lamengeuni(onderlinge liefde die uwe E. eert wefende , d'oorloge tegen den Konink van SpanbattOaa" wy zm verkkert van de onfen
ftaet zijt dragende , wy gien moeten voeren.
jeftept ban tot de behoudeniffe van
«Enge*
Want alfo defelve landen begaeft zijn met goede habidden uwe Ed» feer hertelijken dat uw' E. believe de
lanb»
voorfz. onfe Gefanten behulpelijk te zijn en de goede
venen en rivieren, fo om in de landen de koopmanhand te bieden, op dat hare Majefteyt goedertierlijk fchap te brengen , als om voorts defelve by middel van
believe hen goede audiëntie te verleenen, endathaer de rivieren en havenen te diftribueren. Dat defelve ter
believe een genadich befluyt en refolutie te nemen op oorfake van dien zijn gepeupleert , niet na advenant van
ons verfoek na den nood van de faken en den tijd (die de plaetfe , maer van de fchip-vaert en koop-vaert , daer
geen uytftel noch weygeringe toelaet ) vereyfeht , ge- by het meerendeel van de ingefetenen van de voorfz,
lijk onfe voornoemde Gefanten u Ed. breederte ver- landen haer onderhoud hebben gehad.
Sulks dat defelve landen ontbloot wefende van de
fden fullen geven , die wy daerom met behoorlijke
credentie voorfien hebben , en ons hier op betrouwen- fchipvaert en van de koophandel, mitsgaders van de
de ,bidden wy den Almogenden Schepper , mijn Hee- manufacturen en andere faken daer afdependerende,
ren in een lange gefontheyd en in een gelukfalig leven ook in tijde van volkomen peys en vrede niet fouden
te willen behouden, in denHagedenij.Mey 15S9. konnen in profperiteyt en welvaert fubfifteren , noch
haer (elven voeden en onderhouden.
en was geparapheert
Dat de landen veel min konnen verdragen in defe tef. Qldenbarmvelt , vt.
genwoordige inlandfe oorloge gefruftreert te worden
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van de navigatie en trafijke,. daer in het meerendeel
van de middelen en macht van den lande beftact,
En alfo de NederlandfeProvintienin'tgeneraelen
befonder altijd feer forchvuldich hebben geweeft , om
in 't ontfangen en hulden van de Princen en Heeren
der felye te befpreken , dat haer privilegiën en gerechtigheden fouden werden gemainteneert , fo hebben
in 't befonder ook defelve Princen doen beloven en
fweeren de conditien , 't welvaren van den lande , en
de vrye navigatie en trafij ke concernerende.
En fo wanneer de Pi ineen yet ter contrarie hebben
willen doen, dat de voorfz landen hen altijd daer tegen hebben geopponeert, en fo veele gedaen dat de verhinderingen enbeletfelen van dentreyn van de koopmanschap werden afgedaen.
■ Welke aengemerkt , en befonder dat de natuyrlijke
redenen en wetten mede brengen, niet alleenlijk dat
de navigatie en trafijke behoort vry te vvefen , maer
ook dat een yegelijke Provintie, ftad enprivaetperfoon foektfijn welvaren , en fijn ruineen bederffenis te
verhoeden.
Dat daerom de Heeren Staten betrouwen , dat hare
Majefteyt wel onderricht wefende van denftaetengeJegentheyd defer landen, geenfins fal gedogen, dat
de fchepen defer landen eenigen hinder of beletfel
voortaen fal worden gedaen , en dat by hare Majefteyt
fulke ordre fal werden gegeven , dat degeintereffeerde

{'chippers en koopluyden fullen hare fchepen en goeden
wedergegeven werden , en voorts van 't gene in eeniger
manieren gealieneert is , vergolden en gerecompenfeert, 't welk de voornoemde Staten haer Majefteyc
ootmoedelijk bidden.
Rn voor fo veele daer tegen foude mogen gefeyd
worden, dat haer Majefteyc niet begeert te gedogen,
dat op Spangien of Portugael , en andere landen die
dsn Konink van Spangien zijn onderworpen , worde
gedaen eenige toevoer , trafijk , of koopmanfehap ,
nadien haer Majefteyt uyt oorfaek of ten verfoek van
defe landen foude met den Konink van Spangien getreden zijn in vyandfehap en oorloge. Sullen verklaren
dat fy laft hebben van wegen de Heeren .Staten haer
Majefteyt feer hoochlijk te bedanken, dat haer belieft
heeft tot bewaerniffe van haer Koninkrijken, totbefchermenis van de geünieerde Nederlanden , en de
geheele Chriftenheyd ten beften, de wapenen tegens
den voorfz. Konink aen te nemen.
(Tol. *°-> Maer dat daer uyt ( onder correctie van haer Majefteyt) niet kan volgen , dat fonder openbare verkondinge van oorloge , en verbod van de trafijke, de koopluyden haer goeden ontnomen fouden worden , die
daer van hebben rechtveerdige oorfake van ignorantie.
Behalven dat gelijkewel , of fchoon openbare verkondinge gefchied ware . niet konnen aengehaelt of
verbeurt gemaekt worden de goeden , dewelke by manier van retour uyt Spangien komen.
Niet alleenlijk mitfdien in Spangien geen advertentie daer af is gedaen, maer ook door dien dat geen reden is, dat de vyand in Spangien verfterkt foude worden met de goederen die alfo uytgevoert zijn, en de
koopluyden van defe landen toekomen.
D3t de fchippers , koopluyden , en onderfaten van
defe landen des te meer reden hebben om te klagen ,
aengefien dacfy bevinden , dat die van Dantzik , Denemark, engeneralijkdeoofterfefteden, mittgaders
de Franfoyfe , Schotten en andere , vryelijk zijn de zee
frequenterende , en op Spangien of Portugael varen ,
fonder dat defelve bekommeringe of beletfel , als dien
van defe landen , by de fchepen van haer Majefteyt , ofin haer Koninkrijk gedaen word. ■
Waer door, boven de ruine dewelke door d'oorloge
van felfs wordgecaufeert , ookdiverfievanneeringe,
en vertrek van de koopluyden , fchippers , boorsgefellen , fchips-timmerluyden , fmeden , lijndraeyers,
i'eylmakers, en volgens alle andere manufadturiers en
neenngen daer aen dependerende, met de fchepen,
gefchut en andere toebehoorten , uyt defe landen werd
veroorfaekt.
Sonder dat den vyand eenige afbreuk of fchade word
gedaen door de voorfchreven beletfelen, en verbie-

den
alleen.van te negotierea en te kandelen voor defe tanden
Want 't is notoir , dat evenwel de handelinge en trafijke werd gedreven , als andere natiën toegelaten word
op Spangien en Portugael te traóteren , en dat alfo
door den felven de Konink van Spangien gedient word
van allerhande goederen i fchepen, fchipsvolk, gefchut ,amraonitien , en 'andere nootelijkheden , meerder dan uyt defe landen foude konnen worden gedaen,
en daer boven geaffifteert in fijne rollen en ongelden,
te meer aengefien het meerendeel van alle foorten van
koopmanfehap, die óp weften gevoert worden , uyt
de oofterfe landen komen.
Maer gefchied den Konink van Spangien daer aen
groot voordeel, dat fyn vyandenbyalfulke indirecte
wegen en middelen fo grootelijks worden gekrenkt,
en haer inkomen en macht vermindert.
Sulks dat in allen gevalle de ordre foude behoren
gegeven te worden , dat generalijk een yegelijk de
vaert op Spangien en Portugael verboden word , en de
voorfieninge gedaen dat defelve ook met effect belet
mochte worden.
Maer nadien haer Majefteyt die refolutie niet heeft
belieft te nemen , en dat hare Majefteyt redenen en
confideratien heeft , waerom fy niet raedfaem foude
vinden gelijke refolutie te nemen, endatdaer-en-boven niet wel mogelijk foude zijn defelve generale refolutie ter executie te ftellen, befonder in regard van de
vaert achter Schotland om , dat die niet mogelijk is te
beletten, als van ouden tijden is verftaen : dat ook
geene reden is dat hare Majefteyt degeunieerde Nederlanden, die fo langdurigen bloedigen oorlog hebben
gefuftineert , en daer door den Konink van Spangien
verhindert van andere Chriftelijke Koninkrijken en
landen te invaderen , alleen belet foude willen doen
in de vrye trafijke en navigatie , heteenigfteunfelharer faken , daer in fy over fulks boven andere behoorden gebenificeert te worden.
En voor fo veel voorts aengaet , dat defer landen
ingefetenen, tegens den Konink van Spangien in oorloge wefende , niet behoren op de landen in zijn fubjectie wefende te negotieren. Dat d'ervarentheyd van
-de tegenwoordige oorloge defe landen heeft geleert,
dat fy hen , niet tegenftaende de vryheyt van de trafijke , wel hebben konnen mainteneren.
En dat niet alleen de voorfz. trafijke met voorgaende
confent en ordre van den landen onderhouden, daer
in geen hinder of prejudicie heeft gedaen , meer veel
eer dat de continuatie van den handel en trafijke is den
eenigen middel geweeft om defe landen tegens de gemeene vyanden te befchermen , en de gemeene fake
ftaende te houden.
Dat fy daerom ook noyt hebben konnen verftaen ,
dat fy het middel , 't welk hen geeft God de Heere
door nature en gelegentheyt van den lande , fouden
behoren te verwerpen, en dat fy niet fouden trecken
de commoditeyten , die fy van de vyand tegen zijn wil
en dank komen te genieten.
Befonder nadien het geheel evident en notoir is,
dat, ceflerende de negotiatie en trafijke, ook fullen
uyt defe landen getranfporteert worden , alle de fchepen en macht van defelve , endaer-en-bovenhetland
van de inwoonderen ontbloot, en de middelen van
gelde bekomen. In alle welke faken niet alleen het
welvaren, maer ook de defenfie van defe geünieerde
landen beftaet, alfo fonder 't felve de landen hen niet
fouden konnen befchermen tegens d' uytterfte ruine
en bederffenis , daer mede fy fouden overvallen worden als boven.dat niet alleenlijk belet en aengetaft worBehalven
den ,de fchepen komende uyt Spangien en Portugael,
of derwaerts varende : maer ook de fchepen die na
zijn.
Vrankrijk
En kan gedeftineert
by pertinente declaratie bewefen worden ,
dat de fchade, dewelke d' ingefetenen defer landen ,
by 't gene voor verhaeltis, hebben geleden federt 3
jaren herwaerts , bedraegt meer als 3000000 ponden,
en dat behalven deconfequentie, die daer uyt volgt,
voor fo veel daer uyt word gecaufeertdenotoirlijke
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En hoewel notoir is door wien en Om wat redenen
alle de onbehoorlijke proceduren , populaire factien
En om 'cfelve tebewijfen, fullen de voorfchrcven en fediticn onder den eemeencn volke , muyterye , alteratien en ongehoorfaemhedert örtder den volke van
gefanten in handen van hare Majefteyt overleveren de
voorfz. declaratie van alle de voorfz. befchadigtheyd oorloge in defe landen gebruykt zijn, en dat defelve
pertinentelijk verklaert en gediftingueert , die hen by principalijk hebben gedient om te verdrucken het
de kooplieden fal werden geadminiftreert.
recht en d'autoriteyt van de Staten , fo fullen nochtans
Haer Majefteyt feerinftantelijk biddende, dathaer de voorfz. gecommitteerde niet nalaten uytdruckelijk
believe de koopluydén refpe&ivelijk haer fehepen en en vrymoedelijk te verklaren , dat de brieven van den
goederen te doen en laten volgen , kolteloos en fcha* Grave van Lycefter van den 10. Junij if 87;aen Junius
deloos , en daer over in faken daer 't fclve van node *t felye zijn mede brengende , dat daer aen geen
ander
wefen fal , defelve laten wedervaren korte en goede bewijs is gebrekende.
adminiftratie van juftitie. En dat hare Majefteyt believe
Het gene den Gouverneur Ruflel fo inde ftede van
op de navigatie en trafljke.fulkeordreteftellen, ten Middelburch als in de ftede van Vliflïngen , dooree*
cynde alle de voorfz. befchadigtheden , mitsgaders de nige feditieufen , in conformite van den felven brief *
disordren en inconvenienten, die daer uyt gefchapen
heeft geattenteert in den jare ijS/. heeft 't felve ook
waren te volgen , worden geweert en verhoed : im- genoechfaem aen den dach gebracht, fo veelede pomers dat defer landen onderfaten in de voorfz. navipulaire factien aengaet»
gatie en trafljke niet meer worden verhindert nochte
*tGene met de garnifoenen van der Veer en Armuybelet , als de onderfaten van den Konink van Denemerden , ook met de garnifoenen van Medenblik , en ten
ken , Oofterfe fteden , Schottenen Franeoyfen, niet leften met den garnifoen van Geertruydenberg by den
verfwijgende hare Majefteyt dat de exceflen en fcha- voorfz. Ruflel , fo in perfoon als brieven en Gefanten
den die den Ingefetenen van defe landen aireede aen- is gehandelt , heeft genoechfaem mede gebracht, door
gedaen zijn , en dagelijks aengedaen worden , fogroot wiens toedoen de muyteryen onder het volk van oor-*
en exorbitant zijn, dat defelve langer niet zijn te to- loge zijn veroorfaekt.
lereren. Aldus gedaen en gerefolveert ter vergadeEn hoewel defelve alteratien en muyteryen hebben
gehad
een pretext van hare Majefteyt daer mede dienft
ringe van de voornoemde Heeren Staten in 's Gravente doen , fo foude nochtans te feer flecht zijn geweeft*
hageden ij. dachMey, anno 1589*
dat men niet te voren foude hebben overdacht , dac
was geparapheert ,
den gemeenen vyand daer onder zijn profijt (oude
y* van Oldmbamevdr vt.
doen , als gebleken is , fo in 't ftuk van Willemftad ,
met de handelinge van Sucquet, het voornemen van
Beneden ftont, ter ordonantie van de voornoemde
Renchy in Naerden , en ten leften met de fchandelijkc
en
Heeren Staten ,
en fchadelijke uytkomfte van de ftede en het garnifoen
van Geertruydenberg.
was ondertekent,
Sult ook uytdruckelijk verklaren dat de gene, die
C. Aerfenr.
alderbeft in defe landen tot hand-houdinge van degemeene fake en hare Majefteyts dienft zijn gerefolveert
SSiÖaïtatt oefe boojnoembe mfïcuctie Ribben be en geaffectioneert , van het begin der onbehoorlijke
Staten boojnoemt / öats aBeiommitteecbe noclj proceduren , niet anders hebben konnen oordelen ,
of ook als noch niet anders oordelen konnen , of in alle
meöe
gerr'-^n
fenetememocien/
omöenbaernate
teguïeteiï in Cjeijaïïc öun pet mocöte bejegenen ban de fteden , in dewelke de populaire factien tegen de
ïjace JBajefïept of öc $eecen ban öacenïlabe/ in wettelijke Overheden de overhand gekregen hebben ,
'tgenerael
particulier/
batopbecfcöep* als van gelijken de frontier-fteden , in dewelke de folben pointtenof in
en 'tacticulen
Daer en
inaïtemetgtegeng
daten hen tegens de Staten van den lande en hare wetöefeïüe Heecen Staten genecael ftoangöeben en
tige Overheden in muyteryen en alteratien geftelt hebquefïien gcmaüecct toaten/ met ïafï om De actiën
ben, zijn in notoir en evident perieul geftelt gevreeft
bei? peeren Staten geneeael in allen bjpmocbeujRen van te nemen een gelijke uytkomfte , als die van Geeren bpfonDecïp te juflificecen / baec toe befeïbe meöe
truydenberg genomen hebben , daer van niet alleen
gegeben toojben / befhteften/ acten| infojmatien haer Majefteyt en de Heeren van haren Rade , maer
en gefcïjnftcn Daec toe nooig luefenDe : entoacenbe ook hare Majefteyts onderfaten in defe landen gefonboo?fcb?êben
memoden begcrjpenbe 't gene giet: na den tijdelijk genoechfame remonftrancie is gedaen geboïgt:
weeft , gelijk niet alleen verfcheyden brieven aen haef
Majefteyt en de Heeren van haer Majefteyts Rade ,
ook der Staten gefchriften aen den Heere Grave
maer
D' Actiën van de Heeren Staten fullen fy-luyden in
allen vrymoedelijk en befonderlijk juftificeren en van Lycefter , aen den Baron van Willugby , den Baverdedigen , fo uyt de remonftrantien aen den Heere
ron van Bukhoift , en den Heere Johan Noritz fuccefGrave van Lycefter , in den jare ifStf. tot verfcheyden fivelijk by de Staten in 't generael en particulier overtijden by de Staten gedaen , uyt den inhouden van de
gegeven ,medebrengen, en daer beneffens demon- (Fo!.2r.j
brieven van den 4.Februarij 1 5#7.uy t de refolutien den delinge conferentien met defelve Heeren tot meerHeereBaron vanBukhorft op fyn overgegeven poinclen maels daer op gehouden.
By wat wegen de wettelijke autöriteyt van de Staten
gegeven , uyt de nader declaratie op de voorfz. brieven van den 4. Febr. aen den felven Heere gelsvert , en van de Gouverneurs der particulire Provinciën is
uyt de remonftrantien by de Heeren Staten van Hol- gcimpieteert geweeft , om tuflTchen de principalen
land ter wederkomfte van den Grave van Lycefter in fcheuringen, divifïen en jaloufientedoen waiTen* is
den jare i^^.gedaen, en de gedrukte juftificatie van gebleken uyt de doleantien by zijn Excellentie van
dien , uyt de eygen juftificatie van de complicen van Naflau en den Heere Grave van Nieuwenaer,den voornoemden Heere Baron van Bukhorft overgelevert , en
den feditieufen handel binnen Leyden voorgenomen ,
uyt de memorie van den Heere Ortel, in den jare if8S. uyt de brieven van den Heere Graef Willem van Nafmede gegeven : uyt de mifliven daer op aen haer Maje- fau en de Staten van Vriefland aen hare Majefteyt gefteyt gevolgt , uyt de antwoord gemaekt en overge- fonden , waer uyt niemand foude konnen oordelen
levert op de propofitie van den Baron van Willugby in anders te konnen volgen , dan der landen ruine, door
Martio anno 1588. met de dedu&ie gemaekt op de de proceduren die by eenige dienaren van hare Majefteyt ,en door eenige gepretendeerde geaffectioneerde
proceduren van Sonoy en fyne adherenten , uyt de
confeflie van Sucquet, uyt den placcate gemaekt te- tot haren dienft , in defe landen zijn gedreven gegens de verraders en fchelmen van Geertruydenberg ,
weeft.
Dat de faken niet gerecht en tot eenigheyt gebrachs
uyt de gefchriften gemaekt fo op 't gene by den Heere
Willugby , als by den Heere Bodley , en ten laeften.by werden , fullen fy-luyden verklaren te gefchieden om
den Heere Caron is overgeleverc.
twee principale redenen. Als in deneerften, dat op
grote verminderinge en diverfïe van alle handelinge
en trafijke.

Jftetnos
I tien l)oo»
be (öcfaiu
ten Der
Zeeven
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scnetael /
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jiEVajcft»
■ban du
gelang

& n 4

fo

Scs en Twintichfle Boek.
4i8

koopiups
boojfj.
ben ouiöe

fo langdurig vervolg van de Staten aen hare Majefteyt,, bcrbocgen na <£ngeïanb / btmffafë bt C ^CCtCn
om te hebben een publijkeacte van defadvoy van alle gtcamimtteert 000^5. b!Cbaubefcïanöenbci1l?a
ert|ï vöefauten
toerben
gefonben/
om
be
peeren
<6efanten
te
affi' te afftpi:»
gemeenen
den
onder
populaire fa&ien en feditien
ren/ tnöe
ftcren
met
goebc infïcuctiein'tgenefpljarelBaje*
volke , en van de muyteryen , alteratien en ongehoorfaemheden onder den volke van oorloge ( als niet fïept te lafte ftabben te becftïaren / rattende bc iie* roetenbe
konnende ftrecken dan tot haer Majeftey ts ondienft ea gotiatic en ttafijfte ban öefe lanben / mitfgabcr£ be De
faken
be*
negac
trafpe
particuliere öeöuctic en beu)ii$ ban be fcljabe / bie ti&tte
en
ban befe
der landen ruine) de Staten 't felvcuiec hebben konb'ingefetenen ban befe ïanben $ aengebaen / ban be lanrjeti en
nen impetreren.
Ten tweeden , dat men fiet dat de principale auteurs onberfaten ban fiare l&ajefïeutboo?öetaenï)aïen/
beroben en plunbcren ban öare fcljepen engoebcn. ben
fclebcn
wilt
van alle het quaed , fo wel in Engeland als in defe lan©e peeren Staten gcnerael aböertentic genre* baubteiu
den van wegen haer Majefteyt worden gefupporteert ,
en de oprechte geafFectioneerde tot den dienft van gen öcbbenbe bat bare Jfèajcfïept ban <ïcngeïanb
hare Majefteyt en de landen , van alle conditien en ban meeninge mag een %tnc ban nuaïitept Ijetober tcfenben/ die tegen ben 25. iBepftilo
qnaliteyten/met menichvuldige reprochen verdrukt i»aert$J
veten
in
ïfoUanb foube $ijn/ benben racöfacm bat
en gciojuricert worden.
öicjJ
niet
tcgenfïaenbe be boojf}. öarc<eefantcnm
De remedicn om alles te rechten fullen de Gecomalle
biïigentie fouöen bojdcren / achtende bat b?
mitteerde uytde voorfz. fchriften , en femmierlijk uyt
boo?f3. oberfcomfte Oac r öooj niet beracljtert / maec
de lette brieven aen hare Majeft. gefchreven op'trtuk
van Geettruydenberg openen , mitfgaders uythetleftc beeï eer gebojbert foube tooien / en bat alfo alle
mrêbetftanbcn te beter ter neber gelrpb fouben toer*
pou;cl, van de antwoorde den Heere van Caron geben. &o 5ón be boojfj. 45efanten ben 18. IBeu ont*
geven ,en daer by perfülercn.
fangen öebüenbe aüe öare bepefcï)enuptbeu#age
Op 't gene hsn-luyden van eenige handelinge met bettcocnen/ en btn ai. baer aentoUiDiddelburdj
©e^fo
den wanden foude mogen, voorgeflagen worden:
gearribeert: aïtoaer fp beboic gebaen öebben tot be famen bet i
fullen 'fy-luyden hen behelpen met de voorgaende de- toerufïingc ban be fcfcym ban oojïoge tot öace bfïtrechen
jftecrer»
pefchen daer op gedaen , en met de befte redenen juilificeren, dat de Staten haer Majefteyts begeerte daer repfe nodig/ mibbeïertijb fo 3tju fp fo bp be f eeren ur.it ben
gceominitteecbe fêaberi ban be Staten bah Ze*
m niet hebben konnen toeftaen.
lonb.
«gratenna
ïanb / atë bp be ffêagifrraet ban uaibdeïburcï) aen* föage
Cagea
tra't
van
inhoud
den
van
verandering
de
Nopende
<5het : fullen verklaren dat de Staten niet anders be gcfodjt getoeeft/ om tcmiïïcntemcbiercnopfrHcc

gceren,
dan dat 'tfelve
wordonderhou
Hen
en punduelijk
dat aen
aen haer
eeen
den en
en achtervolgt
achtervolgt,« en
dat
haer fvde
fyde daer
daer in
in geen
mangel fal weien.
Sonder dat fy-luyden tot eenige veranderinge in 't
kleyn noch in 't groot fullen verftaen, nocheyndelijk,
noch op believen, dan fo verre haer Majefteyt belieft
hen -luyden yet te openen, (uilen 't felve begeerenautentijktlijk by gefchnft , om overgefonden te worden
aen den Staten.
Sullen ir.fiftereu ten eynde het fecours compleet gemaekt , in defe landen, compleet gefonden en gehouden worde , in conformite van het tractaet , en dat
met dca aldereerften , alfo de maend Junius is aenitaende , en dat tegen den j. Junij in defe landen word
verwacht hot volle getal van het beloofde fecours, fo
te peerd als te voet.
Sullen uyt de ftucken hen-luyden mede gegeven,
van 't gene gehandelt is geweid met den Heere Norits,
juftifkeren de handelinge der Staten dies aengaende,
en verklaren , dat hoewel noyt refolutie genomen of
confent gedragen is om eenige fchepen van oorloge
tot de voorfz. fake te fenden uyt defe landen, overmits de grote lallen, die defe landen tot refiftentie van
de
vyanden te water moeten dragen , nochtans daer
to
oede hope van vruchtbarige refolutie was, ten
ware het nemen van de fchepen van defe landen in Engeland, toe fo groten fchade van de landen , vele goede luyden haddc gedegouteert , en der landen macht
feer gekrenkt en vermindert.
g'
Alle welke poinclen
, of eenige van dien, de gecommitteerde fullen gebruyken , na gelegentheyd ,
en tot haer difcretie, alleenlijk by forme van informatie en advertentie, en anders niet, alfo de. Staten
niet verftaen der landen faken , elders dan binnen defelve landen, by conteftatie doenjuftificeren. Aldus
gedaen ter vergadeiïnge van de voornoemde Staten in
'sGravenhage, den 12. Mey, anno 1589.
was geparapheert ,
. J. van Qldenbarncvelt vt.

Onder ftont, ter ordonantie van defelve , en
was ondertekent,

bifferent/
't^Of
fóntfanh
hit ban
narttllffcÖCH
ïiiftihhoïiisuvf
h^fti^^n 3ijnbe
tn.is*.
ban
^oïlaub en gerefeil
tiie
B>ibbeïü
urg : ^Obintiacï
gefpwten

upt fafie ban bat bie ban hc\\ ^obe ban ifolïanb ber*
fïonben / üAt Ie fuftitie aï te feer toag grbilipenbeert
en te hojt gebaeu / baer boo? fp ecnen Stirgemec^
fïer of anber ban te JiBagiflxaet / boo^ tem n 3Deur=
macröer genacmt Me. fouten / albaer booj
JIBibbdburg öabbcn ban be ftacpe boen nemen en
gebanftenjfc bjecö boeren na^^aben^anc/ ba^c
tegen bie ban IiteibbeHiHtgtoebet eenige anbertge^
app,?eöenbeert öabben/ op toclft becfoeft fp-ïupben
be peeren Staten generaeï / tïaeb ban &tate / en
Staten ban ^oïïanb grabberteert tybbeix/ bpbijf
miffibcn. €n alfo be peeren Staten generaeï nef*
feng herman banïlobenbnrg/ öabben geeommit*
teert ban ben ftoopïupben ban toegen Eeïanb&p=
mon 91arperf5. f erbupn/ en bat befelbe ïjemtoag
e rcufcrenbe met metteïijfte rebenen/ fo $ bp be ftoop^
ïupben bcrtoiflicöt ftietet ban USancöeron ftoop

pXrbujnt |
Slafpertf
ejecufeert
trnn ban
WA plaeu]
om iïl bc booifj. ©etbUpn^ plaetfe mebe te lai'b/enfa

I man/
|repfen/ baer ban fp be Staten mebe geabbcttcert
|ïjebben. 5^eni6.i^cpbebjinbgoebVBefenbe/ 5ljn ntttteert
|fp mctbebOO^.ftoopïupbentOt^iiffingentTcÖCCp fe luerö
I gegaen/ en bciI28. te '$ <é?abcfetibe acngefromcn /
biin
| en boo^t^ be£ anbemi baeeij^ tot Eonben gcarri* ï>ictee
gecont*
beert. <©en tbjeebe

n 3l«nij 5Ün fp boo^ «ïiBr. Daniël ton.
ïtogier^ be^ aeïjternoen^ omtrent b?ie nren met Momlja
een ftoetfe te^obegeöacïten bpöarcüBajefteptge*
introbnecert / bie öen-ïupben minlijk ontfangen /
faiiten
goebertierlijft aengcljoo?t ïjacr-ïupben piopofitie btentie,
hebben
bn
jc|K« aue
(confomi Dare infïructie) monbeïinge geöacn Du
Mt.
^Sebafï
/ een rebene
baer op
iaenenEofen
met feer
goebe
benuam
en batoojb*/
fp bie
n/ geantto
ban öarèn Öabe foube ïafï geben metijen-ïupöen no=
penbe beberfoeïjte falten in communicatie te hamen;
bit gefcöiebe terp^efentie ban ben i^reforierüMo^iï
25uc|)ïep / groten fübmirael/ JBiIo^b ^outoarb/
ben o5?abe ban ^erbp / ben <6jabe ban lïDojmont/
ben groten <£l)ambetïaen jHt)irou:b J|nnfbon / ^ic
3|can ^oret/ ^ic faemj^fficcofl/ benj>ecretari^
JIDoïIep en eenige anbere peeren/ en onberanDcc
ooft ben 23aron ïfêilïugbp.

5Den gecommitte
4. Sfunij /erbe
Uiefenbe
maenbacï)/ 50'n be
boojfs.
in communicat
ie getoeefi
met be peeren Haben ban öarejf^ajeflept/ namens
lijft: met ben groten Canceïier/ ben groten ^refotiet/
ben groten Hbmiraeï / IMo?b ^unf bon / mu
©rigeewn
\r©a?c0
foebbm be boomocmbe peeren Staten
graten
V
ïojbtfobDam/ JBiïo|b23uftDo^ft/ ben M>ecteiati$
generaeï gecommittee'rt ^erman fóobenburcö Wolk"/ müheg en iïorjiet<s/
en boon ingaen tot
?ómmlttes iwopman/ cn^pmonjarperfs.f erbupn ïïaeb en
tca Mtuge fCreforiec bet ftab Ji&ibbeïbmg / om öen mebe te be communicatie/ Deeft ben groten C€tefotiet ge*
C. Aerjfenr.
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fpjoftcn op ben peefoon ban ben §ctte ban <3ite\l
( Die fp met baec genomen babben ) fcggcnbe bat bp
in bc ceebentie niet toa£ beemeït / begetenbe baec?
om bat Defclüe Ijem ntcta$gecommittectbe foube
blagen commifTie
: maec aféójbinacté
aflifient/*met
tcgenfïaenbe
ijp
t^abbe
en gcnecael
; fuïftg ge?
fcïtteb i£ ; baer na liccft ben Cteforier berfoebt bat
fp fouöen betftïarett; becmogeng ben buef tianbeu
flaeb ban ^tate / baec fp upt becfïaen babben bat
fp bacr gefonben toaren om baer iBajefïeptenbe
ïfecten te infonncren ban ben fïaet ban ben ïanbc:
bacr op fp fepben bat fa bate «ÊD. ben pet beliefbe te
blagen / bat fp baec op fouben anttooo^ben na ijace
bcfïe toctenfeïtap / en bat Den uncf toag in biet mee?
ninge gefebjeben / en niet Datfê gefonben maten om
ban baec fdben net te berftïaren/ enbat'tfelbcte
toijtïoopicö foube 5ijn / <fc. ^atfp'tfommietban
Öacen iafl / baec tnebefpoanDeïfecren Staten ge?
necael gefonben toacen / baec jfeajefïcpt ïiabben
monbeïing becftïaett en fcbnfteïp obecgegeben /
tn bat fp tui baec maren om te becfïaen mat baec
<ï5b. ijen fonben bebeben te feggen / becfefteebe eene
goebe ccfoïutic / conform be meeninge ban be ;èta?
ten. <5>acc na bjaegben fp of fp geen anbee lafï bab*
ben/ en of fp geen comntifTic babben/ ban afteenïijft
't gene
ceebentiecommunicecen
ujieben (upt hcacïtt
ban betoelfte
fp
biel bemaebten
en fp?eften
/ maec
niet negotieccnofbefïunten) mebe bjaebten : bat
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te becmoeben toa£ bat fp'bjeeoec ïafï tnofïen bebben/
a$ toefenbc 't geeclnüeecbe / bcïangenbebecefïitu?
tie ban be fdjepen en befebabigtbeben / niet ban eene
faïbeitatie/ en geen fafte ban &tate/ baeefpmebe
afgebeccbicïjt fouben jijn / en obec fulftg ontoaerbig
fulften foïemnele ïegatie ; bjagenbe met een / of fp
ook gelafï maten f anttooojben en fatiffactie te ge?
ben op 't gunb bate €b. tegeng be ïanben in bietge?
ïijhe faften fouben toitten pjetenbeten / baec toe fp
fepben becï fïof en occafïe te bebben / fuïftö bate <6b.
becflonben toeï te bebocen / betogle fp quanten om te
becepfeben be befcljabigtbeben bie be ^ebeeïanben
oebaen tnoebtensgn. 3©aecopbeboo?f5.(6cfanten
fepben/ be ctebentie-bnef aengaenbe/ bat in biec
boegen ooft alïeenlgft bp tjace jÉbjefïeptg <6efanten
in be Bebeclanbenbifttotïgtoaggenegotieectenge*
Öanbelt / en fo pet te befïupten toace becmogeng
ïtace infïcuctie bat fp 't feïöe fouben gefïant boen ban
toegen bate nBeefïerg : bat bare lafï niet toag te
acljten boo? een fïmpeïe foïïicitatie s maec booj een
fafte ban fïate/ en bat ban fuïftec importantie/ bat
fonbec baec in (fonbeclinge be bfyc tcafrjfte bp be
5ee aengaenbe ) beboo^nft booten te toerben/ ben
fïaet ban baren lanbe met ftonbe befïaen / en bat
fïuft ban beboo?ïijftc competentie ban 't fecoutg ban
Jjare iBajefïept ooft gtoteïijftg ben fïaet mag tra*
fcenbe / bat'be Staten Ijen-lupDec Meeftetg niet
pjefupponecen of toeten bat bp ben bunnen cenige
«éngeïfebe natie toaren befctjaDicïit getoeefï/ offp
toacen gccontentecct : bat ooft baccom tot fuïftg
geen ïafï gegeocn ftonbe toecben/ fuïftg ooft niet ge?
fyupfteïbft 3bnbe / na eenige aubece bifcoutfen bp
Itaec <£b. gemobeert/ nopenbe be baect op ,èpan?
gien/ bat bare J^ajefïept om be ïanben toiioanbe
§eeccn Staten
inbcoo'jïogesijnbe/
fetjepen
moebt Ocbeïpen
/ bat baec in baarnet
bib?e£ en bace
mu?
nitte ban oorloge / ben bpanb toegeboect toojbenbe/
toacen gebonben / en bat fp baecom babben gebaen
aïwö bp ben bacen met Coïfton toa^ gebaen getoeefï/
en bat bace JMajeflept ooft mibbeï babbe tot een
gocbe pepg te gecaften fonbec ben- ïupben/ % c. Jöaec
) geïegentbepb
op bp be tioo?!"5.
na
üan^efanten
faften / geanttooojb
bifcoucecenbetoecbe
op be/ bU

en ecbibecen toaec ban fp reparatie en o|b?e toaren
becfoeftenbe / becoecenbe be faftc bec ftoopïupben en
negotiatie / aïfo be ftoopïupben nocb met geceeb toa*
een getoeefï om be pectinente beeïaratie obcctele?
becen : mitfgaberg toaer in fyet befect ban bet R*
courjS ban bare jDajefïept baec ban fp be becbüllaige
babben berfoebt / foube befïaen / om 'tfeïbc ge*
fien/ f c <Ön fo fp baer toe aïlcgecrbcn boo? een p/in*
cipael ban be 2000 mannen enóoopcerbenboojöe
repfe ban po^tugaeï geempïopcert / toaer ban ben
tijb toa£ geecpiceert / begecrenbc Defdbc toeberge*
fonben tetoo|ben: fepben eenige peeren bat fp meen?
ben bat ben tt}b nocb ïiep l en m allen geüaïïe bat be?
feïbe tegen bare opanben mcbegeimpïopeetttoicr?
ben. <£n booj 't fcljepben rjitamcn mebc op 't beïcg
ban <J3eertcupbenberg/ 'ttoelft fp fepben ontoijffe*
Ujft aengegrepen te 31311 getoeefï / fonber ftenniffe
ban bare BSajcfïcpt^ Huptcnant en oxibcte bie*
naetó/ en ooft ban ben ÖaDcban^tatefcïf^/ be?
felbe fafte feereraggererenbe/ en feggcnbc Dat bare
JÜBajefïept / b^bbenbe fo groten intcrefï in ben fïant
ber ^eberïanbfe faften / begecröe boïftomcntltjft
onbecriebt te ^tjnban be geïegentbepb bec feïberfle?
be. 3©aer op be^cbfcïanDfeaBefanten fepben/ bat
't berlic£ ber feïber fïebe (ïBeertrupbenbcrg / be Jata?
ten en 't b*4të ban j^affatt / nacfï acngiuft / en bat
toeï foube bïrjften boo2 toien^ fautc 't fVIoe toare ge*
beurt : bocb bat be fafte niet fïout ter ftenniffc of ju*
bicature ban bare jjl5ajefïent of bare€b. maec bat
baec af in be geunieecbe ^obinticn foube moeten
gebanbeït too^ben/ boïgen^ De ceebtenbanbeïan?
ben/ en ooft be fafte baec gcbaUcn synbe / beftont*
febappen ban alïeé baec ooft mofren gebonDen en
genomen too^ben : p?efentecenöe niettemin baec &b.
bp toege ban onbecricljtiuge te bcbuccccn be gele*
gentbepb ban 't fU£cc£ ban be faften / toaec bp fp
fonben fïen bat be staten gocbe cebenen babben ge?
bab/ ban te boen/ bat fp gebaen babben : cnjnn
aïfo boo? bie tijb gefebepben / en bebüen be ï^eecen
Staten ban aïie 't gene bcn-ïupben bejegent toa^/
obecgefcb?eben.
€ec top nu bbjbec banbeïen ban 't gene be boo?f5.
^Befanten ban toegen be ïf eecen Staten aïbaec üo$*
bet Rebben uptgeciebt / fttHen top ï)icc cenige ge*
febiebeniffen tuffeben en omttent befetbben gebaïïeu
becbaïen. ^a bat be $)cctog ban ^acma met bet
gatnifocn ban <ï3eertrupbenberg bcracco?beect toa^/
geïijft top berbaeït bobben / en batfe \}et loon en be?
taïinge ban baer betraberpeontfangen babben/ fo
5ijn felben
fp baer bage
upt/baer
cnig<6?abeïiarclüan4Banfbeït
xen
in getogen / Ijeeft baer in be
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n^ r^n
öenCWtog
ban ©ar*
ntgeteie/3
gertrge ce

.JiBagifïraet beranbert/ en öoo?t^opaUcgo^b?egc? Doetu
fielt/ be fïab becfïccfttenbegcfcbotcnb?cfTebonio?
mentujft boen cepareren. SJoban 3Bingfeït bte baec
binnen babbe gecommanbeect / en fufïineerbe bat
bp geen geïb ban ben ifectog oan IDatma babbe toil*
ïen ontfangen / en bat bP met 30 foïöaten toag
betoaert getoeefï / ten tr^be aïg fyn €rceHentic be
fïab befcl}oot / alfo be muptincecberg bcm niet be?
ttouben / toocb binnen S3jèba j aïtoacc ÖP ban fijne
ccebitenren geaccefïecct toecbe / en t£ epnbeftjft baec
na b?p geïaten en tn <£ngcïanb geftomen / bace bp
boor fyne gocbe toienben fo tieeïc l)ecft toeten te toege
te brengen (alö ooft <£bade£ ^oning^ ) bat bp bace
b?p gebïebcn i$ en bem onfcbitïbigt / ïcggenbe be
fc^ulb aïleg op be Staten / bp i$ au. 1 597. tot aTaft£
in 3Hnboïofpcn boob gefeïjoten / betoijle bp bem al*
baec toat te ïicbtbeecbeïtjft ongetoapent bloot be*
gaf. cföa bat tfBanfbcIt nu aïïe^ binnen «Bcertcup*
Denberg in o?b?e gefïcït fjaböe / fo ftregen De Staten
abbertentie bat'er groot apparact gemaeftt toecbe
bp
ben bpanb om befïabbanifcufben te belegeren/
fh'nctie
bie
baec
in
geboubcn
foube
mogen
too^ben/
en bebattecenbe bet geaïïegeerbeccempcïban€oï? toant bP beeïe toagen£ met OÜ^-ftrupt / febeepgfïon / met beftïaclj bat be febcpen ban be gcuniecc: b?uggen/ ammouttie ban oojïogebau^Inttoccpeii
be $2Qbintien aengeflagen toiecben / en wiet bie ban
fonb binnen '£ ^ectogeitbofcb t\sec mijlen baec
(©ofllanb/ ©?anftnjft/ §c. 5^acc op gefepb toetbe af
ban baen gelegen/ bieban'£èo:togcnbofcbbcbfu
be toaecbepb anbecg te toefen / en jijn epnbeïöft baec
aï baec gcof gefebnt ep öe mccltt brengen / en' men
op boo? bie tijb gefcljepben / bat be dBefanten bec becfïonb
ooft Dat upt'tlanDbanHupfttetoatecge?
Staten particuïiecftj^ fowben bpgcfdfêiftejïellcn/ bjaebt toag tot 03^abe / een gcoote meniebte ban
bcttlit
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ïirupt m ftcgd£ bic ban baec boo?t<? met 40.
toagenggeu?acï>t maten Dmncn '^ J&ettagcnbofcl) /
aïmaec poft mees ban 3000. uiepne manbeng
gemaeftt maren om aérbe mebe te Dragen / fn\U$
Dat men booj fefter ïjicïb bat be bpanb ban meninge
ma£ eene bcïcgccinge 000? beïjanb te nemen/ bec*
Ijalben be Staten be pïaetfen Daec omtrent/ te toe*
ten / J]f eufben / 23ommeï / (©o^cum / en be &cban*
fen/ ïiafïeeïen/ fokten/ aï£ïDccftenbam/^ou*
beren en anbere met boojract ban rogge/ animo*
uitte en anbere nootbmft fa beïc fp inbec ïjaefï fton*
ben en moerjten / boojfïen ïjebben/ mant |jct feïjeen
Dat Ijp 't cp bic cwactiecen gemunt Ijabbc : be jkca*
ten jjabben Den <£omimfTat$ ban De monfïetinge
Sflpfjcr ban <H>ijft gefonben tot 45o2cum / om be
Compagnie ban hopman oSoofen 23aeft /ïcggenbe
binnen ofcojcum / te monfïeren / en bacr na tjem te
boen treeften binnen ütcecïjt / melfte monfieemge
gefejjieb 3ijnbe ben 17. JKBep öe£ mojgeng bjocg/
la toatèn fp bacr na aï gereet om te bectreeften / ïjeb*
bmbe fjare parften£ op ïjarc ruggen ïjangenbe/
maer De 25urgemecfïecen uan<6ojcumljebbcnben
CommifTan^ aengefept / bat fu geenftng bJilben toe
laten bat Op boo? bic tnb bc foïöaten bacr upt nemen
foube / bcmijïe ben bpanb aïreebe fcer fïeeft geftomen
ma$ bao£ be fdjan^ <&oubctcn/ en batïjpDefeïbc
urrfteïnft toaö befeïjietenbe / baerom bace bo^gec^
feec ontffeïc en oncufïig maren / enfobefoïbaten
«pt tcoeften/ bjeefocn fp boojmcerbetonrufïeon*,
Der De bo?gecen / en öoeme ï Den <£ommifTar$ ben
23uegemeefteren aenfcpDc tjet emfucljbebeïDatïjp
fjaöae om be ftnecötcnnaHtcedjttefenDen/ miï*
Denfp't feïüe geenfïn£ toe laten 000? enaï eer fp na*
Der fcïmfccïijfte tijbinge foubcn ïjebben ontfangen
ban fijn €rccïïentie en be peeren Staten/ aenben
meïftcn fp-ïieben aïreebe eenen bobe met fcjmjben
ïjabben gefonben / en alfa bc <£ommüTatig bicp niet
j'cgcufïaenbe
fijn bebeï begcerbe
baren
fepben
fp aïfometgecefoïbcett
te sijn /boojt
batfetebic
niet/
miïben ïaten bertceeften / en gaben ïjem tot bien
eiinbe acte om ïjem mebe te mogen becantmoojDen.
3g>c£ anberen DaegïjgrwamDe tijbinge bat bebooj*
fcï^cbenfcïjanfe ban ^oubecen ban ben bpanb met
appointemente berobert ma£ / 't toeïft fuïften bjeèfe
maeftte / bat ïjetacbeptgboïft/ bic maren meeften*
bc acn 't fo?t Betftenbam/ aï begonben te berïopen.
3£aec na ïjeeft
men becfïaen bat De bpanbenïjen
aïom baec omtrent en boo?t£ na i^eufben ïjebben
berfpjept/ in meèningeom DefeïbefteDetebetmee*
fleren / en Dooj ïange beïegeringe ïjen tot obergaen
te Dmingen/ öet &afïeeï3loebefïepncnaïïeanDete
jJFojtceflTen m trien nuactiere in te nemen / Docïjmp
fïiïïen ïjier na Dacc bjecDer ban ïjanDeïcn / en be ge*
ïcgcntïicpb bet fafte ftïaerïijft te Hennen gebeu*
m& öebbcn berïjaeït ftet fnccc$ banbe^paenfe
©ïotc tegen De fóonmginne ban €ngeïanb enfjet
feïbe Öijfte. <Den ïïacb ban €ngcïaub in Deïiberatie
geïepbïjebbe
nbe/ op'taengeben ban ben berjaeg*
Den ïioninft ban
$o£tugaeï ^on ^Cntonio / om ben
üonitia ban ^»pangien feïf£ toerft te gebcn in fnn
epgenc ïanben / en 't bier te ontfïcften in fijn epgen
ïjup^/ fijn epïanbenintencmen/ Dan Detrafgue
ban 3jnbien te beletten / en fo't mogeïtjft mare
©onugaeï te boen teboïteten/ baec tocbeboo^.
lioninft <^on ^Cntonio grote (jope en üerfcöepbene
ccmanfïcantien ober gaf/ en meenden battet nu
Den recöten tija ma5 om fui^ te Doen / aengeflen De
cèpaenfe ©loot Die men onberminïrjft geaeftt öaDbe /
boo?
<&abc$ ftracötige ïjanb te niet geftomen ma^/
23eracti fijne
Capitepnen/folbaten en bootfgefcïïen meeflen*
lKöo*öeeJ[ omgeftomen/ beeïe gebangen genomen/ en
mnh um ooft fijn boojcacb ban bictuaïie / artilïerie / biifc
$Snnm mm enaUeano«gercctfcöapbccïorenentefcDan*
hmitJS Degemaeftt/ en be ücrtenbau fijne onberfaten ber*
toten te fïagen/ fo i^ na becfcïiepbene beraetffagingegoeb.
e?KL öcbonöcn ( öoemeïbe opinien ecrfl feer berfchepben
loge aen té toacen / aïfo baec feer grote fmarig&epb en pcrijfteï
toen. in fcöeen geïegen te mcfen / eenen fo machtigen ëo*
tentaet en J&face in fijne epgene ^oninftttjften te

gaen befpnngen / gcmetnt tie gtoote macht ban
geïb/ bie Ijp te toegemifï te brengen/ boojDcn ïjan*
bel op fïnbien en De
Die fjp baer ban
ftreeg/ en baec tegen föceforen
be grote ftofien / bte be baen
ïio*
ningmne baer aen foube ïeggen / een ©ïote bec*
maerté te fenben/ 't meïft fonberïinge gebjeben mcro
Doo? Den ÖiDDer francopp ©?aeft/Die feer bermaert
ma^ Doo? be feer öeerïijftc bopagie bic Ï)P ter %ce ge*
baen öabbe in be Enuber-5ce/ enbanbaccboo?r^
contom be geljceïe ftïoot De^ ^JecDrijag / Die ooft
baer toe bemecgt öaDDe Den bibber <$i£ %a\ym
^oritj/ bemeïfte fo bernaemt ma^iube^ojloge
te ïanbc aïgöen anberen ter 5ee / befc ban meenben
Dat fp tot ©liffingenban De ïkoninginne feïbe een ta*
meïijfte ^cmaDe fouDcn meten te mege te béngen/
bp aïbien De ftoninginne maer Daec toe öen miïDe
ïecnen eenige fetjepen/ mitfgabcc^ cenfommeban
2 of 300000. gulDenö aen geïbe / Derefïeberöoop^
ten
DaeegoeDeb
0, te
megefp teDooj
brengen
: en afé^ienDcnen
nu ïjet con mebe-t,eeDer
fent toa£ geD?a^
gen/ fo tybbm fp ooit aengeljouDenombnebente
ïjebben acn De peeren Staten ban ^eberïanb/ ten
epnDe Defeïbe mebe De IjanD Daer aen fouDen öouben/
om aïfo be <0o?loge ban Daec te Dibecteren natjet
erempeï Der iïomepnen / Demeïfte in Öare meefïe
fmarigljeDen en <©o?ïoge Die fp op ïjarcnboDem in
fïtaïien moefien boeren/ &cipïo in ICfcicam fon=«
Den / om Die ban €arr öago te beDmingen / en öa*
ren ^anibaï tljup^ upt ^taïien te ontbieDen.
^e föoninginne ban €ngeïanD beecDigbe baec
toe af na ^eberïanb om bit te beneerfïigen ben Öib*
bec ^orit^ / aengerien ÖP feïbe in meeninge ma^
befc bopagie aen te nemen/ acïjtenbe bat ï)P baer*
om te betec fnn beboic boen foube in befe fafte. ïfP $
in ^ebeeïanb geftomen en ïjeeft fijne pjopofïtie aï*
baer gebaen in ben Öabe ban Staten ben 16. ^o=bemb?i^/ geïijft top in 'tboo?gaenbeboeftberöaeït
ïjebben. ®en 12. ^ecembn'^ baec na beeft öp ooft
in be Staten genecaeïbenaboïgenbep?opofjtiegej>
baen.
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ban Deit
MYne Heeren, hare Majeft^ my als Ambafladeur beur
, herwaerts over fendende , heeft my bevolen U
E E. van harent wegen hertelijk te begroeten, en
duyfent fout te bedanken > van de goede forge die
gy-luyden gedragen hebt , van in d'abfentie van de
vergaderinge van dit Collegie dien laft gegeven en ge- aertöe
laten tehebben j aen den Raed van State , en andere Siobatt
e&otitjS
(dewelke toeftaet goede correfpondentie te houden genecael»
metdefelve, en welke tevreden zijn geweeft meteen Staten
veerdige vlijtigheyd ten verfoeke van hare Majefteyt,
van hier te laten vertrecken en van hier na Engeland
tegen de Spangiaerts te fenden fekcr getal van foldaten
behalven haer ordinaris feeours , fo mede om 't vorderen van de krijgsapparaten, en't fenden der oorlogfehepen tegen den aenftoot en geweld des gemeenen
vyands, waer door met (inguliere voorfienigheydent
goedertieren genade van God, zijn des fins verhindert en fijn krachten als verdelgt zijn, fo dat hare
Majeft. de gedaehteniffe daer van behouden , en in een
gelijke nood fich betonen falveerdig en gereet te zijn
om u-lieden te aflifteren , gelijk allcde wereld bekene
is , de fingulire affeclie van hare Majeft. tot defe ver- .
eenigde Provintien , door een veerdige wille om u*
lieden een fo treffelijk feeours te verlenen, dat hec
felve met u eygen krachten vervoegt zijnde, baftanc
fal wefen om defe landen te befchermen tegen de
macht van u doodgefworen en machtigen vyand , en
van gelijken dis te bevryden van de tyrannyeen jok
deffelfs. Behalven dit, om niet onbeproefc te laten
eenig eerlijk middel , welk foude mogen ftrecken
t' uwen goede en behoudeniffe , en tot rufte van defe
goede Provinciën, na fo lange bedroefde troublen ,
gedurende dewelke, den goeden God hunmiracu- (Fol.ij.)
leufelijk heefc befchermt, fo heeft hare Majeft* niec
onderlaten, op|t inftantelijk verfoeken van de vyand
felfs , te treden in communicatie van een vredehandelinge, na voorgaende advertenfie door een expreffen
Ambaffadeur acn VE. gefonden, van de oorfake
redenen
en
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redenen defelve daer roe moverende, met hope die te omgebracht , fitt ook fijne vJcuiaille , artillerie,
effectueren ten goede en vrede van defe landen, en boskruyt en alle andsre voorraet verloren, en ce
fchande gemaekt, en de harten van fijne onderdanen
door dien middel alle achterklappers alle occafie te begants
verflagen, in voegen dat het te denken ftaet,
nemen ,van calumnieren en lafteren , gelijk of defeive onder den fchijn van u-lieden te befchermen , ; niet dat fy haerfecrfwaerlijk wederom fullen laten tot fuiken dans lijden. De hiftorien getuygen
anders gefocht hadde , als defe landen onder hare fub- hoe lichtelijk men Hifpanien heeft konnen ons mede,
invaderen 3
jeótie te brengen , of gelijk den vyand haer heeft wil- felfs als dacr fuik een apparentie niet en was om geafTi,
vrede-handel
aenlienlijken
len abuferen met defen
meenende defelve op fuik een wijfc in flaep te wiegen , fleert te werden, gelijk als nu. Aengefïen het nn/condat fy haer faken niet verforgt , noch tot haer defenfie tentement dat men heeft in Portugael en andere toeordre geftelt foude hebben, voor dat hy fijn aenflag vallen van fijn Koninkrijken : uyt oorfake van 't onop haer Krone en Rijke foude hebben in 'c werk ge- rechtveerdig befit d'er landen, die hy door bedwank
ftelt, Gy zijt daer van genoeg geinformeert mijn Hee- onder fijn jok houd, en om de tyrannie in 't werk geftelt door d'inqüifiteurs en andere , in alle fijn gouver't gene , dat u-lieden door den Ambafren , volgens
en anderfints van fijne intentie is gead verteert,
fadeur
nementen enlanden. Enderhalven, dit alles geconfidereert
zijnde
, heeft haer voornoemde Majeft. als een
invreefe
,
houdende
hoede
haer
op
fich
dat defelve
PrincelTe
,
dien
uwen tegen woordigen ftaet bekent is,
en vermoeden van 't genedaer naopde vrede-handelinge gevolgt is, fich heeft geprepareert ter defenfie , en verftaen en door de uytkomfte gefïen heeft de proen om te voorkomen de pradtiquen en aenflagen van ceduren en 't fucces van uwe faken, kennende uwe
alle hare vyanden . inlandfe en buytenlandfe , gelijk middelen , macht en begeerte , u-lieden fo wel met
tnetter daed voor- alle de wereld gebleken heeft, en haeradvys of raed, als met hare middelen weet te aflïdat den goeden Godt ( die fijn verkorene noytheefc fteren, my belaft u- lieden te vertonen, mijne Heeren, defe hare opinie van de occurrenten en voorverlaten ) kennende d'oprechtigheyd van 't heroique
en vromoedige harte van hare gemelte Majeft. als een
ledenefaken, gelijk mede vau'c gene, dat noch volware befchermerfle van fijne fake, heeft belieft door
gen mag. Met famen 't gene haer 't raedfaemfte
de krachten deffelfs , als inftrumenten gehecht aen en voorderlijkft dunkt te wefen , en voor defe reyfe
fijn Goddclijken wille en voorfichtigheyd hem te laten voorgenomen heeft een goed deel van uwc krachten te
dienen , die met fijn fterke hand fuik een vreefe en employeren tot defe over zeefe oorloge , welkers uytkomfte, met de hulpe Godes , u-lieden niet als een
verfchrickinge heeft gejaegt in de harten van fijne
merkelijk
voordeel kan toebrengen. So dat hare geonvyanden, dat hy hen alle niet tegenftaende haer
melte Majeft. alle faken, met eert uytgenomen, met
verwinnelijke macht, als gants vermorfelt , verftroyt
en te gronde geworpen, en haer vrefelijkearmeyete behoorlijke confideratie overwogen hebbende, fiet
niet gemaekt heeft, vernielende het meeftendeel on- en bemerkt, dat nadatfyherwaerts over deonkoften
der de kullen van haer Coninkrijkevan Yrland, be- van e,en fel en langdurig oorloge heeft gedragen , niet
tuygende dat de Heere dieheeft willen werpen inde fonder menigvuldige innerlijke confufien , fy noch
handen van hare voornoemde Majeft. waer door haer het hooft bieden en haer oppoferen moet tegen alle
pemicieufe aenflagen te fchande gemaekt en van haer aenflagen en invafien des vyands , uwe middelen alleen
ontdekt en aen den dag gebrocht zijn, haer bedrogen zijn -niet fuflïfant , fonder veel tijds en goede occafien
boosheyd , welke alcans ook aen alle Princen des we- teverliefen, om in 't werk te ftellen , een fo groten
relds genoeg bekent zijn , een fake die metter daed fo en fwaren aenflag. So ift dat defelve hare Majeft» om te
veel voordeels by brengt als de vernielinge van haer tonen de continuatie van de vlijtige forg , die fy altijd
krachten. Hare voornoemde Majeft. dan fiende , dat heeft gehad, en noch is hebbende voor u welvaren ,
het jegenwoordelijk tijd was om nieuwe raetflagen te en de behoudeniffe van dat goede befwaerde volk , en
maken, en dat.fy geadvifeert wefende, fo wel van 'haer refolutie van te affifteeren en mainteneren voor fo
hare als uwe fyde over de befte middelen om defen veel als God Almachtig believen fal fijn genade uyt te
Spaenfen hoogmoet te dempen , en die inhabil te ma- ftorten over de gereformcei de Kerken , en die gene,
ken om weder yetwes fulks te atteriteren , en defe fa- welke profefiie doen van het Euaugelium : van gelijken
ke verfcheydenmael met haren raed in deliberatie ge- de goede hand daer aen te houden , ten eynde deCe
leyd hebbende , na dat fy die wel onderfocht en over- Provintien mogen werden gemainteneert ;in hare privilegiën en vry heden : en met alle goede vrientfehap
leyd hadde, is fy van advijs geworden: fo om de
en
correfpondentie
, tuffchen haer Koninkrijke en
macht des Spanjaerts , als in regard van fijne fchaten
middelen met de avantagie of voordeel , dat hy in de- defe Nederlanden , en d'onderfaten , van d'een en
fe Provinticn heeft, die hy befit, en om de krachtige d'andere fyde, fonder te trachten na eenige ambitie ,
fteden die hy herwaerts overheeft, fijne intentien glorie, nydigheyd, of revenge. Haer voornoemde
herwaerts over niet te breken , overleggende de krach- Majeft. is van meeninge u-liedert te ontlaften van de
ten, onkoftca en langen tijd , die men moet hebben en grootfte onkoften , van den eerften aenflag en krygstocht, employerende daer toe haer eygen krachten,
employeren om. defelve te wege te brengen, 't welk
enfinancie
daer toe van node zijnde, fonder u-lieden
der ervarentheyd van 't voorledene ons klaerlijk heeft
bewefen : Maer ter contrarie dat heteenige middel meer te perffen , als den ftaet van uwe middelen fachom hem in macht te boven te gaen, enhemminont- telijk fal konnen verdragen : niet twijfelende goede
fien te maken van alle fijn nabuy ren, is hem te atta- vrienden , of gy-luyden fult hier in voortaen betrachten ,'t gene de importantie van eenefohoogwigtige
in
te ontfteken
'hetin vuyr
landen,
eygen
queren in fijn
hemde
nemen,
te
uytkomfte
vereyfehen fal, en defe oorloge continueeylanden
fijn
,
huys
fijn eygen
rende, udevoir en uyterfte befte fult aenwenden,
trafiquen van.de Indien te beletten , en fo 't mogelijk
is, Portugael te doen revolteren. Het is waer dat het om die met haer goet beleyt te voeren. Op 't welke uin fchijn wel grote fwarigheden in fich hebben fal , lieden believen fal my te verklaren uwe opinien en ineen fo machtigen Princc in fijn eygen Coninkrijken te tentien , op dat hare Majeft. met den eerften dacr van
gaen befpringen , gemerkt de grote verfpteydingeen verwittigt mach werden , nademael defe fake geeri
uytfpanninge fijner domainen , de menichte van fijn dilay lijden mach, en op dat fy mach fien den bereyden wille en veerdigheyd van O E E. om te vorderen
bondgenoten en aliantien , en 't goet fucces van fijne de verloflinge van defe geaffligeerde landen , en om
proceduren» Van gelijke foudet een fchandelijke
traegheyd wefen , onverfocht te laten eenigen aen- het gemeene volk te foulageren en te verfterken , met
flag ,die foude mogen ftrecken tot prejudicie van een eene fekere hope, tot eenige goede uytkomfte , van
fo dangireufen en peftilentialen vyand, endatprinci- defe lange en bange troublen , en bloedige oorloge ,
palijk, nademael de fake tot noch toe f© goeden ftreckende tot een ruyne defer landen. Waermede gyvoortgank heeft gehad , tot dat men heeft gcfien den luyden , behalven de eere, lof en credit, welk gyondergank en vernielinge van de Vloot, die men luyden hier door verkrygen fult , een fingulier conmeende onwinnelijk te zijn , endeCapiteynen, fol- tentement aen hare Majeft. en alle Koningen, Prindaten en bootsgcfellen daer van gevangen genomen en
cen, en Republijken5 houdende de party e van de
voor-
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Ses en Tvintichffe Boek.
* "voornoemde fake , de cccafïe fult geven , om defen

ft

loffelijken handel te fecoureren met fulke middelen
als haer ftaet en qualiteyt fal mogen verdragen.
Gedaen in den Hage, defen ïz. Deeembris 1588.
$ilo fiovo.

en was ondertekent,
J. Noritr.

WTi jjcblicu in 't boo&acube uoeft geffcptöstöe
iècccc» &tatcu tot bo2öertnge ban Defen toclyt
llaöbcn geaccojöeert booj öcn tnö ban btjf macn*
ben: te nieten / öat ban öe 1000 rUptéren bier te
lande alleen blijbert fouöen 4oo/enbanbe?ooöfóI?
tiaten in SSccgen op-Eoom iooo/ en in (©ofienöe
3000/ De reftanbe 500 rupteten tn 2000 boetftnécïjten fouöen tot Defen foeïjt mogen gebjupftt toojöen/
aïg ooh mebe öcrupteren en ftrieebten binnen <èeer*
tcupöenbcrg leggfcnbe: mitfgaberg ooft öebaenöe*
ïen ban cföicïae0 ban H&eetftecften / Ct)?ifiaï / en
iiocïja of 3 ban öcn genen Die onDec bet (£oubeene*
ment ban Den <i^ber£en ^onop ïjaDöen gelegen bin*
nen IBeÖenbhft : öe f eere 3)ot)an $óritwö beDe ?ijn
beboie om Dit boïft na €ngelanö te fenöen / en bleef
öaeront ïaWgen tijö biertelailöc/ fenöenöebetge*
accojöeeröe fccour£ ober / öe Staten bebouöenöe
afieett compleet öe 400 paeröen/ en3óooboetboïr/
fouöen De refie ober/ ban &et toag beröebanöaer
bat bet getal ban 600 bof toa£/ a# ooft ïja boet*
boïft/ geïtjft men aïtrjö geroepen baööe/ toant Ijet
fcbeeïöe fo beeï Dat aï£ öe paeröen quamen bat men
öie I om batfe fo toepnig toacen / ban be j)anb fant en
cafTeetöefe / boetoeï tocöec eenige aehgenonten en
2£tmflöc
mm 42n* boo?t gefonöcn toeröen met beanöere/ tatgarni*
foen ban <i£>eeetcupDenberg enC^iflaltoepgccöen
Qtianötoe*
IncttJ
Den öienfl te Doen / en toerD €lj;ifta\ Daerotn ban öe
getuit
een öeitte* Staten gecaffeect/ en Die ban 't gatnifoenbah
tóontnk
<6eectrupDenoerg/ berftóebten be ffab en gingen
ban
aen ben bpanb ober/ gditft aïïeg bccïjaeïtiö: Bv
co!ae£ ban Jlfèeetftetften fone ban Söolpb ban
Sien.
JBeetftccften öie ectttjö£ f^efiDent ban ©ïaenöeren
toa£ getocefï/ tuerb €>berfïe gemaeftt ober een re*
gtment BeöerlanDfe folDaten/ en toog mebe afë
alle be €ngelfe mebe gereet toaren met fijn UWment op Defe bopagie / öocb liep b« nocb ïange eer
aïïcg bat tot beu coc&t ban noöe toagftonöe geceet
too2öcn/ öaec ober onöer Den boogeu ftacö ban
<2ngeïanö rtorb berfdjepikn opinien bieïen / bet
toelft ooft Mc getoiUtge meöe-rcöecg tor ber ontoil*
Ügmacfttc/ üöc[)tan£ ftcceg epnöclijfcöefe bopagie
baten boo?rganh/ öóoj Dien Defeboo^fs. bibberen
■j&ocit$ en ©laefe/ Dacc feec op aeuljieïöen/ tyc*
ben en bctoefeu bat ï)et booj \}ct gemeen befïebeel
Ijcpïfamec en beter bia.é bc oorloge en mifecien ban
bicn op örg bpanö^ bobein te 'tranfpójterert / en bat
ïjctgiootcr
ccre en glorie boo? Den éngeïfen foüöe
toefen bat Ijet ^ngeïfe leger booj öe pookte ban 3Lip
febon fonbe leggen / öanbatfe be bpanöen baec ber*
barljtcube/ ban bare muren en befïcn fouben af^
b?pbcn; onbertufTcöen berïiepbcn tijb:en beïlibbec^ öaöben beelertrao^öinacife obecgroote Koften
boo^ Hit biïapeten/ ban boln aen te nemen/ fuïr
öat al 't gene fpuptljetöaremalten/ ofbenïjaren
ontlcench of berpanben Uofïen / 't felbe blaren fp
^cDjongen te boen. €pnötlijlt aï?S ban öe bopagie
überftomen en bcfïoten toa£ / i^ Dacc een anöec queme gerefen / namentïijft / of 't beter uia^ beii coitc^
te nemen na ^paugicn / |)o?tugaeï
/ of be ^nöicn:
maec Den Connift &on 38ntomo ban f 02tugacl
Die ban ben Coninït bart ^jpangien upt fijn rijft
berbzeben toa^/ ïjicïc feec aen bat men öe bopagie
na gojtugacl fouDe boen / bcrftlarenöe bat Hen
StöcIDom/ öct genieene boïït/
en alle öe ©oitiu
ncfen gem fcer tocgeöaen biareu/ eil om haten
Connilt rieten en öat fo Jjaefl fp Den boet alöaec te
Janöc fouöen öebbcn gefet / öe f onugefeu bem foti;
ben bprtaen /met gclo / toapenen / en p?obianöe / en
bat (jen niet fouöe ontb?efteu / en öat Up niet anöecé
en begeecöe öan öat fp ïjnn fTecDt op fnn babcrlijfte
feoöem aen ïaub.fouöen fettem ©efafteujccöiang

oberen bieöer ostr gcb?eben; fpnbeïpaïïet'fa;
men beuieegt 3tjnbe mét commifcratie ober ben
beröjeben iioniuft/ Die upt fijn baöcrïijfte öijfte
Doo? tprannpe / lifï en p?acti)ften berö?eben toa^ / (Fol. Z4.1
gaben fp ïidjteujft ftaet fïenune. tot fijn gcboelen/
oo^öelenDe öat Ijet biilnft ma£ en in reben beflacnöe :
öat fp geloof ben öat.öe^ö?rugefenban.ecnb?emt
/oft en tpcaneenaffteecljaööcn/ en uegcrigttiaren
tot ftaren aengebocen en ooft berftoreit en gefbJoren
itomnft en ouöe b?pDom ,/ en öaer en boben ljopcn>
öe öat fp ben iioninft ban ^pangien in be £o?t uge*
fe oo|ïoge berbiart öebbenbc / met minber moepten
in&pangien/ of ginöien pet boo?nameïijft upt
recöten fouöe mogen. 2|oöan^orit^en5Fcancop^ ^mt
^aeft toeröen (^berfien ban öe bloot gemaeftt/ rnei<©ber
Dooi autoritept bart öe taiinginne /.enallr^Daer Je"f \*
roe banIjetnoöe
sijnbebeerbi
gemaeftt mefenbe/
be^ *t9mu
flont
ïirijggbolft
in 1+g Regimenten/
baerban
eenige tien/ eenige ac&t compagnie flecft maren/
nocötang in fnlfter boegen bat Ijet grootfie «egt*
met niet boben 1000 man flerft ma^/ anöere nut bo*
ben öe 500 man/ öie elft een befonöerOTolonclöabs
ben / onber be toeïfte / beljalotn be dBenerael^/
0vmtée ^eboreur eenige b|ocber ban Den (èrabe
ban ^ffereenetoa^/ bcfe toa^ mebe «Scnerad ban
be rupterie/ Rogier JBi!ïiam£ Öiööa / Coloneï
ban een ftegiment bóet*bolft / bepDe be J&;oröer^
bau^ont^ <ï5Doatten^enriftÖiööer^/ öaer ban
Den eerfien <6enerael ban 't gefeftut en ammunitie
mag/ lacob ^apïÖiööeren€rcfocier/ €ljoma^
^iönep (bjoeber ban ^bilipö ^iönep öie tot een
öngctoöflijfte Djoefïjepö ban beeïenupEutpöenge*
quetfl en ban De quetfucegefïojbenfoag) <ööoart
ïöiugfelt fiiööer / 3Laen Commiffari^ ban öe
monfleringe/ Umpton/ 23?et/ tuntlep en Bh
coïaeg IBeetfterften / ïjet ï)fp?-ïf fftr aifo toegerujl
en poer regiment in eompagnien beröeelt $ijnbe /
teerö ober poer eompagie ooft een Capitepn rit
anöere ^fficiec^ gefielt / be namen öeg felbe r fon*
ben alle te lange toefen te berftalen. 5^efaftenaïfa
geflelt 3ijnbe troeften Boritgen^aeftinörcbaefl
na ^oeber / baer ter feïber tijb omtrent 70 §oh
lanöfe Coopbaerbp-fcïjepen / toel gecguipeert/ ®emii
toillenöe ha Roebelle om fout baren/ onbertoaebt SY
toaren gearribeert / met öefe febepen bebben De S?,
45enerac$ fyaet toilïen bebeïpen tot i3ct ober boeren frfrpaii»
ban 't boïft ban oojïoge in Defe bopagie/ tottoelften feSm
epnöe fp aïöaer gearcejleert toetöeu / cnbcb&cnöè Smtom
43encrad£ met öe meefïfc^ ban öcn febepen toilleU te öicn«»
banöcïen öatfe bare .E5a?eflept fouöen Dienen op Defe SÏ,tDe
bloteÖefe
en bopagie
/ boojfiellenöe
^cbip= airttrureti
per
naboïgenöe
aeticuïen. een
©atpcgcïó'ft
Den ^cbippec
en fijne böotfgefellen bare l^ajeflept fouöen Dienen geraemt
Öcn
ban IBartp
D?ie tria^nDen/ ingaenöe Den 15. Dag ffin" ^
Der tijö
niaenö
/ en öat ter maenö op fuïften émn
folöpe afê b^t na bdïgt: te toeten/ öen^cbippcr ^«/
24 guïbcn/10 öm
Stierman
12 gulben/
bcn^oog- !ï«g ana
bootfniart
gulben
/ Den ^>cbieman
9 gnlöen
/ öen &w* m
CoftioguïD
Den (Cimmecrnani2gulDcn/ ben ernree»öi
25u|fcbietec en/
10 gulben / Den 23ootfgefelïcn 6 qub $£5?
ben/ öen ^utger 4 gnlöen/ enDen3iongen?guï? &wm
Kn ban
öe
n.
23cbouöeïijft öat
inöien bebonöen toojöe Dat öe fefmm
Staten ban ^ollanö minöer gaben öan 0002/5. i^ / fpöen
öat men inöien geballe Ijm öaernameöefeuöece*
guleren/ om öeboo?f5. gagien eonfo?möen felben 3>
octban
te betalen.
©at beï^ollanö
boojnoemöe
^cbipperen boo? poer ïafï
>t
betaeït fouöe too?Den ter maenö 2 gulöen.
©at bare pjobianöe geconfumeert feöert fp ma*
ren tot ©onberen gearceffeertofnocbtcconfume* ■>■»3»ren / b«i geremboufeert fouöe toojöcn/ na 't feg* »
gen banïieben^bfnbieóberflaenbe/ ofaï^Demee*
per^ in goeDe confeientie berftïaren fouöen Daet
3>
boocen betaeït te bebben.
©at be pjobianbe bie ben *ècbipperg gebjeften
fouöe om be bopagie te bolbjengen / ïjen geöifiri*
bueert fouöe toojben op ben boet/ aïg menp2obi*
beert \}tt fcb«p£ boïft ban baer IBajeffeotg oojlogfebepen n
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grote ban elfe fcljip/ en ïjet ^eluckigen uytgank heeftjgelijk door gróre-apparentie
3> fcbfpen na aöbenantöe
„ getal banöe UeDcn öaec op toefeitöe.
(telangorö te verhalen) te verhopen ïsdatgefchieden
fal. £n mitfdien door onverftand vande voorfz. SchipDen ^efjïppec oft 5b'nc
<fëat öeen pjobianö
e Die tljtmepg
„„ bootgefeiï
Doen fonDento
pers als
, die gene die hen geen ordre noch policie heben beïjoef / elft
ben
willen onderwerpen, gefchieden mocht dat hen„ ban bun in 't pacticuhet / bobcn D'tKDmarife ammulieden
ofhare fchepen eenige ongeluk of fchade foudc
„ nitie / ben nïet afbanöicb gemaent fouöe tooien in
„eenige manieten.
mogen overkomen,
„ <®at De peeren <£eneraefê ittöen name ban bate
So ift dat wy voorGod en alle de wereltsOvericheyd
3, Jfêajcfiept belofte boen öe boojnoemDen foïöpe / hebben geprotefteert,en protefteren mitfdeden:So ver33 fcbeep#-loon en geconfumeetDc pjobianDe te betalen
re fulx gefchiede ('t welk God verhoede ) dat wy daef
,, tm epnöeban beboo?noemöe 3 marnoen en bat men van onfchuldig zijn , gelijk wy verhopen door de rede„ aïiban öe ^cbippcrg en febepen pafpoojte geben founen voorfchreven van een yder voor onfchuldig gehouden te worden. Ontbieden en beveelen daerom
3» De / om te becttecnen na ben belieben.
y 3£at öe boomoemöe fcbippec£ öuecenöe Öe bopagie den Sargiand Major deferArrnade,defe jegenwoordige
„ en sinie bootfgefeïien 't geniet en gebjupn fonöen brieven van proteltatie te doen publiceren , en defelve
3> bebbenban ïnmne Cabutten/ en bat in'tfeplenfp op de hoeken defcr Stad te doen plaken , op dat een y e,»» Önn
febepen fullen befïieten en tcgccen al£ fp ge* gelijk van onfemeyninge mach hebben kennilfe. Gebjoonlrjnstjnt
eboen.
daen tot Pleymouth den f. April, in Jt jaer 1 5 So*
33
3»
<Cn of bun öaec in eenig belet geDacn bjo^öc/ öat fp
D€ boojf5.<6eneracfê bobben 00^ informatie Doen
SS tfelüefulïen mogen aenöienen aen De 5ee-£apitep*
nemen ten ïafie banöert boomoemöenlteenman/
33
nen of anöere <©fficiet£ op 5tjn fchip te fïelïen/ toelue bjiïïcnöe Öen feïben Doen fïraffen aï^ een
optoet-ma*
33 <0ffieiec£ gelafï fouöe tooien goeöe ojöje en politie
ftec
/
't
toeln
betfïaenöe
beciep bem Defelbc op öen %*
3» te onDetbouöen/en te fïtaffen Den genen Die contcarie
gent^teï/öaec Doo? bP oe boo^genomen ficaffe ont*
» oefc acticulen Deöen/ na geïegenttjepö ban De fanen.
ginn/ en De <6eneraeï Bojitg fcfoeef Dien aengaenDe
» 3£ie$ tooien öe boomocmDe iècbippetg en bare aenDen boomoemöen#?tel : Doe
Ij öe 70 j^eDecïanDfe
„ bootfgefeïien gebouöen eeö of gelofte te Doen §ate febepen of bïieboot^ a!Daet tot
^oebec geatcefïeert/
« Mïaj. öou en tcou te toefen / öen tijD öatfe in Dienfte toccDen geempïopeect en geDruongen
ïjaec Ètrjcb^» 50n. Mdu£ gcöaen tot flepmoutb in %ph 1585». boïn te boeten op Defe bopagie.
Jiföacc alfo ecnige &cbipper0 en bootfgefeïien on^en b?ief Die Öca5eneeaeïj|önt^ oefen aengaenDe
toillig ruace n öefe bopagie te Docn/bpfonöec opgeroc*
neut sijnöc 000? eenen genoemt Heenman / (o De
aenDen ?figent <®itt\ toaó a$ boïebt *
ban %fa
<0enerae$ bctnlaerDen/ fumnerenDe öat De<8ene* febjeef
MOnfieurOrtel,ik achte wel dat het al eenige dagen
cacl£ De maebt niet baööcn bnn op te bouöen in bate
t)an ujjc
i*os
geleden is , dat U E. verftaen fal hebben , dat wy rtt0
booiaenomcn cepfe l Daer tegen öe<£enecael£fufu* hier hebben doen houden eenige Vlieboten van Noort- mouttj
neerben Dat De Coningmne mac0t öaööe/ öe febepen hclland , om met ons de voyagie te doen. Maer verfeban bare nagebtiren te gebjupften aïg fp Die ban Doen kere U E. dat fy niet anders als wel getra&eert fullen aen ben
Öaööe/ op teöeüjne fatiffatie öaer ban te öoenaen worden, hoewel eenige quaetwilligegeeftendemee- 3flgenr
piepe
oeepgenaet£/ geujfcfp pjefenteerDe / enaïfofpDie£ fters daer van anders hebben willen doen geloven.
niet jegenfïaenDe fcbenenontoillicb te bigben/ ï)eb? Aen 't welke voornamelijk fchuld heeft,
eenen genen De<0euetaehf Daet tegen geDaen t^ct naboïgenDe naemt Leenman, dewelke federt
zijn komfte alhier,
njoteftVen't felbe op De boenen öec fïaö Doen pïacnen. onder de boetfgefellen van Holland een commotie of
mutinatie heeft veroorfae

kc. En volgens de proeve
£?0tefïa* \tT Y Jfhan Nonts en Francoys Drake Generaels die wy daer van hebben (zijnde geconfronteert door
£ ?°le" Va"
Arma<:le ter zee » vande grootmachtichfte
examinatien van fijne complicen) heeft hy wel een exttrirts Z'' en Sr°o^adich(te Coningtnne van Engeland , Vrankemplare ftrafre verdient : maer wy hebben (o ftrengejan be
r,Jck > cn Yrland : Allen Kerften Coningen , Vorften , lijk
niet willen procederen , als in fuiken gevalle wel
iSL
k\Hee r " ' en ^eneraelilken allcn Ovencheden. INaer vereyfcht wort , ter liefde van U. E. daer van hy hem
AaS* Jehoorlljkeeerbiedinge eenen yegelijkenfo hem toe- i beroemt goede kennilfe te hebben , U. E. fal fien uyc
fanbeöe kome vooreenen fruntehjken groet altijd* te vooren. | de ftucken hier annex, den redelijken en voorderlij[55J
Allo tedere onfe aenkomfte binnen defer haven Pley- ! ken weg, en maniere van doen , voorde voorfz. meeIz gcarce; ™.oath » den Schippers vanden Nederlandfen Vliboots
fters , die vvy hebben geöbferveert , om hem te induJteerbe
mcr tegenwoordelijk aengehouden , aengefegt is ge- ceren , om de voorfz. voyagie te doen. Gelijk fy fonj
fflj**** weeft» den hoogdringenden nood daer mede hare voor- der de tuffchen komfte van de voornoemden Leenman . en na een proteftatie aen hen-luyden gedaen ,fy
uSZ" fchreYen Majelieyt veroofaekc is in dienft te nemen
anö.
hierlieder fchepert , doch niet fonder behoorlijken fa- te vreden waren 't felve te doen. Ter oorfake van
laris en befoldinge. En dat wy dierhalven begeert heb- 't welke ik gelove dat mijne Heeren de Staten niet anben niet eens maer meermaels te maken met de voorders ,dan in 't goede fullen nemen , het gene van ons
fchreven Schippers eenige bequame poinóten en arti- te defen aenfien is gefchiet : gemerkt de dringende
culen te ramen , uyt krachte van de welke fy nietal- nood, die ons heeft geparft , ter oorfake van 't retar
dement der fchepen , volk en ammunitie , die men al
Jeenlijk hare befoldinge en verteerde proviande.fou
den konnen bekomen, maer ook bevryt werden van al- van over langen tijd heeft verwacht van derwaerts olen overlaft van de moetwillige foldaten.
Ook om ver. En dat eenige fchepen , welke te Marigat eenige
daer mede hen te verweeren tegens hunne Reeders. paerden en foldaten hebben geloft , in fo povren
Beneffens meer andere voorwaerden,breeder inde arti^ ftaet zijn gearriveert, zijnde out , lek , en onvoorculen als noch in wefen zijnde begrepen. En de felve fien van alles dat haer nodig was, dat het te verwonderen is , hoe fy tot hier toe hebben konnen komen.
te trafteren als onfe goede vrienden en naburen , ja als
En
felfs
ook gemerkt , haer land daer door veel goets, (FoLiï.J
hare Majefteyts eygen onderdanen , hadden wel veren
folaes
fal genieten , fo verre onfe reyfe wel gelukt ,
hoopt dat de voorfchreven Schippers hen daer mede
fouden hebben laten genoegen , om tot een gemeyn ac- gelijk wy verhopen te fullen gefchieden , als hebbende
coord te geraken,dan heeft fich bevonden dat men met by de hand een fo fchone en frifle armade. Ik bidde
hen niet heeft konnen uyt-rechten dat foude verftaen U. E. te willen arbeyden by de Heeren Staten , op dat
werde tot finale refolutie,als niet voortsbrengende dan fy contentement hebben , van onfe actiën , dewelke
weygeringen en dilayeringen fonder eenige pertinente niet fullen konnen redonderen anders als t'haren goeant woorde van doen , noch laten : waer uyt niet anders
de profljte. En op dat daer geen mifverftand gefchiede ,daer in U. E. veel fal doen voor zijne reputatie ,
heeft konnen gefpeurt werden, dan een onwillichgemoet tot hare Majefteyts dienft: , tot achterdeel van de en voor den dienft van hare Majeftey t , dewel ke gelijk
gereformeerde Chriftenheyd, daex't nochtans een yder ik my verfekcre , uwe goede en officieufe beleefdhef(verftant hebbende ) notoir is wat grooten en merkeden , geern fal gedenken. Het foude beter zijn voor
aijken weldaed , de voorfchreven Chriftenheyd, en in- de gemelte Heeren Staten te prefereren , de goede
fondsrheyd den Nederlanden overkomt , fo verre God correfpondentie van hare Majefteyt (en van ons die hagratie gbeft dac hare Majefteyts hoge voornemen eenen
re dienaren zijn) begeerig zijnde om hem te verI V, Deel.
©O
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loffen ï van de wfeede tyrannye desSpanjaerts, als
te fien op de gemeene opinie van 't gemeene peupel }
welke ordinaerlijk niet en ftrekt , als tot haer eygen en
particuliere winft , daer men in plaetfe van dien het gemeene befte altoos behoorde te vorderen,gelijk ik achte dat van uwer zijde gefchiet,en om de andere daer toe
te induceren , de belte middelen fult gebruyken, die
U E.mogelijk (uilen wefen. Nopende de tweefchepen,
daer van UE. aenmy heeft gefchreven, de meeiters
daer van zijn vertrocken, en hebben daer in niet anders
konnen doen, vermits daer niemant is, die commandement heeft. Hier mede my recommanderende van goeder harten, in uwe goede gratiën , fonder te vergeten
Me-Vrouwe u gemael. Bidde ik God mijn Heer Ortel
U E. te willen fparen in volkomen gefontheyt, en te
vergunnen de vervullinge van uwe goede begeerte.
Uyt Pleymouth, den 15. April if8o. Lager ftontU E.
wel goede vrient om U E. plaifier en dienft te doen,
ondertekent
Joban Noritr*

«©e <üiit

Noch lager (lont: ik bidde U E. wederom dit alles
te communiceren met mijne Heeren de Staten van
Holland , op dat fy weten wat voet wy houden.

gingen ben 1 f .jBartp tot3£oebee
^ <i3enecaeïg
"Pi t'fcöeep
«eire Moot -L*
bewrecht
en be&oïpen öen bequamcujft met öe
bet na
ban
<©oe* boojfcöjeben üoop-baerberë / om 't ïirijggboÏR na
fpïepmbütö te boeren, %$t (fèeneraeïg toetben berge*
Piep*
moiitij
fcïfcöaptmetben&oninn <Don ^Untonio / ^on <£*
manueï §^mce ban $o?tugaeÏ5ijnen&one/ ®an
<^iego $&atell Milafi 25?ug een f erfeïj SSaron/
Ccomtoel / JBaïbarton en norfj beeïe anbere boelen
mecr/cn arribeecben met eenen nooiöen toinb na tyic
Dagen te piepmoutö / albaet bateït)ït be Coïoneïj* /
en <£apitepncn bp een bergabert jijnoe / toierbe een
pber #1 fcöipgcbcfigneert/ be p^obfanbe gcbifïci*
Smeert / en Ijet fórggg bolk aen ïanb gefet / gocb bin*
Denbe / alfa ben toinb ttpt ben 5upb-toefïen toaepbe I
ijetüiröggboïnte monfïeren/ be jonge folbaten te
oeffenen en een pber te berguicnen en te berbcrfcöen.
3£e folbaten ban etïtjRe bagen ïang gc-ererceert toe*
fenbe/ ben toinb aïtoog contrarie bïijbenbe : fa beben
De <6enetaeïg boo? aïïeöet &rijg£bolR upt roepen/
bat niemant op lijf fïraf/ be uot-öecmfe folbaten aen
tooo?ben of toeehen foube mifooen/ en niemanb öem
toerfïoutbansijnbacnbcïteabfenteren / tebertrec*
ftcn/of öem onber een anber baenbcï te begeben/ fon*
Der öare pafpoojte / confent of berïof/ baer toe toier*
Den aen alle aanren rupterg uptgefonben en opfcöiïtinacljte gefïeït om be berïoper£ en npt bïijberj aen te
• tafïen.
/Cectoijlemofien
fp ban bujberi
te f&ïepmoutö
ban öaee
een
geïjeeïemaenb
leggen:meer
toierbe
pjobianbegeconfumeert/ beeïe folbaten berïiepen/
anbere toaren fielt / baer boo? ben bpanb goebe geïe*
gentöepb nteeg om boïfcaen te nemen/een öepj-ïeget
te formeren en 5ijne 5cc-fïeben met garnifoen te
baojfïen/ onöertnfTcöen öieïben be boomaemfïeï|>ce*
ren ban Debonia en Cometoaïïia becgaoeringe/ om
granen te bcrfcöaffen: baer in ^fcljicp &ectetari0
ban ben ftaninuïijfteniftabemet 3ijne nomfïe groot
tooojbeeï btbtl en toerb ban ben p^rjö en anbet$ geac*
cojbeect en ober bomen, ©it ban bêfïeït 3tjnbe begofï
fa nn ben noojb-oofïen en ban ben noo^b-toefïen teint
tetoapen/en ben SSbmiraeïüEljomaö penner boegbe
firn* ïjem met ai. fcöcpen op be ©loat..fèïet ïange baer na
S£te oe ^abc ban ^tTer/bie bp be Honinginne/ ben MM
geeft hem en bet ftrijg.^ boïft feer ïieftaïig toa^ / éen f ecre ban
npt een
een feer groot en boo?-mcl)tig gemoeb / en ban beïïi*
b?'p
ge*
moeö faii; queufe ouberen gefpjoten/Ijabbc boo?-genomen en bp
beteenig ï)cm befïoten flcö geene perijfteïen
te ontflen / om bp
toinmaiu
bef e treffenjfie bopagie tegentooo?big te 3i|n/en toiïbe
Xcboatïp «^cra^eenpnbeperfoon/ fonber commanbement
oe üiate, u Debben baer bp toefenbe/5ijn befie boen/aï^ t' Dup^
met een ïjoop ïjobeïingen omcingeït jijnbe / ïebig te
blijben : berijaiben Dp te pofïe/fonber pcmanb baer af
te feggen / npt (jet Dof na be ©loot reeb/ en op bat lip
ïnifrdjienboojfconmnujfcc autoriteptniet foube op?
geljouben tooien / begaf ïjp ïjem te f atoiouthbp
^iepmoutf) in 't fcljip ban öogier JBiHiacmö en
<6ualter fijnen b?oebcr / en ïjet anftec geïicöt lubben*
be / gmg pp batelna t'scpï/ ben 5 <%wl me t een on <

bafïc toinb/ en boo? berfcöepben^o?m Wagen aenge*
boeljten toefenbe / begofl na eenige bagen ben toinb
beter te toaepen/ en boen beben be<Deneraefé op ïijf ^bion
firatfe met ben trommel-flag en trompetten gelupbgaett'?«
bernonbigen bat een pber t'fcöepefonbe gacn / en be mtam
%* argingen ben 18.
brengen/
upt beöaben
fcjjepen
p?iï
met bolïe
^epïen t'jee
met eenen 3upb-toeften
toinb.
<Bc Moot beflont upt 6 ftoninhïijfte fc&epen/ xo 00?? ©« fï«*
ïogfeïjepenen
140 toelge-eguipeetbe
fegepen : be ^bmiracfê
toaren f^ïjoma^€oopbaerbpe^gj0steu
/ m JBUlem joa?.
fenner/ben eerften <©pper/ ben anberen©ice^fibmi*
raeï/be Coïoneïïen ban 't fefteep^ boïn toaren be d5c*
neraeï^ feïf^/€öoma^ f enner/ ïïogier 3©iïïiam^ en
«Öbuart ,0otitg: 23ope toajJ opperfïe toac&t-meefier/
en <^areï €ommi^ (ècneraeï ban be bibjeg/ in 't af*
baren riepenfe aï t'famen ^pangien/^pangien/met
een groot'rumoerenlufiigïjepb; bz$ anberen baeg^
omtrent ben abonb ontbeftten fp Wranta / ban toaec
fp be^ anberen baeg? ben toinb upt ben noo?b-toefïen
toapenbe / ïatenbe ?firantaiiggen/ï)acen cour^ recöt
na ^>pangien toe namen : be£ anberen baegg ben
noo?b-ooflen toinb/ en hit met een feilen fïo?mtoa*
penbe
(ben toinb
ftour^ na't
oofïen ^Den
beïettenbe)
fo toierben
fp na Ijaeen
Carunnatoe
geb?eben.
a§i9M
pjiï/oube ftijl ben 4.tï!Bep ontbehten fp beCapo V<®i*
tingaï in <6aïlicien en toaren niet boben 12000 paffen
ban ïanb : en batelp Urijgg-raeb geïiouben öebben*
be/ befïoten fp ben ganfcljen nacjjtmctïoftesepïcn
baer te bïijben/met ben bage/5ijnbe be toinb toatgaen
leggen/ boeren fp boo?t^ na Corunna / en na be mib*
bag gingen fp aen be oofl-sgbe ban be ï^aben aen
anïier ïiggen: baer be ^pangiaerben uptbeffaben
Öet Cafïeel beeïe fetjoten ( boel) te betgeefg) met grof
gefeïmt op öaet beben : fp fetteben bp bt 80000 man H««j,
aen ïanb/ fonber bat öaer pmanb eenige toeber-ftanb ZSTïn \
bebe/o^bonneerben pber 3ijnguar tier: en aenf!ont0 <saimm
ïebcrbe't garnifoen ban be fïab gen met een öoop upt* b^ 4.
fcïjermutferinge.gin be %aben bp •*WPt
boift /eenige
'tgelefen
Soïtoerft
öabben eenige feïjepen banbe ^pan*
giaerben op be fóeebe gelegen / onber anberen een
groot 45aïjoen/ 't toeïft Öet oppetfie^bmiraeïfcöip
getoeefï toa^/in be ièpaenfe ©ïoot tegen Cngeïartb /
baer l^artin be föicaïbo / opperde ?Cbmiraeï inbe
feïbe bloot ober commanbeerbe/met nocï) ttoee anbe*
ce'oojïog-fcïjepen en ttoee coopbaerbpfcöepcnmet
hnjq$ in(!rumenten en yjobtauDc geïaben / en nocg
ttoee a5aïepen/bie bermit^ be ftaïmte/ ober en toeber
roepenbe/ jen moepten foc^tente manen/ en be aen*
aomfïe na be fïab te berï)inberen.3£e0 anberen baeg^
fmo?gen^pïantebenfpop'tï)angenban
eenen ttoee
berg
tegen ober be fïab gelegen/met groote moepten
fiucftcn gefeïjutg/ tettoijlen fn upt be &tab/ Cafïeeï/
SSoïtoerR / OBaïjocn / en (ïBalepen feer op ïjen ïupben
fcöoten. ^e^aïepen toerben terfïont berb?eben/ ïjet
(Öaïjoen toerb ban b'€ngeïfc beur boo?t/en liet nocl)*
tattó niet op Den ïupben te fclueten. %>c &pangiaer*
benquamenöenfomtijt^met fcDermutfeïen aen en
retireeerben bateïpn toeber. ^oeï) Borep^ / bic in
ïlrijg^ fahen feer erbaren toag / en acjjtenbe bat men
mofi èaefïen / fïeïbe öem om be fïab te bermeefïeren.
(Corunna i$in ttoee fïeben berbeeït/ een pber met
3ijn mueren af gefcöepben : b'eene op 't ïjangen ban
ben berg/ 't toeïu be boben fïab genoemt toerb / ronb
om met mueren omcingeït / be anber in 't bïaeïie ge*
ïegen/baec be jee a$ een ^eninfuïe(bat i^ een pïaetfe
biebp na met toater omcingeït i$) ban ttoee 5ijben
homt aen fpoeïen / aeneenejijbeaen be boben fïab
geïjegt/ met een muer omcingeït/ i^ be nebec fïab ge*
Öeeten. Mi fo refoïbeerbe ÖP be neberfïab aen 3 ber*
feïjepben oo^ben aen te ballen / aï£ te toeten ban ber
3ee/ en aen ttoee 35oItoeruen/ bacï banket eene na
Det oofïcn en öet anbere na tyt toefïen ïag. penner
en i^untïep toerben beïafï bat fpmeti^oo upt-geïe*
fen foïbaten in boot^ en ftïepne fclïuptjeè gefïeït 5ön*
beben fïrijb foube aenbaugen/ en baer ban 't betoint
ftebben : 25?et en ömpton met 300 't oofï f Öicöart
JBingfelt en &amfon 't toefï bol-toerït met ïabberg
fotiben befttimmen. 't WtlU aïfo gcojbineert en
pjobifie en bufpoebec upt-gebeeït 3ijnbe / nïotn öet
hrijg^boïftbe^nac'öt^metcen
beerbig*
Öepb
in be boten/met ben bage öetfonberïinge
boïn gecouragecit
en
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en §tt teeeften gegeben jfjnöe/ fo organen fp Öf n aÏÏe bp bert ,IBarc|UKf ïicïecfbeïp anttooo?be/ bat ben fóï*
oaet / bie op oen (trompetter
gefeboten / met
t'famen met eenen upt-nemenbc pbec/ toie cèrft ïn de die fttaffe toa£ gefïcaft : beó Ijaböc
anderen daeg£ bebe
fiab foube ftomen/na De beften / get gatnifoen op fjec
^ampfou
met
f
00
uptgeïcfen
folbaten een toebtirt
SBoItoerft eii bc febepen ben alarm ftaende/ tocder*
fïonben Jtëingfeït en &ampfon Klocfteïijft en ftoegen* met
'£upanb£
ïanb/te boet
en inenfcrjcrmutftng
gcraeftt 3ijnbe
1 000 man
fefter getal erupter£/fïocg
f)p
fe af/ en afë fp andermaeï met labber£ aen quameh
ïepben*
bem
met
beeflcn
#oom
50
1
tiïucljt/
be
op
bic
«1 be mucren beklommen / b?eben fpfe toeber af/ on* be/in be
mijne toerde
feltien bag bet biet gefteften
bectuffeben ban bat bzfz7t getoeïb ber bpanbenop maecbarftcheffeng debénmijne
uut fonbec eenige fclja*
Öielben/ ffennec en ^nntïep bate boten bp een ge*
be
te doen.3£e<0enetaefê fielden raeb en btfïoten fjet
bocgt bebbertbe / toojben aen be 3éc-ftant ftïoefteïijfte
meeftet ban bec fiab : en S&jet met ï£mpton ober* beleg op re bjefcen/ 't geferjut/pjobf anöe en all* ander
toeïbigben ooit booj bcftïimminge beooft-3ijbeban fttijgö
inftrumenten t'fcbeep te bjengen/toantfp niet
be fiab / fn\$ bat na ben tijb ban anbetljaïf nre / fjet ïanger baer en toiïben baer tijb tierftijtcn/dan eenige
®emöcc* garnifoen en burgerg na be bobenfiab gejaegttoo^* folbaten toaren ban be($enecael£ met geïbgebuert/
(tab ban oenbe/ be neberftab in 't getoeïb bet Cngelfetoerb en rappojteecben bat men ban be beroberingebec
beboo^betebefpercren.
fiab niet enbernacötop
m toeïbiepin
omtrent 20 be
ban gebjaebt.
Sert
nieu^begofien ©eebalben
te mineren/fp
dc dEngfiiget
beeïjten/©anb'OÊngelfeblebenbet
Capitcpn Coopec toerbgequetfi/
enmetbenbagbetiefien toeber te befcijicten / om*
gtnseno. j^ tocca ae f0(0aten tot bupt gegeben. ©e&pan* trent bijf uren na ben mibbag
maó baer een fcape
giaerben Rebben bet<6aljoen/om bat bet be<Ümgeïfe
ö?cffe
gemaefct/
en
een
mijne
bit
fp
bêben fpnngen en
nietfonben beftomen in toanb gefteften / fp toa$ met
gefejjut / bufpoeber / en ftogefë gelaben / be anbere toom een geijeeïe mucr-toren om becre : ^ntïjonigl
fdjepen toerben ban bz €ngeïfe geftregen. $$zt gan* JBingfeït en ^ampfon lafi geftregen ïjebbenbe om
fetje bepjlegcr toerb in be fiab gebjagt / en pber toert aen be mijne/en öicïjart löingfeït en Pöiïpot aen be
Doo? bzn quattiermeefter 3ijn logement getoefen.ïf et b^effe aen te baïlcn / en bet tthen gegcocn 5ïjnbc bie^
# ongelooffelrjft om feggen / mat een groote quanti* lenfpopbefiabacnmeteen groot beïd-gefc&ep en
tept ban horen/ gcfouten bïeefcb / metaïen ftueften bappere couragie : Capir epn ^)oïpr)ijn met een fon*
ban aïbecïjartbe fooien/ 1 50 ftabe$/fcbe ep£ toutoen berïinge Uïoeftmocbigljept in be tyeffe fiaenbe/ fietfo
en anber ftrngé- inftrumenten baer getionben mier* gnam fnbijteïiju en onooojfien^een groot paft ban bc
den.^De £>paugiaecben fc\f$ toierpen ïjet tipet upt be muer ter neber baïïen/'t toelft 20 foïöatenbe rfmoo^be
botieuftab in eenige grote bupfen/ beïudücDicütb^ enquetfien/ onbet be toelïte Capitepn.^pbenöam
mede boob bïeef / boo|ditonbertoaeï|tetoeoaïï^be
ammoniti'e
ban
maren
boï
en
fïonben
mnragie
Öarc
üanoo?ïoae.<®nbectuffcben nomen iïo.&pangiact* fiab ongetoonnen gebïeoen/baer biebenber óoban bc
ben ïaug£ ben berg in ber Ijacfï af gemar cljccrt na be ^ngeïfc bood/en nocö fobeeïgequetfie/be<6enerael^
'tgenefpalce boren gecefotoeectïjabben/ beft
fiab toe/ nietnjetcnbebatbefïaöbanbetlEngeïfein ban/
genomen ma^. ^orepó troh ïjen met 6 compagniert geraden binbenbe ijen toeber Vfctyw te begebch / (o
te gemoet/ fïoegfe op be bïugt/ ra oerboïgbef e 2 <£n* gebeurde bat eenige folbaten om boeragie getoceft
geïfe mnlen berce/ ben feiuen bag merb bzn Creforiet tjebbenbe / bjacljten een Spaeng foïbaet gehangen
Sfacobl^opUtpt be bobenfiab ban een muéquetfeDoot met ijen/bie fepbe bat be <i5?abe ban Stlnbjada en %h
geqnctfi/ be^ anberen baeg^ i$ booj onacötfaemtjept tamica met ftaer ljepu? ïegec niet betre ban baer toa*
ban eenige foïbaten een ftup^ in bjanb gtracftt / Ijet ren / bp een bom SBurgo^ genaemt / en bat fp na ge*
tod;* metneeï) 100 anberen bie baer aen boïgbeber^ febut machteden / om b'Cngcïfe in be fiab te belegen
©« €n* fanden, Zbz «0eneraeï^ lieten onbertufTcrjcn niet ten/of ten minften bet toeber fteeren tot be fc&epen te
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Èotm^'' Öaer beboir te boen/ beftcltigen be bequame pïaetfen
omSE
öebo; öm
ren"bocnbe bêquame
fo^tifi^
<^en d^berfte
ben te befebermen.
maften teomplanten/
cat"n't gefeïjut
J?
mm) enct) ban bc fiab bebe ben <6eneraeï boo? een (Camboec
te becs b|agen of 5|an De 3Luna een &pacng €belman in
?f?V ) baremacbttoa^geftomen/fpgabcnboo?anttooo?be
1 ou 2b' J benftab
Dat bp gebangen
: be (0eneraeï£elft toillenbe
bo*
belegeren/ toa^
bero^bineerben
föegimentbe 51)11
quartiec/ benHuptenantban^otit^/ ^eboreuï/
ièiönepeH^etmetbaecïiegimenten tufleben §tt
ïtlooftet &. <&omuiicu0 en be jee / ben ILieutenant
ban ^^aeft/ Rogier JMïiamg/ilf untiep en ïöingfcït
met baer bolft bp be ftïepne fterft : «Cbuart ^oritjJ /
3laen en Blectftetften Ianv* be ^ee / boojtg tjaer befcbanft/enbaterpegemaeftt bobbende planteben fp
get gefcljut/en begoften met eenen te mineren.ïf unt*
ïep/upt toefenbe om boeragie/ refcontreerbe be bpan*
Denbiebateli)ftopbeblucbt toerb gebjecen/ eenige
öoobgeftagen en eenige gcoangen genomen toefen*
be / Kregen nocl) een bupt tian 200 l^oojn-beetien.
5^aer na begofïen fp met biet fiucften gefd)ut$ be
beften aen be i^oojb-jijbebanbeftabtebefcbieten/
Spencer Huntenant ban Cbuart Motit$ / Die gene*
rael ober 't Qefcfyut toa^ gefteït/ gefeboten jijnbe biel
boo? 5nne boeten boob ter aerben / Capitepn <6oob*
toijn toe tb doo?5ijnfteeï gefeboten met een mufquet
ftogeï/ al^bpbe oeften toilbe bcftïimmen. 4liorep^
babde eerft boo^ een (Srompettcc be fiab boen op*
epf r ben/ op ben toelften een be£ bpanb^ folbaten / te*
gen£ ferngj? gebmpft met een mufquet babde gefebo*
ten / dien 3|oban de ^aebero Marquig de (^eralbo /
<ï3ouoerneur oan 45aUicien / die boen ter tijb baer
binnen toag / boa? be mucr btbc op bangen / £^ocit^
Die meende bat 't een <£ngeï£man toag biefe De <^n*
geïfen
fpijt inden't IBatqui^
geflcbt babbe boen bangen / ber*
baltien tot
Sotifê
dede bjagenof bp bzn
(öngelfen gebangen tot fmaet en febimp babbe
boenIV.op Deel.
bangen en aen b?n lupben bectooncn : baer

cbectbeteen
beletten
bromberen.
berftaenbe
rftontbat
elijft «ï&oritg
in bolle batflacb-o?b2
e opmar^
ben
bpanb aen. 3£e abautgarbs toerb geboert ban^è*
boart Motitg/ be^ a3eneraeï^ b^oeber met tyie ïïegi*
inenten / aï£ i^tt 5ijne / dat ban Öogiet lBilliam^ en
^idnep.^e battaïje banjem felf^ ooTtbeftaenbe upc
fo beïe Regimenten/ aïjJ bet 3tjne / ban Haen en tiau
Meetfterften / be arrieregarde tian fijn bloeder ^en*
djift met fijn Üegiment/met bat ban ^untïcp en tian
23jet; be andere bijf Regimenten bitit ^»acft tot
gacnifoen boo? be ftad en betoaringe boo? de fc^zpzn
bp Ijem / Ijet bolft aïöu£ in ftaclj o^Dje gefteït sijuDe /
boerde bp biz Dateïijftcecbtuadenbpandtoe/ om*
trent niet berre ban de 23mggc tian Söurgog ; eenige
ban bz$ bpand^ folbaten befpiongen de ^ngelfe upt
een embufcade of bcpmeïijfte iage/toeïfte ban de miif*
quettierg tian de tioo|-togt(daer ^ntboiii^ Jtëingfelt
otier commandeerde) tierjaegt5b»be/ na I)en legec
bluebteben. (Cuflcbenbepbebcbep? legere ïacb een
tameïijfte toijbc en bieperioiere / baer een ftcenen
bmgge ober lag omtrent 80 paften lanft en tyiz b?ceb
3bnbe : bet £>paenfe bep?-ïeger toa^ otier be 10000
mannen fterft : Ijtt «gngeïfe moebt omtrent 't^ebegt
tyzibzn ben in [uiTtëea
3bc ièpaenfe
fterft toefen.
f f 00 boojbeeï
baer
en beftbanft
en be bmgge
aen beft 2n bïi
5tjbe met graebten/ toaïïen en trenebcen/ oni be sin&?aoa
Cngeïfebaecmebebepaftagiete ticebmberen. ^OiSirffïm
rit? bit feec begeerig toa^ om inet be &paenfe te &%$*
ftaen/commanbeerbe 3ijn b?oebec <Cbuart/be bmgge fe.
tcpafferen/ bp onbeb?eeft tioï ban couragie jtjndc/
ftelbe bet gene öem beïaft toaé üiillig en ftïoeftelijft tec
ftloefte
ttoee aï^
en ginder
en metbcmbaerfulfbj't
executie
dnc
niet meer
ftonbenber
Capitepnen/toant
te gelijfte gaen / obermifê be engte of fmalte tian be
bmgge/be reft tioïgde btiz en d|ic/ al^ fp op 't midden
tian be bmgge toaren genomen / ïjieïben fp toeï jcoo
mufquettierjEf ftaenbe / biz ben tegen gefonben too?*
ben ; be ftogei^ blogen baer fo bift al^ hagetë / fp
i^oj
ïnybm
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Ctmatt
toas in
graat pe*
ïtj&el.

ïïiyöctt bicjS niet tegcnfracnbe marcljeerben boo?tg
acn meteengroote ftloeftmoebigbepb : aljffpbanbgcmccn tairrben/ begonfï ben bpanb te berfïautoen
enbeberfïebegonben cecfl te blucbten; be gene bïe
boo? aen fïonben maren booj noob gebjongen te
moeten beesten / op Dat fp bluebtenbe bt <£ngeïfe
Den ïupöen met bare pieucn ban acïjteren niet fonöcn
öaoj fïeften / De trencbeen en toerncn bic fp tegeng be
«Bngelfe felfé gemaeftt babben / betbinberben en re*
tarbeerben ben bare bUicljc/ mant öaer ma£ maer
eenen toeg open/ baer ïangg fp ftonben pafferen/ ber?
fjalucn fp jongen baer beele ban boben neet in 't toa*
ter / en beg te berber mag 't gebetbt met be gene bie
boo? aen in 't fpitfe fïonben. ifiet gebeurbe fat bat
€buatt Boritg/ al£ öpbe^pangiaecbenmetpbec
berboïgbe/ met fijne eene boet tïtupuelenbe ter aee*
ben biel / en fijn moriïïon of fïojm-boeb berïoo?/
'tmeïft be ^pangiaertg fienbe bielen op bem aen /
quetfïen bem in 't ïjooft/ en fonben bem fonbtc ttoijf*
fel boojtg geljeel bebben om gebjaebt / fo ben <6ene*
caeï jHorit£ fijnen bjoebet bie baec omtrent mag /
fiem niet babbe bomen ontfetten. tfuïfojt / ï^inbet
en Matton / ftloefteïtJRetbanb tegen ben bpanb beebtenbe/ mierbcnfeerftuacrïöftgequetfï. ^en bpanb
bïucljte met grote berbacfïbepb/ be Cngelfe bcrboïg*
Denfemetgrootebïijtiabepben naerfïigbepb bloeit*
moe Deïi jft I be beïben maren eenfbeetë met atmen en
beenen bebeïtt / en be tibieren toaren bol boben en lcbenbigen/
ben boo?tot'tben
fmemmen
facöten te faïbe*
ten / anberebit bleben
bal£ toeiubemoraffen

fïeeftcn / aubere ïtropen ïanr be aerbe boo? horen fïrupïten en fïcuellen. 3£aer bleben ban be $pan«
giaeeben omtrent 700 berfïagen / ban be Cngelfe
maer ttuee aïg Capitepn Hooper / en een ^erfcö
«Êbelman / ban beele gequetfï/Stcolaeg ban iBeet*
netften/£oIoneï ban beBeberïanbfe folbatcn/met be
5]jne toebet acerenbe na bet leger/ berfloeg noclj 200
#öpangiaerben toeïfte in een Atïoofïcr gcblucljtluajren ► #e &pangiaert£ berloren albaer ben Honinft*
foften &tanbaett/ sijn leger/ alle fijn bagagie/ fïlbere
baten / meublen/ ïtïeeberen/ toapenen en p^obianbe/
alle bet toelfte be folbatentotbuptgegebentoerbe/
bie alleg baer fp quamen/'t fp bo?pen of ïmpfen in Ijtt
baeberneeren na 't leger in b?anb flanen. <Dit ge^
fcDiebebem^lBep.
<®c$ anberen baegö taerb get gefcgutenallebe
bagagie
en boomamelp be fielten en gequetflen te
gelfe
©loot
toe* febepe gcüiacl) t / en meOe alle bet boln na bat be Btgaet f?epl
bet
bet-fïaö ban Corunna geheel berb;anb tua^ en in
en Vievias affcljen lag. gh Ijriïbe ttoee bjieben gefien gebateett
ten Cos
ruttna/om eene ben 6,enb'anbere ben 7. Hiep ftilo Anglico , in
te jeuien
gefonben / Hit 't gene top bergaelt Rebben
ra Po:* €ngelanb
nocl) beel grooter maliën/ en be fóoninginneaen?
ïugacl.
gebient toerb.
^etnijle be Bloot noeïj op anner larïj / gielben be
<6enerael^raeb / tuertnaert^ fp nubeff ijatencouq?
fouben nemen/ baer bierben bcrfctjcpbcn p^opooflen
gebouben/ b'ecne biilbe bat men na 23ifcapcn / ö'an*
Der na ^o|tugaeï foube jepïcn / ben ütoninn 3£on
?ïntotiio ban @o?tugael bidt feer aen bat men na
Htfdona foube jcpïen / en ïjiclt boo| feher eu baft bat
be ^oirwgcfcn l)em fouben toe ballen en tegen ben
lïOiimk ban ièpangien rebolteren / epnbeltjlt be fahe
aen be &cl)ippecg ober gelagen 3ijnbe/ om öaer ge^
boeien baer op te gooren/ bie Vnebcrriebe n feer be rep*
fe na 55ifcaepen / enbjerbgemeenberöanbbefïoten
na $o?tugacl te jeplen/ en aïfo öefc anfter geligt bebbenbe gingen fp t'3epl/ Biïlem üinolltè Öibberen
ïDacceu? boeren bieber na <£ngeïanb/rappo?terenbe
tot Ijaerber ftomfle 't gene biet boren berftaelt i$.
€er 5? te Cpsarga quamen ontmoeteben ben fe^
ban bare fcljepen bie boo?ontöeber ban Ijaertuaren
afgebujaelt gefceefï/ ban Cpsarga jeulbenfpnacr
©e <5?a; jGBomgi en boojtö na Catio be tfinifïecre : be^ anbe^
bt bau
ren baegg ontmoeten baer be (6?abe ban «effer met
<ÉfT« een
anoer Piif- pijilip^ butler lubber/ en bjaebt met bem b?fe febe^
fagte ge; pen met <©?epnen bit bp ben bpanb afgenomen bab*
nomen
be/ bP toerb met groote blijbfebapenbjeugoeban
tyebbenbe
komt
bn t\tn allen ontfangen en getoiïftomt : tnant na batbb
be Cugcls te ipalmont te geïp met fiogiec JöilliamjJ en
25u^
fe 33 loot.

Ier t'sepl gegaen tua^ / bab bp fijn eour£ genomen na
be Eupö-feufï tuffeben ïïupe^ en <£abo be^.Bincen^
tio / en arribeerbe te 23ajona / baer bp 5ijn bolh aen
lanb gefet btbbenbe eenige erenrften tiebt f en ben
bpanb bit bem rencontreerbe inbeblucbtgeflagen
babbe/ enmeber ge-embarqueert ofte tTcljepe ge^
gaen 5 ijnbc / babbe ïwtt& baer na befe frbepen bie bp
met bem b^aebt aen boojb geltlampt en berbjonnen.
't Eijnbec anmomfï begof! ben minb upt bet j^oo^b^
toefïen tetoaepen/ enaï^fpnietberreban^erling ©eCtti
tuacen / bielben be <$enerael£ raeb en refolbeerben
naer $enicba te baren / aïtoaer fp ben ad. |Bep be^
naermibbaeg^iubebabenanlterben/ en fagen een homt te
fïeeft ïiafieel neffeng een blen leggen : almaer ^>am* in
po?tu<
maat
fon batelijft met ?oo man belafl toerb aen lanb te ïöenithji
getfe
gaen/ aenbe Eupb-jijbe nejfeng een fïepïerotsete^
gen ober bet Hafïeel. ^e <6enerael^ befloten ooit
met een boop uptgeïefen boïlt aen een fantaebtige
pïaetfe omtrent bupfenb paffen of fcb?ebenbanbet gaet.
Hafïeel met boten en febupten aen te lanben: maer
be jee feer onflupmig en becbolgen jijtibe beletten
be boten aen fïcanb te bomen/ be bpanb fïonb op
flranb om baer bet aen lanben te berbinberen. ©c
<0?abe ban €ffer toefenbeeen$)cete banboogteen
Dappere couragie / niet bonnenbe langer fcoaebten /
fp^ougalber eerfl getoapent in be jee baer bp tot btn
mibbel toe in fïonb/ niet fonber groot perijbeÏ3ijn^
ïijfë/
toant ÏJP te geltjb in en
't fcöatet
fp?ingen/
bejeebarenoberepnbefïaen/
met btn
bpanb inbeebten
moefïe/ bceïeCbeïenen Capitepnen/ onber tueïbe
23ufftec en 23afberbil töibberg / 2Iarbfon en ^up
mebe maren/ bolgöen ben <iB?abe en toterben banb*
gemeen met ben bpanb/ baer tuerb in ben eerfïen lyzfc
tig geboebten / maer ben bpanb retireerben baefï.
3&e <0?abe (bet anber boïlt niet bectöacbttube) ber^
bolgbr met mepnig folbaten ben bpanb feer berre/
Capitepn pup toerb baer berfïagen. ^ampfon ter^
totjle be 43jabc ban «offer ben bpanb met beebten be^
ficb bielt / babbe geen belet in fijn aen lanben.
ï|et Hafïeel feer fïerït 3ijnbe / en met gefebut / p?o^
bianbe/alberbanbeammonitie en bollt feer tuel boo^
fien stjnbe gaf f\tn ober aen ben (toniult ^on %nto* (Fol.t7.]
nio. ^De <6cneraeïgi met ben (6^abe ban ^ffer en be
Colonefë t'famen raeb gebouben IjebbenDc/ befloten
cenbjacljtelijfe bat men na Eiffebon treeften foube/
't toeïft 48 Ogngelfc mijlen ban peuicbe lept/ om te
beften of baer eenige maren bit §ct met <£>on ^Into^
nio toilben bouben: 't boïlt tot bien epnbe gemonfïert
5tjnbe bebonben fp maer 6000 man bit bequaem maren 'tgemeer te geb?upften/bebaïben be gene bit men
moefïe laten om be Bloot te betoaren/bie bp Cafcai£
op
be reebeen foube
gaen teïeggen/om't
in alle
orcafien
toe ballen
fecunbereu/ bepHeger
en 3lifbona
be
bibie^ en allerbanbe nootbmft af te fnijben en te ber*
biuberen. €n niet tegen fïaenbe bat bet bollt fo f maft
ma£/ fo marebeerbe Sorit^ ebenmeï boo^t^geïtjft
't gefloten ma^ / latenbe feg Compagnicn tot bema*
ringe ban be Bloot en barton op 't Hafïeel ban $c*
nicbe/3ijn leger toa^ in tyit Deelen gebeelt/ be abant*
garbe of boo|tocbtban'tbep?geïepbebp/ en befïont
upt pij f liegt meuten / te bieten 't fijne / bat ban fe
gier ïtëilïiamg/ ^enriu^orit^ / 3Laen en .ïBeetber*
hen. Z&t battaïie upt biet Regimenten / aï£ bat ban
5^?aeft/ ban ^cboreur / €boart Moiitg en &ibnep.
5^e arrieergarbe of natogt/ upt bijf/ namentlijft ban
% apï/ban Wingfelt/ ban ^mpton/ban 23;eten ban
i^untlep. s®&tc toicrb beïafï bat bp elft folbaet boo?
b}ie bagen pjobianbe foube upt beeïen/en fo beele buf^
ftciipt aï^ een pber bequameïijft mebe bjagen ftonbe :
mant fp en baöben paeeben/toagen? nocb ftarren om
eenige bagagie te boeren bp ben / be faften Du$ Qtop
bonneert jtjnbe/martbeerbe^orit? boo?t^ met <Bon
%nttmioi bt l^ince «Ömanuel en ben <6?abe ban <£f*
fti/bit ben altoo^ in 't fpit£ ban be }ïacbt-o?b^e bielt/
en ïegerben ben in 't bom ï-orpgna of Houringa/
ban baer alle bage be fIacbt-o;b?e beranberenbe / na
bet bïeft cEo^ce^bcbja^ genaentt baer een fïeeft
Hafïeel toag / ïeggenbe op 't bangen ban eenen berg:
§itt lieten ben eenige &paenfe ruptereu fien/mierb
ban
retireerben ïjaefïelp. ©m 30. n>ep fmo?gen^
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toictb ifoatiti ban be ^piong geabbctteect bat ?o quantitept ban pepec / narteeï / noten müfcateii/ ha*
gelen/ foulie en alle anbere foojtcn ban fpcccrpcn bat
tuptecg niet becce ban ö*n öepj-ïegee toaren / om Ijet toonbec
toaé / ten minfïcn totte toaecbe ban
fo baec eenige toacen bie öiec of bacc besijbené
300000
Kronen
/Bofïeujftemcu&len /qnantitept batt
toeegg om boecagic moebten gaen / te attcapecen
bifcljupt/nfê/toijn en alöerbanbt pjjobian*
of betrappen / bie^ojft met eenige cuptecg en boet? gcepnen/
be
:
bacc
meöe men een öepHegec ttoee maenben
boïn bertoaerg gefonöcn toefenbe/ op bcbïucljtbjecf/
fonbe öebben bonnen onberboubcn en
genoeg
lang
en be$ felben bacg£ bjodjten be $ojtugefen (De
fpijfen : maec be ^paetife flanen tot öaecber aen?
^pangiaertg berb?eben stjnbe) pjobianbe genoeg ftomfïe
beg &oninr en bec ïioop ïupben panfwpfen /
in oberbïoeb / en fp ïcgerben [jen beg feïben baeg£ m
en
fcljueren
baec befe toaren in lagen in bert 0?anb/op
ttoee bojpen ?§nc&ara en ^ebafhaen / aïtoaer fp tip
öinge kregen bat 32?aeft mette ©ïoote bp Cafcaig butfe niet in b'€ngeïfe öanben fonöen uomen. <Defe
booj-fïab toa^ fa beerlijït ban
en fb groot / bajt
toapgeaeribeert/ be£ anberen baego1 marcöeerbcn fp Öetgcöeeïe€ngeïfeDep^baecirtgebon
ficöteïijft
na 't bo?p Horet genaemt/ nïöaer fp op een bïau beïö foube beuben : beröalben liet ^orit^ nocö geïogeect
500 man
300 ^paenfe rupterg fagen omtrent een Cngcïfc
Ooben
be
getooone
bag
en
nacöttoacDt
öe toacljt öon^
mijle ban öacr/ ^enrift &otit$ en ^q?k mette caba?
ïarie toiecben §m tegen gefonben : maec fonbec befeb ben / om be npt-balïen ban ben bpanb te toebeeftaen»
be te bectoadjten namen fp be bluebt/ öoeVneï be gin be ^tab toacen bp He 5000 ^pangiaerben en
engte ban be.toeg en bequaemöepb bec pïaetfe ben bier Regimenten toeï getoapenbc Söucger^/ beöaï^
totten fïrtjb toajf nobenbe. ©e£ feïben baeg£ fcöjeef ben 't on-epnbeujK getal ban be ^ntooonberp' en
/ fïaenbe onber be iutigbictie ban be &tab/
^aeft aen Borité / bat öl1 mette ©loot toag ge acri? lanb-bolh
bebjelncbe
toapenen aenbaert én ggfelaec^ gegebert
beert en 1 foo man aen ïanö öabbe boen fetten : baer
ïjebuenbe/
öaecmetecbconbetbetcoutoeen macöi
op ÖP toebec anttooojbe fdj?eef / öem bermanenbe
goebe toacöt en fijne folbaten in toapenen te boubén/ tie$ ïioninc ban &pangicn babben becbonben. %itt
alfo be ^pangiaerben met beeï boïr in be boo^fïeben boben toacenbec nocö ttoaelf (Saïlepert/ een oöaljoeït
ban Eiffebon lagen, ^ien nacötboo?ben2.3Junp en fe$ ^o?ïog fcöepen/ bie bacc altijd bigben aen be
beben be abpangiaecben eenaenbaïopbeïficgimen? Eupb 5ïj&e ban tiet ^tab / bie ben fïil bielben fonbec
ten ban 3^aeft en Umpton tot bate fdjabe/ toant pet upt te ticfiten ofte attentecen bat gebenhen^
baec toectecbeeïe ban bebace bccfïagcn/ en ban be toeecbicb i^. ^ocitjS bnlarupt geb*eal)eUbenbeom
Cngrife bïebenbee maec acïK : beg anberen bacg£ fobanigen&tabafë Hifbona te belegeren ofte be^
DeflootBoritgnaSUbeïabate marcöecen/ en fono flo^men/ en fienbe bat ben bpanb alïebageberfclj
öecfjaïbcn HMïiamg met een uptgeïefen ïjoop boïc bollt aenciuam en bermeecberbe / en bat be Cngelfe
booj upt om ben bpanb onberfumg aen te baüen: fp ban bage te bage booj fïeftte/ ïjitte en fïerfte becmin^
fagen be£ bpanbó rupterpe fcöbintoiïg op benaefï Heibel en batter feec toepnig Po|tugefen/ en bie nocö
gelegen öeubeïgbertonen: maer fp en bo^fïen nopt ongetoapent obec guamen/en bebbenbe geen fecoucp
acunomen. Rogier ;uMïiam0 beg anberen bacgg upt te bectoaebten / nam boo? bem be^ namibbagö met
öeCmbufcabeof öepmeïicïtelage toebec fteecenbe/ 5bn geöeeï öep? na Cafca$ te bectreeften: maec^on
Öabbe gecnen bpanb becnomen : toant fp fjielben Oen ^ntoniofïjn felben met baïfebe Dope Mfmbe/ en
binnen bemueren ban Hifbona/ norfjtang berfïon? ficb feïben nocö aïtoog eenige becanberinge of pet
ben fp npt fommige gebangenen en ftonbfcöapperg / nieutog inbeeïbenbe/ becfocöt bat ÖP nocö bien nacöt
öat^lbertug Carbinael ban^ofïenrtjK ©icecop ban albaec fonbe toiïlen bïijben : Borit^ bacc obec met
pojtugael/ becfebepbenmaeï upt be fïab toa£ ge^ Iben <^?abe ban <£flcjcenbeCoïottc$öecacbfIaccbt
toeefl/ om een beqname pïaetfe boo? fijn öep?legec te I ö^bbenbe/ confenteecben met gemeen abbtjö be$ M
befïcötigcn/en ben omganftban be quactiecen te me^ ninc becfoefc. ^ocb bien nacöt en becnamen niet
ten : om be 25o^gecen/ boomamehjK bie ban be boo^- nieutoj* nocöte geen becanbecinge/berbaïben &mto&
fïeben (toeïïtec^goebeceninfeec groot gebaec fïon? be^moigenj? ban 23onabifïa met fijn bcpj bertroft /
ben / alfo fp pookten nocö mnecen en öabben enboo^ in 't marcöeecen fcöotenbrjf <6aïepen bpbebmgge
öe «Êngelfe bïoob f!onben) te pecfuabecen eU b|oeb te ïeggenbe/ met öaec gefdjut op Ijenïieben enqnct*
maften bat bp b'Cngelfecenbeïb-flagïcbecen en ban flen eenen folbaet / JBiïfontoierbfTjn mupï-efelöacc
baer becbjrjüen en berjagen totïbe. Bocötan^ beg Öp op fat tuffcöen fijn beenen boob gefcljoren. <De
mo?gen^ upt öaec legec plaetfe teeeftenbe marcöeec? ^pangiaecben en beben geen impjefTe nocö inbaï
ben fp ceebt toe na 3tifbona/ fonbec eenige cefifïentie/ met allen in ben binbec-tocht / aitf fp bjie ^ngeïfe
of bat ben pemanb b cetoonb e : be abantgacbe tcoft in mglen ban bec fïab toaren / fagen fp 300 rupter£ rjj
2ïïcantia/be battalie en acciecgarbc bïeben ben gan* 't öangen ban eenen berg : bieó niet te min mat*
fcöen nacöt in be toapenen : be bpanb bebe geen upt? cöeecbenfpaïboo?t0baerjstoecgg/ toant bet feiten
bal nocb pet bpanbbjc uut be $ ab/ allceniijft g?oetebe be^pangiaect^ niet gefint toaren te becljten / maec
(t3abuel j}iunc$ <éouberneur ban 't ïtafiéeï ban Öen alleen te berronen/ toant fp en moepben öenEifbona ben lupben al^ fp aen quamen met bier fïuc- lupben niet / fo bat fp bien nacöt fonbec eenige ren*
contce baec ïegccöeu tot <£afcai£. 3De£ anberen
nen gefcöut^. ^ej? anberen baegó toiecbe 't ganfcöe baeg^
ben 7.9funij| ben ïioninft / be 45eneraeï^ / ben
Cngeïfeöep?inbe boojftab S5onabifïa genaemt m
quartieren becbeelt. <®e jêpangiaerbcn öielben ïjen <6?abe ban <5ffe]c en be Coloneï^ raeb öoubenbe/
in 't ïtafiéeï en fïab betbo^gen : omtrent ben mibbag toierb lange ober en toeber ober gebifputeert toat
quamen eenige cupter£ tec bïucbt upt be fïab cijben / befï gebaen foube bienen/ eenige meenben bat/ fo
cncicpenvivacl&eAntonio: fp beben een aenbalop baer p?obïanbe upt <Öngeïanb (aï^fpöoöpteu) toer*
gebjaebt (bat ban Den töibber ^?aeft met be
'tquactiecbanben kolonel S5^et en bobcn eenige be
©loot bet ïlafïeeïgjulia boo? Op barenbe/ ^et öepi
ban be fcbilbtoacöten/b'€ngelfe ben aïacm gegeben
3bube en baec getoapent öebbcnbe / toebecfïonben toebec na Eif bona geboect foube toojben / anbcce
Jen ftloeftclijft en bobcubec beeïe/en ftcegen eenige ge? batmen na be Cuïanben foube 5epïen / en anbcce
toangen.^e (6?abe ban Cffec becbolgbe ben tot boo^ bat men cenig anber trcffeïbft ejTpïoict foube attente*
be poojten ban Hif bona/ enfietfe^eeibeniet beeï of ren / maec befe becgabecinge en becaebfïaginge
ÖP toa^ baec aï in/ en fonbec ttoijffeï foube bP baec fcljepbe onberrecljter faften. ©ejS anberen baeg^
boo?tjS in geb?ongen beüben: fo beccellogiecïDil? tyoebten bc fpiou^ tijbinge / bat ben <6?abe ban
ïiamó bem niet regen fijnen banft toebecboubcn ïjab? ^uente^ / '©on ^eb?o i|enrique be <£ufman / «6e=
be* %&e Colïoneï 2B?et met een pieft in be öanb / b?o? neracl ban öe $o,?tugefen niet boben ttoee Cngcïfe
meïijft tegen ben bpanb becljtenbe / toecb ban een mijlen berre ban öen lupbeu en toa^/ en bat ÖP bp
mufquettier boob gefeboten / geuJK mebe Capitepn be 6000 man te boet en *oo rupter^ bp bem öabbe /
Cace / ban be gemeene foïbaten bïebenbec niet meec en bat Conté DejFuentejï met fooo?bert/ bneben en
aï^ fc$ boob., ^n25onabifïafoubenbeo2ngeïfeeen libellen onbec betoont öabbe boen fïcopen/ bat \}tt
tceffeïrjïie bupt bebbcn behomen/fo fp baec geïuft toeï €ngelfe bepMcgcc ban %if bona becjaegt en op be
Öabben toaec genomen/ toant baec toa£ fo groten bïucbt ge fïagentoa^
IV, Deel,

^05

'

^orit#

458

Ses en TwintichfteBoek.

3&o?tt£f)fe*titotc gcfïaojt sijnbe/ fonb namibbcc*
nacbt fo ï)ac(i öct begon te dagen / een Ojief met fijn
banb onbeeteftent en met fijn fïgnet bcfcgclt met
©et <&o een€compettec aen Den <tè?abe : baer in ïju ïjem
neracl 3los
toectoittigbe/ batbpnoebboojbenmibbag met fijn
ttte fcb?i> Jjcpilcgcc tjem foube nomen toinben / om mettec
toen aen
bert «©ja* bacb en niet met tooojben/ fuïfte ïeugenen te toe?
toe toan
beeïeggen / fo bp fïecbtj* fijn ftomfïe toilbe toacb*
ten
: bat np maec een Ding bab en op bem be*
3fuente£.
geeebe/ te toeten : bat bptoiïbe becfoeeften/ of ben
«Êngelfman of Den 3>pangiacct fïcb eetfï op De
bfucljt foube bcgeben» Cn met eenenfo beriep ben
<&jabe ban CflTer ben feïben<fö|abe ban jfuenteg in
©en <S>ia; Duel/ of een &pangiaect ban fpng gelijft enquaïi*
toe toan
tept / bat lip met bem een tegen een / of tien € ngelfe
Cffecöenbe* tegen fo beeïe &pangiaccben meec ofte min/ banb
toept
45jabe
tegen banb foube beesten : enopoatfpbeniCcom*
toaitjfueitJ pettee geen ïeet boen fouDen / fo boegDen fp bit bp
te? in Duel»
be onDectcftcninge : bat inbien fp ben fCcompettec
eenicb öinber of ïeetDeDen/ bat fp öet felbe Sloïjan
be Huna/ een &paeng CDelman / Die baer geban^
gen toaö boen fouben. #et bepj toeeb in Der bacfï ge*
monfïert/ en men bebonD niet meer gcfonDe/ Dan
4000 man te boeben 40 tupterg/met befe maecbeec*
De^ocit£be£mo?gen£boo2t£/ met een feec groten
ïufl en bïtjtigbepb 5tjn£ bolc om tegen be Jbpan*
©e <j5?a= giaerben te beebten en te fïaen . 3&e ^pangiaerben
toe toan
ïjoorcnbe bat b'&ngelfe in be tuapenen toaren en in
3fuente£
en
De
flacl) ojbje na tjen toe quamen/ toaren feec beefcfeiftt
en fonber eenige ojbje te nouben / begaben bun in bec
^uatt*
gtaetDen
toiucljten bacfï op be öïucht / fonbec batfe ben <S*abe ban
\>-iOi De
Jfucnteg eenicbfïng opbouben ftofle/ fuïroatbpbp
<£ngelfe/
na
in peeijfteï gekomen foube bebben ban gebangen
ea fueiu
too^ben/ban bp ontquam 't nocfj en faïbeecbe bent
tes i'aU
tornt
bem te
binnen Hif bona / baer na bertoonben ficn noeïj eenï*
fct;inen
ge rup tec£ / Die baefï op be unicbt toerben geb?eben /
3Üfbo»a»
ben trompetter aen ben <$;abe gefonben sijnbe /
quam fonber anttooojbe toeberom/ becbaïben &&
vit$ ten 4 uren be£ namibbaecbg toebet in #ile*
gec ttoft.
<©e <£n;
23p «Tafcaig toa^ een flerTtenfraepïiafïeelgeïe/
gelfe ne*
men t)ct gen/ 't toeïntebeïegecenbecaetfïaecbttoecb: maec
ïiafteelb» fobaefïbetrenceengcmaefttenbet gefebut gepïant
Cafcats
toac gaf bet fïcb ober / op eonbitie bat fp fouben tipt
tm
treeften met faft en paft / baer op toierben fp met conbop
tot bp be baere in faïbo gebjaebt. <©p 't ïlafieeï
( Fol. 28. ) toerben feg grote metaïe fiucftcnen 40 tonnen boï
bufftrupt gebonben : bet gatnifoen en geblaft p^o^
biaube uocb eenige ftrrjg^-amon itic.
liitt eenige bagen bertoebenbe entoaebtenbena
©e 4Ên*
lid
gelfe een P'G'oianbc en fccour£ upt Cngelaub / fo accibeecDen
men
aïbaec een ©ïoat ban 60 febepen / upt be ï^anfe
ot
idiope
fïeben geïaben met bib?e£/ geepnen/ ftooptoacen
fche n
toan De
anfe (te*
ï^
Den.

ïfcfoltitte
bp De d£ns
gelfe geno;
men om
teuettreci
hen/ eu
boat ft» op
baet üjcs
Derom
tcpfe uptï
«echten.

onbccbefoIbatenfeecgcaffeecDen/ nïjS Die De fïerfte
toijnen / limoenen / ojangie-appelen en anDere be^
ïicatc tyucbten be£ ïanb^(baec fp geen mate in't eten
inütonbenbouben) niet getooon toaren. S5arftec bie
nabaecbectceftban(Cacunna ban bcnïupbcn afge*
btoaelttoa^/ guambjec toebec bp baec/ en bebben*
beJt ïiafiecl ban Cafeai^ met bufpoebec inbeluebt
boen bftegen / fo liebten fp ben anfter^ / en ben toinb
upt ben ^oo?b-oofïen toapenbe gingen fp t'jepï /
Crogcn JMatbicmet pjotiianbe upt Cngeianb ge*
fonben toaren/ quamen ben te gemoeb/ fp toaeen
gecefolbeect fo ben toinb j&oojD oofl bleef toapenbe /
batfe na D'^pIauDen fouben sepien / en fo Den Eupb*
toeflen toinb toaepbe befïoten fp naSftajonatesep*
{en / en baec uocb ben abontuec te foeftcn : fp lupben
ban boo^ becfebepben tomben obec en toebec obec
geb^eben sgnbe / accibeecben na beel bagen eer fï aen
be €planben ban 23apona / baec na onbeftten fp
Diga / baec fp be$ naebt^ aenftomenbe op anftec bïe*
ben ieggen / 33 ban bare febepen Die baec boa? bp ge*
5epïD toacen/ bp be €pïanbengeftentoefcnbe/ ga*
beu be &pangiaecben gelegentbepb om bace goeben
te bluebten/ befelbe noebtan^ met ftïocften ben a*
racm lupbenbe/ enbetoacbtfleïïenbemaefttenfem*
blanbbanbeflabtetoiUen befenbecen/ en ben lup*
Den 't aenlanDen te bertjmberen / maec D'Cngelfe
fettenmetbetaenftomenban Den bacb is co fo(ba^
tenaenïanb/ betoelftebatelpinttoee troupenbec*
bfpït 5ijnbe / ceebe toe na be fJab maccfieecben»
<®mh begaf bem onbectuffeben met ï^ingfeïtna
be anbec jijbe ban bec fïab / maec be ^pangtaecben
baeclupben ftomfle niet bectoaebtenbeenallebetn*
tooonbec£opbeïoop5ijnbe/ quamen fp fonbetfïag
of floot in be fïab : fenbenbe aen alle namen foïbaten
upt om 't platte ianb af te lopen/ bojpen mgjupfen
in b^anb te fleftcn en bupt te balen / baer na be gefjee*
ïe fïab aen ftoïen gelept t^tbbmbt / en mebe genomen
'tbenbe
gene goeben
ben goet Docbte / gingen fp t'febepe / en Ijtb*
toinö en fïcoom geftcegen/ namen fp
baren ftouc£ na Cngeïanb : toant De foïbaten en ma*
tcofen fïoiben met fuïfte bopen / batfe nietgecaben
bonben baec ïangec te bectoeben/ berbalben fp ïup*
ben ben goeben toinb toaecnemenbe/ 3ijn fp epnDe*
ïtjft D'eene toat b^oegec Dan D'anDere/ in 3Juïio te
^lepmoutbgeaccibeect/ altoaec bet ftrtjggüoïft bo-=
ben baec getoeer en bupt eïc met een kroon afge*
Danftt tooien. %\bu$ i$ Defe cepfe ongeïucftigge*
noecb afgelopen / toant ban oratcent 13000 mannen
Dat De $loot fïetfttoa£al£fpuptliep/ stjnbec geen
<Sooo ïebenDe toeDecora geftomen / toepnig becfïagen
of ban quetfucen / maec meefl aï ban fleftten gefïoj*
ben/ De <6enecaer^ en beele miberc (©fficiecen op bef e
cepfe getoeefïjijnbe/ bïeben bp be opinie Dat aïboe*
toeï btfe cepfe aïfo afgelopen toajf / bat (n\x niet
toa^ geftomen boo? gebjeft ofte faute ban ftïoeftbept
of boojftebtigbepb / maec boo? Den toiïïe dBoDe^ bie*
fe met fbbanige fteftten befocl^t babbe / en bat om be
oorloge ban «lÊngelanD en De ^eDecïanben af te teen*
ben/ enfijnmaebtuptbecefïeban Cb?ifïenöept te
bibectecen/ en bem $\jne cpbommen banSinöïen
te boen confumecen/ ben eenigen mibbeïtoapbem
in ^pangien b'oo?tog aen te boen / en aïbaec in srjne
epgeneïanbentebebeebten/ enbatbp aïbaec aïbec*
toeeftfïe toa^ : eenige en upfonbec be pojtuguefeu
^uilben fufïineren batfe een grote faute babbenbe*
gaen/ Doo?Dienfp tegen Deeerfïe generale cefolutie
baec babben geïegect aen bc 3©efï-5ijbe ban De fïaD
ban %iffebon/ en batfe baec babben bebocen tcïo=
gecen aen 't €)ofï epnbe bec fïab / en batfe Daec mebe
fouben bebben belet/ batteïanbegeenebuïpeinDe
fïab foube bebben ftonnen ftomen / 5ijnbe be febeepfe
^cmabe aen 't IDcflrn en De 5ee aen 't ÊupDen/
toant fofp ben aen 't <£ofïen babben geïogeect/ fo
fouben be ©ojtuguefen baec eenen bipen toeganft
bebben
gebab om /baren
ftom'nlt 5Don toe
3fint&onio
mogen toebaïïen
cnaïïenoot-bmft
bjengen/te

euammonitieboo^be
^pangiaecben
10 Bloot
23u't?
toenfe bie na H ijfebon meenben
te baren/ en/ be
ban bc üfanfe fïeben quamen aebtee <£ngelanb en
^eljotlanb om ïanc De toijbc jee baren / upt b?eefe
ban be Cngeïfe genomen te toerben / en meenenbe
nu typ te toefen bielen ben lupben in banDen / fp namenfe at t'famen en maefttenfe p?ij^ / en beben be
Cngelfe baec in gaen / en ontfloegen aï£ boe be ï^ollanbfe / eu p^efenteecbenfe ftocen in pïaetfe en totbe?
talinge ban be bjacljteu / ban be meeflenbcel ban
Dien en begeerben fuïc niet aen te nemen/ tyeefenbe
bat fp baer ober in <©ofHant met arreflen en aubcr^
finö moebten gequcït too?ben.
^aec na toecb met gemeenen caeb befïoten t'fclje*
pe te gaen en te bcctcecften / aïfo be flecfte en befmet*
telijfte fleftten ban pefle en coot meïifocn bageirje on*
bec 't bolft begon toe te nemen / een pebec ban 't jijne
gebefigntect 5ijnbe fo toiect be p^obianbe uptgebeelt.
JBaitec «^aboueuc be b?oebcc ban ben <©jabe ban
^ffec / en Cbomag ^ibnep fteecben toebecom na
^ngelanb / ^ampfon toecb met 7 febepen gefonben
om SSacton/bie tot befettinge ban ftafïeel ^micht
toa^ geïateu en bet gefebut te gaen 'tbaïen
/ be <6mbe
toan €ffer bie feec ban een pebec bemint toa.ö / fteecbe baec nu ter contrarie ïogerenbe in 't Wcfleiï I fobe*
ten
ooft tot gcoote bjoef bepb ban een pebec toebec na
be ^>pangiaerben 't feïbe gerief ban aïïe
Cngeïanb/ betoijïe be bootf$ befmetteïtjfte fteftten bieïben
nootDjufttebeftomen/ enbe#o?tuguefen te febnt*
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ttnge ban
De ooifa*
teti/toaet
woi öie
banüe
©loote
jan De
Öonin*
gtmte ban
<6nge*
lanD/ 5tjti
betoeegt
getoeefl
De fcl)?s
pen ban
De J^anfe
IhDen te
nemen en
pjrjs te
maken*
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Vervolg der Neder landfe Oorlogen.
ten ni beïe ttcn öaec bp ben ïionmft ©on ^ntouïo te
Uoegcn en te begeben,
3ffc ÖeObe een bjief gefïen upt Hifbona gefeïfêe*
ben ban Den 12. 3 urn; / becïjaïenbe ban b'aenftom*
ff e ban be <£ngelfen 111 Dcboo^fïaöonöccöcpoojte
ban ILifbona / inljonbenbc be grote bjeefebiebin*
nenbo;gec£
bec flabbetïopen
ILifbonatoaten
afê boeen toa£
/ bat meelt" al
be
befïabbpnafonbec
boïn mag/ fcbjtjft battec geen 3000 bncgetjSinbe
fïab maten gebïeben/ en niet obecbeSoBeetlan*
btt$ en 60 ïfoogönptfe/ bit Ijacc in be toapenen {jab*
ben
begeben
/ en fo getcocuen
na 't: |^allep£
gac>be ban
bm «Carbmacï
Sfllbcctug
tjabben tot
be <£n*
gelfe (fcfmjftïjp) bojbenaennomen/ fp foubenal
gefttegen ïjebben bat fp begeert ïjabben / toant
( Öoub öet fe&ijben ) top op tbjeé spben bpanben
babben/ aen b'een sijbe be$ojtugefenbie top niet
en betcouben / en aen b'anbere 5pbe D'Cngelfe :
<6oö 5P gelooft bat bet noeï) fo bergaen $: na 't
bettteft ban b'€ngeïfe jtjn eenige jfiöalgo^geljangen / en eenige be flcot afgejteften / en sijn nocö
toeeïegebangen/ bit men {)oubbatbe<ËngeIfefou;
ben geholpen Ijebben om in be fïab te nomen boo? get
ftloofïec f£tinibabe / en boo? een ljup£ ban eenen
f iöaïgo. 4la 't bettceft ban b'Cngelfe 5tjn be
Spangiaetté genomen en Ijebben eenige hoeenlo?
gien in bjanb gefïefcen / en beeï goetg gefloïen /. alle
be feöepen ban Jfambojg/ ® antfïn/ beeï i&oojbfe en
Hnbiftfe jijn ban b'Cngelfe genomen met oor beeïe
fftanfefebepen/fc.
3£e ^ofïecöanfe fïeben ïjebben gaec feec beweegt
ban Set nemen ban bare bloot febepen / meenten
men öabbe tjate feftepen al^nentcaelbeöootenb?p
te laten paffécen / beeïjalben be tummginne ban
Cngcïanb eene betftïatinge ïjeeft ïaten uptgaen ban
D'oojfa&en/ vuaec booj Die ban be bloot ban gare
Mwft- betoeegt stjn getoeejtin Daec toeïjt op $qi*
tugael/ befelbe fcücpen gelaben met noten enan*
bete oojïogfe toet ufiinge tot beboef ban ben ftonmft
ban spangien in be monb ban be tibiete ban 3Liffe*
bon te nemen en tot p$fë te maften* ^efebetnla*
tinge al-&oetoel befelbe lang i$l notljtang betoijle
fp inbnut becfebepben fatten Hit tot btft onfe fciflotie
bientïeïgh ml öebben top bies toflïenbp boegen/
cniglupbcnbeaïbn$*
buyten alle twijffel , fommige kooplieNAdemael
den hebbende haer woonftede in de kuften en
landen van de Oofterfe zee , die men gemeenlijk Hanfc fteden noemt , om dat eenige van hun fehepen
die met proviande en oorlogfe-toeruftinge , tot hulpe
van den Konink van Spangien der waerts «rocken achterhaelt zijn geweeft, fwaerlijk befchnldigen fulleu
by de vreemde natiën , die van de vloot van de Alderdoorlugtigfte Majeft. van Engeland , als oft by hen
gebroken foude zijn 't recht van alle natiën, en die
contracten van outs by den Koningen van Engeland
met de Hanfe fteden aengegaen , en ook op hare neutraliteyt of onpartijdigheyd die defelve Hanfe fteden
hen toe fchrijven , niet én foude zijn geacht: waer
door fy meynen en willen hen geoorloft te zijn , ook
in de alder-tegen-fpoedigfte tijden van alle Koningen
en Princen , met alderhande natiën , alderhande
koopmanschappen te handelen: fo heeft 't de voorfeyde Majeft, van Engeland goed gedocht , na de
goede wille met opperfte vlijtigheyd en liefde die fy
draegt tot het heylig Roomfe Rtjke , de Keyferlijke
Majeft. de alder-door-luchtigfte Princen van Duytsland , en die gemeene en yedere Staten des Rijks ,
met dit openbare gefchrift bekent te maken , door
wat oorfaken de voorfz. Hanfe fehepen van haer
Majefteyts vloot genomen , en ( als prijs geworden
zijnde ) onder haer macht gebracht zijn : voorwaer
tot geen ander meyninge dan op dat'tblijke, dat*t
gene daer in gedaen is wettelijk is gefchiet , en
waerfchijnelijk alle andere Princen , hun Stedehouders ,en hare bevelen nakomende, fouden willen
't felve gedaen te zijn , in gelijke fake en gelegentheyd.
Want 't is meer dan kenlijk, niet alleen weynige

Hanfe fteden , maer door de gantföhe Chriftenheyd :
dat de Konink van Spangien gedreven word met een
grimmig gemoet tegen de Majeft. yart Engeland * daer
af getuyge is den inval van *t voorleden jaer des
voorfz, Koninks , in de palenen landen des Koninkrijk* van Engeland voorgenomen maer niet volbracht ,en dat de voorfeyde Konink daer toe gebracht
heeft met alle zijn macht , maer God heeft het niet toeWelke verbittertheyt in des Koninx gemoed niet ohgelaten.
lanx
gerefen, maer over langen tijd verholen geweeft
zijnde, in het binnenfte fijnder herten, nochtans té
voren by de Majefteyt van Engeland voorfien en gefchouwt, deKoninginnefeer dikwils gepoocht heeft*
door boden tot dien eynde gefonden , als met de alderfachfte medecijnen te verfachten , en hem een nieu gemoed in te geven , fuiken Prince en Konink beter betamende : op dat onderlinge uyt hun herten ween genomen zijnde , niet alleen devlecken van vyandfehappen , maer ook het quaed vermoeden , by hen gedacht
mochte worden op een vafte pays en geftadige vrundfchap , achtervolgende de oude verbonden by huü
Voorouders en Vaders , en in hun Koninkrijken
voorfpoedclijk veele jaren onderhouden.
Maer den Konink betovert zijnde van den Paus van
Romen , die een fackel en toeftoker is van alle inlandfe oorlogen des Chriftenheyts , wil op geene wegen
en voorgewende conditien van pays achten , gaende
voorts als hy begonft heeft , in zijn vyandlijk gemoed
regens de Majefteyt van Engeland , wefende met geen
andere fake te verfadigen , dan mettet ombrengen van
haer Majefteyt , moorden en 't bloed vergieten van
haer aldergehoorfaemfte onderfaten , met d'onderdruckinge ten leften van haer ganfche Rijke. Tot welken eynde hy dikwils fijne AmbafTadeurs , of om beter te feggen brandftichters , en nu onlanx dien feer
rafenden Giraldum Defpes , en Bernardinum de Mendofa in Engeland gefchikt heeft , om te proeven de
herten van een yegelijk diefe vinden konden tot alderley quade feyten en fchelmftucken genegen , den felven voor houdende en gevende geen kleyne vergeldingen om bun te bewegen tot inlandfe oproer tegen har©
Majefteyt. Hoe veele datfe gevordert hebben, fal ik
niet alles verhalen , want het foude oneyndelijk vallen,
laet het genoeg zijn te geloven drie hoofeftucken van
conjuratien : de eene , van de Graven van Northumberland en Weftmerland met hun medegefellen : de
tweede, van den Hertoch vanNortfolk: de derde,
van de twee Pagetons gebroeders , defgelijx van de
twee Trogmortons en hun Bond-genoten , daer af
eenige gecondemneert zijnde , als van bekochte
moordaed aen haer Majefteyt, en derrepublijke, aen
den hals geftraft zijn , d'anderediehet ontkomen, en
op de vlucht zijn in onfekere plaetfen dwalende , worden als noch tot koften van den Spaenfen Konink onderhouden. Maer gemerkt alfulke voorftanders en
ftichters van conjuratien in haer faken loos zijn, al (Fol.29.)
is 't dat het feyt van hunne brandftichters blijkbaer is ,
fal nochtans den Spangiaert mogelijk ontkennen fijn
bevel en Iaft geweeft te zijn. Heeft hy dan ook fijn
brandftichters wedergekomen zijnde in Spangien , als
overtreders van (ïjn bevelen geftraft? en als haer fake
qualijk uy tgerecht hebbende , met geen giften of eereri
voorfien ? en worpende de fchuld op de auteurs*
heeft hy fijn felven tegen de Majefteyt van Engeland
ge-excufeert ? och of 't daer af kofte blijken.
Maer wel aen laet onsnietftaenopdefegetuygeni Conjuraa
laet hem een goedertieren en geen bitter gemoed heb- (£„ ajo,
ben tegens haer Majefteyt. Laet voorts komen Guiliel- nmfc ban
mus Cataneus , een Secretaris van den jegenwoordigen Spangien
Paus. Laet gelefen worden het leven van den Paus jSiignt*
PiusdeV. by hem befchreven en in 't licht gebracht, ne ban
daer in Cataneus vertelt , dat Philippus Konink van ^nJ*£jrt"j*
Spangien fwaerlijk en metgrootedroefheydgeklaegt £Jj'n|?j■
heeft tegen den Cardinael van Alexandria in 't jaeróns iJ70,
Heeren 157Ï. tot hem in Spangien gefonden, dat die
conjuratie fo tegen 't Rijke van Engeland als van Yrland , een weynig te voren door fijn handel en raed aengegaen ana fijnen wenfeh niet toe gegaen was.
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<©o?ïog*
Hier by gevoegc de Oorlogfchepen en het krijgsfctjepenen
volk tot twee reyfen uyt Spangien in Yrland gefonden,
kcrjgs
MClk ttaJee onder dekfel van den naem van den Paus. JVl3cr de altepfen in derlefte handelinge van den pays , door euflehen ko|S]lanb
men en bidden van den alderbeften Prince den Koöefbnöat,
nink van Denemarken , aengegaen mee den Hercog
van Parma in de Nederlanden , hoe lieffelijk en hoe
foet ij die geweeft? terwijlede Majefteyc van Engeland was leccende op die handelinge mee eenen opregcen yver , en een onbeveynft vertrouwen , fiec ,
komt voor haer palen die feer grooce en door haer fwa©e
re Iaften vermoeyde Spaenfe Vloot , fiet in Vlaenderen
<§>paenfe
moatz en menigte van heer- legers verfaroelc uyc Icalien enDuytsfcepMeger/ land , niec anders crachcende en voor hebbende dan
èmta
die uytroedinge van 't Koninkrijk van Engeland, en
den ondergank van haer Majefteyc. Wanc de geconjureerde hadden gefchikt ons allen ce doden, fy hadden
verdeelt ons huyfen en landen, daer was gefchikc en
geftelt eenen nieuwen Prince , een vreemdelink die lieten foude in den Koninklijken ftoel, tegens alle defe
fo fware, fo grouwelijke en ongehoorde machinatien
of aenflagen. Indien de Spangiaerden voorwerpen , de
hulpe by de Majefteyt van Engeland bewefen den Staten van den Nederlanden , laetfe befienof nietveelc
defer machinatien haer Majefteyt eer voor gekomen
gijn , laetfe lochenen (konnenfy) datfe niec lange te
voren eer opgeroyc hebben de Engelfe tot rebelligheyd, dan haer Majefteyt gedagt heeft, om haer oude
bond genoten met haer eerlijke en rechtvaerdige middelen teverquicken.
Sy neemt tot getuyge den Konink felfs , fy neemt
totgetuyge de regeerders in de Nederlanden, hoe dikwils te voren, en hoedanige boden fygefonden heeft
in Spangien , in Nederland , om eendrachtigheyd te
beveftigen tuffchen den Konink en die van de Nederlanden ,niet op onbillijke maer op redelijke cónditien.
Tot welke vermaningen en beden als den Konink fijn
hert verherde, en dat de oude verbonden , dewelke
die van Nederland hadden met de Majeftey ten van En geland niet gehengden, datfyliedcri berooft wefende
vanhunvryneyden wetten, fouden tot eert roof der
vreemdelingen werden, heeft hare Majefteyt defelve
Bieer dan te veele verongelijkt 2ijnde, in haer befchertninge genomen , met eenen groten yver om te verrukken den verdrukten , maer geenfins om den Konink eenig ongelijk, ook d'alderminfte aen te doen*
Want indien fy hetoogegeflagen haddeophaereygen
profijt , fy foude geenfins bekommert geweeft hebben:
wacr op fy als noch ernftelijk en neerftelijk denkt datter een bequaem en feker, fo voor den Konink, als
voor de Staten van de Nederlanden , accoort aengegaen mochte worden , met hoedanige cónditien het
ware , ten minften niet onredelijk , maer betamende
een Vader des Vaderlands , en de Chriftenheyd vorderlijk zijnde.
Te vergeefs en buyten reden foude fy het voorleden
jaer fuiken eerlijken legatie aen den Hertog van Parma , tot fo grote koften onderhouden hebben. Te ver-
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geefs verwittigt zijnde van 't geweld der Spaenfer
Vlore , en het krijgs-volk boven maten groot van de
voornoemde van Parma in de Nederlanden by een gerukt ,gefchikt en bereyd zijnde tot haer dood , enuytroeyingevan haer Rijk, foude fyfonder inden finne
en wille te hebben van meer krijgs-volk in de Nederlanden over te fchepen , verfuymclijk geweeft zijn ,
niet alleen om haer felven te befchermen , maer ook
haer lands-palenoverde zee te vermeerderen , noch
in leegheyd fonder vreefe, in vrede fonder begeerte
van te heerfchen ftille gefeten hebben. Hoe fy nochtans na eens anders Rijk is trachtende, fchikt fy af
Ambaffadeurs van feer edele afkomfteengrooterautoriteyt tot den voornoemden van Parma , en neemt
ook niet qualijk datfe van dage tot dage, vanmaend
tot maend uyrgcftelt worden , (onder yet uyt te rechten ,fo lange verdraegt fy die forgehjke uytftellingen ,
toc datfc voor haer deureen voor haer ftrangefict den
Spaenfchenheyrkrachc, fmakende na de doodenhec
bloed fovan hare Majefteyc als van het ganfehevolk,
't welk fy fo lief en waard heeft : befpoe wefende te-

gens de Koninklijke waerdigheyd, de trouwe van de
Majefteyten van Engeland en Denemarken.
Maer of die overwinnendehand Gods hier niet hadde gebroken depraclijken, en 't voornemen vanden
Spangiaert , indien defelve niec hadde verftroyc fuiken fchrickelijken macht voor de Chriftenheyd , en
die lichamen in de zee vernielt, hoedanige foude ten
leften de conditie geweeft zijn van de voorfchreven
Hanfe fteden , die fo haeftig en buyten alle recht en billikheyd hun fpoeyen , om den Spangiaert te voorden
van proviande en oorlogs toeruftinge : waer foude die
langdurige en fo heylige rufte des duytfen Rijks gevlugt hebben om haer te bergen? waer fouden d'andere natiën , alle die profeflie doen van de Chriftelijke
waerheyd meynen te mogen fchuylen, vryvan zijn tyrannye , beulen en moordenaers ? is 't fake datfe niet
hebben gemerkt hunnen ondergank gemengt te zijn t
met den ondergank van de Majefteyt van Engeland ,
of ghy foudet feggen datfe Chriftumverfaekt fouden
hebben , of datfe tot haer felfs bederf om eenige heymelicke mifdaden van de wrekende hand Gods verblind waren, want daer gelijke fake van vyandfehap is,
behoortmen ook te verwagtén gelijken uytgank van
eenen wreeden en rafenden vyandderwaéiheyd. De
Hanfe fteden,by na alle, zijn verplichte vrienden van de
Euangelife waerheyd, en feer verre van de Paufelijke
dwalingen.' Is 't ook by yemand gelooffelijk , dat fo
Godvruchtige menfehen en inde religie op gevoed,
meer genegen zijn tot hun eygen (dat ik niet en fegge
fchandelijk gewin) dantothunfaligheyd, 'c welvaren 3Be £ta
huns Vaderlands, en verbreydinge des Euangeliums ? bantam
Maer wat fullen de Hanfe fteden mogen voorwenden ,datfe de wille van de Majefteyt Van Engeland
burgjifRait
aerttt
niet en hebben geweten ? de Stadt van Hamburg , öe
laab.
wanneerfe by haer brieven aen de Majefteyt van Enge- (lept taan 1
land gefchreven den 21, Septembris des jaers ïf8<>. Cnges
hadden verfogc, dat men haer fchepen die in de Rijken van Spangien en Portugael fouden reyfen , vryheyt
foude gunnen , op datfe door die van de Vlote van haer
Majefteyt in 't reyfen en weder keeren niet verhindert
en fouden worden, heefefe niet dufdanige antwoord
daer op gekregen»
Wy en twijffelen niet, of ten is tot u lieden ooren butg,
gekomen , wat fake van tweedracht tuffchen ons en 252tcbett
den Konink van Spangien onlanx is opgerefen , wat taan be
daer uyt na volgen wil , en kunnen wy niet genoeg ge- «Êngelani
raden. Is't fake datter peys zijn fal , fo en hebben wy bantam
(lept
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niet voor genomen u lieden onfe oude Bontl-genoten aert
yet te weygeren , maer is 't fake datter oorloge zijn fal,
fo fullen UEE, wijffelijk verftaen , dattet niet en
dient tot welvaren ons Rijx , dat wy de vyanden met
koren en inftrumenten van oorloge fouden laren voorfien, en tegen ons gewapent worden, 't Welk UEE»
naer hare gewoonlijke voorfïgrigheyd overdenkende,
hopen wy datfe niet en fullen willen van ons begeeren ,
't gene ftrecken foude tot bederf van onfen ftaet :
maer in andere waeren, waer door den vyand noch mee
koren , noch met wapenen van oorloge , tegen ons
geholpen en word » tot die plaecfen over te voeren , en
fullen wy u lieden niet verhinderen , maer uwer onderfaten fchepen na gewoonte toe laten te vertoeven en
voor by te zeylen met alle gunfte, op datfe haer voorgenomen reyfe mogen volbrengen , met welke onfe
antwoorde na den tegenwoordigen ftaet on fer faken,
betrouwen wy gantfchelijk dat U E E. te vreden fullen wefen.
En als twee jaren daer na, te weten het voor-leden
&e&av
fttaertbat
jaer van defelve Heeren van Hamburg af gefonden was 23ergen
aen de Majefteyt van Engeland , Sebaftiaen van Ber- bantam
ban bte
gen Secretaris en Orateur , met brieven daer by ver- gefonoen
burg tot
focht werd , datfe onder den tijtel en fchijnfel van neube Ma*
traliteit ofonpartijdigheyd , fouden mogen vry in jerteptban
3flitthioo#
Spangien en Portugael met alderhande koop-manlano.
burg.
fchappen reyfen en weder keeren : en heeft de voor- Cnge*
op ben
fchreven Sebaftiaen niet fuiken antwoord van mijne epfch lm
Heeren de Raedts-lieden der Majefteyt van Engeland teur
ban
ben <@ra>
gekregen ? Nademael dat den Konink van Spangien , 83 ank
hebbende uyt gefonden fijn Vloote om dit Rijk leften
in te
nemen , de Chriftelijke Religie uyt te roeyen , ten
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leften tot hare Majefteyts verderf en ondergank klaerder dan 't ligt getoont heeft , waer voor hy van de Majefteyt van Engeland wilde geacht zijn , fo en dunkt
haer Majefteyt nietbillig te zijn , die van Hamburg of
eenige andere Hanfe fteden toe te laten , onder wat
dekfel het zy , datfe proviande, bus kruyd of andere
oorlogfe toeruftinge , fuiken verherden en bekenden
vyand van de waerachtige Chriftelijke religie, fouden
toe voeren , en die door een ftoute vermetelheyd anders deden , fouden geftraft worden van haer ongebonden licentie, indien fy vielen in handen van haer
vlote , of andere onderfaten van de Majefteyt van
Engelend, fulks dat haer goed en koopmanschappen
prijs fouden wefen, nadien fy buyten den wille van
haer Majefteyt waren gevaren en genomen , en dat daer
tegen niet gelden en foude eenige excufatie van onpartijdigheyd.
©en 301*
Daer en boven hebben de Heeren Raden des voorbetman
fchreven
Majefteyts van Engeland , by haer ontboden
ban öe
Mauritz
Timberman
woonachtig tot Londen, en der
ft^anfe (Ie*
Eten te
Hanfe fteden in Engeland (die men noemt) Alderman,
jgolften*
hem bevelende , dat hy yder Hanfe ftad foude laten weten ,dat haer Majefteyt begeerde, en na deopperfte
macht diefe heeft , in haer landen bevel dede , datfe
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voortaen op fouden houden van 't beginfel der maent
January lcft leden , van over te voeren proviande en
generalij kalle oorlogfe toeruftinge, touwen, maften
en diergelijke koopmanfchappen na Spangien of Portugael , door de welke den vyand defes Rij x beter
voorfien foude mogen worden , op de pene van te verliefen de fchepen en waren , tegens den genen die dit
koninklijke bevel fouden overtreden.
Dat die Hanfe fteden niet onwetende geweeftzijn
van dit verbod, blijkt uyt de brieven der fteden van
Lubek en Hamburg , aen de Majefteyt van Engeland
daer na den 26.Meert gefchreven,en van die V3n Dantzik den 13» van defelve maend, eer dat de fchepen
t'zeyl gingen die nu genomen zijn. 'tSelve blijkt ook
uyt veele brieven van bevrachtinge der fchepen , die in
de fchepen felfs gevonden zijn, onderde welke dit
onder ander gevonden is , aenmerkens weerdig , datter expreflelijk met de Schippers onderfproken was,
datfe niet en fouden door de hoofden en die gewoonlijke kuften na Spangien en Portugael zeylen , maer
achter om lanx de Rijken van Schotland en Yrland ,
wefendeeen weg genoeg nieu en ongewoon , en ook
in der waerheyd niet veylig : betoonende met dcfen
haren raed endaed, hoe weynig datfe acht hadden op
haer goede trouwe , en hoe forgvuldig datfe waren om
den aïgemeynen vyand tegen de Majefteyt van Engeland toe te ruften. Maer gemeenlijk gebeurt het, dat
het bedrog niemanten gelukt, want als fymeenenalder eerft te bedriegen, wordenfe felfs bedrogen ; en
lijdende die ftrafte van hun bedrog , zijn gevallen in de
Vloote van haer Majefteyt aen de kuften van Portugael ja
, ook in den mond van de haven van Liflebon ,
en daer na in Engeland gebrogt , en na 't recht van alle
natiën, prijs gemaekt.
Maer hier roepenfe datter een fchandelijk ftuk is van
die van de Vloot, dat de verbonden gebroken, en
d'oude Privilegiën gevioleert zijn , de welke fy hun
toe fchrijven , dat men in Engeland den haren fchuldig
is volkomelijk t'onderhouden. Als of ymand zy fo
buyten finnen , foafgekeert van de waerheyd , fo weynig denkende op zijn faligheyd, fuiken vyand van het
gemeen wel varen , die niet af en foude keeren met
alle vlijd en macht , den aenftaenden verderf en nederval van zijn republicq. De gene die niet af en keert het
ongelijk , als hy kan , mifdoet fo veele als of hy felfs
het gemeene welvaren hadde verdorven : het welvaren
der gemeente is altoos gehouden geweeft by alle natiën
voor een opperfte wet. De Hanfe fteden en fchamen
hen niet een Privilegie , dat is een particulier of eygen
wet , tegen de gemeene en opperfte wet te ftellen.
Wanneer heeft ook eenig Konink of Prins wetende
toe gelaten fuiken navigatie , dewelke fijnen vyand
maken foude feer machtig , en hem felven , hoe wel
niet ontblotende , nochtans onderworpen foude
de verwoetheyd van den genen , die anderfins ont-

wapent en tot de wapenen onbequaem wefeil fouIn'tjaer ons Heeren 154^ als^er een Oorloge ont- Wi <&m
fteken was tuffchen de Rijken van Engeland en Vrank- &M en44*
rijk , als d'onderfaten van Karolus de vijfde den Key- jfotyjSia
fer hoog loftelijker memorie in de Nederlanden onder oen/ fóa*
't felve dekfel (als nu de Hanfe fteden) van onpartijdig- gluljj&3
heyd , begeerden dattet hun vry foude wefen te reyfen genooö,
met alderhande koopmanfchappen in Vrankrijk. Karolus den Keyfer, een Prince van groote gerechtigheyden billijkheyd, wat heeft hygeantwoort ? heeft
hy niet verklaert dat hun begeerte onredelijk was ? laec
daer op gefien worden die contraden , gemaekt den
6. April in 't felve jaer.
Wanneer de Koningen van Denemarken ert Sweden ®ie BdÖ
malkanderen quelden met Oorloge , heeft het den ®Sn
Hanfe fteden geoorloft geweeft, ongeftraft in des an- en &\oti
ders Rijk yet te brengen, 't welk geen prijs en wierd jj?l/öjyns
als 't in een van bey der Vloote viele , fonder fpeeiale j^fe fte*
pafpoort ? heeft doen dienhoogen en geprivilegieerde öen ge*
naem van neutraliteyt of onpartijdigheyd , fö veele ton^e*
vermogen
datfevanfonder
middelen de goeden der
*
Hanfe fteden
den andere
Denemarker of Sweden genomen, uyt hun handen fouden hebben konnen ontrecken en volkomelijk befchermen ? laet hun erkennen
't welk fy niet en ignoreren , dat ook het voor bidden
van den Keyfer Ferdinandus felve , en andere Princen
des Rijks , ook gefonden uyt de folemnele vergaderingen des Rijks , niet en heeft gevordert in de felfde
fake by den Konink van Sweden Ericius.
Ten tijden van de Oorloge de welk het heylige EjftJJ
Roomfche rijk, en den alder doorlugtigften Konink ninftban
van Polen , tegen den groten Vorft van Mofcovien ge- looien
voert hebben, is 't doen ook anders toe gegaen ? heeft ffi?K
den Engelfen of andere geoorloft geweeft, inderNe
r- gRofcoöü
ven van Liefland, of in eenige andere palen van dien ttt/ü-4£,ni
Vorft , vryelijk en fonder perijkel te komen ? ofte $%£&
hebben doen de Hanfe fteden, die de partye hielden tfeöen
van haren Konink en Keyfer j de achterhaelde fchepen bjfenww
die fulx onderftonden , vry los gelaten en gereftitueert?
des getuygen zijn feer veele goederen, vari die van de
Hanfe fteden en andere , oorlogende tegen den Mofcoviter op defen naem alleen prijs gemaekt zijnde , ook
hoe wel datter geen voorgaende verbod gedaen en was
van in Mofcovien niette mogen zeylen.
Het is ook bekent dat den doorluchtigen Prince van
Orangienj en de Staten van Nederland gelijke recht,
fo tegen de Hanfe fteden als andere gepleegt hebben.
En voorwaer wel en recht hebben de voorfeyde Koningen fulx gedaen, ennahetvoerfchrift en de meyninge der Wetten en des rechts van alle natiën. Want
fo foude men eerft mogen genieten des rechts van neu
traliteyt en confederatie, als men deneenen van den
bond-genoten hslpt, en den anderen niet en quetft ,
maer die deneenen met des anders fchade helpt, is nu
vervallen van alle het récht van 't bond-genoodfehap i
niet om dat hy den eenen bond-genood helpt , maer
omdathy den anderen befchadigt, en met der daed
hem felven vyand maekt , om dat hy eerft ongelijk
doet , en daerom word hy geacht als een hulper en aenhanger van den vyand , en gantfchelijk voor een vyand,
in
dat ftuk daer hy den eenen bond-genood befchadigt.
. 't Welk nadien fulx is, wat reden van recht of exempelfoudemen mogen voorwenden, waerom de Majefteyt van Engeland , na wiens Scepter , Kroon, Rijk,
goeden en leven, fuiken machtigen en quaedwilligen
Konink ftaet met vyer en fweerden, niet en foude geoorlooft zijn tegens zijn gunftige en hulpers, fo dikwils te voren ge waerfchouwt, 't gene den Keyfer , he£
Rijk, Ericius den Konink van Zweden , Chriftiernus
den Konink van Denemarken , den Prins van Orangien, den Staten van den Nederlanden, ook de Hanfe
fteden felfs in gelijke fake , maer niet in fuiken di oevigen ftaet geoorloft is geweeft ?
Voorwaer waer 't fake dat wy van doen hadden yet
te verhalen uyt de brieven van de Privilegiën (van de
welke fy fo dikwils en veele hen beklagen , van over
veele jaren t'onrechte hun onthouden te zijn )foude
men
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van Privilegiën aen te nemen , niet die fy hun toefchreven , maer fulke als de voorfeyde Koningen billik vonden. Door welk exempel geleer t zijnde, waer 't fake
datfe wijs waren , en fouden die conditien by de Majefteyt van Engeland aengeboden , niet alleen aen nemen ,maer met dankbaerheyd voor aengenaem houden, als gefproten zijnde uyt de mildigheyd die de
Hanfe fteden in defe fake boven alle andere vreemde
naden ftelt, en vergelijkt met haer onderfaten. Maer
is'c fake datfe hartneckig en ondankbaer volherden ,
laetfe toefien datfe niet in Engeland gelijke rechtveerdige vergeldingc haerderobftinater finnen en krijgen,
als
fy in Swedcn , Noorwegen en Lijfland gedaen
hebben*

foude mogen innen de bulle van Eduardus d'ecrfle
Koninkvan Engeland, in'c ji« jaer fijns Rijks, inhoudende met uytgedrukte woorden.
Dat alle de voorfeyde Koop-lieden himkoopmanfchappen die fy in 't Rijk van Engeland fullen brengen, of binnen 't felve Rijk kopen of anders verkrijgen ,defelve daerfe willen fo wel in Engeland als daer
buyten fullen mogen voeren of doen voeren , behalven tot de Landen van de openbare en notore vyanden
des Rijks.
deceptie
Dat fy dan loochenen dat den Konink van Spanfn 't wU
inlegte* gien , die fo grouwelijk en onuytfprekelijke ftucken
bedreven heeft (och of men niet en mochte feggen ,
noch bedrijft) vyand is van de Majefteyt van EngeTen leften , iiademael de Hanfe fteden van de Maje.
land ,of dat fy bekenden uyt de brieven van defe bulle ,datfe rijn befet binnen fekere palen , daer over niet fteyt van Engeland genoten hebben feer groote weldageoorloft en is te treden , fo verre fy voor vrienden
den en geen quade verdienden , fo bid fy de Keyfer*
lijke Majefteyt en andere Princen en Staten des Rijks ,
willen geacht en gehouden worden.
Laet ons daer noch by voegen , datter kan bewefen
datfe geen geloof en willen geven de geruchten over al
Worden uyt de oude Koninklijke regifters in voor- verftroyt by die van de voorfz. Hanfe fteden , of toegeleden tijden, dat dik wils rij fende eenige oorloge tuf- daen zijnde de Paufelijke religie , of ümgefet door
. .:
fchen de Koningen van Engeland en Vrankrijk , de de Spaenfe giften , nademael datfe alleen daer na trachten , met defe hare valfche befchuldinge , op datfe ons
goeden van de Hanfe fteden felve fo lange in arreft hier
in Eugeland geftelt zijn geweeft , tot datfe genoeg in een onderlingen haet getrocken hebbende, te lichter ons alle gelijk , en de religie daer van wy profente
deden en borge ftelden , datfe niet en fouden hun noch
hare goeden over brengen , binnen het gebied en de doen, waer 't mogelijk, fouden te gronde brengen*
macht van den Konink van Vrankrijk.
Sy bid ook , op dat dit laftig oorlog met den Spaugiaert
Uyt defe redenen meynen wy breed ge-noeg en ten bcgoft, 't welk niet dan met boven maten grote macht
vollen bewefen te zijn , dateer in defe jegenwoordige
en foude konnen vervallen worden , in 't welk geftreaentaftinge der goederen van de Hanfe fteden niet on- denword, niet alleen voor haer faligheyd, maer ook
rechts gedaen en is, by die vande Vloot van de Maje- voor 't welvaren van alle Koningen, Koninkrijken,
fteyt van Engeland, tegens hun gepretendeerde Pri- Heerfchappyen in gantfeh Europa zijnde , die van de
vilegiën. Maer veel eer dat de Hanfe fteden van haer waerachtige Chriftelicke religie profeffie gedaen hebben ,en daerom fo feer gehaet zijn van den Spaenfchen
voorfz Privilegiën vervallen zijn , om dies wille datfe
tegen de klare brieven van de Privilegiën hebben doen j vyand en d'aenhangers van den Paus, als haer Majefteyt is, ten minften hier in alleen verdragelijker wortoe voeren , proviande en oorlogie toeruftinge , tot de \
landen vande openbare en notore vyanden. Hoe wel
de, en om te volvoeren te min befwaerlijk en verdriedat haer Majefteyt ook niet in defe haren meeften nood
tig ,niet te willen lijden dat de voorfeyde Hanfe fteden uyt hun Rijken , Wifdiftien , havens en gebiet %
en d'alderquaetfte en onbeleefde daer van de Hanfe
voeren tot den voorfeyden gemeynen vyand eenige
{leden niet en heeft voor genomen met hun te handelen
na de ftrengigheyd der rechten , als fy hadde met recht proviande of oorlogfe toeruftinge , daer toe fwarc
vermogen te doen , hebbende in haren rade befloten de ftraffen (tellende tegen den wederfpannigen en contrayenteurs van dien. En datfe alfo oordelen van de Maproviande en d'oorlogs toe-ruftinge alleen te behoujefteyt van Engeland, en van haren yver en voorneden ,en de fchepen felfs en alle andere koopmanfehap*
men,
als van een Princeffe de alderbegeerlijkfte, fo
pen te laten gaen. •
Wat nu aen gaet de fake van de Privilegiën , daer op vaneenalgemeyneEuangelife vreede, als van 't welvaren en behoudeniffe van alle en elk befondere van
fy by de Keyferlijke Majefteyt en d'alder-doorhigtigfte Princen van yder natie , en Staten des Rijks hen haer geconfedereerde Princen. En datfe willen met ge- ©e te*
fo feer beroepen , van de welke feker is en klaerder
meynen raed en wapenen daer toe alleen alle haer
krachten
en middelen verftrecken, op dat uyt gebluft
dan 't licht datfe bevonden zijn , ten tijden van Eduardus den feften , den alderbeften en nimmermeer ge- zijnde alle confpiratien van des Paus dienaers , een op- öe
geen
e ba
rotJifêa*
pepsf
rechte enheylige feer wijdftreckende peys , daer geen
noeg geprefen Prince , vervallen te zijn , en de Maje<£ug£(an
fteyt van Engeland foude kunnen doen blijken, ook
bedrog mede gemengt zy , in de ganfche Chriftenheyt tnöegani
jefïenr Jja
met het Keyferlijke recht felfs , dat men daer uyt de aen gegaen , gemaekt en beveftigt foude mogen worfleuijcplx.
*£ö«»
den ,tot eer van den almogenden God , en tot rufte der fe
Hanfe fteden nu geen weldaden fchuldig en is , waer
©e Itbes 't fake datfe daerom moeyten doen wilde. Het is open- Koningen , Princen en Staten in Europa , met alle vermeerderinge des voorfpoets : waer op haer Majefteyt
baer dat de Majefteyt van Engeland te rugge Hellende
Kaïig'oeaa
taan
De
geftadelij
k feer Godvruchtelijk denkt, aen de welke
d'onbehoorlijke pretenfien van de Hanfe fteden , en de
flept aait valfchebefchuldingen, met dewelke fy haer befchul- ook niet gebreken en fal , met Gods hulpe of ten fal na <tEen ttf<
«Engeianö
haren wenfeh tot eenen begeerden eyndtf komen.
diget hebben by de vreemde natiën , met geen mindere
ü;xnt; De;
tegen öe weldaed van vrye handelinge de Hanfe fteden getraEn
na
dien
tot noch toe gefeytisvanhetopenbaer
Hanfe
bet; nietlie* cteert en heeft , als haer eygen onderfaten , en dat met gewelt des Koninks van Spangien en des Paus van Ro- Dao2 oe
utinürc
Paus in
men laet
,
, bidde ik in 't korte geoorloft zijn , ten «Engelani
ais trgcit geen andere reftricne, dan datfe in trouwe en gedachö'^ngelfe teniife van fuiken fonderlingen mildigheyd , gelijke leften te verklaren een ander geweld niet min hatelijk
fslfó.
toe latinge van vrye handelinge gunnen fouden den on- als bedriegelijk naerden aertvan den Vos : dewelke
derfaten van Engeland in hun havens en fteden. Welke feker, hoe datfe bedekteris enbedriegelijker voorts
Sputtert,
verdiende fy lieden onbeleefdelijk genoeg verachten- kruypt. hoe alle goede Princen hun van al fulke pefte
de, en haer oude manieren gebruykende, en houden
meer behoren te wachten. Voorwaei defeisdiehey- (PoLiu
niet op den fteen te wentelen tot nadeel van de Maje- melijkeinkomfteenfendingeinditRijk, van fommifteyt van Engeland , 't welk ook geene Princen fouden ge valfchelijk genoemt Jefuiten en plantfoenen , om
de herten van de fïmpele en rouwe menfehen te trecken
verltaen , geleden te moeten worden.
Want de Hanfe fteden hebben wel eertijds 'e felfde van de gehoorfaemheyt, diefe haer Majefteyt en het
gefchil gepleegt met de alderdoorlugtigfte Koningen Koninkrijk fchuldig zijn. Maer gelijk detefoortevan
van Denemarken en Zweden , ter oorfaken van fommi- menfehen by eengeraeptisuytaldcrhandevoorvluchge gelijke Privilegiën in de Koninkrijken van Noor- tige ingeboren Engclfen , dewelke d'armoede tot
wegen en Zweden , welk gefchil ten wederzijden fo defperatiegebrocht heeft, of hun fchelmftucken van
feer ontfteken is, datfe tot de wapenen gekomen zijn. haer voorgaende leven niet toe gelaten en hebben hier
Maer met wat vrucht of met wat voordeel van de Hanfe te fchuylen , alfo ook door den Paus van Romen onder
fteden > Sy zijn bedwongen gewceft fulke conditicn
de hand in gefonden zijnde, onder 't dekfel van zijn
fuper-
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fupeiftitieufe Religie , en houden niet op lanks de dorpen ,en van huys tot huys , met haer valfche treken
d'onderfaten tot rebelligheyd op te wecken , en fommige paufelijke bullen tot dien eynde uyt gegeven , te
ftroyen , uyt dewelke (y heymelijk het volk verleyden,
kerende op de pene van den ban , datter voor hen geen
hope van zaligheyden is, ten zy datfe veranderende
van gemoed , afworpen alle gedienftigheyd diefe haer
Majefteyt fchuldig zijn.
Met defe bullen , als fommige onderfaten van Engeland ,uyt ditgefwerm der Jefuiten en Seminairen achterhaelt zijn, en in 't licht gebrocht hunconjuratien,
en gepijnigt zijnde , door die confeientie van hun
fchelmerye , tot een gefonde meyninge weder keeren,
vyorden fonder ftraffe los gelaten , Tonder hun aenden
lijve ce komen. Maer die hertneckig en met een kregel
herte in hun fchelmerye volherden , gevraegt zijnde of
__fe fouden willen ftaen aen de zijde van haer Majefteyt
(als vrome en eerlijke onderfaten betaemt) fo verre
eenigen inval gefchiede in dit Koninkrijk van de Paus
of Konink van Spangien , antwoorden ftraffelijk en
ftoutelijk genoeg , datfe verbonden en gehouden zijn ,
als 't den Paus van Romen goet dunkt, door zijn bevel een inval te doen in de Rijken en Jurifdidtien van
haer Majefteyt , en met alderhande wegen en middelen
den voorfeyden inval te vorderen.
Ik vrage wat foud gy doen , wie gy zijt , die aen het
roer van eenigrepublijk fit? metfulke monft ren over*gegeven tot alle feyten en fchelm-ftucken ? Ik vrage of
gy lieden hout j dat het dekfel van de Religie en Pauselijke onderdanigheyd , verfchonen foude fulke fchuldige van crijm van lefe Majefteyt , om hun t'ontrecken
van de ftrengigheyd der wetten ? en of ghy foud laten
genieten het leven, de gene die uvan 't leven wilden
berooft hebben ? geen Prince of Monarche en behoort
of en mag verdragen dufdanige monfteren, ten zy dat
hy fwaerder wilde fondigen tegen de Wet, tegen het
gemeen volk , tegen zijn Koninkrijk , tegen zijn leven,
en tegen God felis. En dit zijn die monfteren geweeft,
fo veele als 'er hier in Engeland met de koorde geftraft
zijn. Hoe dat ook haer complicen en mede-gefellen
haerder conjuratie, met haer lafterlijke boexkens die
ie onder die gemeynte ftroyen , en met valfche befchuldingente feer hatelijk luyde roepen , datfe om gebrogt
zijn geweeft om de Catholijke religie , en haerder
confeientien wille.
Hier afzijn getuygen veele treffelijke onderfaten ,
en daer ondereenige Edele en van Ridderlijken (lamme de
, welke hoe datfe ook Catholijk zijn , alfle nochtans hun houden in haer fchuldige pligt en gedienftigheyd diefe
,
haer Majefteyt en des Rijx welvaren fchuldig zijn, en worden niet aen getaft noch eenigfins befwaerlijkergehandelt, dan met een geld ftraffe geordonneert tegens hun , om datfe overtreden hebben
d'Edicten , uyt gegeven op 't ftuk van de gemeene
Kerken te frequenteren.

Maer dit alles is gefeyt^n bewefen tot dien eynde,
op dat die goede Princen die forge dragen over rijke en
arme luyden , en d'andere dien de waerheyd ter herten
gaet, en nietgeerne van de waerachtigheyd dwalen,
verftaen mogen met wat manieren en middelen , openbaerlijk, heymelijk, met gewapende kracht, met bedrog en hftighcyd by den Paus van Romen , en den
Konink van Spangien geftaen word, na 't verderf van
haer Majefteyt en van 't ganfefce Rijk van Engeland ,
hoe bequamelijk en noodfakeliik: datfe gedwongen is ,
om dit geweld af te keeren en defe lagen t'ontgaen , en
met wat onrecht en valfche befchuldingen , d'adminiftratie van Juftitie en Wetteri gefcheurt en gekrenkt
word , daer toe fy niet alleen uyt geven beruchtige
boexkens , maer ook fchilderyen , die vertonende
zijn, ik en weet niet hoedamge vreemde monfteren ,
te kennen gevende eenige batbarifche wreethcyd aengedaen , als fy hun felven valfchelijk vexcieren en. roepen ,den yoorfchreven Jefuiten en Seminairen , dat is
die fchuldige van crim van lefa? Majefteyt. Maer de
Majefteyt en moet geen geloof gegeven worden by de
goede Princen , indien eenige van defe menfehen, met
eenige ongewoonlijkc of ongebruyktc ftraffe geftraft

zijn , of anders dan 't by de alder-oüdfte Wetten harei
Rijks tegen alle fchuldige aen'tcrim van lefe Majefteyt geordonneert is.

XIT ü toMen nu toeöer néeten tot onfe jfèeöee ïanb* re $ma»
* fe gefcöicDcniOc. 3&m rerfïen §uup anno «tiiiaban
j1^9. i$ fijne (gjtteUettèfe / $jing MÓÏÏcititt$ bSfl ©C^lt'lfi
a&aflau tttJBonfbr fotbïIanD aïg §me gc&uït/ loctb tot
toelue öecrlpbepö üonfter JBarft Dan £>tcclanb getralr,
4iUon|tet
t^affau
(öie Jïeut-meef
ban jijn ^cee ©aberöen
bau<^augien tee
b,oogï. memorie getoeefï t$) ^n'nce
beleent
Öaööemet 12000 guïDen / en toa£ Dn 3ijn onberba*
ncn geïofï/ Daer toerDe groote feefic en b|oïtjftïjcp&
beb?eben/ fo bp DiebanjfiBonfïer/ foeïbijft en an*
berepïaetfenbaer onDer bcöorenDe/ om öat fp toe*
Deroin onber ïjaren rechten §me genomen toaren /
bacr ban fpsebert ooft feer goeDetoelDaöen ban Rebben genoten / men toierp bier ooft eenig geïö te
grabbel.
3&e ï^ertoge ban $arma omtrent bcfen tjjb niet
toeï te paffe jtjnbe / 't toeïft eenige meenöen toe geftomen te toefen/ boo?meïaneoïpe/ om 0et mtë-Iucften
en neberïage ban be &paenfe ©loot / en Uct faljanbe* togeban
WK af treeften en op beften ban öe beïegeringc ban
23ergen opEoom / toaer ober ïjem bageïtjr fo ban Pacma
fjc&tc»
Denfr)ertogcban$afft:anaaï£ ban Den ü^ince ban
Mfcali beeïe fpijté en feljamperljept^ betoefen toet^
öe/ öe toeïfte gem öaer öoo^inbcrac[)tingefodjten
te brengen/ ensijnengrootennamcen reputatie te
berminDeren / fo bp öe petten $n graten ban be
^obintieh / afé aen ben ïioninh feïbe / i)em toijten^
öe öat öet tjuaet fncce^ ban öe &pacnfe tfirnmöe/
öoo? 3tjn fcljuïö toa^ toe geftomen / om öat ö?i niet
bP tijöé gereet en toag getoeefl om bc §>pacnfc'Utt
mabe te afTifieren / noct) bat ÖP be ftoarigijcöcn niet
tijbeïijften öabbe geabbifeert/ en meer anöere toe^
balïen bit ïjem feer ter öerten gingen / öocb 't 30 toat
ÏKtjp/ öpgebocïöetjemniettocï/ enl)embjo?bcge^
raöen bp snne doctoren / öat l)P ïjem booj eenigen
tgö Touöc begeben tot ^>pa/ en ban 't êpa-bater aU
baerö^inften/ omsjjnegefontöepö toröcrom te be*
ftomen/ öp öan öien raeö boïgenbe / i$ in B5ep al=
öaer gerepfï / ïjebbenbe te boren öe Staten ban 53^a*
banö/ ©ïaenberen/ 5Ürtop^ / ^enegoutorn / |c.
boen bergaberen/ en berfcljepben pjopoflticn gebaen/
en ojbje m beeïe faften gefïclc / fo om geïb en affifto
tie te boen aen beHigueban B^anftri)ft : aï^ tot con*
tinuatie
ïanöcn. ban be ©ojloge tegen be bereenigöe j^eöers
omtrent befen trjb öebben be graten <Bmcmtl
abbertentie geftregen / öat bm bpanb 5ijn leger boo?
be fiab ban ^fetifDen berfïcrftt Ijaööe / öat ïjn ooft tjec
ï)up^ te 25ïpen-bceft belegert öebbenöe / toa^ befcljie^
tenöe/ enöe öe booHtÖ^ben pïaetfen met getoelb
ban meeninge toa^ te beroberen / en aïfo bp öe .^ta<
ten OBeneraeï geaecojöeert VüajS / op nieu^ tien
©aenöeïen foïöaten op te Krijten / öe toeïfte niet fo
Öaefï en ftonöen beeröig toeröen / öat men Die tor
ontfet Der feïber pïaetfen ftonöcempïoperen/ (o bc
faften toarcnberepfcljenöe / fo tocrö gerefoïücert öac
men fonbe ïjaiibeïen / met ben o^berfïen Öonftec %h
bert €ïant / ben toeïften onïanr geïeben toa£ gecon^
fentcert/ bat öp op be commiffie ban be peeren ^ta^
ten (0enerael / fouöe mogen ïicïjtcn acïjt ©aenöcïen
ftnecïjten (enöaernanocöttoeegeïijfte ©aenöeïcn)
eïft ban 200 noppen of Öooföcn / tot fefter erpïoict
op ben bpanb / bupten ftofïcn ban ben ïanbe / en
bat fjp gefegt öabbe 't ineefienbeeï ban be feïbe
ftneefjten op öe ïoop-pïaetfe gereet te fuïïen ïjebbm
binnen bik bagen/ ten epnbe ÖP met n. of 13000
boet-ftnecöten ben %anbe een rnpter-bienfï
fouöe toiïïen öoen tot ftofïe ban öen Xanöe /
booj Den ti)ö ban 21 of 24 bagen/ en om ïjem öaer
toe te beter te betoiïligen/ fouöe bp öe^obintien
ban^oïïanö/ EeïanD/ optreedt en ©neflanD /ge*
reeb op gebrogt too?öen/ be fomme ban s>oco guïöen/
om ge-empïopeerttetoo?ben tot bctaïinge ban een
t)aïbe maenb gagie/ mitfgabr rg aen anöere onftoft en
banUjapenen/ bib^^ en am:noniae booj be booj*
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fcöjebcn ftnedjten entuptec-Dtenjt/ op af-ïtojtinge
ban \jet crtcaojbinacté confcnt bp bcboo?fcöieben
piabmtim boo? gec ïöpenbe jaec 1^89. totberbaï*
ïirïge ban De ïafïen ban be oojïoge te blagen/ Docö
Öebben 't feïbe niet toilïen Doen of biïïben 1 xooo gul*
öen öebben/ 't toeïft geaccojbeect toecbcopioooo
guïoen.
©e Iteauig ban ©accabon een SSojgoeng
ï^eec/ oBoubecncuc ban <0elbecïanb/ babbe öet öup$
te 25ïpcnbeen baec op be£ ©betfïen Scöenftg foïba*
ten ïagen / fïecft beïegect / öp öabbe baec boo?
i4bcnbelen öoog^oucgonion£ / bejfêaroui^ban
KentpöaöDe iobenbeïgfotfJaïcn afê ^uptfen/noclj
tciuqt 31 taïiancn Die in't ïaub ban Éeffeï Ijaöoen ge*
legen / $aton Scöotgman Die <8elbec beccaben
ïjabbe toag baec met ttoec benbelenScöotte n/£onte
Stlppia met een baen cuptecg / nocö een compagnie
ban ?o paecben / tuefenbe öacguebufïec£ / be guaebe
ban ben ^ectogeban$acma/ be Compagnie ban
«Selbec / en ban 25jafte ban '0 ^ectogenbofcö /
©accabon Ijaöör baec acfjt öaïbe ftactoutoen boo?.
©jpbag en fatetbagbcnip.emo. ifêepfcöotenfp
toeï 1000 fcjjoot baec op/ baec bojfïcn ttoeefluc*
ïten/ bod) fyteft met feïjieten toepniguptgececöt/
be fteben ban ©enio / ^immegen en be <0?abe
Öabben befe beïegecinge gebojbett / be belegec*
öe Dteïben en befenbeecben öaec feec bjomeïrjft /
toant be pïaetfe toa£ bp Scöcnft feec gefïecftt en
gtoote ftofïen aen gelept / ÖP abbecteecbe be beïe*
gecbe bat ïjpfe fefteeïijft foube ontfettcn baec fpöen
op berïieten/ en ÖP becgabecbebafïboïft baec toe/
en ben ^ijecfïen Cïant boegbe g)tnrmet een beeï
boïftc baec bp/ en maeftten öen geccetom'tfeïbe
te ontfetten / ben <©becfïen SGÏejcanbec beï Ifèonte
beöe baec een natte of öoogte ban aecbe boo? manen
en gefcfyut op brengen / baec mebe ÖP öen-lupben
feec bccöinbecDe batfe fyen necgeng bloot geben en
mactjten/ en a$ ben bpantbefïojmbmggebecep*
ben/ Rebben be belegecbe baec 3 0 mannen gefcöo*
ten/ Dacc bleef beeïboïft^boo? ban Den bpant/ en
onbec anbece ooft een 3ingenieucpattogenaemt/
Die feec geefïimeect toecbe aen be Spaenfe jijbe /
Docötoecbenfonu/ foban/ be<®fficiecenmeefïaï
gefcöoten / fo bat öet «fcoubetnement meefl op een
©mbjtg aen nuam / bctoeïfte geen fonbeeïinge autocitepe öebbenbe / fo goebe o^bje niet en ftonbe fïeï*
ïen aï£ 'ttoeï becepfcöttoett/ enfo bieïbaecttoifï
binnen/ en bie becmeecbecbe aïïe ucen / en öoetoeï
hit ©enbng en öet meecbecbeeï ban Dien toeïgece*
foïbeect toacen/ De pïaetfeten uptecflenteöouben
en öet boïoofbe fecoucg te bectoacöten/ fo ig t)ct
nocïjtanJ gebeuct bat ben mfnfïen öoop ben mee»
ften obetmeefïect / en ban 't fntp$ uptgeb?eben öeb*
ben/ niet jegenfiaenöe fp mpbênbe^nac&tggefien
Ijabben l)et biecteïten ban öaec ontfet/ enöebben
obec fuïït^ ben 24. 3fttnt) 0et bao?fcö?eben öupg
otiecgeïebect op goebe conbitien ; ^c^enft tytft
nacemaeï^ aen be Staten generael becfocöt bat
men ben ©enb?ig en fijn onbec^ebbenbe folbaten
tipt elpenbeen genomen eeniggeltfauDebecfcöafc
' feninbetaïingebanfïïnebienfien: raaecbe Staten
genccaeï fytbbtn ben #bec|ien anbece fijne becfoe*
iten toegefiacn / maec aengaenbe bit becfoen boo?
ben tëenD?ig en fijne folbaten ïjebben fp afgeffagen /
en becMaect niet inm te ftonnen geïieben / enbecnïaccöen ban abbijfe te toefen bat men beboojfcö^e^
ben folbaten foube caffecen / ten cegacbe fp becflon*
ben bat befeïbe öen niet beïjoojnjn gelagen en tjate
ben/ aï^ öen öebbenbe laten becmeeflecen ban ben
mmfïen öoop / baec fp nocötang taifien 't onfet
booj öanben te toefen / baec obec fp öen te meec
tegen 't felbeobecgeben öabben bejjoocente fïeïlen.
(foi.?ï.) ginbemaenb ban^nnit^öebbenbe^
eecen^ta»
s,2f ten genccaeï/ ©cwtwi Stnbbectu^ toencabiujlge*
fus&L fonben na ^uptflanb aenbeïanb-^abebanj|cf.
tatMus
fen / M ectoge ^foöan ^alfgcaef / be lèoifi ban
SftSSn ^n!JaIt/il£CC°3 ^" ^acen/ ^ectogtanjï^ce^
Sraei becift ju ^tetm / Macngcaef ban ^anbenbucg/
sefonöen %ttm 3uïw.4 ban ^?npnftoij« / fêectog&encm

üuïiu^ in 25?anbenbucg / hertog f ?ebecift macfe* ae« ^
grabeban S5?anbenbucg en ©mpffen/ fcertoge ■^SS
J^an^ ban 5>ïee^toöK/toï(ïepn Bbmiuiflcawucbe^ ©ofit3
^ecfliftjS 4ïföaegbebucg/ IBachgcaef ban S&janben*
bucg/ met bneben ban ccebentic omeenigeaffai^
een ban toegen btft Hanbenmetoefeïbeteöanbe»
ïen / en te bo?becen het becbonb bat ook be ïiouiuh
ban Babacce feec ecnfïig toa«i bo^becenbe. ëe
Staten genecaeï fcö?eben aen&eabmicaïiteptban
^mfiecbam / bat men o?bje foube fielïen bat i^oens
caeb met een oo^ïog-fcöip na kernen of ^ambucg
foube toecben geconbopeect,
3In be boo?f5. maenb ban ^nnio öebbcn bege* «&?faa
committeecbe Öaben ban ^eïanb binnen mitotU f 2S5
bucg boen faifecen^b?iaen©atfeuc^eccetaci^ ban «iban
ben i^eece töuffeï/ «0oubecneuc ban©ïiffingenen ^" ^"<
<0jiffiec ban be b?pbnptec^ in be feïbe fïab / om §&, k
bat öi» gefcïj?eben öabbe aen ecu Jlfêinifiec ban be neut ban!
flebe ban Secgen-op Eoom / cafumniecenbe en ©!jff»nse|
befcöuïbigenbc be Staten/ afêoffptcacötebenbc ^Zat
fïab ©ïiffingen benbpanbobecteïebecen/ en meec Staten!
anbece
3B:ieutenant
ban benftoace
feïben caïumnien.
^oubecneuc 25oucglag
ban ©liffingen
Dit bec= 'SS??
XSk E
flaen öebbenbe / öeeft aïbaec gefonben / en begeert ijursuesl
bat men ben feïben ©afléuc bateïrjh fouben ontfïaen Jf Xie
en aen ö*m fenben/ en aïfo beooog. ^eecenöa* tuacrom.
ben 't feïbe toepgecben te boen/ öceft öp bateïpft mmt
gep^ocebeect met accefie tegen be bucgetjS en in* «nwmop
tooonbec^ ban
.JBibbeïbucg
üie tec feïbec ttjD binnen La" Deetl
©ïifTingen
toacen/
en baec-en-boben
gebjepgtbat lourgia;
ÖP niet aïïeen fuïft accefi foube continüecen/ maec seöaen
bat ÖP ooft becb?anben foube aïïe be tjupfen en 5SSJ
pacïjtöoben ban bie ban Jïfèibbeïbucg
pïatten
ftatS"
ïanbe toefen be / ja tot be öupfen en öobentenfeïbe
ban ban^»
be Jitöagifïcaet ban jaiibbeïbucg/ bp aïbien fp ben SS»
gebangen ïangec betinecen / en öem niet ïieten bok gen ban
gen. %n\h$ bat beboojfs.gebeputcecbeombefeen ^aff6^
meet anbece pecicuïen te mogen boojftomen / ge*
btoongen 5ijn getoeefï / te beïobcn bat fp ben ge*
bangen fauben fenben aen öaceJBajeflept ban Cn*
geïanb/ §tt toeïne fp beni9.g|unpboo?Cö?ifïof=:
feï fóoeïg ©enffonaci^ban be Staten ban geïanb/
aen be Staten (6enecaeï öebben öoen aenbienen/
en befeïbe gecommuniceect ben tyitf/ Hit be gecom*
mitteecbe fóaben ban Eeïanb / befen aengaenbe
Öabben geconcipicect om te fcöjjfaen aen ^jte j^aj!
jeflept/ en becfocöten/ bat aïfo befe fafte toa^ ca*
nenbe ben toeïflanb ban ben ïanbe in 't genecaeï/
bat be ^eecen Staten fouben geïieben re abbifecen /
toat önngbcbunlteng ijiet in foube fïaen teöoen/
boo^ be cufie en b?ebe ban ben ïanbe: mitfgaoec£
boo? be confecbatie ban bep?ebiïegien banotcfeï*
bec / en boo?t?§ af/ en tot ben booojfs. biief te boen/
't gene öaec €b. goet binben.
Hiec op öebben be l^eecen Staten <6enecaeï ge* «*aé „
tefolbeecc / bat men Dm ïlabe ban £tate foube j|eS.
becfoeften/ te toiïïen bectoiïïüjcn ben öaet^öeece Staten
25oöïep/ om met ben &eccetat# eiïpin öem teS0,SS?
begeben na ©ïifTingen/ en aïbaec ben SieutenantSiS
ban ben «Boubecneuc bec feïbec fiebe/ ben fóeece ötetjegen»
ban toegen
3$ourglban
becmane
öpbefïfi
ag te
n/ bat
eceban ref°ÜJeïeB'
aïïe
fepte
baec mebe
ÖP Dit
ban MibDcU
bucg geb?epgt öeeft/ en tot Dim epnbeöemteon*
becceeïjten ban be pecicuïen Die baec in geïegen
5ijn. 3^at De #eecen Staten niet jegenflaenbe De
afgeDtoongen geïofte bp Degecommitteecbeïlaben
ban be &tateu ban Eeïanb gebaen / ban Den ge*
bangen te fenben/ na «gngelanb aen öare JiBaje*
fiept/ öet feïbe fenben niet goet binben: maec bat
Die ban Den tëabe ban State beneffeng Die ban Ee*
ïanb / öace jl&afeffcpt met Den eecffen beöoojfiift
fouben onbeccecöten banbetoacegeïegentöeptban
be fafte / en aen be feïbe berfoeften / aïfo Die geban*
gen i$ eenen ingeboocen ban Den ïanbe/ en te*
gen ben feïbe in ben ïanbe fyieft gebeïinqutm / Dat
hnt
befeïbe öace jflöajefïeptgeïiebe goet te binben/ bat
Die ban ben öabe ban State nemen boïftomen ften>
niffe ban jijnec fafte / en baeeom cecöt en ju^ïtie
abminifïcecen / na gelegeritöepb ban Defect / m

t$o>
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Dete ten erempïe/ acbtetbdïgenbc be pnbiïrgirn ban
Den llanbe / op bat epgentlijft ftenneïijft mag ge*
maeftttoojben bat bare ilfèajiftVpt f uïlic en bterges
lijfte gefeïïen met bare facticn befabbopeert / en bacr
en boben tommanberenbe ben boo?u. 23ourglasï
Öem in btft en alle anbere faften te blagen en te i)oti?
Den in tetmintè ban bet tractaet met ttareltëajcfïept
gemaeftt/ fonbec eenige nientoigïjept te pïegeu/ljace
JHIaj inbectoaerbeptenronbehjft beriebtenbe ban
De D^epgementen
ban ben boo?f"5.
De
boöjfj. gecommitteerbe
ftaben,2$ourgla£/Dacrom
gebmongen 31311
getoceft be boou*f5. beïoften te boen om alle pericnien
te boo?ftomen : maer bp aïbicn men 't felbe aen bare
Jfêaj. niet foube ftonnen impetreren/bat men in fuk
nen geballc ben gebangen eecfï foube boen recogno*
fceren ben b^icf bp |)em aen beu boo?f5. .Cfèinifïcr ge*
febjeben / baerom bp geappjebenbeert toag/ en Dacr
met öem aen bare IBaj. fefterlijft oberfenben / met

ccnen blief ban be töefanten upt €hgcïanb/?tcfcöje' ®e&t*
brn tot Honöen Den 27. %unij/ bit be peeren Öaben JSSn
ban &rate boo? (jaren &ecrc"tarig &upïcn gcfonben tor hrafie
[jtbbcn
ui De Jbtate n gr neraeï / benbnefgelefenen Jan©ar*
bacr op gebelibereer
t 3ijnbe / Rebben gecommitteert SSr
be Ifeeceu <SIbenbarnebeftenfóoo?baombenföaeb SebisH,
ban ^rate te betmanen en berfoeften / alfo'tgene
?0D;iaen ©afteur gebannen geperpetreert beeft tuag
in eoufcffo/enbacDe fp
fïaet
ben ban
lanöebeni'n feïben
ben boogfïcn
betreffenbe
tot ban
fïraffe
toilben
pjocebrtcn auDcren ten rremple/ inetfuJftenpucc
öac tjet blijft en mogte bat Die ban ben ftabe bet toeU
baren ban btn (anbc beminnen. 3£e boo?f3. peeren
Öcbben gerappojteert bat fp acbtcrboïgenbe be
boo^5. commifFiein bentfïaeb babbenbcrftlaertbat
be l&tttn graten upt bet febjijbeug ban be peeren
43cfanten in v^ngeïanb gecommitteert jijnbe / op
rafïe Rebben gebab om ben föabe te recommanberen
De fafte ban ©afleur/ nabemaelupt fijn cpgenbne*
ropie autentijft ban ben feïben bn'ef / en bare jlfêa j.
berfoeften Dat baer genabigegeïieftespbengeban- ben notoir mag bat bp [jab geperpetreert be grootfïe
gen terflonb meberom in btft lanben te fenben / ten en fuaaerfte belicten bte men bcbenften foube nonnen/
etmbe baer ober ben feïben reebt en juflitie geabmi^ nameïijftbat ïjp fo be Staten gen. aïg be Staten
banEeïant ïn 't particulier baïfcbelijftbabbegeca*
in'fïceert tnerbe / Dat men ooft foube fc&Dben aen be ïumnieect
/ gefoebt ttoifï en oncenigïjept tufTcben
peeren gefanten ban befe lanben biefenbe in <£ngc*
bare
Maj.
en be Staten ban ben ïanbe te foueren/
ïanb / en Die m aïleM onberriepten / met bebeï bat fp
en
be
fiebe
ban
©béngen met grote garnïfbenen tot
tot befen epnbe aen bare IBaj. boen alle uptetfre in^
flantiert / te meer obermitg be peeren Staten gerc? grote ftofïcn fo ban bare maj . aïg ben ïanbe te boen
btftt bouDen / tuaer boo? batanbere fïebcn en pïact*
■- fen/ bit men met bet fcrijggboïft upt ©liffmgcn te
booj
beg
gene
't
tot
.
IBaf
bare
berre
/fa
5fjn
foïbeert
fcbieben ij? niet foube 3üu te betóegen/öefe en geljjïie
faftenenljanbeïingeneenpegèïp ftenlijften notoir j bcDten foube mogen befet bébbcn / in ber bpanben
te maften / op bat be gemeenen man moge toeten banbengeftomensü» / of fouben mogen nomen/
tot groten onbicnfïc ban bare «fDaj. en btft lanben /
toat 'er in be lanben omgaet en geb?eben coo?b.
3£e£namibDagë5ijn be peeren Staten generael
bn'e^
ben / begerenbebaerDattoe
btnbetfebepben
Ratb foube baïfebe
tuillen tegen
berfeïjenen in beriïtJabe ban^tatemetbenboo?f5. gebjupftenbe
^enftonari^ -iïoel§J / bcïucïuc albaer nabcr openinge Den feïben ©afleur met fuïfte erempïare fïraffcp?o<=
ban be fafte gebaen beeft bermogen^ fijn bneben ban ceberen aï^ fp betonen bat ^tt fcoeïbaren ban btn
crebentie/ bacr na beuben De Üeeren Staten ge- lanbe ben ter betten mag gaenbe. 3£aer op be ila^
nerael berbaeït benïieben refolutie bier boren ber- ben ban£>tate benlupben boo? antmoo^be babben
Ijaeït/ en be peeren ÖaDen ban ^tate bermaent gegeben / bat fp ©afleur op giften babben begonft
Öieropterefoïberen / geïijft Defelbe boo? ben ïanbe t'eramineren en baer in boojtg fouben continueren,
31ftbebbe feftere miffibe ban ben zS.^Juïp 1^85?. 33
Dienfïeïijft fouben acljten / baer mebe ben 3jf eere
23ourgla^ Hieutenant <6oüberneur ban ©liffingen gefien bp be ^eer $icoïaes* 23nipmnft unt JlBiöbcl^
in officie Voerbe gebouben / fortber eenige toegen ban burggefcb?eben/ baer bP boe mirt fijn <èrccllentie
fepté té attenteren/ De lanben bp baerpnbilcgien toag / ïupbeube onbee anbere aïbu# :
ëier ig queflïe gerefen tu?fcben tluee mnuUcc^ ter >
öemaintcneert / ojb?een exempel tegen alfulftc fac=
rieufe geefïen in btft lanben gefleït en getfatueert caufe ban BafTeuc/ pjctenbeccnöe ben eencn bat beu •
moebt mo^bcn / mitfgaberg upterlijft getoctcn maer feïben ©afleue (sijnbc fo bp fept een ïitmact ban be >
toe btft factun fïrecfteu/ 't 3P tot een ercmplaec ber- fterfte) fijnen competenten rccljter/ bat i^ bcuftcc- 31
taet ban btn lanbe of anbctfhig.
ftenraet obergeïebert lyabbt beboren te toojben/ bebbenbe befc ttaec mintfïerg bier ober maïftanberen
Jïfêaer aleer bt gefanten ban De Staten in <!5nge^
ïanö eenige abbertentie ftregen ban litt bangen ban gefcboïbcn / en met beelc onbeboo»ïijfte p?opoof!en
©afteur/fo toaren fp bacr ban al bcrabbectcert / en ober gegaen in boïle met Kt/ ten obcrfïaen ban meer
tbiecb bacr aengcfept/ batDetuijl bare JUöaj. nu toa? afé 100 pecfonen/3ijnbe boo?tjl btft fafte ttoce repfen
in ben raeb bp benïupben/tcr piefentic ban fijne «cjer«
in goebe
en genegentbept
om be ('aftenteban
Den
ïanbe bifpofttie
te bebectigen
en al be mi^ber(lanben
ïa* gebebatteect / aïlegftrccftenbe totbilipcnbentieban
ten ter neber leggen / bat men bacrom moefï toeflen De <i3berigbept en febanbaïeban be gemeente/inbien
33
Dat fobanige ftlepne pointen baer in geen aebterbeel aïfulfte faften toojben getoïïerecrt / etc
©an btft fafte tö baer na nocb bifttwlg gebanbelt/
Deben/ begerenbe bat fp baerom aen bit ban ^cïanb
)3
en
beeft bare IBaj. bit$ niet jegenftaenbe bneben iu
fouben fcbJijben/geïijft fp aen bepraten en bare gecommitteèrbeöabcn banEclanb bcbcn/berfocftciiï fabeucbaubenboo2f5.©af)eur boen fclwijben boo^
De baer ban onDerrecljt te 5iju/cn recommanberenbe ben feccetarig 3©alfïngam / bat men ©afleut frjn
baerbegercebtigep^oceburenna bare genjoonlnïiè mi^baeb foube üHlïen becgebcn/cn be bao?f3. ^>ecre*
bifcretie / bermybenbe aïle oojfafte ban mipber* tarig meenbe bat men bare jBaj. toeï fo beel refpect (Fol. jj )
flanb fo beel mogeïijft toare ; baer na bebben be bcboojbe te blagen / alfo ©afTeuc toajJ tocbcbocenbc
gefanten be bneben ban ben föabe ban Mtatt oni> een bienaer ban bare XBaU ben Staten niet onber*
fangen / en bienbolgenbe met be föabcn ban bare toozpen / en bat ïjp biag ban geboojte een 25?abauifèaj. bacr ban gefp?olicn / bit meenben bat men \ bcc/en obcrfuïr buntcn be unie3jjnöe/en cecomman?
©affeur beboo?be obergcfonben te Ijcbben/ boïgcube bectbt bcftïKt fafte ben <$efanten op baer bertreft
De belofte ban Die ban Eeïanb/ bat ©afteur toa^ een nocb feer ernflclijft / fo batfe beïoofben be fahc fabo*
Domefïgft ban Quffcï / bit baet ober feer ftïacgbe / en rabeïijft tbaerber toeberftomfïe te rapporteren / ge?
bem bant geoffenfeect be fafte feer eraggererenöe: lijft fp in ^oUcmbjp eerflt'bupjö ftomenbe gebaen
De (Öcfanten fufiineerben ter contrarie/ batljpecn ^tbbcn : Docb beeft ©af]cur na ïange gebangeniffe
fubject ban ben ïanbe fcoa£ / en bat bp albaer beboo^ bcni8.^oücmbnörequcf!c gep^efenteect om par*
De beciebt te toojben / en bat baerom ben Ï5aeb ban bon / ban bjerbe boo? »ipofïi( gegeben bat Ijn pacbon
&tate mrt goebe reben interbictie babbcn gebaen en foube bccfoeften in debira forma: baer na tiócbec re?
De ftenniffe aen baer genomen / bebbenbe bt bootf5 quefïc gep;efeutecrt beïjbenbe/baer in bp geflcït baD
©affeur mijn peeren be Staten fo groffeïijft ban bat bP gebtoongen mag parbon te bccfoeften / ftreeg
felonie en anber£ gebïaïneert en gein jurieect. boo| apofcilfe nihil ut petitur: en na bat bp tot bjie
&tn 4. %u\i) ontfingen bt Öaben ban iètaten repfen fijn rerfuefle getco?efteert baöbe/ i$ baer
I V. Deel.
#o
0^
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op berfoebt abbifébanbtn 0acb ban &tate / geficn
fc>elnaDuij£/ ig bem ten regaröe ban öemtccceflïe/
bergtmtparDon fonDcc inteunement/ en banuiffeinent ban 3 jaren upt De^eDerlanDcn/ en bacr op
geDepecbcectbueben ban parbon in forma, onDec't
fcgeï ban De Staten <6eneracï/ in groenen toatTeÖ^
3» ^nnio Rebben be ïfeccen Staten generaeï oqïi
goetgebonben/ ombatbe fatten ban Dc^Dmirali*
tept feer beeaebtect toaren / op te reebten een fuper*
intenbent coïïegie ban De$ÊDmicaÏ!tept Der geuniecc*
be^obintïen/ neffen£ fijn ^rcclfentie aïg %ümU
tad <6enecaeï / toeïften raeb befïaen fouDe ih feg pec^
fonen geïtoren refpectibeïijït upt be ^obintien ban
J£oïlanö met »fVb?iefïanD/ Eelanb / en ©jieflanD/
0111 aïbaec te befoingncren en fnn «Êrceïïentie te afTi5
fïereninconfojmite ban De inftcuctie booj ftjn €r*
cclïentie en Ijzt felbe Coïïegie gemaeïtt / en 3rjn boo|
cerfï Daer toe gecommitteert getoeefï/ ïïomeïig be
©ïaming/ %ovi$ 4fêaertcnf5. &op / &pbertSanf3.
tommcDijït/ gellie &pbe£/ 2$urgemeeftcr ban
SleeutoacrDcn / en nocb üuce upt EeïanD / Deg \\cbben bic ban <0elDerIanü en Uutreebe berfïaen en be*
poften bat fp in£gehjR£ bacr in bare fiaöen fouben
mogen fïeïïen / (o berre 't felbe üaer goet backte.
^en 8. gjunp Ijebben IBceffrr &oti$ ^mmatV
(Sreforier
/ 3jonïtijce*r
ban
fieneffebanban<&uöen-munfïcc
ber Ma f eere banöer
Sta/en oBerarö
3onïtbeer ïïoetart ban Han^iiioon/ <6eDeputcDeerDe ban
öe Staten ban Hntrcrbt / in De Staten generar ï na
bonjgaenDe gebieDcmfife ban bjegenbare pjincipaIeu / bertoont 't gene biet na bolgt :

teDuerftcde om de begonnen fortificatie tevoltreo
ken , 4.000 guldens, en van de (lad Wijk (fonder welke
bevonden word dat het huys niet houbaer wcfen foude)
18000 gulden : bedragende t'famen de fomme van
42000 ponden , hoewel fy achten dat 't felve hoger belopen foude, fomengeneralijk by experientie bevind,
dat als men in 't werk getreden is, de koften de eerfte
raminge verre excederen. En alhoewel de Staten van
Utrecht de voorfz. plaetfen, om redenen voren verhaelt , feer gaerne wel gefortificeert fagen , fo bevonden fydat in haer macht niet was fo groten fomme, beneffens haer maendelijke quote extraordinarie > ten fine
voorfz. op te brengen , gelijk fy ook achten haerEd.
kenlijk te weien,en fo 't noot ware,nader bevvefen foude worden, fulx dat die voorfz. plaetfen ongefortificeert tot groot perijkel en nadeel van degeneralite als
open fouden blijven leggen , ten ware dat haer E. en
fonderlinge de contribuerende Provintien , beliefden
de Staten voorfz. daer in t'aflifteren , en de voorfz. nodelijke fomme, 't fy by gewoonlijke repartitie (waer in
de Staten van Utrecht prefenteren haer quote in gelde
of in arbeyds-luyden te dragen) of anderfints te furneren, waer op fy met den eerden (fo 't faifoen om te fortificeren feer verlopen was) van haer Ed. een trooftelijke antwoord fouden verwachten.

ceefct
e p?apofitie
Optoeïu
ojfcöjebe geeómmunf
peeren geöepu*
toerDebeboin'tïange
tnefenbe/
teerbeboo? anttooojb gegeben / bat öe peeren ^ta*
ten generaeï om eenïge rebenen öefcfa&e nutertrjb
jouöeninöeïtberatie/ bat fp niet te min
Öebbengeï
goet bonben Dat befelbe dBebeputeerben binnen miDE Staten van Uytrechtaenmerkendc hoe dat den beïertijD Defe faïte bojberen fouben upbenföaDc ban
vyand den lande van Veluwe en Uy trecht hoe lan- Mate en Staten ban i^oïl. bolgen^ lyave commifTie.
ger hoe meer was nakende, wefende nu gekomen in
^ocö titn 1 3 . 3unp baer na i^ bp ben ^p|abe ban
Bommelerweerd, fulx dat tuflehen 'c land van Utrecht .f^ietoenaec / IBeurg/ etc^tabboubecban^eïbet^
en den vyand niet was dan de Neder-betuwe en 1 hiel- ïanb / tïtcecïjt en <©bec-pfeï / fehere memorie aen öe
derweerd, dat hyaend'anderiïijde verovert hadde de Staten generaeï obergeïebert / baer in mebe berfjaeï
fchantfe van de Beke , Berk befet en genoeg gebloe- gemaeht tuo?be ban eenige plaetfen te fojr ifiee ren
keert, en voor 't huys te Blyenbeek hem was onthou- tot gemeene befenfie ban ben lanbe / tegen ben inbal
dende fonder
,
in Bommelerweerd of daer ontrent yet be^bpanb^/ met bemibbelenbanbegeneralitept/
fonderlings uyt te rechten , of hem ook yewers vaft upt oojfafte Dat De ^obintien Daer in öefelbe 31311 ge*
neder teflaen: en dat de Staten al des vyands actiën legen en ooit be boo?fs. fleben en plaetfen felbe / boei
be continuatie ban ben oo^og/ in fuifte fobere gcfïafc
overleggende en confererende met 't gene fy konnen
maren/batfe geen miöDelen (jaööen tot De fo^
teniffe
verftaen uyt 't examineren van Adriaen Mennink , j
bevinden grote apparentie te zijn dat de voorfz vyand x tifmtien bp Daer feïuen te bccbaüen / en Dat öe <&e*
fijn overlangen voorgeuomen aenflag foude pogen in 't DeputeerDe ban be ^obintirn niet geïafï toaren bacr
werk te ftellen , en door de Betuwe in 't Sticht vallen, toe eenig coufent te Dragen/ Dat men aen De J&obin*
trachten eenige plaetfen tuflehen Aernhem en Utrecht tien fonöe fc^Dbcn Daer toe eenig confent te Dragen/
te overrompelen en occuperen , het ware Wageningen en Dat De ^obintien toecDen berfoebt bare OBcDepu*
in Gelderland, Rhenen, Amersfoort , Wijk te Duerlte- teerDe te autoriferen om eenige ertrao^Dinare miDDede of de Vaert , tegens Vyanen over in den lande van ïen tot De bocjfs. fo^tificatien te aeco^Deren / Dacc
Utrecht leggende , om door fuik middel 't quartier van meDe Defeïbe aenflont^ gebo^öect / en De boo?f3. f!e*
Aernhem , en de reit van Zutphen van den anderen en Den en plaetfen tegen al Dc£ bpanD£ aenflagen berfe*
confcquentelijk van Utrecht tefcheyden enfepareren, hert moebten toojöcn / en roo^De niet te min bier op
en alfo alle toevoer van vivres affnydende,defelve hon- goet gebonDen Dat Die ban Htrecbt en anDereDie De
gershalven t'onder te brengen , 't welk hy,aengemerkt boo?f5fo?tificatienmeefitoarenurgerenDe/ tjnn bp
de Heeren Staten gener. op dit pas qualijk gelegen was pjobifie fouDen mogen aöDjctTeren aen De nacfte@?Q«

d;

een merkelijk aental van krijgsvolk by den anderen te
brengan, om den vyand in den velde te bejegenen,lichtelijk foude konnen doen , fo niet een van al die plaetfen tuffchen Aernhem en Utrecht volkomelijk gefortificeert is, maermeeft alle vervallen zijnde, en genoeg
als open leggen. Souden daerom de voorfz Heeren Staten van Utrecht (onder corredtie) en om des vyands
voornemen te verhinderen, nodig achten dat men in der
yl de voorfz plaetfen foude doen fortificeren en met behooilijke ammunitie en garnifoen voorfien,en ook met
debegonnevoortte varen. En fofy van harent wegen
in defen alle devoir in hare Provintie en na hare macht
begeerden te doen, hadden de Heeren Staten van Utrecht twee van de principaelfte plaetfen, als de ftad
Wijk met het huys te Duerftedc en de Vaert tegen over
Vyanen, beyde op de rivier van de Lek gelegcn,by den
forttftcane-meefter van Holland,Mr. Adriaen Thonifz.
van Alkmaer doen vifiteren , een projeft daer van doen
maken , en de koften tot de voorfz. fortificatie doen
overfiaen , en bevonden dat de fortificatie van de Vaert
begroot werd ter fomme van 20000 gulden, van 't huys

15^.

I bïntien/ OtntOtbièh CpnöebarrtDcfeïbeeenigcfubfï

Die te bccnrrjgcn / en toerDe bp De peeren Staten
berfïaen / Dat bet gene aen Defeïbe bpöe^obintim
tuo^De geaccojDeert/bctaïingejïrecHenfouDc aen beu*
lieDer contributien ojöinariien ertrao?Dinari£.
3£e Staten generaeï baDDen Den ix.-3umj g^
fcb?eben aen De peeren Staten ban Eeïanö / ten
epnDe fpïupDen bare <£eDeputcerDe terfïont fenDen
fouDen in De bcrgaöcringe ban De peeren Staten
gen. met boïïtomen ïaf! om te ccfoïberen op De poin*
ten bp befeb^ijbinge gebaen / en De perfonen bp
bcnïupben gchofen tot SaDen in betfuperintenöeut
coïïegie ban De ^Dmicaïiteptnebeng fijnCirceï. etc*
Daer op De gecommitteecDeföaDen ban De Staten
banEeïanD/ Doo? baren pcnfïonari^ Hoeïg Ijebben
berhïaert / bat fp Den tyicf ban De $ccré Staten gen.
baDDen ontfangen/macr obeemitg ïjtt Different gere*
fen tuffen 't bof pjobintiael ban ^oïïanD en De fïaD
iBiDDcïburg/ tot Die tijb toebp De Staten ban ^e*
ïanD geen bergaDcringe öaDDc gcbouDcn getoeefï/
aïfoDe fïab ban^iöDelburgbjepgerben tecompa^
teren/

iBatop
SSj
öercroi;
beert toerJ
**•

o

o
■

o
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reren/ en batmitfbien ooft be becfocbte gebeputeer*
De fo Daefl niet fouöcn compareren / en tuaur Ijkt
Dooj öe gemeene fafte grootelrjftg berlct toert/fo Ijebben De Staten gencracl aen Die wan Itèiböciburg gefcï)?eben booj anttooojb opfefterenb?ief bp Dcnïup;
ben aen De Staten generacl gefonDen ban Date Drn
i+. !3miö / bat fjen ïeet toa£ te bcrfïaen Ijet boojfs.
Different / bat fp ïjen aïtijög gereet fouDen ïatcn bin?
ben / om bp öen feïben of ooo; intcrpofïtie ban Dare
autotïtept 't fcïbe te Ijeïpcn binben en geboegeïijft
terneberteïeggen/ berfoeften Daerom Dat bic ban
aBibDcIburg&uninbefc fafte in reDenjftöcpt toïïlen
aceommoDeren / fonber Daerom De gemeene falie
eenigfing te beraeftteren: maerDatfp Dcfeïbeöare
geDeputeerbe beneffen£ Die gene Die ban ujcgeh De
Staten banEeïanD inbenïieDcnbergaberingeme*
bc fotiDcn tooien gefonben/ inebe oberfenben fouOen/ fpbrilbcn op aïïc£ nacc behoren letten/ fonber öen ecnigfing in öefe fancpattije te maften/ of
ar
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repartitie zijn gekomen, hebben Overeen ganrs jaer
in garnifoen gelegen , en niet meer als een maend folts
en een leeningc ontfangen. My is ook noyt gedurende
ik in dienfte defer landen ben geweeft , eenig voordeel
wedervaren van middelen om te remonteren wapenen
of klederen, als andere verfcheyden , alleenlijk is
acht genomen geworden , mijne vaen te controlleren:
U E. fullen believen te geloven dat ik niet ben van de
gene die het eygen nut voor fijn eere en het lands befte
prefereert , dat U E. fcggen hier bevorens den Carabiners maer 15 en 18 gulden met den rou voeder ter
maend is gegeven, daer op wil ik U E. ter antwoord
voegen, dat mijne vaen gene carabynen , maer fo
fwaer gewapent en gemonteert zijn, als de ruyteren
van Chriftoffel Wolf en Balen , en is fulker of diergeüjker maendelijke befolding noyt geringer geweeft als
20 gulden , leggende te velde of ten platten lande , en
2Z gulden in garnifoen : en hoewel mijn ruyteren 't felve garnifoen meeft hebben gehouden , fo hebben fy

b'een a$ b'anDer meer te faboriferen. «Die ban | nochtans dat voordeel niet genoten : dus om defer faJfiBibDelbUrg Dcbben Defaften laten berbïijben aen ken eenmael ten eynde te wefen , en te benemen de
fijn SÊrc (al£ Ï)P tOtlBlDDeïblirg toa£/ in 't begin lichtveerdige na-reden dat ik goet fchrij venszy, en
ban 2flunoi?8Q.) en aen De Staten ban IManD. Cn metyets mijn geeft moet bekommeren, wil ik U E.
alfo i$ btfe tUiefïie epnDtïgft DOO? inteeccffiebanbe
welrondelijkfeggen mijn uyterlijke meeninge en be
geren te zijn, dat de 20 gulden op yderpaerd fullen
De graten ban ^oIïanD inen't werden erlacht : item het tractement der hooge ampteen
swwrael
&tQtm
Sffcff
•tjijofbo, b?ienDeïp ter neDcr gelept/ en 3|jnDegcbangen
tónttaei ten toeDcr fpDen ontfïagcn en gereïareert/ en Die ren als te voren , en daer beneffens vergoedinge des
verfchenen en toekomenden rou voeders fonder def,£ta*
. en'^ ban
JlBiDbelbnrg
ïjebben
't
Ü^of
pjobintiaeï
toeDer
om ceftent afê te boren. ©en ©eurüjacrDec $iïae£ fals een helder of penning te laten vallen. En of nu
U E. gedachten tegen alle billijkheyt by hare refolutie
'Mitetk &c!)outen
/ DiebanDenDen^obe
2$urgemeefcer
ban IfêibDefc te continueren, fo begeere ik dat die vaen datelijk
SS^&ucg
Dooj lafï
tipt EeïanDgeïjaert/
met ordre werd afgedankt, en men haer geve neffens
urn, ' Öpniet
en in Den^age
Qtb&tljt
öabbe/
igDaernacc
(alfo
meer inËeïanb bojfi nomen) eccftc^cur* behoorlijke afrekeningeen goede verfekeringe, coninar r Der ban bm ïf obe ban $oïïanb getoo^ben : en tentement over 't gene fy weyniger als^nderen hebben
Ijicïb boo#$ fijn refïbentie in ben ^age.
ontfangen, daer na wil ik met de Heeren Staten generacl
mijne faken fulx afhandelen , als de gelegenthcyt
ontrent befentfjb Deeft be<£?abe ban $ieutoe*
van
dien
fal ver«yflchen.
nner/ IBeurg/ etc. aen bcnöabe ban&tate ber*
Wat nu belangen doet de fortificatien van de fteden
fc&epbe pometen berfocöt / fo nopenbe bet tcacte*
en
plaetfen der Zutphenfche quartieren en anderen, die
ment ban öet rou boeber fijner rupteten/ ojbort*
door
onvermogen van de inwoonderen verblyven :
nantiebanfnntractement/ fnnp?etenfien nopenbe
be fcgabeu bp ïjem geleben ober be toerbinge ber 't ware wel een heerlijke faek , wanneer men op 't kufDuptfcije rupteren / en meer atibere pjetenfien / baer fen fittende met difcoureren , en verre van de hand
op beöaben ban&tate/ geïjoojtöebbenDeöetrap* roet brieven en papieren alle faken konde beleyden , de
po?t ban öare €ommiffari}Ten / bebjelfte met fnnen fteden vaft bouwen en verfekeren , ik ben dus onvergemacötigben baer op gebefoingneert Dabben/ fo ftandigniet, en weet wel dat mijn ampt is te vermanen en voort te dry ven by dengenen het gebeurt, dat
ïjebben be boo^fj.ïSajjen ban^tate baer op foba^
nigercfoïntie niet genomen aïjtfïjpnieenbe/ Inaer^ fy hare middelen voorwenden tot 't gene nodig is ,
om be boojf5 <l5?abe gcfioo^t sijnbe / aen befeïbe Öa^ fonder buyten mijn fchuldigen laft wyders te treden ,
ben gefcDjeben öeeft befen naboïgenbcn tykfl baer dan ware onbillijk hun te dringen en te perffen buyten
banïjp 00a copte gefonben tjeeft aen be Staten ge- vermogen , en confent U E. dien de regeringe van den
nerael : Ijtt inöcub ban ben feïben trja^ Uipbcnbe lande is bevolen eygen en gebeurt , felfs collcgialiter
albn^ :
of door verordenten CommiffarifTen occulare infpeclie
«ÏRffTilie E Dele, Ërentfefte, UE. fchrijvensvan den 6. de- te nemen , niet om 'c beficht en beftek der fortificatie,
banöm
fer heb ik ontfangen , en nietfonderverwonderin- 't welk ik wete buyten U E.proferfie te wefen , maer
<ö5:abe
ban^tcu- 8e ^aer uy£ vernomen , der felven continuerende mif- om tefienof diegeimagineerde middelen aldaerook
Ujeria'er/ verftanden op 't traktement mijner ruyteren , fo in zijn, om fulke fortificatien datelijk in 't werk teftelMxwx&l refpecl;e van de befoldinge , als rou voeder, voor- len, fulx vindende, fal 't aen mijndevoir niet gebreken om t'aflifteren , het fy dan U E. of der felver Comwaerik kan niet anders merken dan dat dit voordachil^èzrm
Öaben
telijk word gedaen , meinende door fulke ongelijke miifarilTen , in alles wat behoort tot effeiluatie aller
n?nf^,tate proceduren niet alleenelijk mijn vaen tot fchade en billijker refolutien die desfals genomen fouden mov. ° • 54-^ fchan(ie der landen te doen fchey den , maer my ook
gen werden. Aen^aende het publiceren vandeplacdes dienfts onlultig makende , alfo te dringen den fel- caten nopende caffatie van de fauvegarden en pafpoorven te verlaten ; dat fulx U E. intentie zy , blijkt , ver- ten , en die (haffen voor te wenden tegen de overtreders van dien, alhoewel ik geerne die bevorderinge
mits ik , gedurende der felven regeringe, niet dan we-

derwilligenongunfteindemeerendeel mijner faken,
't verfoek van dien zy geweeft, heb ge.hoe gerechtig
vonden ,en heeft men niet anders getracht dan my te
veronluften, en confumeren door het langwijlig folliciteren , en fware deifals aengewende onkoften ,
fulke proceduren gelove ik niet gehouden zy tegens
den geringften inUE. dienfte zijnde, of geweeft,
maer wel dat U E. den genen die defelve vloeken ,
fchelden , en opentlijk verachten, in haer begeren,
het fy te recht of onrecht wil varen en believen , ter
contrarie den genen die U E. eeren , refpecleren j en
des lands befte bevorderen , met ondankbaerhey t Ioonen : dit is nu de hope die U E. my laten om door haren middel weder te mogen geraken tot landen en luy*
den , die meerendeel gedurende derfelver regeringe
verloren : mijne ruyteren , eeren bevorens fy op defe
IV. Deel.

daer toe gefint ben te doen t'mijnder aenkomfte in
Gelderland, fo fulx noch niet ware gefchied , fo is
nochtans fpottelijk,en der regeringe fchandelijk dier*
gelijke publicatientedoen, en die poenen daer in begrepen die feer hoog en fwaer zijn,lijf en leven betreffende, opd'inwoonders van mijn gouvernementen te
executeren,en voor oogen te moeten fien en lijden, dac
defelve by de Provintien U E. naeft gefeten,in't minfte
niet werden onderhouden.maer ter contrarie gantfehelijk veracht , in voegen dat niet alleen toegelaten word
de trafhque op 's vyands quartier, maer ook yder man,
fonder diftinclie of refpecT; , die daer henen willen
pafpoort gegeven word om te reyfen , midsdaer voor
betalende een civile fomme van 12 ftuyvers eens,
of dit recht is gehandelt , geve ik alle vriendea
en verftandigen te bedenken;
Dat U.E.feggeo my

|)p j

volkome-

Scs en Twintichfte Boek.
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De / betopïe men aïtijü boïft bmD / Die Daer upt ooj?
faftefouoenfocften'tbiet Daer ortDet te fïeften/ en
üc mifücrjïanöen te boeDen en bertneerberen/fo men
tot groot acftteröeeï tan De ïanDen öaDDe bebonDcn/
en becfocljten Die ban Den fóaDe ban Staten / Dat Öe
feeeren Staten fouöen geïiebcn te bifiteren öe minu?
te
ban Den rjaöDen/
bn'ef Die fpbegecreuDe
aen Den d^abe
boonioemt
ge?
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Dat Defelbe
rijpelnft
toilDcn confïDcrcren of ooft Den bnef ban Den töaeD
meriteerDe fulïien anttnoojD / en Dat De Staten <8c?
neraeï fijn <0cnaDe ban fnn ongelijft bericht te Doen/
tenepnDeDenraeDinDe autoritept Den feïben gege?
ben / Doojfuïften miDDeï niet too?öe berftïepnt/ macr
toeeï meer betfterut/ in faften Die fp Doen in Dienfï ban
Den ïanDe. £>icr op toerDe gerefoïbcert op 't mifber?
fïant ban rou boeDer/Dat bïijücnbe De befoïöinge ban
fijn (ÖenaDe ruptcren afê Die toajS / Defelbe aengaen?
De Ijet rou boeDer fouDc too^Dcn getracteerf aï£ en
nacr aöbenant ban DepeerDen ban De ïancier£ tot
Dnc guïöcng op elft peert/ in confonnitc ban De boo??
gaenDe refolutien Du De peeren Staten Daer op ge?
nomen Den 2. mep Doe ïefï-ïeöen/ baerbpfpperfl?
fïeerben. €n tjebben Dcfeercn Staten <£eneracï
boo?t^ aen Den boo?noemben (6:abe gefeï^eben Den
nacrboïgenöe tyief tot nebeeïegginge ban Dit mif?
betftant / mant öet niet geraDcn \oa$ in Defe con?
junctuceDegttjDsï met Den boo?f5. (£?abe in mxciiie
of mifoerfïant te geraften/ en tua3 Den bnef ban De
peeren
aen Den 'feïben gefclueben
ïunDcnDcstaten
aïDu? <6enerael
:
JEHfftbc
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jg>tate;t
«gcrtcrael/
aen Den
<U52abe
banjrlieu1
toen aztl
ttt*

158?.

volkomelijk van 't onfet van Berk door haer fchrijven dirigeren, dat die gene die tot de voorfz. regeringe zijn
van den 24. Mey te hebben verftendig , vinde niet an- gecommitteert, gebuerlijk in hare adminiftratie en beders dan dat U E. leggen daer toe verordent te heb- leyt mogen worden gemaintineert,gerefpectcerten ge>
ben allen de ruyteren in mijnen Gouvernemente lig- hoorfaemt , gelijk in alle wel-gepoliceerde en gefielde
gende ,en daer toe 600 voetknegten , begeerende republijken en gouvernementen behoort en nodig
dat ik dievoorfieninge foude willen doen, ten eyn- is , en den welftant van onfe gemeene fake uyterlijk
de fy fig tegens den overften Schenkens komfte ge- vereyft , altijds prefupponerende dat fy ha-re bevelen en
reet hielen , fonder t' onbieden wat die bcraminge fchrijven doen ten dienfte van den lande om bewegelijke redenen, fonder de faken anders te interpreteren, of
van den ontfet, provianderinge , veranderinge van
Gouverneur of garnifoenen zy , min of meer dan of metbitterheyt op te nemen, en dienvolgende met de
het my niet beroerde , dus wil ik UE. te bedenken voorfz. Raden te houden alle goede eenigheyt en cor«
geven, of dat in fulkcr gcftalt mag pafTeren, mijns refpondentie. Ons verfekerende dat fy U G. in alles
eragtens hadden die felve my niet weyniger kon- mee redenen fullen begeren te bejegenen, en contennen doen , dan toeftellen die fchriftelijke refolutie
tement tedoen , daer aen wy ook de goede hand houden overften Schenk in forme van a&egelevert ,die
den fullen: want anderfins gefchiedende,en dat d'Heedoor my , als hem gebeurde, in fomma ik fpeure ren Krijgs-overften hen daer in gebreckelijk of mocuyt dien en allen anderen dat U Ë. mij nes getrou- yelijk fouden houden,kan U G. wel bedenken dat daer
wen ,en vlytigen y vers en dienften tot welftant der uyt fouden moeten volgen alderhande confufien in dèn
landen foeken ontflagen te wefen : verfoek dcrhal- ftaet van den lande , ftreckende tot uyterlijke ruyne van
ven , dat men dog fulke omwegen niet voor neme, den felven , en niet twijfelende of U G. fal defe onfe
dan dat U E. rondelijk haer meeninge willen ver- meeninge ten beften verftaen , en ten dienfte van den
klarenten
,
eynde ik weten mogte waer na my te rig- lande hem daer na voegen,fullen defen eyndigende den
ten: dienende defe tot genen anderen fijne ,bidde dat Almogenden bidden U G. welgeboren Graef , te wil&c. Utrecht den 5. Juny 89. ftilo veccrium &c.
len verleenen in goeden voorfpoet een lankfalig leven.
Ui € peeren ftaDcn ban M>tatt/btfen tyief ontfan* Uyt 's Gravenhage den 29. Juny , anno i?8o.

WEIgeboren Graef : wy hebben achtervolgende
onfe voorgaende van den 27. defes gefproken met
de Raden van State , gelefen de minute van den brief
bydefelve aen U Genade gefchreven, daer uyt fo het
fchtjnt defelve eenig mifverftant ofte oorfake genomen
om den Raed t'ant woorden , gelijk als U Genade ons
copiehjk overgefonden heeft,en hebben
ons de voorfz.
Raden voorder bericht op de geheele gelegentheyt
van
de faken Ook in t vriendelijk op alles met ons geconfereert , fulks dat wy goetgevonden hebben U Genade
t adverteren dat voor fo veel het different op 'c rou
voeder beiangt,derfelvenn de billijkheytfal
gegeven
worden contentement op den voet generalij k
daer op
genomen den 2 Mey leftleden , en begeren daerom
en verfoeken ernftelijk}dat U G. voortaen die faken
de
regennge van öen lande aengaende daer na gelieve te
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Koor da, ,van
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Onderftont, gefchreven ter ordonnantie
voornoemde Heeren Staten ,
getekent , C. Aerflenr.
De fuperfcriptie was , welgeboren Graef , Graef
Adolf , Grave van Nieuwenaer , Limborg , &c. Stadholder des Vorftendoms Geldre , en Graeffchap Zutphen
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communiceren met De peeren Staten (Dener. om te
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feeerebanJ©iUugbpbp Den booujf5. pïaccateaïfote
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meriteett tjaDDe : jier op ig De boo^fj. ïïaet^-l)eere ö« -i;*re
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niet om Den üfecre JBiHugbp of pemant ban öare
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Vervolg der Nederlahdfe Oorlogen.
<®P bit gefcïtjiftbanbe $ceccn Staten öeeft be het 27. artijkel van 't contract. De decifïe van de (w£
boo? noemöe töact£-ïjcere 23obïep / baec na een righeden, die tuflehen deprovintien of fteden fullen
mogen ontftaen , en niet konnen beflicht worden by
nabctgefri)?ifteobergegebcn / ïupbenöeafébolgt*
tiëuanöe
j^,
23oöiej?
T*%ttgaDsrtnge
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»&♦
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is mygelevertde
eren , den i7.vanidefe maendJZ/'/o novo,
MYneHe
iYÜs
antwoordevan U E. E. op het
gene ik van wegen hare Majefteyt, volgens den laft van
mijne Heeren van haren Raed , hadde geproponeert ,
n„°Pencle de fake van den Heere Baron deWillugby.
En na 't felve alles doorfïen en geconfïdereert te hebben , om hwe begeerten te voldoen : hebbe ik goed
g£v°nden defe veel particulierdere en fpeciaelder declaratie van eenige principale poincten , vervat in het
placcaet , door U E. E. gepubliceert , defelve te prefenteren. In 't welke den gemelten Heere Baron fich
foude mogen vinden geinterelleert , als vervattende
eene materie, geallegeert in generale termen, fonder
particuliere verificatie. En hierom , onder correctie ,
't goed en noodwendig zijn , de volgende poin&en
fal
te verifiëren.
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ordinarifen wege van juftitie, fal geremitteert worden
aen hare Majefteyt » om daer op te adviferen en ordre
te ftellen met den voorfchreven Rade van State in de
vereenigde Provinticn. Des te meer behoorden alle
fwarigheden , die ontftaen mochten tuflehen U E. E.
ofte eenig ander over-hooft van derwaert* over , en
den Lieutenant van hare Majefteyt aen defelve te worden geremitteert , of ten minften geimpartieert. Boven dien dat de waren aerd en eygenfehap van alle
aliancien , vriendfehappen , verbonden , en contracten, tuflehen Princen, Koninkrijken, Landen, en
volkeren met eeren , het felve vereyfehen en mede
brengen»

Ten laetften fal 't U E. E. believen te vertonen eenige fuffifante oorfake , die u-lieden heeft beweegt fwart
te maken , een Heere van fulke qualiteyt en Adeldom»
hebbende fo wel gemeriteert door zijne dienften, en.
i. Eerft dat den gemelden Baron, enden Ridder goede ofrrcien defen ftaet gedaen en bewefen ( daer
Ruffel , Gouverneur van Vullingen , hebbende gefon- van, gelijk ik verfta > uwe eygen fchriften en brieven
den boden of brieven , aen die van Geertruydenberg , mentie maken , en twijffele niet of U E. E. fullen het
in den beginne van de alteratie der Soldaten. Ende te felve bekennen, boven dat het verhael , van zijne eyexhiberen de copye , of d'effecl: van de brieven en gene particuliere actiën , in den lande, 't felve aen alle de wereld fal getuygen) fonder dat U E. E. hem
boodfehappen , als ook de namen der boden, en den
tijd dat fy afgefonden en in de voornoemde ftad gearri- eerft in 't particulier hebben belaft met eenige befchulveert zijn.
diginge , in 't voorfchreven placcaet gementioneert.
a. Dat den gemelden Heere Baron beloften hadde Waer op en op de voorfchreven articulen , ik u ant»
gedaen , voor dat hy eerft met die van Geertruyden- woort verwachte , met fuik een (inceriteyt , en honorabel regart, als het verwachten van hare Majefteyt
berg hadde getracTeert , te voldoen 't gene van U E.E.
was verfocht.
kan voldoen, en als een fake van fulker importantie
3. Dat UE. E. hem laft of inftructie hebben gege- en wettelijke en rechtveerdige procedure vereyfehen.
f 89. fiilo vet er i ,
ven ,hoe hy hem foude reguleren in de eerfte procedu- In den Hage defen 17. Juny . 1 ondertekent
re met de gealtereerde Soldaten , en waer in hy defelve
Tho. Bodley.
niet heeft na gevolgt.
4.. Waer in en hoe zijne apoftillen en antwoord op
de articulen van die van 't garnifoen , hebben gecontrarieert de intentie van U E. E. en van zijn Excellentie ,gemerkt hy defelve in alle zijne proceduren adverte rdenen
, niet dede buyten weten van zijn gemelte Excellentie , en felfs te zijner inftantie.
5. Den tijd, dat de acte van de beloften , van den
gemelden Baron aen U E. E. of zijn Excellentie is
gelevert , en of dat door inftantien , of, uyt zijn eygen
vryen wille gefchiet is.
6. Dat hy den Ridder Wingfelt uyt zijn eygen au»
toriteyt heeft geftelt , en dat het niet was met weten ,
kenniife en begeerte van U E. E. of van zijn Excellentie.
7. Dat op de acte van de voorfz. belofte, het geld
gefurneert wierd.
8. Dat den gemelden Heere Baron anders in de
voornoemde ftad is gegaen, als ter inftantie van U E.E.
of van zijn Excellentie of andere gedeputeerden van
de Staten , om het traclaet met het voorfz. garnifoen
gemaekt, te voldoen.
9. Dat hy belooft hadde , datter niet meer als eene
compagnie paerden binnen foude zijn , en eene compagnie voetvolk, en dat defelve compagnien niet met
nieuvolk fouden worden voorfien, dat hyfe fuik een
eed foude doen doen , als alle de andere Soldaten. Dat
hare betalingen fouden \vefen op de fchattingen , door
ordonnantie van den Rade van State. Dat hy na de ftad
treckende
alle 't ,geld
by hemhouden
hadde. fekere
En datordre
hy opinhem
genomen hadde
te doen
de
betalinge en diftributie van 't geld. En hoe 't geprobeert kan worden dat het zijne faute is geweeft , dat de
voorfchreven articulen niet zijn vervult.
10. En daer na dat het voorfchreven placcaet is gedivulgeert voor alle de wereld, tegen den Luytenant

generael hare
van hare
Hoog-gemelte
fonder en'
buyten
wetten
, het welkeMajefteyt
in alle betamelijk
refpeel; en eerlijke confïderatie , van uwer zijde niet
behoorde te gefchieden , voornamelijk , te doen hebbende met eene Princeffe , die fo veel in u regard heeft
gemeriteert j fodatfyisbegeerende, dat UE.E. believe te ftellen eenige redenen, die de oorfaek zijn geweeft van fulke vreemde procedure : want volgende
IV. Deel.

W%t be §mm &tatm <0cnccaeï op bit gcfcïmft
geanttooojt Ijtbhm I iKb m niet cuticufelp
onöecfocöt / om oojfafte toille Dat öe 0aben ban Date
IBajefïcptban<£ngeïanb/ on Heft fanemetbej&e*
betïanöfe gefantcn in <£ngcfanb toefenbe ï)tec ban itt
pjefentieafê aftoefen ban IBiïïugbö Hebben geöan*
belt/ gelijntop 'tfeïbe beröalen fvHUn: bocï) binbc
op btft atticulen met eenfcectocïbeftenbeöanbge*
tekent te jijnnbaeemgeme
/ aïbug op ntioneert
't ectfïe poinct
actijhel
batbebnebe
5911/of ban
bate/
beu 2.7. IBattp / en gefonben bp ben C ban bcit
2S?oeft. <0p 't 2. aen 3tjn <£rccllentie. <®p 't 3. ©ou*
bïecommifTiemettenbetfaeK <©p't4, öe tect tojjfï
Öet upt. <©p 't 5. bat be belofte i$ gebaen in 't begin/
en acte baec na gegeben. <®p 't 6. en 7. bat öet na?
toicig. <®p't8. öatöentertfuïcmeöeb?engt. <&p
£et 9. be acte i$ geteftent / en nocö I be tcjet ïupö .
(of lept) foniet/ enopbecefïe/ get placcaet i^ ge^
maeht na get boen (ofte baeb) ban be betraber£.
't S0 noobfaftenjft gemaeftt fo om Ijct fept notoic te
maften / al£ toe te fien en boo; te nomen bat ben
bpanb 5tjn profijt baec niet meer. mebefoube boen/
fonörc boo?toctenbanon^en 5ÏJ11 ^iccellentie. ^et
accoo^ti^ geljeeï öupten bit p^oce^ of ïjet gaet beft
faïtt niet aen»
ocö nip fuïïen
be r&aïen
't gene ban
in ^ngeïanb
öe*
fen® aengaenöe
tuffcljen
öe föaben
ïjaue j!Ba)e«
fïept/ enbegefantenbanbe Staten 43enecael bo^
öeci^boojgetiaHen/ topljebbeu ïjtec bocen alceebé
beeljaelt bat be föaben ban lyan Ifóajcfïept ffcfept
liabben bat Ijct beleg ban <8eecteupöenberg bp öe $anto
Staten geöaentoa^/ ontoijffcIijK aen gegcepen en L1"5!^
meet anöec^: maec a\$ fp ben 24.3|unp ftilo Angüco, ban be
toeöewm in conferentie maten getoeefï / met be J&>mn*
ï^eecen banbaet
Öatep?efent
IBaj'efïeptg
in Ijet^of
fteclanï
'KDiitïjaï/
tuaten ïïaÖen
be peeren
gcootcnte tot
S!
Canccliec/ ben gcoten (Ccefociec/ ben gcoten ^Hö^ J»s*ww
mirael / .!Eilo?t 25uRljo?fl / öe teete ^ectetari^ Sgjg
ÏÏMfïngam/ör&eccetantf Poliep/ beClecft^oge* ban öe
potneten / baec ban ^tate"
ciug en 3©ilfte^ / op becfc&epben
top tec geïegenbec pïaetfen fullen becftael öoen. ^0 fgSf^
Öeeft Öw ^eete gcoten r^cefociec 00H booi geDouben öemut»,
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ö becpoinctbanbenSSaenbet -tytettl ban lEJiïïugbp
ban45
®tth
ttupben*

berge/ en
tegen3©tU
ïagty/al*
UgetenDe
baecbp
gtatelnM
yetnju*te
tieert
toefen»

aètltugs

bpcöoles
atmeban

be injurte
ï^era bp 't
Blaccaet
freegene*
rale Ma*
tenaetb

acfaeiis

(Fo!.jÉ.>

?©okan*
tten ouec

't boojfe,

viaccaer,

en <éeectcupbenbecg / feet ecagecccenbe en becgta?
tenbeb'iniucie bit niet alleen llDiHugbp / maec bate
JBajcfïepttoag aen gebaen/ eno'Cngcïfe natie bp
bet pubücecen ban 't feïbe pïaccaet/ noemenbe bet
feïbe te toefen een libel fameu^ / fonbee boo? toeten
ban bate JBajeflept. <®ntbïebenbe ben %tttt ban

J©iïïugbp
!ju foube binnen
/ enbecftïaect
'geboojt
tooien, ^e batj&ebetïanbfe
gefantenflaen
bebben
ge*
dabben
batfe baceO&enabcenCD.banteboceno'
toaecfebout/
bat Bare principalen befe fafte
aïbaec
niet ïitigieuc gemaeftt begeetben te bebben/ of bit
aïbaec in jubicatuce te flellen: maec toeï fofp ïupben
pacticuïieclbft eenige becftlaeinge op fommige
poincten nonben Doen / bat fp ïupben 't feïbe becept
toacen te boen / tot meecbec elucibatie of becftïacin*
gebanbe fafte: immecg l©iïlngbp binnen genomen
3ijnbe / beeft baec een gcate bolcantie gebaen ban
be injutie / bit bem gebaen toag bp be publicatie ban
Öet boojfc&eben pïaccaet/ feggenbe bat 't felbein
beeïe poincten 5pn pecfoon betceffenbe / toag baïfcb
en ontoaecacötig/
en fïcijD
bat bp
becept toao*of ooft
met
combat
/ gebeebt / of
in^anftcijft
3£upt£
lanb te becbebigen / tegen een pegeïijft ban %bel 3tfn?
be/ en fonbeclinge bem abbjeflecenbe aen 5tjn<£c?
eeïïentie <£jabe Ukaucifê ban Baflau / bat 5tjn toeï?
baben en tyomc fepten ben lanbe betoefen / niet ïjaDben gemecitcect fuïften cecorapenfe / namentlijft me*
De allegecenbe be confecbatie ban be flab Reegenop -^oam| : item 't gene bp gebaen babbe in be fafte
ban .ïiBebenbïin / ikaetben en tec ©eec / boo? aïïe
toeïfte men öem niet babbe ceftent / ja niet een macï?
ttjb gefebonften / nocb 3ijn becfeboten penningen
betaelt: bat fp ïupben gefanten ooft baec genomen
jijnbe/ bem niet babben ftomenbegcoeten/ baecbP
noebtang toa£ <0oubecneuc en pjincipael ban ben
Sïabe : met biecgeïtjfte meec öoog bjagenbe pjopoo?
flen : bk ooft bp ben (Ccefoeiec / 2Hbmicaeï en i|up£?
Dom toeeben gefeconbeect : be gefanten bebben gre?
nnttooojt/ bat be %mtn Graten aentjace jföaje?
fïept ïjabbtn gefcb?eben / obecfeubenbe 't boo?f5pïaccaet/ en bat baec C 't feïbe ooft toeï fouben bouben fïaenbe / en be toaecliepb ban bien betoijfen :
en inbim bate J&ajcfïept of baec<*3en. en<£. baec
ban nabec beceebt begeecben / bat fp 't feïbe tec geïe?
genbec tob fouben boen / alfo fp bit cepfe baec op niet
toacen befebepben/ enfjaecpampiecen bientïjaïben
niet bp be ijanö Dabben : nopenbe be toeïbaben bp
gem geaïïegeect/ bat men bem baec ban babbe be?
banftt/ geïijftooft anbece Ijfeecen / baec obec mebe
ge-emplopeect getoeefï 5jjnbe: en fo geene giften of
pjefenten toacen geufceet/ bat feïbe toa£ niet toe te
fcbnjben ben quaben toiïle / maec ben beftoaeeïijften
{tact ban ben lanbe : bat fp ooft aen eenige ban jijne
fuite babben gefept/ fo3tjn<6.begeecbebat fp Jjem
fouben ftomen befoeften/bat men 't öcn ÏU|»bcn foube
laten toeten: en in allen gebalïe bat bet een ftïepne
fafte getoeefï toace/ bat fijn <0enabigfïe pmanben
ban 3tjn <^bel-ïupben of anbecen aen ï)en ïupben ge=
fcïjiftt ïjabbe. ©oo?t^ aïïegeecben fp (om te ebitecen
aïle ooifaften ban be fafte aïbaec litigieus te maften/
aï^anbec|in^appacent3Dnbe geaflringeect te too^
ben be fafte aïbaec te bebefïigen / en te bebceftten /
bie$ fp bp geftjfte occafie genoeg toacen getuaec*
feïjotu) batfe niet en toacen om 3ijn pecfoon teaccu?
fecen/ of ïjem tcbeftnacen: banaïlcenlijftgeb^aegt
5tjübe
eenige poincten in 't pacticuftec/ berept
toacen op
efeïacciflement
of beriicötinge te boen aï£ boeen / onbectuflcljen bat fp pacticuliecïijft fouben mo^
gen openen be poincten ban ben pïaccate/ baec me?
be &p meenbe geïebeect te toefen, ^uïft^ beeft ben
feforiec ïjem gefept/ bat öpbecftïaciuge baec ban
boen foube / en Ueeft boo? eecfï geaïïegeect / baec
flont bat ï)P en Bionfc. ^uffeï/ met bjieben en meffage ïjet garnifoentot<Seectrnpbenbecgöabbenbe?
focöt : fepbe bat ïjet ïeugen toaj* / en fp betogfen fou?
ben fulKg toaec te toefen. «Ön fo men öen baec op fecc
urgeecben fepben fp (bebaïben batfe beffucftenniet
bpljacc Dabben/ aï^ boten) bat ïjet pacticuïiec be^

feïjept ban bien ffont te ocöibecett in baten lan*
be / fo fp bataïtijb boo? qe\Bi$ bielben / bat be l?c e*
een Staten in ben pïaccate niet {uööen geftelt/
of X^et toa^ met be toaecbepb conform : en bp
boo?tj? een bebuctie maftenbe / in toat maniecen
bp eecfl tot 't beïept ban btft fafte ban be ^eecen
Staten toag gecequiceect / en eecfï tot ^o?b?ecïjt
Romenbebpben3$ucgemeefIec/ Scbout enlfêen^
nintoa^becfoebt/ en bat bet gatnifoen eenige acti?
cuïen ïjabben geconcipieect om te tcactecen / 't toeïft
fp ïupben ban 3^o?b|ecbt goeb babben gebonben / en
bat baec op be fafte eecfl toa^ aengebangen: en ho*
menbe booït op 't *. poinet ban snn gep?eteubeetbe
beftoaecnifte/ beeft geaïïegeect/ bat baec gefcb?e*
ben flont ban 3tjn belofte/ nopenbe be flab te b?en*
gen onbec be geboo?faembcpbban be ^eecen Staten
en 3tjn oEcceïïentïe / bat men bem baec aen ooft on?
ceebt btbt : beeft ooft geaïïegeect ban een miffibe
ban5gn€ccelïentieban^affau/ bit foube 3tjn ban
batebcnii.|Bepi588. baec mebe toiïïenbe betop*
fen/ boe bP Öiec toe toagbecfoebt getoeefï / en bit
gebenbeinbanbenban ben (Ccefociec/ en fplupben
becfoeftenbe baec ban bifie / toetb ben fuïc getoep?
gect/ feggenbe ben /Ccefociec/ fo fp nietgeïafl toa*
een be fafte bolftomentlijft tebecanttooo^ben / bat
men bem geen bifie foube geben. ïfiec toetben on?
btttufftfytn beet tooojben met gcootec beïjementie
of fo?ficbepb gebjupftt/ en fepben be gefanten ( fo
ïSiïïugbpeenl toa^ bectcoeften) bat fp ïupben aï?
ttjb babben gep^oponeect / be fafte toeï te toilïen eïu*
eibecen / maec bic biec niet te toilïen laten becibecen/
en bat 't feïbe in baten ïanbe beboo?be te gefebieben :
toaec op baec <6enabe en <£. bun bjeemt ïjoubenbe /
bebben be gefanten tot unificatie ban baec feggen
geaïïegeect / bat SBiïïugbp flont in eebe/ en commif?
tic babbe ban ben ïanbe/ bat baecom be fafte baec
beboojbe beïept te toojben. Sptoebecom objtcieec*
benof toojpenboo^ be bomage (eeb/ bienfl of on?
bectoo?pinge bit een bafaï 5ijnenïeen-beec fcbulbig
i$) ban baec IBajeflept / be gefanten cepïiceecben
bat btft fafte ban beboo?fcb?eben eebencommiflle
in bitfept / be bomage niet empcfebeeebe / en bat
meec i£/ foJï^iïlugbpbemcefeceecbetotbe betftïa?
cinge/ en getupgeniffe ban JBenm en anbece ban
^o^b?ecbt : bat be natuce ban be fafte toeï betoeeg /
bat fuïfte becbocinge in bun ïanbe beboojbe te ge?
fc^iebm. Cn fo baec <6en. en €. ooft infifleecben
bat men fuïften pïaccaet fonbee p?e abbectentie of
boo? toaecfeboutoinge ban bate JÉajeflept niet bab?
be bebocen te ïaten upt gaen. Rebben fp gefept/ bat
ben flanb en politie ban ben ïanbe babben baec ma?
niece ban p?ocebecen / betoeïfte niet bepenbeecben
nocb en bingen / nodt ooft ftonben bectoaebten op
litt abbij^ upt €ngeïanb / bat 't feïbe beeïe inconbe?
nienten / en beeïieg ban fteben en ïanben foube nio?
gen caufecen. (^nbectuffeben 3©tïïugbp toebec in
geftomen 3ijnbc / en naccecenbe ban be commiffie en
cequifitie bem bp be Staten gegebenomtetcacte?
een/ fepben be gefanten/ bat fuic in eenigec toegen
toeï toaec toag / en baecom 't pïaccaet ten bien beeïe
ooft niet onteebtg mebe bjaebt : bat bP ooft niet fton?
be ontftennen / bp babbe beïofte gebaen ban cefïitu?
titl beeft baec op feecgeucgeect/ bat neen/ tence*
fpecte ban be Staten : ban fp fepben bat be acte ban
bccfoeft (infienbe baec ciflantie) genoeg mebe b;agt
fuïften effect / en bat ooftanbecfint^ fulc toeï bïijften
foube/ ben-ïupben baec obec cefececenbe totbtba*
cumenten baec ban 3ijnbe. Cn fo bP bf ni ooft ceeïa?
meecbe of beriep op eenige ban be<6ebeputeerben/
bit mebe pzefent toacen getoeefï/ toecb ïiem gefept/
bat anVt feïbe notoic toog / en bp acte foube blpen}
enbatïjönietftonbe ontftennen/ of bp babbe 3ijne
ecceïïcnte belofte gebaen/ en foïjp toebec aïïegeecbe
3jjn fafte bp combat te toiïïen befenbeceii / ip bem
geanttooo;t / bat in ben ïunben ïanben be fafte mofle
beciebt too^ben/ aïtoaecbegetupgenbpbemgeaïïe?
geectmoflentoo?bengeboo|t/ en anbece bocuinen?
ten toacen te tecontcecen- <Cn fo mebe ten p^opoofïe
toecb gebjagt b'autocitept en 't cefpect ban 'tïegie
coï?

ifa

ftttoexm-.
ürtber*
Itesüan

toramunti
tatte no*
petitie 't
toojfj»
placcaet/
met tien
gtooteit
Crefatiet
ban en;
gelanö.

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
legie ban ben ftabe ban &tate/ toert bp be OBe- 1 coppe ban 't feïj^gben bp bm &$acortaeri bengal
fanten gefepb bat Mïugbp toa$ een memode of |nifocn gebaen ben 27. iBactij 1588. toaer bpftïaer
litmaet ban bien /fepbe ben rêTrefojier / öem te toe lijft bc toacröepb bïeeft / en bp öen-ïupben me
fen Ie premier membre ( J)et eetfïe ïib of 't ÏJOOft ) be betoont bp 'tfcözööen ban aBïngfert / bat fprt
baer op fp niet feeeïoilben infificren/banftomen? Crceïïentie t' onrecljt toa^ gebïameert getoeefi/
De boojt£ met beeïe anbere pjopooften / niet fonber ban beöup£b£ou ban ïBingfcltnietteöebbentoifc
acerbitept en bittecöepb/ en berfïaenbc bat be bc* len ïaten bertreeften upt (Deertrupbenberg / fuïft^
fentie ban 3©iïïugbp pubïijft foube uptgegeben ten aengeben ban ben ö«re 23aron boo^f'cö^bcn
tobben /öebben be <£efanten gefept/fo bate <ü5e* in ben b»ief ban ben 0acb ban öaer B)ajeflept aen
naöe en <£b. fïiljc ban mecninge toaren / bat men fpn *£rceïïentic toa^ beröaeït. ^n fo mennabee*
Öen bat opentlnft foube feggen / om alssban tebe* ïe anbere p^opooflen en alteratien op anbere poinc
fïen toat bojber foube te boen ftaen. 3jn fomma ten ban 't pïaccaet / en anber j? / goeb bonb ben
fp ijebben epntujft begeert /bat men öenbepoinc* Kweere a^illugbp / ttit baer bo?en toa^ / baer binnen
ten ban beftoaernté bp 3©ilïugbp geallegeert fou* te laten nomen / i$ baer op bifpute en arguatie
be geben bp gefcöuTte/ met copie ban bengeerlji* gebaïïen ban ben boo^fcö?eben Baron / toiïïenbe
beerben bjief ban 3Ön<Êrceïïentieban.föaffbuban Öet feïbe berfcöonen met abbjj£banben3!bbocaet
bate ben u. jjBep / fp fouben 't felbe confere^ <aïbenbarnebelt / ben o5;abc ban l^oöenïo en bit
een tegen bare memojien of papieren en op aïïe£ ban ©ojb^ecöt gebaen te 3tjn / met meer anbere
berigtinge boen na beöojen.
pjopoofïcn niet beeïter materie bienenbe / aï£ bat
3£aee bieïen ooft beeïe pjopoofïcn op't betïieg ban in 't pïaccaet becmaenttoa^ ban 't beftfeï ban ben
ban öare jH&ajefiept/om be felbe bp be ge^
&Iup£ / ban ben toeboer afe boe gebaen na '$ bu- naem
meente
(bie be fafte niet ten regtcn berfïaen) obieu^
anö£ ïegee : bat 't boïft ban oorloge eïber£ toag
te
maften
/en anbere biergcujfte/bicup be 03efam
gefonben/ fonber booj &ïup0te «omen. ©e 05eten
ïigteïijft
en ten contentemente ban ben uecee
fanten fepben/ fo öaer <èen. en <£b. baer ban begeer*
ben particulier berigt te öebben /bat 'tfeïbebjee* (Creforier toeberïepb toerben /aïïegerenbe öet erem*
bcrfïabe foube berepfcöen : boef) toiïbcn baer bec pel ban benberrabec^ucquet/öebbenbegebmpftt
Klaren/ bat 't boïu ban oojïog met goebe beïlbe* ben naem ban öare JBajefïcpt / bien ben boo^
ratie ban be $irrjg£ raeb in ^abanb toa£ gebmpftt fcö^eben S5acon toiïbe feggen /beconfeffie ban bien
getueefi/om ben bpanb ban Jbïup£ tebiberteren/ geejrto^gueert te 5tjn : öceft fpn <£r. ten bp fyn
en bat in fobanige faften b' abbijfen ban ben en goeb binben banbcn23acouboojfcöjcbcn/bni<
&rïjg0-caeb toerben gebolgt/ en bat menbaerom ïupben geïebect feftcre pometen / aï^ toaer bp be
niet ftonbe geïafïert toerben : en fo beeïe ben toe* felbe öem in 't boojfcöjeben placcaet beftoaect bonb/
bp benïupben geficn te too?bcn / etc. en ben
boer tot ben bpanb aenginft/ bat 't feïbemetbif* om
25acon
baer op bertreeftenbe / en ben i&ccforicr öert?
cretie toeebe getyupftt : toeï toa£ toaer / bat ben
3ttbmiraeï eenige fcöepen ban ©janftcijft Öab beïet ïupben boo;fïaenbe tot een erpebient ban fatrébat /betotjïc fp ïupben berftïacrt öabben be
geoaen / maer bat 't lanb nu baerom beel ïjaö te factie/
meeninge
ban be Staten niet getoeeft te sgn ben
ïyöen / obermicg bat be fafte fonber o?bje toaó be*
J^eere
%5aron
te beladen of blameren bp öet boo?*
lept. &p öebben ooft geaïïegeert boe bat b' auto?
titepb ban ben <$oitberneur en liicutenant ban feb^eben pïaccaet /maer aïïeen gefcöiebeni^ te nacÖare JtDajefïeptg fecoucg/en ban ben $Sabe/toa£ reren / etc. men fonbe mogen bepefebecen een pus
acte ban bien / 't toeïft eenigfmg ten con
gebeminueert tegen 't tractaet/ en J©iïïugbp en ben bïijfte
(Creforier aïïegeerben ooft ban2$arncbelt/inaïïen tentement foube mogen bienen : toaer op be v£e=
fcönn of op fpn abbtj£ aïïcn bingen toerben geb?e* fanten naber confiberatie namen / aï£ toefenbe ban
ben / batter Üoopïupbcn inbe regeringe toaren./ etc. infïen: en aï n)a$7t bat men be ifeere 23aron niet
<©e gefanten fepben / bat be Staten berfïonben ïjab toilïen ebargerenbp 'tpïacact/batniettemin
Öet tractaet geenfïng te öebben gecontcarieert / en baer toeï toaren eenige (aften m 't pïaccaet niet bec*
Dat men ad perticularia ftomenbe / baer ban na* meït om beterg toiïïe/ bie tegen^bcnboo^fröjeben (foi. j7.)
Der foube moeten bifcoureren. Sfiengacnbe S5ar* Qccze S5aron fouben ftrijben fo 't ban noobe toanebeït / ÖP toa£ een bienaer ban bet lanb / en re baer toe te ftomen / 't toeïft fp ïupben lieber onber^
obecmitg ben ïafl en ftoaeigöepb ban fnn ampt / oojfaeftt fagen.
benige bagen baer na ÏKÏtbcn be <6efanten een
bat bp beel opfpjaften toa£ onbertoojpen / en
eebtee fïant öet op fpn abbijg aïïeen niet / geïijft bL:ief gefcöieben aen ben groten (Creforier/ bat fp
ooft b' ^bellupben mebe inbe regeeringe toaren / Öabben geften be articuïen bp sijn Cb. ban toegen
ben 23acon ban ÏBiïïugbp geïebert/en bie bebon*
en niet aïïeen Üoopïupben.
ben niet ban ertracte te toefen / fonber berftïarin?
3£en 29. %un# '0 acbtetmibbaegg fpn be booj* ge ban 5ijn intentie / aenbïebenbe nocötan^ bie te
feb^eben (Sefanten toeberom ten bwpfe ban ben
groten Crefo?ier in communicatie getoeefi / aen* berifieren bp ben föaeb / begeereube baer toe ti)b
gaenbe be beuïagten en p^opooflen ban ben SBacn- en pïaetfe geappoincteert te too^ben : baer op ben
baer na boo; anttooo?be i$ ïaten toeten / bat baet
bet beere IBilïugbp/ tot nabeeï ban be peeren sta- nocö geen geïegenröepttoetoa^/en be ifeeceJM*
ten tn öaec uptgegebcn pïaccaet / eenige bagen te
boren geöouben in bcnilaeb en anber£ : toaer op ïugbp abfent / bat 3Ön <&b. Öenïupben ter geïegent*
ben j^eere (Crefo^iec fepbe boo^ eerfl be gebane Öepb / tijb en pïaetfe foube appoincteren.
HBtlinsb?
a?e25arofi
3£cn ^5»9|uïg 3tjn be oBefanten inerbaringege I. et een
pubïicate aengaeiibe / bat bk niet Uonbe berant*
tooo^ben / al$ gebaen fonber öaer JBajefiept te aö= ftomen ban fefter boejeften bp be ^eere ban X®il
17. % ÏWCjtiitU
berteren/ alïeenïijn om be gemeente contentement ïugbn tegen tjet boo?f5. pïaccaet ban ben
en ;yn
& SSfi
p?iï
uptgegeben
/
be
toeïfte
openbaeeïnftopbebeur
tt geben ban öet beïeg ban <6eectrupbenberg /
uptgaen
toeïftc flab bp fepbe berloren te sijn boo? guaeb fe binnen Houbcn berftogt toerben /
goubernement/ en boo? be öeftigöepbban eenige/ bmftt inb^ietaïen/ in^upté/ tfraug en^hgeï^/ San'bè
ban be toeïfte eenige erempïaren beftomen en ge* ^tatm
ttc, 't toeïn
toeberïepb
5tjnbeterboo?
pïaccaet
beröaeït
/ en anbeie
faïie rebenen
bienenbe in/ en't lefen t^ebbenbe / belibeceerben fp toat öen Ijicr in Sm
Komenbe tot be faïte ban ben ^öaron banï^iïïug« te boen flont/fo in regarb ban öare perfonen / bie ir.awö
bp / ben toelften fpn €b. fepbe ban öaer IBaje- baer mebe ontoaragteïijft in bermeït teo^ben :aï£ ls%9*
fiept confent beeftregen te Öcöben fpnbefentieupt ten refpect ban 'tboibcr inöout/ roereube be ï^ce«
te laten gaen/ tegen^ ö«t pïaccaet of fameus ïi* ren Staten / en binbenbe alïe uptfleïïingen ban*
beï op ben naem ban be Staten uptgcgaen / en gereu^ / aïó mebe ttoijffeïagtig om 't felbe ter goe*
bcr ftenniffe te ïaten ftomen / ^thben öcn bm 2^.
boo^ op 't gunt ben ï^eere 25aron in Hm ïïaeb
berïiïacrt öabbe / baer in 't gamifoen ban dVer- gjuïp fmo?genö b|oeg na 't öof te jfconcfug bege^
gebaïlcn/
4
trupbenberg babbe befogt/ 't feïbe niet fuïn£ te sijn : ben / en j^ aïbaer fobanige^PIjanbelinge
aï^
ben
%efzz
upt
bek
naüoïgcnbe
imfftoe
bp bc
toaer tegen^ b^bt gefanten geeröibeert toiertbe

45*

15 89

*5

t

Ses en TwintichfteBoek.
<tëefanten aen be ï#eemt staten (0eneraeï ge*
fchjeben / fien uan.

ban De ge*
fanten aen
bc peeren
Staten
geuecacl/
Serocreutie
ijet botb$;
fcen ten
fetben ïtfie.
i)? Den
23aran
atëtUugup
tegen het
placcaet
ban Den

i> ann

gens d' autoriteyt van zijn Excel, van Naflaü als
Gouverneur en Capiteyn generael van Holland, met
advijs van de Staten van den fclven lande , competerende , fonderlinge om fijn rebelle onderhorige te
MYn Heeren , op eergifteren eerft t' onfer ken- (haffen , en meerder quaed voor te komen , en dat
niffe gekomen zijnde, als dat de Heere Willugregard behoorde genomen te worden op 't geby had laten uytgaen feker boexken tegen 't plac* geenne fonder
autoriteyt publijke, en verfwijgende den
caet van U E. van den 17. April leftleden* Sowy
devoir waren doende om eenige te bekomen , fo naem van de plaets en drukker, is gefchiet, tegens
fijn defelve boexkens ter felver tijd alhier op de wettelijke decreten van de Staten generael, daer op
burfe openbaerlijk verkoft in verfcheyden talen , waer de Heere groten Treforier allegeerde , dat ons niet
van xv y uwer E. eenige exemplaren neflfens defen vreemt behoorde te geven , dat 'c gunt de Baron
överfenden , na lecture van dien hebben wy 's an- van Willugby ( wefende een principael heer van den
deren daegs (morgens ( 't welk was gifteren ) ©ns lande ) tot verdediginge van zijn eer , uytgegeven hadna 't hof te Nonefug vervoegt , en de Heeren gro- de, hem ongehoort,afgedaen foude behoren te worten Treforier , groten Admirael met de Heere van
den, fo 't placcaet, daer hy en confequentlijk haer
Walfingam ( fchijnende gecommitteert te wefen , om Maj. haer in geledeert vond , niet afgedaen wort 3
te horen , en met ons te handelen ) in de raetkamer 't welk fy feyden genoegfaem te weten niet publiekelijk geadvoyeert te zijn : fonder nochtans dat haer
van hare Maj. vertoont , en geklaegt van de onbehoorlijkheyd van fuik uytgeven , fonder autoriteyt E. wilden advoyeeren de voorfchreve boexkens , of
publijke » tegens een wettelijk placcaet, by wegen van ook ('t gunt daer in gefeyd word) dat de Heer van
juftitie door publijk autoriteyt geemaneert en ge- Willugby foude geprobeert of waer gemaekt hebben,
proclameert zijnde j hoewel de Heere van Willug- dan wel dat hy ter contrarien had gemainteneert en
by voorfz. op eenige perticuliere fulx gebruyken- gefuftineert , fchijnende de vrienden van proberen
de, om zijn intentie te beter fchijn te geven , met en waer maken te willen te excuferen , als of fyn
verachtinge van UE. befoingien,voornamentlijk fo meeninge maer waer geweeft te fuftineren , dat hy
in 't beginfel van de geprefïgeerden brief gefeyt wor- 't wilde proberen en 'waer maken : dat wy ook op
det , als dat 't felve placcaet by privé auroriteyt fodanige afdoeningen niet en behoren fo feer te inuytgegeven foude zijn , wefende in fijn regard vol fifteren , dewijl van gelijken zijn E. ( diefprak ) ons
leugenen, fo geprobeert en geverifieert foude fijn in een boexken had vertoont , eenigen tijd geleden .ia
pretentie van de Gedeputeerden van de Staten gene- Zeland gedrukt en openbaerlijk verkoft, ftrecken de
rael in Engeland fijnde &c. Waer by wy vindende tot kleynachtinge van haer Majefteyt , denoterende
d' eere van de Heeren Staten generael , en d' onfe een boexken in rijm derwaerts over verkoft te zij na
in 't particulier , ten hoochften geblameert te fijn, daer by haer Majefteyt Elifabeth Henrix dochter
begeerden en verfochten wel ernltelijk , promptelijk wert genaemt, en gefeyt dat wy fo fouden zijn als
ordre geftelt te worden , dat alfulke boexkens inge- fy &c. Daer van wy aen die van Zeeland hebben
togen en niet verkocht worden : betonende de gefchreven , fonder dat daer in voorfien ware , era
voorfz. proceduren dies te onbehoorlijker en onbe- in fomma indien de Staten of yemand anders hun
dachtelijker te zijn , als gefchiedende middelertijd daer by geledeert vinden fouden. En aengaende de
dat wy met haer Ed. ftonden in terminis van teju- conteftatie ter eene en andere fyde , vorder dan als
ftificeren d' inhout van 't voorfz. placcaet, volgen- nu noodich is te verhalen , behalven dat wy verde d' affcheyd van haer Ed. genomen : waer toe wy klaerden 't boexken in Zeeland verkoft niet publiekelijk te zijn geadvoyeert , en fo den uytgever kon*
verfcheyden reyfen aflignatie van tijd en plaetfe bede
worden
achterhaelt , datmen hem foude ftraffen,
geert hadden , 't welk ons by haer E. belooft was,
te weten ,op d'articulen of poincten , die de Heere is dat propooft daer op gebleven , dat haer E. denr
groten Treforier, in prefentie en met wille van de Heere van Willugby fouden ontbieden en hem horen ,daer by voegende den Heere van Walfingam,
Heer van Willugby ons had gelevert ten dien fijne,
fo wy UE. hier vorens hadden geadverteertby ons dat een vreemt fchipper hem een vande voorfz. boexfchrijvens van den 28. en 29. Junij , mitfgaders van
kens hadde gebrocht, den welken hy feyde om te
den 9. defer j fulx ook klaerder is blijkende by de weten van waer die procedeerden ( want hy niet era
brieven, die wy dien aengaende aen den Heere gro- meende die in Engeland gedrukt te zijn) in gevanten Treforier en Walfingam hebben gefchreven , en kenis te doen ftellen hebben , en huyden komen wy
haer antwoort daer op gevolcht , waer van wy U E. fekerlijk te verftaen , dat de voorfz, boexkens incopie hier beneffens (enden , mitfgaders van deartigeroepen zijn: wat voorts in de voorfz. communiculen van den Heere van Willugby voorfz. alles ten
catie en anders is gepafieert , hopen wyUE. te gefijne U E. mogen fien hoe daer in is geprocedeerc
legender tijdte adverteren : middelertijd zijn wy
geweeft , en fonderlinge datter generhande preuve met grote expeclatie verwachtende U E. antwoorde
of verificatie is gefchiet in onfe prefentie , fo in 't op alle onfe voorgaende, en den Heere Almachtig
voorfz.
boexken gefeyt wert: haer E. 't felve ge- bidden U E. mijn Heeren , na onfe behoorlijke rehoort , hebben daer op gehouden verfcheyden procom andatie ,te nemen in zijn falige hoede : gefchreven
tot
Londen den 29. Julij , fiilo novo*
y
pooften , als dat de Heere van Willugb , by 't felve
placcaet hem vindende geintrefTeert , reden hadde zijn Poft datum , wy hebben op huyden wefen begroeten mijn Heere den Grave van Eflex , weder gekoeer te verdedigen, en fultinerende dat 't felve placcaet procedeerde uyt particuliere autoriteyt, fo haer
men fijnde uyt Spangien , met prefentatie van U E.
E* feyden daer van felfs genoeg geadverteert te zijn:
fchrijvens , gebiedenis en recommandatie van de felve faken , die ons vruntlijk heeft verftaen , en alle
allegerende ook mede , hoe 't beleg van Geertruydenberg qualijk te propooft en buyten wete van de favoor toegefeyt , wy vernemen niet van de peerden
Staten of Rade van State was aengevangen , 't welk in U E. voorgaende geroert»
hy fuftineerde (ook volgende het traclaet) niet te
mogen gefchieden , dan by confent van den Rade
van State voorfz. en voorts , fo daer vet anders waer B<©ben
ben ingout
oefen on'ef
i$ nocö
ge*
fcöiet/bat
aïfo op tan
0* boojfj.
<0efantcn
ctnjfe*
lp
op
aÏÏegeaïIegeerDepjopoojïentoojbebecfocïjt/
in 't boexken van de Heer van Willugby voorfz.
daer by wy meenden de Staten of ons geledeert te en gelept bat Op faute öan Dien/ be peeren &ta*
fijn , dat wy 't felve fouden mogen betonen , en dat ten baec in fouDen booten/ fo toecben be tooo?*
fy den Heere Baron daer op fouden doen horen. En ben Op een ban be peeren feec ïjefticö op genomen/
fo wy daer tegens allegeerden , dat d' offenfie tegen afê
ofmen öaec totlbe bjepgen / fcggenbe bat 't fel*
de publijke autoriteyt voor al behoorde gerepareert be geen maniet ban boen of fpjeften toag: batfp
en
genoecö
met
ïjenïupDen
te
boen
öabben
/
en
beeï
te worden , feggende dat d' allegatien van 't beleg
van Geertruydenberg in defen impertinent waren , fcïacDten op een becgabccen fonben nonnen ban
en des niet te min dat 't felyc was gefchiet vermo- inbignitepten of ontoeetbicöcben / bie Saté Jfêaj.

©ojSea
pjopoofïen
bpbe
gei
fanten Det
tneteentge
ban De
«graten
ban hare
Jiföajcjï*
peeren
ftaben
gehouDen»

ij?p.

Vervolg der NederJandfe Oorlogen*

en Dare biertaer£ ban toe gen De Staten bejegent mecnen / fo fpïieDen D'articuïen fïenbe fjenlieDen
toaren/ al? Dat men niet tectocrcïttoüDe Doen ten mogelijfi
gcautorifeert fouDen binben. WcngaenDe
berfoefte ban tjare JBaje fïept/ al£ ban ©afftur (f om De becmeïDe obligatie aenïjare M&jtfUpt I refereer^
Der nocljtang fijn actiën te tortüen betDeDigen of boo^ Den De <0cfantcn ïjeh op 't tractaet/ toefenDe reci*
fïacn) Dat men geen pnncen cenige interccffien of p^oqueïnh obligatoire : en aengaenDe *t teD?c£ ban
recommanDatien getooön i£ ïicïjteïrjft af te fïacn / en Deinflructie/ Daer op eenige ban IjenïupDen parti*
Dat niet jegenfïaenDc ïjaer ^iBaj JjebbenDe een b?fef? cuïiecïijït genoteert toaren / aï^ meDe Dat men 35ar*
nen gefcljreben in fabeuc / men in pïaet£ ban fabeur nebeït niet fouDe mogen toeDecfpjeften/ etc fyebben
toilbe tegen£ öem teh Jjcctfïen p^occDeren/ en Dat
fp ffefept / Dat De iftaDen ban ^btaté
op 't aennemen
beDennen
gcfept op
Doo? aDbettentie ban eenige ban henfupDen ter con- banïjarenïafitoeïïjaDDenïjaer
trarie geDaen / fo ïjun toa| geaDberteert. 3£at men De inficuctie / maer Dat Dien niet jegenfïaenDe De
^cbentee toilDe beDtoingen te beftennen oojfafte te Staten toeïbermocljten (om rebenen öaet Daec toe
5ijn ban alle qnaet/ eer ïjp moeïjte uptgaen: ïjoe raobcrenDe) anDer^ te o^Donneren / fo fp ten meefïen
men met itëonfeuc fefïong IjaD gefjanDeït Die fo Dienfle ban Den ïanDe bebouDen te behoren. sPat
goeöc Dienfïen ïjaD geDaen etc HnDece Daerin fecom ïjenïupDcc fïaet toa^ in troubïe^ / en DepenDerenDe
öerenDe fepöen / Dat fp mofïcn beftennenijacen fïaet aen beeïe aDbijfen/en Daerom niet ïiohDe geflrït too^
miferabel en geaffïigceet te^ijn I en öare pjopoofïen Den in een bolHomen goeDen fiant ban gouberne^
en actiën Daer na befjoo?ben te Dirigeren: Dat tjare ment/ fo oor anDere Staten eni^ijhen Ijun geb?e?
Maj. ïjenïupDen beeïgeltg ïjaDDegeieent/ en geen Ren IjaDDen / Die niet teffeng ftonDen gecemeDieert
cefïitutie gcboïgt toa£ : Dat fpïupDen aen öaee jïBaj. too^Den : Dat fp niet begecrDen Dan Dat rt Deïgft toa.^:
toaren berobïigeert en fp niet aen ïjenfupben : Dat en 23arnebeït aengaenDe/ Dat fijn autocitept fuïr
Öare IBaj. IjenïupDen beeïe toeïDaDen IjaDDe betoe? niet toa£ aï^ öaec €. meenten / of Dat men ïjcm
fen / ïjaer treforen om ïjenïupDen toü fcec uptput- ontfiet / om tegen^ fijn aDöijg ntet te Dojben aDüife?
tenDe/ Dat fpïupDen onDanftbaer toaren : Dat fp ren/ aï^ Daer reDen toe fïaet: Dat ïjptou^eenbie*
ïnpDen 't boïft ban ïjace Jfêaj. ban jonger ïjaDDe ïa* naec ban 't ïanD / beDienenDe een fïaet Die beeïe (boa*
ten becgaen / toeï tot 14000 toe / Datfe De ©loot rigïjeDenenopfp?aaefHbjecti£/ en Daerom niet te
ban ^pangien boo? IjanDen 5Dnöe / noeïj ooft anDer? bertoonDeren Dat (jp'tccn pcDer niet tepa^ HonDe
fin£ ïjareltëajefïept noeïj met fcïjepennocö eenig maften : Dat fpïupDen ïjen ooft fijnDer in 'tpacticu*
boïft IjaoDen geaffïfïeect : Dat öare ifóajeffrpt goe? lier niet aen troeften / fo men Ijem eenigfin^ met
Denpep^met Denéoning ban^pangien ïjaö ftom toaecïjeptftonDebefcïjuïDigcn banfuïr aï^ Deifeere
nen ftrpgcn / maer ÖaD geïaten Den feïben aen te ban ai^iïïugbp in fijn boerften ïicïjtbeecDeliju géfïeït
gaen om ïjaecïupDen toiï : Dat De i|eete ban Wik (jaDDe : Dat De Staten Daec ban geaDberteert 3ijnDe/
ïngbp grote Dienfï tot 23ergen-cp-3oom ïjaDDe ge? en pet bebinDenDe ('t toeïft fp Docï) toeï betrouDen
baen/ en men ÏjaDDe berboDen te berftopen eenige Dat nimmermeer fouDe gefcöieDen) fjp fo toepnigt
boerfteng/ Dietcreeren ban Deneer banJBiïïugbp a$ eenige anDere ongefïraft fouDe bïijben. ^n be^
en De «ümgelfe natie toaren uptgegaen : Dat men een ïangenDe Den <0jabe ban Slpcefïec / Dat fp fpnec
treffeïp eDeïman genaemt ©eere fo ïjaD geinjm toeï moeïjten geDenften t'ïjaren berD^ietc: ban De?
rieert / Dat men Ijcrn namentujft boo(: berraDer baö^ toijïeöp toa£ oberïeDen ter genaDen <©oD?7 Dat fy
öegcfcöoïDen/ entoagin De fïaDban<8eectrupDem ban Den feïben niet tojjDer^ begeeröen te feggen»
berge niet getoeefï: en Dat aïïegatie ban erteut of AengaenDe De ftïac(jten Die aen ïjaer €. guamen ban
acte ban rebocatie niet ftan ercufecen / 'tgunt pm ïjaren fïaet: Dat niette bcrtoonDercn toag / Datm
bïijfteïnft toag uptgegeben in Dmft/ fonDer geïijfte een ÏanD ban oo?ïoge berfcïjepDen ïupDen jijn / Die
publicatie 1 Dat men 't tractaet met öare iHSajefïept Ijun niet genoegen/ en Daerom aen ïjaer j^ajefïept
gemaeftt in boïïe poincten Ijuööc berbjoften/ aï£ (jcb^ en De peeren ban ftaren ^labe beeï ftomen blagen en
benbebeinfïcuctiebanDenftaDc banj>rate beram aenD?agen ten quaetfïcn / om ïjaer faften bertoe te
bert en geïimiteect/ fonDer toeten banïjare IBaje? geben / en Danh te bcïjaïeu : Dat fp ïjen Dientöaïden
fïept / ja tegen 'taDbijg ban DenfóaDe banj)tate/ feer Dooglijft IjaDöen te beftlagen / Dat De pubinfte
enfeïfjef oo« ban eenige ban IjenïupDen : aï^ meDe perfonen geen geloof ftonDen getoinnen./ maer Dat
beroerenDe 't beleg ban 05cectrupDenberg : Dat aïle fooien ban oproerige ïupbtn / ja ooft berraDer^
<6;abeJilèaurit^ban^affaumetfcöanDe Daec ban toerDengcïjoojt/ geïooft/ gefuppo?teert en gefabo*
ïjabDe moeten affcljepDen/ becïatenDe 't gefeïjut: rifeert/ fobp informatie fouDe blijften / Dctoijïeïjen*
en 't uptgebcn ban't pïaccaet ban Den 1 7. Süpjil: Dat ÏupDen ongcraDen mag / Daer in CngeïanD 3ijnDe /
menDen<0?abeban1tpcefIer qualijn ïjaDDegetrac- Defeïbe te noemen / altoaer men tegen^ Defelbe in
teert / al^ 00I1 anDere 4$oubecncur§> / Dat een pDer contefïatie enpjoceé fouDe moeten ftomen/ fo ïjen
ficïj ban IjenïupDen bebiaegDe: Dat Den aDbocaet bp De peeren fcïbe ooft gefepttoiccD/ Dat fp in Dien
<0ÏDen-^acnebeïtaUe^goubetneerDe : Datniemant gebaïïe fouDen moeten Doen. Cn nopeuDe 't beïeg
Öem Do?fi njeDerfpjenen : ja geaDberteert te 5tjn/ Dat band5eertrupDenbeg/ fepDen fp (bcïjaïücn 't gunt
eenige ban IjenïupDen tjem ontfagen / en niet Decben in ïjet fcfj?ijben bp ïjen aen De peeren Staten [jiec
aDbiferen : Dat ïjp feDett 3 toehen tjernjaert^ noeïj boren gefïeït berljaeït i^ ) Dat 't felbe bermogen^
tjobaerDiger tuas geujo^Den aï^i te boren: Datïjare De^ ^taöïjciiöcr^ autontept met aDbij^ ban De
autocitept noctj geen 5 jaren toa^ geconficmeert : Staten mocïjtgefcïjieDcu (Ijoetoeï fjacrC.ter conbat ooft ïjaren fïaet nicttoa£ te geïijftenbp eenige
trarepDen/
ie f
Dat fuïr niet ftonbegefctjieDen fonDer
Pnncen/ enbjagenDeoffpoptmet eenige ^nncen ! aDbij^ ban Date j^ajefïept) Dat De faften met Die
of JBonarctjen ïjaDDen gcDanDeït * en of fp toeï toif? I ^taDfuïft^ toaren berïopcn/ Dat öet beter toa£ Die
tentoatïjet3pmet^jincenteljanDeïen> met meer jte beeïiefen/ Dan met De feïbe meer anDere fïcDcn
anDere Diergcïrjfte p?bpoofïen; confufeïijft berljaeït! ban importantie (Daer De berraDer^ ban (Seertrup^
toerDcnDebpD'eenenD'anDer/ fulrDatDe gefanten ; Denberg Dageïp£ conbecfeerDen / en foeljten aen
Foi.j3.) Daec op niet pertinenteïijft ftonDen anttooo?Dcn: IjunftoojDe te brengen) te perieïiteren / aïfogebïe*
Dan fepDen Dat ïjaer €D. fo beeïe poincten t'effen£ ftenïjaDDc/DatDieban<DeertrupDenbergaïbanDen
ïjaDDenberïjaeït/ toefenbe ban groten getoicljte/ fa \ 3.5Febmarpteborcnin öaiibeïinge toaren met Den
Dat eïr ban Dien ïange communicatie en eïuciDatie |bpanD t'acco?Deren / en Jjun actiën ban DienDirige*
rouDebcrcpfcïjen/ enfoo'töaceC beïicfDe Defeïbe ren bp aïïe manieren ban ero?bitantien ; Dattcrooft
bp gefcljufte te geben (geïijfi Ijare cE>ajcfïcpt te ber? in 't optreeften ban Daer geen boïft noeïj gefcljut toa^
fctjepDen tijöen Doo? Ijare "UlmbafTaDeurö JaDDe in gebïeben. «ÊpnDeïp begerenDe Dat ïjaer <££. alle fa*
triergeïijïte faften geDaen) Dat fp Daec op fouDen ant? nen ten befïen toilDen DupDen / en tracïjten na D' ee*
tooojDen na ïjaer befïe toetenfcljap : toaer op gefept nigïjept / 't toeïft Den bpfonbcrfïen miDDeï i$ I om
toicrD/ Dat fp fuïr niet begeerben te Doen aen (jen 't ÏanD te confecberen/ Daerom tjare BMjefïept De
lieDen / niet geautorifeett 3ijnDe om te IjanDeïen / grootfïe onftofïen toa^ fuppojterenDe of D?agenDe /
en niet begeerben Daer opte tjanDeïen op toanen of en Dat DettoaecfcDowïben ban Dien pjoceOeerDeban
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Imre .fDajcfïcptban beïanben gcöaen / becöarit me^
bc bat i)p boo^ ïafïe ban fijn jBcefïcr^ be goebe töille
ban bc Staten |)abbe nagchomen in be ficben ban
«Oaerbcn / Itëebenbïiu / tec ©eece en Hcmupben/ en
intccp^ctfcctbetooojbenbir^pïaccaet^ niet anberp
ban of be Staten ïjatc .fDajeftcpt enljcm bp*t fdbc
placcaet baöben tuiücti bdafr en / aï^ of l)ace Il5a/e^
f!ept en t)p oo:faUe tnaren geluecfï oan be reudlpe en
muuterpe öc^ boojfd)?ebcn gaenifoeng : bacc nocf)^
tang De bsoojben lu^pïaccacté alleen befcönïbigen
Ijet gacnifocn / enfeggen Dat bic booten beltman*
teï Jebben genomen Den bienfï ban he JBajefïepc
ban vilngeïanb / geïijh generalijli alle De gemminees*
De gebacn Dabben in He boo?fcj)?cben flcben/ peetere*
renbcbatfpöateJBajeftept en bcn<S?abe ban3lpcefïec ceb gebaen Dabben / en aen beibonben toacen/
niet VniUenbe be abtaten nocö fyn €rcdïentie ban
cfèaflau eenennen / fulh^ bat be interpje tatie ban be
toao?öen DejS placcaet^ / bit be SöacnDec-ïjeerc Doet/
niet obec cen quam met De mecninge ban De petten
Staten/ bie Ijct placcaet gemacht Dabben/ bemd*
he KiiiïenDe be obcdcbctcr£ en brcraöccp ban De
boojfdfêcbefïaDp?ofcnbcrfii/ Dcbbcn narcatibdijlt
becDac Ie en bcctelt De gdcgentöept ban ben gcöeekn
Danbd/ om te befoneubececbtbeecbigcoo^faftebie
be Staren en fijn €jccdkntie ban j^afjau geljaD
Debben om beboojfcl)jebcngem«pfineetbc te btk&
gen / en baec na te boen pjofetibcren / betöaïeiibe
beödifeleucn pjeterten bte^felbe gacnifoen geno*
men Debuen / om paec ïedijfte fauten te berf xljonmf
kud i0 toaec Dat in 't boo^fc^e ben placcaet mebc
bccljadt toeeb ban feDece acte ban belofte bp ben
boojfcljjebeii 23acon aen fijn Crcdïentie en ^tacen
gebaen / ban bat t)P befdbe fïab tocbecom in ïjanben
ban fijn <l£rcdlentie en Staten flclïen fonbc / toelne
acte top tec gdegenbec pïaetfe in Defe onfe öiftortfe
bercD^ijbingcöcbbengcinfeceect/ De bate ban todne
acte hlaedijlt 1^ mcbctycngcnbe toanneec bie belofte
gebaen i$ / op toettte belofte fijn <£tcdïentie en be
Staten betroutoenbe / fp fa graten fomme ban pen*
mngen aen 't gacnifoen met fecc gco3te bef njaecnifTc
Öabben opgebjocöt/ be^3aron JOilmgbp bodenbe
Dein baec in ecnigfing geraeht/ om Dat l)p gefom*
meccttoefenbetotbolbjenginge ban befelbe belofte f
bectelt befc falte geöeeï anbecg aï^ Die in 't placcaet
becöadt ffaet / en foeht cpnbdijh De fcïjuïb ban befe
fahegeïjcdijïi te leggen op ben "^Ibbocaet ban^aï*
ïanb/ bie |)cm binnen 23ergen-op5oom öaböege*
fommeect ban btfe fijne belofte / toaec npt DP fept
©oo?t£ in'tboojfcöjebeboerftenbedjadt ï)p ban
beinuptccijen ban be foïbaten ban'tflot ban%a* gdiomcntcjijn/ Dat ÖP nopt aeïjtec bie ti}b meec
fteï/ be fïeben ban J^eu^bcn en «Seectrupbenbccg / ',cccbptbpbebao?fcï)?ebengemiiptincecbeöabbe/om
bat De mnpterije ban 't ïmpg te 23?ahd Doo? beu fnn belofte te ïionncn pjefïerett/ en fijn belofte fept
<J5?abe ban i|oïjenïa boo? belegecinge $ tec nebc^ge* l)p te fien op 't accoo?t met b« gacnifoen gemaeht/
lept/ i^eu^ben met een uptnemcnbe fomme ban pen- , bacc öc belofte bacc op fijn €ycdlencic gent fept be*
nmgen/ macc<lBeecttupöcnbcrgfcljccu bupten alle tcoutteljcbben/
ig gebacn boo? bate ban 't accoo?t/
ïjopc te 31J11/ boo? bien fp niet meec toiibcn öaube- toillcnbe bc Staten en fijn <ïgccdlentic baec upt be
Jen met be genctale nodj be particuliere Staten / fïuptcn te ïicljtdijbec fuift beftoaedijftaccoojtaen*
noc!) felf met Dcn^ecce<6?abeB>auritg banj^af^ gegaen en mebe getedtcne te ïjcbbett/ om bat DP Öem
op be boojgaenbe gctcpUenbe belofte beeïiet/ en Ijien
("au
/
maet
/
alfo
t)*t
placcaet
iuljidb
/
batfe
Den
fluit
bcbcfiten met bzn name ban bc ïtiomnginne ban ^n* in feïjijnt tjet metfte bccfcljil befec faftc gelegen te 3ijn
gdaiiö / toaec toe fp te meec oojfauc namen / obec* getoeeft / ban 't beraad ban be gcïegentljept befec
mit£ be ^5aenbec-Dcec ban ïöiïlugbp ï)m bp fijne falte / toant be S3aencc-l)eece in fnn boerïten pag. 19
bneben en l)et toefcljicften ban cenige pecfanen be? fcptaïbii^/ na batljp becöadt Ijeeft bat be Staten
foeïje 5aDöe / bit befoeben met bneben toert bp Ijcm ban ^oïlanb en <6?aef JiDancit^ ban .^affau ïjcm
, ontDent / bodj t^ bctoefen bp miffibe ban ben %% bp acte Ijaböcn bebanïtt om ïjet maïten beg tcac, Itöaect/ gefanben bp C ban ben 23?odte : boo^t^ taet^ / bat Dp fienbe [jem fo eerlijft bebauftt / en batfe
berbadt bp be todbabcn bp be ïtqningume ban <tcn* Deni3ibbeclbiugfdt Dabben gefklt boo| bcnobcc*
geïanb be Staten betoefen bp trjöen ban ben #jince fien iècïjenh albacc in 't gouberncment / begeerbe
ban *©cangien/boo?tg tn't jaec 1 5 78 batfe be geneca* b'eene bdceftljcpt te gemoeten met een aubece / bebe
ïe Staten gdeent Ijabbe 800000 gulbeu op bc icgar ie ol^boe n belofte onbec ftjn {janb-tdten / in fuüfïantie
ban ben jfl&arquté ban $abje / en na Dct bcdicg ban bat fo ijp gebtoougen toa£ getoeefi fic& te bemoeijen
23jaöant / ©laehbecen / en na be boob ban ben i^cr- in befc falte/ en fdft? in befdbe fïab in te gaen/ om
toge ban 3Üujou / ben 53,tince ban <0cangicn / en na be booznocmbc aïtecaticn nebec te leggen/ en bat
'tberïie^ban^nttoecpcn/ en be Ijanbdinge gecpn« l)ct<6o'D
bendeere fogeliefcDabbcfijnbabcnte
3c?
toa^/ batDP
bigtmfC©?anltri)ït/ fonber eenige bpftant / alöbec genen/ batbptotbeuepnbcödtomen
Staten falien aen eenen b?act Dingen / met toat nocöcan^ met pujetcnbeecbe tot befdbe &ieöc / macr
foubealtt)b^becept3ijn bieftebe tocbec te fiellen in
Deccbigljcpt
mibbelen cri ban
öacenbefelbe
"ÉDel 5ijn
befïcct
in
getoeefï
/ totöace
befcljccntenifle
lanbeu
en fjanben ban Den baomoembcn <6?abe / toefenbe
toilbe
Graten/ fonbee aeubaect te Ijtbbtn De pjefentatte fnn ntacöt / beïjalbfn Dat De boomoembe <$jabc

goeDcoprecljteujttcgeaffectujrtectbe ten btcnfïeban
ïjacc. mwÜWi fuUteafyfniet toaccn / Die Juut Ou
pjjetertcn om&en cpgen tnttefs fulr bcpnfm/ De?
todïte becgaen aï£ Den cooït. €u op 't fcljepDc n / aU
fa 't ïaet tuïecbe / ïjebben fp Daec <£♦ «oclj gcteeont;
tnaubeect b'crpebttie ban be fafee Dan be feooplup*
ben/ en boojtg ban 'tgefdntt bat bie ban SeïanD
begeecben op beppnaffen/ (toant bic ban Seïanb
bctfodjcentefcopencntebecboeten eengaebe nom=
b?e / te toeten / 60 pfece fïuftfcen gefcöur) bafr
op getopt tairröe / Dacfu aïtijb quanten met ftlacï)*
tcu/ en nodjfabeuc begeecben/ biefp niet bccbieu=
ben/ feggcnbeecnbanbelfeeccn/ algbp toegeban
fmtfïre fufpitien/ batinen bede fcljepen toecufïe in
^oiïanb enEdanb/ b?agenbe toaec toe * baec op
bp Denïupben gefept tooibe / ban be ttoadf ^pnaffen
tot tocöecfïant ban be 3É>upnïtedtec0.
=0a befen Rebben be bootfdjiebend&efantennodj
tot becfdtepbcn tijben met be # eecen ban öace Bïfr
jefauré Stabe in communicatie getocefï op Dcfe falte/
DeLibenbc bp gcfdjnfte bet placcaet bec if eecen &ta*
teugenetad tegen bei£ecgbcclioper0 of bcccabcrg
ban <6eectrupbcnbetg boïltatnentnjn gcjnftificcec t/
en be rebenen ban ben £eece IMÏugbp toebedept/ f»
SSJff' öac Ö« boctften ban 3©iHugbp in Cngdanb bp
ben l}eat ïjuiigfoemngeenanbetfiirê ingetogen toerbe.
itftuuabj? *Hn bit boekten ban ïBiilugbp bomt eerfï een
Si! iet uoó>cben / baec in Ijp fepb bat fijn ecce itf berbmltt/
ban be boo,* cen fïout m#u?uph ban beu name bec generale
gratenin Staten bec beceemgbe p?obuiticn / en batfe boo|
fiicut»
<grigeiati& cen psibate autocitept optnbaeclnb tjabben boen becingetogen.
aoii0igcnincenige|lcbenbani|oUan?) en tlbetgfe*
her placcaet ban ben 17. %mü * 589. twtoe fïijï / toe*
fcuöc'tfdbeboUcugenen/ fobceiaem aengmg/ fa
't gep^abcect en toaec gemaebt toag / in be tegen;
toaojüigljèpt ban be gebcpuiectbc bec boomoembe
generale Staten in <£ngeïanb jijnbc: becmacu: be
guae btoillige batfe fo fp eednben tijtel boecen / batfe
met bc toapenenfoubenftaenbeDoub en/ ïjaec bal£;
fceben bie fp ben botttemeenen te boen gelobcn/ bat
fpïjen beclüacen tot fjanbljanbinge ban l)un eece/
fonbsc p?ace£ te manen ban bed bp cepïijlten of bit*
pïijften/ bPÖoub ïjcm bccfehcct Dat*i3ob fijn goet
tecbtfaïflaenbeöonbenenbetoaten tot befcïjacint*
Öeptbeclafïecaecg/ met bolbocttingc bananen lup*
Den ban goebe confeientie / bie fien fouben befe lifuge
nt /
pjactpen alfa antbdtt : en ftonb onbertcplte
F. Wülugby.
Öctnaêï
foan bet
beo:*
naemfie
f n l)cc
boejeken
ban WÏU
gtepén.
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toilDc onöcröouoen en IjantöonDen aïïe öet gene Dat
„ DelupDcnbauoojIogcDc^ felben gatmfoeu£ beïoofc
„ toagtotbetoatingcbanbunïeben/ bioutoeu en ïuu*
„beten/ balgenDe De begeerte öaecg 4BajcfIept£ /
„ Daecbp (fcpDÖP) blrjntgenoegfaemlijbDatDeboQj*
„ fcb?cben ctöjabe IBautitgDen gacnifoene te bocen
„ bcIoftegeDaenöaDDe/ telneten/ bpöetboojgaenDe
3) cantcace/ toant De belofte ban Den felben beec S3aen*
» Dec öeece aenfiet De boojgaenDe belofte Den gacni*
„ foene geDaen / fo Den tert fuïc opentujft mcDe brengt/
Daectoat
upt men
(feptÖPboj
al DeDen
toeeeït
oojöe*
Decp*)
„„ len
booj ïjeeft
al£ men
boïïteftan
te bennen
>y

„ geeft/ tegen Detoaecöept/ Dat Deé23aenDet-becc0
„ belofte fouDe boojgegaen öebbcn öet tcactaet met
,, Die ban<*3cectcupbenbecg/ aengefien Den tert toe*
„ fenDefohïaecafêöPtë/ enbccfïecbt met Deboozfs.
„ omfïanDigöeDen / De plompfïe menfcöen ban De toe*
3, telt/ onctbacen ban alle eegeeïnge/ nonnen iicöte*
3, hj&oojDeïen/ Dat De belofte ban ben S3aenDec-becce
„ ban ïDMugbp Ijeeft gctoccfl Den uptgang ban alle De
„ öanDeïinge/ Dieöaeeaenfïcnöecfttotöetboo^fcöje*
33 ben tcactact : booj Den tijD ban toeïft tcactaet men
33 ftan genoeg oojDclenDoo? De boo^gaenDe geïegent*
„ ÖeDen / Dat De boojfcöjeben toeDecïebecinge De£
„ &taD£ met Ijeeft ftonnen gefcöieDen. %eeft öet Daec
„ naDoenlpgetoecfl/ men faï öet oo^Dcïcnbp bet na*
„ boïgenDe.^e öeec 23aenDeeöcec ban Mlugbp Dan/
3i Doof <6oDg genaDe De faften fa bette beïept ftcbbenDe/
3i na Dat öp m De &taD genomen toa£ / en fcec begeec*
5, ujKteacbtecboïgcnbenDjaetenboojtgang ban fijn
„ tepne actiën/ na Dat ÖP öaDDe Doen toeDecgeben De
, , toapenen aen De B^gifïtaet en gemeene bo^gecj* Dec
„ boo^&teDe/ öoetoel Dat öet boo^ tcartaet Daec
33 afmetbccmelDe/ gemeeftt Dat DenDtenfiban bace
„ !Bajefïcpt&em elDecjS ciep/ bectcoft ban Daec on3, tcent Den 8, Hiugnfü in Den Ifage / om Dooj fijn aen*
i3 toefen altijD£ te bctcc cc Doen boo^tgaen / fo bette in
3i betntoa^/ DecegeringeDe0ï5acD£ban&tate. ©ec*
Öaeït Daec na boo^t£ anDece faften bp öem uptgefïeït
ten Dienfïe ban Den ïanDe / ooft ban De boojf3 5>taD/
enbo?Dec£inDe Delegecinge ban2$ecgen op jooin/
mtoelfte belegecinge ÖP fept npt<6eectcnpDenberg
ontboDcn te öebbcn loofoïDaten/ tot öuïpe Dec feil
bec beïegecDe fiaD / en Dat geDucenDe nocö Defelbe be*
IcgccuigebegcDeputeecDcn ban^olïanDen EelanD
en onDec anDece meDe B>c. 3fan 23acnebelt/ ?CDbo^
caet Dec Staten ban ilolïanDy qnamen binnen Dec
feluec ^raD ban 25crgen-op-5oom / en Dat (jet noen*
maelgeöonDentoecDeinfnnüof/ en Dat na DemiD*
Dag De boomoemDe 25atnebelt DeDe gcote ftlachte
ban b?eeinDe öanDelinge De£ gacnifocn^ ban<8ecc^
tcupDenbccge / tegen De cefoltuie en ojDonnantie ban
mijne ^eecen De Staten genecaeï / en Dat fp Daecom
moefïenbecifptengcfïcafc toefen na Den epfeö ban
Dec
falie / 't toeln öp nocï)tan^ fepDe men niet gemac*
Heli)hDoe
nhonDe/ ten toace Defelbe fïaD toeDerom
geftclt toace onDec De geï)ao?facmöept Dec peeren
^>taten: tottoeïhen epnDe bp becfocöt Den23aen^
öccöeece ban ï^illngbp fïcö te toillen bcDennen fnnec
belofte / en DienbolgenDe Defelbe fiaD tocDecom te
fielïen in IjanDcn ban Den boomoemDen ||eece «Bm*
be / of bp gebf ehe ban Dien / Dat ïjp miDDel toifïc om
Die toeDecom te brengen onDec öet gcbieD Dec felbec
i^eccen Staten : beel ïiebec öebbenbe Dat Defelbe fïaD
bieïe in De^ bpanb^ ïjanDen / Dan Dat fp bigben fonDe
in fnïhen flaet. ^ocl) fo Defe ceDenen / fept ïjn / m
Difccetelijït
toecDen uptgefp^often met ïnpöec'fïem^
men/
en genoeg
Doo? bccbittectljept en toome/ fo
5aefï aïjS De Itcög^ïnpDen ban^eecttupDenbecg Daec
ban bectoittigt toacen / toant Daec nocö ico binnen
SSecgen-op soomtoacen/ fo öieïDen fn niet op tot
Datfc tocDecom toacen in gun
gaemfoen to^eec^
tcupDenbecg/ gemeent Den boomoemDen £5arne;
belt IjaDDcijemDoo? Die ceDenen gantfeft fijn gclobe
Doen bccïieien : fept bojDecg / Dat Den boomoemöcn
23aciicbelt Doo? Defe boogmoeDige tooo?Den i$ ooifa^
fte getoeefi ban al öet qnaet Dat Daec na gebolgt i# :
boo?t^omficljfeIbenteontfel)ulDigen/ fept lm/ Dat
menniemanDenmagïaflecen upt fo becce gefocDte

bccmoeöinge en omlïanDigDebcn / na Dat mcri bp
anöcce miDDcïcn De toaerljcpt Doet bïi)heii : toaut fö
Doenöc / fept Ijp fecc licötücecDeïijn / men moeljt
fcaeiiöc Ijouöcn Dat 23arnebeït / Die l)ct pïaccact met
fijn patapïjc en name onDecteplient öceft / fonöe De
mec/lc beccaDec ban De toeeeït 5tjn/ om Dat men fegt/
Dat bp gefel^cben en belooft Oeeft aen Öicttarbot /
^cfïöeut ban Den HaeD ban ^itate De^ Ifectog^ ban
$arma/ Datöpfocegecenfouöc De fahen Dec beree*
niaöc^QUinaenban De^eöecïanDeu/ Dat Defelbe
ïanDen toeDerom ballen fouöcn in De£ fooningö" ban
^paugien öanöen : toant (fept ïDiilugbp; obec^
IcggenDeancomfraiiDigljcDen en bemoebiugen/ fouDe men tanen öegecen eenige gefcIjieDcnifTcn ban
ItïaecDeceubctectoon/ Dan fijnen toeg integaciH
te toeten/ upt te putten De fcljattcn en tcefocen Dec
^obintien / Die fo beelc ten acljteten jijn / fo alle De
toerclttoeet/ DoenDeöepmelijlteenen belt-legec op^
ceebten/ fo tec 3ee aï^ te ÏanDe/ om te befpjingen
een ftaD toefenDe in 't bctbonD Dec genecaïitept / lep*
DenDe ai^ op een bïcp^öanft alle De befïe Itcijg^ïupDen
ban Den lanDe. S^en ïian genoeg oo^DeïenDoo^toat
caeD en aDbn£ Dat öe ïuuDen ban oorloge ban Den
ÏanDe beeïieten De ^cljanfen tec ftomfte ban Den bp*
auD boo^ OBeectcnpDenbecg / fonDec De felbe te fïeel)ten en plat tec ncDec te toecpen / en toat ceDenen ï)ein
betoeegt ïjebbm Dcn<62abeS)aucit£ ban kaffan
met toe te toiïïen ïaten te acco?Decen met ïjec gatni^
foen Dec boo^fc^eben (ïcDe / aï^ Dc^cljout en $je*
pi/tanten ban qBeectrupDe nbecg/ biDDeuDe om bectm
Dcctigöe
aen Dcnfcïben'
ptengena
öe/p^efeban
ntcccDen
^abe
ceDeïijhe
conDitieu
tocgen De bo^gcepe en
garmfoene. J0aecom beeft 23acnebeït / feptbP/
Defe p^efeutatie niet toillen aeubeetDen/ Dan alleen*
löftomDenbpanDDienfïteDoen/ en met eenen ficö
te to;eften ban De fïaD ^o?D^ecbt / tegen Detocïfte in
t bpfonDec &p geDjagcn beeft / en nocl) Djaegt / ïjaet
en bpantfcbap / tec caufe Dat Defelbe (ïaD Ijeeft ab
tno£ öe öoninginne in gcot e acl)t geljaD / en niet goet
gebonDen alle De actiën ban etlnne Die ficl) feggen ge*
DeputeecDe Dec Staten ban ^ollanö / namcntïp
ooft met Defe coeftclofe en oualijfc beDacöte belegert^
öept. (Cen anDeren / fept öP / De ccbacentljept be*
toont nu toel Dat 23acncbeït een mecltcïnnen Dien ft
geDaen Heeft Den honing ban ^>pangien / aïg DP
neeft toiïïen fïaenDe|)ouDcn in pubinlie bcrgaDcrin*
ge/ jafelf^opentlyh becïilaect acu eenige iirencuDienaec^/ geDeput^ect ban toegcu De ïïerUcn ban
WlanD/ in De fomec 1)87 Datljet eengcoot abupjS
en fcl)aDelijfte Dtoaïiuge toag / te mepnen Dat De bet*
eenigiic ^obintïen niet macïjtig genoeg toacen om
ficö felfë
öooft op te öouDcn / betoacen en befebee^
men
tegen't Den
gemeeneu bpanD : feggenDe/ Dat fp
Daec toe ftecït / cijït en gctoeïDig genoeg toaren / en
geen noot IjaDDen ban bet fccour£ ban De ïioniugini
ne / nocb öuïpe ban eeuig anDec fêiince tec toeeeït :
men fiet nu tjoe Defen caeD Ijeeft geb^agt öet gantfebe
ianD in een gcoutoeïijfte bectoecriiige en muptecije
ban foïDaten / gebloot ban alle autocitept / ban
caet/ ban öoofDen / lupDen ban oorloge/ ban pen*
ningen / en becacöt gemaeïitban alle fijne naburen.
<DatDanDe DaDen bau25acnebelt obec een hamen
met fijn boojf5. b^icben/ Dat mogen oo^Deïen alle
poïitijbe ïupDen. ©oo?t^ gaet öp nocö öo^Dec / al?
ÖP meent öem öiecmeDe genoeg geto^oaen te beb^
ben obec Denboojf5.25acnebeït/ en fent] Ijet feVoe
maa men oujft feggen ban Dm OMijfiec Comeïijs
^ccfleng / getephent Ijebbenbc 'tbooniocmDe plac*
caet/ om Dat ÖP eectijD^ heeft onöerfocbt getoee/ï
en acötecljaelt ban becraDecpe / frtfê opgefeïjojfl
ban fijn off ieie / en geDaen blij yen in fijn öup£ binnen
Dec fïaD Htcccbt/ om Dat ÖP gefcljjeben öaDDe en
obec en toeDec ober becfïant geljouDén met Dcnbp^
auD / en namentujft met De B)agi|traet Dec fiaD
buffel / öem bcïobcuDe Dicnf! en b?ienDfcbap te
Doen/ fonDec Dat öet noot 5pmeec in 't bpfonDec te
becöalcn in toat toijfe Ijp nocö ban te bocèn öepme*
ïy'H fijn öupsbjou
toe name
IjaDDeban
gefonDen
binnen
3Cnt*
toecpen/
onDec Den
een anDec
bjoutoe/
om
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dm te beter gtonb te lieggen tot fijne co2tefponDcn*
tien / met feftec pafpoo?tc Die bp tot Dien epnDe baD öe Doen crpeDiecen / en feïbc onbectcpftent. ©o|*
Deeg bccbaelt bp Dat De ïïiobcr££oritg en25oolcp
ftacDban&tate / met bermaningc nocljte getoeïb
niet honDcn Uptcecbtert bp Dit gemuptincect ooj*
ïoggboïft / en Datfe tot (jet getoelD / Detople geen
becmaningen aïDaer bolpen / oor niet toacen geau*
torifeeet. ép berbaeïD ooft toat ljp in 't jacr 1 s 89.
gebaen beeft / en bcrljaelt ttoce refolutien bp De ïjfec*
ren Staten genccacï genomen / D'een tegen D'anDec
fïrijöcnbe/ en ftomttoeDecom op De belofte/ Die bP
niet gcDaen te sijn boo? 't manen ban't contract
fept
met Den gacnifoene aïbacc / maec ïange &aec na :
toerbaeïc boo?ig fnn cepfe na <£ngeïanb / en Dat eeeft
&002 <6eettrupbenbecge / en bojbecg öoe bP baet
toecfïacn beeft / nocb booj fpn bectteft / De boojfep*
Debeïegecinge/ en toat bP Daec öp aen fijnoÊrceï*
ïenticbabDeontuoben/ en Dat ten ïefïen DefïaD in
'gbpanbg tjanDen getaeftt t$ / ontfcbuïDigcnDe ban
allegficbfeïfg/ en De fcïmlD ïeggenDe opanbeten:
tooojtg biD l)p Dat een peDcc ban De Staten gencrael
metteujftbctgaDcet/ niettetoiïïen fpjeftcn anberg
Dan in DeügD en eece / en biD <£ob bun De genaDe te
Doen / Dat bp Ijün epgen fïeeftte en bpfïanb ban ïjnn
gocDe nabiiccn / fp bun fïact mogen banbbouben
tot bo2beringe fijner gemeenten.
commu«
^eboo?f5.<6efanten Den 10. Hugufïi beubenbe
ntcanc
cc|)ao auDientie bp bare JBajefïept / albacc ban bet*
ISnstfme fc&cpöen faften tocebe gefpjoften / fepbe bare JBaje*
feifs / no* (lept onDer anDecen ooft Dat bare Dienaren fcer gein*
ymöe t tecefTcect toacen bp 't pïaccaet ban be Staten no*
felbe gece*
begeecDcban't baren
/ enj&eccen
pcnDe «BeertcupDenbecg
teS jdc meüieert
iiecraöece
te toreben : eemge
raeö

fcbjifteïpfouDenbeantmooibeh: 6acr opfpaeri^
namen t'crbibcren i^tt DubbeïD ban De munimenteii
en berificatien onDer benïupDen beruflenDe ƒ aïtijD
onDerpjoteflatiebanDefafte inCngelanD uictliti.miïlen maftengieu^
Zfrente 14. ^Cugufli ïjebben De boo?f5. peeren <&&
fanten / aen De J^eete ban ïtëaïfmgam gcfonDen fanreu bet
bare antmoo^De op De boojfs. articulen ban Den
ijaei
Ifecre ban 3©iUugbp/ met De fïucften Daec toe Die* beren
Staren
les*
antiudo?öi
nenDe in 't ffeancopg obergefet/ en bebben ooft in
Ijaer boo^ft. fcbjijben gementioneert en iojcDecïcpt regenïöilj
al 't gene in 'tboojfj. boeftgften bp Den ^eereban lugbi? «bei
J0iHügbp/ ban ^arnebeïtenlIetffenégcffptmajS peeren
om niet te fcbiijben / foDanige faften ftïepn te acb=
ten en om Den if cccc 3©iïiugbp in fijn ïiebtbeerbig
beladen te confonbecen en befebamen.
^en 22. 3Cuguf!i # ^onfflin/ Die eetttjbtg^»ej»
ctetacig ban Den ÖaDe ban ^>tate toa£ geboeefï in
23?abanD/ aï.^ Defeïbe ^obintienocbmetDefeïan*
Den een^ toa^ / en Daec na ooft bier / en nu &e*
ccctacig toag ban Den J|eeceban3BiUugbp/ bpDe
$>eeccn <6efanten geftomen / becftïarcnDe boo?eecfï fijne affectie tot De gemeene faftc: en bocbP
genootfaeftt toa^ getoeefï bem in Dicnft ban De €n^
geïfe te befteben / en p?incipaïrjft bp ben-ïupben
cjuam / ben te feggen upt goebec affectie / Dat bP
berfïaen babbe Upt fijn ïfeece/ aU Dat fijn <&xitU
ïentie bem foube boen informeren op b'afftomfle en
geanaïogie ban fijnen i^eere/ ben J^eerebanlMs
ïugbp/ Detoeïfte ter fafte bartDicnfeergcfIoo?t3tjns
He l en boo? \}tm genomen babbe / inbien men bem
aen fijn eece raeftte / onuptfp?efteïijfte faften aen
ben baclj te bjengen / begeerenbe bP ï^ouff lin feer
ïjetteïijft Dat 't felbe moebte becboet bïijben : fp fep^
bm4&m* ijocgDen Daec bp Dat De ^ecce ban ÏEWlugbp bcnïup* Den Daer op Daer ban niet te meten / nocb ooft te
ben bp gcfcb?itte babbe obcrgclcbert De poincten geïoben Dat Daer pet ban aen mag / bede fythbrn
&53e!
toaerbpOpbemgeïeDeertbonb/ en Dat fp Daet op 'tbermoeben gebaD/ Dat ^ouffftn Dit boeruen ban
fcbïiftenjft beboojben te anttooojben/ toaec op De IDiïlugbp bp gefebjift gefïeït l)amf en bat bP upt
<0efanten fepDen Dat fp niet bermocljten nocb be* een particulieren baet Die bp op 25arnebeït en fCecf*
gcecben aïbaec litigieus te maften faften in 3&eber* feng ïjaDDe / om Dat bP «Pt fijnen Dienfï geraeftt
ïanD beborenbe / Dieg niet te min babben fp bifttoilg mag / 'tfeïbc ben toag toijtehDe/ bic Daer in ge*
babbe om bem tèrebengeren / en men meen*
ban 't pïaccaet bjaebt
te sijn om b'inboub
öerftlaert geceet
be
bat
bp baer öp bp be dBcfantcu mag geftomen
fp
te berificren / upt De fïucften en memorien Die
Dat D'artieuïen ban ben om eeniebfing te becfïaen of men öp bem becmoebcn
tiaer ban babben ; en fepDen
3Beöatiej
pïaccaet nietanberg
ijtt
upt
^eete banïl&iïïugbp
ban
öcïto
ïefïetebe*
fijn
Cpnbeïijft metben De boo?f5. oBefanten acngcfepè ntngtnne
toacen ban naeftteertracten/ fonber
te
begeerbe
befeïbe
Datfe
becfïaen
babben
bat
men
in
^ebeeïanb
beficb
tonen : en fo bate JBajefïept
babbe.
«jBefan
ba
fïen/ bobben fpïupbcn baer befeïbe geïebect/ en fp mag / om pet tegeng i\tt boerften ban JBiïïugbp öebc geve
'baec in niet fonber* upt te geben. €u boemel be^eecc 3©ilïugbp een teit foubet
fcie obeclefenbe
ïtngö/
ban Daec remactjüeetbe
gefepttoierD Dat begeer J©ilïugbp
men te
fchzgben
§aüiie gecommitteert / en 'tfeïbe boerften bat
fnnbïoebertot<Do?b?ecbtbabbe ontboben/ en Dat faute
contrarie 't bebel ban ben töabe babbe uytgegcben: gen*t
boejt
hen niet
De<8efantenmilDen
Dat
begeerben
noebtang
Datfe
bo2gerpeban<0eectmp*
De
bectceft
tetfïontna fnn
len uptge
betu
fc^ijben
aen
be
i^eecen
Staten
/
ten
epube
fuïftg
'ttoclft
/
fcenbecg De mapenen toacen afgenomen
fouöe totl
fcavc ^ajefïept betfïonb tot geen fine gefïeït te fton* mocljte mojben becboebet/ om booibec fmatigïje*
nen jijn/ Dan om bendeere ban UMugbp te bc* ben boo? te ftomen : mcïften bolgcnüe fp ooft nef=
be fïebe feng anbccc bcpefcljen bit aen be ^eecen Staten
fcljulbigeu/ bienocbtan^in'tbecraebban
obecgefebjeben bebben / h^ abbertecenbe ban
Bingfeït
geenfcbuïbbaDDe/ rtocbooft fijn b?ocDec
fa'tbïeeftupt'tquacD tcactement Dat De bpanDen tte geïrgentbepb ban Dier faften en bet begeeren
Ijem noclj tienen. IDaer op be peeren <6efanten boo?f5. om te boen fo fpgöeb binben foubeir <®ie$
fepbenbe meeninge Der Staten getoeefï te 5ijn te niet tcgcnfïaeube toecben beboozfj.boerfteng/ al*
p20ceDecen tegeng De gene Die De fïaD ban dBeertcup* omme in j^cbeeïanb fecceteïpgebibuïgeectenge^
Denbecg babben abecgeïebert/ beöucecenbc te bien fïcont / om aïfo Hen ttoifï en onecnigbepb fïaenDe
finebcgefebicbeniflenfo bie gebeurt toaren na bcr te bouben en teboeDen/ totDatepnbeïijftceneban
maerljept / maec meenben toel bat baec intentie niet be fïcopecjS / Daec op bebonben 3D»be / gebangen
3P getoeefï be éeew nanTOlugbp metbecraebof
55c beïegecinge ban <£ecctruubcnberg / Daec
***>>*» anbecg tegen be toaecbepb te bcïafïen: bier mebc toert.
uehbanöé §m JiBajcfïept bectreeftenbe / jijn fp met be ïfeecen ban top nu bifttoiïg bebuen becmaent / en baer bare
ftomngtn vian ben Öabe / namentlijft / ben ^eete gcoten €cc* B)aje|ïept en be Cngeïfe Oaben geen goebgenoe*
JSJJSJWtt/ gcoten Hlbmicael/ Cbambccïau/ be ^eece gen in ijfbben gebab / i^ ooft beeïe anbccc ïupoen
écneabgc en be ilfeere JDalflngam gegaen in een |icc te lanbe tegen beboifï getoeefï/ en beeft gcote
mu
anbec ftamee/ aïtoacr be boo2f5.<0efauten ecnige opfpiafte gemaeftt onDer alle foo2ten ban menfcljen/
Documenten ïjebben getoont / nopenbe be beïof te bp bpfonDec onDec Den gemecnen man / Die onerba*
Deïfcete ban HMugup gebacn ban be fïaD<0eec* ren sijnDe in getoicljtige faften / getooonïijft aïïecn
tcUiibenbecgeinbanbenbanfijn^rceHcntic te fïeï* nae D' uotftomfïe Der faften oojbelen / fonDec ber*
ien : toaer op De i^eere ban lOiiïugbp Daer obec in* Der te fïen. SfnDicn be fafte toeï en geluefteïijft af*
geroepen 3tjnDe eenige ercufen beeft toillenpïopo* geloopen babbe / en bat fijn «ÖreeUcntie ocfe ge*
(foi- 40) mtcn : en na eenige Debatten ten bepben 5ijbcn / i^ intiutiueecbe bebtoongen en De fïebe bebouben bab bet befïupt getoeefï/ bat be i|eecen <0efanten De De/ fo fouDe bet toeï aengeïent bebben getoeefï/maer
poincten Daec ban De &eece ban llDiUugbp DoïeecDen nuDeuptfeomfïe anberg i^ gebaïïen: moefï ^et aï
quacö
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quacb in aïïe matt£ monben toefen / bpfonbcc öe^
toijle Daec ooft eenige b?omeecbacenefttijg$)eïben
DooD bïeben / afê namentujït be ï|eete ifêeït-maet*
fcbaïït ïïiïïeetg ( een pecfonagie in Den fttijg toeï
ctbacen ) betocïfte baec boo| gefcöoten jnnbe/
rn geqnetfï in ben Üage gebjagt / ftojtg öaec na
aïöaec geflojben en eecïtjft in be Capeïïe op 't bin*
nen ^of bcgtaben i$ / gcïp 't feïbe nocö
aen 't bïafben en anbete beïjoojïijïte bepenbcn*
tien ban bien in De Capeïïe boojfcb?eben te fïen
ig / nocö 5t|tt baec boob gebleben 3Ubuaen €op
tteïift. fcöeep$ Capitepn / ban gelijken be Capitep?
nen rjorife&ett ÜMpöect ban SBjcbencobe / 2Som
nee molpö ban bec 3fla/ Capitepn HanDag / Capicenn ban be guatbe ban fpn €rceïïentie ; en ^fon*
ïtcc $ietec ban bec ^oej> bice ^IDmitaeï toecD alDaec
gequetfi/en meet anbecc/ betoeifte gcnefen toetben.
3|ït öebbe een bncf gclefen / gefcb^eben bp ben
Kgeiic ban be peeren Staten in Cngeïanbfjoa*
cöim <teeï/ baet in bp onbec anbece fcö^ijft aen ben
2ü buocaet ban ^olïanb. ^et ftinb ban lfêpïo|t Wik
ïugbp $ epnbeïijft geboten en fpn boerften onbec
ïjanbin pnntgeftomen/ fo bol leugen^ a$ een ep
bol fupbelg / niet tegenfïaenbe be ïfeecen groten
(Ctefojiec en ban 3©alfïngam mp erpjefTelgft bet
contrarie en 't feïbe abfoïuteliït te becbieben belooft
Öabbcn / utoer <tf. en ben afoiffiec %etf{en$ 3ijn
Öoognjft Daec in gecbacgeett / ïjiec toect gefept bat
fefteccn
«iimgeïf'cben
Capitepn eenige
na biec
en
namentïift
na 3£o2b?ccöt
gebjacöt
öeefttoegen
/ ÖP
fcb?ijft in ben feïben bjief mebe bat bace J&ajefïept
tot affiftentie ban bcpbe be koningen ban ©janft*
rijft en j&abacce tegen be ïigeurg beïooft öaöbe te
fucnecen a^oooo ftconen bie bageïift^ bptoifTéïna
®ambuccb toecben obec gemaeftt totïicbtinge ban
peccb en boetboïftin 3&uptfïanb boo? befeïbe $$o*
ningen/ fcbjijftmebe batïjace IBajefïept niet ban
meeninge toag ïfêiïïugbp nocö föuffel tocbec obec te
fenben / maec tnbe pïaetfe ban ben boomoemben
3©illugbp be peeren 3Ioöan$ont3/ infgeïijftg bat
Öaecflfêajefïeptojbjeftelïen foube/ bat öaec Mn*
jefïeptg fccouca* foube betaeït toojben öooft boo?
ïjooft / en in plaetfe ban ftuffei foube booj <6oubecs
nenc tot ©ïiflTïngen gefonben too?ben / be Üeece
Kobb^cïjt ^ibnep/ be b^oebec ban ben genen üie
baet eecfl gctoeefi toa^ / bit ficlj baec toe al toa£
p^epacecenbe / etc. Defen bnef toajS gebateect ben

öf app?eöenbetcn / en bonb goet öem jgebaufteïijtt
met aïïe be info?matiennaben ^agetoeïbecfeïiect
aen fpnanbec
Ctceïïentie
te fenben
/ *om ïjabbe
te bermnbm
cenicb
inconbentent
bat aïbacc
mogen
balïen/ (o men fjem aïbacc tecpïactfebaöbetoiUen
te ceebt fleïlen en ececutccen / om 't todn te boo^
ftomen/ be Staten albaec fanben eeu maenbbetaïingc boo? be folbaten / öaec mebe be begonnen
muptcepe bec folbaten / bie befen ^ucquet albaec
Daböe beginnen in't toeeït te fïeïien/ tecfïont cefferr^
be. ^>ucquet inbenl^age op nien^ gcecamineccc
3Önbe/ benenbc bat Ijp be pïaetfe meenbeaen Den
l^ectoge ban parma obec te ïebecen booj bwlpe ban
eenige foïbaten/ bieïjn aïbacc foube gefonben öeb*
ben/ al^of bie ban ^ojbjeebt quamen upt name
banbe üioninginne ban €ngeïanb / ÖP befcljulbicijbt ooft feïiec Cngefê Capitepn gcnaemtïicn^
tÖP / gacnifoen bouöenDe binnen Baccbcn / ben
toeïnen gefepb toecöe binnen &tcecl)t gebangen te
3ijn / toaecom be i^cecen Staten genecaeï/ föaeö
ban ^tate / en be Staten ban ^oïlanb aenbe cï^a=
gifïcaet ban Htcecöt gefcï)?cbcn bebben / bat fo ben
boojfcb?eben Capitepnen ïlencÖP tocï becfeftect in
ben ^age fouben fenben / om jegenö ben boo?noemben ^ucquet geconfeonteect te toojben / en boetocï
ben 23acon JMïugbp felfö aenbe j^agiflcaet ban
Ktcecöt ftifteef / en bat be genecaïe Staten albaec fonben ben penfionatfê ban ©liffingen / ert
ben j(|eece löilïugbp eenen crpjeffén €beïman / fa
beeft be S5ucgemeefïec ^ebentec te toegc geb?acï)t/
batbe Jfèagifïcaet ban ^teeebt/ b^tti mcttoilbcn
ïaten gacn / fcö?i)benbe boo? eccufc Dat öe boo??
noembe0encl)palDaec niet gebangen toa^/ maec
op fpn bjpe boeten ginge/ öog banbtafïingc aen b«b
ïupben gebaen / ban baec binnen feftete Dagen niet
te bectcecftcn / om ïjem te becanttooojben tegen aïïe
be gene bie bem fouben toilïen befcbulbigen / baec?
om bp albien be üfeecen Staten genecaeï of be
^ecceban l^ilïugbp ben gebangen ^ucquet tegen
Öencbptoiïben geconfeonteect bebben/ bat fpberi
feïben aïbacc fouben fenbeu / enbp aïbien föencbp
feDuïbicb bebonben too^be / fouben fp ben feïben aïbacc teceebt fleïïen/ en na geïegentbepb bet fane/
baec obec fïcaffe boen/ ban too^beniet goet gebons
ben ben boojnoemben ^ucquet t' Htcecbt te fenben/ maec i£ befeïbe ^ucquet baecnabpfententie
tec öooö bettoefen en geccecutcect-
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^e ïfectoge
feec ftoan
toap'
gecepfl
te ^pa /ban
gelijk^acma
top becöaeït
Rebben5ijnöe
/ öp toajl
Daec ceDeïp toeï geaccommoDeect / en toccD Daec
befoebt ban Den ^iflebopban ïicuïenenmeecan^
Dece ^eecen / en bïeef Daec feec ïange tot bat De
ÖaebjHjeec 3[oban Öicöarbot / bie baec na ^cfl?
bent getoojben i^ / tor becom upt ^pangien aïbacc
bpïjemquam/ bPbabbe befeWje gefonben aen ben i®t$m
Üoninït en be SJnfante ban ^pangien (bie bem feec ^ ^an
goebe jonfïe toe b^oeg/ en bem becabbertcect Ijaö? foSn£fpne bcnijbet£ bp ben ïtouinft en De dmrbot'tn
bp ban
be / boeban
45ouaecneuc ban Wïemfïab/feuecen «iBngeï^man/ gcote
&pangien befcbulbigt en gcblameect ^an;„
gebpnaemt ^uequet in IDiïïemfïaö gebangen ge^ toecbe ) om fpne fatten albaec tcbeebcbigen / geben- gen öS
nomen en gebanhe(ijh inben ^age aenfpn Ccecï? beöem baec toe mebe een gcote en bjccöcin|tcuctiemnh/m
tic banjfèaftau gefonben/ met be infomratiente* be boo,?fcb^eben ïïicbacbot beefe be faïte ban ben J|JS?L
gen bem genomen / befen &uequet babbe in Wik J^etcoge ban $acma fo toeï uptgccccl)t bp ben to tot m
lemftab onbec ben naem enp^etectban benbienfl ninhj en ben Öaeb ban &tate / met Ijttïpe banbe boo^eei
ban be Houinginne ban €ngelanb ï)cm becboopt goebe bnenben bie ^P in^>pangicn baöbe/ Dat De [EjJ,
meefïec te maften ban befeïbe plaetfe / toe toek
boo?fcb?ebencontentement
ïf ectog ban / pacma
babbe nmu "
ja bat aïïeDaec
fpneban
misgun*
nen epnbebPÖ" gacnifoenaïbaecljeeftgefocbttot bolhomen
muptinatie te brengen / en om fpn boo?genomen fïige en bebenijbec^ albaec Den monD geflopt toec^
entcenpunfete betec te boïb?engen / öabbe ÖP ficlj Den/ en ooft fpne pactijen en bpanDeninDejkeDcc*
becflout eenige folbaten te minnen / betoelne op lanDen/afë^uc De pafïcana en Pnnce D'^fcoïi toe*
De toaebt tcccftcnbc bem fouben feconbecen/ om ben Decom na ^pangien toerDen geroepen en moefren
feïben ILpece upt ben name banbe ftoninginne ban bectceeften/ enbeifeeccbanCbamptgnp/ biebcxi
<ï5ngeïanb te becfeftecen / en be <@ffïciecen upt be ^ectog ban pacma feec befcïmlbigc babbe bp ben
plaetfe te becjagen: maec bet fcbeelbefo beeï/ bat lioninft/ bebe patina baec na upt ben ïanbe bectrec*
in plaetfe bat fp fouben fpne febeïmecne bebben aen^ ftenna25o?gonbien/baec bp fo ïang bïeef al^ ^arma
geljangen (boetoelfpbemfuïn fambfant toonben/ leefbe / fo bat $acma tocbecom in bocigc guufte bc$
om fpn boomemen te betec te nonnen betfïaen ) fp ïloninft^ quam / en gebjupftte ïjem be fóoninfr
quamen be fane tecflont ontbecnen/ baec op ben Daec na noclj in ©;anfecijït tot af|i jlcntic ban Die ban
boojnoemben jonnet ^mmecp be Epece&embe^ beligue/ geïpbiecna becDaeïtfaïtoccbem

el ïfiec bojen tnbe ïjanbeïinge tufTc&en be $eeccn
aerba <6efanten banbe Sebeclanben in Cngeïanb srjnöc /
tjuet/Cn*
ge! ö man/ en ben ïfccre ban JBiïïugbp ten gupfe ban ben ï?eeöetoelke
ce gcoten iSrefouec / i^ mentie gemaentban Den
poogde
SOèiUtms betcabec ^uequet / (jebbenbe geb^upUt ben naem
ftao te
ban bace JBajefiept / en om bat be ïcfetg fouben
bereaöcn/
toeten
toat ban bk faüc tö / ftebbe in goeb gebons
en Daec
ben tot beefianb banbe gelegentbepb befec Ijiftown
ober in
tonnage
Seerecuï btfe faae in't fto?te te bec^alen/ en i$ albu£ gefc{)iet :
teert toert. in^dpnïi 1588. beeft jonnet <igmmecp be5tpece/
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Ó5etoijïcDe boojfs. $>crtogc ban Sarmate &pa
en öaec omtrent toa£ mcbicinerendc en d?inftcnde
DagclHip ban bet &pa toatec/ ftreegDpaïïenjcfteng
fpnegefontfjepttoedec/ en daer na befocDte Dpalle
f Foi 4i ) oe WMge rcïiquien tot SUften niet groter Debotie /
in fpne abfentte Deeft De iBacqui^ ban ©arrabon
2$ujenbeeft belegert en ingenomen/ enboo^tgdaec
na de plaetfen en fo?ten ban fótjnberft bafler be?
fet en benaut / en boojtg in't oberquartieeban <iBel?
berland bed boïftg ba ben anderen geljao. ©ecdugo
\vcft Ijem in ©netland becfïecftt / aïtoaet <të?abe
ÏBiUem ban Baflau ïjcm afgenomen Dabbe de
fcDanfe ban Cmentilïe / en de*5?abe banlBang?
belt befette en belegerde $)cufben / en Dadde beele
bolug omtrent J^emect/ ïfeel/ en baer omtrent /
3De geus fulftg öatDegeunieerben ^obmtien genoecöfaem
nieeröe
aen bne bccfcbepbcn jtjben ban bpanben acnge?
tien
\mt: fpjongen en beboetten toecden/fo bat fp beele plaet?
^zobtn*
feu dabben te Defecten / en te betoaten / en hom
Den ge:
noegfaem
oen ttjepnich of geen bolft baer omtrent te beïbe
aen ö:te
ocuüeit
bjengen / toant fp alle Det bolft batfe ftonben mif?
tfeffens
fen na boben gefonben Dadden / bebaïben bat be
bande
bpanben ooft acufïagcn Dabben op boffende/ bat
bpanDen
toefiTOn*
genoeef) bloot en open lacb/ doordiende fojtifica»
gen.
tien dooj be groote ff ojmcit die be boo?leben tointer
getoaept Dabben / al geruineert en afgefpoelt toa?
ten / en öoctocï die ban Eelanb daer toe! eenige
ban de aldecnoodieDfïe reparatien badden doen
doen / fo en toaren die nocDtan£ niet genoeel) in
oefen tic om den bpanb al£ tjp met getoete quame/te
ftonnercftfteren/ daeromooft be Stoningtnne ban
«Engeland die Dier ban berabberteert toa£de *ètaten gcnerael Deeft doenbermanen/ fo doolaren
fö&eD£&e ere de i^eere i&Doniao* S5oDlp / aïg ooft aen
Der «Staten <6efanten in ingeland toefende / baerom de peeren Staten in ingeland feet deden aen?
Douden / dat Det fecoucg banbe Stoninginne ban
Cngeïand in Nederland 3tjnde moc&t compleet ge?
tnaeftt toerden/ en dat Det bolft tot alïïfïentieban
De bloote op $ojtugaeï / ooft moeftt toederom com?
pleet gemaeftt en obergefonben tooien / ban alle
toelfte faften top toatpatticuIierberberDaeltoiïïen
maften / en eerfï nopende be fafte ban be beïege?
cinge ban Ötjnbecft / bat feer fïceft befet toaö / fulftg
bat men baer nautoeïijftg in nocDte tipt moei)*
te
/ baer obecfïen&cbenft
booj fp feer benaut
toaren
al toag 't
dattden
in bet
ïaetfie/ toant
ban^Januacio

toerften
^rtjcnk
óm ötjn*
berftte
bittualiti
wn»

toojden tot berfcDcpbennootfaften/fofptoeïfton?
den bertlaen / fomen alle defojdje toilde boojfta?
ftomen / en dat ^cDenft ooft felber met eenige pen?
ningenmoeflgeatTifïeect toerden/ D« toareopfpn
tcactement of andere / toant DP alle den aenbal
ban een pegeïtjften Dabde / D« continueeï arbepben
ban graben en fcDantfen/ toaften en upt-tijden/
frÖIDft&p/ doet Det fttyggbolft beroepen en ftïa?
gen / en Det buert lange dat fp du£ fobetnjft met bi?
b?c^ en p^obianbe onberDoubcn toerden / en Det
fcDtjnttoel/ fcbnjft DP / dat Det nocD al toat lang
toil aenlopen/ toant na ift be$ (©bectïen^ Deffcbti
ftan bemeeften / fo toil DP de bpanb met berdttringe
matteren of boenbectreeften/te meer fomen berfïaet
bat be bpanben aen anbere oojben mebe ontboben
tooiden : Det fcDönt (fcD?Df t DP ) dat die ban <8?oe?
ningen en ©erdugo in pieft jgn / afê genoecD blgftt
upt eenen geintercipieerben tyitfl die ift (fcD?Dft
DP) den öade ban^ttateupt ^ebentcr gefonben
Debbe/fcDnjft boo?t^ om ftrupt en lonten/ Dp fcD?Dft
ooft bat den t&berfïen nocD lepd in de fcDang
boo? Hee^ / en bat Dp nocD een fcDanfe boet maften
baer tegen ober aen De ftee£fe 5i)de bc^Den De
;IaD / tot beb^pbinge iban 3t)nDec eecflee fcDanfe
Daer ober/ alfo Dpabbertentie Dabde/ dat den bp<>
andfelf^fullt^ toilDe Doen/ dat de bpand met fpn
bolft en leger baer omtrent toag genomen/ en ooft
eenicb gefebutop be ribiere geb^acDt/ maec men
toifl niet tot toat epnde / eenige meenden tot bety»

Dinge
banbe/ patfagie
om om
eenicDtoerde
bolft gefolliciteert
na Bn'epIanD/
te fenben
fo Daer /feer
boo?t^/ fcD?tjftDP/ ongftctjggboïfttoojbaïtoaton?
IttfiicD / eenfdeeï^ om dattec geen geit om gaet /
ten anderen om dat fp dageujft£ niet en doen dan
fcDanffen/ daeeopfplacten berïupden dat fpgeen
fcDanfec^maec &rijg£-lupden jgn/ docD(fepdDp)
Det commandement dat den oberflen ^cDcnft ïjeefe
i£ groot / en Dp toerb feer ontlien ban een pegeïtjft.
^ocD de boo?fcD?eben Commié meefter 3&irft
banber ^oe^/ Dcbbenbe den felben ben ii.guïii
fcD^pen ontfangen banbe peeren Öaden ban &ta?
te/Deeftbcnboo?fcD?eben^berffen ^>cDenft/ upt
ftraeDte ban befelbe bneben acngedtent : dat De ge?
IcgentDepd en tfaet ban den lande niet en mocDt
IDden / Dat alle Det puncipaelfïe ftrgg^bolft lan?
ger albaer al£ genoecDfaem buutcné land£ ge?
Douden toerde / detotjle de bpanb beneden in 't lanD
befeïbeftabmet affiflentie ban be<l3?abe bankte? fo Dert toa^ aendnngende / ber focDte dcrDalben bat
toenaer / eu Den JlBaerfcDalft be ï£eccc ban ©ilïcccg Dn / 't gene Dp boo?nemen£ Dabde belangende De
eenicbl ïn$ met p?obianbecn ammunitie ban oo?ïo? ffad ban SSerk/ niet langer dilaperen of upt|!el«
ge toat Ijadöe booten in fpijt ban be bpanden / ge? len/ maerfo Daefïmogelöft toare in't toerftfoude
fiellen / infonDecDepd Dctoyïe De bictualie
lijft in't boojgaenbeboeftberbaelt $/ foenmoebt toillen
en
ammonitie
/ die daer gedefiineert toa£ om
bet fcïbe niet beele Deïpen / betoijïe be &paenfe
federt die tijd de belegeringe gcfiabicD DaDden ge? daer in te brengen/ Det gene albaer bp der Dand
continueert / daer dooL: de boo;fcï)?eben bictualie toa^ : Dp beloofde dat Dp Detberfoeftban be peeren
genoecö toebecom geconfumeerttoa^/ en &c&enft 0abe ban Staten toilbe naftomen/ en i$ DerDal? trehtop
gaf den bpand toceftg genoecD / en meenbe Denlup? ben Den 26.gjuftj metalïeDeiïupterpe (uptgeno?
Den te berburen/ belette genlupben ooft fo beele Dn tnendtebanBojnn / die Dp tot guarde ban den Ie?
mocDte/ batfe felbe quaip aen p^obianbe honden ger liet ) 400 foldaten en 100 matrofen ban De fcDf?
geraften/ en batter groote bierte in Den leger toa^: pen ban oojïoge genomen / be ribiere ban ben ïnjn
I
Dcn<©bcr|ïen?lïbcrt€ïanttoa^ met een Deel ban opbeÖeefTéjybe gepafTëect/ en met Det felbe bp- uptbe
tooo:
ö««
ftljanfe
fpn bolft mebe na boben getogen om Den föupter- DebbenDeftrng^bolfttot bpJBefel aenbe Eippe i£ lieert
dienfï te doen / die de peeren Staten generael op geftomen / altoaer DP niet gefcDut De^ bpand^ upt?
Dem begeert Dadden/ en $ met fpn bolft boo? fiee£ legger^ neertoaert^ geb^eben Debbende / de Eip? en bictua-ge ftomen : en nebben Daer baer neder geflagen / den pei^gepaffeect/enooftde fcDepenaldaec leggende
%* Sluit) M de^ ïtoninft^ bolft de£ nacDt^ ten aengetaft/ en defeïbe een^beel^ metdep?obif!eom j^ijnberK.
een ure met fpn ganfcDe macDtopDaecgebaïlen/ in 2$erft te brengen geladen (die aïdaer met de peer?
en Dcbben etïijfte bood gefmeten / dan fp Debben Den den gebjagt toa?) een^deel^ tot toeder-obecfettinge
futoeïter tocere gefïelt / DatfptoeDer Dcbben moe? ober den ögn / ban fpn bp-Debbende ftrög^boïft ge?
ttn te ruggc totjftcn met groot berlie^ ban bolft/ öjupnt Deeft/ in boegen bat Dp Dp bie maniere be
tüaec onber eenige Capitepnen getoeefl 3nn / baer Uoo|fcD?eben pjobifte Den % 8 . boo? ben noene te fcDe?
toerden ooft ttoee Capitepnen gefcljoren ban pe binnen fóijnberft geb?acDt Deeft / in fpgt ban
Clant^ bolft/ macc niet bood/ en eenige ban fpne eenen uptlegger ban De bpanden/ die eentoepnicD
foldaten dood en geqnetfï.
beneden de JBeect boo? S5erft leggende / fuïft^ geer?
®cn 2i, fjuiij / fcD?eef den Commi^ meefïer ne belet Dadde / toant d' <@bccfte ban den felben
ïDirft bandet ^oe^/ dat den ©becfïen ^>cljenft Dem uptlegger met een fïuft gefcDut^/ bat DP te lande
DaödebcïafltefcD?ijben/ bat niet tegenfïaenbeDet
toa^ mede boerende/ aen d'eene 50de banbe ribiere
leger aïdaer met bib?eg toerde onderDoudcn/ Dat toa£
Doudcnde / Die ban de fcDanfe op de fflecttf
nocDtan^ nootfafteltjfteenicb Srtt moe^ gefonben Debben ooft feer na De fcDepen met de boo;?
\ .
fcDieben
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fc&eben pjobifïe gefcDotcn/ infondcrbepd in De ont- Den ^berfïen ©erDuga Baren <©oubernettr / fou*
De gaeme redenge Ijcbben gebab : cu d3?ade V&ib
ïaOingfgebacn,/
ban De ensïjn
f'elde /defelbc
Doel) febepen
öebbcti feer
feöadc
ooft tucpnicj)
in Defpit ïem ban l^affatt IjaDDe ooit geerne fpne bicto^ie
ban Die ban De febanfe boo?feb?eben / en üc$ dp- becboigt / en berfoebt Daer toe affifientie ban 3
anb£ uptïegger onbefebadiebt medetom ban23erft of 4000 man te boet en ttlijht rupteren / maec
afgenomen/ latende Die ban SBecït mei gemoet/ De staten generael meeden fa feer aen allen ooiben ban Den bpanD geD?ongen / Dat fp bem boo?
DiebecRïaecDen Dat men Den <9decfïen ^>cbenft fou
Defe ti)ii geen fjulpe fepnDen nonben. herbal*
De feggen/
nu* in booj
langeeenmetgoeDe
bet gemao*
Dat ben
bp metten obetfïen Ciant eenige banDelinge
noeb
om DeDat
flaDfp flonD
tijD fagen
te redderen/ en De fiaD te DefenDeren. 3£e bpanD Dabbe aengegaen/Daer meDe fp Die ban doeningen meenben noeb meerDer te qneïïen: hiertegen ©aöngo
na Dat b» De£ <©berffen£ Deflepn Dooj De meDerobetfettinge odee Den ftijrt aen De Hippe mag ge- Debe ©erbugo oor fpn Deboir om be geïebenfeba* neemt m
maec gcüJo^Den/ 5ijnDe te onbjeDen Dat ^cbenft De te beeïjaïen / en <6?abe xBiHem toeDerom een ËSS*1
gen met Men lift enbaefïe beDjogenbabben/ $ boo^becl af te fïen / en f^ttft De febanfe ban Den «Mu»
ÖP met alle fpnmacbt opgetogen na 23etR:maec ^Pf^ag gelegen aen De monD banDe ribiere / Die fctmre
al-eec Dy öoocl) genoeeb mag / $ Den ©beefïen boo^bp Cmentiï loopt/ en noeb een anDer febanfe &£?**
&cbenR almebecom becibiece banbenfttjnenooft geïegen aen fefeere fïupfe genaemt ^peöonber-jijï/ %$$£
ober De Hippe gemeefi/ fuïRg Dat ïjp niet geeft Dctoeme aHe-met^ ban b'tm Dan ö'anbcc partije
in ge&aD / en nu genoeg berbalïen lacb/
itonnen itpt -recöten/ mate 5tjn meDerom neDee ÖaDDen
ingenomen/
en DeDe Die bepDe ffereften/ en fypfiitlt
gcfaRt / en fo 5tjn Ip aen De &antefcbe sijDe / en Den
«Ddcrften aen De ïïeegfebe 3tjDe webeeom afgelto* feer aen om affïfientie ban boIR en geit te bebmen/ tlh Daerfe gelegen babden/ fonder Dat &cfjenu ben/ 't melft toegefepD 3tjnbe/fo ma£ Den IBar«
ren eenicb mcnfeöe berïbjcn beeft/De p?obifïe binnen qui$ ban ©arrabon lafl gegeben eenieb boetboIR
Den 2&ecït gebjaebt/ baDDe &cbenReetfUefc&epe en fiupteren na ©jieffanD te febicRen / en ee*
ban boo? De febanfe boo? fteegtot opeen quactiec niebgeït Dat tot betalinge ban Itrtjgjbolft alDaer ®m<&u
ban een inijïemeeggbeneDenDe beeRegebjacbt/en gefonDen. tuo^bc te condopcren. ^rn ©berfïcn uetden
Daec op De peecben gelaDen / en boo?t£ op De ^ebenfe Doof fpn fpion^ Daer feRerbepD ban ge* #*§"*
Hippe gebjacöt / Daec maren *6o facRen rog* Rregen bebbenbe/ beeft DefeïbeDenz.Süugufnom* Seien
ge/ in peDcc fan D?ie fcbepelen/ Daec ban De biec trentlBefel op De Hipperbepbe maec genomen/ en uoctbciK-s?
een maïDer manen / en 90 maïDer maften alDaer met eenen RloeRen moeD aengedallen/ en 7 ©en* JU*3*
een lafl / fnlcftg Dateer op Die trjösyn in gebjaebt Delen boetbolR^ met 3 Cb?netten peerDen Die na pS,
omtrent feïjerp 23 ïaflen rogge / 3000 ponDen ©ueflanD bertrecRen fouben geffagen/en alle bet geit feotfc/tte
bufpolbee / en lonten na aDbenant / ban meïften genomen/en.fulft^ een goeDe bictorie en bupt Rregen. S&r^h
goet fucecg De boo?fcb?ebeu Commig Metftet
Ma Dat
oberfïen IBarten ^cbenR banlfêe* S
<®ith ban Der %&ot$ Den peeren fiaden ban &ta* Degem
DefeDen
bictoueopDeHipperjjepDegebaDbeeft/
ttecken/™
te Datcïift beraDberteert fyetftl enberfocljt Dat De fo beeft bP booj bem genomen feRecen aenfïag/ g!2B?
boojnoemDe ban Den $aDe ben fouDen aDberteten/ Die bP ban ober lange gep^actifeert baDDe/ tegen mSm
Doemen bet bo?Dee fouDe aenïeggen metdentcou Die ban j^immegen in 't toerft te fiellen/ Decbal* a»e&«t
pe ban bolfte alDaer bp Den anDeren jrjnDe / of men
aïle£totgereet
De öem
fpnengemaeRt
aenfïag b^bbenDe
nooDig te Dat
5ijnbp/ meen*
i^ bp selt*
3flenfïa&
peDcc na fpn garnifoen fouDe laten bertrecfeen / ben
of Dat menfe noeb bp Den anDeren fouDen bou- baefïeïijft Den öijnflroom afgebarenboojbpa©efeï/ *****
Den. €n nopende De befettinge en pjobianDeringe Öee£ en Cmmericb/ tot aen 'g <6?abenmecrt aen 3SSSS
4* ) ban De nicume febanfen / en 00R ban bes? <©berff en De febanfe bp bem gebout / Die noeb op Den gup* £>tiienit
Clantg Rtöqfoolït/ of men Die fouDe laten bertreeftê. Digen Dacb na fpnen name gemeenïijR ^>cbenRen EfÊJfntm<
<©octo? Hubbectug #onraDiug / Die Doo? lafle febanfe genaemt toetD / geïegen op een <£p* s *
almaec Den öijn fieb in tmee fïromen
ban De peeren Staten <6enerae( aen berfcljepDen laubeReu
^nptfcïje ffucften mag gefonDen / ïjeeft Den 3. i$ betbepïenbe / lopenDe De eene na ^immegen
3juïp upt Ütaben aDbertentie geDaen / Dat 14. da= en mo?D De i©ael gencemt/ en be anber Den naem
gen boo? Die tijd tot kernen maren gemeefl fe* ban Den ilijn DeboubenDe loopt na Süctmjem : al*
ftece ^paenfclje <$efantcn / namentnjR <të?aef bier tittft bP fpn bolR en gefcljut boo;t^ inge*
herman ban Den 25ecge <6oubecneur binnen <De* nomen/ en ig met omtrent ao fo grote aféftlepne
benter/JFetDinanDo %oxe$ <6ouberneur totCar* febepen en bijf piepten of ponDen Den 10 ^lugufit
pen/ en eenen <®actot ban <$?oeningen genaemt De ïDaelafgebaren / fpn pecrDeboïR baDbe bP te
<6eo?ge ban JfêefïenDojf / Detoelfte ban Daer tot lanDe gefonDen na j^immegen / Den mint ma£
&ambo?g/ en ban Daec boo?t^ na ^enemernen feer fiille en bet mater feec boog / fo Dat bp niet
gecepfl maren / ïjare p^opofltien blaren generalis feec Ronbe fpoebennoebte na fpnen fïn baren ; De
gemeefl / Dat men goeDe nabup?fcljap en bmnt* naebt ma?i ooft Dupfler / fo Dat De febepen mal*
febappe toiïDc blijden onDerbouDen / Doei) ÖP meen* RanDeren niet mei fïen Ronden : &cbeufc met De eer^
De Datfe nocb eenigen anDeren feereten ïafie baö? f!e acnRomenbegiug tecflont te lande/ fonDec na
Den / en ooft om te bernemen en onDerfoehen D'anberete macljten/ DenRenDe DatDieDaereutuf
D'oo;fane
ban Dej^eDerlanDen
legatie Die De alDaec
peeren enStaten
ban feben bolgen fouDen / en refolbeerDe tecfionD fpn
De
bereeniebbe
in Zbem*
acnfïacb m'tmecR te fïellen eec ben Daeb aenqua>
marïten geDaen baDDcn. ^p aDberteert ooft Dat me/ bplanDebp De JiBaepe pookte/ en inDecbae*
Die ban kernen een ©^iefebe mael-contentec^ fïe eenige o?D^egeflelt bebbenbe/ DeDe bP met tmee
<©o^ocbfcbip ftaöDen beftomen/ ïeggenDe onDer aen fmace Daec toe gemaeRte balhen De pookte uan&*
De a©efce / Die Daer beele moetmii? baDDen beD^e^ Hntoni^ oplopen met getoeit / niet iegenfiaenbe
ben : Den ftapitepn en noeb elf met ïjem maren Defeibe ban binnen bemetfi toa^ / en Daec bp fya*
in 't obetdaïïen ban 't febip ober boojt gefp?on^ Ren fp noeb feltece pfece traliën en denfïer^ in een
gen en aïlegaöet becD,?onhen / De refle maren met bup£/ 't melR fp innamen/ ban maec fp meenden be
ïjet febip binnen Sternen geb^aebt. ^p aDber^ pïaetfe of maeftt/ Daec bp gelegen/ in te nemen :
teert oor Dat De iteurfurfl ban ^aren Den Ua- Daecentuffeben quamen De anbece febepen bafl meDe
ninfe ban ©^anbrijft bpgefet baööe 200000 ög^ allenruen^aett enfeboteninDefiaD/ fa bit ban Der
fïad ooR tegen baec deden / bet rumoer merD
OaelDer^/totliebtinge ban ^uptfebe cuptccen.
baft
groot/ en De Doggeren geraeRten gebeei in
^en (^betflen jprancopd BerDugo feer qua*
De
mapenen
/ en begoffen bet ingenomen b»P^
1$r te d^eben 3tjnDe/ Dat d5iade ïfêiUem dan ,^affau öem De febanfe ban Cmentille afgenomen te befp?ingen / b;oel)ten Daer 00R tmee beltgaDDe/Daerom Die ban doeningen / Die bier Doo^ flucRen gefebut^ boo; en befeboten Dat / Daer op
bp na tot De mupren toe / onbeplieb / en feer t'on* bet hrijg^bolR/Daec in garnifoen leggende/ baer in
b^eben
leggende De fcljult dan'tbecïie^op ■Drongen /gelijö iDe S&mjerjJ<&qmede
Doeden
IV. toaren/
V&el
%deden / en&cfymct

Ses en TVintichfte Boek.
46.0 ^diennen boïft öaee met getoelt tocöerom upt/ Dienfteljp lange getoeeft en betfcïjepDen beïtftagen
Öier-cn-tuftcl)en toa3 öet peccöeboïft ban &cöenft
incöe acngeftomen / De toeïfte öaec befte DeDen om
De ï>cffenfc()e poojte open te ftcijgen / maec aïfo
Het ooit te ïaet begonnen toag/Dooj Dien Öet fcöoon
öacö toag al-eec De floten en gcenDeïgafgefmeten
ïtonDen tocrDen / fo Dat fp met getoeït ban fteen*
tooLtpcn / fetyittm en anDec getoeec Daec ban ge*
ö^eben toecöen : Dit aïfo op bepöe pïaetfen m$*
luftt sijnöe / Doe? Dien öet te laet aengebangen
toaj>/3nn De acnbalïecg te cugge getoeften na öa?
te feïjepen toe /en Dat met een gcoote öefojöje/ elft
om't eccfte in De fcöupten/ fcöepenen ponten lopen*
De met fulfte menicöte Dat Daec eenige fonften/en Die
pen cö- niet en ftonDen ftoemmen becDjonften. Ibcöettft een
S£& fcoaec öatnafcö fcljeutbjp aen öebbenDe/en de fcöup*
betont* te of piepte Daec ÖP in gefp?ongen toag/ obeclaöen
5ÖnDe/ fonft meDe/in boegen öat&cöenft Dooj De
ftoaecte ban fpn öacnafcö terftont te gronöe fonft en
bctDjonu/ neffeng beele anDete Die nietenftonöen
fbjemmcn/Dc geïaDene fcöepen D?eben een öaïf mijle
tioo.ïöp De.4taDt / Daec fp anfterDen/ mifTenDe öaren
<ü)bérften/ecnc banöe gcoote ponten met boïft/ Djeef
Doo? Den ftcoom aen ^>. ^upo?ecïjt^ toojen / Daec fp
niet af ftonöen «omen/ maec fp toerDen een Deeï met
fteenenDoot gelooppen/ en Die ober boo?tfp?ongen
berD^onften beïe / biec anDece fcöepen fagen met aï
ïjaci boïft Dit fpcï baft aen en ftonDen niet boo?up ge*
caften / Doo? Dien Daec geen toint toag / ttoee banöe
fcïbe caeeftten met eenen nocö boo?bp/ D'anDec ttoee
rjuamen in öanDen/ maec Bet boïft ontquamen't
mettec bïugte / Daec 5jjn omtcent 2? o foIDatcn
ban ^cöenftcn boïft Doot gebïcben/ beele nocï) ge*
quetft 3ijnDe / fo ift upt öet fc&ijben ban meeftcc
3S>icftbanDec^oc£geften öebbe/ toant ÖP fcÖJDft
öaec niet meet Dan 3*0. man eeeft aenDe toecf ge*
bomen toacen / Daec ban cupm De tjeïft afgeno*
men toa£ / lange na Dat Den <&becften fo on*
geïucfticj) gebïeben toag/ en al 't anDec ftcijg£*
boïft toa£ De toecf boojbpgebacen/ en toacen te ïe*
ge gebaïlen / 't toeïft ÖP alleen oojfafte öielt te toefen/
Dat De entcepcijfe toa£ gefaeïgeect / of nu fuïcftg
öe fcDippecg of öet bootg-boïftoföetoo?ïogö£boïft
Dat inDe fcöepen toag (fd_mjft öp) Daec ban De fcöuït
ÖaöDe/ toag <0obt beftent/ aïtijö£ ï)oo?tmen (fcö?eef
l)P)fo aï öet ftcijg^ooïft Den (©beeften IjaDDe gefecon*
Deert / öet öaööc ftïace gemeefl / Doel) ïjet ï)eeft <0oD
aïmacötig booj Die tijD niet belieft/ Dit t^ fpnaD*
bijden opinie gebjeefl.
Incarnatie of Jaerdicht*
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Matten fCljenCft een CLoeCft WeL ecVacen
foLDact/
In filn Wapenen In 't V Vatecljaeflonbec gaet,
||n ïicDaem $ Daec na ban Die ban ^hnme*
gen geütfcDt en gehcegen en beftent sijnoe / t)*b*
ben fp öet tiooft afgefncDen/ en op ^.^ntöonr^
pookte op cenflaeïtgefïeït/enljet ïicljaem aen biec
fjjiartieien geDeeït en aen ïjaïbe galgen op becfeftep*
Den pïaetfen om De beften of omtcent öe pookten
Doen öangen / ttoee ban fpn boïft gebangen toefenDe
Ijebben fp Doen ïjangen.^oc^ De JBacqui^ ban©ac*
rabon Ijttft ï)et boo?fcl)jeben ïjooft en quactiecen
ban »^>cljenft Doen afnemen en in een ftifte Doen leg*
gen en in eenen toren Doen fetten / Daec l)et fo lange
geftaen beeft tot Dat fpn Crcellentie ban ^aftau
De fteDe boo^fcljzeben Daec na innceecï) ' Diefjetfeï*
bcDaecnaeerïijftDoenbegcabenöeeft in De gcoote
nerhe ban ^>. .^teben / fo top tec geïegenDec trjt en
pïaetfebccljaïenfnlïen.
a^at
%&m boo?fcljjeben lEacten «^cïjenR / i$ ban fpn
£get ïeu5tinöe" ï«ijg opgeboct getoeeft/ enljeefceecft
sevwcii al^ l°»8en geDient bp eenen genaemt€apitepn
%$.
<£nft(wpfen / en Daec na aï£ jongen bp Den ^bec*
ftenCïjnftolfel ban IfTeïftepn/en^ aïfo aïïenccften^
inDen ftcijg opgetoatTen en toegenomen / tot Dat ïiu
een toeï ecbacen en bolftomen ucijgg obeefte getoor*
Den i^ gelijk ïjp toeï betoont Ijztft / fo aenDe 55*
öe ban Den Coninft ban ^pangien / in toieng
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ïjceft öeïpen Doen /Die geïucïteïijït aftiepen tot De£
Conincc ban ^pangien boo?Deel/ toeïfterg Dicnft
l)P Daec nacc beeïiet/upt fpn particuïiec eonfiDecatie/
becftïarenDe ïjem groot ongelijft geDaen te toefen/ in
De fafte ban 't ftup£ en goebecen ban25lijcnbeeïi/
ï)em ook beïtïagenDe Dat fpne Dienften niet en toecDe
eeftent / Daec na begaf l)P ÏKm in ben Dienft ban De
l^eecen Staten genecael / en betoonöe aïDaec ooït
toeï Dat ïjp een ncijg^man toa^/Die ïjem l)et ftuït
banDe oojïoge toeï beeftont. I|p Decft beel boo^fpoec
ooft Difttoifê beeï tegenfpoet geöaDt/ en Ijeeft De bec^
anDecinge Dec toeceïtfcjje faften toeï onDecfoc^t / Ijp
toa^ fecc ftout en onbectfaegt/ en maeftte Dat Ijv ban
fpnebpanDen ontften toa^/en ban fpn ftnjgéboïR
toeï bemint/ toant ÖP tegen Defelbe libecaeï toag / en
ÖaDDe ooft gcoote autontept onDec öenïupöen/ ïjieït*
fe in ontfacï) boo? fo beele öem aenginft. <De <6?abe
ban Ecpceftec öeeft ftem upt Den name ban (jare
.ïBajeftept iliDbec geftagen / ÖP i$ ooft bp ïjace iBa*
jeftepcban^ngeïatiD feïbe in perfone getoeeft/ en
ooft bp beeïe anöece j|eecen en ©ojften / Dan i^ toat
cupDe getoeeft /aï^ ge^eeïp inJDen ftrijg opgeboec
5ijnDe / l)p toaé feec fubtijl ban berftanD in fahm
banoo|ïoge5aenganDe fpne ceïigie \$ toepnig ban
te feggen/ toant ÖP &em Daec meDe mmft bcmoepöe/
ïjp toa$ in fpn aenftag feec becnuftig en ca£ / aï£ fp*
ne bpanDen meenDen Dat l)P ftiep / fo pjaetif eerDe I)P
cnboecDe fpne pjactpe met becrDigljepö en ïjaefte
upt/ fo men genoeg upt Defe onfc ïjiftonfcDc befcï)?i>
binge Ijeeft ftonnen berftaen.^omma ïjp i$ een bol*
ftomen ftrijggman getoeeft/ aï^ ïip toeï betoont ïjeeft
in 't innemen ban Mtoznj Cafteeïen en JFojten/ en
maften ban eenige5Fojten op bequame pïaetfen tot
Defentie ban De ïanöen/ Daec bp toa£ öp ooft toat ep*
genftnnicï) / öaefticï) ban IjoofDe / en jjoogmoeDicD /
en aï Dat men ban een toereïtg oojlogö^man fouöe
mogen becöaïen/ en aï i$'t Dat &P feec gcoote con^
gneftcn bpöe oojloge geDaen öeeft geljaDt/fo Ijeeft
l)P Daec tegen ooft toeDecom tot becfcjepDen tijDen
gcoot becïie£ en fcïjaDc geïeDen / fo Dattet met ïjem
toaj*/ fo geïtomen en getoonnen/ fo toeöec gegaen en
becïo?en / ïjeeft geene gcoote gocDen actjtec gelaten/
l)P ÖaöDe feïfinpecfoon aenDe Staten genecael ge*
fcÖjebenfpnbictoneDieöpop De HippcröepDe bec*
ftcegen öaöDe / en 3 Dagen Daec na ontfingen Defeï*
be Staten fcöjijben ban De ï^aDen De^5FurftenDom|i
<6eïce/banöet ongcluft 't toelft öen boojfeöjeben
«©beeften toa^ obecgeftomen.
5^en <0jabe ban t^ieutoenaec De boo?f5. ttjöinge
binnen Ötcecöt berftaen öebbenDe/ ï)ceft öatclijft
Den <8?abe ban ©aïfteftcpn fpnen ^ebe gefonöen
na öet ftcijg£boïftboo?ï$ce£/ om obec Defelbe in fpn
aftoefen te commanöccen/ op Dat onöec öefeïtie geen
tooDec cönfufie gebeuren fouöe / hrmcemnge ^ijn*
De binnen eenige Dagen pecfoonïijft te boïgcn / geinft
ooft goet gebonöen toeröe / Dat De ^>ecrerari£ _«0pf*
b^egt ban Eupïen fouöe repfen na Mtcecöt / om
Den 05?abe ban -fèieutoenaec emfticö te becfoeften /
Dat ÖP teeftont fouDe \Joiikn bectceeften na hernoem om
/ op aneo' goeDe toebccftcöt te Djagen / Daec
toeröe ooft boojgeftagen öen i^eere ban ^otli^ tr
becfoeften / om te commanöeren ober öet garni*
foen in öe fcöanfe ban '^ <6^abentoaert / toeröe ooft
gefcöjeben aen öen ïlfeëre ban Eoenen / en öen ifee*
reComcïi^ban <J5ent/ om ban toegen öe Staten
genecaeï te bectcooften öe toeöutoe banDcn boo^.
obecften.^cöenft/en Defeïüe aen te bieöen aïie bnmt*
fcöap/en goet contentement te fuïlen öoen öebben.
^anöe^eecen Staten generaeï tocrDen beraö*^ t bM
becteect/ öat öet garnifocn op '£<Ü5?abentoeertbe* mvpum
gonöente muptineereh /en Datfe gcnoeeöfaem ge^tsatmë*
fttjf
t en opgcöïft
W$l^tDaehof
S'S,
igöepD
cnöatöep
fcöert öe^
^berften
uHcipaeïtoetDen
fteDie bannu öaecaber

bertreft Daec commanDtecöe/te toeten^opmanHen*
nip/aïïe öage toa,é ftïagcnDe en fcggenDe ban't groot
ongeïrjft Dat öem banöe Staten Qtfc^iebc/ en Dat ÖP
ïiebecDitenöat toiïöe öoen Dan De Staten ïangec
Dienen / en Dat ÖP fpn affeöept öebbenöe/toeï een

^rlJenc*
|^ntf n»
Miw**
öooDt'

^eere
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ban Dec <®ocg in be Staten genetaeï geïefen sijnbe/
fo VuecDeu geeommitteect Sonftljcec i^encift bart
^teuen en BitujS ban Cammmga / om m De
becgaDciinge Dec Staten ban ^oIIanDte gaen/ en
Defeïbe te becfoeftcn batfe om alle bojDec ftoacig?
Öcm
/
macc
afó
fcöelmen
/
öe
Dunbel
mocöt
t'uïAe
ïunöen Dienen: Ih geef &<£. (fcMft =®icïae£ öe Öeptenpecijfteïtebecöoeüenban beboo?f5. fcöanfe/
3©aeï/ commifFac# ban De monfïecinge) tebcöen? Detoeïfte een bnl toa^ boo? Die ban cf^immegen en
ncn toat öiec npt boïgcn tutï/ift fojge niet beeï goct& een fleuteï ban 't ïanö/ Dat fpïupDen Docö toilben
iftbefojge upt beeï omfïanöigöeöen/ fo ban Dit aï£ becfo^gen bat öet geïb boo? De cuptecpe ban ^eöenft
ban 't gene f)iec onbee 't gemeen bolft omgaet/Dat'ec obec nacöt en bag albaec gefonben mocöt toecöen/
toeï een <6eêctcupöenbccg£ toeeft upt nomen mocöt/ en Dat fp öocö baec in niet toilben bifficultecen / aïfo
ïjetbcfïc miööel inijn£ oojöeel^ toaec/ öatöitgac? Öet in öaec ojDinari^ of ectcaoiDmactë contcibutie
ulfaen öiec mocöt bccanöerttoeeöen/ etc.
Öen fouDe balibcrcn / en Dat ben <6?abe ban ©al?
Z&efe fwacigbeöen toccöen ban Dage te Dage mecc? Uefïepn mocöt tot töitmcefïec gefïcït too^Den obec öe
öee/ toantöcii)eece ban^otïtë toilöe öet abfoïupt baue ban toyïcu Cö?üïoffeï Wolf/ en Dat men öem
eommanöemcnt aïöaec niet aennemen / öooj Dien fcuDc laten genieten De bjucöten ban fgn ciDDeclijfte
öp faó Dat öp foöanige autoritept obec öet fttijggboïft babcn / betoefen in De ïefïe Dcfaicte gcDaen bp
niet öaööe aï£ tocl ben obecfïcn &cöenft gebaen «^cöenft/ Die/ fo getappojtcett toa.ö/ fo geïucfte?
Öaööe ; bat mebe hopman Xennlp (jet commanöc? lijft niet fouöe afgelopen öebben/ ten toace getoecfï
ment aïöaec al obec öet fteijg^bolft öaDöe aengeno? De öappecöept ban Den boo?noemDcn<6^abe/ om
men / Die nu De ftcijgfïupöen meefï al op fijne mee? Defen jongen <0?abe te betec te incoucagccen en te
ninge öaööe gebragt / fo fag öp baec niet beeï goet£ betoijfen Dat öie Deugöe bp De cegecinge in cefpect
ban te manen met foDanigen bolft Dat aïceöc genoeg toace/ öopcnDe Dat Dooj De manlijftöeptöe^ aen?
tot opcoecigïjept en muptecpe toaé genegen / ooft ftomenben l^eece fouöe mogen geccpaceect toojDcn/
toa^.Den afgang ban Denouec/fen ^cöenli bectoat öooj
Öaööe öP nocö geen abfoïute eommifTieomtecottï? ïocen
manbecen / öp bebe nocötan£ onbec De ganb Ijet
$icc op öebben De Staten ban ^oïïanb be peeren
uefïefobecïöpmocöte/ öet boïft tot gebuït en pa?
Pcii(ïcnaci^B)c.3Lconacö De33oocljt/ ban^elft/
tientie
fonöenöe&ta*
ten/ biebecma'nenöe/
De importantieonöeetufTcöen
ban be pïaetfc
toeï toifïcn / en^icft^lanf3.5lonftbanöec^oube in De becga?
alDaec DenCommiié gieter JBopaïen met eenige öecingebanöe^tatengcneracï gefonben/ en öeö^
penningen / te toeten een maenD folDg na Süetnöem/ benbecftïacctöataïöoetoeïfp ïjen tcnuptecfïen be*
om Defeïbe te empïopeecn tot bctaïinge ban öet ftoaect bonben / bpfonDec om 't beleg boo? ifeugöcn/
noctboïft/ metaDbijjï ban Den oTanceïaec #tër. <^icft batnocötan^tenaenfienbanbenuptecfïen nooö in
Uan bet ©oe£ / en anbecc aïöaec up Dec öanD jijnbe/ De fcöanfe ban '£ <J5?abentoeect / bie ban ifoïïanb
en upfonbec ben <6?abe ban 3£ieutoenaec / fo ÖP Dacc te tyeben toacen/ boben 't gene fp aïreebe gefuc=
aï mocöt genomen jnn. 4^opaïen Dan Den 1 7. 2Su? ncect öabben tot betalinge be$i boctboïftg in be boo^
rjufïi aïbaec met be penningen geaccibeect jijnDe/ noembe fcöan^ / nocö op te brengen contant tot be?
fotoojDenietgoctgebonDen Defeïbe penningen upt taïinge ban be cuptecen ban ^cöenft 4^00 gul^
te tepften / ten toace men ooft met cenen betaeïDe De Den^ / en Dat öace OBeDeputeecDe tot mtvfatm
ruptecen ban&eöenft fietft toefenDei85.paetDen/ toefcnDe/ bo?Dec^ fupplecen fouöen 't gene baec
aïfo fp met Den anDecen een complot öaDDcn ge- bo^Dec aen ontbjeften mocöte/ ten ïafïe ban^ol*
maeftt om tTamen op geïgften boet getcacteect te ïanö.
5^an aengaenbe ben <0*abe ban ©aïftefïepn / aï^
toefen / *n bat De cuptttcn ban £>cöenft fo fïeeft toa*
fo
binnen ttoee maenöen Den fïaet ban öe oorloge
ren / qüam Dooj oojfafte bat 'ec x6 bp genomen toa?
ren Die op 3Bïpènbceft gelegen öaDöen / en ooft eeni? fouöe moeten gecefumeect tooien / en öaec bp De
gcuptSSetftgeftomen / enbaecom bonben fpcact? rampamen becminDect of eenige afgeDanftt toec?
faem De Betalinge op te öouöcn/ bocö Defolbaten Den / na Dat De faften Dan bebonben fouöen too??
goeDe bectcooftinge gebenbe / bat öet geït boo? Ijm* ben : Dat becöaïben gualijft foube boegen om uu aen
Oenenaïonbeutuegen toajï/ cn©ccboe^ fcljjeef te te nemen/ Diemenfoöacfïaföanften ofbetïic£ bie^
pofle aïfó be geïegentöept en ftoacigöept obec J en ben fouöe moeten / niettemin beïooföen fijn <0cnaDe
öat öet niet gecabentoajï eenige bctaïinge te Doen/
beeï min eenige monfïecinge te beginnen (fo De .4bta* altijöt boo2 geceeommanbeect te öouöen en te fa'öo?
tenbegcetben gebaen te öebben) ten toace base me? cifecen.
<®en 25. ^ugufïi ftcegen be ^cecenïïaöen ban (foi- 44.)
be geït boo? be boozf5. cuptecen toace / en Dattec Dnn ^>tate fcöjijbcn ban ben commij^ IBeefïec ^ieft
nocö toeï een goet€ommiffaci^ of ttoeebienben/ ban becSoe^/ ban Den ix. ^ïugufïi,/ öenïupöcn
te toeten / om ot cuptecen en ftnecöten geujftehjft obecfcöjijbenöe De geïegentljepö in öe fcöanfe
temonfïecen; Doel) (feÖjeef©etboeg) batöpfeec aïDu^
ban '0: <D?abentoecct / en toa.5 Defeïbe ïupöenöe
bebucl)t toa^ boo? ftoacigöept op De monfïecinge /
afë Dat Ijet oojïog^bolft op be monfïecinge foiiDen
<§>rrjjrjbé
pjoponecen om öaet afcefteninge/ en ooft Uoïöoe? MYn Heeren : U E. hebben uyt het fchrijven van toan
jRr.
ninge ban bien te toiflen öebbeu / bat fp baecom
eergifteren wel verftaen,dat Feckens (dat was den ©tïh batt
öet
©oe#
ooft op 't boojfenjeben poinct fouöen cefoïbecen / en folliciteur van den överften Schenk) na de fchanfe was aen ben
fienïupben pee poft te laten toeten toat artttooozbe verreyft , oni tot verhoedingë van alle wyder defordre
fp öet ftcijgg'boïft op'tfeïbe poinct ban be aftehe* denkrijgsvolkeforuyterert als knechten , vafte hope i^aebbart
^>tate be*
ninge fouben geben / toant fp aïecebe lieten fup? en vertrooftinge , ja toefegginge te doen dat debera- langenbe
ben Dat boo? en al eec upt De fcftanfe petoec^ te Hnge onder wegen was, fo wy 't geit hier gehouden
maccöeccn of teeeften / of baec uptgetcoeften te hadden tot de aenkomfte van de betalinga van de ruyte- be5tntl)ept
gele*
too?ben / fp öaec afcefteninge toiïDen öebben ban ren , want wy d'een fönder d'ander ongeraden vonden banbe
Dp '34513»
öe Staten / of ban be ©?outoe ban Wetbcn / betalinee te laten doen. Daer na heeft ons Feckens -31ugu|lt
benbjêw»
tnebntoe ban Den obecfïen ^cljenft : fo bat (fcljitef met een exprefle jachtfc van oorloge fulke fwarigheyt fchanfe
22.
m bate
Becboe^) öptoeï fag Öat Ijet nocö beeï Ui öaDDe/ gefchreven , dat wy met advijs van den Stadhouder en tien
eec men bat oncebeïijft bdïft tot cebcïijftöept bjengen Cancelacr met Moyalen de penningen hier aangekomen derwaerts hebben gefonden , met inftf uélie om I ï ö 9«
foube: boeöfijn aöbijö toajS Dat De %eeccn staten
obec naeöt en Dag bet geït boo? De cuptecen / en au- defelve te (tellen in verfekerthey t op een van de fchepert
foïutecommifTïeop De $eccban$otli0 fenbenfou? van oorloge , en Feckens aen t« feggen dat nu de folben/ mit^gabec^ aDbtfi? öp befaftebanbeafceftc? daten hare betalinge daer by de hand, en defelve verninge en monfïecinge/ bp albien öenfulft^ bejege- fekert hadden, foude pogen te induceren om met de be<*
nenmotöte.
talinge te vertoeven een dag twee of drie, middelertijd
3üe ujieben ban ben Uoo?fcö?eben ll^eefïec ® feu dac de betalinge van de rüytcren foude mogen aenko-4
fyeetè toect te geur ijQtri / eh bat öp öefe tooo?Öen in
rffecte gefpjoften öaööc in pzefentte ban etïrjfte pee?
foncn Die geïoofmaecbig toaren / öaec toeeï folöaten
om fïonöen : öe Staten öanöcïöen niet eetïijft bp
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rten, en fo gelijkelijk dê betalinge doen, op dat 'er
geen onruftigheyt meer onder den ruyteren foude komen te verryfen , wanneer fy fagen de foldaten betalinge genieten en Cy niet ; maer fo wy vreefden is 't afgelopen Moyalen
j
daer komende heeft ftraks aen de
fchanfe móeten aehleggen , en heeft de penningen aen
de bovenfchanfe ten huyfe van de vrou van Afferdert
(dat is de weduwe van Schenk) gebragt , en heeft defelve ftrax moeten uyttellen , welke by Pieter Bom
noch op de oude maniere zijn ontfangen geweeft , om
voor die reyfe op de oude rolle de betalinge (fo verre
die ftrecken foude mogen) te doen , welke betalinge
na ovei flaginge van de rolle heeft belopen ter fomme
toe van 7900 en etlijke guldens , nader blijkende by de
fpecificatie wat yder compagnie daer van competeert
enfal ontfangen, onder Moyalen beruftende , 'c kort
is door mijn fchrijven tot Emmerik opgelicht 5 maer
de ruyteren hebben fo veel cbnftjfie gemaekt , om
dat haer betalinge daer niet by en was , dat Moyalen God dankte hy van daer quam-, alhoewel ny
fijn fubijt vertrekken moeft pretexeren Onder belofte
dathy der ruyteryen betalinge inalder diligentie tot
Aernhem foude bevorderen; En worde des niet tegenftaendeopdereyfe zijnde noch wederom aengehouden , op welke tijd hem gevraegt werde , wie hem fo
koen kende aldaer te komen (onder betalinge te hebben voor beyde partyen; doch ten laetften na veel
fchoonfpreken heeft men Moyalen laten paffereft , dan
bemerke welfoikdaerhadde geweeft foude nietfonder groot dangier de faken met rny afgelopen hebben.
De ruyteren, immers veele van defelve zijn meeft alle
den dag boven in de fchanfe , en maken grote difordre,
in voegen dat Moyalen beducht is voor merkelijke
fvvarigheyt , fo de betalinge der ruyteren nietcitöcitifiïme aenkomt; en ftaet te beduchten fo de muyterye nu
bykans aengevangen by den ruyteren weit voortgedreven ,en ten quactften in 't werk geftelt , dat de foldaten (die nu eenigfins fchijnen geftilt te wefen) van de
ruyteren wederom opgerockent fullen mogen worden,
en met den anderen in gelijke muyterie treden,fulx dat
defe betalinge te vergeefs gedaen foude wefen yen niet
anders uytgerecht hebben dan fo veel gelts gefpilt ,
't welk ik niet twijffele verhoed foude konnen geweeft
zijn» fo de betalinge van de knechten en ruyteren gelijk gefchied ware, ja als noch mochte gefchieden.
Eenige ruyteren die noch gaerne de faken goet fagen
zijn hier op gifter avond met Moyalen aengekomen, en
infifterenfeer dat de penningen hier gevonden mochten worden, ik doe alle naerftigheyt aen eenyegelijk
om de penningen hier te hchten ; maer eylaci ! 't is de
plaetfe niet daer ikfe vinden fal ducht ik ; en hoewel
:kwat vonde, de fomme is te groot ik fal het nietby
een konnen brengen , en beduchte fo de gantfche betalinge daer niet geheel komt > dat een partye verloren
geld foude wefen : derhalven nadien by onfer twee
laetfte fchtijvens U E. den noot is veradverteert , en
dat vvyfo hertelijken om defelve betalinge over nacht
endagomtefchikken hebben verfocht en aengehouden , fo voed ons noch de hope dat wy van ure tot ure
XJ E. fchrijven met de verfochte betalinge zijn verwachrendei des niet jegenftaendefalik niet laten alle
devoirtedoen, 'tzy op wat lafte dat het zy alle penningen hier te lichten wat my mogelijk fal wefen , dan
beduchte grotelijks. Van dage vaerdigen wy 'er een af
na de fchanfe, die daer hope fal geven dat wy vaft
doende zijn in de penningen te vergaderen, hoewel
wytydinge hebben dat de betalinge onder wegen is,
dan mids de wint aen den noorden is , dat defelve niet
of qualijk op kan komen , daerom wil U E. dienftelijk
verfocht hebben de opkomfte van de voorfz. betalinge
naer vereyfeh des noods te willen doen diligentercn,ik
foude hopen , hadden fy gelijkelijk de betalinge , daer
foude noch ordre met der tijd te ftellen wefen 5 want
men moet pracliferen d'een voor d'andcr na daer van
daen te krygen of ten minften eenige , en die daer blijven hare compagnien wat liften j ik fou der noch eens
felver heen varen , fo ik alle befcheyt haddé daer van
wy U E. gefchreven hebben , doch een dag drie of vier
na de gedane betalinge , en ook na ik van de gelegcnt-

heyd verftaen kan eenigfins geraden te wefen» En defen hier mede eyndende wil U E* na mijn dienftelijke
gebiedenifïe , in fchut des Almachtigen bevolen hebben : met haeften. Defcn 22,. Augufti 15S9. Stik
mvo
Onder ftond,
U E. dienft willige : en was onderteykent
D. van der Doe t.
Het opfehrift was : Edele, erentfefte , hoog-gelecrde,wijfe, voorfienige Heeren9 mijn Heeren van
den Rade van State van ae geünieerde Nederlandfche
Provintien -3 in den Hage»

D%tt na \}ttft Den boomoemDen banbec3£oe0
nocö obecgefcöjeuen / bat De $>eece ban^ot\ü$ bem bc faht ban 't goUbecnement nocij niet (jaD
aengetogen/ Dan Dat jjp DcjS met tcgenftacnüe attepnhjïtaïïeDeboicDeDe tot cufje en fïilligöept / en
toenfcöteDat ïiarcltöoojöatoacc aengenomen met
Deabfoïute
commiflie
boo? ©ort#/
en autoti'fatte
met
öetn te mogen
banDeien
/ Ijp betboopte
Dat öp
öetoegert.
Öemmet goeDe ceDenen nocö fonDe Daec toe laten

natie 99

3&en 24.. Sfiüfcuff i fïonD ïjet Daec hoeïj feec guanjn/
be cuptecen mupteDen fofeec aïg fp mocöten / maec
be^eece ban #otï$ ïjaööe be <®bccigbept ban be Dcftöane
feban
foïbaten met goeDe ceDenen gefïilt/ enfobetupte* bttitotttU
ten (ecc onceDcfp fp?anen en na geen goeDe ceDenen
brilDen öocen / fo Dat De* ^ cere ban f otlt^ Daec Doo;
metfïcaföept fepbe/ ih fit toel toat'et i$ / gplup*
Den fnït niet eec te bjebc n toefen of Daec toect *ec een
Deel opgehnoopt / Doe toetDen fp te muptigec en de*
pen ^ec
/ i|« / if
« /op't De
moet
5ö" / «n meenDen aïfo
met
een cumoec
ficl)
bobenfc&anfe
te begebcn
en Die in te nemen / Dan fp quamen te ftojt / toant
oetoacötbanDe foïDaten öenïupöeh fiupteDèh aen
bebobenpoo^te/ Dan toecDe ban bepDe fpDen norï)
niet gefcöoten/ $oetoeI fti Denanoecert DjepgDen:
D'obecigïjeptfo'tfcönntöen knat betïatebDe op De
foïDaten/ Dienu Daec geit ontfangen öabberi/ fia«
men een cuptec ban De meefie muptnn^ gebangen/
en D^epgDen Ijem te gangen/ Dan fp inoefïcnïjem
tncDecom laten gaen: De cuptec^ focï|tenDe fbïDa*
cenaenljaec fpDete nepgen/ Dan becmit^ De obe*
cigljeptnngoettua^ ftonDen fp Daec toe niet geta*
hen / nocbtan£ bielen gen al eenige foïDaten boel)
mepnigeup/ Danl)etineecenDeelban befelbe foiDa*
tenhielDenbenaljtilïc*
^aec na &eeft De^eece ban potït^ gefcöieberi
aen De Staten genecael Dat öp upt De fcöanfe betto^
gen toa£ ban tot gen De ongeI)oo|faemf)ept De£ gac^
nifoen?; ban gelijften fcïujcbcn tne ban ben Öaeb ban
^ccnïjcm / nopenbe be quaöe Difpofitie ban De
fcöanfe banV<Ö?abenb3eect/ Dat fo Daec in geen
anbecen caeD toecDe gefeftittt en geit gefonDen/ Datfif
b?ee^DenDatl)etop fgn<i5eectcnpDenbecg^ aflopen
fouDe; Decbaïben De Staten feec belaben toefenoe/
gebbenDaec eenig geit gefonDen/ maec i^Dc fahc
DaecmeDe nocb niet geljolpen getoecjï/ alfofp nu
afcelteninge en bolle betalinge toilben Rebben : Den
16. <Bctoba fdfëvft ban Dec ®oe£ nocD/ tm De
naec^nopenDe De fcöanfe ban '£<62abentoeect in
De pijp toag b?anDenbe / Dat De ^eecen Staten bin^
nen ttoee Dagen obec Dag en nacht nocl) bjiiben fenDen een maenD folt^ / en noeïj 4000 gulben$ / toant
fonbec bie penningen baec p^cfent te toefen fouDen
fp tot geen geftoo^ nomen > Dan öp foube acbepDen
Dattec geen penningen fonDen uptgegeben too^Den
of fp/ouDen De fcïjantfe becfeftect 5D" ♦ begeect Dat
De J&obintien toiïlen infïcöt nemen op De impojtan*
tit ban De plaetfe/en Daecom ban De nooD een Deugb
maftenDe / öen effo?cecen alg eenigfïn^ Den ^aet ban
Den lanbe moebt ïijben: 't toaec/ feö?i)ft ÖP/ te
tuenfcöen bat men bobenbe 4000 gulDen baec meDe
mentebocenDep^ettnfte ban DeafcefccningcfouDe
ten
Debben nonnen cebben / nu nocö een# fo beeï «onDt
toojDen gebonöen en opgefcöiftt / toant %tt vttttch
ban De aennomfïe ban De boo?fs. penningen D'afÖanDeïingeDageïifft^becftDaecDen; en flaet te let*
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E)et oube
aatiufoeii
san
bemueett
toertrekt
upt De
fcijanfc/
en Die
uicrD ban
be êtaren
becfeHett
eit alles
«ejtilt.

rtjüftof*
el#lan*
pt ober*
:ten.
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Butcctacs
(jage*

SmnToft
es&os
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•metaiH*
aöocljs
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Êontngs
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werken
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
ten (fcbtbft <&. ban bct^oe£) bat al of 'en of
f$n brfen /are 1 $89. # 00b obeclebcn ben ^cetoge |«f°3
10 of 12000 gulben bobcn be cjöinarié betalinge
fijne ïanbenru?^11 "*
SJufiuöban^mpn^mijft/
met bcfiraerlrjiitjcpt in befe uptecfïe nooD gebonben fteuju
rn b^cbcïijnn jacen betticiae
in goeben bjebe babbe 25?u»n5;*
mocljte tooien / en bat baec mr öe be fanc gcr idjt gecegeect/ öt1 falf ben 2. bag ban.fBrp/ bP fiabbe^
fp I bat öcfeïtse penningen upt be inaomftc ban
ooft tot ^eïmfïab een unibccfïtept of boge fcbole op? ' •
dcfeibe
plaetfe
binnen
ben
tijb
ban
bn'e
maenben
geceept/ inftomen
cnbefeïbebegiftigt.
metfebone pn'bilegien en goeb
(Ijct gacnifoen betanbect 3ijnbe) toebecom bet? jaerlijft^
goeb nonnen tooiden; bebaïuendat bie plaetfe/ bie
iï^P moeten nu biet tuffeben bepben mebccom een
deïanbenfo beel importeert/ baec mebe brljoubcn torpnig ban be geregentbeptban©ianHtijft becba?
ftan tooiden. £>ocb ftonbe bie fafteniet gebonden feu. 3£a bat be Honing ban ©lanncijtt tcebe^ met
tooiden /niet tegcnfïacnbe batfinfoo?/ de23ucge? ben Honing ban jfrabacce babbe gemaebt / iyeeft bp
meefiec ban Secnbem / en (föeccit be jflonge albaec btcfebcpbcii fïeben bie tegen bem crbelleetben in»
gefonbrn toecben / mare ftonben met be cuptecen genomen / en ban anbece fïrben ig bp bupten gebou?
bie ben (eet qua!nti acnfïcldcn niet banbelen. <S>od) ben: be Honing fïecïtte bem bagelijng meec en meec; me ban
epnbelijft na beele grote moeptcn en arbepb / en ook enüerfïaenbebat be fiaö ban $oictiet0 tuanfteïbe/ $outmè
geen ftïcpnbangiec/5ijn de Staten eecfï in bet be? toecb te cabe met fijn ïtnjg$ b^P? baec na toe te rep? jW'f
ginban^ecemuce meefïec ban be boorfj. fcljanfe frn / mare aïfo bp fijn er pfe te lange uptfïcïbe / toecb ÏSgvJJi
m^hgemogen / Debbenbe 't gatnif oen eeeft baer toüle bp ten lellen albaec bupten gebouben / en be fïab ten.
moeten boen / fulr bat bet oube gacnifoen fo tupte? biel be aiiguet^ töe/ en be Honing bectcoït toebecom xj>* üu?ten afë ftneebten baec upt getogen i$i en toecbe boor banbaec.
eeeft toebecom befet met 80 man ban ïtëijnbecgeng
^>rn(i,ö toajj mebe met anbece flebcn ben Honing
benbel/ 't benbeï ban 2flcbtboben/ maec 70 man afgrballen/ ban baec na baec ban frecoubebbenbe/
fïeeft / en 't benbel ban ban ben <&pnben / een mep? babben fp ben toebecom onbec br$ Honing^ geboot
nig boben be 100 man fïeeft 3jjnbe ; bare na sijnörc faembept gegeben / enfijnHtijggboIft inbefettinge
nocb eenige anbecebenbelen ingenomen/ tot gtote genomen, ^it toa^ bie ban§3atij£ niet na baec 33te bart
bïijbfebap ban be Staten / bat be plaetfe bie lang fin / mant fp fagen batfe ban baer gcote febabe bon?
feec bangeceug gefïaen babbe toebecom becfeftecc ben lijden/ baccom fp befeïbe flebebrïegerben/ en SJ2JT
toag: be fdjantfe toa$ ecbeJijft banalïeg beefïen/ bjaebten baec een p?opec leger en gefebüc boo^/ boeb beiegerett
ban acfri) ut / ammonitie en bibreg / mant baec toag bie ban binnen licegen ooft boïft tot baec becltecftin? £*mmï,
bebalUenbet gefebut nocb ober be 12000 ponb pul? gein/ en bielen toel ftïocncïtjft upt j maec alfo be
becg/ beel geracet en fcljcrp / ban alïeg genoeg/ Eiguec^ legec becfï echt toecb / en bie ban binnen
hoorn obec bei 8 ïafïen/ ban'tgeïtdataïdacc ont? niet toel toacen booten ban pülbcc en ftogelen / na
fangen toag bat mag aï aen be foïdaten en aen on? bat fp eert fïojm of ttoee afgefïagen babben / begon?
Haften ban foztif tcattcn becfpiït : be eompanien ban ben fp ban opgebinge te banbeïrn / ^obannc$
Öet oube gacnifoen toecben becfonben binnen 3£oeg? IDoutluft ban ^laiignp <&oubetneuc ban Camecin
borg/ Uetnbem/ ^eutecbum/ eenige binnen ti? toa^ baec mebe met +coo man / en 7 fmftftengtof
tcecöt ', be cuptecpe toecben onbec Conteïaec/ pot? grfrbut boo? geftomrn / biegbie ban binnen eenige
I# en anbece becbeeït / eengbeeig in '0 ïfeecenbecge; erclijfte conbitien bebongen bebbenbe / beloofden be
Öe meefïe beïbamecg bectcoftften ban felfé / bjeefen? (lab obec te lebeten / bp albien fp in ttoee bagen niet
be
boor fïcaffe / en alfa toecbe aïleg mebetom in fu'ïte toecben ontfet / binnen toelften tijd guam benzee?
enfeftecbeptgebragt.
tog ban 'ilongeballe / mit£gabet$ ooft ben ^eece
<£b#offel pantijn / Öe betnïaecbe boenbruftftec/ ban laj&obe/ met becï<edellupden/ bie ben obec
bie bedruftfterpe feec becbetect beeft/ igbeneetfïen 25aïignp foebten te to^eftert / betoijle bP bate bupfen
*jvAn befe$ jaeró binnen ^Hntmecpen obeclrben / en goeberen ingenomen/ becooft ertgeplonbett bab?
en inbcgcotcïicbe-b^oumcn ftecïie aïbacc met gco? bc; fp toacen alle feec toillig om tebeebtenen bare
tec eecen begcaben / fïjng oubecbom^ 7? jacen.
ïeben te toagrn / baec beclatenbe op be (eet gcote ec?
Eobcmgu (Duicciacbijn / bie bcoi fijn neet (tig on? bacentbept ban ben tyomen ftcijg^-btïb ben^cece
becfoen bc gelegentbtpt ban albcÉebetlanbcn be? banlal^obe: fp toacen in alïeg maec8oö ruptec^
febjebrn \3eeft I en baec boo? eeuwig ïof en pig^ bec? en 1 500 fe$uttei$ flecft / en berfïaenbe tuffeben tor*
bient t\eeft/ out 3ijnbe 66 jaren/ i$ op ben *x« Ment gen bet accoo^t ban be opgroingè / Ijebben fp bm
befré jaec^ mebe befrc torcelb obecleben.
feec gebacfï/ becbecfteit ben een toepnig op ben toeg/
55e honing ban ^cbotïanb Slacobu^ be 6. babbe èn togen boo?r^ met 3 belt-fïuujen^/ en quamen on?
'tboojïebcnjaec ten boutncïijH boenbecfoeften'Jiln? trent ben mtbbag be belegerde in 't gcficbtc; bP
na boebtee bc^ittoning^ ban ^eneiuecUen irtrbr? deeïbe fbn boïft in 5 boouen / en liet bet gefeftuf tuf*
ciïibci. en fnfïec be^lHoning^Cbnfüaen bc+. be feïjen be febutten boo?t baefïcn : bc HiguecjS niet
fjouïijfcfe conbitien en beloften geaccefleect en ge? toctenbe boe flecft \}et Honing^ bolft toa^ / fïeïDen
maeftt sijnbe / ig be bmpïoft^-feefle ben 20. Hiugu? ben feec bacfïcïbft in ojb?e / en bepïbeu ben in 3 boa?
fcibefe^jaec^baec ban gebouben totfctonenbucg/ pen / ben eecfïen bocebe den l^ectog ban ?£umaïe / ^gn.tó
in ©encmccncn / in abfentie be$ ïtoninga ban dcnttoeedcn23aïignp/ enbendecdentoect bp jlfêc? bjerSmd
^cbotïanb : «Beojge ïicte / <6?oot-maecfcbalK obec ncbilïebcïcpt; fp rjuamrn aen maïftandecen/ ben gteItDetó
bet fóoningcijft ban J>cbotïanb/cn «fcoubecneuc ban ïfecce ban ^racmofe oppcefte Uictilïerp-meefïec lofie «gffi
ifBaccian/ Het bem in bejJ $loning^ ban ^cbotïanb^ bctgcfcbutbjiemael met groten baefl en feec toel/
name booj ben p?cbiftant bcr feïber plaetfe be enceebtebet gcfrbut tecdec tegen »rtebilïe / dc^
2$;upt folemnelgn tcoutoen / en bceftfe in ben name Honing^ boïft fïccöen met grote coucagic/ en doorbeöftoninggontfangen/ en i^ baec mebe met een
drongen beo?Dcningc ban de rupterpe dec 3ligiur^/
bïóteban H^eenfe febepen feec beeeïtjn toegecufi en bjacbtenfc op be uïurbt / ban geïijften \joietb bet
boetbolft ban dc3ffiguer£ becfïropt en in debluebt
afgebacen / nemenbe ^ 'toim$ na &cbotïanb/maec
Doo^contcacietoinbengcnootfaeftt
mefenbe aen be gefTagen. ©e ^ertog ban ^iumale nam fijn bïucbt
Ofèoo?toeegfe ftuflen in te ïopen / en te bïijben leggen tot fint ^enij^/25alignp quam een toepnig gequctfl
om bc Uilnbbjacc te nemen/ i$ben jongen Honing/ 3jjndc binnen $acij£ / Menebiïle bie bp Ijenïupben
Doojbien bem bit lange toacljtenbecbnetig biel/ in gefcljut bïurbte bleef epndelijft in benfïrbdberfïa^
^cbotlanb t'fcljeep gegaen/en met een bloot frijotfe gen: daccbïcben ontcent 1200 ban de3ligucr£ op
febepen
bu? de plaetfe bood/ en beclocen 10 frueften gefebut^/
fcorïijft/ na
baecbe nuhuflbanBoojtoegen
be foïemnifatic al afgebacen/en't
toag gebouben/
met alle bet ftcijgé-geceetfrbap / bagagie / en be bic?
fcïfjö pecfoonlijft bebefïigt en bolb?agt op ben 14. So? talie ban be foeteïaetg/ betoeïftc bet alle^ lieten ffaeu
bembcc/ en alé by ban baec niet toebecom na .^cbot? en falbeecben ben mebe met bc bïucbt : ban beg Ho?
ïanb honbc raften / i$b]3 te lanbc na ben Honing ban ningö bolft bleef 'cc toepnig bood/ en onbec bcfrïue
^enemetfcen fijn fmagee met fijn 23mpt gcccpjl/ en toa^ JiDobiïliece een boomaem edelman / en Eodo?
beeft befeïbe be beele.tointec albaec becgefelfcbapt. I bicu^S3acbattfon toecb in een been beebgequetfï.
IVt Deel.
<®q 4
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Scs en Twintichfte Bock.

üDat tot\3 Öe eerfte ert fepfonberfle ncöecïage Die bc
3tigneré nocl) geljaD Ijaböcn / ï)ier op bolgbc De£
Cfirblusi anDeretiDaeggnocfjecnanDcrc/ cntoagDcfe: Ca*
<§>aboffc
rolug ^aboffe en $mia£ 23joffe / bepüe gcb*aeDer£
tenöe on; ba» rêiïcrccïiu / toaren niet een öecï rupterg en boet*
boojfteiis Riiccljteu ontrent 23onneballe bp Cfjartreg. ^n
eenbeel
alfa öe ^fecr ban C!)afhllon Dooj bebel ban Den Ho*
ben ü)eete ning ban Rabatte een aenfïag op €ljatttt$ öaDDe/
ïx«n «C^as
om 't feïbe in te nemen/ ^abofie bjer ban niet toe*
tncrr ge; tenDeen Defelbconboojfïenpoutinoetenbe/ toerDen
mcefï alle ter neDer gelept en gefïageu / &aboffe
toerD gequetfï en ooit gebangen / en alfa ÖP niet
toiïDcecen/ nocl) fijn toonDcn laten berbinöcn/ fo
geraefttchpin een onfmnigt)ept en flo^falfo: ban
Cöafïiïïonèboïft bleef 'er 13 DooDcnberfeljepDenge*
toonb / Ct)afïiilan ban Den peerDe gefteften jijnDe
toaoTeer gequeff.
%\fa gingen De faftcnaïDacr/ Dan De eene Dan De
anDete boojfpoct öebbcnbc : maec aïfo De Honing
Daer na berfcljcpDe fïeDcn toon / en Dat l)p een groot
mactjtig leger uu Den anDercn IjaDDe / toe! ban
4poo man / fo 3ijn bepbe beloningen ban Bjanft*
rijft en j^abarre ontrent $atijg bp DenanDerenge*
*
Ito
©e
ning ban namen om_[t feïbe te belegeren / De Honing toajJ ge*
logeert te ^. CïouD / een nïcpn fïcDeftcn Daer ontijk Kamt
trent 3De ïfertoge ban IBcpne toa£ te Dier tijD niet
nierfgn
binnen
parn^/ Dan De ïfe rtoginne banllöompen*
legeconj
trent
ga«
fletb?cefenbeDat'ethcl)teujft een oproer fouDe mo*
gen ontfïaen / fjeefc aen l)em gcfc&ebcn Dat Ijp Date*
lijft binnen $arij£ hemen fouDe / toant fpfid) De*
Dat 'er
aenftomfïe
fojQbe ban eentoegen
ïidjteïuft
oproecDcgHoning£
owfïasn fouöc
/ toaerom
De
!£ertoge terflont na $atrjg troft / om fuïftg met fijn
tegentooojDigöept te beletten en boo^ftomeri t De op*
roerDcrg b?ee£Den feer Dattet met tjen qualp af*
lopen fouDe/ toant öare faftenfïonben feer qualnft
te Defecj tijD / en fpïupDen toeegDcn feer Dat fp/ fo
ïjet qualijft afliep / gefïraft fouDen toerDen / Detoijle
De honing noclj beeïe toegeDane binnen $artj£ l)a&;
De: maee Daer fïonD een jongen I^onift op/ genacmt
u?oebec fjacob Clement / upt eenv Domhen &oj*
üonne bp&eng geboren/ en tot#?obencen in&e*
nonilma in De dominicaner o^ben opgetogen 22
jaet out / een ongeïeett en in alle goeDe feonfren 011*
erbaren mcnfcljc. 3btfz Doo? De oproerige pjcDifta*
tien ban De nieutoe geologen / Die Daer D^eben Dat
'etgeoouofttoag eenenivEpran om te brengen/ ge*
öjebenjtjnDe/ namboo?De»i Dcnïioningom öal£
te brengen/ Ijcm quam Daer af toat Ijet ooh toilDe.
^c geefleltjlte lieten lupDen en fatten inDeeji tijD
een geruchte gefïropc aï^ Dat De Sionitigen ban
©janarijfc en Jlabarre t'famen geffott n IjaDDcn /
Dat fp alle De geefïelijftljept toilDen uptroepen. Ü$a*
23:oebet
cob Clement fytm bp eenige ban fnn o^D?e beroemt
31'acali
element
ÖebbtnDe Dat §p Denüoning met fijn epgenfjanD
dan De
toilöeDooDen/ niet upt fjaet Die l)p tot &en honing
Hdiebifco?* Dpeg/ maeruptliefDe Die l)Ptot<öoD/ De religie/
fee be*
flopt ben en Ijet toeïbaren Deg ïanDjS toa^ D;agcnDe ■, l)p toerD
ïjaiting te
baoöen»
Daer in gcfïerltt Dat &p fuïlt^ met gocDer confeientic
toelmocöteDoen/ ja Dat l)p ooft Daer ober beeï bp
45ob berDienen fouDe/ en fo Iju op Der DacD Daer ober
moctjt nomen te fierben/ Dat fonDcr cenig ttoyffeï
fijn 5ieïe tot De fcïjaer Der uptberftoren faïige ftomen
fouDe: öteeDoo|geflerftt3nnDe in fijn boomemen/
en toetenDc Dat De IBonicften ban fijne ojDje een
b?pen toegang IjaDDen bp Den Honing/ alfoDcïio*
ning Defc ojöen boben mate tocgeDacn toaö/ fo öeeft
Öp
fcrupeïetotaenDenD'ecn
fpDe te
gefieït;en
nocl)alleteb?eefe
beter en
toegang
fóottmg
Ijebben /omfo
ïjeeft l)P ban ben #eere Car oïum ban Hutfenburg/
O^abc ban 25ncnc / Die in 't featfeel ban Uoub^e ge*
bangenïag/ om een geïept^bnef gebcDen/ booj*
fleücnDeDatbuïjcpmeinït bebel l)aDDe aen Den Ito*
ning/ Daer ach Dcnfóoning feer beeï en ftoog gele*
gen toace ; en na Dat Dp Dit fconjben ban Den <6?abe
aen Den Honing ontfangen liaDbc/ iS l)p teefïonb na
Deé ïioaing^ leger getogen/ Daer ÖP ban Den ftrijgd*
bolftc eerft gebangen enquaïp getractcert toerb/
Docïj aï^ l)p boo^gaf Dat Dp aen Den Honing een ern*

fïig bebel en ïafï l)Mt f Die öp ntemant anDerjl Dan «5*
aen Den Honing felfë moeljt te hennen gebcn / fa
toerD öet ^facob (0uefïeu^ / De£ Honing^ ©ratenc/
Die ter fclber tijD in 't leger toa^/ opgcïeptDatijp
Defen iBoniftbooi Den Honing bjengen fouD e. €>uefleu^ nam öem bp ficD ten abouDmael / en De^ anDes»
renDaegJfmojgengrezuren/ toefenDc Deneerflen
?Hugum / ïjeeft l)p l)cm tot Den Honing geujagt/ Den
IBonift bp Oen Honing genomen toefeuöe / tjee^c Den
bnef bp Den <6jabe ban ^iene gefcl)|eben / upt fijn
moutoe getogen en Den Honing obergeïébert : De
«ÖDeïmannen ban De£ Honing^ ftamer / Die bp Den
Honing toaren / gingen Doo? De£ Honing bebel aen
D'een fpDe / en tettoijle De Honing Den bnrf ïa^/ toog element I
De S>onift in Der öaefi een fcöerp meffe upt fijn
ïfeoiung I
moutoe / en fïaft Daer meDc Den Honing met getoeït ^•«ofi
in fijnen bupft ; Den Honing feer berfclmcucnDe ban Iteckt
ben!
fnnbupk,|
met
een
Defen onbcetoacöten fieeft / toog öet mep met fijn ep* Montk
P|fDthec-U
genljanDuptDetoonDe/ en flaft Daer meDe fijnen mz& in
moojDer boocn öet fïinfter oogc/ Dooi Dit gerucïjte
quamen met groter ïjaefï en furie eenige ban De^ bectos^b
@e maajM
HoningjS CDelmanncn/ Die naefï bp De l)anD toaren/ üfaning
loopen / en Rebben Den moow?Der / Die ban De flefte Des ban ben
Honingoberbaefï toa^/ booster neDer gefïagcn/ boob %tt
enljemmet ontallnfte beele toonöenDoo^cftcn en gequetlir
en boou-jf
omgeb^agt.
ji«gem
©en Honing toerD op fijn beDDegeljidïpen/ en De
toonöe D002 De .IBeDicijnen en Chjrurgijng Dt^Ho*
ning^ gebificeert / en geoojDeeit niet DooDeïy ft maec
genefeïijft te toefen. <©efe gefcljieDeniflé toerDe ter*^
fïanD aen allen goubeeneurjl en officier^ ban Ijet
ïï]h Die ï)et met Den Honing ïuelDen / en ooft aen alle
fnne bnenDen/^jincen en bontgenoten obetgefeïue*
ben/met bpboeginge Dat De doctoren en De Cluriir*
gijnen oo?DeelDen Dat De quetfure genefeïijft toa^.
#ber Ijet ïleüacm ban Den mooier toerD ter ftonD
fententie gegebcn / en toerDe gefïcept tot een af* ober bet
fcöutocïijïi en berfeöncfteïijft fpectaftel met bier Snfïitfe
bon ben
paerDenbaneen getogen/ Daer na berfyanD / en De Itcbaem
nuigs
affcöe toerö in Ijtt naeSe toatec geffropt.
tnoa4-be&
(Cegen Den abonD begonDetoonDetefmerten en
te berargeren / Dooi Dien Ijet me^ bergiftet toa^/ en ©ejS2jw
De Honing nreeg een öarDe en fïerfte ftoo^tfe/ en De tootibe
becargcrï/
goeDe Ijope Der JiBeDeetjnen beranDerDe öaefielijft/
bao;
uw. bten
en fnne ftraeöten namen allenrften£ meer en meer beratftigt
of/ toaerom hp ftclj tot Den ommefïanDercu en i)ee* tjet meö
ïtontng^
ren fteerDe / en fepDe tot genlupDen alDuö :
benen
Des
Hiebe toaerDe en goeDe bnenDen/ift ftlage niet ober
befto^te tijD mijn^ lebend / toant Die mcföoD fier ft 3ltfhtX:
Die (leeft lange genoeg in eere en toelbaett geleeft ; bun
inDienift langer fouDeïeben/ fofottDe tft nocl) meer öet
tik
be
>* bc,lijm*
fien / lijDen en Doen moeten / Dat ift niet fouDe bege* rijk/
J3?anks
(FoJ. 46)
>»
ren. %n Defe gelegentïjeptflet fafte fp?eeft ift ban 't
gene ift beefoeïjt öebue / beeï ïepDen on^ / nocl) meer
treeften en Dtoingen on£ / ooft De begeerten en ïuften
ooft De geringfte geraften ooft op Denl)oogflen troon/
Daer De (aften maer na tycemben lupDen / alg öaren »3
epgenen toille een boo^gaug l)ebben : toat boo; »
fcljanDclyfte / grutoeftjfte en affcöncfteljjcfte Dingen
3ijnon£ niet boo; genomen * toat injurien en fmaet
hebben top niet bmtoiïlig geleDen/ op Dat ift bicDc en
eeuigfjept onDer Die ban eenber religie onDcrljouDeu
mocöte / en Die noottoenbigc bloeD-becgietiuge fou* 31
DebermpDen^ Dit aïleó i£ tot onfe beracljfinge en }>
DenbpanDentotflouttgöcptgeDijD: en toaer toe i$ »>
Ijet epnDelijft geftomen/ Dat ift-aïg oberigljept in i>
fafte ban mepneeDigöept en gequctfïe .Üöajefiept / ï»
Dc^gclijftg De berbieftcr^ ban De gemeene ruftc / ber* ij»>)J
mogend De rechten niet öebbe mogen ftraffen* gp* >i3f
I
lupDen nebt alle t'famen gefien toat oproeren
en oojlogen in ïjet geöeelc Honingtijft een^ of ttoee* ii
mael ontffacn 50» / om faften Dat ift Ijebbt toil* tli»>»
len firaffen De gene Die ban mi£DacD obertoon* »
nen toaren. c^u toerD nocl) tot fo beel fcljelmfUift*
m
ftcn Dit paricidium of baDer-moo?D gebocgt : enet
boo^toaec befeDooDcïij&e toonDe Die mp gefïoften $/
Doet mp fo toec niet/ al^ Dat ift Den geefïclijften ftaet/
en Den jrrancopfen name/ Die (iet) altijD tegen &a^
ren Honing en Öet baöeeianö toeï geD.ïagen Ijebben/
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met mijn boot een fuïften fcbeïmfftift moet opleg
gen. «ïlBacr bit bcrtroofl mp nocb öat iftaenutoe
33
oogen fiz / toat boo? een grote frnecte en pnne gp
33
ober utoe fóoningS moo?t benomen bebt / toat ge*
ij
nepgöe gemoeöeren gp $M om öe Honinhltjhcn
33
name te befebermen en beg ©aöerïauög bjp*
33 Dept té befeïjutten. fp
en beftommere mp niet /
33 boe öat mijn öoot macb gewonen
toojöen / öat
31 bebeïe ift <#ob / in toieng fcboïe in ben opgeboet /
33 en ban mrjn jeugt aen geïeert mijne bpanöen
te
33
*J bergeben. 3Jft biDöe n/ om mijn boo|auöercn tuiï^
Ie en om öe ïieföe öeg baöerïanö^ toiïïe / öat
33
gp
met fïanöbafïige en eenöjagtige Derten utefa*
33
men ïjout / en aïfo met maïftanöcren befp?eeftt/
3> öat gp lyzt ïionfnftrijft en öe francopfebe namen
>3
toeïbaeet op «toe ecnö^agtig&epö bebefïigt. W$
33 ih u-ïupöen aenfpjefte / fo fpjefte ift öen gebeeïen
33
Böeïöom en ïïiööerfcbap aen / öetocïfte in 't ïe*
33
ger en ïjet üoninftcijft iö/op öe anöere Staten en
33 agt ift fo boog niet / toant öen geefïeïijften fïaet
3> Öie ift fo boog geeert fyebbe/ en öaer ift om een ïit*
3> maet af tejijn mp fo feer bemeert bebbe/bebbcn öoo?
33 pjcfumtie ban öe balfcbe religie öen ïaten beöne*
33
gen / en fpn öet opjoerige cnrafcnöebolftinonge*
3)
Doo^faemöepö een lange tijö baojgegaen / tyt i$
33
n toerft en öet beï)oo?t öen ^öelöom toe utoen
33 tocttigen tatnft
te befebermen / en fo ïjtt aen
33
ecnen gebjeeftt / eenen beauamen öen ïioninft*
£p rccoitis
<£bP bebt öen ïtoninft ban 3fta*
nauDeect rijfte te genen.
ie ü?ntaii barre / en geïijft öe feïbe ban reeïjt^ toegen öe nae*
tan sïlas
larte/ en fte t£ / aïfo i$ ÖP ooft öe toecröigfle en aenHenïijft^
letltlaect fïe. €n aïtoaec't feïjoon öat öem öietoettige fuc
Ktnte Ine* cefTie niet tot öet ïtoninftrijft beriep / fo maeftt
en rechte Dem öocö öie toaeröigïjeuö na mijn öoot/ toe ge*
üccefTie
an öc
neracï 33eït-obcrfïe ; toeïft ampt Ijem naefl mp in
itoonuan
't ftoninftrijft toeftomt. ©efe $ met öe tjoogfie
Cöeïöepö öe£ öerten begaeft / Deeft upt ïange eer*
barentöepö feer beele geïeert/i| ooft öoo?öe<Öoö*
33
ïijfte boo^fienigöepö / tegen beeïöerïupöen toiïïen
ia
toeöerom met mp berfoent/ en ört ïaet ficïj aen*
33
fien/ öat aïfo Dp in öitCrijgg-Deer/ nnbpgebaïïe
33 Öet DoogDfïe regiment beeft /öat ÖP ooft aïfoöoo?
33
fpn öeuebt bit baïïenöe rnfte toeöerom faï opreg*
33
ten. Cn inbien gp öït Üoninftrijfte begeert te be*
33
bouben/fo
betoijfï b^monöecöanigbepö en geboot*
33
33
faemïjepö / en inöien gp 't niet toiït öoen up't
33 getcontoigbepö / fo öoet Ijtt om u epgen petijfteï
te boo^tomen: toant toat meent gpïnpöen öat öie
33
becoo^fafter^ ban mijn öoot ober uïupöen befïupten
33 fulïcn / öetoeïfte aen baer fcbanöeltjft boomemen
33
te boïb^engenberttoijffeïen fnïlen/ inöien öen C*
33
33 öcïöom ben 't famen ecnö^agtig bouöen ? öie fo
beeïe boojnamenjue peeren öie mpgetronenöoo?
33
tocïöaöen berbonöcn fpn / en boo? toeïfter to^afte
33
31 fp b^eefen / na mnn
öootn ooft
fnïïen'öe betboïgen
om
öie npt te roöen. SEaet
reïigiong-fa*
33
ften niet betfcb?icften / öefe faute beeft mpjïange
33
tijö
te rugge gebonöen / en in meeröer onber*
33
mijbeïijfte
fanten geb^aebt / npt öie reïigiong-fa*
33
ften
/öie
bp
abontneen/ban begin getoeefï i$} fa
03
i$ men tot öe factitn geftomen / öe felbe bebeeït
33
öe Staten öe^ fóoninftrijft / en bouö öatboo?fefter
3»
öat öie religie ban <6oö in öe b^rten moet gege*
33
ben
/ en niet ban menfeben macb geboöen toer*
33
ben. j^n mijne goeöe b^nnben / bïijft <H5ob öen
33
^cere
beboïen / toant ift geboeïe öat mimeftrag;
33
tm afnemen / ïaet af ban utoe tranen/ en bio nu
na mijnen öooöe <0oö boo^ mp.
©aer naec berepöe bp Dcm geöeeï tot fierben/
inft(lccfrt
en ontfmgb ï^zt Sacrament en get (©Ipfeï op öe
föoomfcbe Catboïijftfe manieren/ en fïojf omtrent
öe^ m??gen^ te 3 neen / gebeeï faft en fïiïïe aï^
bp 38 Jaren 10 maenöen en 13 öagen geïeeft/ en
i^ jaren en 2 maenöen geregeert baööe.
j>

33

®oo? öe öoot ban oefen Pn'nce öie fonbec firn*
beren
fïerft nam b*t geflagte ban ©aïop£ een epn*
be/'ttoeïcftalbaer Öet begin ban regcringe geno*
men Dabben öen 25. ^anuarij 15:15:. bptijöeban
francifïugban©aïop£ b'eecfïe / toefenbe Ifeetoge
ban 2CngouIefme/bïe in't ïioninftrijft fucccöectöe
pïaetfe ban Eobetoijft öe 12. Coninft bau^anftrijïsin
ban öien name / 5tjnen Mtbt.
©an öefe Comngö öoot toaren aïïe bjeöeïie*
benöe f cancopfen feer beöjoeft / öetoijle fp fagen / öat öoo? öefeïbe aïïe faften in onrit^
fie / onfeftecDepö en ttoijffeï getacïtten / en ttat
öie gemoeöeeen öeg boïr öoo? öe ttoifïen inöcrefc
gie niet ïigteïijft onbec öe gcjjoo?faem[)qiö öe^ €0*
ning^ ban jfêabatce fouöe honnen geb?agt toecöen/
öaec tegen toacen öe 3Ligetic£ feec becbïijö / öe
toijïe fp öen beeïieten öat öe ïtoninn ban ^pan=
gicn öace fane nn toeï opentïijït boderen fottöe / öie
te bojen fuïr aïïeen beöefttec \sijfc ïjaööc geöacn.
ï}et ïieïjaem öe^ ftoning£ toert gebaïfemt ert
in een
open rof baer geïepö / en in 't en öoo? 't U*
gec
aïom
öoo^ öe <§teöen geboect / en epnöeïijft
tot Compeigne in &. Comeïij herfte geflelt / en
toert namaefê berboert tot ^. 3£enij£ / fpn Ijcrte
toert begraben in öe nerftc ban &. Cïouö*
^et fept ban oefen Jifêoniu i^ niet aïïeen bp beeïc
bïoetgierige en feer Deftige f rancopfen ban öe
ïïoomfcöe reïigie(cergep?efen/maerïjebben ozfen
moojt een ö^Püg toerft / en öen moojöcnaer een
öepïig marteïaer genoemt / öaer tegen öen ttoninït
een tiran / netter / en apofïaet / pjijfen en berheffen
oefen moo^tboo^ een feerbeerïijft/ trefeïijft/ <èoö*
ujh en bcpïig toeeft /toeten nautoeïijcr boe fp t felbe
boog genoeg fnïlen p^ijfen en ïobcn in Jjacif QefcMf*
ten /öie bier ban binnen |)arij£ opeutïijft geö^uftt
fpn : ja öe ^paué feïbé ^teft bit moojöaöig fept feec
bcrbeöen en gefepö öat bp Öe£ ftonincr fo:are fonöert
befiraft / en be fiab f ariji* bcrïof! ^abbt / toilbe niet
öat men boo? öen Coninft / öie in öoot fonöe tegen
öen öcpïigenc^eefïbaööegefonbigt/ biööen fonöe»
3&a oc$ €onin$$ öoot toeröe bafï beraebfïaegt llaginge
rncks»
öe fuc s
ban öe fncceflïe ban öeftroone/öemeefïe menigte ban
bieïöen't öaer boo? öatter geen bope tot bebou*
öinge öec gemeenec toeïbaect toare te bectoag* cefftebes
ïtanmchs
ten/tentoaremenbïebebp öe ojöentnjfte en regte
fnccfiït I en bp aïöien men öaer aftueefte / fo fouöen
öaer fo beeïe koningen / ja. fo beeïe tirannen upt
boïgen aïfet ©jobintien in B^anftrijft toaren / om
toeïfteg boo? te nomen mofï men öen ütoninft ban
jfêabatre al.S öen regtcn erbe enfuccefTenralïege*
boo?faembepö en onöeröanigïjepö betoijfm / geïijft
bem öen oberïeöen üoninft nocb bp fpn en ïebcn
berftïaert en met fpnen öoot ingerupmtbabbe/en
becbinöeröe öe^ religioniS-fafte öaer in niet / öe
toeïfte fonöer ttoijffeï in beeï meccöer perijfteï foiu
öe toefen/ bp aïöien men öen Coninft ban tataar*
re / öoo? ttoeeö?agt ban bet regt öcg ïioninftii/cr
foube toiïïen berfiooten en uptfïupten / een pöec
toa^ fpn opcegt gemocb / tcontoc en biïïirtbepö in
aïïen anberen faften beftent / fa lieten öe fcïbe
niet. toe bat men op bem eenigen bofen en qua*
öen arebtoaen fouöe toerpen. <i£n fo fyzt taiinft*
rijft bebouöeu toeröe /fo ftonöe ooft öiereïigieber*
feftert toeröen/ öaer auöcr^ öefeïbe/ aï^ Ijct Ito*
ninfttijft om gefïo^t toerbe in groot perijfteï fïaeu
foube moeten /toant betoijïe t)tt ïioninftrijft nocïi
gebeeï bp ben anöercn toa£ / fo toaren öie ftetterjS
bp baéc félom ftnaft/ maet fouöe bet ïtoninftnjft
gefcbepöen en aen fïucften ban öen anöcreu ge*
fetjeuct toeröen / fo fouöen fp fïerft toeröen. JKen
toifï toeï öat öie oprocröer£ öie reïigion^- (aften
aïïeen boo?tocnöen / om ben eenen oproer na öen
anberen aen te bangen / en toojbc t^et onerbaren
gemeen, popel baer mebe belogen. iBentoiflöat
Incarnatie of jaerdigt opfim door.
bzn berjlo^ben Coninft öen ftcijg tegen öeftetter^
J^enrl Öe VaLolljS beeft öie geefïeUlCfte te feer tot fpn epgen beröcrf baööe geboert. ^ouöcmen
geaQt/
mecnen öat aï^ men öie nu tegen öen fóoninft ban
Cn Wert Van eenen WllLenMonlCft ter öoot j^abarre toiïöe boeren /regtbceröiger toefen fouöe ?
geb^aCbt.
öe perfoon toa^ nn toeï beranöert/ maer rofïöer$
öie op*
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roctberg |>aöÖcn bacront gaer raeö en ïmenin*
ge gantfcg met bccanbcrt. tfoc fouDen fpDenna*
me ban tegte jfcancopfen WeccDig nonnen Wefen/
inbien fp eenen fa fcganbeïijften moo;t foubcn on*
geto^oftcn laten $ en op tuien mogtcii fp bat bet*
trouwen betcc gebben afê tot Den genen/ Die Dooj
De cegten en infettingen De£ Uoninfteijcc tot De
fuccejfie Deg ïioninftrijcc neroepen Ware * Dergaï*
ben fonben fp <6ob SSImagtig / Die Den Coninftban
3kabatre al£ mettet ganb Wa£ ïepDenDe / gaten
recgten ï$cece boïgen / en naer gefegiebee guïbin*
ge en beïofee Dat gp gare boojuaberen religie fou*
De befrfnttten en befegermen/ gem boo? garen Co*
iiinïi eruennen : nabemaeï De£ Coninftrijcr wel*
baecten en De begouöinge Der reïigie fofïont op
De trouWe en Wiïïige gegao?faemgepD.
3De anbere DifpnteecDen baec tegen /fufïinecen*
De men tnojle De confeientie en <0ob Den ïfcece
Uoo| allen Dingen een genoegen aen Doen / De wel*
ïtc ficg aïtijb beg reïigiong - faften ten googfïen en
meefïen
aenuame;
't gene
men De
ban<6obbmcgtige
De peticuïen
boo^toenbe
/ baer boo?
fouöen
Cgjifïencn mcnfcgenbecfeftercfpn. ^atfpfonDen
bafielp geïoben / batmenboo? alle Dingen na get
rijfte <0obeg ttagtcn mofïe : mant alfoan fouDe <*5ob
alïe Ding rpeïift en naer Wenfcg berïcenen en ge*
ben / Dat fp gaer ïeben met goeDe rufïe en b?eDe fou*
Den oberbfengen : <6oöt Die tot Den epnDe toe bp fpne
iitMc fterfte fouDe bigben / Die fouDe De fpne nimmer*
meer berïaten/Dergaïben fonDen fp alle gare fojge op
©e éo* Öcm merpen : gier en tuffegen Dat Defe beraetfïagin*
nmh üau qm geD up?öen/bieef Die nieWe&oninft telföenDon/en
SJSR bctactflaegbe fig oor met eenige Daer gp geni op ber*
SSt
trouDe/DeWijïe gp niet toifï Doe De faften en beraetfïa*
i)t\n te gingen aflopen fouDe- IBaer fo gaefï De Honinn ober*
toen noet, ieDen toa£/ (Jaaöe öe ^me ^ancöiug De Oberfïe Der
^toitferg bp Den anDeren beroepen / en Dcfeïbe op fp*
ne meeninge gebjacgt/Dat fp Den nietoen fóoninn ga*
ren Dienfï pjefenteerDen/ DieDergaïbenfcetbecbïijD
toag/en&ancgioen Der&Witferfe Urijgg-obetfien
bmntïiu De ganb gaf en beDanfttcn/ met tocfeg*
ginge/ Datgp Dit nimmermeer fouDe bergeten/ ja
gpbeftenDeopentïift/gpgabbe gen fpne en Deg ïio*
ninftcijcr Weïbaett te Danften. 3£aet na troft gp
fonber ïangcr uptfïeï tot &. CfouD/ Daer De boo^
naemjle peeren berfameïDen/ en na eeniger mee*
ninge/DiemeenDenDatmen gem aï£ een generaeï
(rol- 47.) ©£Ït-oberfïergeöoo2faemï)epDacnbieDenfouDe/ en
Dat men De refle fouDe uptfleilen / en alle De ^btatcn
Dc^^oninftrijcr beroepen/en aïïe^ met rijpen raet en
niet nefttbeetDeujn beffupten fouDe : maer De meefie
menicljte bonDen raetfaemf!e/ Dat men jlenrinban
bourbon / aï^ De gene Die Doo? o^Dcntïijne fucceffie
tot fKt Coninhrijft beroepen mare/ Den beöoo?ïpcn
eeD Doen fouDe/ onDerboo^gaenDeberfencringeDer
©e ïto* reïigie / en fo wert De Coninft ban Sabarre met be^
SSe wflliginge ban De boomaemfïc peeren boo? ïtoninn
SSSbiq ban ©janïtrijft gegroet en nptgeroepen / De^ beïoof*
mmm
De De Honinït bp fpn troume en tncojD / Dat öp De
n
iSanfc- ^atïjoÏDfte Wpofïoïijne ^oomrefte reïigie boo?lïae
njit iipt* en befcöermen/ en niet inDer feïber nocö inDcr feïber
eetoepeu/ Difcipïijn beranDercn nocö bernienmen foube : De
Seröm gcefïeïijRe ampter en goeDeren / fouDen gelijft te bo*
ten bep, ren aen tucötige Catbolijne perfoonen / uptgeDepIt
Sen Poloën/ en öier op p?otefieerbe öp anDermael/gelp
SgCC.UHt.
ÖP boo? ö^nen eer ÖP tot Öet toimftrijft beroepen
maregeDaenÖaDDe: toat De reïigie aenginn/tuiïDe
l)P fïclj miïlicïjïijR De Decreten eeng goeDen recötma*
of nationaïen Conciïn' onDectoe?*
tigen/ 'taïgemepn
pen
toeïïi men binnen 6 maenDen / fo 't mogeïnu
toate/ fouDeaenfïeïïen/ onDertuffcöen fonDegeene
anDcre Dan De Catöoïijne ^polïoïijne fóoomfcöe re*
ligtc in'tgeöeeïeConinftrijft ge^ouDen toojDen/upt*
genomen aïïeen Die pïaetfen/ toeïheDe p^otefieren*
De of hugenoten in ftaDDcn/ geïijït tuffefcen ïjem
enDenïtoninh^encinDe 3.beracco?Dcert toa^:en
Dit foube aïfo pïaetfe ïjebbeu en bebouDen tot Dat bp
gemeen betoiïïigingc banbe Staten De^Coninntijr/
Die binnen 6 maenben fouDen t' famen geroepen

moiben / anber^ foube mogen gerefoïbeert en befïo*
ten toerben/ enmerbebatooïtbefp^onen/ Dat mat
fubm en floten of nafieeïen Die men in De oojïoge
foube beroberen / niet Dan CatDoïijne perfonen fou*
Den inDenlBagifïraten gefïeït tooien/ uptgeno^
men aïlen Die pïaetfen Daer ban tin met Den oberïe*
Den<£oninK anber£ berb^agen en beraccojbeert toa^
geweefl/ befgeïijcr fouben geene in meetbendSou*
bemementen of ïanbboogben in &teben gcfielt
of toegelaten tno?ben / Dan aïïeen Catöoïijhe perfonen /aïtijt uptgefonbert bic pïaetfen Die De p?otefie*
renDe in Dabben. i€m ïeflen mo?be ooft De claufuïe
Daerbpgeboegt/ Dat De ConinnDe Doog^epDen/
pnbiïegien / boo^Deïen / b|pï)epDen en goeDen Den
finten/ hertogen/ Pairen/ Den boomaemfïen
Dienaren Der ïtoningïijnec Cronen/ De boomaem^
fïe EanD^-^eeren/ €Deïen engetroutoe onDerDa*
nen onberb?efteïijft ïjouben/ en infonberDepD De^ bc r*
ffo^ben Conincjr getroume Dienaren t)em laten aen
beboïen fpn/ en De tjanD Daer aen QouDen Dat De
mooit aen Den <£oninu geDaen / tot een eeumicïj tp
empeï Der naftomeïingen ernfïclijft geffraft foube
mojben/ en naer Dien fp Die beloften ontfangen ï)aD*
Den/ fo ftebben De finten en §&airenbe£ lioninft*
ïnften bïoet^/Ü|ertogen/ <6?aben / officieren Dec
Üoninftïijfter kronen/ Hanb^-öceccn / bibberen/
en €beïïupben/ f)em ^enrin ben 4. benent boo? fto*
ninïtban^anftrpen^abarceenboo? öaren na*
tup^ïijften i^ince/ en beïoofben en ftooeren öcm
alïe ge0oo;factngepD en getroutoig^ept / geïijït aï$
goeDe en getroume onDerbanen betjoojen aen ïja
ren Wettigen en natureïen fóoninit te beWijfen/en
Dat op öare£ i^oninct boo^gaenDe geDanen eeb /
batöpbe Catöofijïtfcöe SÜpofïoïtjnfe Öoomfcöere^
ïigie/miïDe en foube beftfjutten en befcöermen in
aïlen garen mefen / niet Daerin te beranberen of
te bernieuWen/ en Dat &p na De^ bctfio?ben ïio*
nincr berftïaringe gemiïïicöen berept i0/öemon*=
Derrigten te ïaten Doo; een b^p opentïijn concilie/
en mat iuDen feïben concilie befïoten fouDe tuer*
Den/ fpn ïeben Daer na reguïeren fouDe/ Daec ne*
ben Dat fpne iBaj. gen goettoiïïicï) geïooft en toe*
gefeptftaDDe/Dat öp toilbt toefen een ^ooftDer ju*
flitïe / en een gemeene baber fpnec onberDanen /
aïïe quaet fïraffen/ bcrebeïïie affeïjaff en / De b?o*
me befeïjutten en befcöermen / en Dat ïjp ten er*
empïe en betfcD?icuinge ban De naftomeïingen fouDe
emfleïift fïraffen De gene Die ïjem aen Den booLj
genoemDen berflo^ben ïtoninft / fo fjoogïijft ber*
grepen gebben / Daer toe fp Dan fpne JBaj. ïjacr
lijf en goet berbinDen en beguïpicïj fpntoillen/om
Dat quaet na berDienfï te Deïpen mjeften / op Dat
DeoproerDer^/ Die ^aren ftant begeccen te onDer*
Dmcftcn/ ten gronDe uptgeroept mogen mo^Den etc.
<©e eeben ten bepben fpbe gebaen fpnbe / tno;*
De na eengeïliger (temmen ban een pegchjft ge*
roepen/ Vive Henri Roy de Francc & Navarrc.

^>aer na \$ De ïtoninft opgetogen en geeft fpn
leger aen 2. gcDeeïr/ en geeft eenige flebenenfta*
fïeeïen fo met accoo^t aï§ anberfïnt£ ingenomen/
eni^ ïjem be jlab ban diepen (bit een goeDe be*
cjirame gaben aenDeEee geeft / en feer beguaem
(telt bc
lept om te fcgeep upt Cngeïanb en upt ^oïïanD fïa&
3Wfc
guïpe te beftomen)Doo? CmarmjCaf!u^eenl$iD* bejsiaoo
Der ban gjerufaïem ban feïf aengeboDen/en ging njnKjS,
pen tn
Den Üoninft tegemoet en p;efênteetDe gem DefïaD tjantien
engetftafieeï/om Daer in fpn befettinge engarni*
foen te leggen na fpn belieben 3 Dan Den ïtoninft
fpn opweegt gemoetflenbe/ geeft gefept bat gp Daec
geen getrouwer in Wiff te fegieften Dan gp eu
De fpne Waren / en fepbe Dat gp niet focgt Dant»P/
De£ ïioninftrijcr en Der onberDanen nut en Wel*
baert/ en Daecom Wifï gp gem niet Dan feec
googïrjft en groteïijft ban fpn oprecgtiggepb en ge*
trouWiggepb te bebanften/bie gp niet foube ber*
geten/ maer aïtgt^ gebenftên/ en aïfo i$ gp fon*
Der moeptcn Daerin getogen / eenige anDere fie*
Den boïgDe De boetfiappen ban Den feïben €ma
tu£ Cajïn^ / en Die bebonben gen Weï Daec
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bp/ toant beltoninftontfing Defeïbe feec goettoiï
lig en bjinDeïijft / toant ï)P ban naturen geucpgt
toa£ fpn goeDectiecentöepD te betonen / oen genen
Die ïjaec fante beftcnDen offpnebjintfc|japfog.ten/
anDcr£ toag öp ooft feec fïrijtbaec / bjoom en on*
becfaegt tegen fpne bpanDen / gelijft top l)iec en
Daec
't pag nugeefttoeDerom
pet Daec tot
Dan: Debecljaïen
fulïen.
ïDpa$toilïcn
J5eDcrIanöfcf)c

beban
3©an«f*
feit komt
met een
leoec in
L^öllauö
na l£eui&
jen toe/en
üalBai=
min.

•tïanö
jan mites
laonöer
uatet ge*
'et.
Claeefo!*
laten tot
©cumm
jetiangen/
enUoo?t$
tcquar»
tra,

|êtl)}pm
ben
pan
Öüaue
iftnjfrrc;
;uenaer
luit ben
| ïöüocaet
jan tien
Ianoe ban
lljoliana/
Ijtmbe;
rtageitüe
fiat fijn
< anö ban
Uitena
miechjas
tarisges
Wt.

faften ftomen : booj Rebben top gefept bat Debet*
cenicljDe p^obinticn tot Dnc plactfen toeröcn aen?
gebogcen / aï£ namentïijft in't oberquactiec ban
oMöetlanb / in l^oïIanD ontrent ^enfDen / en in
ï^iefïanD / baat m 't obecquactiec boo;*f3. gefcïjiet
i$ I Ijtbben top cen£Dee!0 becöaeït / #ebben ooft toat
ban ©ncfïanD betmaenD/ fuïïen nu betfjaïen toat
ontrent Defe tijö inïfoïïanDen ontrent ifeufben te
Doen i$ getocefL ®etoijïe De $?ince ban patma na
't baD te Spa gettocften toa£/ig Den <0?abeban
S)angfeït met beeletuptecen en ftnegten genomen
na ïïofenDaeï/en aen een anDecfpDequam&pmet
een Ijoop oojïoggboïft ban ^ ^ectogenbofcï) af na
^emect/2Sommelcetoeect en na ifeuföen 't toeïft
ÖP boo^ cecfï ban becce beïepDe / en De abenuen
of aenftamfïen befette / om te toeecen Dattec geen
bictuaïie fouDe inftomen / De Staten Die in Defe
tijö toepnig boïc te beïDe ftonDen brengen om Dat*
fe De fcontiecen en pïaetfen baetom mofïen befetten/
en niet toifïen boo^ eecfl toaec bp Oenen toiïDe of
toat öp in fpn fin DaDDe/DeDen De pïaetfen alom
befetten met gacnifoen en DeDen beeïe fcontiecpïaetfen fïecften/ met fctjanfen en fo?ten boojflen/
en tot Directie ban Dien toacen gecommitteectSIa*
fan f auli/^icftgianfó. Honft/ en98lb?egtban
üoofen : toant Daec toerbenfeftecefo?ten gemaeftt
om Eoubeftepn Die tot feec gcote ftofïen liepen /
ban gelnftcn te Sïeetoijft en ïöecften : om ï©o?cum
toecöen païiffaDen gemaeftt / toant men bebont Dat
ÖP eenen aenfïag op 3©o?cum baDDe / en Dat &p
eenig betfïant öaDDe met eenige foïDaten alDaec in
gacnifoen ïeggenDe/ Dan toecDe tijDcïijft ontDeftt/
en toecDe bet lanD ban ^lïtena onDec toatec gefet ;
en Daec toerDen Den 8. ^funpttoee foïDaten Dienen*
niffe ban De beccaDerpe öaDÖentotJ©o?cum eecfl
getoost /Daec naec 'töaoft meteenbpïafgebou*
Den en boo^tjS gequactiert/ en De quactiecen op De
boltoerften geftangen / en tuag nocö eenen €cafmu^
genaemt meDe tot 3©a?cum gebangen / Detoeïftc
inDen ^age becboect toecDe / om alDaec b;eeDec
gecamineect te tuecDen. 5^e <D?abe banj&ietoe*
naec Deuieïfte ban fïjn Dupgbjoutoe toegen ma^
toeftomenDe De fïeDe ban 3Bo?cum met {jet ÏanD
ban uitena / betflaen ïjebbenDe ban (jet onDec^
toatec fetten ban 't ïanD ban SWtena/ fonDec Dat
DP toeï onDeccecljt toa^ ban De^ bpanb^ boome*
men / font fpncn 3&?oft ban l©o?cum/ Jiaatbeu^ De
Cafïco in Den ï|age öem feec beftïagenDe obec 't
feïbe / Defe aöDjefleetDe ïjem aen Den i^eecc aDbo^
caet ban ^oïïanD Mt. gjoïjan ban ^ïöenbacne^
beït/ Die Öem boo? anttooojDe fepDe/ en Daec na
ooft fcöjeef Dat 't gene geDaentoa^/gefc&ieDcuDt
goeDecgenegentïjepD tec beïjouDeniffe ban fpne fïe^
De ï©ouö?igf)em/Daec op De boo?f5- (6?abeDen i.
gjuln' ftilo veteri , boo? anttooo?De fctyetf Den nab^ïgenDen btftf f Daec in ijp nocö betoonDe geen
boïftomen genoegen te öebben met öet gene Den
boo?f5. ban <©ÏDenbacnebeïtDemontboDen en ge^
fcl)?eben IjaDDe / toant Den bjief ïupDe aïDu^.

mijne troa we goede bewefene dienften. Gevende u
te bedenken of dit is geprocedeert na behoren. Dat
fulks van den vyan den ons wcdervoere, mollen fulks
lijden , dan de vrienden is 't befwaerlijken te gedogen. Dit fal u believen den Heeren Staten van Holland met gelegentheyd voor te dragen , ten eynde
fy weten mogen dat wy dcsfals geen vernoegen konncn hebben 3 en on* infonderhcyd fulks meer verdriet ,als allen verlies hier bevorens geleden &c.
Voorts recommandeert hy hem de vorderinge fyner
fake , daerom hy fynen Treforier aen den Heeren
Staten generael hadde afgefonden , en ook dat fynen
Neve den Grave van Valkefteyn foude mogen bekomen de commiffie van Chriftoffel Wolfs zal. Ruyteren, leftelijk fchrijft hy dat de brieven uyt Gelderland en van boven komende , 's daegs te voren vati
den vyand omtrent Rhenen waren bekomen , fulks
dat hy gene fekere tijdinge van de gelegentheyd daer
boven hadde , verhoopte niet-te-min alles goets.

$fee upt i$ naecmaefê tuffcöen De Staten ban
^olïanD en Den <&?abe ban «Éietoenaec geftanDeït
ban öet ftopen ban De fïcöe 2©ouDcicï)em en fjet
ÏanD ban Altena /Dan Daec biel niet afbp'tleben
ban Den feïben <të?abe : maecnaDe^^abenDoot
Öcbüen De Staten ban ^oïïanD 't feïbe ban De <6L?abinne
geftogt I geïijft tec geïegenDec tijD fal toec^
Den becöaeït.

%\$ men nu bemecftte Dat oe£ <6^aben ban
IBan^feït^ boomcmen Daec toe flceftteomDeflaö
ban ÜeufDen te benautoen en tebeïegecen/enDat
Daec binnen commanDeecDe Cf)arïe^> De Eebür
i^eece ban jfamac^/ Die aen De geeommitteecDe
ban De Staten ban ^oïïanD/tot aioubefïepn toe^
fenbe/ om De fortificatie alDaec te bojbeccn/ ge*
fcö?eben treeft Den 18. Sfunij/ Dat fp fouDen toifc
ïen befo^gen Dattec eenige betaïinge binnen fouDeSf««
gefcïjiftt toojDen tot bejjoef ban De foïDaten Daec ïeffi?
m gacnifoene ÏeggenDe /eec De paflagiemeecbenaut meer bom
toecDe/en Dattec ooft eene merfteïöftefommefouDeffiS.
tooien gefonöen tot boïmaftinge ban De fojtifïca* ten,
tien / Dat anDecg De toeeften niet en ftonDen bok
maeftt tooien /ftp fcïmjft meDe becftontfcljaptte
fpn / Dat De tcoupe De^ bpanDjS ÏeggenDe tot Ho*
fenoaeï/ befcFiepöen toacen te ftomen ïogecen tot
Skïbuceïj / toefenDe een Dot?p gelegen Dtgt bp ^euf=
Den op De ouDe Mat$ / toaec meDe De paffagie
ganfcöeïijft fouDe onftïaec baïïen / tratfe Daecom
o?D^c fouDen fïeïïen Dat De betaïinge bp tijtg Daec
binnen too^De gefonDen/om aïïe muptecie teboo^
ftomen / öp fd^tef ooft aen fpn «Écceï. obec aïïe
De geïegent&epD ban Dec fïaD/ en namentïijft ooft
W getaï ban 't fttijg£boïft fpnDe tuffeïjen Deooo
en 1000 man/ maec niet aï^ fulft^ beftoo^De / om
De pïaetfe met getoeït tebefcöecmen/DattetDaec*
om noDig toa^ ïjet gacnifoen te becfïecften / tm
mmff en met 2 compagnien / en becfogt Dat eene
ban Defeïbe mogt toefen Die ban i^ecaugiece/ en
aïfo teïfte cepfe aï^ De betaïinge geblaft/ appacen^
tie toa^ ban eenige aïtecatie/fo toiïDe f)P toeï Dat
men alïenrfteng eenige becanDecinge DeDe ban com*
pagnien/ en Dat fo ca£ ftet ftonDe gefcïjieDen/
noemt ooft De gene Die ïjp meent Dat Daec befï upt
fouDen Dienen /nopenDe bibjeg en ammonite ban
oo?ïoge fctftüft öp Datfe ceDeïijft toacen booten:
maec aïfo men De foïDaten gefïaDig met bo^ftcupt
mofl onDecïjouDen / en Dat Daec Dooj Den ftoon ( rol. 4».j
becminDecDc/ fo bont ftp toeï noDig Dat men bp
ERentfefteen hooggeleerde infonders goede vrint, gelcgentfjepD Daec nocö 20000 ponDen binnen
uwe fchrijvens door onfen Droft Matheus de Ca- font /De bpanDen (fcö^öft DP) DouDenöennocöak
fint^ in eenen Doen en bectoagten meec boïc en nig
ftro , hebben wy ontfangen , en de goede genegentheyd tot behoudeniffe onfer ftad Woudrichem ver- gefeïmtj*/ fo Defeïbe ftomen ( fc&ijfc ÖP) toacen
nomen , en bevreemt ons niet weynig datmen der fptoeïgecefoïbecct &en te bectoagten en aï te Doen
Dat in öace macljt fouDe toefen / tot öantïjouDin*
geftalt ons land Altena dus ganfchelijk in den gront
ge
en befcöecminge Dec feïbec ffab /Die öp Doopte
verderft en onder 't water brengt , min of meer!, of
het verbeurt en vyands goet ware , fonder ons in met OfcöDeg ïjuïpe toeï te betoaten f aï^ toefenDe
defen te kennen of eenigfins daer van te verftendiDoo? De toeeften alDaec gemaeftt toeï feec berbe*
tect / en fouDe niet ïaten 't feïbe toeeft bo^Dec te
gen. 't Is immers eene komke hope , diemen my
geeft tot wederloninge van
dan kbaerhevd , voor
Doencontinuecen: biDDenDe Datfe Daec toe met ee*
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mg ftïepn middel moebten tooiden gefecouceect /
toe continuatie ban De foctificatien : boo?t£ fon*
Defe tiiTïe foldaten bjoutoe uut / en begeecDen Dat
men De febipperg bebeïen fbuDe Daec gene tocDec buis
nen te brengen.
<^aet na öceft De bpand met feftete palen bet
toatec Doen toe palen / en Ojagte feftec gefebut op
DelDaect / om te beletten Dat men Die niet tocDec
fouden upt toinDen/ Die£ niet tegenfïaenDe 51J11 Daec
ttoee jagten mettunmec-IupDcnengereetfcbapo;e*
fonDcn otn Die uut te toinden/maet bermit 0 De nacbten
ftojt maten
fo datf'e obec
ucenDagen/
niet fton*
Den fo
toetften
/ aïö /toefende
in De ttoee
ïauftfïe
en
Dat De bpand met f\m gefeïjut fa Dappec fc&oot / fa
Rebben fp Daec moeten uptfebepden en reiocffeóta
tof detom geftcect fpn / en Rebben fulftg boo? eene
tgd moeten in fïen.
&m
3Detoijle Defe faften bajï m Rolland gefcljieDen/
SSar ^ $ ^n ^ccï* ocn *» 3W me£ Öaefï na Ee*
faiitrcitt land getepfï/en aïdaec ojdje gefïeït op Debecfïec*
mcciauö ftj'itge ban Den gacnifoene ban £)ofïendc en ban De
öaKui fortificatie aïdaec / Detoijle men meenDc Dat De
geo?tee»' bpanD
Die een
©ïacnDecen
gefebiftt
badde / Daec
l)ct Deelboïjcna
ooge op baDDe.
&pn <£jccel.
(tcïDe
ia Eeïand goede o?dje op alle faften/ en beceenigde
Daec becfebenden ouefïien tuffcljen WcnemuuDen
en !Biddelbuccb/en i$ Daec na toebccom na^oï*
land gecepfï / etc.
^e 43?abe toel ban B>an£belt betfïaenbeDat
fpn Cjccel. na EelanD toag gccepfl / fjeeft bent
pecfoonïijft na '0J|ectogenbofcb gebocgt/ aïDaec
Öp/nopenDe De belegecinge ban ifeulDen/raetge*
Öouden beeft. <£enen banDcc $oot tec felbcc tnd
aïDaec gebangen fpnDe / beeft beeïe toeten te bet*
nemen ban 't gene Daec omging / Decïjaïben ïjp een
nïepn bnefften upt fpne gcbanftenifTe fcb?eef / en
Dooj önlpe bancenen/toifïïm'tfeïbetebefteïïenna
galland.
*$h\tfbbz
lytt pnncipacï
geften feecinftïepnt*
je#
geboutoen
en met
een ftïepn ïettetften
ffcan*
copg gefcö?eben / geïp men gemeenlijk in bete
gecDe
fïeden (IetIjierte bp
bejleïlen
top bebben
't fclbe
getcanfïateect
toilïcn ;boegen/
en i£ ban
de
fen inïïouD.
MYn
Heere de Grave Charles van Mansvelt is
ban %
ban bet
hier tegenwoordig gearriveert met de Gedeputeerde van defe ftad , met volle magt van Parma
jjloot upt
otn de ftad van Heufden te befchieten , hebbende
Hi«
gebanftcntj*
ban
tot dien eynde gefchreven aen 't ganfche Kempen'Sl^ettOï land om d'ammonitie van oorloge te voeren , hy
genbofch/ verwagt van ure tot ure iS ftucken gefchuts , behalnopenDe
De belege* ven die hy airede in 't velt heeft, en zooovoetknegringe ban ten tot verfterkinge van fijn leger , fo ik verftaen
HfeusDen.
hebbe van eenen mijnen vriend , hebbende 't felve
verftaen uyt den mond van de Gedeputeerde , doende hacr rapport aen de Magiftraet van defer ftad ,
het welke ik niet hebbe willen laten u te verwittigen in aldernaerftigheyd , ben feer droevig dat ik nu
niet wefen kan binnen Heufden , tot fulker goede
gelegentheyd , maer ik moet van wegen mijne gevankeniiïe de patientie hebben , vande welke ik hope metter tijd verloft te worden , hebbende mijn
Heere van Helmont, Gouverneur van defe ftad 3 my
belaft de hand daer aen te houden , hebbende hem
geremonftreert de kleynigheyd van mijne middelen
van wegen 't verlies mijner goederen voor 23 jaren,
hy heeft my veel gun ft belooft , ik fal fien of de
vrugten volgen fullen , my van ganfeher herten-bevelende inuwe goede gratie , bidde ik den fchepper , mijn Heere u te mainteneren in goede voorfpoet , in fyne waerde en feer heylige befchermingc. Uyt de gevankenifle van 's Hertogenbofch , den
2. Augufti 1 589. onderftont , u geheel gantfeh dienftwillige,
onderteykent
van der Noot4

'c Opfchrift was , aen mijn Heere , mijn Heere van
Barnevelt , Advocaet yan Holland.

DC teece ban jpawia ö^fc ooft trot $eufben
i bjieben gefc6?ebcn / bepDc ban Den 7. %\\gufïi / genoeg ban eenen mbouben aen fun €rcel.
en
met Dibecfctje
gefonDen upt'C^eufoeii/
inboudenDe
Dat Ijppecfonen
adbectentieliadDedatdebpanD
baefï met bom foudc becfïecht tooien ) dccljalbcn
fo fijn €jcceïï. ben-iupDen ooft fuffifanteiijit toil^
De becfïecften / en ben-Iunden met eenen fcïjïcïten
noottoenDige betaïingc / Dat bet in gcendec manie*
een morijt uptgefïcït nocb Diïapecct toojDcn / en be*
Öoo^DeDe tegentooo^Digc gcïegentbepD mctbecïoccn
te gacn/ fpnDe den toecbafë nocb daec toe benuaem
en ïicljt te paffecen / fo bP bem Defeïbc acntoijfc/
bectoaebtende Daec op anttooojde om met Ijare
maebt Daec toe gepjepateett te toefen / fcbjijbeuDe
bo?dec orn betaïinge tefenDen /DetoijIeDe folöatcu
toat geDebaufeect fpn / en ïtcbtelp tot alteratie
fouDen geraften.
<&& Dit fc!j?pben i$ fpn <t£ml gecefoïbeert ge*
toeefi Daec binnen te fenDen De Capitcpncn $>ku
tenbucg/ ^?upt/ en Appelman/ metbaerbolft/
Daec ban bp D'adbectentieaende^eeceban5fama
treeft doen doen: bet geit acngaenöeboo?dengar*
nifoene i^ bp toiffeï Daec binnen gefonden/entoeï
befïeït tot goet contentement/endefeCapitepnen
fpn ooft geld gegebendatfpeontentementbaddeu/
en meenden ^tt foude de^ andecenöaegjT^nagtö
den 1^. Bugufli gefebieden/ ten toace daec bec*
bindecinge toace of dat de bpand tot 3©aeïtoijft
quame / Daec toe fpn C;cc. fpion^ uptgefonden
beeft om alïeg toel becfcftcct te fpn / fouden lyct
uom'gmtddaecbginpïcpten of d?immeïaet^ fc&
pen Doen gaen / en tegeu^ Den nacljt Doeu ïoflen
aen De booge bmggc ban ïiappcï / en dan boo?t£
te Doen maecbecen na.^eufDen / De bpand badde
al De febupten en piepten ban Rappel na &?o\v
geïen gebjaebt / en baDDe booptoerft ban piepten
en febupten ; De abontuciec^ badden 7 bcïc-fmft^
ften^ / op toagen^ te Bloencn gefïen.
5^en 14. ^ugufïi tooide op 't buu^ te ILoubc*
f!epn eenen ban De compagnie ban ban MSecbe ont*
balfl Die gcoote tufolentie tegen Den Ulteutenant
beD^eben badde / en een ban de compangie ban
Eiec/dte firn mede foïdaten tot muptecije geinci*
teert badde / toerde opgebangen.
<&m 1$. '£mojgeng fpn ttoee fplon^bp fpn <0jc*
cellentie toedecom geftomen / en rapporteerden
Dat Den bpanD met 24 baenDe!enennoeb34baen*
Delen Daeg^ te booten na midDag toa^ geftomen
tot JBaeltoijft/ SSaecttoijft/ 23efopen/ lïappcï.^og
De baenDcfê toacen feec f toaft / en bet toacen De
compagnien ^pangiaecDen en ^talien Die omtrent
^finttoecpen genoegfaem gemutineert/ gelegen bad*
den. «&p badden bp baec omtrent 350 toagenj?/
7. beltfïurfteng/ en bertoagten 4 dobbïe ftartou*
toen /en ttoee balbe ftartoutoen / en Dattec binnen
Den 25ofcb becï ^lepten gcreet toaren. ^0 dattet
boomemen ban Daeclj^ te booten na ïiappcï ge*
beel belet toag/en toecDe bp fpn €rceïlentie met
Den <6iabe ban ^obenïo / den <6ouberneuc 23oj*
tit$l <£oïonncI2Saïfouc/ Den 5tDmiraeI ©ubcn^
boojDe / De peeren ban 3Cfpecen De ï^ccee ^auïi
becaetflaecbt/om te befoeften en te attenteren of
men 't bolft obec eenen anderen tocrij binnen
heufden foude ftonncn brengen / namentlijlt ban
ll^ojcum tot ©een / en ban Daec binnen^ hmos
aebtec^elbucg Doo;/ en fo op ^tt fcattcnDijjt'ften
bp i|eufDen / 't toelft nocb öien abond foude be*
foebt toojden / aïfo men b?eesde bp aïdien men ïan*
gec bectoefden / dat men daec geen bolft in foude
nonnen geftcijgen / tot conbop foude gebmpftt
tooiden de guarde ban fpn ^vcd. 't bendel ban
O&aef
/ 't bolft ban
becneueQWL)9$
25ojctt0 ban
/ banSaffau
Jtëepbenbucg
/ eenDendeel<6ou*
ban
't baendeï ban <£apitepn 25acnebelt en andere.
&o ^tt becaetfïaecbt toojde i$ \}tt te toerfte ge*
fïelt / en fpn «Cjccellentle \$ feïbe in pecfoon mede
rtaec ïDojeum getogen om allcg te beneecfligen /
en \$ felf^ met De andere peeren op 't ejrplotet
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gctoccft t en ïjoetocï bem ooo? lafïe ban öe Staten
Dan ^oïïanö acngefepD toetDe / öat bP fïcö op geen
ïjaferöcu£ erpïoice foube bafecöecen/ foié Dpban
Den feïben toc&t niet te öouöen getoeef!. Want
3[oan f auli sjepjeffe laf! Daöbe Dem ban toegen be
Staten ban Mlanb aen te feggen en te becmancn/
öat b» Dem op Den felben toc&t niet mebe fouben be*
geben/ ban $auïi fcöjeef baec na aen Den Wbbocaet
ban ^oïïanb obec/ Dem fitïcjc erpjeflenjft aengefept
te öebben/ oat öet De Staten niet toel fouDen nemen/
Dat Dp in 't inbjengen ban De foïDaten in ^eugDen
ïjem petfoonïift fonDe empïopecen/ enbattecpreter
decorum toag / en tot Diminutie ban fpne autoci*
tept / ccnfïicb becfoebt Dat bP Dem baec niet bp boe*
gen fonDe/ maec Dat feu excellentie Dactam tuetDe
ïacïjenbe / en boïcDbe ebentoel 3ijn fin.
©act Ito*
Üct gebefïincecbe boïft / fo becce geconbopeect
JKSÜ^ 5P"öe / Dat men meenDe Datfe upt aïïe perijcftel
Ktnneit toacen/ fo $ fpn <£ceeï. met De ®eecen en bet con*
Strotten/ boptoebetom gefteect/en meenbe Datfe aïleg fonDec
™c^"tseenigcefcontce en onbefcbaDicïjt in De fïaD geftomen
fiSfito^ toacen/ geïijft ooft aïceeDe na Denüfagegefcftjeben
oen ban toa£ : Dan '0 anDecen Dacc£é bccfïont men / Dat Deg
CS bpanojTtupteten Daet onbèc genomen toacen / en
sentitecïÖaDDen baectuffeben xoof3o Dootgefïagen / enee*
i"ae se* nigc gebangen geftcegen/ onöec Detoelfte toacen ttoee
hangen.
Stuptenanten/ Daec ban Den eenen genaemt toa£
SHett ©ieterg. SLieutenant ban Capitepn §?eué/
öiefeeegepjefentoecöe aïgeen b?oom foïDaet/ Öeb^
DenDe ban Den beginne ban D'oo?ïoge geDient / en
meöe€apitepn 3|an $cftel/ DietoeDecinï|eugDen
tmken toilue bp jijn boïft Dat Daec binnen ïacl) /
öocöDn'ebenöeïen
toacenj Capitepn
Daec ban Appelman
binnen genomen
met ttoee <£apitcpnen
toag
met omtcent 30 man ban fpn baenDel Daec bupten
gebïebenen onbefebabiebt Daec ban genomen/ ook
toacen een deel ban De compagnie ban Capitepn
i^eu$ en ban ©ïettenbucg Daec niet binnen gefta*
men
/ bocb ÖaDDen Oen met De bïucbt gefaïbeect.
©atfïiti
Zijwgxcel acbtenbe Dat met tiet boïft Dat Uin*
't teef!'
toag / öe
genomen
nen ^eugben
tob;*
genoecb
betoaect
en becfeftect
toagfïab/ boo?
Öetoijïe Dat
geen bictuaïie gebjeft toag / 't boïn betaïinge ge*
öaen/ en bolc genoecb in toag/ ïepDein beltbecatie
öetoijïe De bpanD nu aïïe fpn effojt om $eti£ötn Dab*
Dé/ Dat menattentecenfouDe/ De fcfjang tegen ï£e*
meet obec te fteijgen / en fo Den 25ommeïcetoeect
te bcb?pöen / ïjet toelft bp fommige geaebt too»ö
feec toel om Doen te toefen/ maec toecDe bebonben
öat (jet fouDe mangelen aen boïn/ Detonïfpn^rcel.
obec 1300 man niet bp Öem öaDDe/ acngefien öct
boln Dattec becfcö?ebcn en ontboDen toa^ / toel
4.00 fiecn belöoojben te toefen/ maec toacen nocfj niet
gehomen, #en 16. ^ugufli na mibbacö nuamen
c enige önp^ïupDen aen fpn «HJcceï. Magen Dattec
4 of ? baenbelen foïDaten boethneeljten omtcent
ieecDam toacen geftomen/ Die ban De öopen ban
5>eöenft duamen : fpn <£ccel.fonb Daec patent/ om
ttoee ban De felbe baenbelen te Doen nomen boa?
<£o?cum/ en D'anbecop DcDojpen Daec omtcent/
Daec men Die logecenfoube/ banale men metDepa^
tenten bp Öen quant / öaDDenfe ïjen felben al tec ne=
öecgeflagen te3Leecb?ouft en teMibbclftop en toiïben
öaec bhjben / fonDec De patente te toillen obeDiecen /
feggenDe fp toacen nu geftomen tn't ïanD Daec De
ftar^toieë/ Daecbegeecben fp&entecefceeöecen/ en
gelijfte p^opoofïen / toaecom De öup^-lupben Daec
ontcent Daec bpben anDecenbcgonben tebecfame^
ïen / en i$ men in b^eefe getocefï Datfe baec op gefïa^
gen foubenöebben/ DaecomfpneCcecï.DaectoeDec
gefonDen ftceft / öat menfe Die nacDt fouDc accom*
raobecen ban bkt en ftofl / en Datfe De^ anDecen
DaeeD^ fouben ftomen Daecfe ftm Cceel. ontboDen
en beïafl öaDDe/ omfoDeöuu^-ïupDentec neDecte
fecten/ toant men De foïDaten toel ban Doen öabbe.
^ijn oEccel. beecbicöbe ooft tecflonD een ïjellebac^
öiec af aen be ^eeeen ïïabe ban ^tate / ten epnbe
fp tecfïonb o?D^e fouDen f!eïlen / om Dit boïft Dat fon^
Dec geïö toa^/ onbecïjouD of geïb te Doen bebben/
toant men in Dfe wnjwn?tuce De foïDaten aïöaec toel
IV. Deelt

ban Doen öabbe: Daec ^uamen öoftbiec baenbelen
foïDaten upt €>ofïenDc/ nietoe foïDaten / en nocl) toaj*
Daec geftomen Ijet benbeï banlBocgau/ Detocïfte men
binnen 43o?cum gebeïïetteett ïjeeft 5 menbectoacDt
ooft De cuptecen bali ïiijnfïfte en eenige Die met
&eï)enft getoeef! toacen ; De benDelen Die upt int
Soojbet quactiec ontboDen toacen / toacen ooft öaec
geftomen/fuïc Dat men meenDe Dat men binnen ttoee ( Fol. 49J
Dagen foube De boojfj. fcïjanfe tegen obec ^emect
met getoeït aen te taften/al^ ooft een fcïjanfe Detoeïfte
De bpanD op Den ItDacit cpDenDijfttoa^mafteuDe/
Dienocö ftoaft toa^/ en foube men Daec m eDe ooft
coinmanDccen obec De ïjalbe maen tegen obcci^e=
meet : Daec too?De baf! obec geDifeouceect / en aïljóe*
toel öet feec Dangeceu^ bp eenige geïjouben toerbe/
Den bpanD eenige fojten met getoeït af te nemen/ fa
toecDe't felbe bp eenige $f eetcn/en beeïe Capitepnen/
al^ ooft bp Die ban bommel / en bp De fpion£ Die upt
getoeef! toacen/ Doenïift gel)ouDen/ fonDec beeï boïft^
te toagen. %&t <Öngeïfe tupter^ en Die ban JiKacceli^
S5aï toacen Daec mcDc geftomen / en De paecben bin^
nen <6o?cum geeommaubeect. ^ems.Wug. '$&
bonb^ fpaDe/ beïafïe fijn <&£c. De geDeputecrDe/ Datfe
in aïDec öaefïe boo? 4000 manb?oob cnbiec fouDen
Doen geceet maften boo? 4 Dagen/ en Dat De beifte De 3*
anDecen Daegé '$ abonb^ mofl geceet toefen/ fo Datfe
al De b?outoct£ en bacftecö te toeeft fleïDen / en toer ö
ooft om geïö gefetj?eben/eh aïïe^ in Dec fiaefï feccetcïift bah a&afa
geceet gemaeftt/ Dat tot Defe fafte nobig geagt too^De.
^en xo. Hlug. i$ fijn <£cceï. met De anDece % eecen
Deert fljit
met alle 't gene men nog te toege öabbe nonnen bjen* fau l)nfax*
gen/gematcljeect: en na Dat Den <0?abe ban ^o&enïo felben feet/
niet tegen*
met mecfi aï öe tcoupe langen tijb boo? gemaccDeect b-'nnantiia
toa^/ i$ fijne Cceeïï. feïfiö m pecfone gcboïgt / niet te? ftaenbe De
genfiaenbe öat be gcöeputeecöc bec peeren Staten
Dooj
ban ^oïïanö fï|ne Cccel. in 't lange gebeöen Dabben bage
f)cm alle
gen
öte
öe^»tate^
't felbe niet te toillen Doen/ en DctaffcDepö getoeef!
DaDDe/Dat fijn ^ceeï. te ^ectognen of Daec omtcent/ toert»
laf! ban
fonbec De cibicce te paffecen/ bigben foube. <£n öceft geöacn,
men ban meeninge getoeefï / De öaïbe maen booj $$&
meet tn te nemen / Dan i$ öoo? faute ban bolft niet
ftonnen geDaen tooien / en ooft op De 0?ie flupfen on
Den Dijn een ttencbee te maften/ om Den bpanD Den
bojöecen inbal in De 25ommeltc-toeect te fïutten/aïfa
bp becïengeraöenenbecftfóetttoa^/ Dat De plaetfe
Daec toe feec beguaem toa^/Dan ftomenDe in Dec nagt
op Defelbe plaetfe / en beginnenöe te toeeften / ïjttfc
men bebonben Dat Den Dijft fo Dect toa^/Dat men met
geen fcDuppen nocD fpaDen Daec in ftonbc ftomen / en
Deeft men ban Den ganfeöen naeDt geen ttoee bost
Diep ftonnen gcaben/cn boben Dien té De plaetfe be*
bouöen feec onbequaem/en al Daömen Daec befctjanfl
getoeef! / niet Doubaec / gemceft t Den bpanö fijn aen*
ftomfïe aen aïlen ftanten Dabbc/ fo Dat De gene Die
DiencaeDgegebenDüDDen/ toel befebaemt toacen cit
toel obecgeDaeït toecben; en Den Dag ftomenöc/3ijn fp
toeöecom bectcocftcn niet fonDec petijftf 1/ Dog fonbec
eenige fcDaÖe / en $tjit De cupter^ toeöecom tot <0o^
cum/ 't boïft ban ,ïBo?gan tot i©cuö|ieDem/ be fom*
mige tot 3loubcfïepn / en be anDece vïgiigeïfc toeöec*
om in Daec feljepen geaecommoDeect gctóo?örn .
%\yn CrccU. nu tocpnig appacenticficnbeom öe fockt öe
SÖommcïce-toaect te beb?ijDcn/fuf!ineecbe Dat ïjet nu Hoerct te
meec aïg tijö toa^ om te letten op bc i&icïre-toeett/ betfefeerert
toap; DecDaïben ban meeninge / om ben obecbaï inbt banbs
(Cieïte-toecct te beletten/ eeufeöan^ te maften om* Ctelretcent ©acift/en nocD een febaug op De ©oo]n/en nocb byanöjn»
een becbe feban^ op een anbee plaetfe; eutoa^fïjn
^Cceïï. ban meeninge De£ anDecen Daegjl na 23oin*
mei te bectceeften/ fouD fijn fouciec boo? ljenen/en be*
geecbe Dat De gcöeputc* cDe mebe teeeften fouben : De
geDeputeecDen f!onD fuïft^ niet aen/ Dat fijn €rc|ïï.
na 23ommrt teeeften fouDe / DeDen Daec befte om fjjn
«Êrceïl. ban Die ccpfe te Dibectecen/ DoebbPÖocnöe
ben toel / maec DeDe fijn epgen fin ; Decbaïbenöe p*
öeputeecöe ooft fcD?ebeu aen De Staten/ aï^ öat fijne
«Êcceïïentie na ïjaêc Dunften niet alleen fijne autori*
tept te fto?t DeDe/ maec Dat Dp ooft fijnen petfoon te
licötDafetDeecDen/ en confequenteïijft toel meec : fp
ftïagen Dat fp öaec te ftoaft 51311
/ batbegcoottoieb*
Ï5c
tipjrpö
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47° tigfotpb ban bec fafte töcï betcpfcbte bat bc Staten gen / bat ben bpanö eenige piepten en ponteit
©eenene*
SSSe
a^acc UP occ banb quanten / ten mmfïen eenige ban tot 23|afteï öabbe/ toaecom öp becfeïjepben peft
graten bcnlupbcn / om fa met ooojgaenbe becaetfïaginge en en teec-tonnen öaöbe ontboben om biec-baeftenjS
af te maften / om beg bpanb^ aenftomfïe maï^
jjjfli" beïiucratie coHegité-getoijfc be faftenteobecïeggen/ ftanbecen
te toaccfeïjoutoen. ©oft öceft fpn €^
fSSi
en ntet nteecbec autocitcpt mn <£rcelï. te beueïen
fci)?tjbett ïjem fa niet te ïjafecbccen / Blagen ooft baec gebeeï ceïïentie een gcoot aentaï boecen bp ben anbecen
Sten in J°noei: öcï0 te fitten/ baec boo? be fojtffteatien fo tot op ontboben/ en öabbe Hm naefï-ïeben ^fiugufïi
jfoihmh Houbefïepn aï£ eïber£ niet ftonben gebojbect nocij ■& nacïjt^ een gcoten boop bp ben anbecen. <^e 45?a^ jj@ut&t«J
boïmaeftt toerben : fpn Crceïï. en b' anbece peeren be ban ^IBan^beït aïïe geceetfeïjap gemaeftt ïjeb^ öet^pan
ftïaegben ooft feec bat fp niet ftonben uptregten bp benbe om tec feïbec ti)Q be fflaie te paffecen / i^ baec sta,£lt,ei»
faute ban boïft en geïb/ toant fp boben ia of 1300 een gcote alteratie onbec be &pangiaecben gebaï* mete-Rta
man ten öooslïen baec niet bp ben anbecen babben f ïen / betoeïfte in geenbec maniece be JDaïe toiïben i»eert»
baec mebe fpn Cjcceïï. brén tocijt gebaen babbe /en paffecen: fp Rebben aïlebe nacïjt eenen gcoten almeenben bat bP toeï bp be +000 fterft foube fpn ge- ïacm gemaeftt met roepen / tiecen en fcöieten / in^
tocefï / maec be^oo^. quanten niet / en 't boïft ban boegen bat be <6jabc ban ï^oïjcnïo / bie met eenig
<£lant toepgecben ben btenfï te boen/foCïant ftfaeefi boïft tot ^ectoijnen ïacö / niet anbec^ bermoe^
3ijn €rceïï. fcb?eef aen ben <8jabe ban fBeurg om be / ban batfe be J©aeï paffecen fouben / en ge*
boïft / babbe ook aen ben (£?abe ban ^oïntgom bolh buecbe ben aïlacm tot ben öacb toe / baec upt
gcfcbjeben / betoeïfte fonb ttoee nietoe compagnien/ niet anbec£ i^ geboïcïjt/ ban bat be ^pangiaec*
bepbe omtcent 100 man fïecft jijnbe / en fcb?eef geen ben fubijtenjft tjet geöecïe <©o?p en liafïeel ban
boïft meec te nonnen raiffen/ en batfe baec eer boïft ^aftel en anbece ïmpfen in bjanb gefleften licb*
upt^oïlanb ban boen ïjabben /toant beeï boïftg op ben. 3^en 1. ^eptembu^ iffec eenen ban ben bp*
be fcljepen toag/ en dabben be bpanben ooft gemepnt anb fmoigeng bjoecï) obecgeftomen / betoeïfte ge*
25iecbïiet te impo?tecen / 't toeïft öen gefaeïgeect ecamineect jpnbe/ becftïaecbe bat ben gcoten al*
toag \ fcb?tjben ooft bat 51)11 Crcelï. pjote fteecbe bat- ïacm toa£ / bat be regimenten &pangiactbcn
tec bp faute ban geïb niet ftonbe getoecftt toecbcn / fp muptineecben / niet toilïenbe be ribiere ban be
fjoo,!bcn baec niet ban ftïagten fonbecbatfebaecin J©aïe paffecen. <£n <8?abe ïlacel ban Iföan^beït
pet toifïen tecemebiecen / en 3tjn <£]ccell. toilbe batfe meenenbe öaec te appapfecen / eengbeeïg met fpn
mebe repfen foubcn/en baec toag geen 100 gulben autojitept / en een^beeï^ met beben en fcöone bc*
meccbpbe beurfe/fcb?eben becbaïben feec ecnfïicb ïoften/ en ooft met b^epgementen / toagïjacefu*
om geïb / en ooft om meec oBebeputeecbe / mant/ feg* cie te meec ontfïeften / fuïr bat ï)p ftenbe bat l)P
genfe/ ten fp baec met autoritept 0203e gefïeït too^be/ niet ftonbe bectoecben / ip aefttec fpne tente ge*
fo fuïïen baec meec inconbenienten te bectoacbtcn toeften / en fp- lupben bem miffenbe / ïjabben
tocfen.^e ïefec lette toeï op be fobece gefïaïteniffe beg toeï 3 o feïjeuten boo? fpne tentc gefcöoten / fo
ïanb£ te befen tijbe / fo faï ï)p bebinben <6obc $ gcote bat Dp in gcoot pecijfteï toa£/ en bcbbenbcp.in*
ce ban Wcoïi en 5Duc be #aflcana baec in niet
genabe / bie men baec na genoten beeft.
mtm&
3&e bpaub ïacb ooft fïecft boo? 't bup£ te Üeri /. nonnen remebieten/ noeïj 't feïbe met ïjaec p?e*
fte^fceic öaecïiapttepn&pbenbucgopcommanbeecbe/ fp fentic beletten. Ban baec fpn fp getogen na ï|e*
meet / aïtoaec fp upt be fc&epen 7 fïucften ge*
s«t/
te*
*
maten
fïecft
4-000
&pangiaerben/
2000
JBalen/
1000
fcöotcn m iBoffen/ en eenige compagnien tupieren / féboten fetjutjï acn ïanb gebacn 0ebben/ om bic meteenobwscse? öael. op mtt tm ffafa 1 m jjaööen noc^ r 3 beften oie lupben te nemen / baec fp been toiïben om baec
* niet waren gepïantet / en meenbe bp befltfbe bien betalingc te foeften : fp fpn tot ïfernctt obec ge^
en ïjebben be SSommeïfe-toeert berïaten/
nacïjt pïanten foube / en toecbe 't felbcgenoecbboo? fcöec^t/
beeïocen gebouben/ niet tesentfaenbertoecbe aen&p* fieuben ooft al öet gefebut ban Dctöup^ te £?ceï met
benbuccögefcö?eben/batBp&etten upttecfïen fou* Baec genomen. vDc 03?abc banl^an^beït bcbe op fa*
tecbag tot Reineet eenen ^pangiaer t opgangen / en
be öouben. "®z$ anbecen baegg Hm 2,4. ^uguffi
mecbeöetmetbecfcpepbenfiucften nocï) fïeefteebe^ nam noc& eenige ban be pn'neipacïfic banbe mutijn^
feïjoten obec bc 900 feïjenten/ be foïbaten baec op ïeg- gebangen/ betoeïfte b e ^>pangiaet ben met getoapen*
genbemutineecben tegen öacen ^becflen / fepben / bec banb ben p^oboofl onttoelbicï)t ïjtbbcn / en tjeb
koiibt Öp 't niet obecgebcn / fp toilben ïjem gehangen ben na ben 03?abe ban Mangtoek gcfc&oten/fuïr bat
obeeïebecen en fytt opgeben / fuïjc bat ïjp gebmongen bpboo^betfneïïopeu ban fpn peect fpn ïeben beeft
toa£ï)etobectegeben / boeg be bpanben op befeïbe gefaïbeect / en i£ na ben 23of eb gebluft : boojtoaec
feec gefïoojt
't foeen
ïange
tegen ïegec
geïjou*
inupteen'e quam feet toeï tebacen
paffe aenfïag
/ en beeftbektj
<0ob
bacrboojfeertoonbcruaccnjft
ben
fjabben /fpnbe/om
bat men bat
baecfpmet
fo?mecï
en befc
gcofgefclmtbooj&abbe moeten ftomen / öebbenbee toant fp babben tot ^afteï aï acïjt gcote piepten ge
beeïeboob geffagen/ enbeeïegebangengeljouben/en reet / baec in bp in eïfte pïepte babbe mogen fetten 80
quaïnft tegen beloften getcactcect. Eijn <èrceïïentie foïbaten / ooft mebe feftece aften / eenen pont ên cene
ïjaböe een onmaecagrige abbectentie ontfangen/ coepbaecg/ fuïr bat fp onttoi|ffeïi)ft/fo befe mupte^
bat 't gene bebpanb boo? 't ïnipg te ^eeï Heüt/ natie niet babbe geftomen / fouben geabontupet beb*
niet ban bjepgementen toacen / bat öp 't niet een* ben be il^ael te paffecen / en fo fp obecgeftomen bab*
fleïijft foube befrïjieten / boet) bat ÖP koel onbec ben./ fouben appacenteïtjft groot guaet gebaen ^eb^
fuïft bejeeï meenbe in te krijgen ïjet fo^t banïou^ benj betoijïe fpn^jcceïï. nocb met toepnig ftrijg^*
Uefiepn / baec fpn «tcjcceïlentie boo? b?eegbe bat öp boïft booten toa^.
Uccfïanb binnen (jabbe / fcï)?eef baecom bat bedBe*
Wo i$ befe muptecpe ben geunieerben p?obintien
beputeecbe iiodj binnen be fïab <6o^eum toefen^ feec toeï te paffe geftomen /toant be ^pangiaerben
öe / tecflont be cuptecen ban JlBacceïi^ Söajcin niettoiïïenbeïangec in 't beït bïijben / togen na be
aïbec-öaefï bectoaect^ fouben fenben/ met p?obk oBjabc in gacnifoen / fo bat yjn ^jcceïl. mibbel bab*
fie ban ïjabcc en ïjay boo^ biec bagen / op bat be op bede faften te bctfïen/ en bern aïïeu^ftcn^ te
fp baec toacöt fouben öouben / fulc öaec foube becflecften*
^e4B?abc ban iBan^beïttoa^ niet toeï te b?eben ©e^a»
nengefept toojben ban ben foapitepn Secenb?egt/
betoeïfte fpne Creeïïentie ben ïafi baer toe gege* opbe ^pangiaerben om befe muptecpe / aïfo bP mi* ^e ban
bat 5ijn€rceïï. toepnig boïft^ bpbecbanb babbe/ IJg£
benfjabbe/ 't toeïft tecfionb na genomen toecbe/ fie
bopenbe
bacr booï toat bpfonber^ upt te ceebten/ en gect De
't toeïft be bpanben becfïaenbe / bie nu #eeï al
in babben / lieten Stoubefiepn ïeggen / namen be (Cieïcetoeecc mebe in te nemen en tebermeefïeren/ ftbanfe
ïjupfen ban $uberopen / 25?afteï en anbecen m. 't toeïft met befe muptecpe belet toerbe -, beiïjab ^0J,e„ tt
Zijn €]i:ceïïentie tot 23ommel en (jet ucijg^boïft ben ÖP aen ben ïfettogc ban parma obecfeb^eef / uergcef?.
op 't epïanb ban be ©oom toefcnöe / baec ten en beni beftïaegbe obec befe mnpterpe / bacr ben
felben bage gcfonben too?ben 6000 b^oben / en 30000 bienft ban ben ftoninft fo feec boo? becaebtect
toajS getoo^ben/ baec na ^eeft bp be febanfe opbe
pontieuftacg/ en 40 tonnen biecjS.
Zyn <^]cceïïentie D«ft ooft abbectentie geftw* ©ooinbeïegect/ befelbe met groot gefebutbefebie^
tenbe*
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tenbe. j&act bc beïcgcröen bieïöcn ben feer ftïoecft / JMojö ^ugbon/Cbamberïan/^enea&e en téah
( Fol. 50. )en DP ïwmDe bat fpn €rceïïentie geceetfcbap (ïngam / en Rebben befeïbe <ö5efanten gelebert t}ct
maeute om befeïbe te hamen ontfettcn/ fë |jp fon* fcïjjöbcn ban ben Öabe ban &tate bo^eii geroert/
bc c pet uptgccccbt / (ban beeï onnutte onftoften te nopenbe be geïegentbepb ban be oorloge / met tebccgeefë gebaen bcbbcnbe) opgebjoftencnöaecban commaubatie en öcöucitc ter falie blcnenöe : en
baen gefcbepöen.
opöenbn'cf
3ijnöe bare
ban iBajcffeptboojcctft
ben tïacö ban £>tatc/gefept/
bat inen
niet Uiift
^cüJijïe befe faften in be £föebecïanbcn gefcbieöen/ tjeeft
toie
bat
ban
ben
ïïaöe
ban
^tate
biaren
/ en of
fo maren be<0efanten ban bc t$cbecïanben nocb in
&cf*tnge
<£ngeïanb/ bo?becenbe öe faften ban be «föebetïanbfe baer ooft een ilaeö ban Mate 30/ baer op beoSc;
ba;t De
s
befcbaöicljöe topïupöen en anöece meet faften / fanten fepben/bat ben ïïaöe ban &tate toaren nu/
er
eö
ii
Irtnöfe
■Öefanten bacrom fp alöaec gefonöen toaren / gcïijft bjeeöer aïg opt te bojen : en bate iBajefïcpt boojtïefcnbe
in «èngcs berbacïtté/ öaeeban bare inftcuetieen lafl öeb&en becftïaerbe bat be gene bic ban bate freour? in $o|;
lanD,
te uenuen gegeben : ben 1 3 .%uii) 5i)n fpïupöcn gcaö* tugaeï getoeefï 3gnöe / en bie baer inocbten Wm
becteerc / bat aïbaer in «Jngcïauö geaömittcett toa- gearribeect / aïceebe gcojöonncett toaren na tföe=
ten feftereiFeancopfenbp cdmmiffte / om alöaec acbt öcrïanö te fteeecn / Doel) beftïagtenöe bat men Ijaec
oo^ïocbfcbcpeu te mogen toetufïen en aïöaet m <£ns boïft aïbaec cjuaftjft toatf tractcccnöc / fo ten tijoe
gelauö te babcncn/om bic ban be ïigcurg te Oefebabi ban ben <S?abe ban 3lpcefïec / afé nocb onïanug /
gen/ onöccöeftfeïbaubettocmcöeBeöccïanöfe<6e*:öat fp begeetbe bet fcïbe gebetect te too?öen ; en
fanten b^cfenöe bat be cfèeöetïanöfe febepen ttaffc continuetenbe baer pjopoofï / cjuam te fpjeften f)oe
nuetcnbeopB^anhcijfiencIber^aHefinöbefcbabicbtlbaiiliianteïiift De bate baec geöjagcn baööen in 't
fouben toojöeu/ bebben fp naerfïigbept gebaen om jcebictuaïement ban Sderft/boïgenöe ö' aöbectentie
Copieban Detfcïbec commiffie te benomen / bit fp bp ben obecffen ^cbenft baec gebaen: en ban baec
Doen tranfïatcren bebben / enDaeropgeabbifeertinboow«g ftomenöe op 't teöjeg bp mifcbcï ban goeöc
toat potneten befeïbe fouben mogen nabeïicb toefen \monftccinge / en op 't gene bp be 43cfantcn tua£
boojbebetccnicböe «éebetïanben / om baec tegeng gcaïïegeerc / be befo^e fonbetïmge gecaufeert te
remebie te becfoeneu. ^e^ anbecen baegb£ i^ be 3i|n boo? be bjpbupter^/ bebuecrcuDc öe coiiDïtie»
$eere be la Tuillwie , ^mbaffabenc ban bm %ïo^ bcc felbec / bat beeïe j^cbcclanöecjo onbec befelbe
ninïi ban jföabecte be iebecïanbfe <0efantcn fta bjecben geaceepteett/ fepbe ïjare H5ajcflept / bat
men befoeften / bcnïupbeu abbectetenbe ban mee be Jöcbetlaiiber^ baec onbec D' <£ngcïfebcgebenDe
ningc te 51)11 eetfï-bacg^ na i|oïïanb temiïlenbec* toacen tot baten bienflegeaffectionccct/batfcïiebec
tttcti.cn lm bat bc ï^eeceSSup/ Ifimbafrabeuc ban boebten met bc <£ngcïfe al^ mctbec0cöerlanbcc^/
ben Uanink ban D^anhtjjïi bettcoelieu toa^ ua en fo be OBefanten baec op fcpöen / bat be b?pbup*
©janurijn / om ban baec uaojt^ te bectceehen na tec^ geen folbpc genoten / uorlj toarbt en beben :
<DuptfIanb/ begecenbe ooft met centge febepen ban maec aïïecnïijft al^ foïbaten be moufïeringcn pai>oorloge tot fpn cepfe / fo 't gebocchjijfc nonbe ge^ feecben/ om boo? fulh^J gehent te mogen 31)11/ en
fdjkücnl booifiente too^ben / 't bjeUt fp gebaen a\$ fp gebangen tnojben / op b«» coucfen cu tobe?
bebbeu aen ectïige Capitepnen ban oorloge aïbaec tijen / a(^ foïbaten boo? een inacnb fbltjs morfttrit
tuefeube / tot bicn cpnbe fcfeDtoenöe / en na bibecfe b?p gelaten mo^ben : en fo bare l^ajcflept tu bit
öifcoucfen ban be fahen ban ©?anftcuïi / bobben fp faften niet koel febeen geinfojmeert tesijn/fotDiei:*
betn ooh becmaent ban be boo?f5. eommiffie ban be brnïupbec feggeu bp eenige ban bc peeren ge?
aebt oo^ïoebfeb^pf n tcc 5ee toegecujï too^bénbe / om abbobeert en geconfitinecrt/ bat bact motetten?
in <^ngeïaub te mogen babenen/ tegen bc Iigeuc£ be gefïeït/en toiert boo?t^ mebe gefept/bat bp be
encebelïenbe^ ïtoninfc^ ban B^anïtrn» / betoccen* ïfeete 25obïep / en anber / te SSergen-op 5oom ge*
bc be mifbctftanben bic baer upt fouben mogen
loa^ (contrarie bare ïiïaeb"
ontflaen / inbien baec in met goebe o?bze niet bp meefl5bnbe/bebouben
ten
)
b'^ngeïfe
compagnien
toeï boï en gefucneect
tnö^ taoecbe booten / toaec op ben boojmoemben te tuefeu : toaec op be 43cfanten
fepben / bat fulug
ifeece be la Tuillerye becKÏaecbc fuïïi^ t' 3bnbcc gefebiet moebt 3ijn upt oojfafte bat fp ïang teboftennifte nocb niet genomen te 5ijn / p^efentecenbe een ban be ftomfle ban be peeren Söoblcp en an*
ban tocgen ben fóoniuu ban ^abaccebegeunieec^ bere toaren getüaerfcbout / en b»n öaec tegenjS
bc ^obintien aïïe fabeuc en mogeïijh bebuïp / ba babben booten mogen / en bat öe monftctingen
gecenbe boojt^ met een tyief ban ceeommanbatie beboo?ben onbttfien^ te Qefc^icbm : bocbjeï bare
aen mijn ^ecceu be Staten geaecommobeect te jlfèajefïcpt fepbe / bat be <£enctacï een öag te bo^
5ijn : beu 16. 3juïp toefenbe nu tocï geinfo?meect ren toeï moft 5ijn gebjactfebout om baec te mogen
bat bc 8 Sprancopfe ïiapitcpnen commifTïe babben gacn / en boo?t0 bat fp bjeï bacbte öatfe bcöjogen
ban bate IBajeftept ten becfoeïte ban beu Üoninft
ban ï>?aufteijft / om be goeben ban be ïigeuc^ en toect / bat fp altijtjS bctacïörn 't bolle getal / en öat
baec tocï
beïjoojbe
tooien
rebellen ban ben ïioninïi te mogen aenbalen / en beficn
bienfte
en bano^eben gcfïcït
ïanöe /tetoacc
obec t'tenbaren
ban
m Cngcïaub inbrengen /5ijn fpgegaenbp ben ï$ea be J|cecen fepbe /bat bec Staten boïft metfo beeï
re groten «iDmicacl ban ^ngeïanb/ bjefcnbe nocb
compïeet tuacen aï^ b' ^ngcïfe op beeï na /bat
«canheïijh ban eenen bal in fpn b«P^ Ceïtgep / en en
men ooft mocfï toeten boe Ijct met öe baren bja=
Rebben met ben felben geeommuniceert op befahe
een /en mie obec 't urijg^boïft in 't gericcaelfouöc
ban be 5eebaect / fonberïinge ten refpecte ban cc - gebieben* JBacc obec bare llSajcflcpt toebcc öe
nige particuliere ftooplupben / toaer in aen fpne
aennemeube / fepbe öat in 't Karteren
<!5reeïïentie bepenbeetöe o?b?e tefleïlen/uje^baïben tooo^ben
met baer aïöerccrfï gefept toacr / öat öe lanöcn o-befeïbe benïupben beeft toegefept baer in te boo?* ber be 30000 mannen moeftcn bebben / en öat öc*
ficn afé na reben / beïobenbe ooft ojb^e te fielkn felbe tocï feer berminöect toareu/en öatmenöacr?
bat be commiflTie bcr jpcancopfen fulfejï foube ge^ om ooft fo feer op öen jupfêcn naml^e ban bate
mobereect bjo?beki/bat bic bau begeuuieetbe^o; ÜÖajcfiept niet beboojöe te infïfïcren / en inbere^
bintieu baec boo? ganfclj geen febabe fouben ïbben. reuöe in bicn pjopoofïe / fepöe bare jÉajefïept öat
<®en 7. fCugufli ïjebben be ^ebecïanbfe a5cfan= öien doelman (öenotercuöe öe i|ecre <&ite\ ) bac c
lintje con*
ten
in <£ngeïanb J feftec bepefebe ban bc genecaïe
feuatic
baööe / bat
eenige
be Staten
geljauöcrt Staten ontfangen / en 5? pcetben boo? bc ^eece Mi- toeï
met gefept
baec mebeïijben
ïjaööcn
banban
öe gcote
ftoften "fclf^
/ öie
ö? De<öe* \oib S5uftbo]fl en ïiïecft : betboo?fcb?eben bepefebe
fante»
fp moefïe öjagen : en öat men 't met beeï matöec
tnag bienenbe om te berfocftenberbuïiingebanbet ftonbe öoeri/ en öat men foube bcboten te ïettcn/
tan be
bereeiiitjs fecouc£ ban bare JlÊajeflept / en berftïaringe ban boe beeï bolft£ men fouöe beboeben in be fomcr / boo^j
öe piobinj
bc gelegentbepb ban be faue ban oojïoge / baer op ben tyb ban 4 maenben in 't belt te brengen/ en btfeU
tien met
JiarejXIa^ fp ben 10. Sïugufti sjjn gereben na betïfof te &q> be tegen ben tointcc te ïicenriccen / a)^ toanneec men
jciteptban ncfucb/cn toetben bpbate JBajcftgeinttoöuceect/ befeïbe niet behoeft. 3©aer op bp bcnlupöen ge^
Cnges
baec p^efent tbaren be peeren gcotcu ^bmicaeï/ fept tó / öat toeï toacr moebt 5011 / öat eertijö^
lanD,
IV. Deel.
6ci
fïaef

4yi
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flaet toag gcmaeftt ban 30000 mannen of baer omtcent/ bod) Datai£ boen bc ïanDen nocb meer fïe*
Den en ïanttë baDDen / Die fcbcrt bccïoccn 5011/ maer
Daer beftcnDen
ban in 't tractaet
nietban
bccmelb
te 3ijnniet5 bat
fp
toeï
De denbclcn
be Staten
al boi

te3ijn/ maec aïtijbpaogben'cfelbe tetemebieren/
en Dat men De betaïingc Ho.!t na bat be compagnien
ftoaft toaren/ met fïcaf ban Die in fraube tooien
bebonben : en boo?t£ fo be ïanben beclplactfcn ïjabDen te bctoaueu / en be upanb b'oo^ïoge continueert
fa oan uccfcliepben jijben / fo nu tegentooo^bclijft
gefcljieDe acn/ inb^ieBnefïanD
5pben / /al^l
oberquartier
ban
<8elbetïanb
en inin 'tl|oïIanD
om %tufr
ben en Daer ontrent / baer tegeug be gacnifoenen
obet aï moeten befet ülijben/ en boïft ïrt'töeïö ge*
bjagttoecben/ fa ooft gefebtebe onber (SjatoeJDik
ïem
cfèaffau/ mant
in föneflanb
Jbcjienft
ober ban
quartiet
^>eï)enn/ onber
toag boe
nocb in
niet't
berbjonftcn / en eenige anDere omtrent ^eugDen/
25ommclcetoeecten(£bt*ltetoeert. ©an Daer toer*
be opeen ban baceBSajcflcpt^tlaDen uoo?-getoo^
pen / mat ftrngö-obcrften fplupDen baDDen / toilïenbe
feggen
al$' geen /bebebaïben
^cbenft ban
/ enïf bc
<0efantcn
nomineerben
peeren <0jabcn
0^
tjenla / De féeetc Ofoabe JDillem ban .Éaffau/ OB?abe
^hiïip^ uaiuföaffau/ be^abe ban Sietoenaec/
Mnvc$l etc. De 43?abc ban ^oïmp / De peeren ban
jpama/ 25erchem/ Den S5aron öaniLofteeen/ en
ooft boomamelod fijn ^rcdlcntic ban $affau / boe
tocl nocb jong sijnDe : bare jiBajefiept bjaegbe of
De <6?auc oan ^oljenla aï toeber geftomen toa£ /
't toclft fp niet toiften/en bare IBaj. maeftte fecr eer*
lp inentte ban ben<0?aoe ban itoljenlo / ban fijn
bjomigljcpt/goebe en lange bienftcn/en fepbe bat bP
baer gcfcöjcben babbe be lanben niet te toiïïen bit*
nen ƒ ten toarc bet bare JBaj. beliefDe Ijem fulftg te
belaften / of Dicrgelpe in juuftantie / fcggenbenocb
bare j|li)aj. ftonDe men be Jf eer ban la Noue ftrijgen/
of ben feluen ben honing ban Bjanftrp ontfïeelen/
tnaet fp Ijebben ïjem baer nu fclfë tocl öarfboen : en
bat pjopooft baer bp blijbenbe / fo bare JBaj. feiten
te toiüen bectreeften / toant be conferentie lang ge*
öuett tjaDDc / fepben be <25efantcn bat fp norf) ttniQc
pometen bp gefebjifte gefleït Dabben / bit fp met ba*
tenïïaeb fouben communiceren/ berfoehenDe Dat
bare M*h üenlupben Daer op met een goeb fto?t be*
fcljepttoUDc laten bejegenen/ öarel^aj. fepbe bat
fp fo boen foube/ en baer bit rep£ niet meer moepeny
Dan begeecbe Dat men baer liolft Doet) loei toiïDe
tracteeeni: boo|t^ bjerDc öerbaelt banbe faneban
03eertrupbenberg/ en bet quaeb genoegen ban ben
23aron Mlugup / ban bebben 't felbebier boren/
Daer ban befelbe fatten gefp^often too|ben / te paffe
geb^agt/ baccom Ujp Ijicr Da»:r ban niet meerbecba^
ïen fmlen : en i^ Ijate lï^aj. baer na tiertroclten / en
3jjn be <0cfautcu met be Iftettm ban ben 0abe bec*
<&amm\h trochen in een anber ftamer/ (De ^eere groten Cre*
foricr te boren in Deïiamcrbanljarelfeajefï^Daer
ntcatte
tuflthmöe noclj bp gettomen 3ijnbe) aïtoaec na txtybitit en ïec^
Smten tucebanfc«ccercmonfïrantiebpbe<ècfanten baer
«nöcfia; toegebjeffeect/ eecfi bp een ban b e peeren gefept
öenban
toecbe / bat in be boo^'5. remonfïrantie toag een
ijare
4i^aje#
poinct onber anbere/ 't melk fecr tyeemt lDa^/al^ te
toeten / bat in 't epnbe ban befelbe affcljept becfocljt
toecbe/baec nocb geen anttooojtban be.^taten toa^
gehomeu/ of b?ebec ïa(I foube toojbengefonben of
niet /noch op be articuïen ban 0arcB>aj.oberge*
fonDcn; en mebe bat in be remonfïrantie berfocljt
toojbe gelb üoo? ben trjb bat be 2.000 mannen te
boet / cu 600 te peerbe / in ben bienfi ban $o?tugael
getocefl 3ijnDe / na ben 1. gturtö niet toeber in't ïanb
toaren gcltomen / 't toeïft toecöe opgenomen boo?
ten grote abfurbitept en onbantibaerDept / bat men
nocl) gelb begeecbe oOec bet gunt fo toel ter contem^
platictianbe gcunieecbe J^obiutien toa^ gefcöieb/
als oau bare Maj. omtoeiaeoo?fahebareB>aj. in
befe oo?logegehomenbJas7 Daer eenige haerïcben
en eenige bare gefontljept in Den Dienfl gelaten baD^
beuj bat bare IBajeflept ïn 't beleg ban bergen-

op-5oom 1500 man babbegefebiftt/ om be ffab re
beljouben/ niet boo? baer/ macr boo? Denïanbe;
a$ ooft al0 boe onlang^ + of 5 compagnien bin*
nen ^oflenbe / aï ertraojbinarie en fonber baer ban
een penning
te begeren.
bocijto"/ en/ baer
begeert
toa£ betaling
bat be xooo
mannen Cnteboet
600 rFoi. 5 1.)
te peerbe toeOerom fouDen gefonDcn toojben/ toerbe
bp een ban be peeren ban ben ïïabe gefept / bat niet
meer Dan 1000 uut btn ïanbe toaren bertroeften/
niet alleen bp 't gebjeft Dat in De compagnien biel/ fo
De dBefanten fuffineerDen/ en Daer upt toilDt n toacr
maften bare Doïeantien ban frauDen / en Dat 'er 1 3
compagnien
uptgetroeften/
maecDanDatDie'er1000
niet
meer
toaren toaren
geftomen
in compagnien
fouben beDjagen/ bebaïtien Dat toeï eenige €api^
pitepnen toaren mebe geftomen / aï? Capitepn
#act#(öocb fijn compagnie in be^eberïanben geïaten bebbenbe) en anDere; toaer tegen^ be<6efan^
ten ter contrarie fufïïneerDen upt De notoire banDe*
ïinge met De Kweere BoritjS gebotiDen / en be 2$aton
banJBilïugbp baer ober ingetorpen 5ijnbe (ober^
mib^ b'acte ban becftïaringe bp bem gegeben acn
be Staten/ boo? fijnbertreft/ toa£ geallegeert en
geïefen / inboubenbe Dat 'er maer 1000 toaren ge?
bïeben boo^ bergen en ^ofïenDe t'famen/ fo^o*
rit^ 2000 man upt troft) berftïaerDe Dat'er maer
1000 toaren uptgetroeften/ en Dat 'er binnen 23cr*
gen en <&ofttnbt toaren gebïeben ontrent aooo
mannen / en De refï in De fïeben ban affurantie ; en
toierDboo^t^ gefept/ Dat in De plaetfe ban Dien en
ban De 600 peerDen / 15 compagnien 3ijn obergefon^
Dengetoeef! nal^oIlanDenEelanb/ fonber anber^
fijne boo?f5. berftfaringe te jufïificeren/ban bat eenige anbere bit poogben te jufüficeren en gïofferen/
aï^ of befeïbe toaren gebacn/ bat/ aï^ 'er 2000 upt
foube gaen/ bp ban maer ontrent 1000 foube bouDen/om m campangie ofte bcïDe te gebmpften(boe*
toeïD'acte ter contrarie genoeg berftïaerDe) en bat
men ten refpecte ban Dien maer 1000 babbe uptge^
togen/ en baer bp toerbe geperfïfieert ^antoierb
toeber opgetoojpen toat boo? een generaeï beïb-beec
gebmpftt fouDe too?Den (fo 't fcXytm Dat Defe peeren
tocpmgtoerft^maeftten ban De peeren in Deberee^
nigDe ^obintien toefenDe) en boe beeï boïft^ De ïan*
Den (om D'Cngeïfe niet alïeen te ïaten) Daer tcgeng
fouDen te beïDe b?engen:en toierb baer toeDer boo^
gebiagt ban De fiaet ban oorloge/ bit cert|jD£ baDDe
gemaeftt getoeef!ban ontrent 30000 mannen/toacr
ban men 10/ 11/ of 12000 mannen fouDe te.ueïDe
gebnjpftcn/Dcu nooD Des berepfcbenbe:baer toe nocl)
bp een ban bc peeren gefept toierb/ boe b'obcrfïe
^cbenft babbe geabbetteert ban De grote biomig*
bept ban De sgngeïfe in fijn toc^t gepïeegr . ïl&aer op
bp De boo^f3- <0efanten gefept tocrDe / Den generaeï
aengaenDe/Dat Den J5aeD ban &tate aïti)D be fuper^
intenbentie babbelen toefenbe eenige erploicten ban
oorloge boo^ banben / toerDen bt gouoemeur^ ont?
boben / bit bnn berieben met geerpcrimentcerOe
<£apitepncn 5 en pet geraemt sijnDe/ toterbe baer op
bp ben ïtacb gebecerneert : boel) inbien bare Majt*
flept beliefbe bare mepninge bientljalbeu te berftïa?
renj bat fp baer ban rapport fouben boen/ ten fine
gebaen toierbe 't gunt ten beffen bienffe ban Den
ïanDe nobig foube 3jjn : en 't ftrtjg^boïft aengaenbc/
bat 'er a$ boe tegeutoo|big tuffeben 6 en 7000 in 't
öeït moebten 5jjn/ baec niet boben 1 of 200 oEngclfe
bp toaren : en'tbo^ber aengaenbe/ bat men fk!>
moefl gelagen tot ben inboubcn ban 't tractaet.
3£aec toerbe ooft bp een ban De €ngelfe 0aeb^-bec?
ren gefept/ bat be Staten getooon toaren aïïe bare
43ouberneur£
tracteren/ en batop'tbpfelbe
toa£ be conbitiequaïijften
oan alle te
Qepubïijfteir.baer
be
Seberïanbfe «föefanten toeberom gefept toerbe/ bat
Daer op beeï fouDe te feggen baïïen/bat be ïaiiben bp
Den <B|abe ban aipcefler en anbere feer quaïptoa*
rengetractcert/ en be fmecte baer ban noci)ïange
fouben geboelen : boo^tg bebben fp obergelebert ten
tytbt btbuctit ban be frauben en abupfen Die bp Die
ban ben fecourfe ban bare|©aj. toecDengeplecat/
me$

i$%.
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met 't gunt Daer aen ftïeeft/ en 5ön boo? Die tijö Daec
meDe gefcbepDen.
ainber be* ©f " *4- 2llugu jïi toaren fp in communicatie met
foingeban |©c. i3Tbonia£ ^cljerïep / en 3}aoue£ «Digge? / ge*
?ieJfS- netaeluanoemonfteringe ban IjetCngclfe S»8b£*
fënrenm
bolfttatreDjcgcno^DjcbanDcmanfïcringe/
en Dc^
«cnseianti' gcerDen
telneten/ of öe ao mojtepapen toegeïept
aenïfenngton opöammeftcng/ 20 aen Den<0ou*
berneuc ban <®ofïenbe / en 30 bao? oen (Creforiec
fouben pafTéren / De <0efantcn fepben bacc op fcï)nf^
teïrjft te fulïen anttooojben / Öf&üenöe op betfcljep*
De anbece Dagen met Den boo?f5. 3&iggc£ gebefoig*
nectt / op 't pïaccaet ban De monfïermge ban De
staten geneeaeï ban Den 8. jjfêartp i?8s* en ïjeöben t'famen Daec op geabbifcert fchdc poincten ban
eïucibatie / tentecenDe om bet fecourg ban öarc
3Bajefïept te bifpoferen tot obferbatie ban 't boo?f5»
pïaccaet/ met Ijet gene Daec aen bepenbeerbe; en
heeft ^iggeg ter feïber ttjD openinge geDaen ban De
natuec / gebmpft / Difpofttie en empïop ban Defcïjcc/
fa fp 't noemen / te meten / De penningen op bace
JBajefïept geDefïineett tot betaïinge ban 't fecoucg/
cn'tguntaenDefeïbe bpfauteban nomb?e ofDier=
geïijftc niet betaelt toerD/ 't oberfebot geempïopeect
te 5ijn aen mojtcpaepen/ tractemenrenenrecom*
geulen/ fo bp Den <0?abe ban 3Lpccfïec aï£ Den ïfeete
ban afêiïlugbp.
Rebben ooit bageïpg gebefoigneeet op De fafte
ban De Doïerenbe ftooplupbcn / en De genomen fcljt*
pen en gocDecen / Daec in fp uptnemenDe grote
nmepcen geljab bebben.
3£en2.;g>cptcmbng in befoinge jijnDe met Den
ifeece groten «Eceforiec en ïli£aïflngam ban bec
fcïjepbe faftcn / enbanDeo?D?eop De monfïermge/
bö^berenbe feec Dat t)et fecourg ban bare jféajefïept
Dat op Den toebtban $ojtugaeï toa£ getoeefï / bocb
fouDe mogen na ^ebeeïanb gefonDen toojben ; beb;
bengefept Dat op 'tbertreft ban 't boïft upt po^tu^
gaeï genomen o^bjegefïeït toag/ Docb Dat in bare
Öanö niet toaö Den tninD te geben / en Dat baer bc*
ïafï toag na Sèergen -op^oorn te treeden / om Daec
tec gelegenDec pïaetfe te 3ijn om Dienfï te Doen Daec
menfefouDetoilïengebmpften/ Daer nageboïgtig
Dat De ojb^c Die Den iiaeb ban <£ngcïanb op De mon*
fïeringeaen IBonfe. <©£teï gefonDen toerbe/ om Die
te communiceren met De 4$efanten ban De Staten/
betoeïfte fp upt l)ct<£ngel£in't3&eDerïanD£DeDen
tranflateren/ en Rebben aïg Doe berfcbepDe poincten
Daec upt geremarrjueect / Die IjenlupDeu Dochten
of niet genoeg ftïaeclijft geerpjeffeert/ of repugne*
cenDe tegen 't tractaet: en aïfb aJjSDoen eenen £om*
mifïari£ ltëapt ban toegen bare j]Baj. De «©efanten
aenfepDe/ Dat hem belaft toag ban DcnïïacD met
Den eetfïen te bercreeften na#ofïenDe/ om Daec
monfïeringe en betaïinge te Doen/ boïgeng De boojfj.
o;?b?e / bebben fp Ijetn bermaent ban eenige Difficul*
tepten Die fp in De boo?f5. o?D^e bonDen / begeerDen
Daerom Dat fp toilDen bertoacDten op 't gene fp aen
Den ï^cece groten Creforiec gefc&eben baDDcn/ te
toeten onDec anDece Dat men'tceflabïiffementban
Deboo^.o?D^cnacöfouDefufpenDeren/ tec tijDtoe
Defelbe bu De peeren Staten en 0aeö ban^tate/
aen De bjeme fp Die obergefonDen tjaDDcn / fouDe 5tjn
gebifïteert / Dan i)ceft Defeïbe HBaptbcnïupDen ber^
ïiïacrt tjan ïjcoglijft belafi te 3ijn Dat l)P met Den
eerfïen na ^oflenDe fouDe bertrecnen : inaer alfa De
boo?f5. <Commiflar$ ïjenïupDen Den 6, &eptemb?i£
berMaerDe Dat tjcm beïafl b>a£ na <©o|ïcnöc te ber^
tree&en/fonDec Daec meer gefien tetoerDen/ op pene
ban fïraf / bonDen fp noDig Dacc op te fclmjben aen
Den ilaeD ban ïjare IBajeftept / en bet jïaenDe Dat
Den i^eete groten iCreforiec tot HonDen genomen
ma^/ bonDen goet Dat een ban IjenïupDen/nanielijft/
jTi&c. &cbafïiaenHofen upt fjenlupDen alDernaem
bp ömi gaen fouöe / en ïjem bermanen Dat fp Doo?
Den Cammilfacté JDapt / afjS Doo? 't gefcïjnfte Den^
ïuuDen in 't €ngeï£ toegefonDen
baDDen/
beïangenDe De o^D^c Die De peeren /berfïaen
ban ïjare HÖajefï.
fiaDen gcfielt tjaDDeu op De betaïinge ban Jjaue
LV. Deel.

$£aj. fecour^/ en De monfïeringe Der feïbertcn toant
De boojfs. o^e niet cojcefponDeetDe met genïupDcit
aDbtj£ / en gebefomgecrDe met Den (föcneraeï ban De
monfïeringe Mt. Slameé ^iggegi / gcljjft fp oor
aen Den föaeD bp miffibe boDDcn ïaten toeten / fa
toa^ ïjenlupDen begeertn Dat Den €ommitTari£
^igge^fouDegeïafïtoo^Den/ fieï) met begecouct*
pieerDe o^D?c eerfï te ïaten binben bp DenÖaeD ban
^tate Der geunieerDe ^eDerlanDcn / om Daer op te
ÖebbenJjaeraDbité/ cn DienboïgcnDe met meerbee
b?ucïjtin'ttoerïigcb?agttemogen tocrDcn/ bcge*
renbe Dat Den ^eere (Creforict geïietoen fonbe be
ÖanD Daer aen te öouDen: toacc op ben ï^ccre C?efo^
rier anttooo?be Dat oc betaiinge ban Ijn boïfi ban
Öare .ïBaj. mofï toojDen gebojDert / en niettoifï bat
in De boo^fs* o?D^e pet toa£ Dat fcube mogen eaufe*
ceneeniggjief/ ten toacc nun'tfelbefpecïaïijabe^
buceerbe:fo tytft bc boo?f5.3tofe n boo^ eerfï berl}aeï£
Öet poinct ban He 10 mojtepac p^ op De ico/ 't toeïn
boo^Deï)anDtoa^ ïjet tirnbe titel ban'tgeïjeeïe fc?
cour^ : en Dat fp ober fu\ï\$ bp ïjacc boo^gaenDege*
fctyiftm en gebefoïgneerbe genocgfat tn öaDDcn ge*
remonfïreert De beftoacrnifTe ban Den lanbe baer aen
gelegen: bat ooft Öet tractaet met bare «ïlBajcfïcpc
gemaeftttoa^berepfeïjenbe bat'tfecourg ban Ijace
«Ifêaj. compïeet foube gcöouben toerben. 3^iec op
3Öiï bp ben boo?f5- %)em (Creforicc becfebepben pjo*
poofïcn geöouben / bat fulfte mo^tfpaep^ geem*
pïopeert too^ben tot berfcbonïnge ban De ^belïup^
Den en goeDe folDaten / betoelfte 10 of 20 bienfïeu
meer fouben boen om mupterpen te bcrïjocbcn / en
anbcrfln^ Dan 5 o en 100 anbere foïbatcn : bat ooft 't
gebmpft ban be €ngelfc natie fïilft£ mebe b?agt , en
alom fo in gerïanb aïg elbcrj? toierb geobferbeert :
fepbe ooft mebe Dat bp tijbe ban ben 45?abe ban 9Lp=
cefïer bp ben ïïaeb ban ^tate een acte foube sijn
gemaeftt / Daec meDe De boo?f5. mojtepacpen fouöcn
geapp?obeert3ijngetoeefï/ en Dat in allen gebalïe
i^tt fecouc£ ban bare MM> toojbe geDaen upt loutec
btmfitie / en Daerom men fo nau niet moefïe fïen op
De tooo^Den ban 't tractaet/ bet toeïft ooft civili intdledtu moefï toojDcn berfïaen : Dat ooft De ïanDen
ban bate 5pDe niet furneerDe De fo?cen Die tn 't begin
ban 't tractaet genoeg toaren toegefept/ en Dat bP
becfïonD Dat DeBtanDen aï^ Doe ober De 8000 of 9000
foïbatcn niet baDDen : en fo beeï t^tt rembourfement
ban 't fecourg aenging / fïoeg 't feïbe fcer ïicljt / al£
't toeïftc eerfï gefcbieDen foube na Den epnDe ban Den
oorloge/ toaec toe toepnigapparentietoa^/ fobe
ÏanDen niet toiïben berfïaen tot pep^/en om b'00^
ïog te continueren ben feluen niet bcijoïpcn / aïlegerenbe ooft mebe be Dierte ban be bib?e£ in be ^eDer=s
ÏanDen / en Dat D' «Êngeïfe alg geen ftenniffe of be^
buïp ban bnenDen baer bebbenbe/ (geïijft toeï atom
bit ban Den lanDe) De£ te meer toeï eenige abanragie
en becfeboninge beboojDen te genieten / toaerom fp
Den baren aïïe maenD(Defeïoe reftenenbe boo^ 28 ba*
gen) betaïinge beben bebben / Daec bie ban ben ïan*
be maer ten 4-8 bagen bctaelbcn/cn Daerom fïcb niet
toeï genoegben / geïijft bat toeï moebt bïijftcn bat
men in be bereenigbe ^eberïanben bollt toiïlcnöe
aen nemen rjualbft nemanb ftonbe binben Die fïcb in
Dienfïe toiïDe begebcn. i^iec op ip" bp Den boojf5. 3lo*
fen geDcDuceert D'o?b?e bie tot berfeboninge ban be
Capitepnen / ^belltebeu en bjome folbaten toa^
genomen/ tn be betaïinge ban be 1700 guïben tec
maenb/totiyoboofben/ baer te boren befelbe be*
taïinge beeï rninber pïag te toefen/ fulft^ bat aïïe
guereïïen Daer meDe toaren affjefncDen/ en nu mi
bafïe boet toag genomen / geïijft Dat b^eeDer bp bun
geecbibeerDe gefcbnften aen Den tïabe ban bare
Jlfèajefïept toa^ gebeDucecrt : Dat ooft bp 't trac*
taet D' ouDe betaïinge ban ifoftoppcn/ in con*
fo?mitept ban Dien 1700 gulben toag geecp?cf=
feect / fulï0 bat baer op bo?Der geen bifpupt
beboo^bc gemaeftt te top?beu / geïijft Ijet feïbe
ooft feec obieu£ toa,&' baéc ban beel controber^
fte te maften: fo beeï De boojfebjeben acte ban
Den föaDe ban ^tate aenging / Daec ban toag
ftr 3
niet
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(ïo\.y..) niet Bfcbkïtcïi /en ïn aïïcn gcbaïïc bermepnDe tod/ ircn: Daet tegen toebct gefept toerDe/ bat 't feïbe
Dat Die bp De peeren staten generaci niet toaji langen tijD fouDe mogen aenïopen / tot groot acï>
gccQufcmcerc /" Dat ooft bP Hofen niet en toifïe tcrDccl ban ben lanbe in fiet jegentooojbige fat*
toat in 't begin ban 't tcactact inocljt toegefegt foen : öattet ooft beter apparentie toag fobanige
5i)n : uwee tod bat bebonben foube toojben battec beboeftigeben in Defenftoninftchfte/DaitinDcfeba*
atsboe nocij ober 16000 in Dicnfie ban ben ïanbe re geaffiigeerDe ïanDen te beftomen/ fo fpDieDocb
aï upt bjeemDe ÏanDen moefïcn genieten : be*
toatcn / brïjalben bat febcit 't boojfcljjeben tractaet beeï
gerenbe
Daerom alpnor \y bat baer C bier op na
De lanDen üeele afu2cuft£ geleben ijabben / bat ooft
1}U graten bolft tod bjerben betaelt /en flcfj met Der toilben letten/ gdijft fp aen baere jlBajcfleprg
De 4« bacjen ( ten aenfïen tian be noob batt ben iïaben haböen gefej^eben : en bat hare <£. meDe
lanbe) te toeben Indoen / refecberenDe be refï op hare anDere geejchibeerDe potneten becbaet in
tot beter gdegenthepb / bat ooft in opneminge ban ,Den bnef ban De {fceren Staten gencraeï aen ha*
nicn boïft geen toepgeringe bp petnaut toietDe ge* re iBajefïept / moeïjten fabojabïe tefolutie befto*
maeftt / 't en toarc bp quaettoillige Die npt ben ïanbe men /en Dat Doch DeojDjeDenCommiffartél^apt
bertreeften / en niet fochen ban Den fïaet ban ben feïber mebe gegeben / moehte toojDcn beranbert
ïanbe te troubïeren / en bat be nietoe ïebecn jupfï en gemobereert in coufojmite ban hen aDbn£ / en
niet gefcljieDen ban De ingeboren ban ben lanbe Dattet booj finaeï befïupt ben fóabe ban ^rate
(Detocïfte ooh niet alle tot D'oojïoge / maer bede t'famen foube too?Den gecommuniceert / om met
tot anöer affairen ban ben ïanbe too?Den geem* meerber b?ucht aïle£ geeffectneert te too?ben.
5^en 7. September ben Öacb ban hare Jlöaje*
plopeert ) ban ooh ban anbere natiën : en fo bceie
De bibjeg aeugiuft/ nabienfo toelbe^eberïanber^ fïept in competenten getale binnen ïïxmben gcho*
/ en bergabert jijnbe / hebben fp JBonftenr <®p
aï£ b'dtgelfe nomen op eene merftt / bat baerom men
geen Differentie toa£ te maften /geftjft ooft be beter tel albaer bp hen ontboben / en \$ Ijcm aengefept
nenniffe of affiflentie ban b?ienben m geen conft- bat fp fch^tjben^ ftaDDcn ontfangen / ban Den goe
Dcratie ftonDe ïiomen / boo? bicn baer beeïe ban Den boo^tganh ban De fo:tificatien tot <&aftmbe}
b^eemöe nacien in ben Dtenft ban be ïanben ma* boch Dat het tempeefi upt ben^oojben en^oojt*
ren : en in allen gebaï/ fa gefept tuiert / bat baer toeffen 14 bagen ïang gebttert ïjebbenDe / al 't fel*
«fïöajefïeprg bolft alle 2S Dagen Ijare betaïinge ftre* be toeDer ingebroken en upter maten befchabigt
gen/ Datfe bie$ niet-te-min eenige beefchoninge bc* haDDe / begeerenDe Dat De <&efanten in aïDer Dih*
l)O0jöen te genteten / ten aenfïen bat het Staten gentie fo aen De Staten ban SeïanD / alö aen De
toolü maer ten 4-8 Dagen toiecben betaeït / öoctoeï Staten generael fonDen fclmjben / ten ftjne Daer
het b?cem!: lupDe / Dattnen boo? hare J^ajefiept^ in boojfïen mocht too?Den: item/ Dat tot ^upn*
boïh be maeuö maer foube teltenen op a8 Dagen/ heeften feftere jföo?inang en S3?eton^ fouDen 3tjn /
Die in allen gebaiïe ten minfïen foube behoren ge* Die tot Die tijD toe Doo? De fchepen Daer bo?cn leg
nomen te bjajöen op 32 Dagen /Dat ooftinboojige genDe berljinDect toaren upt te ftomen/ Dan Datfe
tuDcn/fa ba beu Coloneï Ccfier faïigcr / alg JlBo* 1 febert fchnjben haDDen beftomen /bat De Capitep*
tsgan / b' €ngdfe natie / gelijft meet anDere in Den nen hun fouDen geDogen upt te ïaten fielten en ut
öienfi ban Den ïanbe gefielt Doe ter tijD tod haD* 5ee-baren ïaten na J>pangien en po?tngaeï / om
Den ïaten genoegen : bat boojt£ D'oo^ïoge / Die De De^ ÜïoninftLg eguipagie te berfletften/ en ooft Den
^eDerïanDcn fuftineerben / toa^ betteffenbe De ge* $loninft ban ©janftryft te empefcheren / begeren^
mcenc chnfleïijfte fafte/ tot confecbatie ban be tod* De Dat De ($efanten Daer ban aen Die ban Eeïanb
ïtc meer anberen toaé gelegen /ten aenfïen ban fo fchjüben fouDen : item Dat ^r. jpraneop^ Bccre
getoeïbigen bpanD / en Derhalben 't felbe toeï 11a* aen bare >^D. gefcb?ebcn baDDe/Dat bet leger ban
Der behoo^De tot afftfientie ban De boo?feh?eben De Staten niet toagober n of i^oo mannen fïetft/
ianben ingefien te too^Den. «Ên na bede meeran* en Daer onDer 600 <&ngdfe / Daet obet feet bertoon*
Dece pjopoofïcn en rebenen / heeft De boo?fcö?ebcn DerenDe Dat men ober \}et fecourg ban bare .ïitèajefï.
etaeteïijft toilDe pioceDeren / Daer De Staten felbe
3lofen ooft geurgcert De bebo^Deringe ban 't ren* fo
niet
meer ftonDen furnerett nocb beter o?D?e fleïïen,
bop ban 't boïft Dat na $ojtugael toagJ gefonDen
<©P eenen fefteren anDeren Dacb b^ft be üeerc
gctocefl / gcltjn tot berfcüepDen repfen / fo bp hare
#?teï De OBefantcn gecommuniceert een miffibe ban
Jkaj'efïent
aljS
bp
Die
ban
haren
»5aDe
toefeggtnge
totj^ geDaen getoccfï / en fp ïupDen ooft aen hare Die ban ^ofïenDe / aen De #eercn ban Den ïiaDc ge*
principalen obergcfcl)ujeben haDDen /en nu nogtan^ fcb?eben/ en bp Defeïbc aen betn gefonDen/beïan*
(utamen te berfïacn/Dat bet felbe niet bolftoment* genDe Den nooD en Dangier Daet De fut» in toa^ /
itft üicrDc gceffectueect : Dattnen ooftongetoapent met berftïaringe / Dat tnDien bp De peeren ^>ta*
ten Daet in niet toerDe boo?ften / bare iBajeflept
bolft Dectoacrt^ toa£ DeflincrenDc:aenalle'ttoelfte
toat iutcrefl het lanb toa^ ItjDenDe / en ooft hoe De fïaö toilDe ontïeDigen ban baer boïft: De téefan*
Orotelnl$ Den bienfï ban hare üBajefïept Daer me* ten bebben Dit aen De peeren Staten gefch^eben/
öc toerbe berachteect / ftonben hare C felf^ toeï en Daer beneffen^ ooft bcrhaelt De mipbmpften tot
bcrflaen / betonle Den bpanD in Dien jegeutooojDi* ©oflenDe gebeurenDe / in 't fluft ban De gemeene
genfaifoene fuiften impjeffieen inüerfie op De booj* mibbden af^ anberg / toacr mebe Defdbe fïeDe
fchïeoen ïanben toa^ DoenDe / beïegecenDe De flaD (al^ eïDer^ ) in anDere ïaften ban De oorloge fouDe
$)eitfDen / en het ^>ïot i|cDcï / en booi bepDe De
moetenfepbe
herballen
too^Dcn-genoeg
<&e j|eere
ban IDaïfinplactfeu bet ftanon geb|act)t IjebbenDe / met cuine gam
/ bat Defdbe
Defperaet
toaren /
ban De 23ommeïretoecrt/en groot Dangiee ban De Dat be peeren Staten Ijun beloften niet ïjabben
omïcggcnbe ftcben en pïaetfen / Dat fp Daer in ech- geboubeh ban befdbe te afftfteren : berbaïcnbe
ter fcec iufïautelnft begeecDen / Dat op 't renbop boo?t^ boe bed aen befeïbe fiebegeïegen toa^ / ten re*
ban 't boo?fd)?eben bolft/ getoapent a(^ bojen/in fpecte bat Den bpanD Daer tegen^ 400c man Daet
alle biligentie mocht tooien boo?fien : toant met omtrent in Dienjï bouöen moefï / en moebten het
ongetoapent boïft ober tt fenDen / Daer meDe ïtonDe ïanD aïDaet niet cuïttberen / fulft£ Dat Denüioninft
hare fahe niet toerben geholpen / aïfa het een maenD ban ^pangien Daerom jaerlit 400000 guïDen te
of 6 toeftcn fouDe mogen aenïopen/ aï-eer Defdbe ftofle Doen mofïe. Boo^t Dat D00? miDDeï ban Die
tu ^cDerïanD ban toapcnenfouDenftonnen tooien fïab eenige Dingen te berbopen toaren ten refpee*
berfïen / en nochtans Den tegentooojDigcn riooD te ban Die ban 23jabanD/©laenDeren/1trtop^en
toeï becepfehte Datmenfe tecfïonD ten oojloge fou* ï^enegontoe/ Detodfte (beDucht jtjnDebooj't fïerben
De rïctyupften. ïi^icc op ljeefcDenboo?fcl)Jebeni|ee* of bertreeften ban Den ^ertoge ban ^arma / en
re Xccf ojicc gefept / Dat De liapitcpnen beboïen toa^ Dat "®uc De $)afïajane / toefenDe feec flreng en on*
Datfe hun bolft obccgcftomensnnDetetfïontfouDen ïnDeïijft/in 't dBoubernement foube mogen ftomen)
toapenen/ of Datmenfe anDere geen betaïinge fon* mogeïnft tot pet goet^gebiacbt foube ftonncntoo?*
De bom /bat De toapenen Daer beter te nrngentoa* Den. ®at eenige goebe UtpDen upt ©ïaenDeren
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baböcn acn$eboöen / inbicn bare Müjtftept gct gar*
nifocn ban iooo man t' ©ofïenöe een jatt lang
milöe onöerïjouöen / en 3Men nemen in pïaetfc
ban <£ngeïfen/Datfp bun (leeft machten Daec ban
bare lUajefïept Daiiboojt£onbeïafItebouöen. %h
ïm$ bcfoingeerDen De gefanten Dageïiftg in berfebep*
Den boo^ballenbe faften / niet tuel ftonnenöe tot
een fmacl affcöcuö aceaften / obermitg Daec beïe
te Doen biel met De fabz ban Bianftnjft/ Daec obec
fp ben öüituité beftïaegDen / Dat fp alDaer fo ïange
nmöen opgcbouDcn tot groot acrjtccöccï ban Den
öienfï ban Den lanDe/niet-te-min moefïen patiënt
tk titbbm / tot Dat met Den 3Embaffaöem$ ban
Bjanftrijft De peeren ban Bcauvais la Vale en
de Frefney De p^incipaeïfte fatten maren afgeban*
Delt / en merDen ben aï£ fp ïupDen ban geït fp?a*
ften bafï aï booj antmoojDe gegeben / Dat bate $Ba*
jefïcpt nn feer befmaert mag om De faften ban
©?anfttijft/en ooft ombarenepgenenfïaettebanD*
Öoitoen / Dat öaerom al£ tot een gemene fafte bp
Den Staten beïjoojDe regarD genomen te mo?öen en
öe banö te ficeeften / en Dat De gelegentbepö nu niet
moeïjt ftjben om geïö te geben/Datfe ben metDie reDe*
nen boo? Dien tijb beijoo^Dcu te laten genoegen / etc.
%\(o toilïen top Defe «Befanten nu Ijkt mat la*
ten befoingecen / en tot geïegenöet tijb meDetom
te paffe brengen ban bace affebepö na ^oHanb/
miööeïcetijD fuïlen ujp mat anDerg berbaïen.
3^emtjle De boojfebjeben €>efanten in <£ngelanö
maren /bebben De Colïegien ban De SÜDmiraïitept
met aöbij£ ban De Staten generael / en bpfonbee
ban Die ban ïf oïïanö en Eeïanö goet gebonDen /
toe te rufïen tot befebeeminge banöe^Eeebaertio
nieme oo?ïogfcbepcn / DaeronDee 12 maren Die men
pnaffen noemDen / groot tuffcfjen De 60 en 100
baten / om De Conbopen ter 5ee te Doen / Demelfte
ooft aï£ 't nooD mag ftonDen toepen met grote
riemen / bïet toe DeDen fp in Cngelanö ftopen 60
pfere ftueften gefebutg / en fonöen in €ngelanö
eenen «Tomelig ^epnfs met bjieben ban De &ta*
ten ban Eeïanö ban Den 17. 3jufo aen öc<tëcfau
ten ban De beteenigDe ^eDecïanDen/ ten epnDe fp
bem fouDen affifïeren om aen De föaDen ban Date
3Bajefïept pafpoojt te bermerben om öefelbeftuc*
ften gefebutg te mogen uptboercn/'tmeïft fpenö*
Hjft berftregen bobben / na aïïegatie ban eenige
ötfficuïtepten en Difcourg ban fcauDe Daec op ïo*
penDe : Defe pnaffen en febepen merDen gebmpftt
om öe sccbacenDe ftoopbaeröerg tuffeben €nge*
ïanD en ©janftcp te conbopecen / en mebe om
öe biffebecne tegen De 3£upnfteefterg tebeb?pDen/
en Den bpauD lipt Dec 3ee te bouöen / mant De
ïanöen in Defe tijö orntcent 100 oo?ïogfcbepen in
Dienfïe baDDcn / fo gcoote aï^ ftïepne / en fo op De
5ec afê op De cibiecen en booj De babenen / bcbaï*
ben De jagten en feljupten Dié men binnen^ ïanD^
gebuipftte / bet loelft De Urniöen feec f toaec en
ftofïeltjft biel / en nogtan^ meec alg noDicb bebon*
Den bJo^Den : taant De ^uonftetftfe b?pbuptec^ Dooj
öe grote bupten / Die fp t:i 5ce ban De toUanDec^
enEeïauDer^Dageïijft^ bequamen / ïoftten alle ballingen en geboefte upt #oïïanö en ^eïanö aen
baet/en liepen met eenige febepen en fcbeepften£
upt inöe c0oo^t-3ee / maeftten alp?bs>Datfe «rijgen
ftonDen / ftoopoaecDer^ en biffeber^/en namen De
^tupjïupDen en ItoopïupDen öaer ban / rantfoeneerDen Defeïbe feer boog / Daer De ïioopïupDen en
^tiecïupDen boo^ moefïen refponDeren en geban?
geu uujben ; Die ban ^ollanD en EelanD gaben
eenige oberïopcr^ en ballingen parDoen / en ïoft*
tenfe allo af öatfe meöcr fteerDen / en fïeïDengro*
te toacljt ter jee/ en ftregenDer beeïe/ Demeïftc al ter*
ffonD in De ;ee fleDen toerDen opgebangen fonöer
eenige genaöe / of Die te toiïïen rantfoenen / of quar*
tkt te geben / fa Dat fp feer beeminberDcn op Defe
tijb / maer inöe naboïgenDe iaren baer berboegen*
öe met De franfe ïigeurg ban #abïe De<0?ace en
auöere/cn Datfe Die babenen geb|upften moebten/
namen fp bjeöerom toe.

dBetl

omtrent in 't beginfeï bah <$ctober Uicrt een
fefter oozïogfrbip / öaer Capitepn op toa^ 3jacob fteikfe oor*
?Üntbonif5 ban ^atrltm / gemrcnïift onöcr De ma* logfcljepeii
is^oU
ftlampen
trofen genocmt <ÏTapitepn 3jacp ®Xp. \\n I tuffdjen een
€a\iê en ^upnfterften ban etlijfte oojlogfcbcpcli lanbs
oo2i
a?nl)ca:t/
en bifeb-boten ban ^upufterftcn omcingelt en bait
aengebogten / Den Capitepn bermit^ fieftte öaer
niet bp 5.ijnDc/fp bjcerben b^n ïange tijD feer ftïoeft
ben anöfs
en bjomelift / maer ten ïaetfren De bpanöen beefc ren
lurrjt.
tn öe
5bnDc / en aen benïupDcn fcijip gcentert / bogten gen met
e:i fp:"m*
$3.)
IjanD tegen bauö / maer ban De mecnigte bermant/ (tol.
loijfcijiv '
en b^t /\'üm
genoegfacm
bermeefïert
en ingenomen
5ijnöe
flafteu
fp Ijet bier
in ben epgen
ftrupt /
toaer Doo^De febepen bcr(lenDe/fp metten meefien*
Deel inDe luebt bïogen / en toeöcr in 3ee balïenDc
berD^onften / uprgenomen eenige toepnige Die bet
met ftbemmen ontquamen. 3Dit maeftte fnlftcu
fetyih onöcr öe ^upnfterfter^ / Dat fp nictligtclijft
Daec na tuiïöen De ^oïlanDfe ooiïogfcbcpen aen
boojt leggen.
<©e garnifoenen ban Hoebum en anDcre/ fïerft
omtrent tfoo tupteren / beöbcn in 't fticfyt ban ttngeen
j^unfïec baec begebcn in een fïcDeften genaemt pinnties
berjtorin*
i>e-maifet
in
'tbanfttcljt
fes
(6?ebe/Daec toel 2ooopaecDenopDepaerDe-marftt ge
kerycevs
loaren / bebben De gcbeele paerDe-marftt bcr*
fïoo?t en becï paetDen bjecb geboect / Daer onöer ban
beeïe paerDen ban <6joeningcn maren/ Dekraten
generael beöbcn bier op nacmacfê informatie Doen .güfcïuufter»
nemen /om De bantDaDcr^ te Doen fhraffen.
(©oft maren inöe Ctocnte/ ontrent #etmacrfcn/
OBnfcbeDe en ©ÏDenfeel/ genomen 1000 paerDen/ f 00
boombecfïcn/iooo febapen/en beeften^ fonDer getal.
3©p bebbcn berbaelt / boe Dat Den oberften
^cbenft De fïcDc ban fiijnbcrftgerebictualicertbaö*
De in fpijt ban De bpanDöie bet belegert baÖDe/ en
boemel men bielt Dat l}et nu mei boo? een topïe
tijö^ booten ma^ / fo bebben Den <0ouberneur ert
Capitepnen Daer binnen leggenDe gocD gebonöcn/
fo baefl fp ban Den oberfïen ^cbenft^ ongeïueftig
obeclgöen berflaen baööen/ ttoee Capitepnen upt
bare fïaö te fenöen en af te beerDigcnaenDe&ta*
ten ban ^oïïanb/ om Defelbe te remonficeren Den
nooD Die fpfepDen te bebben/ en \}zt febeen fp f^et
op 't ïaettëe niet toiïöen laten aenftomen / en ber*
foebten tijöeïijft bulpe en affifïentic / gcbcnDe Den
tic-b?tcf
feïben meDe Den naboïgenöen creDentie-b^ief:

E Dele, erentfefte, hooehgeleerdeswijfe, feerdifcrete en voorfienige gebiedende Heeren : Negft
onfen ftetz bereyt-willigen dienften , mogen wy uwe
E. gedienftelijkcn niet voorhouden , wat gcftalt wy
fo door den onverfienlijkenen ongeluckelijken afval
onfes gebiedenden HeeredenoverftenSchenks, &c.
faliger gedachten, alsookuyt anderer hoogfternoöd
veroorfaket en genootdringet 2ijn aen uwe E. uyt onfe
middelen twee Capiteynen, namentlijk Jan van Appel
en Rutger Janfz. met tegenwoordige fchrijven en bygevoegde inftruclion af te veerdigen , en uwe E. ook
voorder de gelegentheyd defer ftad en hooge noodwendigheyd der felver eygentlijk te remonftreren :
derhalven feer gedienftelijk biddende, uwe E. gelieven
wil onferen verfoeke na, op onfere gebreken alle handhavinge te doen, en alle mogelijke afliftentie te bewijfen , en wijders gemelte Capiteynen goedelijk aen te
horen, en in alles gelijk onfere eygen perfonen volkomenen geloven toe te (lellen , fulks verdienen van uwe
E. wy tot allen tijden hin wederom bercytwillig en
geerne.
Edele , erentfefte, hooggeleerde, wijfe, feer difcrete
en voorfienige gebiedende Heeren , de eeuwige goedige God, wil uwe E. lange in gelukfalige profperierende regimente vaderlijk erhouden, datum Rijnberk den
4. Augufti, 1^89. fiilo veter ■/. Onderftond , uwe E.
ftedes dienft en bereytwillig ,
ondertekent aldus :
Segno van Dort ,

Williami W e AM ,

"Johan Gyfelaer ,
Georg van Mapen, manu propr.

Hcnri^ van AjJ'endelft,
Hans Scbaef.
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Het opfchrifc
was , den
edelen , erentfeften
bm ï|age
/ en ÏJttftaïtoaec
fijne ïm'ebenbail
ccebentiê
in De geftöttien
Staten genccaeï/
Ijp uptflju
wijfen
, feer difcretcn
en voorfïenige
Heeren de, hoogStaten I in
Iogp£
ïtoet^toagen
met
be
ban
fijn
Cccell.
geljaeït
van Holland reprefenterende, onferen groot-gebiedende Heeren.
toecb/ boo? be peeren ©oocöt / ©opbergen en <£am?

3&z boojfcïftcbcn Capitcpncn ïjabbcn neclJ bp?
fonDece bnebeit teut öen <6oubecncuc 3ir' &CQno
tian <3>o;*t I becfoeftenbe becanbecinge ban eenige
gacnifoenenom te ebitecen muptccpe / obecmitjJ ee?
ïtigc niet getint toaren De geïeDcneatmoebetecon?
tinuecen / tjebbcn ooft becftïacct Dat tn De lefïefpn?
fïnge niet meec toa$ ingekomen Dan 171 en een
bieccnbeelmaïbcc^ccftfcfïitjftmate/ Den i8.3luïp/

baec ban gebifpeubecct alle baeg£ biit en bne bie?be?
Deel maïbet / etgo / niet toijbec ftöjen Dan tot Den
1. ^eptcmbec / en Dattec geen toe fpöfe toajS : ïjiec
tegen fdj$ft meefïec 3£tcft ban DecÉ>oeg Den 26.

MUQtifU I Dat De Capitepncn mocnten feggen bat?
fe toiïbeu / bat ÖP bedont bp ben fïaet ban De Co?
mpfen / battct eec obec ban onbcc be 600 facften ge?
faut toacen getoeefï / pbec faft ten minfïen ttoee
frtjepcï/ foube toefen 3oomaïbec/ bat Decuptecen
Boben Dien becftïaecbcn / genjft ooft meec anbecen/
ooft be fcïjippccg bcfeïbc aen £3ecft gebpcljt Rebben?
De/ befelbe facften bare in genomen te 51311 / ban
fc[j?nft bat be fante aen b'<©betljepD felbe toag/ fo
een ban be Capitepncn felbe feccetelijft obecgefcl)?e?
ben foube ïjebben/ bat bet horen met fulfte befojbje
in be fïab toag gcöaeït/ bat D'<®bctljepb ben felbe
eccfï meefï pabben boo|ficn/ en becefïetotprobifte
ban
be fïaö öattcc
in 't magazijn
battec toel op ge*
Iet bient/
op nietig /inDoclj
tijbgmeetbecinftomt/
en bat öetgacnifoenpropartebecanDecttoetDe ; ïjp
toa£ ban bien bage tijbingebettoaebtenbe/ IjocDe
uegotiatie ban ben ï^eece ban $otï$ moebt boo?t?
gaen / tot toelftente betalen/
epnbe IjP namecftgganft/
Öcm ïja'bbc becbonben
boo^oomaïDec
en fo
toanneec bent fal bïtjften bat'et binnen Dec ff ab 23ecft
ontfangen fal toefen / ban of fulftg niet geïuftte /
fcïjnjft ïjp / foube ebentoeï becbec baec op moeten
becbacbc toefen. ï>n fcïjjnft oou een miDDel obec
ï»pljembebac{)ttoefenbe/ om met mmbet bef toaec?
itli'jepb en niet tot fo groten ftoflen ban ben ïanbe/
en fonbet fo groot bertie£ ban onfen ftcng^boïfte bc
fïab öan 23ecft fonbe mogen gefpijfï too?ben/immec£
noel) ten minfïen oon? een cepfe / en bat boo? een
gcote quantitept / en ftoetoeï Ijp beftent bet felbe toel
Deel ïjafartg en perijfte$ onbertoo?pen te toefen/ fo
acïjt l)P / of 't al fcï)oon ttuglUKte / (aï^ men ten be?
tïen moet öopen/ neen ) en Dat De goeDecen en fe^e?
pen
genomen
toerDen bleben
/ en in/ '^
Ijanöen
ge?
caehten
en al berloten
DatbpanD£
Daee tegen
te con?
jiOececen f!onb / bat alle tebietualement Dattecge?
fcöieb toa^/ niet toa^ gefeïjieb ban met feec groten
Ijafart ' niet alleen ban ijet berlie^ ban be bib^e^/
maer ooit l)etberlic£ ban fo menig boomoemt fol?
Daet/ fo bat ftct berïie^ ban be fcljepen niet foube te
compareren toefen bp 't feflenbeel ban De onhofien
Die Daec elite repfe om gcDacnjijn/ Doel) (feptïjp)
't
maert/offijne
De niet
peeren
niet
aeni^ fïac
niet fpeeulatie/
practicabel niDien't
acljten/ooit
be pijne
tueert om in Delibecatie gefielt te toerben/ fullen Ijem
fiiïlt^ ten beflen af nemen/ en aïtnö fijn goebe affectie
en pbectotbenbienfiban Den lanDe Daec aenafne?
men/ maec obecmit£ Dat iït niet bebinbe/ batljet
boo?gefteïbe mibbel in'ttoeclt gefielt i£ getoeefl/ fo
De Uaopluobcn fulug niet toilben aennemen op ben?
ïupben peentteï te boen / fa toillen top baec ban aïljiec
niet bojber berbaïen / ban bat beCapitepnen iiiein
Den ^age geïtomen toaren / aubientie ge^aD ïjebben?
be/ met goebe bertcoofiingetoeDerom gefonben toer?
Den in 25ecft/ Dat menfe Ito^teïijft boü^fehec eeiiïge
Piobifle fcnöen en bo^bec o?b?e fleïïen foube/ om baec
na fjen-ïupben geïjeel te ontfetten : baec ban top
fyec na tec gelegenbec plaetfe bo?Dec becöaeï Doen
en.
full<®c
ï)eeceban rSfjuiUecpe / ^CmbaffaDcuc ban ben
ïtoninft ban .Oabarre/ toaé met bjieben ban De 4Be?
fanten ban be beceenigbe ^obintteu/ npt <£ngeïanb

}Stfbati
©crfoeft

«tjutiu*
JSLSJ^
JSJSn
lionink
SjJLJfjL
Se Staten
berberees
S^£

minga obcrgclcbert / en i^ met grote affectie en
bnenbfeljap ontfangen/ baer na ïjeefc Ijp fïjnc pjopo?
fitte gebaen/tenberenbc befelbcp^opofitte bacrtoe.be?
tonle ïjp nu met ben ïiontna ban ©janhrijft toa£ bcc?
eenigt/batïjpöopeïjabbebat baer boo*<6obalmacl}'
tig
fp met tjare
foube gunnen
/ bat bctoclltc
be ftraebten
be ïigeur^/
öct beltfcï eg?
onbcct'famen-gcbo
ban
te maintenecen be Catijolpc ïioomfe religie/ en tik
te fabotiferen en te befcöermen/ en focljten ben gan?
fcljen fïact ban ©^annrijft te onbcrbjucltcn / ben ïio?
ntnlt/ bit nocDtang be 0oomfe religie fo feer toege?
baen toa£/ af te fieïlen en te berb^ijben/ en een aubec
ontoetteïgh in öet felbe 0tjlt te fïcllen tegen alle reetje
en reben / Daer toe fp ban Den ïioninn ban s>pan?
gien/ Den pang ban tlomen/ en ïjare abljerenten ge?
boïpcn toerben / niet alleen ben quaet boojncmen
fouben tegen fïaen : maec iJen Daec ooft fo beclc
toeeftp' geben / bat niet alleen Die ban De celigie ui .
©?anftcijft befepeemt fottben bïrjbcn / en cpnbcïijrt
boo? be goebe btenfiwt bre fp ben ïionrnft boen fou?
ben / bit fijne oogen meec en meec booj dpobeö gena?
be fouben too^ben geopent/ epnbclijft bectoecben fon?
ben gebeeïe bjpljepb in be oeffeninge ban be religie :
maec ooft bat Den iioninft ban ^pangien gebL:ongeu
fouDe toojDen alle fïjne mebe-fo?cen bectoaert^ te
fteecen / en 0en-lupben met b?eben te laten / bat fpt
baecom niet tegenfïaenbe Ijacen bef toacrlijftcn f!aet/
bit ben ^oninft ban ^abarre fijnen nieefïet' genoeg
beftent toa^/ beïjoojben befen tnb en gelegeutljcpb
toacc te nemen / om be oorloge ban Ijacc af te toen?
ben / en eïber^ te bibectecen / en fijnen ïioninït tot
ïjet guntboo?fcö?cbcn i^ / en bc$ felf^ goebe intentie
en boo?nemeu te meec te animeren / bp te fïaen / en
te fecunbecen met een meefteïijfte femme banpen^
ningen/ tot licljttoge ban ftcijg^bolft ten epnbe boo^

fcD?eben.
<®t fafte toecb tn benberatic gelept/ enmenbe*
bonb befelbe ban feec gcote confiDccatie / Dennootr
Daec in De lanDen felbe toaren / toefenbe fo ïjarc
acngebocljtcn ban ben bpanben/ be fcïjacr^ljepö en
't geb?eft ban geïbe / baec tn fp fytn bebonben / en be
fobcce ïjulpe en affifïentie Die fpal^Docn tipt <£nge?
lanD ftcegen / boo^t^ De grote toccufungc Die fp-ltip*
Den ten oorloge tetoatermoeflcnboen/ fouben ben
toel gemobecrtljcbbcn om Ijct becfoeft af te fïaen met
een eerïijft en beleeft euufe / maer tocbeiom infïcnbe
bt importantie ban btft fahe en ïjet goet bat be föt'
berïanben babben tt bertoaeljten ban ïjet goet f'ucce^
Der üoningen ban Bzanftcp en j&abarre1/ en bat
ooft fijne Cceeï. ban Saffan feer fatorabeïijft fcfeeef/
en be Staten btf^t fafte feec bertelijftceeominanbccc?^^^^
be/ becmocljt fo beele bp ïjun batfe beïibeceecben/ btn tte geno^j
ïtoninftban Babarce te affifïeren met 30000 ftro? «ncn op
nen / of 90000 gulben aen gelbe/ tot bcfjoef ban ben S1 ?en
fóoninft ban ©ranutijft/ fonber conbitie en bp ïecnin? nmbaffiu
ge/ onber obligatie ban fijne E^ajefiept. SnC Sn"
<^nbertttfTcljen Dat men Ijier in boenbe toa?J/ fo SJSi
quam be tijbiugebanljetongeluftDe^^oninft^ ban iliabawe,
©janftrtjft / Öoe Dat bp ban een 2üacobpner SSonnrft
met een gefenijïtt meffe gequctfl/ en Dc^ anbecen ©D0ÖÖCtf
bacg£ oberleben/ en bentóoninftbanc0abarrcboo|Monmfe!»i
ïtouinftgep?ocïameerttoa^/ ooft quam binnen mib? g»n
beien tijbt be^eere beïaf r«upt©;anftrij!t/ baec §£"*•
upt menberfïonb bat bei!toninftban©ranftrijftee? ■
nigen trjb boo? fijn oberlijbcn/ ttn berfoette ban cent?
ge particulieren/ eenige bneben ban rcpjetTaïien te?
gen befc ïanben ijabbe berlecnt of bergunt / boe toec?
be een anbec boet boojgeflagen/ namentlijft: batïe(tatfe
men eene flatige legatie foube fenDen na ©janftcijft/ baninea
om Den nietoen Honinïi ban ©?anftrtjft tccongca^ s«" 0e
tuleren/ ban bat <»5ob aïmacljtig belieft DaDbe niagSSi
alleen fijn Jföojefïept^ pecfoon te betoaren / en met naaard!
ben oberleben ïtoninft ban ©?anftrijft in goebe *&*•
urienDfeljap te brengen : maec ooft ïjem toettelijft tot
! be ftcone ban ©janfttijn te boen ftonten/ baec in fijne
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JBajefïcpt alle geïuft enboojfpoettoe tetoenfrljen/ fangen Der penningen /toant bat een quartierban
en alle beïjoo;lij&e aenbiedinge te boen. <ön botyt£ een aefgen te \icl3t toag fcïjoot Öp upt en toilbet
fijne JBajcfïcpt ootmoeDelijft te biDDen Den tocïfïanD niet ontfangen / en iet gclD toa£ Dee£ tijD fcec
Dcfct landen/ en De beï)ouDeniffe ban De Cönfïelijfte fcfjaec£ en quaïtjft te benomen / fo Dat men l)cm
( Éol. 54->>
religie in Defelbe / in itoninftïijftc en goeDeetiecen beeï ftïepn gelD moefïcaentclïen.
recommandatie te toillen ïjouoen / en boojtg De
3^e &oninginne ban ingeland ïjeeft Den bcojfj.
oude tractaten/ bctbonderienenttecoucfen tótboj? ftoninft ban ©janftröft ooft omtrent Defen tijd ge?
Deringe ban De type bandeïinge en commettie/ affifteect met 200000 gulden aen gcïDc / en Daec
tnffcöen Den ingcfetenen ban fpne jBajefïeptg en boben noeft 4000 <£ngeïfe onbec Ijft beïept ban
Jtonmucrjften en Defe ÏanDen ban ouDen tijDen ge Den SSaton ban BDtlIugop.
maeftt / te conficmecen / en op meug te uebejli
3£en 26. September / toefenbe faterdacïj de£ iv
gen / en namentlijft mede De pjibilegie up Honinft | boutg/ i$ 0et beerfeïjip ban &tool op De 3upbet3lodetorjft Den XI. Den ingefetenen ban Den ïanDe j jee genomen : Die ban €nftïmpfen Daec ban ad?
ban ©laendecen / S^abanD / üolland en Eeland / 1 bectentïe geftcegen ï)ebbendc / ïjebben tecfïont een
111 Den jace 1464 gegeben en beeïeent / en boojt0 toeï befepït fcöip af gefonDen met eenige jee-ba?
aUe Decceten en accefïen tec contcacie t)iec booi- cenDe ïupDen/en een gcoot getaï Soldaten en ï)eb?
tïjöaf gcDececneect te rebocecen en af te Doen / De benfe becboïgt/maec De fcöclmen 3jjn tecfïond met
pactpen te cenbopecen aen De ojdinarfê jufïi? De ^ot na ïanD gebacen/en boo?t£ na^teentoijft
tic ban Defe landen / of ten minfïcn Defelbe te getcoeften met f)et boïft Datfe gebangen met namen.
fnrcljecen / tot Dat met ftennifle ban faften an?
%&e 33upnftecftec£ niet tcgenfïaende De ojDje te*
Dec0 foude tooien geojdonncect / en Dat men gen ïjen gefïeït / toacen in Defe tijd nocf) op jee /
Öace H&ajefiept ban «Engeland fjier ban fou? en ïjadden eenige «Inftljupfec ïfacing-bupffen toe?
De becaDbectécen / en toecDe in deïibecatie geïept Decom in gejaegt / Daec obec Die ban «Miljupfcn
ban tjet getal Dec feïbet 4$efanten / en toie men feec ftïaegden ; en alfa Daec eenige <©upnfterfter£
Daec toe Deputeren fouDc. <t£n na Dat De oBcDcpi^ gebangen faten / toiïden fp Daec een epnDe met ge?
teecDe ban De ^obintien &iec op met Ijace pjtnei maeftt Rebben / DcDen doo,? Den ^pnbicirê .ïHleefïec
palen gecommuniceect en gedeïibeect Dabden/ i$\ ffrancop£ Ifêaeïfoen fc&ijben Datfe De gemeente
epnDlöK bu gemeene fïemmen gecefoïbeect / Dat I niet honDen paepen/ bp alDien Den P?oboofI ban
men tot De boo?fc&eben Utegatie Deputeren fouDe 't f of Doo? auto?itept ban fpn €rccUentie Daec
Sfonnöeec f ïoci^ ban ^eDecoDe / ^eece ban Cïoe^ | niet gefonDen mo?De / Datfe De gebangen^ eecfïDaeg^
tingen /De ïfecce üicafiu^UIa/ ÖaeD en l^enfïo in Den i^age fouDc fenDen/Docö fp üjecDentoepnig
naci^ Dec fieDe ban ^fimfiecDam / Doc0 $ Daec na Dagen Daec na opgeöangen.
mi^r
Den 2CDmicael üufïinu.S ban ^affau gecommit
rCufTcöen Den 1. en 3. &eptembcc ^rtaSWAfflBSi
teect met Den ïfeece la ©?ee / Detoelfce banDe^ee^ | mefenDe tuffcöen Den fatecDacf) en fonDacö / i£ mimom
ren Staten generaeï in berfdjepDen cefpecten/ en Den CngelfcöenHuptenantbanDen^ielbp nagt^ S"£,"r;
om
geDane /Dienfïen
een nugoeD
mag I! Deeï
tijD obec
De mttcen
meteen 'S?"
genietenDe
Ijet taeïfe
tec penfioen
eecen banjaeeïir
Den ÏanDe
foIDaten
upt öetgeftlommen
fo?t/cn aïfo/ gefïccftt
in De ffaDgeno*
samtfoeit
noc& becljoogt toerDe / en fpne commiffie toecDe bec* men / onDec p?etert aï^ of De bojgecg tegen De S5nï?*
miö^ De D00D De^ boo?gacnDe ïiouinhé becnieut ; Cngcïfe ï)aDDen geconfpiceect om Die upt De fïad Dcubiwi.
Daec tuccDen eenige gecommiteect tnegen De M& te jagen /bjacc ober l)P f^pDe fp te bier enftoaerDe
ten generaeï /om De commifflen en inf!cuctien Dec becept toacen : öier Doo? guam een gcoot rumoer
«Befanten geceet te maften / Die Daec na gecefumeect in De fïab / en aïfo De bodeeen naeftt upt guamen/
loecDen/ en toerde ooft een feccete ïnfïcuctie ingefïeït/ ftonöe men toeï fpeuren Dattet niet Dan gemaeftc
« Daec in geDeDuceect en betoefen mecDe / Dattec in toeeft toate/ï)eeft men bc tugenomene Cngcïfe toeDer ter mucen Daec fp toacen tngeftomen upt ge?
3» <£ucopa geen tyeDe te becöopen 5p / aïfo ïange De
&pangiaectg in De Bedecïanden getoïïeceect too^ laten; De£ anderen Daeg^ö De tyoetfetjap Ijkt ober
Den: De boojfj. ïeeninge toerDe onDer De renbecfaeï bergadert 3tjnDe / ^bben Den Eicutenant aenge^
ban Den boojft. ^fimbaffaDeuc obecgetelt/ om ge* fpjoften / Ijecft geopiniatreett bp i)ct boomoernDe
refiitueect te too?Dcn een jaec na mindecinge de^ p?etert : maer toilDe fpne inDitien niet openen ; Ijiec
ncijg.é.
op fyttft De 23urgemeefier ban Den 2S?icï geant?
5^e $cece ban (€[)tiiïïecpe fpn faften bp de&ta* tooojt / inDien Dat De meeninge toare / fo toiïde ÖP
ten uptgecigt / en fpn «ïBajefïept banBjanfttijftaï* De ftïoft toeï DoentcecftenenontfeggeufetoeDecbau
ïe^ becadbecteect ïjebbende / i$ boo?t^ bectcocftcn/ geïijften / Den SÖutgemeefïec ïjeeft Dit De ï^eecen
om fpnen bolderen ïafl upt te ricïjtcn na ^upt£* Staten genecaeï / en Die ban ^olïanD te hennen
ïand / en i$ op fondact) den 17. ^eptcmbec ban gegeben / op Dat of Daec upt eenige inconben ienten
Cnftljupfcn te feïjepe gegaen / omtcent djie ucen of ftoatigljepD mocöten gebeureu / öft Den bo^ge*
Deö namidöaeg^ met een ceDeïijfte goeDe 3upd-oo^ een niet fouDe getoeten toecDen / Dan Daec toecDe
fien toind : Die ban Cnft^upfen ïjebben ïjem ban met aïïe befcïjepDentöepd in boojfien / en De ^»ta;
aïïe behoeften toeï booten, ^e §d?obintien deden ten fonden aïdaec Den ^eece iBccfcec 3Lconart De
miDbeïectijd §m befïe om De toegefepDe fomme op ©oocljt / Detoclfte bepDe pacti)en te tyeDen gefïeït/
te tyengen / en quam De ^eere ban ^alDainge ÖaeD en Ijct mi^tcoutoen met De bequaemffe midDeïen
en oppecfle ban De finantie De£ Honinft^ ban -B?anft? toeeïj genomen ijeeft.
5^ie ban j^eugDen toacen in Defen tijd noeïj aï JJJK* r,
cp
Ijiec iit't
om de penningen
bojdecen
/ en ÏanD/
fpn oErceïïentie
bo^decdealïjicc
Defelbetebccooft
beïegect/
daec quam
trjDinge
dat wnge
ScSeifse*
met goede cecommandatie/ en fc()?ecf den 2 i.^ep? de
bpanden maer
bectcoeften/
daec op
bieïen indie debanfïad%)ei\p
ban
|ïceü,
tembec
aen
den
^eece
$?ef!dentbandecJtHijïe/en
tyeuft tein Doen
]»?Öft
bpanden
/ mecnende
den uptbonden
IIÖCI!
den ^eeceban (©ïöcnbacnebelt/ ïïaed en ^fiDbocaet Docö
defelbede nocb
bafï afleggen
ïjace/ *?cuaö?"»
ixre
febanfen / en Daec gefc&iede een fcljecmtttflnge / en
jjefiöcttt ban 't <6?aeffcl)ap ban Rolland/ benlupdenbecmaIn tiet
nende en biddende/ De fafte te toillen in goede ag* die ban binnen toecden toedec in De flad ged^eben/
.Itjlecit tin ge en bedenften nemen/ en Daec bo?en befleDen
en ïieten 3 of 4 doden acïjtcc en eenige gebangen.
^üocaet
3£en 4. September de^nacötsiquamen omtrent 20
alle
De
fojge
en
geïobe
boo?
De
J^eecen
Staten
ge?
ilöeii'
mm, necaeï / op Dat Den #ccre ban ^aïdainge fo ïjaefl fcDepen / fo met boïft al£ eenige beljoeften binnen
en met fobanigen becnoegiuge mocljte geholpen ^eu^den/ Daec gcote blijfdjap om toa^: Die ban
tooien / dat fpne Majefïept Daec Doo? oo?fafte 3|eugben toacen fcec toel gemoeD om Den bnanD te?
mocöt bebben te boï^ccDen in De goeDe tyintfefjap' gen te fïaen / maec De foldaten Daec binnen leg?
Die ÖP tot Die tijd aen De ÏanDen betoont en be? genbe toaren feer genegen tot muptetjje / als? fjet
toefen fiaDde : Daec toecDe aïïe Deboic geDaen om een Dacï) of ttoee ïangec aen ïiep Datljaecbetalin?
De penningen op te tyeugen / Doel) De ï^eece ban genieteben op sijn tijd quam $ Decljaïbcn Dcnï)ee?
&aldainge toonde öem feer moepeïijft in 't ont? re ban ffama/ ^5oubfvncuraldaer/acnfpn€rcel?
ïetuie

4778

Ses en Twintichfte Boek.

ïcntie
fcïjueffoube
/ batom men
een BacnDcl
x of 3 1 tuaïic/ 5ij« baec na tttct o^b^c (öcn scfeïjut in faïbó ^J^*1
bcuan
bccauDecen
alle bacc
mnptecije
te boojftomen/
toeeïj
gcfonDen
bcbbenDe)
banfeïf^bectcocnen/en
^'
bet todft gebacn toerbe/na bat bctccfrctcnbeboïft ban De udegecinge opgeb^ofeen ; Den ï^eece ban feitü?eekt
ban De ©aenbeïcnbauPjcut/pettenburcbcnWp? 3fama ijaDDe ooft eenige folbaten opïjafactuptgc? bflll^J
peïman Daec binnen gearnbceit toacen /Daec tegen fonben / bie een boDe upt 23?eba ftomcuDe geban- JSSai
atuts
De (Compagnie ban ^jonacn ï5oot / en 3!onftbcec gen in b^oebteu/ en bccfïonoen upt De bnebcu Die oy/
lJioI)an ban €gmon£ Daec nut getogen toecben / 6cm afgenomen toecDen/Dat Hancöebecöa feï^cef
en fclfêeef noclj om eenigc anDecc te bccanbecen / Dattec 2 Cometten paecDen tot^ebenbergcu fto?
op bat men / fcfyitcf ben boojnaembeu ^eece ban men fouDen/maec De Staten toiflen tod fuïc niet
jrama/upt bet pecrjfteï ban bc gebjepebbe muptc? toaec te 5tjn: maec Dat bet een untgebentoaoom
ene mod)t gêtaftcn/ en fcïjiecf be namen ban brn De compagnie paceben ban ben Hèarrjiiiö bel <éafio
genen öie bp bctauDect bcgcecDc obec / onbee een baec te Krijgen /om fo bet getoa^ in te balen /alfa.
fp toeï onbeciicbtet toaten battec toepmg fto?cn
fcccecc en bebtht tijfez j al toaec't faftc (fepb t)P ) binnen 25jcba te benomen toag / en binnen <6eec?
bat geen anDec fo fubijt in bacc pïaetfc te hamen
fo toepnieb/ Dat betbjoutoen Daec ecu
opo2tuuitept 3P / bat i)et baecom niet en bienbe ge* tcupbenbecge
bilauectt.
geïieele toeefte fliï gefïaen baDDe / en geen b?oob te
<E)c bpanben babbcn bt pnncipaeïftc baett na ftoop toa£ getoeeft / Dan toacen alDaec een toeeft te
^eugben te nomen / boen tocpalen / fo bat men met bo^en ix ftaccen met meel en uo?en binnen geho?
/ Daec meDe §et een toepnieb beteebe*
geene febcpeu bacc boo? moebt baten : bt gebepu? men€ecift
ban Defe belegetinge fcbepDe moetiftboo? ^3»,^.!
be
tecebe ban be Staten babbcri bacc tegen ) n\$
Dagen noclj op 51311 ïangfte toacen / eenigc fcljn^ geneuebte aïbiec becbalen / boe Dat Den €apitepn ^ehcis \
ten met folbaten en timinedupbcn met Ijaec ge? Slan ^efteï / toiHertbe in be belegecinge ban *£«$? p1»'^ j
ben baec binnen teceften / alfofpnbolft bacc binnen o!föS
reetfebap gefonbm om bepalen upt te toinDcn/Deg? mebeingacnifoenlacb/ en omeenige fafte baec uut byanimu
gdijft£ toacen bit ban Ïi|eu0bcn baec ooft tot bien
fclfben epnDe geftomen / maec aïfo bc nagten fo fto2t gefonben toa^ getoeefl/ maecbP toeebe op bc infto?
toacen hanben niet bcbnjüen/Doo? bien benbpanb menbe cepfe gebangen : men babbe bem geb?cpgt te
met ttoee fiucfteu gefd)ut£ bic bP baec omtcent bangen / boeb bacc na fpn cantfoen op gebjaebt \}eb;
ÖaDDe gebjadjt / fo fcec bcbe febieten bat §et on? benbe / toect bP ïo£ gelaten 5 be (6?abe ban Jitèan£?
feit bebebem booj fpn bettceft bpbemtcnetcuno?
mogeïijft toag aïbaec te toceftcu/fo batfe baecupt Den
en tcacceecDe bem toel / babbe mebe beefdjepben
fcfjepben moefïen / om te bcctoacbtcn anbcce be? Capitepnen en &ffic iec$ ban fpn epgen bolft bp bem
quaembf pb aï£ be nacljten toat ïangee toietben / ten eten /en baec ging een gocben b?onftom/ eubp
het todft bacc na in <0ctobec tocöcc befoe&t i$ I
baec ban be %ccu ban #ama geaobectecctsijnbe/ bebe bafï een pbec befebept / fo bat bpbjoIijhtoccD/
en b^aecbDe Den <6^abe ban jBansfdc oerlof om b?p
Öeeft &em mei eenigc foïbatcn bcgebcn op benDnft en onbebaelt fonDcc betbeucen te mogen fpjefeen / en
bp ben <2>am op be ^eu^benfe 5ijbe ieggenbe / fo ooft cencn D?onft te mogen \otc^ béngen / Den 4B?abe
lange aï£ men toeeftte om ben ^am (Die nnnog
bed fïeeftee gemaeftt en toegebampt toag oü$ te confenteecDebemfulft?/ feggeuDe Dat bP Öcm üjps
tooien) te openen/ en be palen upt te toinDeu/en b^Pt gaf eenen Dpnft te mogen Doen na fpn belieben /
en Dat bp b?peïijft fonbec becbeucen moebt fcggen fa
gewitte 't felbe fo tod bat ben 10. <©ctob|# bacc lange bpaen fpn tafel toaj» al bat bem goet Doebte/
aï + palen bp febonen bage upt gctoonDen maten/ alüu^bem Doen fcljenften bebbenbe / bjadjt ïjpben
tn ben ix. <0ctob2# DejS nacö# bjacen Daecnocb
bne anbece upt getoonDcn / en toacen boo^tg alle 05?abe De gefontbept ban 03?abe .ïDaucitiup ban
bien Dacb en nacljt befict) fo om be palen upt te BajTau/ Den<0?abe ban IBangfeït DeDe befebept/
toinben/aï0 om be aecDe en bet cijö upt te boen / fo ooft alle Capitepnen en ^tficiecen Die Daec aen De
om fjet gat te biepen / en maeftten ooft tebelpe tafel faten / Daec na §eeft eene banDe Capitepnen
Diepte /niet jcgenflaenDe öet toatetfeeeïeegetoag/ aen ^eftel geb^aebt De gefontbepD ban Den ïiamuft
en ïjabbe in alle ben fomee fo ïeegc niet getoeefï/ ban ^pangien / maec ^eftel toepgccDe befdje pt te
ebenbjcï fo ncegen fp met gcotemoepteubaecbooj Doen / Den Capitepu toerDe quaeD / bjaeebbe bem of
Dzie febuuten met barinft / bifclj en fïoftbig / en bpben ^ince^aucitiu^ becec aebte ban bruHa*
Daec na ooft met ItaejS / baec mebe fpbet boo^ Die ninft ban ^pangien/ bPfrPö^ J«/ m 0flt bpbege^
tijö lieten biijuen/ toant hocen cnammonitiebja^ fontbepb bejJ ïtoninft^ban &pangienniet bcgcerbe
fo blij* befebept te boen/ maec toel ban Den pau?? entoie
/ en lieten
in boo^caeD
noclj
Daec tot
: Den't bpanD menanber^toilbe: biecobec biel een genecad muc?
ïjos^c bja^
tj^t bjatec
Datgenoeeï)
ben
fcljoot altemet met öalbe Cactoutoen Die öp Daec mucecen onbec be Capitepnen tegen bem / en bc?
tot bijf toé Oaöbe in getale / Dan lieten Dactom geecbeu ceben te toeten ; bP fepbe/ Detoijle Den <&?abe
niet te toedien / ïeDcn ooïi fonDediugc geene fcï)a* bem b2pbepD ban fpjeften babbe bergunt aen fpn ta?
De /en De bo?gcr£ lieten oofi niet met menigte Daec fel / fö foube bP fp" cebenen feggen / namentlijft /
upt te cepfeu en Daec toeDcc in te nomen met alle om bat Den Uoniuft ban ^»paugieu een mocibfc
toacen en beljoeftcu: Die ban ^ct^ben IjaDben Daec toa^/ bie ben ^inec ban C^jangicn fpnen meeflee
een teeneïjee Doen maïteu op De JBaect/omtebec? febdmaebtieb tiabbc Doen becinoo^Den en ommc?
De Capitepnen alle t'lamen
toecDen
/ ïjiec en
bjengen
bp Den feec
tcencljce
/ toelfte
te mogen enbjeeucn
fehccDecobecballcn
b?cpgben ^eUel/ maec De <6jabe
too?iud)/
Docötoec?
toecDe/
ingenomen
bnanD
Den befclbe tccfiont toeoecom bacc upt geb^eben/ ban Ü*an£fdt fepbe/ Dat Detoijle öp Sem b?ybepö
in boegen Dat men toeDecom in^eu^öen upt en in jomfp?ehengegebenöaDDe/J)pöem fpn tooo^ö fouüe
ïtomen mocljte Die toilbe -, be Staten ban ï^oïlanD öouben / niet toilïenbe Dat Ijem ban pcmanb ecnicö
fonben bacc na eenigeCommilfaciffcn binnen J^eu^ ïeetgefcbieDen fouDe/ fteefe bem Daecom tot in bc?
ben / b[t be fojtificatien / bit baec gebucenbe be boo2lijite becfeftecinge Doen conbopecen.
J0p bebben biec toepnieb te bojen becbaeït Dat Die
/bi*
toacen
tnö gemaeftt
e in "feec fto^ten
belegecingen
t ttoecCapitepnenbaDDen uptgefonDm/
bantöijuöecf
ge?
toel
befclbe
befïcbtKJbcn/ oo^bedenbe
fltcccbcn
maeftt te 5ijn/ men banbooft bet magasijn banale om De ftoacigljeDen / Den nooD tn gelegentbcpD ban
uocb tod üoo2(ïen / aubcc^ bau bat eenige gcancn Debaojfcbjeben fïaDtc ftennen te geben / De j>eecen ®cn«n
bienben geflcten en becnicut / Daec in boo2fïen Staten genecad ïjict op geDelibeceett bebbenDs / fcsban
(Foi- 55.) toetbc/ en toecDe De €. ï^eece ban ffama ban fp? bebben
Den d&jabe ban Bietoenaec/ .HBeurg/ ctV. &J**0
nen gocDen blptigcn en gêttontoen Dienfï feec eec? Denïafl om DefïaD toeDec te bictualieccn opgelept. Mtmi J
ïnft bcDanftt. ©ace toeebe ooft 02D?e gefidt op De ^efe beeft Den DecDen(0ctob2i^ na Den nietoen flij? ";♦ ^'l
ban Den bp? Ie / na communicatie tuffeben Den feïben <6?abc afg Jgag? 1
patTagic tegen De obeeftomenbe ioperg nobicbtoa
^ iètaDboubec ban De fïaD / fïeDen en lanbe
anbeu/en Dat Daec tucf cu anDcc^Dat
minaban
tic ftratttaa
gcfonDen toeebe : bc bpanben ban alleg geaDbctteect Utceebt/enbe Staten ban ben felben lanbe/ t'la? f.lZal\
30nDe / c\\ sclfé gcotdijli^ gebeft bebbenDeaeu bic- mmDccbanbtcgen^beuabQnb gep?ocebeecttotno? ,j8™

t$h'

Vervolg der Nederlaridfe Oorlogen.

minatie ban ten nietoe Itëagifïcaet binnen Utmfyt/ be ^efïbent en Öaben / Seïjouteh baii be iltttm } j,
,,
betoelfte bp qefcïüift becbat toefenbe / bp fpn 43enabe jlBaerfcïjaïucn en biecgeïyüe.
©e
<©outoecneur£
^obintiaeï
tutfïen
boft
toat
oaöf ctrfeent i£ : maec betccöencn publiceren tocrö
uptgefïeït tot ben eecfïen <®ctobzi$ ftilo viteri,ge* giften en tollatten toe bate bifpofitien fïacu / aï^ '
tooonftjften bacö om fuïftgte boen: fpn <0enabefu* aïïeljet jaeclift? bccnictocn ban be toetten Der fïab "
fïineecbe eerfï bat bet fïeïlcn banbe ^ouiudeljem enfïebenban ïïttccfyt/ \ytt toelft inbeeecfïe infïeï- »
aïïeen toe quam / boo? bien &p m ben jace itfi- ïtnge ban ben OBoubecneuc obcc Ütcecljt bp ben j»
afê bp baec ober quefïie met bit ban Utcecbt babbe / ïïepfec üaecïe tot be particttïice <ï&oubecneurg ban „
bp tnöe ban ben (tëjabe ban Slpcefïec / en baecom Ktcecbt^ bifpofïtie tégefïelt/ en aïtijb^ fonbec con= „
aen ben üfeece ^bbocaet ban ï|oïïanb bp fpne miflïbe trabtctie bp tm <J3oubecneuc ban iHtcecljt / of in
ban ben 16. Septemb^té ouöe fïtjïe.om fpn abbijë ge* fpn abfentie bp ben $?efïöent en Öaöen pjobintiaeï
fc&cben f^ubbe / ben fefoen 31bbocaet be m boo? ant* té gebmpftt : Hit té genabige Üeece < fclfêöft ÖP ) "
tooo^öe babbe ïaten toeten bp miflïbe ban ben 9. <&t* bat ift ban be faften in utoe<6enaöeb?iebengecoect/ »
Eetaöuijstobec. ©at ban aïïen ouben ttjben/ bebecanbecin* utoe<6enabe ftan becicl)ten/ biDbenbe utoe <i3cna* »
mu%h Se en becnietoinge ban be toetten bet fïeben ban ^oU be 't feïbe ten befïen te becfïaen/ etc op de kant onder „
Denbame/ïanb ( geïijft ooft ban be fïab en fïeben ban ütceebt) aenftont noch aldus : iftbecfïa bat mijn ^eecenbe ti
mLnf,, toa£geöacn|bpben <0oubecneuc p$obintiaeï / of in Staten genecaeï aen fpn «tfrceïïentie bebben gefcb?e* t
Sijtban fpn abfentie bp benfjeftbenten ftaben #?obintiaeï ben / om utoe töeuabe in fpn atttocitept en ampt te
ttofettcn ban be cefpectibe ^obintten / fonbec bat bp fpn ften* mainteneren. 3&en<$?abe uubienboïgenbe/ bun«
«?Ü5 nifl* of toetenfcöap ben «©oubecneuc genecaeï ban be genbeöiec opfeec ombe Ifêagifïcaet aiïeen te bec*
f!™-ïan Uleöeeïanben/ fuïftg op t in ïf oïlanb of Utcecljt ïjaöbe nietoen / of be oube te continueten na fpn beïieben /
©tmijtengcbaen: bat bP ooft niet babbe ge&oo?t/ bat bp fpn bocb ïiet Öem onbeccicöten / bat be Staten met
SXn ^xctllmtiz be<fc?abeban9lpcefïecaté<!5oubecneuc Öem pecticuïiecïtjft öaöben geljanbeït / en bat bit fp*
noiianö genecaeï / of mijn peeren be fóaben ban State I até ne autocitept niet foeïjten te becminberen : maer be*
"i
^e* ui fpnbec <£enabe abfentie tot bet genecaeï <©oubec* feïbe te mainteneren/ fuïïtébat alle^ in fïiïlialjept /
iant>.
nement bec ïanben / boïgenbe be cefoïutie ban be enbeïeefbeïijft afgeïopenté:be^ anberen baeo^ten
* generale Staten geautocifeect / in be fïeben ban 10 ucenté fpn (èenabe becrepfïna 3fiernbem/ om
» ^oïlanb befeïbe toetten becanbecb of becmeut |jem boo?t£te pjepacecen om ïiijnbeeftterebictua*
,, .,
» 30» getoeefl / maec batfo tentijbe atéfpne ctcel* lieten/ of toaec 't boenïtjft te ontfetten.
» lentieintolïanbinpeefoon té getoeefï/ até ooft ge*
gefta^ f/^a*
tot ^iecnbem
05?atie beïafï
boo?fcb?eben
©en3tjnbe
/ tot ^ietoe*
faften
aïle
tecfïont
heeft
/
men
Statejet
ban
benfóaeb
até
abfentie/
fpn
„ bucenbe
*> 45oubernement genecaeï op ben name ban fpn <gr* Öet cebictuaïement ban fóijnbeeft nobicb toefenbe / na» 1
» ceHentieaUjiecin^oUanb babbe beïept/ bpfpn<£r*
beerbicb te maften / om bit crpïoict upt te rccöm» jJ'JJJ;
ceïïcntte ban Baffau até <6oubetneuc $?obmtaeï/ foube ben <$?abe ban <0berfïepn / ben ^cerc öan twhim
" en in fpne abfentie bp ben f^cftöentenfcaben $?q* ©otïit^/ metben€ngeïfenïïiüöerffrancopg ©eer/ nw*t &*
» bintiael ban ^oïlanb / be boo?fct)?eben becanbecinge bem afftfïeren met omtrent 1000 ^eerbe-rupte* JJ^J
» enbecnietoinge bec toetten té gebaen/ atéfpn<©e* ten / en 2000 boet-boïïté / ben Öitmeefïcr ^att* tetaum
„ nabe eengbeeté upt bebpgeboeebbememoueban t toeté 25aft^ toect mebe aengefebjeben / om fïcö 5Stua,to
fp= *
mebe op befen toebt te begeben / ban ï>P fottbtaen
„ genebp ben fjefïbenten ftaben f&obintiaeïinab*
i^uebtenb^oef
üJoöan
31onftec
ïuptenant
nen
jaren
ttoee
nacfïe
fentieban ben <tëoubetneucinbe
fpn Ccceïïentie ban Baffau / en ooft eenen bptf
99 té gebaen/ en namentïfft bat nocb binnen bne toe* aen ben ^eece 5ïöbocaet ban Oïbenbacnebeït /
*' nenbectoaectg (toefenbe fpne €cceïïentieban %&
bat aïfo fpne foïbaten in 15 maenbett
9» cefïec in ben jfage/ en fpn^cceHentiebanBaffau becfoeftenbe
babben ontfangen / bat men
maenben
fe£
maec
»> tebien tijöe buptcn be p^obintien ban ^olïanb)bp
befeïbe aen een maenb betaïinge foube mogen IjeU
», ben ^jejibent en tëaben ©jobintiaeï / be becan^ pen / aïfo bp anbetg in pectjftel foube fïaen batfe
,. becinge en becnietoinge ban be toet bec fteöe ban
upt acmoebe baec peecben of toapenen fouben ge*
©eïfttoag gebaen/ ban 't genebp fpne «lÊrcelïentie béngen toecben te beeftopen / bibDcnöc bat baec
" ban ^affau in be bojbec becanbecinge en becnie? in befe ettcemitept niet too?beontfeptbeboo?fcb?e*
" toingebec toetten feïfé toa^ gebaen/ en nonbe ïjp
>» fpn <èenabe aï^ nu geen pectinente abbectentie ben maenb betaïinge / bp ftïaegt ooft / bat Iju met
een feec getoeïbigetjeeteftao?tfc gefjueït taxigs / bie$
» boen / iobecmic«5 befeïbe fpn Ccceïïentie ban^af= niet
tegcnfïaenbe fouDe bP fe baefï bfm cenicbW
niet/
geïoofbe
„ fau nocb in Eeïanb toaó / maec
„ bat bp fpne Ccceïlentieaï^ OBoubecneuc genecaeï/ boenïijftspnbe/ met fpne paecben bolgen/ bocöfpn
of ben ïïaeb ban State in een flab ban ïfollano Creeïïentie meeninge toa^meec ombenboomoem*
9i becanbecinge of becnietoinge ban toetten gebaen ben fóitmeefïec 23aïté baec bp te bebben/ om bat
** toag/ en bp aïbien 'tfeïbe gebaen moeïjte toefen / bp ban goeb beïept toa^ ui oojïocbfe faften / baec*
»» bat'tfeïbebp mi^becfïantgefcbiebtoace/ gelp !jp om niet goeb binbenbe bat fpne cuptecen fonbet
boo?biecepfe becec*
treeften/ té ÖP t,
fouöen op eet
>i onöciTicïjt toa£ bat onïanft^ ben 23aïïiu ban Eic^ bem
enf
mk^Ab
niet
en
25?abanbec/
gebo?en
„ cift-3ee / toefenbe een
©en 7. <®tt*m$ toefenbe fatecbag / ïjeeft be ^ffff,
s, toeï gefunbeect inbe 0ecï)ten ban üefe ïanben en fïab
ban Zittih-$te / bp onbecfïanbe be nominatie ban boo?f5. (0?abe ban i^ietoenaec aïïe ben bag beftcö ^tetoe^
M be toet gefonben fyttft aenfpn^iceïlentie/ fonbec getoeefï om te bifttecen alïe be geceetfeïjappen / be naec en
3>
petïjabbege* febcpen / en toagen^ bie ban Utrecöt / ©eïutoe / sJjSXfc
3) bat ÖP toiflof fpn «ftceïïentiebaecin
bifponeect / en baec in (afê toefenbe öettoeeftban en upt be $$eiüe geftomen toaren / 3tjn <6enabe genoot»»
» ben <6oubecneuc ban Eelanb / beeft toiïïen tceben meeninge toa^ om op maenbag '^ abonb^ in be
mivatu
0f niet. ©e flabban iBibbeïbuccb Öeeft banaïïen febanfe boo? ï$ee^ met aïïe be troupen te toefen /
wrg in
Selanö* ouben njbengebmpftt/ bat be becanbecinge en bec* bie bien baeb fïerftte toefen bebonben toaren met
9» nietoinge banbe toet aïbaec té gefc&iee / bp ben
tuffeïjen 18 en 1900 boet*
famen
be 900 dÊngeïfe
boïften
omtrent t'700
paerben/ en be^ bing?baeg^
<6oubecneuc genecaeï ban be ^ebeeïanben / maec 't
felbe pjocebecebe ex fpeciali titulo , niet gemeen^ 'gabontg of'^naebt^ te mareberen/ om'^tooen^*
baegg inben bageraet of mo^genfïont 't etplotct op c Fol, s6. )
» bebbenbe met 't gene in üifoïlanb baec in ban allen
ouben tijöen gebmpftt i$.
23etft aen te grgpen: até tiit ben (0?abe aïïeg be»
>* 3|n a&ebecïanb beeft aïtijb ben OBoubecneuc ge*
abonb na 't
ficWctit Öabbe / fo té ÖP tegen ben
„ necaeï getocten toat faften tot fpnbec bifpofïtie fïaen/ ïfof
toegegaen / om te beftcljtigen fefterenictoein»
„ aïg onöec anbecenbecoïïatiebanbep?incipaïe offi^ bentie en inftrumenten ban bier-toerften / bie &P
tien / gehjft in l}oUanb sijn be ^efïbcnt en ifiaben meenbe te gebmpften / en babbe boen maften / fo
i9 p?obintiaeï / ^ocuceuc genecaeï / ïupben ban be té'tgefcöiet be$ abonb^ na 7 uren batfpn<0enabe
*' cefteninge/ 25aHiuenScöout-ampteninbe p^inci* gaenöe na be fteïber / aïtoaec befe biectoeceften ge^
»païeflebenenplaetfen/enbrec2eïtjfte:mmHtcec&t Imaeftttoacen/ engaenbemet eentoo?tfe in befte!*
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/

15 hgeben
om
Den
totfyt
te
boen
om
23ecft
te
rebfetu*
g«
[ürn
bet/ fo 10 baet e en bonnetter in 't utupD geballen /
aïieten/
Daet
toeaïïe
pjepacatie
te bojen bp 't ïe* X?tS.
en i£ cen iufïcutne nt of ttocc Ic^ gefp^ongen / 't toelU
fuifi getoefd DeDe/ Dat een geDeelte ban 't $f of om nee- ben ban Den (6?abe ban Bietoenaettoaggereetge* tuaiteert
De ij? gefpjongen/ en alle De Dicnact£ ban Den 43?abc/ maeïtt. 3tï£ fp nu boo? Steeg bp Den anDec toacen/ tonömet
en Die Ijp Op i)em öaöbe/ fpn jammerlijk mettee DooD
tij* öeü,cw*
/ ontfangen
tcechen
en banDatmeeninae
De j&atopnuigte ban
©attabon
eenigefpbet*
gemartiïtfëett : en fpn <6enaDc i£ feïf meDe niet toep* Dinge
nig gequefl getoojben/ Capitcpn 3£enijg / inbenteuc fletninge genecgen tjaDDe/fo banboetbolftaïgtnp*
ban De boo£f3. biectoec&en ƒi£ Daec meDc DooD geble* tecen / Dan té Daet na bebonben bat <0?abe fcacel
ben/ en onbet De fleenen gefpjongen/ fo Dat men eecfl ban JtoisVeït/ Daet alleen gefonben &abbe 6 cont*
niet toifl toacc bP gebïeben toa$/ 't toeln eecfl een fu* pagnien ^pangiaecg / ïiri)t getoapent onber 't
gebiet ban ben ^apitepn 25attöoïomeug be (Eo?*
\'pitic bccoojfacfete / aï$ of Dit Doo? flubio te tocge ge* caïba/niet beel flecncc fïjnbeDan4ooman/ toaee*
u?agt fouDe fpn getocefl/en toctDe Dacc op al geinqui*
teert: maec al£ bp Daec na onDec De fleenen gebonDen omfp eene auDete tefomtie namen en togen in 30e*
toccDe/ i$ Die (uf^itk gcccfleect. Cen ïfeïlebacbiec Die De o?D?e toel gecefoïbeect/met eenige beltflurneng
ben<6?abefeccbecluetcoubei0 Daet meDe DooD ge* na een febanfe genaemt De fócuïfe öegnette/ betoelhe
bïebe n/ met een €Deï pagie genaemt EautointlBee* fp met ttoee fïucKcn gefrftut^ bcfcbotni en obcctoeL»
flee 3£irfc ban Dec <©oeé / Commijg / DaDDe ontrent DigDen / en Defelbe befet bcbbenDe met eenig boïn / fo
een toepnig tnc# te bo?en met fpn <èenabe op Defelbe paffeecben fp ober tyt toatcc onttent Het I)up£ te 3lo:
Uöacguig ban ©accabon banaïïcgbectoitticbt
pïaetfe getoeefl/ ent'fpne geïucne eben uptgegaen. ?®e
Dan De toageng ban H ttccïy, / De Getutte en ban De fïmbe / fonb een pofle na ben 45?abe ban Ifêang*
©eïutoe genomen /Die al op 't ^of gebjagt toacen/ belt/ becfoeïienbe DatöemtoiïDcöacflenbemtebul*
fpnüer 6 mctbcflach ban 'tpolbecenfhicnenban't pc te nomen met fpn boüi/ alfo De bpanDenal op
Sof/battec ombetDecaeftten/influchengefmeten/ Den tocöt toacen /3iBanéfeït fpoepDe öemebentoel
enbeeleanDccefeecontcampeneect. 5^e getjeeïe fïab |niet tefeerbec/ en fepDe tegen eenige ban fpn boïu/
toa^ in coece / en men toifi eetfl niet toattec te boen baet öp gebeel b?p mebe toa^ / iïi moet nu een fa*
toa^/beele meenben battec beccabecpe toap^öen <&$& ne boo^-nemen en bojDecen / toclug goet fucce^een
be ban Bfetoenaec ïsjetbt fo gequefl in fpn ïogij^ ge* anbet faï toegefeb^eben toetben : De boomoembe
biacijt / en terfiont in fijn bebbe geholpen / men M&zqai$ becflaenbe bat ben dB?abc ban ^bctflepn
[fooptc al bat Ijp niet booDIp gequefï toa^ / en Dat obet öct toatet toa^/ en bat bp te laet guam om
|)p toe l genefen foube tooien / ten geb^ah ooït aen benlupben te teeontcecen/en batfe boojbp toacen/
De €l)irucgijnen noeste 3Docto?eu : maec l)p i$ tefolbeecbe in Dien binDettoc^t met alle fpn magt
fpuöeigft Den 18, Dec felbec maenD na lange ptjne te ballen/ en tjenmpüen ben fïcect te nokten: maer
en {kute De£ mo^gen^ te bijf ucen obecleDen / fiec* ben i'ïibDec -JF?ancopjS Bc cc baec op toel betbacl)t
benDe fonbec Itinüetch acljtedatenDe/enfpnefjup^ toefenbe / en IjcbbcnDe 4- <£ngelfe benbelen boet^
b^outoe ( Die ooft ban fpne maegfcDappe toa| ) Die nnegten / met be tuptecen baet Cljnfloffeï HDoïf
te bo^en toeDutoe toa.S getoeefi ban Den <6?abe ban obet gecomnmnbeett IjaDDe bp fjcm inben ginbec
^oom/Die in Den jace 1568 Doo? fententiebanDen tocijt/ïjeeft Den aenbal ban ©acrabon niet alleen
i^ectoge ban %\ba m fpnenbloeDcaeDtetDooDbet^ feet Moenelijh gebefenbeect/ maec i$ boo;t£ opbe
toefenen ontrooft i$ (geli)h ton in on^bieebcboeh felbe geballen met fulhcn furie/ batfe obetbe 4^0
bec^aelt Rebben/) tot fijn etf-gename acl)tetlaten? banbe ©arrabonfc opbe plaetfe Rebben tet ncbec*
öe <6?abe ^ïjiïtp^ ban ©alïtefiepn fpnen ncbe / ïieeft gelept / en fouben nocö beele meet ban ïjcnïupbic
ïjiec ban be ^eecen Staten genetael bp fpne bne* bpanben tet nebetgelept IjcOben/toacc'tfaUebatfp
Den becabbeect/en be gcote en uptnemenbe b?oef* be ttompetten en 't getoep ban De aenhomenbe
feniffe ban fijne toeDutoe obecgefel)jeben.
tupteten en 't bol» ban JBan£felt / bie ( getoaec-j
^)e bö02i5- (6?abe 1$ een feet goetbabieg i^cee febout fpnDe Datfe aen Den anDeten toacen ) feet ïjae^
getoeefl / feet ubecicö tot be celigie / en bebo^becin* fïtcï) aenguamrn / niet baDDen ge^oo^t nocöte ge?
ge ban ben Dienfl ban Den lanDe / t)p i^ inDe ooj* toaec getoo^Den / fp-lupDen I)aet boomemeu ban
loge gefeomen Dooi Den Cïjeut ffutfl (&xwz$l ge* S5etft te bietualiecen bo^DecDen / l)en fpoepbenDe
toefen S3iffcï)op ban beulen / Beeft bp De oorloge om binnen fönnbccn te bomen / en De gelaben
geen congueflen geDaen/maec fpne goeDeten möc toagené en peecben met bittualie bie fp bp ïjen
oorloge feet betminDect / fpnen <6?aeffcl)appen en babben in faïbe te brengen : gelijft fp beben/ fon*
3f eetiijtti)eDen betlocen / Ijl? to&£ toat ïic\)t ban bec meet te betliefen ban onttent 50 man in iitn
gelobe/ en toat baciabel in eenige fahen/becttoube gebeelen toduVen na alle appatentie fo fp Den niet
ügtenjh bit ftem goebe tooo^Den ItonDegebenenna gel)aefl öaDDen / maet bettoacl)t be notnfle ban
ben monb fpelen / toeDecom ïjaeft toantcoutoieb en ben <6?abe ban Itëansfrit met jrjn bolh / fp fou*
jalouc^ ban fpne autockepb/Doctjbnuitlittenmm* iitn meefl alle in ïjaec bpanben tjanben geballen
fpn/ en be fanenniet fo goet fucceg gebab bebbcn
tilt fpnö omgaen^^et ïicöacm ban ben <6mbe tè Dacc na ben 11. al£ fp nu fetegen : be Jtèacguig ban Battabon be*
^eecmbee binnen Ulecnïjcm in begcooteaeeftefeec be alle^ toat een ecbacen ïiapitepn en geneceu^
flatelijh begcaben:De Staten genecael Rebben Daet folbaet foube nonnen of mogen Doen / fuijc Dat Op
eenige geeommitteect om meDe inben toutoe te te betfcijepDen tepfen miDDen onDet fyne bpanDen
gaen / fult ooh Die ban Den fóaDe ban Staten / en De flcnDenDc / in geen nlepn pecijliel toag / De fijne
g^obintten ban fpn <&oubetnement geDaen fjebben. Doo? fijn etempel moeD gebenbe/en ten leflenfou*
be öp gebangen f)ebben getoeefl/ fo bp niet toace
ontfet getoo?Den ban fernanDo 45onfalbo De &c*
Jaerdicht op 't overlijden
van den Grave van Niewenacr.
puïbeDa / en ttoee anDete ^paenfe piefteniec^ / Doc^
acïjVan
t/ «ü^ieVnaet en MeVt^l WeL ge* bp betloo; fijn paetD en ontquam 't / behennenbe
^boLf (0?aef
baet na bat be boo^.Duc op befen bag bem fijne b^p*
Ig In (©Ctobec booj bVfCtVIt tet DooD fneL ge* bepb/ ja ooft toel bet ieben gegeben Dabben, ©an Do/
bet tegiment Italianen of ^apolitanen fïcen toe^«
bjacijt.
fenbe ieoo man / Daet obet commanbectDe ^on
Een ander.
^IcranDjo De ILimaiï / blebenDet DooD meet Dan
In ectobec Weet HlboLf Van j^IeV Wenatc / 300 /enonDec De felbe eenige ban De boomaemfle:
McVr^/<©jaVe/
ban De &pangiaetDen blebenbec xji / enonDetbe
mebe eenige ban De boo?tcrffclinfle/ aï^ na*»
Van VlecWecCn 'g boob^ felbe
^eVc't befC
ijoVWen fLaVe.
eLLenblge
mentlin ^on ^iego De Ia <$uetta / en Ccfmo
IDuiaïtcc geboden ban ©alcuccn / natup^lijlie foon
5©en <0?abe ban d^betflepn / ben 25aton ban ban ?M3ica/bcpbe ïtapitepnen/^on ^iegoëen*
^otli^/ en ben Üibbet f?ancop^ ©eet/^ïajlge* tigue£/ natup^JijRe foon banS3etnatDinoDei€oleü
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fco/^oii $eöjo JBantiqueg ©enDncï) fïo^f binnen
8 öagen ban De quetfnccn Die fjp in oefen fïcijö geïtte?
gen IjaDöe i 3£on SJuan Coïoma een Sttccagonp 0iö?
Dec natuethjRe foón ban #o?ia / meDe ©enD?icï) ban
De BapoIitanec£ bleef manïiR bec^tenDe öooö/Den
Itëatqui^banCicco of €itof nebe ban Den jïöai?
fïco Del Campo &pineïïi / üuan SCntonio Cataffa /
nebe ban Den CacDinaeï Cacaffa / 2£tonf« $aïagino
Capitcpnen/en 7 ©aenöjagecé/^on 9ttntonio€fpi?
noïa/en<beelc anöece€DeïïupDen :^uani€öoma^
<tf fptna jkapolitaen / oor Capitepn 5tjnDe/ toag feec
gequetflmeteenpicR onDec Ijetflinhec 003/ en een
anoee töiöDec nptfëaïeneen/ genacmt ^on^eco?
nimoCojeïïa/ toectDacc na onDec De DoDen gebon?
Den met 22 toonDen / Defe ttoee toetDen noch. bep?
De genefen/ De rupteren toacen Soo fïecR/öaeco?
hei commanDeecDe 2lppio Conti/ Daec oor beeïe ban
fcleben/ Docjj geene ban name : l)et Staten bolh
ncegen toel bp De 200 paecDen / Daec onDec ooït
toa# Dec paecD ban Den JBacqui£ ban ©accabon/
Öet regiment ban ©accabon toag fïecft 800 man /
Daec ooft eenige ban bleben / maec geen ban name:
<0?abe toel ban Itagfelt quam eben afê Defen
fïcnD gefctjiet toa£ (Den i? . ®ctobü$ ) en toect ban
©atcabon feefïelpR omfangen / met goet fambïant /
ïjoctoel fommige meenen Dattec geen tegte goeDe
gcont tuftcïjen öm-ïupDentoa£.
JBanoYelten^accabonmetDen anDeren becaet?
flacdjt IjebbenDe / meenDen Dec Staten bolft in 't
toeDecom fteecen te fïaen / Den <®becfïen $otl# en
Beec 't felbe mei becmoeöenDe / bebben eenen au
öecen weel) beRomen / en bjagten iyaei bolft Den
17» <©ctobng toeDecom in De fctjanfe boo? ïïeeg/

ft±^JïSffi

^S^SSSR

fJRSR
9SÉSSÏ
in
gacnifoen /i^^^i
en bjacenfflaf
bïijöe öen
fafie foÏtoeï en
Jftansfs
gelucReuJR uptgecegt te Öebben. jBan^felt fyetft
f«tt üec<
obertDc ïtoit^Daec na De boo?f5.fc|)anfeboo?ïïee^beïegect/
ftöanfe Die 0em epnDeliR opgegeben i$i Doo? Dien Den fó$n fa
\Wlffctt$t Jasje mag Dat Defe fdjanfc tontom D|oog lag / en
Dicöaïüen niet ïjoubaec tna^. M* beDongen eben?
toeï 1ZS: l 'iffiïï i^ fnZS\,«^m.rr;^T^«;
nen
/^?h,^ «l^lKA%2ftK'
fJniï taï^SSSSSSBSS^SJ&^SS^

bjiefïahö: afê Die ban $öïïattb/aen^Qlïanö/fcén
Ecïanö /aen Den ïanöe en g?aeffrïiappc ban Bcteno.
<Bp toelR regt oor De minnte ban ;ft3efï-tojefïanö ge?
funDeetttoag/etc.fëiec tegen toacen Die ban %\t\s
maec en D' anDece D?ie fïeDen / meenDen ïjet beïjooj?
öe te bïijben fo aïg 't toag / boïgenöe ö' acte öie
torjlen mijn %cece De pnnce ban €^angren Die
ban öet noojDecqnactiec beeïeent / en ten beefoe&e
ban %octo? ^ancop^ JBaeïfoen in Den jace 1^85
op Den ió\ J^obembng toeDecom becnient Ijaööe/
en Dat Dien boïgenDe 't collegie aïöaec ingcfïc ït /
in Dc£ gemeene tanüg boo^balïeuöe faïien |u!r aïjl
tot Die tijö toe geöaen too^De. ^e kflc acte ban
5jjn boomoemDc^ceUentieöoogïoffeïijRec memo?
cie toa.s lupDenDe alDu£.
ALfo fyne Excellentie tot tneermaelen verftaen
heeft van Doclor Francoys Maelfoen üyt den name en van wegen die van den neorderquartiere in
Holland 3 dat fy luyden een prefumptie of impreiïie
hebben over die van zuyt-Holland, dat dcfelveover
lange tijden gearbeyt hebben om 't collegie in den
noorderquarnere voornoemt te doen cederen , niet
tegenftaende fekere acle hier te vorens by fijne Excellentie dien van den noorderquartieregeexpedieert

ijk van 't gene voorfz. is onderregt

de, tot confervatie, eenigheyt> en verfekertheyd van
den landen van Holland , dien van den noorderquarderc wel heeft willen beloven (gelykerwijs fijn Excellentie t'anderen tijden by axpreffe acle tot dien fijne hen - luyden ook gegeven en belooft heeft , en
i ™<>°h mitsdefen , ) dat gedurende defe onfe gemeeRe oorloSe> fiine Excellentie die vanden Nolr^.-quaiöMi van Holland fal handhouden in de

Öoe öet injlkn^feït^ öanDen Daec na geRomen i$/in
jfeb?. i?qo. fuïïen top in't naboïgenDe boeit beeïjaïen.
<©mtcent Defen tijD toa^'ec een grote ttoifï en on?
eenigöepD in (jet Ét oo?Dec-quactiec ban #uHanö /
tuffcöen De fleDen aïöaec/ Detoelfte tjiec upt feiten
ontflaen te toefen/ Dat DeJ|eete^octo£jF?ancop£
Maeïfon gemaefet 5dnDe ^nnöicu^ban ï©efl-b?ief?
ïanD/ DaDDe boo?ge|!ett fcftece ooraken / toaecom ge?
acbept
befjoo^De
tot maintinement
ban 't
^onbecain
cegt tebantooien
J©efi-b?icfïanD
/ en De cegaïia

't felve collegie met de appcndentie en gevolge van
dien laten doen continueren om by de Gedeputeerde
van 't felve collegie } in des gemeyne voorvallende
be?ötufa
lands fake te befoingnèren , en voorts te doen fulks
ftben öe
(teöenbait
als tot noch toe tot dienft van den lande gedaen is
bet 4^oo|*
geweeft : fonderlinge om te beneerftigen en te vorber-quat*
deren de collectatie en inninge van de penningen,
tiet /of
3@eflprocederende van de generale middelen van confump»ite$lattQ»
tien , en convoyen. Alles achtervolgende de bovenlede acte hen by fijn Excellentie ten meeban DiemDat't licgaem ban üBefl-bneflanD in 51311 ge? ften dienft genoemde
van de lande van Holland behoorlijke orfjeel / en D' epgen ïcDcn ban Dien ojöenteu'ft bp een en dre fal mogen ftellen , fo op de elegie als op het ge©uefttem
oneenigs

ongefcöepb
eii fouDe
1bïijbenr
mogtcn / W HBeöeiiWiT
i inoz
fefTie
boigen
4EnRimpfen/Dat
mentoelgeöo
gen fouDe mogen Dat CDam / en IHonnicheDam /
fjoetorf geen ieDen ban IBejï-bjtcfïanö sijnDe / om De
nabpftepD/ en om DatfpbanaenbanRbanDeoo?to?
ge met Die ban J©2fl-b|iefïanD toacen getoeefï /
tneDe in een collegie fouöen blijben : maec Dat #nc?
mecenDe/aljl beïiomiDe onDec eenpactieulier#eec
(namcntlijR Den 05?abe ban €gmonD ) beïjoojDe upt
gemonflect te too?Den. 3&ie ban ^lilRmaec toiïDen
geen 3©efï-bnefen 51J11 / Defe gefiecRt met <SIDam/
4EonnicïteDam / en jdurmecent/ obectceffenöe in ge?
taïe D' anöec 3 fteöen ban3Be(l-bnefïauD / Djeben De
faRe na ïjen gelieben / fo Dat D' anDece Daecom te
meec beroojfaeht toacen / ïjet coUegie tot ^oom
te ceöucecen tot een minDcc getal / en aï£ 't niet toil?
CFol.57.) De met gemaeDe ballen bolgen^^aecïieDetboo^fïag/
Dat fju Dan een collegie apact / al^ban Den lanDe ban
J©e|t-b?iefïanD/ te famett opcegten toiïöen. ^aec toe
fp boo^ Den lanDe ban I©efï bnefïanD meenDen fo
goeö cecijt te öebben / al^ öie ban üoiïanö of anDe?
te ^obintien/ aïfo De fonbecainitept banlBefï b?icf?
lanD fo toel bccballen toa^ / aen Den ïanöe ban J©efï?
IV, Deel.
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en gegeven , henlieden daer by vergunnende 'e voor- St^ ^
noemd collegie aldaer gedurende de jegenwoordige oaer*
oorloge te mogen behouden , en nogtans bedugtende die van den noorderquartiere dat by dievanZuydhollanddienaengaende wederom yet geroert en verfocht mochte worden tot afdoeninge van 't felve collegie ,hebbende fijn Excellentie daerom ootmoedelijk om vermewinge en continuatie van de bovengenoemden acte gebeden. So ift dat hy fijn Excel-

ren"e volkomentl
fijnen op delelve fake wel rijpelijk gelee hebbei

{

de böedeputee;dc vin *t VOOI fz. coiIe^ie ; ^

voorgaende advijs van de JVÏagiftraten van de ilederi
van 't Noorder-quartiér. Belovende fijn Excellentie
't gene voorfz. is onverbrekelijk t' oaderhouden eri
,en by eenen yegelijken dien 'c behoren
komen onderhouden
na te
, en nakomen. Aldusgedaeri
te doen
fal
bader fijnder Excellentie hand , en fegel , binnen dec
ftad van Dordregt op den 16. dag Novembris , des
jaers 1583. onderftont gccollationeerttegens de minute, en daer mede bevonden accorderende. By my ,
en was ondertekent
1

N. Brujhinlr.

D<£fequeftie toojbe feec Ö^ct geöjeben aenaïïei!
jijöen / fo Dat fjet fefteen bp na tot een frfa?
DelijRe onecnigljepD onDec De boojfj. 7 fleöentcful*
ïen Romen.
Mtn IjaDöe al beeïe moepten geöacti oni öe que fïic
tec neDet te ïeggert met befenöinge ban eenige <£om?
miOaciffen/maec men Ijaöfe niet nonnen beceenigen/
fnï^Dat goet gebonöen i^ Dat fijn ^ccellentie met
mijn i^eeten De p?efiöenten ban öe öooge en pjö?
bint ialeïi
^ ^

*

481

bjiejïlanö
iaën IftoU
lanD tin De
<Ö?aben
met oen
ftoaetöe
geconque?

3?20btf5o«
ttce! ar$
roojö tuf;
fcljên De
fteüen tian
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tot jüie*
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Ses en Twintichfte Boek.

bintiatenföabein^aïlanb/ mitggaberg eenige ban | gen ben boo?f5, ^pb^antf?. gemaeht toerbe in be ber*
be*£beUupbeu ban ben lanbe en<l3cbepureerbeban gabecinge ban be Staten ban ^olllanb/ en IDefïDe Staten / mir^gaberg mecfïer Heonarb Cafen* ©jiefTanb/ en ge fufhneect toerbe batsijnebecoepin
tyoot albaec fouben ecpfen/om alle quefïien / f toa- ge niet alleen onttoetteïijft maer boben bien bat \ya
rtgljebeu / en migbetfïanben bp manieren ban in* onfupberinbeleecetoa^. 3©at baec op aï§S boe gé*
Ductic en geaocgliïujrpD te ncbcrlcggen en teaffb; Danbelt en gccefoïbeert toerbe /fulïen top tec gelege*
pitten/ en bp alötcn fuïjc niet geboegïijftftonbege? nee pïaetfe en tijbe becöaïen.
«0mtcent befen feïfben tijb muttneerbe 5et garni* ^ïiuttm \
Cr^
boo?f5.
3ijn
ncffen£
#of
't
l)eeft
fo
/
fcljieDcn
tte ban
cclïcntie gccomuiitteecc ben 3|eece Pjefïöent ban foen op 't fopban 3liefften^-l)oeft / om 't toclfte
te
öcc «fBijïe / liict ben Jfeece <&afcnbjoot om op be fïiflTen 3ijn ^rcelïentie upt ïjet Boo?berquartier ont* op
Hief:
foiDaten
tooojft. nuefïie / f toacigljcpD / en migbetflanb bp pjo* boben toerbe/ en betfocöt bat ï)p met eenige gecom*
toifie fuïjc te ojbonneren aï£ fp bebinben fouben tot mittecbe upt be Staten genecael bectoaceti foube
toegneminge ban alle onbjebc en nietoigljept / en toilben cepfen/gelijft öp bebe/en Ijeeft be boojfs. imip* ljoeK\
boo£t£ tot onberfjoubinge ban alle goebeeenigbept/ tecije / gcaflïfïeect met eenige <6ebeputeecbe ban %& kensrufïe / en tocljïanb ban ben ge meenen lanbe. Dit i{S lanb / bequamelijft ter neber gelept en geflilr.
öentffen
•öefrlue;
in !9?te;
3©P
öebben
boo?
eenig
berljael
gemaeftt
beroeren*
en betoog,
^ollanb gerefolbcert
aïfo bp 't Ifof oan ban
/
ber M\)k / en Ï5aeb0üeere be be gefcïjieDeniffe ban ©nefïanb / Ijoe bat <të?abe
ïf ecre £jefiOent
<£afenb?oot gecommttteert / ben 7 <&cu\bzi$is$<). IBiïïem 3a,obetoijft ban ^afjau 03ouberneuc ban laiiö.
en toa£ Defelöe commiffie onberteftent
©?iefïanb ingenomen fyttft geöab be fc^anfe ban
ïïepbe/en eenige anbece op De <&emfe/ ooft mebe
P. Hanneman.
bat ©ecbugo ïjem fieeft maeftte om <0?abe3BiIlem
^ocö be peeren Staten ban ^oïïanb öebben ban «^affau tegen te fïaen. ©itu0 ban Camminga
baer na raebfaem gebonben / Dat be Staten ban toerbe baec na ban be&taten ban^ieflanb gefonbeit
3foïfanb bp bm anberen fouben bcfcffêebentoojben om met beï^eecen Staten genecael te abbifecen op
tot Wfomatt I tegen ben i?.<0ctou^/enbatmen eenige mibbeïen om in ©jiefïanb ben ftcijcf) een
De fafic albaer fottbe fïen af te ïjanbelen / en bat epnbe te maften/ eu bat bectoaertg tot bien epnbe ge?
fijne <£rccllentie feifg albaer mebe tegentooojbiclj fonben moebte too^ben een aental cuptecen en ftneg?
toefen foube / en fonbe men ban anbece ïanbji fa* ten / öebbenbe goebe öope bat [jet feïbe gefcljiebenbe/
nen albaer mebe met een banöeïen mogen /en fta* be fiab ban <6?oeningen foube gecebuecccttoo|ben/
menbe op 't poinct ban be queflien en gefcöilïen baec toe be boojf5. Camminga gcote infïantie ge*
albaec/ i$ rjooj eecfï becfïacn bat fo beeïealgaen*
baen beeft : maec betotjle be bpanben be Staten
ging bat fc^een of bit ban ïjet3koo?bccquartierï)en fo beel te boen gaben op becfeïjepben pïaetfen / fa
aï£ een ^obintie apart foube toilien maften / bat batfe genoecD te boen öabben / öace fcontiecen en
quactiecen tegen ben bpanben te bcfenbeten / befet*
't
ftlot
een
fafte
toag
bit
niet
ïrjbelift
toag
/
en
Die
men met alle mibbelen moft tegenfïaen / aengefïen ten en befcljecmen / fo batfe aï£ boe geen bolft
fp-ïupben ban be <6^abcn ban jfollanb aengetoon* moebten miHén om ben bpanb felfë off enfibe oorloge
nen en onbec ^oïlanb geb^acöt toaren. JBenöeeft aen te boen/toaecom 5ön€ienabe<0^abeJ©ilïem ban
oor bifpnpt gemaeut op 0aer munte bat befelbe cf^affau geacco?beect # met ben «©bccfïen kliert
toa£ tegen be p?ibilegien ban bie ban <&ozb$cci)ij Clantensnneïfopïupbenom eenig bolft in beom?
bie men beïjoojbe te mainteneren tn Ijacr rjcrcgtig melanben te brengen en ben bpanb aïbaer afbjeuft te 3frcoa$
Jjept en mibiïegien / baer toerbe gerebibeert be u= boen / toelft accoe^b toa^ lupbenbe aïbu^.
nie tuflefjen be fïeben ban ^oïïanb gemaeftt/ en
Moöetop!
toerbe bp eenige gefept bat men baer op booj albe* DEn Ovcrften Allert Clant en ondergefchreven tufler
<Ö?aöejen
f)oou2be te arbepben om eenfyac&t onber ben anbeHopluyden zijn eerbiedig , na verfterkinge des
ai3mem
ren te onbcrljoubcn / 't toeïft boenbe fouben befa? regiments en aenkomfte des krijgsvolx, die fy noch ha
nen be£ ïaub$ maer te beter en metmeerberbooj» verwachtende fijn (gelijk fy ganfehehk verhopen, ngar»
fpoet fucecberen / fomma aï^mcnbegonpeopbiefa* dat fy in drieweeken, of ten lankften een maendin •©bctfien
hc te bomen /foube upt eene queflienocpmeeran* de Kop, of ten minften 1500 man by een ander te fan en Den
bere gefp?oten Ijebbeu/fo bat om bit ftoarigbeben hebben , ) dat fy als dan fich willen laten gebruyken Clant,
toerï) te nemen / cpnbeïijïi bp fijn «Excellentie en ten dienfte der gemeene (ake , en den welgeboren kliert
anöcrc ^eecen fo bertc gearbept i^ / bat bp pjobi* Heere , Heere Willem Lodewijk Gravc van Naffau ,
fit &et coUegie foube blijoen a\$ 't toag / maer bat Catfenellebogen , &c. Stad-houder en Capiteyn ge*
ban boe boo?taen bt bpt fïemmen banj©efl-b^ief? nerael in Vriefland en Vriefchen ommelanden te erken en te
, volgen en tegehoorfamen , fo lange fy in
ïanb fo beel boen fouben / a\$ b'anbere bier fiern*
men / en bat ban boe boo|taen alle o^bonnantien fijn Genade Gouvernement fullen blijven.
bit bp bencolïegien gepaffeect fouben toerbe/ gete*
En op dat de vyand geen oerfake hebbe of bekome
bent foube toerben bp eene upt be bye fleben/ en eene fich te verfterken , of eenige ons fchadclijke voordelen in te nemen ; fullen de voornoemde Overften en
u^t b' anbere bier ficben : of bat b' ojbonnantien
anber^uptgegeben geen bragt fouben tjebben. <£n Hopluyden voor haerfelven op des vyands quartieren
goetoel bit alfo bppjobifïe geo^bonneerti^getoeefl/ niet attenteren voor en al-eer fyn Geaade befloten
fo i$ lyzt baer bp alfo gebleuen/te meer ombatbe heeft die fake mee gemene hulpeen toe- doen t'famen
l£eere ^octoi jlBaelfoen / baer na gemaent too^ aen te vangen. Hier jegens heeft fyn Genade toegefeyc
be 0aeb ban 3tjn ^rcelïcntie/ en baer mebe 3ijne den voorneemden Ovwften en krijgsvolk alfo te leycommiffie aï^ ^pnbicué quam te ceffecen.
den en te voeren, dat fy in de Vriefche ommelanden en
2fn btH ti)b I al£ 3ijn €reeïïentie en bc peeren vyands quartieren komen mogen , en fullen als dan
Staten in 't =0oo?bcrquaerier/en baer na ooft tot de contributien der ommelanden voor allen totbeta«tfnftïjupfen toaren / fo too?be ooft quefhe gemo?
en onderhout van 't veorfz. krijgsvolk fo verre
beert bp ben $?cbiftanten tegen be beroepinge ban linge
alsfy ftrecken konnen, werden gebruykt en aenge(£aïio «èybjantf^. p?ebiftant tot J&cbenbïift / en went, met die conditie dat falke contributien byde
toerbe gefufuneect bat be beroepinge ban €afto&p* felve difpofitie fullen blijven, het welke de Overften
bjantfs. ontoettelijft toa^ : baer tegen be ^urge* en Hopluyden fchuldich fullen fyn te hanthouden ; en
meeflercn ban Biebenblift befribe beroepinffe befen* geene plunderinge en verdervinge des land- volx toe- (Fol. jg.)
beeibcn / en becljaelben 0oe bit gefcljiet en gebaen Itaen. En by fo verre tegen de meyninge , de contritoa^/en toetbe bcfeïbe afê boebpsijn^rcell.enbe
butie der ommelanden fo veele niec mochten beara-i^cecen albaec tegentooojbicb becfiaen en becftlaect/
gen als tot de befoldige van 't wnorfz. regiment foldabatbietoettelift en toel gebaen toa^/niet toillenbe ten
foude nodich wefen, fo fal fyne Genade byde Heebatbefelbemeecbecinbifputegetcocften foube too^ ren Staten generael met uytterfte vlijt acnhouden en
ben. <Daec op eenige jacen be fafte baer bp becuflenbe arbeyden, daer mede het gebrek vervult en de krijgsbleef/ tot ben jare i^z bat toeber eenige quefiie re^ Inydsn i gdijk andere behoorlijk onderhoud mogen.
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( ninge en begeècte ban fjace principalen / Daec
op fji toeï beeïjoopt baDDen Dat De peeren ban Den
fóaDe benïupDcn fonDe belieft ïjebbzn te beeïeenen
bmebtbate Depefcben/ Dat fpom aïïcbojbcrtngecn
boïDoen$ totlle / alle'tfelbenagclcgcntbepbbanfa*
«en / toeDeetn't Ko?te toeï baDDen toillcn bp gefcbnfc
te becbattcn / Hcegen booi anttoao?De/ Dat tjare Ma*
jefiept toeï OegeecDe te toeten of fp anttooo^oe tot
l)aren genoegen ïjiaööen ontfangen / Doo| Dien ijare
«JBajefïcpt in 't nemen ban 't affcöcnt met geecne
meec geimpo?tuneect of gefacïKrtt toilDe fpn : en fa
De peeren ban De töaDe Daer op IjaDDen geanttooojD/
Dat fp op eenige Dingen anttooojöe öaDDen ontfan?
gen / en op eenige nocö niet / fa IjaDDe öare IDa^
jefïeptgefcpt Dat fp begeerDe fp fouDe bp nifmone
fïellen mat öen nocö ontb?an/ en me De op toat pomc*
$;abe
j©Uient D€n
10. HoDetoijh
(Bctobtt naUan^affau/
D' ouDe fïijleDeg
fj^^ftmo?gen£
<të?abe ten fp begecrDen Dat De i|eere 2$aron ban SSuft*
ÜDillera
Öo^fï geinfïcucert fouDe toojDen. Cn homenDe boojt^
ban iliafs
fau/ «Sou* met Den Dag Defcbanfe ban De&oïtnamp na 5 Da? op te poineten / tternlaccDc De j^eece ^rccetacijJ
berneuc
gen belegering / Doen befc&ieten fo ban ïjet gtfcljut 3©aïfïngam / Dat De ï^ecce 25nal)o?|ïgeairoci|ccct
ban
t*
te ïanD a$ ban De fcuepen ban oorloge/ etlijfceioo fonDe too^Den / om op 't ftuh ban De tcafyften tec
mits
iïanö/
neemt öe fcfjoten / fo Dat Daec een temïpe bjeffc gcfcboten jjee / met De $fceten te cornmunicecen tot een goe
fctjanfe
toefenDe / De£ namiDDaegg onitcent ttoee uccn De o?D?e / aïg tneDe bclangenDe DJ o?o?e ban 't fe*
ban^olt; Daec op eenen fïann geDaen toecDe / Daec Dooj De I coueg ban Ijace JBajeftcpt uu o?Donnantie ou De
p
fcam met fcöanfemetgetoelDbecljtcnDetSanDbecobecttë/ fn \ monfïeeinge en anbec£ : Dan beïangenDe bebecfocb*
geloelt tin
ïjet meefïenDceï ban Dc$ bpanD£ folDatcn Daec in , te refïitutie ban De penningen ban Den 23n'ele / al*
ïeggenDe/ toefenDe omtcent 80 in getale inDefucie |fo De l^eete feforier «Hjcrlp / in De Kamer meDe
fpn D00D gebïeben / en De gene Die I)cn berbojgen p^efent toa£/ en fpn <5. jjeni Daec ban aenfpgchcn*
ÖaDDrn / fpn naDerjjanD gebanfteïilt genomen / Dit ! De / anttooo^De De boojf*. Cöcrlep / Dat Ijp fpn re*
alïe£ # gefclnet in aenfien Drg bpanDg / omtrent fteninge bp Ijace Jfêajcfïept IjaDDe geDaen / en Dat
1000 man fo te boet a$ te paecDe / fïaenDe in Öem quam De fommc ban 3000 pont fïeeïinee/ fo
gocDe o?Djegereet om Die t'ontfetten/ maecfïenDe Dat gem Daec ban niet gnam te la(!e : Dat ban De
Dat 3tjn<6en. <D?abe3©iHemban Naflau IjemDaer penningen ban Bate jföajeffeptbeel totbeljoefban
tegen£ getoapent en uoojfïen tjaDDe / om bun te De Staten of ïjaec bolti toajï becfcljocen / ongeïijK
refiftcten en met goeDe o?D?e te bectoacljten / fpn meec Dan Defelbe op flare ^^jefïepc honDen pje?
fp batelinna öctobecgaen ban De boo?f3. fcljanfe/ tenDcren / Dat men Dacr op in linuiDatie beïjoo^De
fonDec fcbecmutfel of pettoeg anDecg te p?efente? te nomen/ cn'tfeïbegefien/ geDaen fonöe luo^Dcn
ren in fïilligbepD itoeDecom afgetcocRen. 45?abe nabeljoren.'t ffldh De ^>cere 3®al]ïngam meDc toa^
3©ilïem Ijecft Defeïbe febanfe Daec na me! 4 gca* conficmecenDe : fo Daec jegen^gefepttoecDe/ öattec
fen Doenbecgcotenen feec fteeft gemaent/ metfïa* ban UieDec-fpDen p^etenfïen tnacen ban anDec na^
ftetten op De befïen en hamepen op Den Dijn/ en Ijttft tuceilliguiDe fpnDe/ DieD'anDec geiiquiDeert fouDe
De macne en ijet bogelanö een gcote fcljattingc op mogen tno^Den : maec Dat Defe penningen tuarett
gelept. ®ie ban (0joeningen ïjaööen ooft m Defo? I ftlaec / ïigniüe en Dimnctclift bp D' appoinctemen*
mee een gcote febattinge op öaec bucgecen gelept/ ! te ban Den 13. 2Öpnl# t^ss.geo^Donneect / Daee
bekomen, dat ook boven toeverficht fyn Genade die
voor aengetogen middel tot onderhoudinge van het
voorfz. regiment niet konde erlangen. So fal den O
verften enhopluydenaen defe conditie niet gebon*
den zijn , en dienthalven op vrye voeten ftaen , na
uytwijfen zijner commiflien , des t' oorkonde is dit
accoort dubbelt verveerdicht , fo wel van fyne Genade als den Overften en Hoplüyden ondertekent , en
by yder een affchrifc in verwar inge gebleven. Aótum
tot Leeuwerden, den 30. Augufti anno 1589» onder
ftond aldus getekent ,
Wilhelm Luiwkh , Graef 2u Naflau.
tAlbert Clant , zu Halte Oberfter.
Splinter Helmich,
Jan van Niet.
Diederich Holjlein.
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Stateno?ö?c
in op
DierbeDoo?De
boegen gejleït
niet meer
fónDen Dat
be=
3£e oBefanten ban De peeren «Staten genecaeï in ftoaect tooien / en Daecoin beboo?Den naefttelift
CngelanD fpnDe/ Die Daec nu een lange tijD/ te\m* \ geccmboncfeect te tooien j aï^ toefenDe npc bace
ten ban Den 29. lüep af tot HonDen toaten getoeefï/ bencfe genomen : Dat De teputatie en crcDit ban bare
becïangenDe om toeDecom te mogen t' Dnp^ bomen/ IBajefiept en baren i5aDe Daer aen toa£ gelegen /
ÖaDDen tot beefcbepöen repfen gefcö?eben aen De en Dat De peeren Staten in Defe com'unctuce DeÜeeren Staten generaeï om te mogen toeDerftee-, feïbe penningen fecr noteïiftbau Doen baöDeu/ etc
ren / bpfonDec obecmité fp nu toepmeb meec ÖaD ^oljeeft De üfecre IBalfingam Daer op gefept/
Den tipt te teelten/ en fp becflouDen bace inflcucticn nopenDe D' apofJil ban Den 1%. ^Spnï 000^5. Dat
genoecb geDaen te jiebbcn / bpfonDec Detotjle Daec mi^cefteniuge toa^ geen betalingc / Dat Ijaei M&
Dagcltr fo beele f toaectoicljtige faben boo^ bieïen jefiept nu feer toa^ beftoaert om De fatten ban&?aufc
tufcöcn Den ^muafiaDeuc ban De ïioninft ban rtjK / en ooft ban Ijaec epgen flate te ïjantljoüöen.
©janacp en De öaDen ban bare j^ajeftept/ Dat ^at fp ben Daerom met rebenen bebooiDen te laters
fp Dibtoil£ upt gcfïelt toerDen/ en Dat bp De i^ee* genoegen/ nopenDe DebcrfocbtcactcbanDefaDbcn/
ten ÖaDen ban bare l^ajeflept gefept toetDe / Dat bp Dattet berlcenen Der feïöer toa£ uptgcfïeït / maec
Öate Ifóajeflept iBilojD 53ublJo?fï fouDe oberge^= Dat fp Die fouDen öfbben. ^epöc bozöer Dat De l^cere
fonDen tooien in De BeDecïanDen / met bolüomen ©jteï öaer C ecrttjD^ baDöe aengcboDen / Dat De
tnflcuctie/ om alle Difecentiaïe poineten in De Bt* Staten met beel min in gclD / Dan 't fccour£ bare
becïanDen met Den Staten genecaeï boo?t^ af te iBajcftept fcoft / \}\m fouDen laten eontenteren Doc&
ÖanDelen/fo öebben fp feec gcote tnfïantie geDaen om baDDeDaer bp berftïaert Dacr toe geen formele la^
Jace Depefcben te bodeeen / DocD i$ Örn Den 8 . (Bet* te bobben / Dan bp abbij£ ban eenige particuliere/
aengefeptDatDe ^eece ^cccetari^ï©aïflngamberi fpn <5. 00K toeï conftDererenDc / Dat / alfa 't trac*
ftïaerDe Dat ïjp gefp^often bebbenDe met bare jBa= taet bp föïenweel confent ban alle De ^obintien
jefïept Defeïbe niet ban meeninge toa.ö b^nluyDen toa^ gcmaeKt/ 'tfelbe niet ftonDe gealtereect tooj*
toerlof te geben/ boo? Datfp ban aïle£ toelbolDaen Den/ DanbpgeUjh confent: fepDe meDe tian eenige
fouDen fpn/ enDaeromberblarenfouDen toaeciufp Dtffcrenten Die ÖP berfiaen baDDc Datter toefen fouoe
ben niet bolDaen bielDen / en op toat poineten fp tuffeben fpn oercel, ban «fèafTau en Den 03?abebart
fouDen begeren / De i|eere $3aron ban 25ubljo?jt i^obenIo:Dat Die DienDen ter neDer gelept en Dat Dnec
geinftcueert te toojDen / toaec om eene ban ben* omgeperft fouDe tooien/ aï^ fpnDe een poincttert
ïtipDen te bobe i0 gecepfï om aen te öoUDen Dat fp boogfïen noDicb / fo fp bocb met een getoelD!Cb4»p?
fonDen mogen ba*t affcbepD berfoeften / tot mei- anD te Doeu baDDen / ttc. Cn fo De oBefanten bec
Ken epnbe / öoctoel fp in bare p?opofitie en Diber* ScDecïanDen nabecfcbifc-Den anöereDebifenbemce*
fe anDere DeDnctien / remanflrantien en berbïa- commanDeerDe D'ecpeöitieban baetïieDen fafte / met
ringen / genoeeDfaem öaDöen bertoont De mee* beltïag ban Dit langopbouDen/ tot acötecDeel oari
IV. DecL
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x&t |ï*e*
berlan bfe
«Befanten
fjebben
«ubtentte
i>v Ijare
JRajelt.
en krtjgen
Ijaer afs

( Fol.

tm I ïanbe : 5cpbebeuoo?f5. %}me ïDaljmgam / bat
ben tab tot nocï) toe feec beuommect ma$ gefcoce fï
metbefaften uan ©lauftrnft: maer bic nu gebaen
3gnbe / Datfe fouben uaccren op haerlicben faften /
en te Jlouöcn homeube met malftanbercn coniumniceren. 23egecenbe ttoo^y bjcbecop b'inbcutban
baec &ic
öoo^f'3.
gefcbnftc
geconimuniceect
mojben
met
iComiftori
/ Ijeüüenöe
alle Ijacete faften
en
fhicften in (jauocn / en ip De Uoo^ïfccceJtëalfïne:
gam Daec meDe gefcïjepöen.
©aec na i$ tuftcben ben fcïUen dBcfante enfSomiffon na ïecture uan 't Uoojfs. gefebjifte / 't felUe
mondelinge erpianeccnbe / en uoojtg UcrftïarenDe/
De monfïcring teronbcouamcntijDegefcbiettcsijn/
fonbec cojccfponbcntic met oen fictie uan Staten
en tot groten onbienft uan hare JiBajefïept en ben
ïanbc / boclj /ftomiflon fepbe be CommiflTaciflTen am
Der£ belaft te jijn gerueefï. %$ fycm ooft Ueetoogt
te DifojDje Uan be gene / Die m BeDerïanD bienft
en bcbél bebbenbe/ben lieten emplopcren ten biem
fïe uan ben üoninu Uan ©?anftnjft. c^n eunbelijft
i$ ben fcïUen mebe gegeUcn extract gettaujïateert
Uan een bnef/beïangenbebe manieren UanDemiD*
beien binnen ^oficnbe / etc. <£n tjeeft be tioo?f5. (€0*
miffon belooft aUe bate fweften toel te confecccen/ en
tot b'erpebitie be goebe banb te bouben.
^en 1 1 . <©ctob?$ i£ öcnlicben 't Uoojfs. gefrfuift
met D'apofïiden Daer op geftelt / Vucöct toe gefonben
pee miffiUe Uan (EomiflTon / b'toelft bp b*K-lupDen
geecamineect 5ijnDe / siju na Deliberatie ttoee Uan be
felUe befanten 'g anDeten baegg gegaen bp ben ïfee*
te Uan ï©alfmgam in 't bupg uan Vanopen/ om ben
feltient'
informeren en bifponecen intotnaefïenmoge*
Uerbeteringe
Uan beboo?f5.apoftiUen/immerg
ujft na gclegcntbcpb Uan faften. S^aec op eenige cotm
munieatie geUaUen $/ en mebc Uerfocbt aubientie bp
bare Mui 't koelft b*n geacco?beert i$ ben i6.<8ctob.
t£m felUen bage geinctobuceect 5ijnbe boo? ben
&eece <£[)ambeUan jiBiïojb |f on$Don tot bace |t>a
jeftept/aitoaccpiefent maten be^eece gtoten tëTce*
fa^iec / b' ?Hbmicaeï / Cöambellan / en l©aï|ingam :
en nare ifeajeftcpt Ijct tuoojb nemenbe / fepbe / bat
nabemael fp ontfangen öabbe 't fc&ijtien Uan be
Staten / toaec bp fp begeetben bat ï)aet UeïieUen fou
be Ijun Ueriof te geUen om te ucttteeften/ ten fine
fp moeïjten boo? ijun cappo^t genoeebfaem Uernjtt
ticöttoojbcn Uan alle 't gene gebefoingeect en tier
fp?often toa^ / Ijare^ïBajeflept te u?eben toa^ getoeefi
l)cnïiebenUerïofte acc^beren : ban aïfo fp Uecfiaen
Öabbe / bat fp begezet (jabben nocfi met bie Uan
ïjacen ilaebte fp^etien/ en batter nocï) eenige fanen
maren niet afgebacn en meerber communicatie üer^

cpfcöenbe/
't feïUe
toas uerïengt/
fo
fp
acïjtcöe bat
bat baerom
fp nu f)are
anttoob?bc
Ijaööcnbocjj
/ fulr
afó tia gcïi-gcntljepb Uantnbe en Uan fafte bequame
lift nonbe gefcöieOcn / bat öareB)aje|ï. nuteu^eben
ma^ljenlieben Uerlof te geucn / baec bp Uoegenbe
bat fp noel) binnen tyic maenben [)ermaect0 toa^ ge
abUerteert Uan 't rjuaeb onttjacl batmenïjaerUoIft
in i^eberlanb üelie : bat fp uerflonb en begeerbe gis
betert te tooien / of bat fp tjacc tjunfteber fafte
foube ontflaen : recommanbeerbe Uoo?t^ be fafte
ban ^onop/ al^quaïiftgebanbclttnetbenbe/ moe^
tenbe fpn penningen ucrfcl)icrcn Uooj be fcöuïb Uan
be staten/ Daer uan ijcm ontïafïingema^ beïooft/
ljebbcnbc ooft fpn pafpoojt eeriijft / en niet aen be
Staten mifbaen ftcbbenbe/ ban 't gene |jp gsbaen
Öaöbe toa^ boo? affectie Uan ijare jBajefïept^ bienfi/
'tmelftniet ftonbe uerfïaen toojben ttgen 'tien Janöc
te fpn / begeerenbe fp foubcn be fafte Uan ben Uoo^
fcï)?eUen ^>ouop aen mijn al* peeren tic Staten re^
59. ) commmanberen / öenïupbcn boo^t^ menfeïjenbe
goebe repfe/ en batfe mochten fefteriift oUerftomen/
uermanenbe batfe Daer in mei tocfïen fouben/
toant geUangen toerbenbe fouben be Upanben een
goebe p?ijfe a«n tjcnlupben öebben/ baec mebe ge?
tienbe ijenlupben be öanb te ftujfen. Ban be <6e*
fanten megenUiert booj be §cae SlofenUcrDaeït/
boe bat fp Uecöoopten be bepefcöen t' ontfangen

conform be goebe meeninge Uan be peeren graten /immers» fo na mogelift / alfo aeiigaenbe be
ftlacftte UanDe ftoopïupben Uan tuegen IjarcJBaje^
flept o?b?e tua^ geflelt / om be fafte by jufïitie te
br fïirïKcn / en anber^ fo fjet Uan nobe foube fpn :
tierfocöten bat 'tfeltic mei mocijt UetUoköt en Uol?
Uoert üjojDen / en aengaenbet)ettoeftomenbe/ bat

ben ï^ecrebie li&ce JUdai'eflept foube bdieUen te fen^
ben
foube tybben fofp
i met
be peeren
^tate^n
baec /*opïafi
ojbjetcfïcücn/
öabDen
Uerfïaen:
bat
fp nocfi ïcftiift inftantic Ijabbcn gebaen op terefli?
tutte Uanbe penningen upt be comptoïren Uan be
Staten genomen / Jopcnöe en Ucrfoeftenbe aïé nocö
bat'tfeïUe terbefter gtlegencn tijb/ bp bendeere
tic ïjacc M&i efiept gerefoïueert toa^ te fenben / Uok
baen merbe/ aï^ mcbe'tUcrtiuUcn en onberljouben
ban Ijare IBajefiept^ fecourg bp o?b?e ban goebe
monfleringe / met anDere fahen Uan garen laf! tot
bienft Uan fjate Ma jefïept en toeluaren Uan beu ïau
be/ en Uoo^ in 't gemeen bc taften Uan ben ïanbc
en öaec-ïupbec bienft aenïjace H5ajefïept ceUecen?
telift aenbiebenbe/ fpn metbel)oo|ftjfteeerbiebiuge
Uan bare «fiiajefieptgefcöepben/ hie öenïupbcn feec
minlift licentieerbe/ en ïjebbcnbe inbe antictjamb^e
oojlof genomen met beIjoo?Ujfte eerbiebinge aenbe
ileecen j^iïojb J|ou?bom / ifeneage / Jfêilojb
£>ant HBaut / en aen be peeren en <Öbeïen baec
fpnbe / mit^gaber^ aen ben i$eerc groten ?Cbmiraei / bie Ijenlupben upt be hamer Uolgbe / en ïjen
berfefterbe
o?b?e op tic
trafnfte / Dat)
fo manneec / aengaenbe
eenige ban b'öcnlupbec
( .föeberlanbfe
fcüepen upt fouDen baren in temelijfteu getal / en
niet geiaben met goeben / maec bp ben Upanb in
fpn fttijg^-rufïmge gcfierftt foube too^ben/ ijpbefc^
Ue foube Uoo?fien metfpnUoo?fcö?ÖUenen pafpoojt/
en bat iju mit^bienmubeinfïaenen geï)oubennjo^
ben te uergelben alle fetjabe / hie pemant foube
mogen gefcöieben / en boojtg aenbiebenbe / inbien
t)are feftcpen Uan oorloge met bp be tjanD maceu/f)en«
Kupben baec mebe te uoo.ifien tot uerfcftcct&cpb Uan
t)arecepfe/ biepfp fpne €.Uan alles googlijft Ijcb^
ben bebanftt en met eecbicbinge affdjcpD genomen. ren <éts
5^en 19. <@ctobji^ fpn be Uoo?fcï)?eUen 45efan^
noot b\}
ten gecepfl na S3omöeïm^ / baec be i^cece 3©aï? toetttcn
muth
fanten
fingam t)enlupben te macinjö genoot iyabïjc f baec ter
eenige uan ben HaDc mebe maren / en tjenlupbcn
een goet onttjaei en tractement gebaen jjebbcubc / bendeere
tjeeft be ^eccefl&alfïngambenlupben m CCn ftamer ttjö CCt
apart gelept / en Ijai albaec Uectoont het ongelyft rt
fïai
ngBa
aml*
/
ijem gefcl)iet ten opficn/ fo öp Uan De£fcete25ob*
lep geaboecteert toajJ / bat men op fpn fcl)?DUctt£ is boefje* j
boo? ïafïe Uan Ijaie 4fl^ajefiept gebaen / m faUeur baIjerenaiopbaec
entuat ian eenen ©afteur ( baec Uojen Uan tierljaelt i^ ) en
lotr
atet
f^aa
f'
^e
Dabbe gebcbatteect / aïg of ÏJP 't felUe fonbec laft
oube Jjebbcn gebaen / bat fobanige boo^fcöuften t)f
:
ftou
bbbe
enn ge*
ftchteïijft te Uerftrijgen maren/ en bat fulc Uanbe* antüjoo^t.
fer fpbe mofi Uerabuerteert fpn getoeefï. 3tem bat
men b' Ücece 23obïep ( tegeng alle gcbmpft ban
Doen met <6efanten ) fpn laf! öab afgcepfcljt om te
fïen / etc. 5^at fpn 05. bientl)alben l)em feec getaeftt bonb in fpn eec en ceputatie / aï^ of l)P pet
op ben naem ban öace JBaje^ept foube boen fon?
bec laf! / mefenbe be coflume Uan ben ll}oüc / 't
ampt Uan ^eccetaci^ op 't beUeï Uan Ijacc JHèaje?
fïept / en ooft Uan ben ïïabe / bepefc^en te boen /
en bie alleen te teftenen / maec Uan befelUe met
ben ïjalfe (fo ttie bupten ïafï macen gebaen) fou*
ben moeten Uecanttooo^ben ©ecftïarenDc üoo^t£ /
bat men öaec Ifèajefïept mei fo Ueel refpect? bc*
ftoojjt te blagen / een fobanige mifbaeb te cenut*
teren / aï$ bie Uan ©affenr / ïjeubenöe meer fpn
particulier ingefien / en toebeöocenbe een bienaec
Uan bare JUiajeflept bm Staten niet onberbjo?*
pen/ en UangebooL}tenifte2&?abanbcc/ enfuïcbup*
. ep
ten D'Hnie fpnbe ©an baec i^ ÖP ooft genomen
op 't pjopoofï Uan «^onop / allegereube bat hem
groot ongelijh gefcljiebe/ bat ÖP oUec lange niet babbe millcn ftlagen/ maec gepoft mefenbe bu beccebi*
teuten/ 't felUe niet tia.bbe ftonnen laten.

iS'8*

§aec af*
ftijciJtban
ben Etste
öfoten
tier.

Ssmett
ooft tju;i
affcljepö
ban den
tif eere gto.
ten Can?

teiitu

genten
ook tjaee
affcijepö
oan öett
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<&$ toeïïie piopoofïen bp ïjenïupöen i£ geant? , €. fpetïaïijn te Komen begroeien en toDanucn vmm
toao>D/bp onlertiiiae oüec en toeqetfp^aae : aengaen üan alïe De goeDe en betoefene gencgentöcpt tot»J£f55?
De «cfi ö'aötjectcutic ban Den bjief/beïangenDe ©af- De fake üan De üecccnicïjöe jüeDerianbcn / biDöen* pumfc
fcuc / Defcïue ontoatacljticl) te fpn / eit Dat 23oD* De öefclüe Dat öp boo|t Dacc in )ui\bc continue»
Üep tjcnïupDen öacc aen gtooc ongeïijï* öaDbe geDaen: tm I fónDecïinge Dctotjïe üan ïjarc Itëajcfïrpt en
DatfpïupDcu fuïjc DocnDe/ en öenïupDenanDec£ge* bp De ileeccn üan Den 0aDe toaé o?D^c gefteït op
latentie / niet tyoomjouöen fpn : Dat fpïupDen üoojt£ öe juDicatUce üan De upttingc üan f'aften / Dacc
niet toilïeu toat Dcctoaect£ oüec gefept mocöte fpn/ üan gefeïaecfjt toa^ bp De c^£öedanöfe Hoopïupöcn
maet toeï Dat fo fp gefïen ÖaDDen De pjopofuic üan boo| De geDcïegeecDe gefïelt ncffen^ öe ^tige üan
Den ï£ccce 23oDïcp aen De Jfeecen Staten gcDaen/ De "^Dmieautept / Dat fpn <Q. bclicbt fpn aittoriiiopcnöe Den üoorfcï^eüen geoangen / Den toeel) niet tept t' interponecen / Dat öen goeD tecljc en tx^.ttoag om \}un te öccïofTcn / toiïïenDe onDec 't p?etect Dicie üan jujïitie moeöt gemoeten / en namentfrjfi
üan ïjcm/ geljecï D' autontepten jucifDicticüanDe onöec anDece cecommanDcecDen fp fpn <5. parti£)eeccn Staten en ï5aDen üan litatc in contcoüetfïe eufteeïtja De fafte üan De üjoutoe üan (Ênft^npfen/
treeften en üecmiuDeteu / 't toeïïie in Diec üocgen toien^ man Doo? toe-Doen üan &t. ïBaltec %uf*
niet ïionDe gepaffeert tooien / met toeïae anttooo?? fou om hjf en goeD toaj? gebjoctjt / tocfenöe Dec
De fpn C becaïaerDe banï>en goet contentementte faften gclegcntbcpt genoectj bcnent / feggenDc
Öcbben/ &\$ meöe Den geïjeeïeu föaeD üan ïjace J)an? üoo^t^ Dat M- JBoucfjetou (Dacc meDc p^efent
Delingen en befoinge.
fpnöe) a$ meDe Monficm <9ycd fïgent / De faKlciigaenöe De falie üan &onop / fjcüöeil gefept ncn üoo^t^ üecüoïgen en Dirigeren (utiDen / üec^
Datfe fpne Doleantie / öenfupDen neffeng anDecc ge? foelienDc Dat fpn *B. Defeïüe toiïöe be|)«ïpicï) en
kneu/ getroutoelijfcfjaDDenoüecgefonDen : üoo^tg faüoiabcï fpn. ^pn <Ê. anttooo»Denöe / üeruïaerDc
Dat &onou<S faae toaé üerfcïjcpDen üan anDecen / en bétupcöDe feec Ijöogïijhcn en emfteuja fpn ge=
Datïjp oüec aï in^olïanDmocfKaomenDaet'tÖem negencöcpD Die (jp tot '^ IanDLé tocïüaren toa^ D^a
ueiiefDe/ fonDcc beaammecinge/ geïija top üoo^op genDe / aï£ een faae toeï cecïjtüeetDiel) fpn&e / en
gclcgcncc pïaetfe gefept ïjebben. <6pnteï(jn oorlof De cecötücccDicöepD üan Den fïaet üan Ijare ito
neinenöe en fpn C De faaenüan ben ïanDetecom? jeftept / fo toel aljS Dec ïanDen fdfg caïteuDe / toet
inanöccenöe / en biöDcnDe Dat bare Depefcïjen toetende De gcïcgentïjepö üan Den ÏanDen flüfijS te
mochten tooien gemaeat in foDanige fomie /Dat fpn / Dat fp De üaect op J>pangicn en ©o^tugaeï
Die ümcftt machten Doen/ en beaennenDe Demaep? niet moeötcn miffen / öebbenDe üan Doen tot Öc
ten / Die stjn C met Der lanDen faae ïjaöDe / Daêc ïaf!en üan De oo:logcn/ Die feet* groot en ftoacc fpn/
ban fji aen De i$ccren Staten fouDcntappo^t Doen/ miDDeïen üan gcïDe te foeften / fa toeï aï$ bazc
: maec Dat De^ niettemin feec toeï toa£
en De goeDe [jauö ftouDcn / Dat 't feïüe na begoten HBajeflept
/ Dat Den ütoniuïi üan ^pangien niet
üoo^cn
te
moc()t toojöen etfeent / etc ^pn <£Ê. nam 't feïüe
en gerieft met faften Daec meDe l)p
gefïecïtt
toccDe
in Dana / en aeetcnDe tot De gemecne faae / üec*
«laccDe Dat MUofi 23uïujo?ft fonDe oüec nomen/ De ïanöcn ftan en Denat D'oo^oge aen te Doen en
en Dat Iju allepomecen dan benïacö üan toegen l»a* te befcöaDigen / aï^ üartammunitien oan oo?ïoge/
re itèaje#ept foube oüec brengen / en De ^eecen ftabelo/ Uenuip/ mafïen/ üityi:?/ etc. Snonianfi^
Staten De [jacc meDe pjoponecenDe / fowö^ aHe 't »oe& beüjiiDentoa^gefcÖictte fpn/ Doo? D?ic fe?)c
famen tot een betec üecfïanö en eenieïjept mogen i pcu \3at1 i^oopi / fjebbenbc fuïe ingeïaDen op ^pan^
ffcb^acöt tooien : toaec na fp üan alle D' anDece Qien. ï^incnoe tot Dien p^opoofte öenïupDen met
^eecen meDe oo?ïof nemcnDe / fpn met De 25acge eruft te ftenncn gcüen / aï? een fafte Daec op toeï
üan fpn 05. na 3lonDcn üectcoeften.
te ïetten (ionD/ Dattec ttoccfcijepengeïiomcntoaien
^cn 20. <&tmb$i$ fpn fp toefen begcoetcn en öaec üan i^afcou met fpaenfe gocDecen geïaDen / na
affeïjepD nemen aen Den «të. i|eece groten Ctefo? JUiDDcI&iicg üacenDe / Daec Doo? np ^^ üectoit^
cicc / 5ijn 4B. cccommauDecenDeDefaïteüanDeüccs tïcijt / a$ Dat De föoninït üan i§bpangien m öe
ecnieïjöe ^.zoüintien ten be|ïen mogeïijft / en Dat ; Cojonnc ïjaöDe Doen nomen D^ie (öaïiafTen / met
fpn «Hg. gtliefoe De goeDe öanD Daec aen te ïjouDen/ 1 meec anDece feïjepen ten oorloge tocgctiifl / toe!
Dat De faae tot een goeD epnDe mocljte beïept too^ j üetfïen üan fcï)cepó - en ftrrjr$ - üoïïï en ban
Den / en fpn Diüccfe Difcourfen / Ijtec onnoDier) te üictuaïicn üoo? uijf maenöen : tiat ooïi te §a*
ücrïjaïen/ tufTcljenljcn geïjouDen. Rebben l)enooïi bïe - ncuf tocrDcu toe gemaeïit acljt ban öc üefïe
gececommanDeert/ De faUe Dec gcinteccOeerDe hoop?
Die fp tysbbcn I pjefumetcnDc al 't feïüe u
ïupDen / ïjangeuDe boo^ Den 3juge üan D' ^IDmira? fcÏKpcn
tfcecïien om fo De i^eDrdanDfe a$ D' Cngel»
ïitept/ metöe bpgeüocc[)Dc l^eccen/ bp öace lBa* fe fcöepen te ïirijgen af befcljaöigeu. ^35at Ijci / Fo! ,0 ,
jefiept^ïtaDegeDeïegeect/ ten fine Dcfeïüe beqiiame^ tcactaetconDitiancerDe/ Dat De üyanD feomenDe in
fyk moeïjten too?öen geepnDicftt / üan geïyitcn meDe De nautoe 5ce / üan toegen De geunieccDc p?cüni-=
üecmarienDe üan De gocDcren / eenige ïtoopïnuDen tien moeten etïijhc fc0epen gefouDcn tooien / be?
toan ^eDeclanD bp De OBcnecacï^üan ^ace Maje*neffen^
üan l)areüanjiBaj'elïcpt
/ al onöecDen't üpanD
gebieö
(iept onDec ^o?tugaeï afgenomen / en Dat in ï)et üan
Den Die
SÖbinicacï
<Cngcïanö/om
üerüoïg üan allen Defen feï«c pecfoon / met Ijem toeöeclïanD te Doen / toaec op in bit fóonfiiftcp
ïupöcu öectoaect^ geïiomen / alDaec fonDe bïïjüen. üan nu af ofiie gefteït too?öe / en nictoe fe^rpett
Rebben meDe üecmaent üanfeaece ceguefïcüanDe ! gemaeat/ met allcaS Dat Dacr roe beïjoo|t. «Shttöacr-^eDecïanbfeHoopïupDen/ nopenDe De fubfiDien / en ! om miju ï^eecen De ^taïen toeï fouöeu Dacu Daec
meDeD'auDec op De erecffen/ Defeïbc op Deriüiece op üccDogt te $ijn (Dejj üecmaent taajbcnDe/ een
üan EonDcn gemoetenDe / toaec üan 't üecüoïg o maenö of 6 toehcu te üo^cn ) mcöe ï^ee feöcpc»
geceet te mogen ïjebben / Dat meDe dacc fcl)epen
bcc
lange
'i$
aengegeüen
/
en
gcDcpenDeect
upt
De
coïïoquien te 23:ugge en eïDec^ geïjouDcn. ^pu«ïB. üoo^ ^upnïiccïieu ( Dctocïac jijn <&. fepöe / fon^
ham aen aïïc£ te Dnjüen/ Dat ceDeïia fouDe fpn : en Decling Dc^inaiTen/ Defen tomec feec goeDen Dienft
Dacc meDe fpn fp üan öem geftïjepDen.
geDaen te (jebben ) toeï Dienen üecmaent en ge?
v^en n. «Sktobec ïjebben fpooïtgaenbegcoeten toaeefcfjout om op (jacc l)ocDe te $iy.\. &a&n? aen?
Den s^ecre groten óÊauceliec/ en aen Den feïüen af? gaenbe De tcafijite op Spangteu en ^o^ugaeï / fep»
fcl)ept nemcnDe in fpn ïjuu^ te i^objon / met De ce?
<£D.Dataï£
^olïanD goc?
fou?
commanDatien en cerbicDim|en na beïjojen / Die ïjen "De
Den fijn
\Milhn
Dertoaert^eenige
üacenfcljjpen
mtt ban
gcoo/ïoofDe
üjuntlin en afectieufeïift beiegent BebbenDe met Decen ( fo l)P toeï toifïc Datfe fouitijbté met iff
aenbtcöinge üan fpn goeDen toilïe en gcnegentöept / ao/ 30 / min of meec fcijepen tcffen^ boeten ■) inen fpn alfo üan öen üertcoeïten.
Dien fijn &• aïïeeuïijfi bp niiffrde moeïjt geaöbec^
3£en 25. <0ctobec ïjebbeu fp getoeefï begroeten teect too?ben üan ïjacc boomemen/ IjuDelHücfeijc?
Dengcoten 3ömicaeï B>iïo^D ^autoect/ Den feïüen pen faï üecfien in 't generaeï met foöauig garanD
üecïtlacenDe / Dat fp niet IjaDDen toiïïen ïateu fpn offeé^fteïDïie pappoo^teonDerepgen (jano/öatöe?
IV. Deel.

l$h*
j\%6

Ses en Twïntichfte Boek.
feïbe in bate tcyfc niet befcïiabigt ofbecö^nbcct fotiDen tooiden / Daec ban fjp b?n-ïupDen becfeftecDe.
^cyöe
/al ï^'tDatinDcfegebjoftcntoetcïDaïle
Dingen nocï)
niet toeï
in ojbje gebouDcn nonnen tooien
fa 'c bcljoojt / Dat nötbtanj? jijn öanö fo tocpnig
niet toa£ geacljt bp alle Capttepnen ter 5ee/ 't5p
oaft of Die op cep^efaïien naren /of ooft5cc-coberg/
Dat uocb nieinanD toag befcbaDigt gctoojDen beubcnöe fijn banbfcbnft / en toeï bafïcïijft bertrou*
toendc Dattct ooft niet faï gcfcÖieDen. 't Jbeïbe p?o*
poofï toeï Dupöcujft tocDerom berbaïenDc / en ben*
luuDen bccfeftecenDe / fonDecïinge De üoo?f5. pa£*
pooien
toojbenDe 2fiengaenöc
met 't fegeï Debantycutoe
't of*
fitie ban bebefïigt
De ^Dmiralitcpt.
ban Cnftbupfen / concecncccnbe fa. ÏDaïtec 3luf*
fon / Dat boemel 3tjn €. Docbtcc toag gebout met
Deg fclfë Huffong foon / Die een feec jonft beeeïijft
CDeïman toa£ / bp Daecom geenfmg De migDacö
ban De baDec/bcm toeï beftent 5tjnDe/toiïDe boo?*
fïacn : Dat i)tt ïjcni toeï ïeet toag ban toegen 5ijn
Docbtec en fcljoon-fbon/aïg ban Deboo?f5-3luffon
3ijn ftoagee/ te hennen jtjn onbeboojujftecompoj*
tementen / toaee meDe bp (bcbbenDe up ficïi feïfé
iniDDcï ban 3000 pont fteeeïing 'gjaec£/ beljaïben
anDece molnmcnten ) fijn foon in eet en goeD feec
ÏjaDDe befcbaDigt / fo Dat fnn <&. genootfaeftt toag
o?D|e Daec tegen te becfoeften / en obecfuïr ooft Da*
telijft bace IDajcfïept gefept baDDcDat öp Den boo?f5.
ÜLuffon niet toilDe fabojifecen in 5ijneoncecbtbeec*
öigöept / §oe toeï bP anDecfmtg in eeeïijfte faften /
bent toeï begeerbe gunfïicb te 5tjn/fo bP Ö*m ooft
ïïiöDcc badbe Doen maften / 't toeïft bern mi ïeet
toa£ / becfoeftenöe Daecom ïjaec jBajefïept tegen
Den boojfj. Enffbn te Doen pjocebecen tot conten*
tement ban De befcbabigDen / en tot 5ijn epgen be*
ÖonöcntfTc / en Dat jijn C De 3inge ban De 2CD*
micaïitept mei ecnfïeujfte fonDe beïaftenbenboo^.
3tuffbn bp aïïcn cegteïbfte miDDelen te beDtoingen
tot ccfïitütie ban De befcbabigtbeDen bp ïjem gecau*
feect/en fo Den 3Iugcaï£ Doe Daec bpgebaïïequam/
seDe 5ijn <£ö. een fto?t bccljacï ban De boojgacii*
De communicatie/ en belaflebe De boojfs. flugein
De fafte ban De boojf5. Huflbn tegeng öem te p?o*
ceDecen met aïïe eigene / eben aïg tégen een min*
fie ban De onDecDanen / meenenDe Dat De boo?f5.
Eufion tegeng De toeftomenDemeefte fonDe te 3Lon*
Den ftomen / toanneec fijn erpïoicten te betecmog*
ten uptgecicöt too?Den / fo Daec anDeeg in Defege*
bjoften toecelD beeï becöinDecingc bteï. ^e 3Iugc
aengenomen ^ebbenDe futc te Doen / en boo^ in*
IjoeccnDe 't pzopoofl ban De p?i)fen bp ^?aeft ge*
Daen/ en bp anDere in De bopagte ban^ojtngaeï/
ftomenDc fuïc meDe te fpjeften ban De linnen en
fïuft-gocDecen / Die Ijet fcljeen menmcDemilDecon*
fifqnccen / fo bp eenige peeren ban DenÖaDe ban
Öace JBajefïept gefepD fouDe 5j)n booj anttooo?D
aen Den genen Die ïjun goeD becboïgen/ tbiect bp
5ijn <CD. gefept / acngaenDe De bopagie ban f)oj*
tugaeï / Dat l)p om betfcöepDen confiDecatien / fo
bo^cn aï£ na / 't feïbe niet goeD ïjaDDe gebonDen/
fo een pbee ftenïijft baa.ó : Dat Ijp ooft Daec ban
noot pet öao&e genoten Doe toepnig öet fp / Dat
^aeft te bojen geen commifTie ïjaDDe geljaD om
eenige ^cftcpen aen te tafïen. #at 5fjn <6D. öaD*
De becflaen/Dat te Cafcou^ en Date omtcent mag
feftabe aen De .^c&epen ban De CoopbaecDer£ ge*
fcöicD omtcenD zooooo ponDcn fieeeïing^/ en Dat<
tec macc 22000 ponöcn fïeeeïing^/ ja fo De3|uge
fcpDe/ niet bobcn 1S000 ponDen fïeecïingö toierDe
becanttooojt/
De refte'nocïjgc*
bïeben 3ijn. <^atnietDe tottenDe
gene Dieg toaec
genoten
öebbenDe met
ceDen Daec banI)aDDentcbecanttooo?Den:Datöacc*
om De geintecefTéecDe öem b^ftïagenDe bp toegc ban
jixftitiej Den feïben cccljt fonDe gemoeten : en aen*
gaenöe De linnen en fHift-goeDccen bao?t*3./ DatDie
niet ftonDen geconfifqueect tooien / toat De $f ee*
een ban Den ÖaDc Daec ban mochten feggen en ge*
uoelen / Dat fjet faftcn toacen öen niet aengaenDe /
luefenDc bccfcöepDen amptecen/ en een pDee beDo*

cenDe 't fpne te beDienen : Dat D'actien ban De J5aöen
toeï ijonojabeï toacen / macc in Dit pacticuïtcc l)nn
Depofitie niet geïDe / eben geïijft Den groten f^tcfo*
eiec toacen beboïen De fahen ban «Êfdjecqne / fon*
Dec anDece Daec in te ftenncn / fo toa£ 31)11 <CD.
met Den 3[uge De fafte ban De 5ee-baert en ^ömirali*
tept beboïen /Daec meDe bcfïoten toert /Dat Den ge*
nen Die ïjun geintece|Tecct bonDen (a! toaer'tooft
bp toe-Doen ban De peeren ban Den ïïaDe banïja*
ee IBajefïcpt ) jnfïitie moeïjten becfoeften boo? De
^tige ban De 2HDmicaïitcpt/ en Defeïbe fonDe eegt
en jufïitie gemoeten. IBaec bcneffeng / De 3uge
noeïj becftïaecDe / Dat 51311 <!ED. Defe fafte fulj: l)aD*
De beïjertigt f fpnen groten ftofie / Dat Defeïbe ge*
o^Donncert frabDe/ tiat De 3iuge ttoeemaeï '^ jaerg
op aïïe Dabenen fouDe cepfen / om te onDecforften
toat mi^bmpften Daec moctjtengtbcuren/ en regt
te Doen / 't toeïft tot nocï) toe niet toa0 gefeftiet /
aïg meDe Dat geo^Donneect fouDe 5ijn / Dat gcene
fcöcpen of goeDen / toecDenDe boo? pnjfen inge*
b^aeftt/ fouDentoerDen aengctafï of geaïicneert/bco?
en aï-eec Daec fententie obec fonDe fijn gcffceften :
Daec De Capitepuen tot nocï) toe t)im geD^agen
ÖaDDen aïg pofjetfeurg en epgenaec^ ban De pjij*
jen / tot gcote fctjaDe ban De ttafijguanten. <£n
na eenige anDece p?opoofïcn Rebben fp aenïjema*
Dien genomen / en jjeeft Defeïbe Ü£cece begee et Dat
fp-ïupDen 3ijne gebieDeniflTe Doen fonDen aen De ï^ee*
een Staten /ten efecte ban aïïe goeDebnntfcDap,
in 't fïuft ban De
/ fonDecïinge
en co^cefponDentie
5ee-baect
/ en namentïijft
met 3tjn ^jeceUcntic ban
^affau / ^HDmicael genecacï / etc. aen Detoeïfte
5ijn CD. begeecDe fpn affectienfe gebiebenifTe ge^
Daen te tooien / fo tot noteïijfte cojcefponbentie
in 't gunt iboo?fc()?eben i^ / aï^ op particnïïcce
b?ienbfcï)ap / feggenbe Dat öp 5ijn Ceceïïentie be* ben tiarï
minDe / en 5ijne b^ienDfcDap begeecDe : en of De*
feïbe mocfjte denton Dat 5tjn €b. te beeï genegen
toace getoeefï tot Den <$?abe ban Hpcefïee/ fepDe mishagen
apcefïetss
D' actiën ban inactten
Dat beeïe
üceic
eenmi^beeflant
toaeeban
Dat
Den fiiïe
<6?abe
Slpeeffec §an : in
poincten
'aiömtcaet
ïjaDDen mïgöaegt : Dat 3tjn €D. Doo? affectie tot
iKilo^ö
Dee ïanDen Dienfi / ttoeemaeï ïjaöbc obee getoeefï / poincten
en Deboie ÏjaDDe geDaen bp gcïegentïjepb om Die
ttoee gcote ^ceeen (tuffcïien Detoeïfte ï)p toeï meeft* ban €ns
D'een Ijectoaectg / D'een Dec* geland*
te toefen / beeeenigen
te gefcïjfïctpfenDe)te
toaectjS
/ en De boo?f3.^ee* gïoten
een een^ in De ftatnec bp maïftanDeeen binDcnDe/
ïjaDDe bun gebeDen De eecc te mogen getoinnen /
Defeïbe te acco?Dccen / en fo beeï geDaen teljebben/
fone
bjintïijftomljeïgbcn/
maïftanDeeen
Dat
en D'fpanDec
babec maïftanDeeen
noemenbe D'een
/in fom*
ma Dat 5ijn CD. nocï) begeerde De bjintfcljap ban
3ijn Ceceïïentie en aïïe onDerïinge tojcefponben*
tïe / aïïe 't toeïfte fp aennamen toeï en ttoutoeïp
te cappo?tecen en De goeDc ïjanD Daec aen te ï)ouDen/
en fpn fo met befjoojlijUc eccbieDinge birteocftcn.
#cD 28. ^ctob. '$ agtccmiDDaegé fpnfe getoeefï l)aer af*
begcoeten .ï!Bilo|D 3Du[tljojfï / en fijn CD. De £föebec*
ïanDfe faftcn mit^gaDcc^ 5tjnobeeftomentenbefïen ^araeti
jlRtlo^t»
eecommanDecenDe. ïfp beeft öenïupDm feec affec* fctjepbuati
tieufeïijften betupgt fpn gocDe genegentbepb tot De
BeDeelaiiDfe faften / a# die etïijtoc toijfe bee*
fïaen bebbenDe / immerjl betec afê beeïe anDe*
cc / Die bp Dec ÏanDen ongunfïige bun ïïeten mip
ïepDen / maec beïangenDe 5b" obeeftomen / beïjaï*
ben Dat ^et Dem feec moepeïpfouDe5yn / Daec m
bp bem Doen niet toiïDc fpaeen / Dan Dat bp fon*
Decïinge toag eonfföeeenDe Dat den Dienfï ban bare
J]l>ajefïept / en ban Den ïanDen / ban maïftanDe*
ren toaren DependéeenDe / en Dat bp niet ftonDe bè^
binDcn Dat fpn obeeftomfïe Dienfïeïijft fouDe toefen/
naDien Dat ïjp abfent toefenDe fïju actiën alDacc
niet ten beffen toecOén geintccp?eteect / jagecon*
tcartrtneect en gcfubbecteect / en biec3tjnDe/ foude
niet anDcrg ftonnen doen Dan DeeefoïutïenDaecge*
nomen / bceDauig Die ooft mogten toefen / 't toaee
goeD of guaed / al |)tft te openen / al toaren Die
feftoon tegeng 3jjn fïn/ en Dat een anDec fi# eben*
tod
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toeï foube ftonnen boen : en baec bïijbenbe foube i partinente bccïaratie obctïebccen / en baer op in
Öp öeïpcn abbiferen en be fafte birigeren/ baec ban communicatie gehomen 3ïjnbe met jÉtottcöecon /
ÖP anber£ berfïeften foube 5ijn / tot bec ïanben €manuel be Acteren / en «ïilöidjieï Steeman (met
onbienft / met mecc anbere cebcnen en goebe con* noclj eenige anbeceftooplupben) be toelfte iuin-Iup«
ftberatien / latcnbe aïfo in ttonffeï of ÖP be tepfe ben crïjï beerben feaec concept ban ojb:e en articu*
foube aennemcn of niet. €pnbeïijR / öeeft fpn <£b. ïen / om boo? 't toeRomenöe boojfïcn te toojben /
feec Öerteïijft begeert /batfe be ïfeeren Staten feec boo? abïe bepjebatic of berobinge en onojbentc*
ïjoognja foubcn bebanftcn ban be peerben Me fp öem ïrjfte pjocebucen / om 't feïbc te bifitcren en ben
bereert öabben / toefcnbe een fcïfoon pjefent / een föacb ban ïjaee JBajeftept bertoont te toojben :
ïloninft toeerbig/ en öebben fo ban 3tjne€b*b?uu> maet alfo boo? eerfï ban nobe toajS / oor boïgcnbc
lijft abieu genomen.
be p?opofïtie aen öare Iflöajefïept gebaen / repa*
23efb2ken
^en 30. <®ctotyi$ öebben fp toefen begroeten be ratie ban 'tboo?ïeben tebetfoefteu/ fo bede moge=
oe ambafï
ïfceren
ban 23eaubop£ en be f refni / Depbe %m- lijft / en betoijle be noop iupbeu niet gcreet toaren
cji
.-u
faö
baflabcur£
ban ben ïioninftban©janftrijft/betoeï* met be beclaratien ban be partijen / en bat ^ar^
I&auks
enk.
ïte öenlupben berftïaerben 't contentement / bat ben man ban föobenburg ïjaren abjoinct / bie na €a*
föoninft öaec meefïer öabbe ban beeeceenaffi|ïen* ïai£ bertroeften 3tjnbe / nocö niet toebec geftomen
tiej Me peeren Staten öem öabben gebaen/ fen* toa£/ fo Rebben De boo^d^eben <6efauten öen-ïup*
benbe öem een fïatcïöftc ïegatie/ met p?efenten ban ben b' erpebitie beboïen / en fonbcrïinge bat fp feu*
Peerben en een ^inaffe / mitggaber£ cenige pennin^ ben fien be partijen tocl te ïaten berifieren / en ^un
gen /en berfocljten bat fp öace gebieberaffe fouben ban teegen be boïeanten en geinteceffeerben boen
boen aen be peeren Staten / in 't gunt bienfïeïijft garanberen / op batfc niet fonber fonbament p?o*
$ tot confecbatie ban goebe eenigöepb en b?intfcöap cebeerben. <&e booujfcÖ2ebcnl^oucöecongcb?aecöt
aen aïle fpben.
3Önbe tot öoc grote fomme alle be fetjabe bp öein
8an IJCllj;
ten ooit De
<£n na bat fp ook öabben toefen begroeten be $eer opgenomen en aengetehent mocfjt Romen / öeeft
ïtïecft/ Me be peeren Staten oor feer bcbe bebanften gefept omtrent 600000 gulben. 3£e Roop-ïupbm
Merk.
ban be peerben/met aenbiebinge ban jijnen Menft/en
gebjaecöt
5tjnbc/ enof geteacteert
b' ^ofterfe aï^
en anberen
00R toierben
aengetafï
be ïf ok
bat fp ben ^lgent<@?teï en gieter Jlfêoucöeron refpec* boojtg
tiddnft öabben geinfïrueect en gerecommanbeert be ïanbfe en ^eïanbfe / fepben ja / en nocö routoéu>
uebojbennge ban be faften in train toefenbe beroem her / Öoetoeï oat eenige bp eenige mibbeïen toaren
renbe be Roopïupben aï^ anberó/3ijn fpbanHon
ontfïagcn getoeefl. <fi*nboo?t£gctyaecöt/ of fp tok
Cnfcljeps
!cnDe ütiu ben gefcöepben / en boojtjS ban '^ 4B?abefanbe gaen;
fien bat eenige <£ngclfe bp b'onfe befc{)abtcl)t toa^
(tonöeii/
bein be oo^ïogfcï)epen ban bc Capttepnen #enb?ift ren / fepben neen / beöaïben bat ben ^lïbecman
tomeit
SUntoniflV en 3Jacob 25acReneeï/ öebben fp ïjen #oïirfen ftïaegbe bauöem eenige öoppen genomen
LnnDciijK
hen 8.
boo^t^ begeben in 5ee / met toeï 20 fc&epen uan te 3ijn.
Ifiobemli. Hollanb en Eeïanb / boo? toeïRer^ follicitatie
^»p öebben be ftoop ïupben ernfïicö bermaent be
1V89* ïti
beeïaratien
ban be WcbaüiQtbetien met fulfte goebe
fu-ïupben bne bagen ïangec bertoeft öabben/ op
pen l^agc.
bocumenten
berfe*
mebe
conbop
feïbc
fytt
met
/
befdbe
bat
en betorjé-cebenen te bebefïigen / bat
'Fol. 6s. )
Reet fouben mogen oberftomen / en na berfcfjep? Me toe-ïgefonbeect bebonben mocöten too?ben/ en
tien empefcöementen / fo ban contrarie toinben niet berffaen / batfe ïicötbeerbeïijften cenige boïe*
al^ anberfint^ / fpn ten fefïen met be öuïpe ban <6ob antien fouben boen / baer in b' eece ban ben ïan*
aïmacöticö geftomen tn be l©afe en geaertbcert be / en be ïegatie geïebeect foube mogen toojben/ beo
tot Öorterbam/ ban bacr boo?t£ tn ben f age ben
geecenbe baerom
bat fp berbacöt
mocöten
be
8. ^obemb?ie^ be^ feïben jaer^..
boo?fcö?eben
beeïacatien
onbec öaec
öanben fg'n
gete*
3©P Öebben mee^ aïïe 't gunt be boo?fcö?eben <0e^ ftent / öen-ïupben ober te ïeberen / en bat fp ooft
fanten gebucenbe öare ïegatie in €ngeïanb öeb- baerom be particuliere boïeanten ban geïijftenfou*
fcenuptgerccöt/ öterenbaerberöaeït/ uutgenomen ben bermanen.
tiattop toepnig bermaent öebben ban bé faften ra*
3£aec na öebben fp ben IfecreSSaronban SSufts
Renbe be negotiatie en trafnfte ban befe ïanben / Öo?fï obergegebcn bearticulcnbpöen geceb^effeect/
*n ban be befcöabigtöeben Me ben Roopïupben en
met abbrjjSban beftoop-ïupben/'beïangenbe bc ne^
fc'ingefetene ban befe ïanben toas aengebaen bp gotiatie / mit^gaberó be generaïe fcljabcn bp be
öe onberfaten ban öare IBajefïept / booj öet aen* ftoop-ïupben ban be becccnicïjbe s^ebecïanben ge?
ïjalen / beroben en pïonberen ban öare fcöepen en ïeben/ gebifiingueert in capittelcn / fo aï^be ftoopgoebecen / 'ttocïft mebe een fïuft toa^ befeïbe lega^ ïupben Me öabben geb^effeect / en fijn &. b' ecpe^
tie roerenbe. €ot toelften epnbe be peeren Staten Mtie faborabelijft gerecommanbeert / berfoeftenbe
generael öen-iupöen bp geboecljt fcbben gieter bat op aïïeggecn finaïe refoïut ie foube too^benge*
JlBoucberon en iïterman ban öobenberg / om be nomen/ fonber bpnabec conferentie te 5tjngcöoo|t/
boo?>cö^eben <6efanten te affifïeren met goebe in? b'toeïfte3ijno5.berftïaerberebeïijft te 3tjnftctictie / particuliere bebuctie./ en bctoijl ban bc^
^en 24. Sinnrj na tnibbag 3tjn be boo?fcï)?eben
feïue befcöabigtöeben : top fuïïen nu mebe een toep^ <6efanten in confecentic getoeefi metbe 0abcnban
03at !)t> nicö ban 't feïbe befoinge becöaïen.
Mgbeboo^ Öare JBBajefïept /aïo namcntlijft Mn groten Cance?
•©efantett fcö^cben
c6efantcn baec ban albeceerfï met be Öa^ ïicc / ben groten i€cefoLjiec/ ben groten ICDnucari/
uw de
BSiïojb 23uftöo?ft/ be i^eere aBaïfiugam/ be £t;
'liereemgöe ben be^ ïtoning^ in bifcouc^ en communicatie toa^
'zobtutten een / fo öebben be Öaben be^üioning^ öaec eerfï ccetaci^ aBoïlep / be Clcrco, / öygeriu^ en JOilftcg/
lebben ge;
lanoeltop feec b^eemt gcöouben / en geaïïegeect nopenbe be en lyecft bm ^eece groten ^refoner begonnen ban
■■e boleafc bacet op ^pangien / bat öare iBajefieptorabefcc
be boïeantien / nopenbe be beeïaratie ban be befcöa*
ie ban De
bigtöeben
ban be Roopïupben / feggenbe befeïbe be^
einterefi ïanben toii in b' oojïoge geRomen 3ijnbe/ met onceröe
fe fcöepen öaec toeï mocöt beöeïpen : bat baec in cïaratiete toefen te bitieu^ en ban beeïe jaren/ en
OOpIllJti
bitycg en munitie ben bpanben toegeboect toerben? een^beeïg confup£ / en met ber toaeröepb ooft niet
en/en ban
be
toaren gebonben/ en batfp baerom öabben ge^ confomi. ©oo?t^ fommige beïen fonber berftïaringe
Die faken
akenbeDe bacn / aï£ bp ben öacen gebaen toag met Coïflon.
banperfonen en tijben/ en mebe begrijpenbc faften
i:egottatte 5^e <6efanten öebben baec tegen gefept en öetge?
Me met compofïtie toaren nebergeïecöt / en boo?t^
. n trafjjke alïegeerbe evempeï
ban Coïfïon toeberïept / met anbere nocö in cecöte öangenbe. s^n batter 00R
ian Defe
anöcn.
beftlacö bat be fcöepen ban befe geunieetbe §d?o* mentie gemaeftt toa^ / baec ober ïjp ( ben groten
bintien aengefïagen toaren/ en niet tiie ban<^oft= (Srefojier ) en ben ^Ibmiracï / geïofté ban refïitutie
ïanb/ ©^anftrijft/ etc. ^aec op gefept toecbe bat gebaen öabben / toaec af nocötan^ niet foube bïij?
be fafte en toacröepb auberg toa^ / epnbeïtjft fpn ften : en bat ooft ban fommige b'efïimatie fa ex?
baer op gcfcöepben bat be 43efanten pacticuïiec^ ceffijf toaö gemaeftt / bat öet fdjeen bat fp niet
ïijft fouben bp gefcö?ifte eröibeccn / toaec banfp ce^ focöten ban be faften te ecairgcrêrcn en ban een
paratie en o^e toaren berfoeftenbe / en baec ban
Öeuoeï een berg te maften. 3£"2Cbmiraeï beeft oo\%
öcp
&$ 4
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tocctcont feftcrpaeïtet met Diamanten en cubpnen/ pafpoojt benomen ban Daten ïanöe / niet freftoo»*
feggciibe / Dat De ftucïten Daer pjefent toaren / Die ben gecmpcfcDecrt te toerben in Ijare bopagie / fou*
fontor cfïimatie gefMt toaren/ inaïlenfcDijnofDe* betïinge geconfïbeeeert / Dattcrgecn publicatie ban
felbe eneftimabel toaren getoceft / en meer Dierge* oorloge ban toegen Date Majeftept tegen £>pans
hjuepjopoaften/ Dacc toe gcaïïcgcert. <&z <&cfan> gien toaégeöacu/ 'ttoeïïienocljtan^fotoelbcDoojt
ten fjebben Daer op geanttooo?t / Dat fp öe gcintes DaDDe/ gclijH aï$ men in Dare publicatie Daööc la?
rcffeecöe Hoop-uipbcn tocï DupDelijn Dabben Doen ten uptgaen / ooit bp autoritepc ban Den <0?abc
hermanen / bat fp in Ijacc Dcclacatie niet pellen ban SLepecfïct (elf : bat in Den Darcn fitihe o^e
foitben / Dan bat men ïtanbc bcrifieren / en Dat fp toa£ gefteït / Dattet geen gocDccen ïtonDen uprge*
ten öienrefpecte Dun Documenten beccDiclj Dabben- boert too?öcn / baer mebc Den bpaub ter oojloge
s£u om De falie met gocbeojöje rebeDucereu/ Dat feer ïtonDe toojöen gebaet : en in allen geballe /
öe Uoojfcöjebcn beeïacarie gefteït toa£ met bifïinc; bat fulfte interbictic ban op Ibpangien te baren b>
te capitteïcn / elae foo?te ban goeberen apact / Doojöe te toefen gencracï / baer fp norDtang bec*
te toeren be gene bie nocï) in efTe toaren / fepace* ftonbrn bat anbere natten fo niet toerben getrac*
renbe ban De anbete : en of ban fommige niet teert al£ be Dare / en bat men fonbe moeten fien
toaren uptgcömltt be namen ban be roberg / bat toatojb^e baer in gefïeït fouöe nonnen tooien.
^en boojfs. 26. 3ianij fo De <ï5efanten op bjeclj
fuUi$ toequame obcemit£ bie onbeftent toaren :
maer nocljtan^ bar ban op niet fanberlinge ftant toacen / om tot Den §eecc ^Hbmirad te gaen ten epn*
te letten / fo luanneet Ijet fept notoir toa£ : en toat beboo?f5. / \$ \}tx\ bt Siuge ban be ?fibmiraHtept
/ boe? fccrien£ aengeben 't felbe i$ bcraubt rt/
foetrefre 'terce£ ban ben p?ifè ofefïematie/ bat 't ontmoet
en
5ijn
in
eenige communicatie getreben op be Do?
felbe Itonbe toerben gemobcreect / ïtomenbe in ïi>
quiöatie / en regatb nemenbe op be qualitept en ïeantien en befcljabïgt|)eDen / en i^oppDec partpe/
quantitept ban be goeberen / bp ïupben fulr bec* b' 28bmiraïitept conccrnercube / biflincteïiju geant.'
fïacuöe : en Dat men in allen gebaïle refïituerens noteert / toat baer in te boen fïont / bjeiae acticu* CFol.f
öe bie ftucïten/ fo bie toaren ten ttjbc ban bepn> ïen fp öebben boen tranfïatcren / De refïe gercfer^
fe/ licDtelnït De falie feofi afDanDeïen : toe^Dalbcn be beert tot naDer communicatie/ en liebbcn Dacc na
Jfccre Ulömiraeï tn 3(jn regarö te min ftoarigDept befelbe notulen met öe Uooplicben gecommuniceert/
en öebben herman
ilobenburg met fc§}i)\3cii$
Daöbc te maften : bat ooit o' erpjeffie ban be na* en memonen aen be ïfban
eeren Staten ban ïf ollaub en
men banbe
peerente r&refau'ee
Ébmieaelmctbe*
fjoojöe
genomen
too^bm totenDaer
€♦ injurie of Eeïanb oücc gcfonben.
ïBen 1. 2|nlij 5ijn fp met ben 3Juge ban be%b*
uelafïinge/ maer alleen tot meerber explicatie ban
öe ciccomftantie ban De falie. <£n boojtg Dat fp miralitept en ben ^eerc Stiïlcgrep in communica^
niet Dabben gefïcltöanöat be noop-Iupben Dabben tie getoceft om 't cramine ren en berïjo?en De bole ^
aengcgcbni fonöcc baet pet ban ben (jaren bp ge- antien ban begnnteretTeerbeföoopIupbcn.^obacc
bocebt tefjebben/ metbermauinge bat fp nietfoa ban ooit eenige geöepefcöeerttocrbcn/ en bebonDen
Den aengeben Dan Dat fouöe be bjaeruept conform ; fonberling ban nobe te toefen / bat geremebieert
fpn/ toesöalben oofüil^onricnr^teï (öie geattac* toerbe l)et gcb?upfe tot bic tijöalbaergeboïgt/ban
queert biaó a\$ of l)p tjter meDe pet te boen geljaö öat beliapitepnen ban De fcDepen ban oorloge ter
foube Ijebben ) begeerbe onfcïjnïöicï) gel)ouben te fiont met be p?ijfe quameu in poffetTie banbegoe*
ïuefen/ ook baer toe niet gemobeett ftebbenbe / aïjl beren/ en ober fulng befelbe alienerenbe/ en Daec
boo?fcï)|eben # : en Dat in naDer en particuïiecber ban öifponerenöe na Dun geliefte / tot groot na*
conferentie en üquibatie op alie^ bieber befc^ept Deel ban De nooplupöenj aUi meöe öat ten aenüeit
foube nonnen gtgeben too?ben. <6pntelnft na beeï ban öe abufen tu anbere Dabenen gebeurenöe/ De
pjopoofïen [jeeft De (Scefajiec gefeut bat De peeren 31uge jaerlijft^ een ckcuit ofomgaunöocnfouöen/
goet gebonöen Ijaböen/ bat be !3uge ban De Hb- of ban öe abufen te remebiecen.
Rebben ooit infïantte gebaen tot ontfTaginge
miralitept be booifcljjeben Declaratie foube biflte?
ren / en Dacc op betntatinge boen / en inct I)enlup« ban eeniije goeben/ afgenomen een jongman ban
öcn in conferentie nomen ben i6.'|Suamiböaecï)^ ^eïff / meöe ban een fdjip ban 4UÖiöbe!burcb ge^
Cn fo baer fommige falten in recöte bjaren / bat nomen bp ben <$?abe ban «Combeiianb / imt) ban
men ï)cn goebe jujtitte foube boen abminiflreren : een fcfjip toebeljocenbe renen gieter i^enriitfj. ban
en bat tot beter birectie ban bien öem bpgeboec&t pucmerepnbe genomen bp een tlapitepn töainom
toacen jlfóoiifïcuc ïiillegrcp / ^ccbert.en ^Öeaïeom en alfo bp De boo^. töamon De floten banbe ^aït*
te afftlïcren ben boojfcl),?ebcn3uge ban be %bmi* foupfen öaer in ceuigé goeberen gefequeftet lagen
ralitept. Cu loant be <6efanten feer toaren bege- opgeb^often toarefi Ji$ öaer in tot öa*rö£e inflantie
reuöe o?b;e booj ben toeftomenben tïjb / om gelijne o?b?ege(lelt/ljeüüenbe tot bcrfcDepöcn tijöen in com*
inconbeuienten te fcöouüjcn / fepbc ben (Creforicr municatie gebjeefl/ ban met ton groten $!Dmiraeï/
öatfe bjat fonben mogen betooipen / DiencnDe tot iiErefo?iec / DeSjugéban be ^ömiraïiteut/ ïiiflegrep
bojberinge ban Dcfelüe o^e / Daer op fp fepDen / en SScale/ fo op be falie ban De öoerenbe ftooplupöatfe aïreeDe eenige poincten DaDDen obergebcn / ben/ o|bje op De 5eebaert / na De berfetjepöene gele?
öat ïjarc C gclieuen fouöcn / befelbe te bifiteren. gentlïeöen Der falten en beranDeringe aïternetg boo|;
<£pntelp öe (ïtrefoner fepbe/ bat met be boo|fcï)?e^ balïcnöe : en $ fonöerïingc in öifputcgeballen/öe
beu conferentie I mebe op befe ojbjete fiellen/ ge^ co^ume in Cngelanb gcobfecbeert / ban öac öe
fcijeepö hapitepnen bJo?öen gcDouben boo? poffef*
boecljïijitcr foube mogen toojben boo?flen. :
©oozr^ Ijebben be boo|fcb?cUen 03cfanten grote feur^ ban öe goeben bp öeulieöcn ter jee genomen/
instantie gebaen om te Rebben reflitutie ban be fcfye* en ober fulnj toegelaten toert befelbe te becbjeem*
penbp^ont^ en <2^aelt genomen / aï^ baer ban ben /tot grote pjêjubitie ban beftooplupben/toaec
öepcnberenbe be jcebaect/ bie bp gefyeue ban bien tegeng / bp De oöefanten gealïegeecc toerbe be gr*
tooo? bat jaee meefi foube moeten cetferen / en con* recijtig&epb ban be gefpolieerbe / en bat immers öe
fcquentelijit't lanb en inojcfetenen ban Dien/ foge^ goeberen op pubïijlte autoritept genomen sniiöe /
necalijn alg pacticuïieeïijn in grote fcöabe en inte* in pubïijlte betoaringe of fequeftratie beDoo^en ge*
teft ballen, l&aet op bjccöen grote bebatten ge^ fïeït te toojben/ ten beftoebe ban be genen bie baer
maefct / ban bat ïjare jfëiajefïept om be Staten in gereeïjtigt bebonben fouben mogen too?öen / fon*
ïniile in b'oo»Iogc baa^ genomen tegen &pnngien/ bec befelbe miDÖeïertnÖ te aïicneren / en na bcr*
en bat fp baerom ben bpanö niet beïjooiben te ge* fcöepöen öifcourfen tot öe materie DiencnDe/ Deb*
ben mibbeï ban fcljepen en aifocr toeruftinge ban ben öe peeren <0?aben / (Crcfonec en Il^alfïngam
oojloge/ fo boel) bebouben fouöe toojbeu beeïeban bernïaert ftare t^öen gefunöeert te toefen : Daer iê
öe boomocmbe fcöepeu op ^>pangien gemunt ge oon bp öe i^eere ^ont^ geallegeertöatcenBrma*
ïjaö te lebben: fyiti op anttooojöen fp / öat öefcïje* De ter jee 3ijnDe / Defelbe toa£ geoojloft ban Daer
yen fepïDen na ^obage / en De&benDe ïicent en b^inöen te ontlenen / 't gunt fp ban boen DaDDeu
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op rcbeftjftefat$ factie : Daec i$ ooft geöanDeït 0p
De cefïirurie ban eenige guantitept $Si$ / 5 fcöepen met noten en anDcce gacDecen bp öe 2lDmi*
i*ael£ De jj)eDecïanbcc£ afgenomen / Detoclfte begeer*
De een maenD Daclj om te beton/en battec J>pacn*
fe goeDecen toacen / en beïangenDc ontrent 70 £0c*
Dcclaubfe fcljepcn te $lcpmoutï)geacrefteert/opDe
bopagie ban pojtugacl genomen / (jebben De 0e*
neraefê geerötbcert öet gefcïmftboqj acocojt met
ben felbcn aengcgacn ; om befeïüe ccpfe te boen / fep*
Den De <0encrae$ Dat Defclbe geen ceDen IjaDDen
om te ftlagen / aïfo fp buptcn ban gcfcöut en an*
Dcrfïn# genoegfame tccompenfe fouben lebben ge*
noten : en boa?
alf'o bccfcJjepDen
faften
in tecfyte toacen
fcetcoeften
Den ^ncse ban
De 2flbmiralitept
en
<0eDeputeerDe / jyn Daer op geaïïcgeect en gepjo?
poneert eenige creeptien Dtrimanc of ïitiipenDen*
tie bp eenige öare pacttjen geobicieect /Daec op na
bccfcljepDen Difcpucfen en Debatten 31)11 gebaïïcn /
en i£ ten cefpecte ban Dien betfoeïjt Dat De com*
miffit ban De peeren geDeïeguecrbe inoidjt tooien
geamplieect/ Daec mcDe Difputen op 51J11 geballcn/
en fonDecliuge Dat pet onbetameïijft fouDe 3jjn/ te
toilïen pjetenDecen onDec Dcfe geDcïcgccrDe eenige
faften re treeften ïjangcnDc ^00? De Delegatie ban
Öace iBajcflcpt / toefenDe ïjet uptecffe ccftojt fan*
Drc appel /en aengaenDe De faften aïcecDc ïjangen*
De in p£oce£ ongeDecibeect onDcc ben 3ll5c ban
De ?HoinicaUtept/oat Die Daec beliao2öcu üp «em al*
Heen getecmiueect te toojDen : pat ben tiacö ban
Öace ilBajefïept / ja öace ji&ajefïept feïbc / fonDcc
noïftomcn ftenniffe ban De fatten / en fonDcc \\ct
gcoot fegel ban De fttoon ban ^geïanb / niet becmochten De juugDictte ban De 3jngc ban De ^öuu
caltrept in Dien geballe te berftojten / Dat ooft De
commifTie fcan De geDelegeecDe toel fauae beljoccn
te toefen onDec öet fegel ban «éngelanD / om effee*
tueïijfc te pjoccDecen tegeng eenige Die aen D' autotitept ban Den f|nge en geDelegeecDe DepenDeecDe /
tn Dat in alles* na ftijl en gebmpft ban Den lanDe
nefjoo^De gepjocebeecc te toou?Den / ooit Doo? D' <&f*
ficietg nefpectibclijft / en epgentlp een peDec guac*
tiec Daéc toe gcaucocifeect / etc. lïDacc op bn De uooLt
noembe «Befanten toecD gefepD Dat öacr legatie en
becfoeft toag ficecnenDe/ om effeöuehjk ordre ge-

ftelc te worden op de doleantien van de koopluyden , en dat daerom t' lamen behoorde gedaen te
worden in fulker forme als tot beftandigheydvande
fake was behorende, of Dat t)et anDecg toag illu*

foic al Dat men DeDe / tot confirmatie ban 't toel*
«e fp DeDueeecDen met een lang Difcouc? Ijoe en in
toat manieren op öace JBajeftept / en De Declaca?
tien ban De bef cl)aDigtl)eDcn Dec ftoop-ïupDen Daec
na geeclpbeect aen Defelbe Mwftipt l -bit ban (jaren ÖaDe IjaDDcn geojDoftneect op allei» ï)tn b?eeöec te öo?en en te nomen in cunfeceutie : Dat $ien
noïgcn^ iBcefiec ïlillegcep en Söeale beco^Dqnneect/
niet Den 3nge ban DeSCDmïtaltfcpttcbecfraenupc
he
pacticulacitepten ban De boo?(5. Declaratie ban
.
m fcöaDen/en boo^ rappo?t te Doen aen Dieban
oen ÖaDe boo^3. : Detoclfte ooft pi confojmuc ban
Dien tot meer flonDen gcbefoingnccct en notulen
Daec ban gemaeftt IjaDDen / inDifferentelijft caftcn*
De alle ftooplupDen in De boo?f3- Declaratie begre*
pen /toaec ban rapport aen Den boo;f5.ïJaDc ge*
Daen 5ijnDe / toa^ met goeDe Deïibecatie bp Den
felben geojDonnecct / Dat De boo^. l^eecen ftiïle*
geep en SSeaïe / met noclj Dei^eece %etbettl meeflee
ban De rcqncfïen ban Ijare Sïajeftept / gefament*
lijft met Den boo?f5. ^ijuge fouDen berfiaen tot toi*
Dinge ban alle De baojf*. faften / in confojmite ban
De acte Daec ban 3ijnbe / bp miftïbe commiflTociaeï
in €ngeï^/Die fp tjaDDen gctcanfïateect / en obcc*
gelept toecDenDe Dat fuïr ooft niet tojecmt toa^/
aï^ Dat in foDanige faften cctcaojDinacie toecDege^
P?aceDecct/ en .Dat ïjaec majefïepc De faften mogt
DAcn eboceren : aïïegcrenDe meDe / Dat toeï in De
faften bart €oïfïon ectcao?Dinarie toag gep?oceDeert/
Dat Daec CDaecom ïjaDöen te beDenftenDencegel

quod quifque, &c. onDectuffcïjen / aïfo De faften
fïaenDe in litifpenDentie boo? Den ^|nge / toarrn
maec 3 of 4/öaDDe De 3S«gc belooft Dtfelbe tebji-Deren binnen een maenD : en öoetoel eenige hoop*
mpDcn bjee^Den / Dat fp bp appelïatie ban De par^
tpen aen De Delegatie fouben too2Dcn geflcept en ace*
luDecct
bênefiti
toasi ojDma/ alfa /t)et
e ban
ci^ in veelte
ïjaDDe
jjaec
niet "appel
gocD gcöocl)c
Daec
tegcn£ meec te conteflecen / Dan $ gecefbibeert /
Dat De ïfeeren ban Den ÖaDe ban l)acc S)a)cflcnt
fouDen tooien becfocljt te fcD?rjbcn aen Debeïcga^
ti$ bneben ban ejcpeDitie.
<©aec na Ijebben fp nocö tot becfcljepDen cepfen
ïnfïantien geDaen tot bojDetingc Der boo^s- falten/
maec aïfo fp-ïuuDen tot geen epnDe uonben ftqmcn/
en Dat fp fclj^ijben en ïafl JjaDDtn geftecgen om af*
fcÖepD te mogen becfoeften / fo Ijtbben fp inflnic*
tie gelaten aen Den ?Ugent #|tel en petct jBou«cijnton I De boo?f5- faften ban De ftooplupben boo?t^
te becbolgen / bodeeen / en toecDe Ijen bp Den ^ecce
(Crefonec aengefept/ Dat De l^eece 25uhbo?fi geauto^
cifeect fouDe 5jjn/ om op Ijet fhiït ban DetcafijUcn
tec jee met De ü|eecen te communiceren tot goc*
De o^e ; epnDelijften Ijacc affcljept ban Ijare Ma*
jefiept becftccgcn IjebbenDe / en De faften aen alle
De Üeecen ban Den ilaDe / en Daec fp 't nobicï) ag*
ten gecccommanDeect IjebbenDe / jijn bertcoeften en
in Den ^age genomen sjjnDe/ en eenige Dagen ge*
rufï IjebbenDe/ en Daec op befcl)?ebcn 5gnöc/f)eu«
ben Ijen cappojt in De becgaDeringe Dcc j^cccen
Staten gencraeï geDaen / toaec meDc top ïjeu al*
Daec beficlj latenDe / toillen öicc een toepnidj tijö^
De BeDecïanDfe faften laten betujïcn / en Dit boeit
ftefïupten met eenen b$ief bc$ litoninït banB?anft*
rijft / Daec upt men De geïegentljepD Der faften ban
©♦anftcijft en De£ Uoninc fcDect De^ föoninc bet*
treft upt diepen / meDe een toepnicl) berffaen faï
mogen / Daec en tuffcljeu fulïen top Deu lefee toe*
Decom anDectoecftgeceet maften ban De i^eDedanDfe gefcljieDeniffen.
^e$toa^
&oninftg
bn'efaïDu^:
/ Daec ton ban becmaent öeb^
ben/
lupDenbe
MYn

Heere van Beauvoir , federt mijn vertrek uyt ^f|f,,,A
Diepen, heb ik myn Armade gevoert,fonder in ^^£
eenige plaetfe langer te verblijven, als twee dagen, mnfcsbart
deeene ter eerfter logering aen defer zijde der ilad, 30?smta:p
om de Switfers die achter gebleven waren , te ver- barre aen
wachten , gelijk uw E. heeft konnen verftaen,dean- be^eere
een wey- toan23eau»
om ons krijgsvolk
Villepreux
dere
nich te
te laten
ruften ,enfo ververfche
n , felfs de gene , penbetet
die de agterfte waren de riviere te laten pafferen , die innemen
niet als heel laet aen koften komen : en ook een deel HSÏJ{*L
eerft des anderen daegs fmorgens .- al om mijn entre ban ba*
prijfe in ordre en ter executie te ftellen : hebbende njsr en
riviere totMeulan toe, anöet&
lanks ,de
genomen
wechdefelve
mijn wy
daer
pafleerden
om Ie DucdeMaynetijd
te geven om te naderen , wel gerefolveert om mee
. hem te flaen , fo hy op een wech ware gekomen:

I maer in plaelfe van by ons te komen, na dat hy cc
nige dagen te Anüens hadde vertoeft, en fijn Armade omtrent Pont Dormy , fo heeft hy den kortften
wech genomen om weder na Parijs te trecken , derwaerts ik van mijner zijde ook henen trok , en naderden tot aen de naefte dorpen. Den laetften dach
van de voorleden maend , avanceerde ik een dach
reyfe meer als hy,dat de ftad in groter vreefeftelde: (Fol.öj.)
en hebbende niet veel vreemt krijgsvolk om de retrenchementen en remparten van hare voorlieden ,
die ( als uwe E. bekent is ) feer groot zijn , te bewaren fo
, fonden fy dervvaerts een deel van het voorfz,
krijgsvolk , felfs van 't paerdevolk 16 compangnien
van des ftads ingefetenen , met een groot getal artillerije , met welke, hoewel fy veele fchoten op ons
deden , zijnde des felven avonds de voorfz. retrenchementen gaen befichtigen , fo leden wy nochtans
geen groter fchade , dan het verlies van een man te
paerd , en twee paerden die aldaer dood gefchoten
wierden. Des anderen daegs alle ons volk tot den
ftorm
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ftorm geordonneert, begaven fich aen den voet van I daegs met de reftevan zijn volk in voller flach-ordre,
de voorfz. retrenchementen , volgens de verdeelin- ■ fo refolveerde ik , na het overgeven van de voornoemde Abdije , niet vorders te attenteren , alfo de rege die ik hadde gemaekt in drie efquadren , het
den van de oorloge my het felve ook niet toeliet.
eene daer de Engelfen in waren, gevoert door mijn
Neve den Marefchal de Biron , by hem hebbende En hebbende aldaer noch door gebracht de reftevan
den Baron de Willugby den Baron de Biron zijn foon, dien dach en den ganfehen volgenden nacht , om te
en den Heere de Guittry > die de quartieren van S. fien en te wachten of fy eenige uyt-val fouden willen
doen: felfs alfo ik advertentie hadde gekregen ,dac
Marceau en van S. Vic~tor voor hare verdeelinge hadden, d' andere door mijn Coufijn den Marefchal de fy hen in flach-ordre hadden geftelt, een weynichna
Aumonc , by hem hebbende , boven het voetvolk , de middach op Mauberts plaets, en omtrent de kaey
van de Auguftijners, dat nochtans niet anders als
een goet getal van den Adeldom, die aen viel op 't een valfch femblant was , om het volk te bevrijden
quartier van S. Jaques en S. Michiel : de Heeren
de la Nove en Chaftillon , ook veele Edelen te voet van den fchrik daer mede fy bevangen waren , fo ben
by hem hebbende , hadden het quartier van S.Ger- ik vertrockea en op huyden te defer plaetfe komen
main , zijnde byna alle bekleet met hembden, om liggen , om te beraetflagen op het gene my te doen
malkanderen des te beter te onderkennen , en hoe ftact : in de verovering van de voorfz. voorlieden zijn
wel het hoog tijd was eer fy aen vielen, fo wierden omtrent 600 man van den vyand gebleven, veele gefy nochtans gefavorifeert van een dicken nevel , die
vangen ,14 vendelen gewonnen , en 5 ftucken gefchut
,
daer van het minfte een Colevrin is , eenige
fïch in 't krieken van den dach verhief , in voegen
in
de
ftad
in falvo gebracht zijnde, door de naerftigdat den vyand hen niet konde ontdecken , of fy waren al hands-gemeen met hen ,enbefprongenhenaen heyd , welke daer wiert gebruykt aen des vyands zyalle kanten fo furieufeliik , dat in min als een half de , die de paerden , daer al gereet by hen hadden ,
ure tijds alle de voorfz. retrenchementen ftormen- om het felve te doen vervoeren , aen onfe zijde is
derhand waren ingenomen , en de voordeden ge- daer gebleven den jongen Heere van Cleravant , 2
wonnen ,tot aen de poorten van de ftad i_, uytgeno* van onfe compangnien , en weynich andere foldamen d' Abdije van S. Germain , daer fich fekeren hoop ten, en de Heeren van Andelot en Schomburg gevolk binnen begaf, die fich noch den felven avonds quetft, God ons gefavorifeert hebbende, dat dit exfonder flagen te wagten , aen my over gaven , en fo ploicl gepafleert is fonder dat wy meerder verlies
onfe artillerije in 't agterftc van ons volk ware ge- hebben geleden , daer van nogtans onder den vyand
weeft , gelijk als ik het felve hadde geordonneert , om een groten fchrik en fchade blijft , als die in hafart
de voorfz poorten te befchieten , wy fouden fonder zijn gekomen van het gene fy te voren onwinbaer
twijffel ter felver inftantie, door defelve in de ftad hielden : uwe E. fal 't alles particulierlieker fien door
zijn gekomen : als wefende daer binnen , vermits het het difcours ,hier annex, 't welk uwe E. de Koninfubijt innemen der voorfz* voor fteden ,fó groten ver- ginne fal communiceren : ik bidde God dat hy uwe
voorfz. poorten een goeden tijd ble- E. mijn Heere Beauvoir , wil nemen in fijn heylige
, dat debefchanft
baeftheyt
ven ftaen fonder
of bewaert te worden : maer hoede. Gefchreven in 't leger te Ly nard , defen 3.
November if8p.
by gebreke van in defen deele gedient te worden ,
volgens de ordre die ik daer in hadde geftelt , fo is
ondertekent
de occafie verloren van de grootfte en gewigtichfte
executie, die daer in langen tijd is gefchiet : want
Hcnrjp en lager
hen tijd gegeven zijnde om tot erkentenis te komen,
fo deden fy de voorfz. poorten datelijk befchanfen ,
en voorfagen hare muren met volk , in voegen datDe fuperfcriptie was , aen mijn Heere Beauvoir l
ter geen ander middel was , als om batterye te maken ;
Raed
in mijnen Rade van State, en Capiteyn van foo
en alfo daer des felven avonds eeri deel van de Armade des Hertogen de Maine binnen was getrocken, man van mijne Bende van ordonnantie : gcfegtltmcc
die hy hadde doen avanceren , en hy des anderen het fegel van fijne Majefteyt in roden waflehe.

?$e fïuutcnöc bit met öc toosten &aïïuf!u :

Een voorfïchtig Overfte en Veldheer vermaert,
Verandert fijn aenflagen na verandering der fake
Op dat hy de fijne befchermt wel bewaert,
En fijn vyanden verbaéft en verfchrikt makc.
Eyndevan het fes-en-twintichfte Bockjdcr
NederUndfe gefehicdemjfen.
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Beroerten en Borgerüjke Oneenigheden.
Gefchied by tijde van Alexander , Hertoge van Parma , Gouverneur
Generael over de Provintien onder sc gebied van den
Konink van Spangien , &c.
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<£ <6|abe ban %$cefltt 45ou*
becneuc genecael ober bc becee*
ntcööe f^;obinticn baboe anno
1 5 s 6. ben b tecben SUugufït laten
uptgaen feftec pïaccaet en o?bon*
nantie fo op ben coecg en loop
ban ben gelde/ al0 op be politie
en bifcipïine / betceffenbed'erec*
citie ban öetnunte / munt fïaen/ mitggabec^ 't fïuft
ban betoiffel en toiffelaccg/ fcljrpbêrg / aflajrur$/
gout-fmeben en anbece in alle begeunieecben§&?o*
buitten. 3in't ^elhe ondec anbece geo?bonneect Uier^
be bat in be booife. ^obintien geene anbece munten
fouben mogen toefen ban in O&eldecïanb/ Rolland/
met JDefWluefïand/ Eeïand/ litceebt en ©jieflanb/
nietmeec baneene muntefoube toefen / engeopent
toetden/ en bat op alle defelbe munten foube ge*
gouden meeden eenen eenpacigen boet / in gebriefte/
allope en pjijfe : becftïacenbe alle anbece munt-pïaet*
fen/ boo?êage-muntenen^age-muntec^. <©?0on*
ttecende allen <@fficiecen / Jfifcaïen / «^offaten/
Sfimptlupden / J&epetg / SSailIiutoen / fouten
en allen anbecen / tegeng bcfelbe te pjocedecen bp
appjeljenftc en incaccecatie ban ïjarc pecfonen / en
boojtg tot punitie en fïcaffe in ïijbe en goebecen / fo*
banig aïó bp gemcene befcb?cben teelten / placca*
ten en ojbonnantien geflatueect 3tjn / mitggadecg
jegeng ben IDtffdaecé / en allen anbecen die tec felbec
munten lebecen/ bandelenen fceguentecenfouden/
in gelijftec boegen aï£ tegen be ^age-munte i$ felbe.
€>jbonnecenbe onbec anbece mebe bat een pebec ban
befelbe munten foube moeten bebient meeden bp
een particulier IBunt-meefïec een JBacdepn en een
flffajenc of pjoef-meefïec/ sönbe alle betoonden bp

foïemneïen eebetot obfecbatieber fclber ordonnantie en
I boozrg booten ban beïioojlijfte inucuctie/ fo*
danige afëinben jace i?3ï geaccejteect enbefloten
5tjn gemeeft / of bie noc§ na geïegentbepb ban faften
befloten fouben mogen tooiden : meïbetfïaenbebat
tot alle be boojfs. <©ffitien / al0 ooft tot be fffecfnijbecg niet fouben mogen geabmitteect toojben ee*
nigepecfonen/ gebientof geaffiflcect Ijebbenbc/ in
toatquaïitept bet mate /op eenige i^age-munten /
of tec felbec pïaetfen gelebect/ gebanbeït of gefre*
quenteett ïjebbenbe / noch ooft eenige anbece / ten
fpboojal/ en bpboo? gaenbe ejcaminatie en onder*
foeft bp ben generaefé bacr op te boei|i / gebïcftcn 5ijn*
beban Daec erpecientie / nutïjepd/ enfuffifantfjepd
inbefen/ en meec anbece b?edec mben fefbenplac*
cate begcepen : bit plaecaet i£ feec nut en oojbaec
bebonben geïoccfï/ om alle bedjocben baïpbrpd te
toeeten/en te beletten lytt onojdenteïift cijfen ban den
gelde :maecigaïbaec eeeft felbe een qwaed erempeï
gegeben getoeefl bp ben €>?abe ban ILpcefïec felbe/
betoelfte commtflle gegeben bobbende eenen $an$
JFlcming (eectijb^ .fBunt-mcefiec getoeefi Ijebbenbe
ban ben SScrqc ) bie 3&aelber£ geffagen Ijabbe op bm
boet ban 51J11 inflcuctie in allope op negen penningen
feo*
/ en odec /fuïr
34 grepnen
alloue
ban gcepnen
ben föijrbaelbec
en toa£
op betecgec
becbein actieul
ban srjn inflcuctie geconbitioneect bat inbien ben
IBunt meefïec in be allope faefgeecbe een gcepn / bat
bP gebouben foube 3tjn te betalen tot boete 100
goube Öijnfe guïben^ / ban ttoee gcepn 300 gul*
den£
/ ban mag
biec bupten
gcepn alle
600 fcoetticb
gulben^ geb?upit
/ *t tueïft
een conbitie
en
fïatupten ban be IBunte ban alle toeïgcfïelbe &a*
ninftcpmcn ÖcpuWijftcn/ en toa^öieconöitie ge*
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Ijccï inept en abfurt / toant men boo? feaet ïjieïtcn
niet te ttuijfeïen ma£ / of öc jBunt-nieefïet öebben*
De fuïïten beur open/ bacrbpbemfïilftoijgenbetoe*
gelaten toa£/ bat l)u foube mogen fïeïen enpjofite*
een beeï meet Dan biiufcnDm/mi*0 betaïénbe tot boe?
te of fïcaffc fjonberbèn of bp en öaöbe al 3tjn geïb ge*
maeïit boïgcube D' uptertfe canfclTïe / canfctenDe
een
berargcringe
ban Den boo?f"3.
en
Daer gtote
bp gemetenbe
een crceiTibe
fom me 3£>aeïber
Daec booj / ï)P
mact een ulcpne muïetc of pene gefjouben mag te bc*
talen (fufr3jerommug£$?upnfeeïieen ban De generacl£ ban bet lÜtmfe bcrftlactt en geartefteett tjab*
De / bat ober fuïr De boo?fcïj?cben tflcming niet
mag capabel eenige munt te bebienen ) ïjp nocljtang
mag geauto^ifectt om binnen 3Cmfïetbamte flacn
DubueïDc ftofenobeïg/ mefenbe tegen 't pjibilegle ban
Die
ban <?£ojb?ccl)t
/ tjebbenbe
alleen / reeïjt
te"
munten
in be i^obintie.ban
i| oïlanb
toeïftenbanbub*
beien ilofenobeü / nlg boe ging en loop Ijaööe ttoee
gulbeng boben betcebtemaerbe/ fuïr bat bpaïbien
't profijt ban bicn genoten mare gemeeft bp 't ïanD /
totonberftantban be ïaftcnbcgoojïogg/ meneend
ge iooooofoube bebben nonnen baerbppjofiteeren/
Die be Staten geloofben bat nu bp eenige particulier
re genoten maren / gelijfe be Staten fuïr aen ben
<J5?abe ban üpcefïet fcïfêebcn / in feueten bjief / ban
Den 4. JBartjj/ 1 5 87. geïrju in ong Ï/l boen De tocojfj.
JBifltbe te ïefen / en elbcrg meer berïjaelc $.
degene* <&« generaeïg ban bcr jBunte tjebbenbe tot ber*
tacis ijan fc^epben repfeninbenjare 1588 en if8o geremon*
San 5ete oreert acn be Staten generaeï / Öaeb ban Staten /
bcreemsbe alg ook aen bc Staten ban be particuliere $?obin*
^eöec= tien be grote fautcn en abupfen m be muntc en cijfïn^
landen
betroancn ge ban ben gelbe / boo? 't üermenicïjbulbigen oan be
öe mts*
jfeunt-plaecfeu / be connibentie Der Staten en Ma*
gtfïcaten in fommige plactfen / ban bet conterfepten en nafïaen ban anbereifeecen munte/ en an*
Dere grobe fauten in 't miffclen en tjanbelen op be
toetboDcnJBunt-pIaetfenen anberg/ tot groot acl)*
terbeel ban benlanöeen Den ingefetenen ban Dien/
fonDer Dat De remeDien Daer tegen bp ben boojgefïelt
in't toer» gefïeït jtjn / Öebben toebetom eene remon*
flrantie aen De peeren Staten generaeï Den S.Bo*
toembng/ 158? obergelebert/ïupbenbeaïgbolcïjt*

H

Et is alfo , dat de Raden generaels van der mun£emons
re achtervolgende d* inltru&ien op 'tftuk van
ftramie
bpDege* haren offitien gemaekt in den jarei<>35 , als hoofden
necazlen fuperintendenten dsr felver toeftaet te bevordemeefter£
ban De
ren ,dat de ftate van der munte in haer geheel , volgenmunte Den
de
de ordonnanttengeconferveert, en alle veranderin8. 5iioü«
o\jergele«
bert tn De
betgabes
rinqebait
be Staten
generaeï,

gen en inbrekingen der felver geweert mogen werden,
dit gefchiet , doende obferveren ter munte en in den
muntflag den behoorlijken voet in gewichte en alloye,
doende velbannen en uytfluyten alle valfcUe hegmuntfe en andeifins fnode en geërgerde penningen , en
doende blijven op haer gefstten prijfe fonder njfinge
der goede gevalueerde munte. Waer toe de jegenwoorgeneraels van der munte > federt'taennemen van
dige offitien
hare
geftadelijk gearbeyd , en volgende den
regulby hare inftru&ien geprefcribeert , hebben vertoont byalle gelegentheden d' abuyfen by hen bevonden i en geinfifteertby den Officieren van juftitie tot
ftraffe der felver , of defelve remedie ceflerende,
mids de menichvuldigheyd en generaliteyt van de overtredingen, hebben hen geaddrefleert aen de Heeren Staten generaeï, Rade Van State, Staten particuliervan der Provintien, collegien vanfteden, enanderfints daer de gelegentheyd vereyfehte, remonftrerende de faulten , en advoferende op de iemedien
en middelen nodich jegens den felven, namentlijkin
januario 1588 , 'tverloopen van den gelde meeren
meer toenemende , fo mits de valsheyd der munte
van Gorcum en elders gepleecht, als mits de licentie
der koopluyden in't rijfen , verwiffelen , kopen en
verkopen der gevalueerde munte , hebben de voorfz»
generaels fich geaddreffeert aen die van den Rade van
State , en aldaer vertoont d1 exceffen by hen bevonden,
als ook geproponeert middelen tot redreflementc van

dien , te weten jegens de valsheyd binnen Gorcum
gepleecht , datelijke caflatie van den munte "aldaer ,
en jegens den auteurs der felver ftraffe conforme den
Placcaten , en jegens de licentie der koopluyden en
difftmulatieder Officieren, autorifatie op den Fifcalen van den Hove, om jegens d'een en d' andere te
procederen volgende de ordonnantien : het middel
jegens die van Gorcum , wert by die van den Rade
onraetfaem gevonden in regard van de conjunclure
van tijden en faken. En aengaende de licentie der koopluyden, aldermceft plaets hehbende binnen derftede
Amfterdam , werden gecommitteert de generaels Sloten en JJruynfeels , om daer op te handelen met die
van den Magiftrate der felver ftede , welke verhandclinge verbolgens in Febauario metderi Burgemeefters
aldaer gehouden eyndelik fonder vrucht is verbleven.
Want niet tegenftaende de voorfz. generaels beneffens
de notoire infra&ie van den Placcatc in't opfoeken van
den gelde , ook vertoonden en bewefen de diftributie
van valfe munte onder dexel , en by middelen van de
voorfz. opfoekinge gepleecht , namentlik fo by een
vrouwe alleenlik binnen den tijd van drie maenden de
fomme van 18000 gulden, in valfe en gefchroyde munte aldaer gediftribueert , en onder den man gebrocht
wa5rgeweeft, door middel van de voorfz. opfoekinge ,daer van by confeffie van Elifabeth Niclaes gevangen binnen Leyden , mitsgaders de papieren en memorien onder haer beruftende gebleken was, 't welk
ontwijfelik by fo groten getale van omlopende vrouwen aldaer ter ftede gedoocht, in veel meerder quantitey t gepleegt mocht zijn , daer door eyndelijk, 't geheele land als met een kanker doorgeten en geinfecteert mocht worden, niet tegenftaende ook verfcheyden goeden expediënten by den voorfz. gencraels gepropone rdaer
t,
by de voorfz. abuyfen geweert , en
nochtans de koophandel fuffifantelik geaccomodeert
fouden mogen zijn , fo hebben nochtans de voorfz.
generaels daer mede niet anders geoptineert , dan een
feer flaewe en inpertinente refolutie, hen onder de
hand van den Secretaris der felver ftede gelevert , tenderende geheelijk daer toe , om de faken altoos te houden in confufie en buyten remedie , als by den verbale der voorfchreven verhandelinge en refolutie daer
op gevolcht, tot welke men fich refereert in defen>
van welk rapport gedaen zijnde aen die van den Rade
van State , is de fake voorts gebleven ongeremedieert (Fol.ï.)
Waer na in Junio 1588. de Staten generaeï defer vereenichde Provintien, zijnde vergadert in den Hage, de
voorfz. generaels hebben vertoont by monde en vervolgens bygefchrifte , de voorfz. valsheden van Gorcum ,d' abuyfen en ongeregeltheden van de munten van Hoorn en Campen , mitsgaders de licentie
ran de koopluyden boven geroert , daer by voegende
de middelen , die men jegens den felven refpeftivelijk foude mogen gebruyken, van welke fchriftelijke
remonftrantie , fy ook vervolgens , dubbehi in den
Rade van State hebben overgelevert , fonder dat nochtans voor defen tij cTeenige cffeótuele refolutie daer op
gevolcht is , middelertijd en vervolgens zijn de voorfz.
exceffeB vermenichvuldichtenfo gemeen geworden,
dat de goede wille der koopluyden is gefucecdeert
in plaetfe van ordonnantie , en dat de Nobels van Gorcum hebben ingeflokt en geconfumeert het goede en
fterke geld en munte defer landen, in der voegen dat
in Tanuar. 1589 deHeeren Staten generaeï vergadert
in <ien Hage , hebben voorgenomen de faken te remedieren en
, tot dien eynde befchreven hebbende den
generaels van der munte, is eyndelik by advijfeder
felver gerefolveert en befloten , dat men foude verklaren by edicte, dat alle particulire muntflach, buyten de
voet der ordonnantie, mitsgaders alle hegmunterye en
conterfertinge onder wat coleur en dexel di« gefchieden mochte/foude geacht zijn voor capitael,enaen den
lijve en goederen als munt-vervalfinge , daer op een
ordonnantie in forme van Placcate geextendeert is ge:
weeft , begrijpende ook fekere ordre jegens het opfoeken van den geld* , en vorder interpretatie en conformatifi der voorgaende ordonnantie van dendieren,
jare
1 j86 : macr in plaetfe van 'tfelve voorts te doen expe-
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dieren, fchijnt dac defelve generale refolutie, weder- ten zijnde, confiderende ook dat de opinie van ïm»
om particulierlij k by den Heeren Staten van Holland puniteyt(in allen fchijn of hier in geen misdaed wae'r
in difpuyte getogen , en verfchcyden veranderingen | tot
gelegen)dagelijxfo veeris wafTende,dat}tfelvefchijnc
een ordinaris en gepermitteerde handelinge gedaer ingemaekt, ook af en toegedaenis geweeft,, in
bracht te zijn , en onlanxby eenige juditiele proceduder voegen dat in Martio navolgendede voorfz.gencraels weder daer op gehoort zijn geweeft, dewelke renniet fo feer ftrafbaer geacht te zijn , endatdaerbevindende de voorfz. veranderingen meerdeels te fub- om de fake namaels feer qualijk fal zijn te rechten,
verteren 't fundament defer ordonnantie, en geenfins of immers veele onnofele daer door in lijden fullen
te dienen om de abufen te remedieren, maer veel komen , die anderfins fulx nimmermeer gedocht of
eeromdefelve te auóloriferen , en een kanker (fo men begoft fouden hebben > vinden hen genodicht tot quijfeyt)in een dubbel kanker te veranderen , hebben tinge van den eed die (y den lande gedaen hebben ,
daer op gedaen fekere fchrifrelijke verklaringen van en tót prefervatie van hare eere , name en fame , te
de redenen in defen militerende : welke by de voorfz. doende tegenwoordige verklaringe en remonftrantie
Heeren Staten gefien zijnde, eyndelik • geeommit teert aen mijnen Edelen Heeren den Staten generael, die
zijn geweeft Willem van Beveren Rentmeefter van van den Kade van State , en Staten particulier der
Znytholland , Thomas Thomafz. Burgem. van Haer- refpeótive provintien. Verklarende voor God en de
lem, D. Nicafius van Silie, Penfionaris van Amfterdam3 juftirie alles gedaen te hebben dattotconfervatievart
Cornelis Hermanfz. van Naerden, Meefter van de re- de voorfz. State van der munte in haer vermogen is
keningen inHolland, en de generaels van de Munte, geweeft , en by hen niet geftaen te hebben, ook te ftane
om gefamentlik alles te refumeren en examineren, dat de fauten en misbruykenfö lange ongeremedieerc
en van hare befoignente doen rapport aenhare Eed. gebleven zijn , en noch blijven , dat confequentelik de
welkegecommirteerdena rijpe examinatie en difcuflïe geftadige verarminge van den lande by defen gecauvan defen , hebben eendrachtelik beraemt fekere poin- feert, en de vorder apparente aenftaende ongelucken
c"ten en articulen conform de refolutie der voorfz, ( die God almachtig verhoede ) hare perfonen geenfins geimpufeert of toegefchreven fullen konnen werStaten generael , om inde plaetfeder voorfz» veranderingen geinfereert te werden , daer by voegende den. Verfoekendevande tegenwoordige hare remonftrantie en verklaringe behoorlijke acte, Gedaen m
fchriftelijke verklaringe van de redenen en motiven
defen conlïderabel zijnde, en hen beweecht hebben- den Hage defen 8. Novembris 15-89.
de, fodanich daerby fy vaftelik vertrouden , dat een
öndergetekeut
yegelijkenhen defer vèrftaende, en tot flands welvaren genegen zijnde , volkomen contentement gegeven
Rochut van
Grijp.Sloten*
Jdcob
foude zijn. Welk gebefoigneerde mijnen Heeren den
Staten van Holland ter naefte vergaderinge in Julio
Jeronimuï Brujnfeelr?
89 geexhtbeert, en(fo de generaels verftaen)ook verQt peeren Staten genctaeïgefïcn fyebbenbebc* ®nftiwè
volgens aen den principalen fteden overgefonden is
geweeft, daer by defe verhandelinge met fö veel moey- fe fo ccnfïige cemonfïcantie Ijcbbtn nnbidj geacht öenoppa*
ten en verlies van tijde volbracht y voorts verbleven bat in öefe fanc bp tijbg o?b?e gcfïeït beljoojbe tefe"
is, en noch verblijft: , tot groten nadele van den lan- tooien / ban be $?obintien ïjtbbm ben anberenKooJ
de, fonder dat de voorfz. generaels als noch vernomen bOQ^ eetfï niet nonnen becfïaen / toant üie ban <&* sebauer»
hebben eenige uytkomfte,fcer wel hebben fy vernomen bec-pffel en Jfoom Ijebbcn öace munten toiïïcng^g^
en vernemen dagelix dat de licentie in't rijfönvanden fïaenbe öouben / fuftmEcenbc cec&t ban foubccai* munter*
gelde boven den voet van de ordonnantie meerder en nitept te bebben/ en n^t ïjate munte fogocbtoa^nim
meerder word:dat de landen werden vervult niet alleen afë ban b'anbecc f^obinticn /
bïe ban <0ojcum &£$£
met hegmunten , maer ook met geheele valfe munte : ooh feer guaïin nemenöe bat be penningen bin* nen te
dat beneffens den munten van Gorcum , noch eenc nen [jate fïab gefïagen en gemunt/ bp ben generaefé «2» ,
binnen Culenborch is gefticht : dat om defe oorfake
baï^ö^b*/
/ ban
tooien boo^
geöiffamecc
en betfïaenöe
bat een t©laecaet
öanben
toa^/ ^stv
eenige Proyintien, achtende de patientie en gedogen beclitaren
baec
bp
befeïbe
munte
geöeeïboo?
btUoenbecMaect
van die van Holland voor een ftilfwijgent confent,
enhetvertiecken vande voorfz. gearrefteerde ordon- foube tooien / aï^ gemunt tet onbeöoo?ïijKec pïaet*
nantie voor fufpec} houdende , voor handen hebben te Ten/ begeecbenbatbit uptgcfcl)?apt foubetuojben/
gebruyken eenige middel van gelijke nature, als om b^agenbe of baec informatie toa^ genomen battec
eenen brand met olyete blulTchen, aenrechtende ee- bat^fjepb in toag gepïeecbt/ baec op be generaefê bec*
nige faken die tot een generale confufie van allen faken Maetbenja/en beïtïaecöbcn Daec batfe ban bie balredundere fullen moeten.
fet^ geb^abeect toetben/ boclj toiïben gcene openinge
Defen allen aengemerkt, namentlijk deinjuriedie boen / fonbec berfeïiecinge ban fïcaffe baec ober te
den uy theemfea Princen en Potentaten gefchiet , mits boen : ten ttoeben niet ban in bptoefen banbe^ta^
'c gebruyken en misbrnyken van haren name, titule, en ten genetaeï / en ban ben ï|obe ban ï^oUanb /
wapenen , fo op den Nobels van Gorcum fonder eenich boc§ Ijebbcn epnbeïift eenige punten boojgefïelt/

teeken van onderfcheyt werden gevoert , maerinfon- toaec in fp betMaetben / bat be <©ojcuinfe munte
derheyt dat defe Nobels begeven wordende tot 8 gul- niet ban tot fcauöe toa^ ingefïeït/ quabecenbe 00U
en fulx ifftuyvers boven harerechte op be munter^ / bat men bic baec foube ontbie*
den ftuyvers,
f
weerde, genomen die al van volkomen gewichteen ben / aïfo men niet raetfaem bonb bie aïbaec boo;? be
alloye waren ( des neen ) nochtans importeren rijfïn°e iïkagiflcaet temfyt te fleïlen/alfo eenige fufpect ma*
van den 10. penninkdergehelerfubftantie, daer me- ten ban be bal^öepb ïtennié te öebbcn / infonber^epöl
de de landen fo lanx fo meer vervult werdende, fal batbe penningen inbe büf]e te tnerpen/ betec ge^
moeten volgen rijlïnge van alle andere fpecien van gel- maeat U3o?ben afé 'tanbec geïb / baêc ban eenige
de na advenant van defen , te weten 10 ftuy vers fal ban be üBagifïcaet moffen ftcuniffc fytbbm / aïfö
komen tot 11 ftuyvers, mits welken de wiffel op an- fp obec 't manen ban be buffe getoecfï toacen/ fonbec
dere landen als op Engeland, Spangien , Duytfland, tegen- fpjehen. 3£c muntecen tot dBojcum Uiateii
Vrankrijk, Ooftland, en andere fullen moeten rijfen, ^on 3intonia en bc Pnnceffe ban CIjimap/ bie met
en fulks alle koopmanfehappen en waeren verdieren , befïab eenige contcactc ïjabbcn opgercdjt/ tot in*
en de geheele State van den lande gefwakt en verarmt tecp?etatie ban munten betfïanbige/ te generael^
worden, rer proportie des voorfz. 10. pennings.
trjefenbaernaooft be bafêïjrptaen fo in't beracgc^
De voorfz. eeneraelsconfïdererendeveeleexempe- jtm ban ÖC penningen/ aïg be /Cefïocncn Ctl iffcail-len fo van oude als verfe memorie van verfcheyden Hen / en Dat men (Cefloenen ffoecÖ OP ben naetrt
muvtenen van volk van oorloge , rebellieën oproe- banton ^cbafïiacn Uoninh ban $o?tugaei obcc*
righeyt van gemeynten en volkeren tegen hareOve- ïeben 3tjnbe. ^jtem battet baï^&cpb toag anbec
righeyt uyt defe en diergelijke faken gefproten , en ïteccert munten na te fïaen fonbec bun confent / be
in defen gevaedicken tijd, meer danoyt tebeduch- munte Van<£ngeïanö na te fïaen fonbec eeuigecDan*
*
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Scven en Twintichfte Boek.
öeuptmcramgc en acnjïcbfeingeaféof 'toubemunte
toaec/ na öc bcgcccïinbept bec ïioophtpben / na bat
l)un lufïe/bat $/bet biec fa bilt en Dun te b?outoen aïg
men't begeecbe / en meec anbecg/ baer op beeïe ftoa*
rigöeöcn en Ijanuetteu aïbtcr te lange te berbaïen/
geballen 31)11 / Die ban <éo?cum berfocljtcn coppc
ban
't befomge
/ baer optijöin
gcanttooo?t
toecbe / bat be
fïucftcu
ter rtdrgenöec
ïjanöenbanbentlacb
ban Jbtate foüben gcfïcïc too?be n / baec fp ben aen
fouben mogen abb?cffccen: bie ban <&o?cumfepben
bat baec JBuntmeefiec£ fouben baecfaltentoelbe*
fenbecen / p?cfentcecben be munteed baec te laten
nomen onbee faubeconbuit / 't toeïïibecftacn toecbe
prejubiciabeï te toefen / ban becfïonben bat be gecuï*
peecbenfofp bentoifïentebefenbeten/ enbejuftitic
getrooft toaren / geen faubeconbuit beboefben /
macr öcn fouben bebo?en ter purge te fïeïïen/ be <©e*
necaeïg i£ op baec becfoeïï berlcenc acte banbanït*
fegginge / ban ïjen uefotnge / na beeïe moepte i£ be
niuutebau <6o?cumen ïiuïenburcb afgefcöafty en
berltïaect bat alle balfe penningen met b?eembe toa<
penen en figucen/ en ban baï£ aftop / fouben ge*
fïcaft toerben aen ben ïnbe : be rnunte tot ïlam*
pen fonbe op ben gentenen boet gcb?acbt toerben /
üefgeïijr be nmnte ban £)o?en foube céffecen/ of ten
tninften mebe op cenen eenpatigen boet geb?acbt
toecben / boef) beeft nocb lange tijb gelopen eec men
öe falie banbe munte %eeft nonnen te cccbteb?en*
gen / boo? l)et gcoot onbeeftant bat be H£unter£
ïjabben / en toerbe namae!£ ben IDuntec tot Men*
öo|cö / liiraepbangcc genaemt/ met fubtijïbept ge*
hangen / en in ben #age op be poo?te geb?acljt baec
ÖP tangen tijb fat/ en i$ nabecbanb boo? intccceflïe
ban
/ aï£bP
tcc om
be$ <6?abe
l^uice ban
ban ï|o!jenïa
€>?angicn
tcoubebeoubfïe
in benboeïj'
jace

(F0I.3.)

1595;. ban be co?pojcïe fïraffe bebiijc /batjijne bïoetb?tenbenaen bénfeïben <0?abebectoo?ben babben/
öefebcbe boo? ïjemte boen/ 't toeïli be Staten ge?
necaeï ben felben<0?abe niet ïjabben bjiïïen biebec ge?
ben / fo men aï£ boe fepbe / baec ban in noebtang
geen reebt bcfcljept fteb nonnen benomen / ban gou*
bc 't genoecb bat be gcootfïe abupfen ten ïefïen
3ijn gecemebteect getoo?öen.
3&en 6. j£obemb?$ jijn in bebergaöeringeban be
Staten genecaeï gecompaceecc feïtete gebeputeecbe
ban be Staten ban ^eïanb / namentnjfe ban bec
i^ooclj / S&ttgemeeflccbanjBibbelbuccö/ 23aecfe
^ectctari^ / ©ecfcöucen23ucgemeefïecban©liftm*
gen / en IDerbeclte idenfïonaci^ / SBaecfe 't moojb
boecenbetjebbenfïcöbehïaecïjtobec
be nietoig&eben
bpbieban ^oïlanb boojgenomen tegen bie ban Ee*
ïanb om te bcclicenten iu üolïanb alle be goebecen
gaenbcopEelaubi/ aïfo bacbefdbe boojtgaenbena
bpanbec laubcn / in i^oüanb bp naempttffement
of bo?cl)tocl)te / en baec boben in Eelanb beclicent
too^ben / Ijicc obcc foïemneïin p?otefïecenbe : bk ban
^oïlanb fyiet tegen (aïf! feljcen piefumecenbe bat bie
banEcïanb öaren ontfanft niet bebentot boojbeel
ban be genecaütept ) pjefenteetben fïcö tot commu*
nicatic en fuümiffie.
=l|iec op t£ bp be b$ie ncntcale ^abintien gerefoïbeert bat acötecaolgenbe fret i<S.arucuï ban be nabec
unie öebecifïe ban befefahe foube toehomen bege*
necaïttept : niet te-min bat men boo? goeb aen fael}
bat bie ban i^ollanb en ^elanb fouben nomen in
bnenblijne communicatie / fo tod ten principale a!£
ten pjobiftoncle boo? be boo?noembe Staten gene*
cael onbecminbect een peber^gcrecljtigljepb / toaec
toe be Staten gcnecael Jen geecne toilben laten em*
plopcren / om fo mogeüjü toacc be falte te befiecly en/
't toeln bp be pjouinctcn aengenomen 3ijnbe/ i^ baec
toe
uren»bc ure gcfïelt be^ '0 abont£ tufTcljen 4 en f
3&>e0 abonb^ ïjeeft be boojf* communicatie ge*
bient in bptoeien ban ttoeef cecen ban benöabc ban
#>»ta£e/rlumcnt![|1[t ^^afiiaen 3Lofen en Cïjrifïof*
fel 3lwfuta : en të boo? eecfi geïefen be cemen*
ftcantic ban bic ban gelanb / toaec bp fp f)cn be*
nïagen ober öe uietoigfjepb bp bie ban éoïïanb

b?upïiengeb?agenopbe
boo?getoent/
tegen betcubge
/ fonbet: c^niQe
pïaccaten
of confenten
gemaeht
pïaetfe / ben ontfangec bec ïicenten en conbopen /
nier jegenfïaenbe battet $ een oubc guefïie,
©aec op banttooo?be ban bie ban l|oïïanb toaé /
batfe geeruc geï)oo?t l)abben be goebe effecten tot
eenigljcpb/ baec toe fp ban geïpen tnacen gcncucljt/
bat Boetocï 't recjjt bec conbopen generaeï toa^ /
bat ook noef)tang J|oïfanb^ meninge in't pacticuliec
toa^ bat be goebecen in Eeïanb gcconfumecct / geen
licent fcöulbicï) toacen : ban aïfo Eeïanb infringeet*
be enïicenten
contcabenieecbe
pïaccaten
in 't j|oi!anb
ontfangen
ban
en conbopenbe tot
nabeel ban
en
B?icfïanb/ bat baecom bie ban ifollanb geecne fou*
ben flen alfullie contcabentien te becciebten tot op*
reebtiugeban nietoe pïaccaten / p?efenterenbc 't bif*
fecent te fubmittecen/ of aen bc generale Staten/
of aensbn^rceïïentie/ of battet gibeciöeert foube
too?ben na b'unie ban $f oïïanb en ^elanb / of na
bet accoo?b ban Cugelanb : bie ban Eelanb be*
ftïaecbbcn ficb ober be bnpflerniffe en begeerben e\m
cibatie / ficb ontfduilbigenbe ban be bertopbecinge
uptbefente rrjfen: bie ban ^ollaub berfoebteu biec
op rappo?t aen baec p?incipalen/ en beeft 23acrfe
gerepeteert bat gein'ït Èelaub liet pafferen in i^oU
lanb op ijet tooo?b / Ijen alfo ooit foube gefebieben
mogen / bocb be nietoigbept afgebaen 3ijnbe / p?c*
feuteecben te nomen in communicatie / 't toelï» fe=
lenbe / p?efenteerben |Icb aen 3ijn Crceï. enbe^ta*
ten / om biec in fuïften infien te bebben baec mebe
alle bo?bece ftoarigbeben fouben ten beflen mogen
nebecgelept too?ben.
itoïlanb biec tegen ( ben 'tfibbocaet / 't tooo?b boe?
cenbe ) betupebben bare blijbfcbap bat be falie albier
geopent toerbe / om te beter te nomen tot becifie ban
een fane bie necgen^ toe foube nonnen fïcechen/
al^ tot berbecf ber lanben / bat bp J|ollanb alttjb ge?
mijbet toa^/ bie niet liebec^afê cenigbepb foebten/
toaec in befiontbe confecbatie bec lanben» «gnopbe
b?age en boleantie / toaecom bie ban ^ollanbopbe
becfoebte elucibatie / cappo?t genomen babben op
baec principalen: fepben betoijle ficb ^oilaub bol?
ftomentlift ecboob tec b?unteujttec fubmiflie / en
bat Eelanb baec mebe niet te b?eben toa^ / bat bmt>
om bie ban ifolïanb billilt eenerebtoaen bebbenbe/
cappo?t babben genomen/ inciotj.acbtenbebep?o*
tefïatieen toataltepbecicb/ baec banfpbacecom*
miffie toonben / baec tegen^ bie ban if ailanö mebe
gep?otefieect bobben / becmib^ be bentbbeUMicpt
banlfollanb^ p?ocebucen/ gecontinueccc bpe jaren
lange/ niet tegenfiaenbe 't goebe ceebt bat bie ban
l^ollanb babben / met commcmo?atie ban ^ollanbs
tcoutoe bpflant in't jaec 1 5 s 7/bp ti}be beg<6?abe ban
Epcefiec en anno 1 j88. op tcrfCboïcn en baec neffett£
ban bace ^oïlanb^ legatie / bic bp Eeïanb onb?ucbt?
baec geballen 5tjn / feggcnbe ooit bat Eelanb qualift
nlaegbe obcc i^ollanb / betogl bet niet baec/ maec
be$ 2Übmicalitept£ toecli i$l bie biïlih ficboppofe?
een bat ^elanb be gemene mibbeïen in ^elanb parti*
culacifecen tot bolboeUinge ban bace quote/ en tot
tcanfïatie bec neemge upt Ü^olïanb in ^eïanb / bat 't
i'nnomcn ban be conbopen iu ïfolïaub bab op*
geb?acbt/ 1000000 gulben en niet beele mininEe*
lanb/ bebben boo?t gejufïifieect be mentie ban b'Ube
micalitept / maintenecenbe be l^laccaeten / baec te?
gen£t'oncecbttoo?be gcalïegeect nietoigbept/ baec
tec contcacie nietoigbept bp be 2Cbmiralitept foube
mogen gcp?etenbeert too?ben tegen ^eïanb / bie ban
toegen bec conbopen/ ficb fouben moeten bcgeben/
of onbec ben foubecainen ïïacb ban ^tate / of onbec
bet fupecintenbent collegie / bat men geecn om b?e?
ben£ toille alle^ ïjeeft geleben / en noeb foube be*
geecen men foube bit nabec bebennen : baec tegen
23aecfe toebec fepbe bat alleen quefïie toa^ ban be
nietoe fo?me bec collecte/ befelbe alleen baïlcnbe upt
p?efumtie / onthennenbe bat be penningen anber£
ban na bace confenten gebibecteect toeeben / p?e?
fenteecenbe ficb bie$ te becanttooo?ben boo? baec
p?incipalen. Ma lange bifpupten / beeft men be falie
ten

Vervolg der Ncderlandfe Oorlogen.
ten p|ineipaïe niet nonnen aceojberen / Dan i£ aïïcm
georöon?
bp probifïe op 't acnbouDen ban 't tetyeg
/ ca fouboïgen
foube
e
manier
oubc
bc
men
neect Dat
fcgdjaubelt ttoernaDerftcnnif
pale enmetbebbe
princiquefïi
De ten/ hefe
gcDuer eet
lange
noclj
n
Den
Die ten principalen bebben ftonnen afgeDaen toer*
oen.
v,
' "i
■■ ^en <®berfïen SOÏert Cïant/ Die met 3nn <&t'
naöc <0rabe SDiïïern Hobetogfc ban Saffau mag
geacco2öeect onDec Ijem te Dienen met 3Ün regi*
ment opgeïiebte folDaten/ totafbreuftDegbpanDj*/
mitöDat3ijn <0enaDe bem fouDe ïepDen Dat bP met
3jjn ftrijggïupDen in De ©nefle ©mlanDcn en bp*
anD3 quactieren fouDe mógen nomen / en Dat De
coniriburicn bet ©mïanben boor eerft tot betaïin*
ge en onDetïjout Deg ftcrjggboïr boor f5- fo nette afê
fp fïceeften fouDe ftonnen /fouDen mecDen berfïceftt
en acngeïept / Deg Dat fp geene plnnDecinge nog*
teberDcrbinge Dcg EanDboïr toefïacn fouDen / maer
öe contributie bp Defeïbe DifpofïtiefouDcn laten blij*
ben / etc. boïgcnDc bet accoojb ban Date Den 30.
Bugufïi in 't boorgaenbe boen becbaelt/ Dan alfo
feer beele ban 3jjne folDaten / Die bP DaDDe Doen
aennemen / mei eet Den bpanD geDient baDDen / en
tot roberpe getoent maten/ en Datfjp ober Defeïbe
fuln gebieD niet baDDe afê bP gemeent fjaböe / fo
bebben fp eert groten roof tot <©ÏDec(um gebaeït/
ban geujften bebben De bpanDen in 2fiugufïo torn*
ftecïanD gepïonDert / en alfa Door Defe ongeregeït*
DepD ten bepDen fïjDen De cantributien nietbeljaor*
lijft ftonDcn opgebragt mcrDen/fo treeft Den #bet*
ffrn 3ijn boïft niet ftonnen onDerbouDen / fo Dat bp
3ijn boïft geen onDetïjout ftonDegeben / Daer Door
fp moefïcn berlopen : Doel) beeft fo beele te toege
gcbragt/Dat De Staten ban ©?iefïanD 4 bati3nne
benDelen boor fefteren ti)D onDec bate repartitie
genomen [jebben/ en fo bP geerne De anDereüfop*
ïupDen / onDer geen repartitie flaenDe / onDet De*
felbe 4 benDelen babDe gefïeften / Dacc toe öp bet
«iet ftonbe brengen / fo bebben Defeïbe jflfopïupDen
en folDaten banbembeefocbteenabfoïuptaffcbcpt/
om te mogen ccpfen aen Die ban ïfoïïanD / en ba*
ten Dienfï aïDaec prefenteren / ten ftjnc fp boor fe*
iteren tijD onDer De ^oïïanbfe repartitie mogten
Ham/ en Daer na meberom onDer bem te ftomen/
Derbaïben bp upt^arïingen aen De peeren Staten
ban $oïlanD gefebreben l^eeft Den 16. <®ctober 1*89ïjen-ïupDen toefenDenDe copie ban n 't boo?f3. com
tract met 5ijn «Benabe gemaeftt/e fcb?ijftDatbP
boïgenbe 't felbe contract betept mag gebjeeflDen
Dienfl te Doen / maer alfo 3ijne <<5enaDe bem toa^
folDaten
bP 3ö'ne
belofte //fo
faeïgerenDe
ber^
in groot
Doojljp
maerijaDDe
facïgeren
meDe moeten5t|ne
ïoop geftomen toa^/ tot 5ijn groot leetmefen / en Dat
ÖP oberfuïr De ongercparticerDe ïlopïnpDen en fol*
Daten baer affebept baDDe gegeben om baren Dienfï
aen De boomoemDe peeren Staten te p^efenteren/
en berfogt Dat Defeïbe gelieben fouDen boo? eenen
tijD De boo?f5. ^oplupDen en folDaten in baren
Dienfï en repartitie aen te nemen/ en ben met pro*
bianDe en anDerfint^ te boorfien / en aflifleren na
gelegentbepD/ maer alfo Die ban Ifoïlanö aïfulften
lafl niet begeerDen aen te nemen / fo i$ 't felbe
ftcgiment boo£t£ te niet gelopen / en beeft fulr De
commiflte ban Den boomoemDen ©berflen €lant
ban felfë geceffeect / bebbenDe Defeïbe Clant Daer
ï»p feer grote fcbaDe gebaD en gcïeDen/ fo Dat bem
3Jjnenmfï becginft/ omniefcoecommiffieaen tene*
men/ nogtan^ beeft bP öaet na aen De Staten ge*
tierael iueDerom commifTle berfoebt om 1000 man
te mogen aennemen ten bienf!ebanDenIanDe/bo*
penDe 5311 fcbaDe toeDec te berbalen/ Dan 1$ bem
afgefïagen gebjorDen.
<&aef
<B?abe ïDiïlem ban lïaffau febrijft Den 4. 3£e*
t?ec;ru\ti
ban Den
cembrijS
aen De Staten generaeï/ Dat O^raef J^er*
23ecg öaoj man ban Den 25erg tuffeben ^oeftum eriaDiïDe in
flinarm
«efcöorc». een Do?p ^alïum toag geballen/ en met fegenfïaen*
De fp faten onDer faubegatbe / baDDen 't felbe ge*
ptanDert / en namentlijft 3|offrou fating^oorDa
IV» Deel.
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( malcontente / ) en Dat trt eenett mbeï bc Ijoo^
noemDe <&mf ^ecman berDooït / en aen een g?a*
te co^tegarDe banfïeentoa^aengeDtoaelt/ aïbjaéc
Capitepn
in
Den arm ©illiec^"Doo?fcboten
gefeboten ma^ / en enDat<^?aef^erman
bcojt De rcfïe
berlopen toaS? / <è?aef üerman toa£ tot CoeberDen
geraeftt om bem te Doen genefen.
omtrent Defen tijD ontfingen De peeren Staten «mopente
tijDinge upt ^ngelanD/ Dat De&oninft ban^pan^:| 1$™$*
gien in &pangien en ^o?tugael ficb toeDecomfeer tottmtn*
fïerh
majS atmerenbe/
m
tentie ter
Dat 3ee
De preparatie
ban Dienen foguam
groot D'aDber*
ma^ Dat &gjgjj
De bloot ban Den jare iy 88 Daer bp naeulir fouDe itu
3ijn te bergelijften/ Derbalben DeConinginne ban ge«
ïijften ooftbafteenige niebje febone febepen/ mit^s
gaDer^ alle beboeflijfte pjobifie ban ïtrupD en anbec
amonitiegereetDeDe maften /beneffen^ Dat 3Btto;C
<6raepe met Den eerflen met een goeDe guantitept
boetbolt na ff erïanD fouDe merDen gefonDen / om
\\it felbe ftoningrijft omtrent De 5ee-ftutfen / en
boo^t^ binnen'^ lanDg ban alle inconbenienten te be*
b^Den. ^ocbi^ ban Defe ^paenfe toecuflinge niet
geballen.
^en öiDDer f ?ancop^ ©;aeft gaenDe om een taa^ J«jS flM
tet-luebt te nemen bp b« Conflupm^ bup^ in Hon* ?0V caïW
Den /bjerDc3fjnC. bpbet fcbipg-bolft omcingelt en ©?aeft
fnlrbenoDicöt/ Dat bP fïcb met feer naerner nooD SJÖjf"
5Ön^ lebend / in een ftlepne boot ober D' anDec 50'De Jen fr?m
ban
't toatet faïbeerDe
/ baer geroep toa^ om te beb* töhei»
benbetaïinge/
en Datfe^ilo^D^Dmirael
Dientbal*
ben aen bem baDDe gcDirigeert/ niet tegenfïaenDe na
geDane afcefteninge bebonDen toerDe / elft boben
fcbip^ hofï / nocb fo goeD aï^l 10 gnlDen ter maenb te
bebben ontfangen en genoten /fuïr Dat Die DiforD^e
fezzen meer- upt maïitie en afgunfi Dan anDecg te
p^oceDeren.
^ie ban tergen-op 5oom baDDen onDer contra PflcSR
bittien geb^aebt beele Dorpen en pïaetfen omtrent Sin
?lntb3erpcn/ en onDer anDeren feftcr Do?p J©ilrijïi/ t««ooft m
maer alfo De Cafïeïepn i^onDragon bcn-IuoDen bec= se^ant.
boDen baDDe Die contributie te betalen/ hébben DfcrïoM)
ban23ergen om ontfacb te maften't boojf5. Dom ban
3©iïrbft Hen ïaet|ïen ^obember gepïunDert en ge*
brant«
3in ©ecem&er 1 589, De öitmeefïec IBarceïi^25ar 1JJ**1
berftaenbebbenDeDatDe
^oogöuptfe boetftneebten £> 35om
fterft omtrent 600 met eenCompagnierupteren ban flaneert
la
een conbop
na ^nttoerpen
/ «beu* CWÜWJ?'
ben23icöe
boorgenomen
Daer DeDen
baer geïuft
op te berfoeften/
in boegen bp felbe met eenige ©fficiec^ en rupteren
fterft omtrent 140 baerlupDen ontmoeten op De
Calmtjoutfe ^epDe/en DcDe De fiitmeefïer Defeïbe
metmepnigepeerDenbefpringen/om baer te bekt*
ten Dat fp geenen toagenuDrcb tot baer bebrijDinge
maften fouDen / Die ban f^et conbop fo toepnicb peer*
DenfienDe/ D'anDere baer beDeftt bouDenDe/ iieteit
Daerom niet ban in goeDe orDre
boortg te treeften /
De töitmeefïet l^areeïijj 2öar met De 3ijne cenicö
boet-bolft aebtee op De peerDen bebbenDe / iê öacc
} meDenatoegercDen/ maer fïenDe Dat ben betgar
nifoen feer ftaefïe om bp eenige beggente ftomen e»
baer Daer te beDecften of bermeeren/ beeft bpbet
boet-bolft af Doen fpringen/ en goet gcbonDen met
De paerDen alleen aen te rennen/ fo bebben Die ban
bet conbop baerinDe^agenborcïj befïoten/ maec
Doorfp Defeïbe niet ftonDen befpringen/ boor en al
eer bet boet-boïft aen tjuam/ maer eenige ban 5jjn
boet-boïft mufquettier? beftomen bebbenDe / beeft
bp Die beginnen te befpringen / DoenDe De magenen
affteren en baer Daer na toeDerom befpringenDe /
beeftfe epnDeïift ban Den anDeren gefcbepDen en ge*
flagen / baer Drie benDelen ontmelDigeuDe / Den
Hluptenant Coloneï iBalDit^ en eenige Capitep*
nen/ en omtrent aoo folDaten gebangen nemenDe /
De rcfïe ban De folDaten merben iuDeblucbtgefla*
gen / en eenige becjaeebt / fp bonDen op De ma*
genen De ftleDeren boor bet regiment ban 3^ou
5ferDinanDo <6onfago / en meer anDere Hoopman^
febappen/ Die meefï al genomen toerDen : De nïeDe*
(St *
ten

i5g5
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ten quanten uiet emaïijft m be JBintec te paffe booj fware korten principalijk by ons gedaen , met.de
3ijnrjolR.

3!ottfcer
{fnectecuclj:
ba l'?
tenbioefc
gefïojüen»

benige bagen öiet na öeeft de <6?abe ban ï|a*
fjenlo be cupterpe ban $Sergen-op-5oom bcrfc&e*
ben na be 3lange-ftrate op eenig ecpïoict / 't toern
nocljtai$ geen boojtganfc fjabbe/ öaer blcbcn omtcent 50 ïf arnuebufïer£ ban ben itlttmccffec fBac*
te\i$ S3ap binnen 25ecgen-op-5oom/ baeclafl Ijab*
De te commanbecen Sjonnec #ecto? ban ^ucïjten*
bjoeft 5ónen Cornet / fcoefeube be tyocbec ban
SfanRfjeec 31oljan ban ïfucbtenbjoeft Huptenant
ban ben iïitmeefïec ©outuelg 2i3ac / en fiaïbe
tyoebec ban ^Jonftec 9iacob ban ©ubenboojbe /
$eece ban Opbam en ^enpfyoeft / mant fp ma*
ren Rinbecen ban eene moebec / namentïp b?ou*
toe IBaria ban ïfortoiec.
®e ïlitmeeftec ïa 2$iclje beeftaen öfübenbe 't
bectrefc ban be cuptetpe upt 25ecgen / (jeeft eene
embufcabc of öepmelijfte lage gemaent booj S$ec*
gen-op joom : ï|ucljtenb?oeR ïjiec ban becabbec*
tettt 5ijnbe booj eenige &piong bp öem uptgefon*
ben I i$ met $ijne cuptecpe upt genomen / en 3tm
aen ben anbecen gehomen / ïa diefje mofl blug*
ten/ acïjtecïatenDe eenige boben engebangen/bocö
gonlifjeec ï^ecto? ban ^ucïjtenbjoeft merbe albaec
feec genuctft/ ban meïRe quetfuce be boomoembe
ïfuct)tenbLJoeR gefïojben i$/ baec beeïefeecom be*
b?oeft fcuacen / mefenbe noclj een feec jona maec
nïoeft cuptec ban feec goet beïept.

veroveringe en inneminge van verfcheyden fchanfen,
door die in 'c geheel vruchteloos gemaekt worden,
gemerkt den vyand door den Delfzijl , tot Gioeninge,en door den Kuynder en Blokzijl tot Steenwijk onder 'c dekfel van Holt , en andere materialen , alderiey vivres van Haring , Sout , Mout ,
Rogge, Wey t, en ook Bieren toegevoert worden , invoegen dat de vyand niet alleen geen gebrek , maer
alles in fuiken overvloct , byfonder door den Kuynder en Blokzijl bekomen kan , dat defelve bcquame middelen heeft grote menichte van krijgsvolk
by een te vergaderen , en daer mede by tijde van
vorft en langdurige droogte, den platten landenvan
Vriefland wederom in brantfehatte brengen, eneenige quartieren in ftedige en onverdragelijke brantfchat t'onderholden , 't welke alfo het faken zijn,
van feer quaden en gants befwaerlijken gevolge ,
en daerom wel behoorlijk hadde geweeft dat op onfe menichvuldige vertoningen defe gebreken eens
waren gebetert , met ftellinge van iodanige ordre
dat geene fo eet als andere waeren door den voorfchreven fchanfen den vyand meer toegevoert worden ,hebben wy nochtans tot noch toe daer af het
contrarie bevonden , ja ook fodanig dat een yeder
onpartijdige niet bekennen kan , ja vryelik bekennen moet dat defe fchanfen meer tot dienfte vanden
vyand ( om met den felven vry en alleenich te mogen negotieren ) als tot dienfte van de Generaliteyt
(fo wel tot lafte van defelve) befet zijn , waerom
wy niet hebben konnen onderlaten U E. noch eens
mitsdefen ernfteiijk en hertgrondelijk te verfoeken
en bidden de hand daer aen te houden en ordre te
ftellen dat fodanige onverdragelijke en onlijdelijke
misbruyken fo by de gefielde Capiteynen en Commiffaris op den Eems , als van den Capiteynen in
de Kuynder en Blokziel gepleegt , in 't geheel afgefchaft mogen worden : of anderfins indien fulks
niet gefchiet , en wy bevinden dat hier na eenige
goederen toegelaten worden na den vyand te gaen»
Tullen wy tot onfen groten leedwefen gedrongen worden van gelijken alle waren en koopmanfehappen
fo wel de eet als andere waeren epentlijk voor by
de Sok-kampen en andere plaetfen , op licent na
Groeningen en Steenwijk te laten gaen, achtende
veel beter te wefen in alfulkcn gevalle dat d' ingcfe tenen van defe landen die neringe niet onttrocken , de penningen hier van komende by ons ontfangen , en ten dienfte van de Generaliteyt tot bttalinge van 't krijgsvolk wederom aengeleyt en geemployeert worden , en dat den ingefetenen van
defen Landfchappe de neringe en 't gewin mede genieten ,als dat de felvige by eenige particuliere toe
verderfeniffe van de overgeblevene vereenichde landen genoten worden , hen felven foekende rijk te
maken met ondergang van defe voorfz. landen»
Hier mede edele , erentfefte , hooggeleerde , wijfe,
voorfienige en feer difcrete Heeren, UE. in deheylige hoede des Almachtigen bevelende , uyt Lceuwaerden den g.Decembris,!^.

decembermet 1589
uegofl
Ijet feecbanfïecRtebu'e*
fen%n
: ©ecbugo
<6jabe
ü|ecman
ben 25ec*
ge meenben nu fjaec cebenge te balen / en om*
tcent ïtoeberben eenige becgabecinge ban bolït
gemaeftt Dcbbenbe / 50n be ©jtefe boeren feec
beb?eefï gemogen / en hebben ïjacr meefc al op
be bïucïjt begeben in be ffeben en fïecRten : <25?aUe
JDiïïem ban «Oaffau op ontboden Ijebbenbe alle be
magenen bit ïju Ronde beftomen om ben bpanb 't
ïjwft te bieben / maec alfa Ijet feljtdnu begonbete
Dopen / Ijeeft ©ccbugo niet uptgetecfjt / bie ban
&ceenmijR maren ooft uptgeceben met eenige cup*
tecentot omtrent op een mijl na £>tabeten/maet
0001 ben 3^op 51311 oor mebecom geneert fonbec
pet upt te cec&ten.
3£e bane cuptecen ban 5imc <£ccelïentie gelegen
Ijebbenbe binnen JBageningen en tööenen / Romen*
be ban 28mecongen bp be 25ilt/ l)ebben be&ticö*
fe boecen be cuptecen niet brillen lijben / maec be
fcloït geflagen/ epnbelijR 5tjn be cuptecen gefeomen
binnen Htcecöt / toaec op be bpanb i£ aengeRo*
men /baec boo; be cuptecen bemogen $rjn om ben
bpanb te bolgen na IBnït baec fp mebec met ben
ïtloR-fïacb belet mecben om ben bpanb te bolgen/
baec 3ijn 3 ban be bpanb en boob gebleben / 10
gebangen genomen/ en eenige bo?gecenberïofl/en
op 2 obergelopene meet gefïelt 10 oaelbec£/ bit i$
gefcöieteen barö of tmee boo? fter^miffe.
©en 2i. 3&ecemb;ii£ i$ b^ be Staten genecael
ontfaugen feftere HèifTibe gefcï)?eben bp be (6e*
beputeerbe ban be Staten ban @;iefïanb/baecbp
fp ben beulagen obec ben toeboec ban bib;e£ bie
be fieöen ban doeningen en SteentoijR gefeïjiet/
, ut.
ert
geparaphefranken*
boo? De ïoiling-biapecpe obcc^loRstjïénbeCupn*
te / en ben uptleggec op be <£em£ /ben boojfj. blief
Onder flont UE. dienftwilHge, de Gedeputeerde
bjajS lupbenbe al^ boïcïjt:
Staten van Vriesland, ter ordonnantie van de felve,
Edele , erentfefte , hooggeleerde, wijfe, voorficnige
en feer dilcrete Heeren*

fy meer
U E. de
n nlct
^ tw^fl^e
JBiief ban
verfche
in genoegnoch dan
, als°£hebben
^ckcnt
u* W/"
W ^aem
begeöcp
tectbeban gedachtenifle , hoe menichmael by ons aengewefen

E. hhanii.

getekent
De fupetferiptie was, aen mijn Heeren, mijn Heeren de Staten Generael der geünieerde Ncderlandfc
Provintien, onfe gunftige Heeren , in 's Gravenhage.

^eiiban*
z^a, ^e
feerdoor
£roteden
m^Druyken
en Blokziel,
lordling-drayery<&teban ^ollanb berfoenten copne ban befen
Diüsianö en
welke
Kuynder en
als mesratctt • de van de Hollandfe Capiteynen der Oorlogfchepen tyiefl becnlacenbe bat belangenbe be 4£em£/ bat
Smeracl, op de Eemfe , en de Commiflariffen aldaer door füljc tcgentooocbicfj impertinent tna£/boo; Dienöe
Delfzijl tot rnerkelijken nadeele van onfen Laad- Éupt-see niet nabigabel ma£/ en bat üfollanb te bo*
fchappe, en volgenclijk van de geheeleGenerjliteyt een mare te b?eben geUieeefï bat op be €cm$ een
dagelijks gepleegt werd«n , fuk dat alle de grote en |uptleggec ban ^ollanb en een ban Zeïsmb gelept

foubc

49f

?*5^.

$aröe
iwtjtm

i togeuan
legert.

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.

öucrbs/"
fïae». ï)ctfc De bpanb niet bcfonöerj? öojben W
3£e Hertoge ban Gabonen belegert öcbüenbe öe
fïab ban «Benebcn / i$ baer na genootfaeftt getoecfï
't feïüe te betïaten / om op^cnofaïe te fecoureren / bat
ban öen Coninft ban ©^anftrijft belegert toaé / boel)
Öicïijctcbeutoeï fecr fïceft befet om npt te tjongcren
met boel t- 2 fokten / miööcïerctjb tjebben fp ober al ge*
Dcputecröc gefonöen / om affifïentte te Rebben / en \$
Dp De generale Staten in Ijen-ïieben fabeur gefcö?e*
öen acn De particuliere ^obintien / ten epnDe men
op öe fafte en öarc bef toaernifTc lettcnbe/ befeïbe fïab
fouöe fecouceren na be importantie en geïegentïjepb
ban bec fafte /fonöce eenige fomme nacmbafticö te
maften / en 5ijn De <6efantcn met rcbelift contente*
ment bettogen / bcbbenöe be $2obintien eïjc eenige
penningen goettotlftcljftjft opgebcagt / Daer na ïjeeft

öatfpnocö öaööenöoo? het %ah om toebeet te ftrijVgen ban Stoitfcrlanö. <IE>ieban <6encbe fïenöcfiefi
gcb?acï)t tot fuïften crttcinitrpt I {jebbenbc öoo? 0$;
öinarie gcbeöen <Bab aengcroepen / en een bafïert
geljouöcn ban Ö2ic bagen / jijnop ecnnarl)t uptgc*
ballen/met omtrent 600 {farquebufïcr^ mecfï f ran*
copfen / öctoctfte obertoeïDicï)t en in De bluc|)t geoje(lebben be boomoemöe 14 bcnöeïen boctftucelKcn /
öetoclftc in Saconne befc&anfï en begraöcn ïagen /
toaec ban fp öaer omtrent 200 uecflagen/oijf benöel$
genomen en 'tgantfe[)ebtelï beebjaht ïjebucn: D?ie
Dagen öaer na Ijeb&en Die ban tic fïaö op 't %aïi ge?
u?acl}t ttoeefiuchengefcï)U^ en omtrent foo^ars
nueunfïer£ / öetoeïhe met ben uricfc ban ben bagc
acngetafï Ijeu&en tjet kger ban ©e^gep / to$ i^ec^
togen ban <§>abopeu£ garnifoen bcfïaenbc in tüuee
Compangien ïicïjte peerben / ïjeeft ficl) tecflonD ter
biferctie obergegeben/ fobat6ogebangen£ en ijim
peerben 5ijn gegrift binnen <0enebrn/ mrtb? t'iuee
Comettcn/ cn'tïegertéaen&ganögcfnto. W^
mc\) bagen baer na Ijibbcn Die ban De boo?f5. flab
acngetafï öet fojt ban öe bmgge ban Cflramblie^
neg/ 'tfcoem fp beMommenen bermecflertïjcbben/
aïojaer 200 neöergeflagen 3ijn en erlijlte gebangen /
Öet fokten Dcbmgge 51J11 terneDergeU)au:pen:bjfp5
nic|) trjD^ baer naljebben Die ban öe ffaö aengrr pen
De trencöccn ban Cïjancn \3a\1 rueöcr stjöe ban De
llofne/ en fjebben !)et garnifoen Dat öe bmggebe^
toaeröe oberbalïen / en öitt£ gcfeljiet op öefribe ttjö/
öit garnifoen befïont in bier bacnöeïen pettujnton^
fen gecommanDeert bp Den ïliööcr ©ïbaïöa / bh
lueïhebet'fTagcn toert met omtrent f 00 mannen/ en
4 baenDden gcnomen/öjie Dagen öaer na $ijn Die ban
be (lab öeg nacï)t£ Uieöer uptgebaiïeii en (jrbben be
fïab ban ©erf op aengetafi / 100 ^arauebufïer£ Ijéb?
bm be fieöe bchïommcn fonöer ontöeht te tooien/
tocüteljenooK fïii 0teIDcn en niet een tooojb rpjanen

men 45encbcn
berftaen maren
bat Die geaceo^öeert
ban 2t5ern tueberom
Die
ban
/ en bat bemetfanen
ban 23em en <0eneben op eenen beteren boet gebjef*
feert maren/ boo? b^iebcn en remonflrantie ban i^ep?
öeïbercö/ 23afelen^traets"burg/ biebie ban 25ern
bertconben b'impo?tantic ban be fafte / mitggaberg
bat <6enebe maé be fïeuteïban baer ^eignenrie.

rotter tijb öatöe ©etarö öeUjcUte na be'sijöt; ban
Coupet
gcljangen
gefpeeït
öaööe: totïfte
pe^/
tarö
De poojte
ban toa^"
befeïbe
fïaö gantfelift
berb?aft
booj betoeïfte omtrent 200 ^arrjuebufier^ in qua^
men / baer beneffmg begaben firb ^oCiiraffiersl en
cüt}hc ïfarguebnfïeré na een bjeflfe Detoeïfte De ri*
biere ban 3^erfop gemaeftt ïjaööein öe mureban öe

foüöetoo*öcn/ ten cpnöc öat aïïc£ foube met gor*
be toiïïe en bp bcemmöeringe ban öcfo£ö?e gefcöie*
Den mogen/ en $ Daer na [jictin boojts bo?öcro^
D|e gcfïdt / fa beeïe men na gcïegcntöept öc£ tijö£
boen ftonDe.
<0mtrcnt oefen tijötoag 't feer ftouö en bjoo? een
ÖctDebc2fl/foöatiftfcö?öUcngeficnï)eb üan öen 4.
<©ccemb?té tipt ^cïjoonijobcn Dan <®kh 3!anf5.
3lonftacnbe l^eetc ftiöbocaet ban ^oHanb/öat öe
ribierc ban De rileft fa ba?! ïac!) / Dat men met toagen
en pcecöen moc[)t Gbcrïöpcn/aöbcrteert öat'erfeectijömbcr^
ge \m$ Dat öe bpanö tjcm binnen ^ebertter
tlcrfttè/DatalDaer i4$apnöcïen binnen maren gefïucftcn
en Dn'e
tcren
<£ometterup
ttoee meet
gefeïmt nomen
en metDatfe
bertoagtcn
/ öatfe
een furpjtjfe
op (Êuïcnborg en ©panen uoojgaöben / öatfe aïïe De
meefle Mitytfe Dompen bjant-bn'eben gcfcl)?cben
Dabben / en ooft öe boo?fïeben ban ^tcecï)t gefom*
meert. %&ic ban ^oHanD Rebben terfïont op alles?
gocö? ojöze geficït / ban alfa De bo;fï niet ïange

f fo!. k. ) tot"^ocly
be j^inifler
% fóaffin
üjefenbc
te bcfer^>ra=
tijb
l^ouacn
m J©janftri)!t
uan toegen
öe peeren
ten generaeï / Ijeeft Den 21 . januari) upt Cacn aen
bekerren Staten generaeï ober gefonDen ecnftojt
en bjaeracijticlj beröaeïban De beïegeringe enber?
ïoffinge Der (ïaD €>eneben / Daer in ajïcöe gelegene
ffêaeracl);
ïtgüetljael
bon ïtzüzi
legectïtgte
m uerlöfï
ftnse tim
beitoö
«©ettëtic*

fïaö / bie
trcöcn tegen
ïang toa^
/ Daer öaööen/
Die ban
binnen
eengeen
fïerftttoee
25oluierft
gemaeftt
bet toelfte niettemin bermecfrert rucrbe/ fnijcbatöé
fïaö op ö^ie pïactfen ingenomen en beuobcrr njeröe /
aïtoaer 210 mannen 51311 gcblcbcn/ en range gebangen genomen. <®m SSaron De ia ^erra Öebjeïftö
in De fïaD commanDeerbe ban \m$m öen ^ertogt /
Öepö öer feiber fto^telift te ficn ig / en'lunb aïg bolc^t.
bïneötc op .fjet acröcn fo?t/ 'ttoeift ifwefier banöc
^e ^ertoge ban jêabopen ï}ebbcnbe,boo? ficö ge? fïaö toa.^ en Gntoinlift / fo Daer macc p?obianDe in
nomen be fïaö ban <6enebcnte bïocgiieren en te be* ge'coeefïbare : maer aïfo öat niet loajï / herft: {jp een
ïetten bat geen toebocr moeötc ftomen in befeïbe
fïab/ ïjeeft garnifoen geïept ban tïvee Compangien Blaguap afgefonben meteen b]icfbiel)pfel)?ref' aen
Den 43iabc ban JIDontc-majo; DcturUsc" ban Uiegeit
iicfyte peerben m'clanb ban Cïjabïap^ op ïjet fta- öen ^ertocl) commanbeerbe binnen (örp / üoo? bJcïft
fïeeï ban ©ergep / een mgïctoecc^oan^encben. Öpïjem bet toeten j\ fo ïjp niet in aïöeröacfï óutfet
if eeft ooft Doen ïjerbonlncn bc bmgge ban «^fïram? meröe/Datl)pgcnootrae¥tfauöc5ijnf1c?;) ober re ge:ben : öcüaguap toeröe ge ftregen en Denb^icfgeie^
Wicne^
een gemaeftt
bierbeeï
uu?^ bangelegen
befeïbe op
ftaöDejibiercbe'ISirbe/
/ en ïjeeft ecne fïerftte
fen/ toelfte ai,é Die uan 4&cncbrn bernamen/foljeb'
omöebmggete betoaren/ fo bequaem bat ï)lJDoo? ben fp fïcfj omtrent Die fïerftte bcgra'ocn / fo Dar öe
Dit miööeï affneeö alle De toebocr öieinöefelbeftab 2l5aron be ïa ^erra fieb ober l)etfc gegebcn /
nonöe ftomen/ fo ban 'e ïanö ban Cïjabïop^/ aïg ttoee bagen Daer na / upttrecftenbe niet omtrent
ban faOTgnp en $ct ïanö ban («Benebe. ^aer hc? 400 foïbatcn / met opgcroiöe of opgeteonöe 'üaen?
neffcné Ijaö ÖP Doen bermaften De tyuqqt ban <Hfi be$/ nptgebïnfte lonten / hjf en gocö bcljotiDrnöe/
rfjancpleggcnbc opDeilafnc/ cnïjecftgrootetrcn* ïatcnbe op bc pïaetfc bieröubbeïöe Canons/ ttoee
eïjeen gemaeftt om Dietocï te betoaren/ öaööe ooft Slangen / met 106 tonnen buspoebcr / 6co fts?
noeb gefonDen 14 bacnbelcn boetboïr / ^alienerg i gei£ / 60 fïaben natnerïijfte Curften / Die öe Der
en ^innontopfen/ in een Doip Dat l}p bcfcöanfï ïjaD? i tog öaööe boen ftaimn ban jijnc o^aïepen banjfti?
öe / genaemt ^aconne / een bierDeï ure ban De ce om te roepen op De 45aïepcu Die ïjn gebackt te
bao?|*5.
fïaD gelegen
/ IjaÖDe
hen
be fïaö
ban öerfep
/ en ooft
een nocö
fïerftteDoenbanberfïer*
aeröe
gemaeftt/ op een ïjcuocï en Ijoogtc bp De fïaD/ Dctocl?
fte commanDeerbe ober 't ïanö / toaer in öp 5ijn
ammunitie en pjobianöe-öupS maefttc/ ooft öcöe
ÖP in befeïbe fïaö beeï Qout£ bergabcren / om Daer
ban<6aïepen enanbere ooilocö-fcljepcn te maften/
om Die ban <0cnebe te benemen het eenige miDöeï
IV. dcd.

j maften
©erfop
: baer en
m De bcncDcn
fïaD ban tot
©erlbp
gebonöcn
600bobcn
facfteu\$ meel/
en ?oo
boeöer toijnj! / 't toeïft al i$ geboert na 43encbrn/ en
Öetfojtenfïaöban Bccfcp 51)11 gcrupneert/ tü öat
tcgentooojöieï) ( feïjjcef De boonioémöe iCaffin)
De fïaö ban (Seueben in boiïe b^itjepö is/ eu Doet
ben ^ertoge (clfg oorloge acn /ö 002 grote untlopm
in 5ijne ïanöen / toaut upt opjrafteban öe b|uggen0
€t 3
ban

Se ven en Twintichfte Boek.
4<?3

ban £l)amp en «Efïramblieneg / bctodftc nerbjo*
ftcn 51J11 / fo mact) ben ^ertogc3ijn forten b?engenbe
tn 't een ïanö Ijct anbec niet liclpcn. ©ace bcneffe ue
liet toeeïieg ban 3tjne fïaben i$ groot / obermibg be
<&aïepcnban <0eneben roepere ban boen öabben / en
iicfe i&urften of fp fcöoon b?p gefïeït toaren/ fo btenen
fp niettemin bïe ban <6cneben goettoillicb/ alfo bat 't
ben ^ertoae onmogeïilt i$ fig meer meefïer te manen
ober net lalt ! bit allee i$ gefebiet in min ban 3 toee*
Ren / fonber bat eenicï) €beïman/ Capitepn of aen*
fïcnïilt perfanagic baribe£oninn ban ©'anïtrijr boïïi
ofbanbecfïeaegebïebcnfp/ alleen io of25foïbaten
ten [jooebfien/ luaer upt feer ïieltt te oojbelen en af te
nemen is be gtmfïe en bpfiant ban onfen goeben<6ob
ïjem fp baer ooh alleen be eere ban.^it rê tjet betöael
öaer ban fc^ifteliït gebaen bpbenboo?f5..lBimfïer
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worden , als geen ding te regten te fien > en alles ten
erchften te verkeeren.
De Remonftranten zijn fo onbedacht niet , dat fy in Vhl
de tegenwoordige coufufle fouden menen dat het al te
rechten ware , en dat de difcipline (nu over de 20 jaren
vervallen ) foude in een jaer weder herftelt konnen
worden , maer fy fagen geern , alfo de foldaten jegenwoordich beter betaelt worden , als oyt te voren , en
alfo wel als by eenige Princen, immers beter als by den
vyand , dat fy ook fouden mogen beginnen obedientie
te leeren,en dat de gemeente mochten verleert worden
het ooge van den vyand te keren , daer heen fy door 't
quade regiment van den onfen toe geporret worden,
en voortaen geen exempel van beter regiment des
vyands genomen , maer door het goede regiment van
den onfen , een afkeer van den wanden foude gemaekt mogen worden , wel eer was 't capitael een hoen
te nemen , wel eer ging de ploeg onbefchadigt in 'c
midden van den vyand. En nu fijnfe van onfen volk in
anxt van haren leven , ook die met heyde te mayen den
uyterften hongers nood weren , en het is te kleyn om
ftraffe te doen, daer het peerd met de koe genomen werden en
, daer over den onnofelen Landman 't leven infchiet. 't En is niet al te beteren, maer de Remonftranten wilden wel verfocken dat het gebetert foude mogen werden , dat daer is te beteren. In voorleden Julio
heeft het Hof van Gelderland 10 foldaten ongevaerlik
doen opknopen, die 10 peerden gehaelt en weder gegeven hadden , en die te Reenen hebben in foldye gelegen en 30 beeften genomen, dien is 't al vergaen ten (lol.
beften. De Remonftranten hebben altijd niet willen onderlaten haer devoir te doen , en 't roepen en kermen
der gemeente van fich te wenden, fich niet weyniger
tot u mijn Heeren vertrouwende en uwerEd.ampt nogmaels aller vlijtichfte implorerende.
1. En om te komen tot nader fpecificatiejOverftaende d'excefïive fchaden,extorfien en tormenten laeft van
des Overften Klanten volk aen die vander Nykerk binnen 7dagen gedaen totter fomme toe van over tfooo
guldcn,waerom u E. belieft heeft in't voorfz. ampt ongeveerlik ten halven November te fchrijven aen Klant»
't welk gifteren beftelt is , en daer op antwoort verwagt
word , alleen hier voor ditmael dienende tot conteftatie van de fake.
Soisvooreerft,dattufTchenden2r. Aprillis tot op
den 21. May , namentlik in eender maend tijds de ruyteren van Chriftoffel Wolf fich vervordert hebben den
van Wenterfwijk en Althen, niet tegenftaende dat (y alles wat hun behoorde betaelt hadden , te overtrecken ,
en hebben haer*luyden fchaden geda.en , 4857 gulden ,
behalven die ter dood geflagen en mishandelt zijn , na
uytwijfen der copie littera AEn hoewel de Remonftranten hier over dikwils klagtich gevallen zijn, hebben fy nogtans tot geene vergoedinge voor als noch konnen geraken. Maer alfo (y tegenwoordich in ervaringe gekomen zijn ,hoe dat des
Ritmeefteren Wolfs fehrijver tegenwoordig hier is ,
vervolgende betalinge, en ter oorfake van die heefc
noch laetft de hand gelecht op fcker obligatie van den
Ritmeefter Scholten , by decreet opgeflagen en gekomen zijnde op 602. pond , foverfoekenals noch de Remonftranten alhier om nader provifie,begeerende dat
U E. tegen den voorfz. fehrijver wil gelieven te procederen en doen procederen tot liquidatie van de voorfz.
befchadigtheden ,daer en alfo het UE. fullen bev inden
oorbaerlijkft te zijn, en na rechte te behoren.
2. Infgelijken wat moetwillen de Ritmeefter Balens
ruyteren , en naemkundigeene met namen Schrijversdorf,tho Ruerlo en daer omtrent in die Graeffchaft gepleecht hebben , willen fich de Remonftranten kortheytshalven tot de copye U E. gerefereert hebben , en
verfoeken dat by U E. daer in fo yoorfien foude mogen
worden, daer mede het jammer en fchade der arme
luyden geboetet en gebetert worde , en dat dies vorder
geenmoeytengebeure,en infonderheyd desrouvoerders halven, dies hunne befoldinge voor ctlijke tijd geden,
betert is,, fulke fcherpe bevel-fchriften gedaen mogen

MYn Heeren , het is een yder kenlik , dat de refte fo
noch van Gelderland is behouden,doorgaens leyt
aen den aenftoot van den vyand, en als frontier tegen
den felven : daerom tot bewaringe der felverplaetfen,
geen ding meer van node ware dan dat d'arme bedrukte
onderdanen die uytgeleyt zijn , of tot genade van den
vyand, of by den felven behindert worden van te genieten de vruchren in hare armoede refterende om
ben/ ben 4» ter flegrer noodruft te leven , fouden verquikt , onder©eccmte» fteunt en gefoulageert mogen worden : eensdeels by
1*89*
goede ordre en difcipline onder onfe eygen volk van
oorloge , die tot onfer defentie en befcherminge, en als
dienaers en exploi&eurs van Juftitie aengenomen en
geftelt zijn : anderdeels by verlichtingé der fware
laften en borden , die den frontier-plaetfen gewoonlik
toekomen , en die fy te dragen alderminft zijn vermogende.
Maer ter contrarie bevinden wydagelix dat onfe eygen krijgfluyden fich niet anders aen ftellen dan of
het land hen tot een roof te voren gegeven ware, en of
fy daerom des Heeren foldie verdienen dat fy het land
fouden verwoeden , d'onderdancn te quellen nemen ,
en alles in d'uy terfte ruyne ftellen, vyandlijker als felfs
de vyand nemen , op d' ander zijde, dat de provintialen
onderlinge niet tot verfchoninge van elkander (gelijk
de mutuele verbindinge der geleder in een gemeen jichaem , na eyfch der liefden en beloofder trouwigheyt
medebrengt) arbeyden. Maer dat de gene welker conditie de befte is , en die daerom beft waren dat d' ander
'c fpits voor afbijten , door welkers onruft , fy gelijk in
ruft en vreden fitten, dat fy alle laften fo veele mogelijk
van hen op hunne geburen fchuiven , en den befwacrden verfwaren mogen.
Hiervan mijn Heeren willen de Remonftranten niet
vermaent hebben , om yemant te befchuldigen , geenfins, als een middel wefende dat fy ten allen tijden gehouden hebben voor fchadelijk tuflehen goede vrinden
en bondgenoten , en daer mede de fake niet is te maken
dan erger. De Remonftranten verftaen ook feer wel dat
geen land met klachten kan gehouden werden ; maer
ook weder is in alle Iands regeringe en byfonder in republijquen geen ding meer gerecommandeert, geen
dingwaerby landen en luy den meer floreren en opkomen dan
, dat in gelijkheyd der juftitie , en uyt billijke
compaiïie der hooft-litmaten met den andercn,de klagten der benauden gehoort , en in allen gevalle dat d'arme gemeente foude mogen klageloos geftelt worden»
immers dat fy konnen fporen dat 'c aen de voorftanders
niet hout te beteren, daerinfyyewerste klagen hebben: want ongetwijfelt der hoofden oogluykinge rot
d' infolentie van hun dienaers, maekt een fcheeïe ge- worden , dat in toekomenden tijden niet te gelijk d'onmeente, die daer door ten leften niet anders gewent danen bedroeft , en des lands penningen genoten wor-
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den , daer van ten minften de ruyteren in gebrek geval
len zijnde, behoort gedaen te worden kortinge > want
fo veel aengaet de ruyteren van Dotechem daer van de
Remonftranten veradverteert zijn , dat fy ten aenfien
des rouvoerders de onderdanen fouden onderftaen af te
dwingen 200 gulden , by dreyginge van vier en brand,
ofwel flcgtehk fulkedreygementen van rechts wegen
kapitael zijn, nochtans alfo de Remonftranten niet weten wat hier opgevolcht foude mogen zijn, willen fy
daer van anders niet vermaent hebben dan by memorie.
3. Het is ook dat eenige foldaten van Capiteyn Berk
ter tijd als hy garnifoen gehouden heeft binnenRhenen
zijn onder 't commandement van eenen Sergiant genoemc Schoef uyrgevallen en ingevallen in 'tampt van
Ede in de buerfchap Linteren en daer omtrent, des
quartiers van Veluwcn en hebben de boeren afgerooft
en gefchattet een fomme van 127 gulden z ftuyvers,
blijkende by fpecificatie per C.
Waer over die van den Hove van Gelderland ge1fchreven hebben aen die van Rhenen , ten eynde dat fy
in coniormite van't Placcaet fouden Mallen doen en bevorderen Juftitie , gelijk 't Hof onlanx 10 foldaten die
te Barnvelt ( als boven vermeit ) peerd'en gerooft hadden ,hebben executeren laten.
Maeralfo daer op niet gevolcht is,fo zijn die van
Gelderland genootfaekt felfc hen tot UE. te keren na
inhout der mifliven per C. 1. & 3 .gelijk deRemonftranten tegenwoordig verfoeken dat d'eftimatie der voornoemde fchade byUE.aen des voornoemdenCapiteyns
befoldinge gekort, en den voornoemden Schoef met
zijne complicen geimputeert foude mogen worden.
4. Wat vorder in 't voorfz- ampt van Ede , voor ver*
derf by verfcheyden garnifoenen van Wageningen den
armen onderdanen toegevoegt is , dient tegenwoordig
niewers toe te vermanen, dan dat in toekomende tijd
beter oplicht op dergelijke moetwille genomen foude
mogen worden , want van Wageningen af tot Hoekelom toe, wefendebyeenuregaens, is het fo kael en
bloot gemaekt , datter niet een huys , ook niet in 't geheele dorp van Bennekom is ftaende gebleven.
5. 't Is ook U E. meermaels geremonftreert dat de
Ritmeefter Lepijn , fich in't Carfpel van Barneveltaengeftelt heeft, gelijk of de vyand in 't land en het land
met branden en blaken te houden geweeft ware , gelijk
onder anderen hy of de zijne fonder reden en buyten
eetüg bevel afgebrant hebben een bouhuys van een
Edelman met eeren , Willem van Hoekelom binHarderwijk, dat hem om; geen" 300 gulden (tonde tenen
lijden,
waerom de Remonftranten hier bevorens

verfocht hebben , gelijk fy als noch verfoeken by defcn,dat aen Lepijn tot beteringe van de voorfz. fchade,
gefchreven moge worden , en infgelijx aen die van
Swolle, ten eynde dat het voorfz. aen Lepijns fervice
gekort moge worden.
6. Van Hattum is U E. noch onlanx geremonftreert
dac de foldaten van Hopman Leu , alsdoen onder
't commandement van zijnen Luytenant , den Kerfpels - luyden afgenomen hadden 4 koeyen geeftimeert op ifo gulden , die de voornoemde foldaten ongeveerlijken een half beeft te rugge gekeert hadden,
hier van heeft de Scholtes van Hattem rcquefte overgegevendie
, U E. belieft heeft aen den voornoemden
Hopman over te fchicken, om de voornoemde fchaden
tevergoeden^ ofte doen zijn onfchulde, waer op niet
anders is gevolcht,dan dat des voornoemden Hopmans
Luytenant in 't Raedhuys van Hattum ter prefentie van
den Magiftraet foude met het fpitfe van den mefle gecompenfeert hebben,indien't hemLuytenant niet ware
belet geworden. Daerom de RemonftraVen aen roepen
U E. offitie , ten eynde dat den voornoemden Hopman
tercaufevan zijnen Luytenant de voornoemden ifo
gulden, of twee ponden vlaemsmin ter fake van de
boven gemelde reftitutie , mogen aen zijner betalinge gekort worden, met arbitrale corre&ie van den Luy.
tenant voorfz.
7. En weder kerende totWageningen,het is UE. by
den Remonftranten hier bevorens vertoont, hoe dat de
Luytenant van Capiteyn Olthof heeft eenen Pieter
Hemïkfz. Schipper van Culenburch afgenomen eenSa-

mereus met Turf voor zijn foldaten ,geraxeertby den
Velufchen quartier op de fomme van 260 gulden , die
den voorfz. fchipper billix behoorde vergolden te
worden , daer op by U E. den Remonftranten anders
geen refolutie gegeven is , dan dat gelijke koften by de
refpective Provintien fouden behoren gedragen te worden. Nu is 't immers waer dat in allen gevalle de ftromen behoren gevrijt te worden , en dat een particulier
perfoon even lo weynich heeft te dragen , dat tot lafte
van de Provintien als van de generaliteyt foude ftaen
mogen , en dat het is contrarie de refolutien en placcaten van mijn Heeren de Staten, dat foldaten of Kapiteynen alfo via fa<fti en op haer eygen houtken een yder
het zijne tot haren behoef fouden mogen ontweldigen.
Sulx dat voor alles de gefpolieerde behoort gereftuueerc te worden. Om waer toe te komen verfoeken de
Remonftranten ü E. als die de wettelijke ftraf compete rt over
,
't volk van oorloge, dat U E. believe aen de
betalinge van den voorfz. Olthofs Luytenant in te houden wat voorfz.is,de refte ftaende te verdragen tuflchen
de generaliteyt en de Provintien.
Allen wijderen verderf foinder Graeffchap, als in de
Veluwen gefchiet , dewijle de Remonftranten daer van
onvoorfien zijn van pertinente informatien, willen fy
voor ditmael onbewogen laten, mogen alleen dus veele
noch niet verfwijgen , dat de foldaten van eenen Capiteyn Heraugier hebben een goed man te Epe in de Veluwen met namen Iacob ten Holte, op eygen autoritey t
geapprehendeert , en onverfchulter faken opdeknien
gebragt : als U E. uyt de milfive van den Hove van Gelderlanden
, die daer in verfloten requefte hier by gaende per D. daer aen als by defelve miflive en requefte,en
prefenterende te verifiëren den inhout van dien , by fo
veer UE. fal gelieven fulx daer in te doen, dat't der koften foude mogen weert zijn , gelijk de Remonftranten
verhopen dat fal gefchieden , daer uyt d'arme onderdanen fouden mogen fporen dat haer elende , de regeringe
vaderlijk
aen 't herte gaet , en dus veel van de overdaden
des krijgfluyden.
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Rentfefte , hooggeleerde en difcrete lieve befondere ; ons heeft den Capiteyn Bornftradefer toonder fekere faken te kennen gegeven , dewelke wy,ingevalle fy conformeren met zijne declaratie,van fuiken
gewicht en importantie vinden,dat wel van node is met
allen ernft daer in voorlien te worden , maer alfo 't felve niet wel mogelijk is te gefchieden , 't en fy dat men
den voorfz. Capiteyn eenige middelen doet hebben om
hem daer mede te behelpen, en de voorfz. fake ten eynde te brengen. So is 't, dat wy u hier mede wel érnftlijk
verfoeken dat gy niet wilt nalaten hem op zijn verfoek,
fo verre gy fulc bevinden dat daer af eenich profijt is te
verwachten , met omtrent 100 guldens te doen helde u hier mede vaftelijken , u de voorfz,
,
pen beloven
iomme wederom by den Staten vanHolland te doen reftitueren , wy hebben den voorfz. Capiteyn belaft met
uin dcfezijneaffairen goede en vlijtige correfpondentie te houden , wilt daerom niet na-laten ons by tijd en
wijlen van zijne rappoiten en 't gene hy gcdaen fal hebben naerftichlijkente adverteren, op dat wy ons daer
na weten te reguleren.
Hier mede , erentfefte, hooggeleerde en difcrete lieve befondere , zijt God bevolen ,in 's Gravenhage defen laetften Novembris , 1589. onder ftont, ufeer goede vriend,
E

ondertekent,
Maurice de Naffau.
Het opfehrifc was , den erentfeften, hooggeleerden,
en difcreten , onlèn lieven befonderen meelter Willem
Bardefïus, Burgemeefter derftedevan Amfterdam.

ïfp öceft ooft acn Den fcoojfs. 25acbe|ïu£ geljab
BWibe üan Den #ecce ?£bbacaet ban #oUanDjitèee*
flee 3ol}m ban <!£iDcnbatnebeU/ ban Oefen inhout :
Erentfefte , hooggeleerde feer difcrete Heere ,

O

P U E. memorie van den 22 defer , heeft my Capifean Den
1tey n Bornltra , veeie faken geopent , die apparentie
fetm 3Sïr* van geloof hebben gehad, overmits hy getoont heeft de
bÊnianbe" nieu-gemaekte fleutel van de gevankenifle van Amlusnüjoi; fterdarn , daer mede hy feyde dat een Engelfman,ge*>"*!'""' noemt Thomas, foudewefen uytgtbroken, gelijk hy
Lanoöls mY te voren hadde gead verteert te fullcn gefchieden ,
bznbecnfe en by den Secretaris van der Wyere was ontdekt , ik
belr/aeit
blijve niet fonder twijfel in dcfen handel : maer op uwe
noeratie
E, en des Heeren Admiraels fchrijvcnis zfjn Excellen25arbe*
tie bevveecht hem commilUe , onder renverfael , te verfmft
lenen ,gelijk zijne Excellentie U E. voorgenomen
heeft particulierhjk te ichujven. Ik bidde UE.opalles wel te willen letten , op dat des lands dienft te regte
Hiachgevordert worden, en alle dubbelde pra&ijken
geweert.
De faken van Over-Yffel daer van ik UE.leftmael
fprak, zijn gebracht in goede pointen, ik hope dat in
regarde van Utrecht van gelijken het befte gedaen fal
worden.
Hier mede, erentfefte, &c. in haefte uyt den Hage
den letten Novembris,!^!^. onder ftont,al uwe dienltwillige vriend,
ondertekent

genbebatbe fanc(bie ï)n bem ooft ontöcate ) bac ft
toa£ bercpfcbcnDc / toant Defeïbe penningen bebbenbe fonbe bl1 tcrfïont benomen commifïie ban Den
ï^ectogc ban ^atma in generalibus terminis acn alle

Coninp gcfmDe / om ftem boïftomcn geloof te geben/
in aïïeg te affiftccen / bacc af bp bcm bclftomen bet*
feftect ïyicitl en aï£ ban toonbet baec mebe uptregten /
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niet tegenfxaenbe Ou te boi:cn gefept IjabDc bat tm ba^
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bp ben bpanb acn een gaïge fonbe fjelpcn / 'ttoeïn |)p
ïjem oofi bebc toactfcöontoen,/ baet op ï)p ban bcc^
tcochen i^/be^eece^bboeact#ïbcnbatnebelt fttyecf
mibbclecfrjbooft acn23arbefïu^bat |)P op ben ijan*
beï ban 23o^nftca toeï fonbe boen letten / aïfo ijp öem
fnfpcct boa£j en bat Ï)P beeïe befecten in 3ijncn peefaon|)abbebebonben/enfief) liet bebunlien 53311 atbept netgeng anber^ toe te ftcechen ban geit te tut;
hen/ en bat jjp ttoijffeübe of baec ban eenige b?ucl)tcn
fouben ftomen / bcgeecbe baerom bat §c m fonbe ge?
heben 3tjne gctooonlijhe bifetetie te gebruphen / et*
garbnemenbeopDecjuahteptban ben perfoon Daet:
metgeljanbeïttöecbc/enbat ÖP fonbec 5ijn abb?e^
fonbe bekt geftab fyebbm / bat men ïjem eenige com*
miffie fonbe öebben gegeben / en fo l)p ban üatt ber=
ttochen moeïjt toefen /acöce [)p nobict) onDerfod)t /
toaec Ijeen bP gecepfï toa»/ én toat l)P boomeemt/
toant i)p honDe ban t)em niet goet^ bettoac|)ten / en
toiïbetocïbat 5ijn comnnlTie gecaffeett toatc/ toiït '25o
boen 't gene
befïen
op aïïcjrtcn
ÖP): Dcfen
(fcï)?i)ft ip
oojbaec
bnef toa^
t):m kttml
bate benen 1 7. ^>cctm^

jn|rra

b^ié.
23omfïra fcfmjft eenige Dagen bacc na npt ben
23ncïtoebecomaen 23acöcf!U^ / Dat \yg aïbaec toa^J CapitEmj
iJaï?
acn mees
I)anbcïcnbc met ttoce perfonen iik obecbaren foubeii fcm
bp ben hertog ban $>anna om 5911 coininiffie-te l]a? IretlDtJa
ïen : maec bat ben eenen Die bc principale belcpbec öefiHsï.
toa37 om Die commilTie te öaïen / jjeraDen bont bat
fp op€ngeïanb fonben repfen/en ban toebeten obcc
Caii^/ bp Den ifertog ban IBacma / bat fnïr foube
fecretcc honnen belcpc toojben / liet toa?> toel toaec /
bat Ijet toeï toat meer ïioflen fonbe/ maer DcttoajS
'^üanb^
/ en fonbe
aïïc$/ fcïfêecf
fonbec eenige
tk honnen oojbaec
nptgcrecïjt
bjojben
bo?bcc fufpiv
mcec
fottigljepb te ïangc te berljaren / toant bacc toacen 3
bnebcn ban eenen bate / namentïih ban ben 25. 3£e*
cembec / be ttoee öielben om 100 baeïber$ te ïjebben/
ben berben Dielt in / baf ï)p be toebnbjc ban ^eerp

Üccfi
gefp?ohen/
't fe<=
ccete /öabbe
Datfe toiliici)
toa^ bic
Ijttbechïac^ct
befetjept /fjabbe
Dat baecin obcc*
ïeDen man öaDDe ban ben £>cctoog ban i»acma/ öem
\uhan van Oldenbarnevelt. tebeöanbigen/mit^betaïenbebeonhofïen baec ba*
De fuperfchriptie was , erentfefte, hooggeleerde feer cen gedaen / beb^agenbe 2000 gnIDcn£ / Dc^ toifï fp
difcrete Heere, meefter Willem Bardefius, Burgemee- een goeD bnnt Daecfe öem acn fonDe cecommanDeccn
fter der ftede van Amfterdam.
Dieïjctfeïbige befcl)cpt upt Den naem ban Den €o*
ninftonDec t»et boojf5. Éonin^ fcgel op ïjem fouDe
boen
maften : aïbn^ / fchnjft ftp / fnUen top be mocc
Jitëct Dcfe
genomen
jnnöe / bp
nocinöen
mecffbn'cben
ec IBiïleni
2f5arDcfïn£
iyeeftbenhpboo^
fecc met be jongen benomen. 36b tjebbetot bc^Hanbö
bant
aengcfroubenom bc 100 gnjöen£ te benomen/ fcg* Uflml fcö?üft Dl1/ een ponb gcoot .onfcoflen. g^
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turn om be toebmne ban Ï2tttp£>ccfï öjonuen te ma* mant ben boomocmöcn <$?teï bp een bn'ef ban bate ( roi- 8 j
nen / bat in gcecne copie gebaö babbe ban baer j ben 2. 39&ep 1 590. fcönjft onber anbete ban Dcfen
man£ comrmffïe/ maer fp begeecöen't niet te boen; 2£omflra alöu£;
obeemitg tjaer man op 51321 boob-bebbe begeert Dab
Heeren de Staten hebben my over ettelijke foJS»
be/ batsijn ïjup£b?ou met befeïoe commiffie fouöe MYnmaendendoor
fchrijvenvan den Heer Secretaris i?ecre2ts
treeften na ^abanD / fp foube geen goeb gebieft \\eb-- de Rechtere (onderlinge gerecommandeert gehad , de KJ^Sw
bml maer alfoift boojbe man£ boob ban be fafte
t)eb getoeten/ beeftfemp bic commifTïe laten lefen/ fake en vervolch van eenen Capiteyn Joriaen Bornftra, Dcecapts*
dewelke alhier komende» en fich niet konnendege- tepu
etc» ^ftbinbe geenfïn£geraben batfemet biecommiffie becrepfï / toant fp foube bm ïanben groot dragen binnen behoorlijke limiten, maer in ten teerde 25°Énffw»
Majefteyt op Sint Joris dach kil-leden te vereeren
afb?euft mogen boen / fofe Capitepnen totfjaee mille haer
met
zijn
, als de eenige defentie van haren
aen üefe jtjöe ftonbe benomen/ mant be commiffie pèrfoon ,rechterhand
en
fulx
aen
eenige lichtveerdige perfonen ,
topt / bat iferrp ^erfï tot beboete ban ben Coninft
en anders verklarende, is hy daer over geDan jèpahgien / fo bert <£apitepnen tnacb niaften / Sergeanten
apprehendeert
, en in gevankeniffe geftelt geweeft,
até l)u tot üoiïiiijc beboebc Tal meten te beuomen. eyndelik door intercelïïe
van de Heere van Killegrey
3fc fythbe be meoutoe belooft baer onftoflcn op te
beugen binnen 14 Dagen/ begfaïfemetmpna ben en my weder ontflagen, en boven 1400 Carolus guldens van wegen hare Majefteyt hier te voren ontfanSS^eï repfen om baer geïb te ontfangen : mijn ^ee^
gen, tegenwoordich noch met 300 andere gefurncert
een Staten fuïïen belieüen oaet oïöjc in te fïelïcn / en geweeft,
in der voegen dat ik mijn Heeren wel foudc
nemen öaeröe cotnraiffïe af tttffcöen lfèa*féïan&en willen gebeden hebben, myvoortaen van diergelijke
*®elft I baer in mp een nee of meer met baer faï ber- andere recommandatien, principalik in faken fo verre
geten op
/ aïfuïftcn pïaet£ / aijJ mijn Herren mp fuï*
ïen belkben teo^bonneren / \\icx op beefcoaebte ift op fiende , te houden voor geexcufeert, So my den Heerc
Killegrey feyt, fou hy hem alhier hebben laïjet aïöerfpoebicöfïe antmoojöe/ baer op nietbient van ten
verluyden , ginder komende in print te laten
gefnpinttebKcöen / bp aboiuuurof fpfonbe mogen
uytgaen de ingratuiteyt van defe natie » d' welk
toertcecfeeu. Sl«ben 53neïben tf* december/ ^finno mijn
Heeren in allen gevalle , gelieven te prevenieren,
1589. i^nberfïont/ ume€.fdjulbigemgunfttoiï* alfo het in een regart meer foude zijn dan zijn qualiteyt
lige €apitepn / onbettenent
J. W. Bornftra.
Het opfehrift was3 den eerfamen, wijfen, voorfienigen , en feer difcreten meefter Willem Bardeiius , Burgeraeefter der ftede van Amfterdam.

vereyfcht , en in d'andere anders niet cauferen dan
meerder verbitterthcyt en mifverftant , &c.

Jtëat bo^ber ban befen slomfïra foube te toege ge^
bjacïjt 5ijn / baerom bp in fuift crebijt / fo bp 3tjn
excellentie/ afê in Cngeïanb genomen fp/ Ijebift
niet nonnen bernemen / fytbbt ebentoel bit om rcöe*
nenbiertoinenbec&aïen/ om niet ïicbtelm aïïe gec*
fïentegeïobem
©an toegen be bereeniebbe j^eberlanben aenge* . ^«w
Öaeïtsijnbefeftcr §>cljip( bat na benbpanb toiïöen JSJS
met berboben toaeren en goeberen / al^ammonitie ban oo?ioj
banoo?loge/ pfer/ ftogeïen/ bu^nrupt en anber^/eeöfn*
bteft eenen Sfan 23apti|ïa peïegtin 't feïbe toillen be* SS te
fenberen / fufïinerenbe bat 0p een onberfaet toa£saen/gea
ban ben
föoninftban ^oïen/
niet
onbertoomenbe
pïaccatenen enobetfuï]encutraeI/nomcn»
berboben ban be
peeren Staten generaeï / en baer ober guefïie gebaï^ gjan^apï
ïen 5ijnbe boo? be ftaben ter ^bmiraïitept / beeft ÖP \ma $*..
fabojabïebnerjcn
ban recommanbatie
ban Staten
Den te wente*
K'S,
ninft
ban #oïenbectoo?ben
aenbe peeren

3Dcn unef fcb?ijft ÖP / bat bp fent met ben bjoebee
ban ben $iaet$jeere banber i&ieuburcb inbenfage / bit ÖP fcDujft togö gemaeftt te bebben / bat be
peeren Staten ban ï)oIlanb &em een fommeban
penningen geaccojbeett bebben / om eenige faften in
dngeüanb uut te reebten en te becbojberen / etc,
©e SSutgemeefïee beeft ban bit fctmjben ben ^ee*
re ban <0ïbenbacnebeïtberbjitticbt/ enmeenbebat
men met ben feïben nocö pet befonbeeé foube nonnen
troteeeïjten / ïmmerg \ytt gebeeïe beffepn bat ben bp?
mb booj geïjab babbe / met ben boo?fs. ®errp i^erfï
lipt te reebtcn/ betoijïe befelbe ïjabDe beuomen af*
biuafcï.é ban be fleutelen ban be pookten ban be pnn*
cipaeïfte fieben üan ^aïianö / en fclj?eef baer om bat
be boo*f5. a5o?nfira bem benïaedjbe/ bat men een
faftc/ baer in bp fïebberocmbe aïreebe beeïtetoege generaeï/ baer mebeöp meenbebet boo^f3. aenge^""//".
fdM^ b?pte ftrijgen. Jlï^aerbe Staten gene- BaT
gcb?acbt te bebben/ en ban fo groten importantie ÖaelDe
raeï
onbecricöt
sönbe ban begeïegent&ept ber falien/ ^en öo*
bp b^m fo gcïucucuTt begonnen / nu om een 100 bacibh$/ bit ijp nocï) begeerbe / fouoe orbter bïijben / tybbtn aen 5ijne JEajeftept gerefcribeat / en ben SJJJJ811
öobentneïne 100 baeïber^ fynnitt een flupüermeer feïben onbecreebt / bat be faïie ïitigieur toa^ / en in w *
begeerbe / en baer meöc bp met 1000 perijnelen ban Ptoct$ öangcnbe boojbe 0aöen ter ?Cbmiraïitept:
maer be ïioninft ban polen / Doo^ bet impojtupn
ïeben/ frgnaïe bienflen/ tot anberennofïen/ berfe* berboïcöbanben
boo^fs. peïegrin / bier mebe geen
feert tua^te boen/ metbojberberftlaringe/ fcö^Dft contentement nemenbe
/ fyeeft anbermaeï aen be
jip / bier te ïange teberbalen / bet ï)em fuïr betoeeebt peeren Staten generaeï gefc&cben
en met feberpe
labDe / bat Ijn upt biberfe confibcraticn tod honOe rebenen gefnfïineert/ bat tytftfyin /inguefiie/
met
bemernen/ bat bp benbpanb toatfonberïing^boo^
aïïe
be
toaeren
beboo;en
ontflagen
te
toerben/
en
bat
lianben maft ;ijn / fo bat b? goet bonb noeb een^ Die ban beföabentet ^bmiraïitept baer ober geen
100 bacïbaerg baer aen te toagen : ben l|eere^b*
bocaetfcb?eef baeropboo? anttooo^be/ 3tjn ^rcel? ^ubicature toeguam / pogenbe ooft be Coïïegicn
ban be te^dbmiraïitept
of 't nietoein CoIIegien
lentie
5ó'n bn'ebenbabbe
gecommuniceert
te bebben
bit maren
rep^ocbecen // aï^
gebjupftenbe
be boo^fj.
goet gebonben
/ be bpgeboecljbe
acte /aen
öem te fenben / bocï) fcbnjft bP boo? 50" abbg^/ bneben eenige b?epgenbe tooo^ben / bp aïbien men 't
fc^ip en goeberen niet toilbe ontfïacn. <&p
nonbe bp geen anber geboelen nan ben man l\cfc boo?f5.
toeïfte
bneben
be boo^fs- peeren Staten generaeï
ben / ban bat bP arbepbe om gelb te treetien / bat ttteberom aen ben
üoninft ban Polen/ totbefentie
f)P oon niet ftonbe nerfïaen / toat bmebt be com*
miftle ban &ecfï aen b'anber 30de foube nonnen ban be $lbmicaUtept / en 'trabt ban ben ïanbe/
baerom onnobicF biejaengaênbë I Btfc&eben Öcbben / ben naboïgenöen btiefboénV7nacl)Ve
Oorluchtichfte Konink , wy hoopten vaftelik ïBikfbet
beeïe
mopten of ftotïen te boen / etc. toag gebateect
ben naeft-ïefïen december/ 1580. Cbentoeï i^ be
dat uwe doorl.Majefteyt by onfe voorgaende brie- lfterten
fafte baer bp niet gebïeben / maec geeft be boo£f5. ven voldaen foude geweeft zijn op de fake van Jan Bap- generaeï
23o?nffca niet aïïeen noeïj beftomen be boo?f5. tifta Pelegrin :het welke alfo wy uyt uwedoorluch- aen ben
toecfoebte ioobaeïber^ / maer ooft boo?fcb?tjben ban tichfte Majefteyts brieven , ons onlanx behandicht , ^S^
ben ï^cere ^ecretari^ ban be peeren Staten ban verftaen hebben anders gevallen te zijn , en dat uwe ïen,
i>oïlanD aen bm "BCgcnt <©|teï / om ben feïben 25om* doorluchtige Majefteyt noch dunkt , dat dit fchip,
flca aïbaer in Cngeïanb beöuïpïfö te toefen / etc dacr 't verfchü om js , met alle de waeren , alle geding
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en kennifle van faken achterlatende, JanBapüftaPele- ■ beeft te ontfetten / eenfïactbail OOjTo^C te lliaT.en/
grin behoort vvedergelevert te worden : uwe door te tsoojfïcn op öe goubemementen ban <£5dDerIanD /
luchtige Majefteyt fal't ons vergeven > fo wy , om onfe Utrcctit en (©bctpffel/ o?ö?ete fïcUenoja'c fo?tifi*
jurifdi&ie te hanthaven , fonder welke geene regeringe cecen ban betfcïjcpöen pïaetfen tegen Den bpan*
ofheerfchappye.lang beftaen kan, uwe doorluchtige Oen / en meei* anoece / baet meDe top Oe J^eccen bic
Den lafï beboïen i$ toiïlen laten begaen / en daer ban
Majefteyt wederom vrientlik en minlik met d'hoochfte
eerbiedinge antwoorden: want alfo wy niets meer wen- ttt gelegenDec pïaetfen fo beeïe beröalen/ a\$ tot De
fchen , dan uwe doorluchtige Majefteyt allerhande de- befclj?tjbinge Dec gefcïueDenifte noDïcl) fp / en booj
voiren te bevvijfen , en defelve in alles , behoudens tezfï 't simt De 45?abinne ban M%tut$l toebntoe ban
ons recht en privilegiën , te believen , fo konnen wy De 45?abe ban Sïetoenaet: Den Staten genecacl
geenfins geloven , dar u doorluchtige Majefteyt , gefien Doo? Eautentg fèoïtman bet föecötcn <©octo? / en
zijn rechtveerdicheyd , dat op ons foude willen begee- gioannem (©Uiurn &ectetarinm beeft Doen aenge*
ren , dat tegen de van outs herkomen , en altijts onder- ben / ccrfl bp monDe / enDaet na up gcfc&ifte/ Den
houden ordre van rechten , onfe Admiraliteyt ontno- 6. 2San«acg / 1 590» ïupDenDe al^ boïcöt :
men foude worden de cognitie en kennifle der faken
ter zee in defen deele, voornamentlik alfo de collegien, HEt werden fich die Heeren te erinneren weten wat ï^opofltfe
die over defe faken wij fen, niet korts gevonden en tot
geftalt wijlen der welgeboren Heeren AdolphGra- °a" öe
yemants ongelijk van ons verdacht-en ingeftclt zijn , ve van Niewenaer , Sec. fo wel in den Keulfen als Ne- ggbetral
maer lange jaren in defe landen behouden, en na 't ex- derlandfen krijchs-wefen , uyt goeden yver fich ge- öecjsja*
empel van andereRijken altijts geobferveert.So u Ma- trouwelik en goetwillichlik gebruyken laten , en dat JraIe,iLa,,
jefteyt belieft dien tijt t' erinneren , doe tuflehen de daer door veroorfaekt dat niet alleen zijn Genade , aen fce*"
maer ook der felver nagelaten Graeffelijke weduwe Staren
KoningeÜyan Denemaerken en Swedcn d' oorloge ge- haer
Graeffchappen en Heerfchappen gebloöt zijn ge- {jetocreru
voert wiert , hy fal voorwaer bevinden dat feer veele
worden.
öeffigii.
fchepen met waeren na de havenen fo vanDencmarken
als van Sweden gevoert zijn , ook toekomende luyden
Dewijle nu welgedachte Graeffelijke weduwe daer **«*•
van defe landen, dewelke, fonder dattethen baete, door in de uytterfte befwaringe gefettet , en gelijkewel
fichmet dat recht van neutraliteytof van verbond te haer Genade , door der felver hare verwanten en vrienden (daer van ook eenige in dienfte des Koninxvan
befcheruien, fich daer te recht moften ftellen. 'tSelve
ïs altijt in Vrankrijk, Engeland, Polen , ten tijden Spangien zijn ) fo veel vertrooftinge gefchiet , dat haer
datd'oorlogein fwang gink , gepleecht, fo dattetu Genade verhoopt weder tot land en luyden die de
doorluchtige Majefteyt niét onbillik moet dunken , fo Spaenfe in haer geweld hebben, fouden komen mogen:
haer Genade nochtans wel konnende confidereren dat
wy aen ons genomen hebben, 't welk allen, met d'oorloge beladen zijnde , uyt kracht van 't recht der volke- defelve niet wilde gebeuren , dies aengaende eenige
ren ,altijd vrygeftaen heeft, befonder te dien tijde > handelinge fonder voorweten en confent van de Heeren Staten aen te gaen , fo heeft welgedachte Graeffedoe onfen vyana fo groten gebrek van kooren had , dat
het fcheen dat men met hemden toevoer daervante
lijke weduwe ons opgeleyt en bevolen , u E. Mo» die
te
verftendigen
, en der felven goeden raed en bevorde»
beletten , onfe geheele oorloge foude konnen eyndigen. En u Majefteyt mach dat wel fo vaftelik geloven, ringe daer over te begeeren.
En dienvolgende u E. Mo. wy niet verhalden dat
dat, 'ren wareeenige fchepen, onfe oorlochfchepen
welgedachte
Graeffelijke weduwe onder anderen wel
in de volle zee ontgaen , met Oofterfe leeftocht gelafo
veel
heeft
vernomen
, fo wanneer haer Genade Berk
den ,daer fteels-gewijfe aengekomen waren , veele
's vyands fteden uyt hongers nood fchenen gedwongen ingeruymt en uwe E. Mo. garnifoen daer uyt genomen
te konnen worden fich over te geven : waer door het werde, dat als dan defelve ftad Berk niet alleen neukomt , dat wy ons niet konnen laten dunken , dat uwe trael gelaten : nemaer ook de naeft aenleggende garnidoorluchtichfte Majefteyt ten aehfien van Jan Baptift foenen afgefchaft , en haer Genade Graef en HeerfchafPelegrinyetonbïllix tegen den onfen voornemen fal , ten, fo door het Spaenfe krijsgvolk nu occupeert , ontom dat men dat oude recht , doorover-eenftemminge ledicht , en reftitueert worden foude.
Want nu welgedachte Graeffelijke weduwe niet en
en gebruyk van fo veele Koningen, Princen, en volkeren bevefticht , foude violeren , en fich felfs voortaen twijffelt of u E.Mo. fullen na der felver hier te betonen
een fo ongerechtige wet , tot fo groten prejuditie , gedane vertrooftinge geerne alle hulpeenbyftantbemaken. Maer vertrouwen veeleer dat uwe doorluch- wijfen , daer mede haer Genade uyt defe befwarigheyt ,
tichfte Majefteyt ©nfe redenen overweegt , dit en weder tot land en luyden geraden meugen , fo wollen haer Gen. begeert hebben den opgemelden voorgeheele verfchil van 't fchip en de waeren , waer in
denFifcael feyt, datdennaem van Jan Baptifta Pele- flach nut te erwegen , en imfal defelve in haren raed bevinden worden , dat op fuiken wege fonder achterdeel
grin , maer pro forma , gebruykt en voorgewent wort,
defer
landen
, gegaen werden konde , als dan de midd'ordinaire juriidi&ie van onfe Admiraliteyt fal overladel en conditien voor te ftaen , daer door haer Genade
ten :en wy beloven wederom, dat wy met vlijt verlien fullen , dat alle dilayen en uytftellcn wechgeno- am beften mochte geholpen en verfekert worden.
En wollen gelijkewel haer Genade u E. Mo. hier
men , de geheele fake na de gerechtigheyt en billikheyt , fonder aenfien der perforren , a}s dat behoort , by te bedenken geven : eerftelik dat de ftad Berk buyafgedaen worde : door welken middejiwy achten, dat ten defe geünieerde Provintien gelegen is.
Item dat haer Genade gemael faliger , gemelte ftad
allerbeft 't recht van de oude vrientfehap en trafijque in
zijn geheel bewaert kan werden. En alfo wy niet lie- Berk,als Pantheer bet ter tijd toe des opgerichten Comhad heeft.
promis en bewillich der fequeftratie befeten en ingever hebben , en 't felve verhopen van uwe doorluchtichfte Majefteyt , willen wy God almachtich bidden,
dat hy den felven , zijn Rijken en ons ten goede ,
Item dat de Heer Truxfes 't felve Compromis in'e
lang in gefontheyt beware. In 's Gravenhage den 12. geringfte niet nagekomen, aengefïen defelve noch op
December, i58o.Onderfchreven, U. doorluchtich- hare gemaels klage geantwoordet , noch ook eenich
fte Majefteyts ootmoedige en feer geaffedtioneerde , libel van zijner zijden overgegeven, daer door dan 't
de generale Staten der vereenigde Nederlandfche Pro- gemelte Compromis exprimeert en vervallen , alfo dat
vintien. Opfchrift ,aen den doorluchtichften en mach- haer Genade billikin fulker pofTeffie gelijk haer Heer
tichften Prince Sigifmun , Konink van Polen , Groot- gemael zalig: voor date der ferqueftratie defelve gehad,
hertoch van Littau , Ruften , PruyfTen , Maffau , Sa- weder te reftitueren fy.
Daer by gevoecht dat denHeeren Staten aen der ftad
moyeten , Lijfland &c. Prince van Sevenbergen ,
naefte fucceffeur , en toekomende Konink van Swe- Berk weynich of ganfeh niet gelegen, na dien die Spaenfe fo wel boven als beneden Berk verfcheydene fteden / Foj# f *
den en Gotland.
en befettinge hebben , daer fy na haren gevalle henen
©oojtg igbit faeje ban 1589. gepaffeectnietbet* weder over den Rhijn kunnen en mogen pafleren.

feÖepDenbecaetfïagingen/ fa om De ffoD bantëijn*

Men wil verfw ijgen dat de voorfz. 'ftad Berk met gro-
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en onkoften moet gehouden en geprovianter
werden.
deerrgevaer
Dewijle nu defe dingen alfo gefchapen , en na haer
Genade bedenken die inruyminge der ftad Berk dat
voornaemfte middel is , daer door der felve toe gelijk
ookept anderen haren Graef en Heerfchafcen vanden
Colnifchen occupeert konnen verholpen werden , en
fonder dat ook dieGraeffchap Meurs en HeerfchaftAlpen vredelik niet foude in hebben noch genieten. So
wilde derhalven haer Genade gebeden hebben , dit alles met vlijte te erwegen en der felver vredelijke en
vruchtbarige refolutie wedervaren te laten.
Ten anderen weten u Ed. Mo. fïch te erinneren't
gene onlanx leden de Benthemfe Gefanten van wegen
onthauwinge en afneminge der fchulden , en harer Genade Graeflikheyd onderhouds gefocht en gebeden ,
wat ook uE, M. defelve voor vertrooftingegedaen,
want nu haer Genaden ten hoochften daer aen gelegen ,
dat defelve eygentlik weten moge wat fy desfals eyntelik te verwachten fal hebben. So wort uochmaels be
geert dat u E. Mo. hier over gunftichhk wollen verklaren.
Dewijle het ook by eenigen onder anderen daer voor
gehouden wort dat wanneer de Heercn Staten der
fchantfe van'sGravenweerd( opCleeffen bodem gelegenfich
) begeven konden, dat daer door alle Spaenfe garnifocnen , uyt den Colnifchen en Cle^ffchen Heden en fchanfen (ouden gefchaft werden mogen , en
daer door beyde Stift Kolen , en Vorftendom Cleef in
vorigcr rufte gefettet , ook de Rijnftroom wederom
gefryet, en den commercie haer fterker loop onverhindert cropent werden. So hebben hare Genaden niet onderlaten willen dat felve ook u E. Mo. aen te geven en
tot bedenken hen te ftcllen.

^e peeren Staten generaeï Defe p?opofïtieber*
flaen / en Daer op geDelibereert ïjcubcnöc met Die ban
den föaDe ban !>tate / en Daer op gelet»/ ïjebben De
tooo^. <*5efantenDen is. ^anuatijboojfctfêifteÏDfte
antmoojöe Doen geben / Dit naboïgenDe.
De Staten generaeï der vereenichde Nederlanden ,
gehoort hebbende het rapport van de communicatie
gehouden met de Gefanten van de welgeboorne Gravinne van Niewenaer.

BElangende 't overlaten van de ftad Berk , en na
communicatie met den Rade van State daer op gehouden ,op alles gelet , bevinden defelve van groter
importantien te wefen , fo dat niet mogelik is fonder
vorder preparatie daer in eyntelik te difponeren. Hebben goet gevonden om fo veel mogelik is haer G. te gelieven, gewifTelik en vruchtbaerlik , te procederen,
dat haer Genade fal mogen over d'ander zijde aenhouden om te verftaenredelijke middelen en conditien daer
op de wederpartye foude verftaen de ftad Berk te laten
komen in handen van haer Gen. of dat haerGen. fal mogen komen in onderhandelinge met de wederpartye ,
dien 't felve fal mogen aengaen , om te ramen voor eerft
eene lijdelijke ophoudinge en ceflatie van wapenen,
om alfo met gelegentheyt van tijdede fakete mogen
voorts afhandelen ten gelieve en contentemente van
haer Genade : en al 't felve verftaen hebbende by den
voorfz. Heeren Staten generaeï , daer op geordonneert
te worden na behoren. Gedaen in 's Gravenhage den
16. Januarij, 1590.

<B\c ban Den töaöc ban &tate ïjcbbenöc De <$e?
fanten ban De <0?abinne ban Mmt$ I 't concept ban
Defe anttooojbe gecommuniceerd om öare naDec me*
ningcteberfïaen/ fo fjebben De felbe gefanten Dacc
op aen De peeren föaöe ban&tace een anoer gefcönf?
teobecgegeben/ Daer infp booj eerftDefeïbebeDan*
ïtenbanDatDe Staten generaeï berftlarenDegoeDe
genegentïjept Die Defeïbe ïjebben om toeïgeDacDte
4&jabinne fo bcele mogeïin te geïieben,' maec Dat in't
feïbe concept bpgebaecljt toert/ DatDeïfeercn eerfï
begeren Dat bjeïgcDacl)te<6jabmnebebo?engaenDe
anDec5ÜDe fouöe aen&ouDcn om te berfïaen op toat
conDitie De toeDerpattpe De fïab SSerft fouöe toil*

Ien laten nomen in ïjanDcn ban fjact <j3cnaoc /
Daer op feggen fp / öat öacr öunut öat fulfce bcrltla*
ringe ban De anDere 3ijDe aïrcDe gcfcljtet i$ / namens
lift Dat De fïaD25erï4 toeïgeöacötc 45?abinue netttracl
gelaten fouöe mojöen / berfocljteii Daccom Dat De
boo?f5. peeren Staten De acte naöcr fouDen nnllen
ertenDeren/ in manieren aï£ boïctjt/ te toeten: öat
Öe Jfeecen Staten generaeï om U)elgcDacl[)te<232abin*
ne
gratificcen
/ te bjeDen/ om
jijn teiyatt
<0cn. enDe teboo?f"5.
fiaDte ^erfc
in te rupmen
fjebben
befït*
ten tot alfuïnen recï)t aïg be tnelgeboren ^cece (8?a^
be tot Bietuenaer ïjaee <£enaöe €f)emaei iofl geö»
Die boo^ Date ban De feguefïratic ingeljaö en bcfcrcn
ïjceft / meteonDitie Dat De toeïgcbacètc 43?autnne
De boa?f5- fïaöneutcael faï ï)ouben/ cnöactjetgarnifoenDat Daes in fal homen te leggen Den eeD fa!
Doen ban onparttjDige neutraïitcpt te onDer&ouDcn/
en De intooonDecen ban Dien Den lanDen aen ijave
perfoncnof goeDecen niet te uefcljaöigen/ Dat ooit
toeïgeDacljteaBjabinne in geen IjanDelinge met &eu*
' ïijfte
ïenofconditie
anDerg/banDieneutralirept
fïaö faï obergebcn/
Dan Dat
met met
ge*
/ berïjopcnöe
fUlfte berftlaringe De if ceren Staten generaeï en £5a

De ban ^tate genoeebfaem en getoiftelift fouten
becfeftert / en Defe lauDcn ook geDient 31311 / Dat ooi»
De tegenpattpe Daec upt geen boo^Deel tegen Defe lan*
Den fouDen nonnen fcï)eppcn / gemecht Defe bctoil*
ïiginge ban De ^eeten Staten niet gecffectneect (ou^
De toerDenboo? Dat men ban De anDcrsyDcfuïhere'
Deïijhe conDitien engoeDe bafte bctreïiccrljcptfbuDe
beclnregen öebbcn / en naDien toelgeDacljte 43?abin*
ne ten Soocöfien Daec aen gelegen toa^ / Dat Die Ijan*
Delinge bo^Declih moclic boo^genomen toecDcn / toa^
nocljmacl? Der cemonfkantrn Dienffelih berfoehen
Dat De C peeren ÖaDen ban ^tate Ijace <0enaDc ge*
ïegentïjeptte beftertigen/ enfultte betoiliigingealg
üerfoclit uiojöc gunflelin te acco?Deren / opDatl)aec
<6en. DaerDooi moeite oo^falte ïjebbenDe intentie
ban De teeDerpattpe te gronDelilter te bcrncmcii.
D'alfle
geDeputeer*
De 3[onhï)eer
ban megen §enrift
Die ban ban23?ienen
De ©élutoc in
De bergaDeringe
Der generale Staten/ gaDDe Denn.39anuartj aen
DeÖaDen De^ ^nrfïenDom cDeïDer en 03?aeffcljap^
Entpöen gefcfeeben Dat De <0?abinneban 41Beur^
Doo; Ijace <6efahtcn Den generale Staten gebeDett
ÖaDDeomDefïaD 25ernï)aer gemaeïu/ in neutrale
teptte beniaren/ ober te tbiïlen geben/ en öat Daer.
op Doo? De peeren ÖaDen ban <ètate en Dt boo?*
noemDe <6efanten eenigeonDeröanDeïingcgeplecgt/
en Dat De peeren Staten generaeï gcrcfolbeert fou*
Den Rebben Dat 't belept Defer falie aen Den ilacD ban*
^tate fouDe toerDen gcfieït / en op Dat niemant in't
particulier Daec meDe fouDe beDacljt toei De n / öat
men Die fafte refpectibe fouöe refereren aen De $>?o*
bintten / etc fjier op ïjebfaen De boojfs. peeren üaDen De^ JpojfïenDomé <6eïDeren <6?aeffcöapé^ut^
poen gefcö?^3^n aeii Den i|eere «ZSlüerto llconino/
Cancelier ban<6elDerlanD bero^öcnteiïaeö ban^>ta*
te/enDenboom.23?ienen/Dat fp in fulfte neutrale
tept niet alleen niet en fouDen belcilïigen / maec ooft
De peeren generale Staten om De ixöenen in garen
bnefgementtoneert/enanbere befrenbige oo^falicn
Die fp fouDen nonnen bcDenhcn / Daer ban afraöeu.
5^efe boo?f5. Mifftbz toa^ ïuuöenbe alDu^ :

>

Weerdige, edele, erentfefte. hooggeleerde, und
feer difcrete infonderegunftige mede-broeders en goede vrinden.
WY

hebben uy t Henrik van Brienens brief van den
1 1 . defer, den wy gifteren ontfangen, verftonden
dat der wolgeborenen onfer genadigen Vrouwen Stadholderinneafgefanten,om tot ïhre G.Graef,Heerfchaften, land, luyt en goederen van den vyand ingenomen
des toe vordelijker wederom toe komen, de Heeren
generale Staten gebeden hebben , 4at ihr Genaden ,
daer benerïens die itad Berk uyt kraft eene$ geexpieerden compromiiTes in neutralueyt toe bewaren ingeruymt mochte worden : und als daer op durch de Heeren

31^;^
uan Den
J&aDm
jfcnj^g
&eitet
en^aef»
gutyijen/
aai öen
l^Lje£
«jgiberto/.

5°4
SLconino/
rifcuati
23neneu/
om tig alle
mttöelen
öe iQceccit
£>:%\tc\x
Geuetael
k» Sïaöen
toau jèta*
te af te ras
öcn Dan
tiet betotU
ügeuom
te jtaö
S5crh in
ijanöfctt

Seven en Twintichfte Bock.

ren Raden van State en voorgedagten Gefanten eenigc
onderhendelinge gepleget , en die felve aen de Heeren
generale Staten gelanget ware , dat uwer E. gerefolveert Tolden hebben, dat het beleyd defer fake geftelt
worde aen den Raed, en daer met niemand in't particulier folde verdacht werden, dat men die fake folde refpeclive referieren aen den Provintien , verwachtende
daer op nader befchey t, verneren inhout gedachtes van
Brienenuyt fuerlijken fchrijvens. Waer op wy U E.
na gehaldene communicatien , und genamen een heiligen advijs , met die Magiftraet alhier ( dewijl wy wael
weten dat die ganfche lantfehap niet anders defe fal
verftaen,en doch defe gelegentheyd eeneslanddages
verfchrijvinge , te gefwijgen bykomft und refolution
niet kan afwachten ) ter begeerter antwoortjniet fulne ban
len verhalden , dat eerftelijk of wy wel niet anders geBuer te
fint zijn dan na allen onferen vermogen ihre Genade in
ietieren/ allen billijken faken te bevorderen , en tot den ceren te
omtnneits
traütïryt verhelpen, gelijk wyU E. daerom etlijkemael vlijtig
ceiteït te verfocht hebben , en ook noch doen, dat dan noch ons
luöjDeu,
defe maniere van procederen vreemd en tot grote nadeel defer landfehap en der ganfeher generalheyt bedankt te wefen : daneerftelikfo kunnen wy gene erheffelijke noch beftendige redenen vinden , defes aengevens , dat in dem val daer wy ihre Genade Berk inruymen worden , der vyand alsdan alle de goederen folde willen reftitueren. So daer eerft geen fdvyn
noch befchey t van is, toe dem wan daer fchoon befchey tvan ware fo folde ihr Genade of wy dennen niet
geloven die ons geen gelove denkt toe halden , daerom
folde andere genoegfame verfekeringe daer by moeten
wefen , alfo dat wy noch geen ftof vinden , waerom dat
UE. hem fo veel folden geloven, om daer op te dorvcn handelen , veel weyniger om dit tot den Provintien toe refereren , of hem eenich bedenken te maken ,
und folden U E. daer toe defe reden alleen genoeg wefen dat
,
defe neutraliteyt na allen regtcn niet anders
gehalden kan worden , a.\sfpetiet alienationir , die allen
■procuratorikisen adminiflratoribus verboden is , und infonderheyd inrepub, queeminori puf Ulo aut infanti com■paratur , und derhalven fine legitimo confenfu ifplc
nijftma caufa cognitione , niet gefchicn kan , dat in
defer faken des toe fchadelijker is. Dewijle hieren-tuffchen de vyand die ftad harder benauwet , de
nood der ftad groter wort , en wy met onferen bedenken fuiken ernït niet aenwenden , als gefchien folde,
en de tegenwoordige uyterfte nood verfordert. Daer
na zijn de aengegevene reden onbeftendig, dan ten
eerften wort wael gefocht dat dat aengetogen compromis expereert zijn , overft fulx wort niet bewefen , dewijl eerftelik de oorfake defer expiration ons onbewufl
en wieverre wy hier in adviferen folden, billiks ook
weten moften. Toe dem der tegendeel hier op niet geroepen noch gehoort, und moften viellicht meer daer
bygeintereffeertzijn , item is hier aver noch niet erkent ten
, ware fake dat men tegens maniere van alle
regten, in caufa tam litigiofa ab executione wol beginnen,alfo dat men defe fequeftration in maten als voorfz
met genen rechten noch eeren op heven fal konnen ,
wijders wan Berk fchoon ihr Genade ingeruymt folde
worden , waermit folde fy het bewaren? dan fol het
met garnifoen gefchien ? fo heeft ihr Genade die midlen nietby fich felfs , fol fy die van den vyand nemen ?
r Foi. 10. ) fofolhyineffec"tderftadmeefter worden : fullen wy
dan defelve onderhalden , of middel daer toe geven , en
laten die ftad onder ihr Genade neutrael liggen ? fo wil
dat felve tot groten afbreuk en nadeel defer landen
zijn als hier na volgen fal. Volgens wat der faken juftitie
aenlangt hebben die compromittenten defe ftad met fekere verdregen in handen den Graven van Lycefter lofl.
mem. als Gouverneur defer landen gegeven, die fy tot
ihren koften aengenamen en tot nog toe befchutfet, alfo
dat die Heeren generale Staten niet alleen fequefters
zijn > (onder propter impenfat in rei confervationem neceffariofaüas , daer aen jus retemiovis hebben , und fchadet hier tegens niet dat defer ftad buyten onfere Provintien gelegen, dewijl fyhier-en- tegens ook buy ten des
vyands , die fich dan der felver wael aenneemt, und folde dit argument eer wy de ftad in fchut en fcherm aen-

namen, etlijke maten plaetfe hebben gehad, en niet ml»
daer wy en de vyand fo vele om gedsen hebben, und hy
balde daer voor uytgemattet is, men mach alfo zijne
[oern en clientes die men cenmael in zijne fchuts genomen heeft in tijd der nood , noch met rechten , noch
met goeder , ja niet met halver eeren verlaten, onaengefien dat cenige fulx voorgeven , voorwaer wan wy die
ftad fo uyt onferen handen gaven infonderheyd nu fy fo
benaut is , fo follen alle verftandigén met recht het daer
voor holden , dat wyfe niet den compromittenten gereftitueert , fonderdurchnooden vertwijfelinge om te
ontfetten den vyand ingeruymt en verlaten hadden.Wac
eer da: felve ons wirt zijn, wat confequentie 't felve andere belegerten fol maken, die gedenken follen, dac
men dergelijken uytviuchten meer folden konnen
pracliferen , en daerom niet follen willen ten uyterften
halden , gaven wy U E. toe bedenken, ja wen dit alleen den van Berk voor quame, folden fy niet oorfaken genoech hebben ,gelijkvals te denken? men behoort inrepublica fulke machiavellifche pretexten van
eeren niet voor te geven, t;ot fuiken groten en gemeynen onheylen , en fchanden der felven : alfo dat hier
uyt blijkt dat wy met genen eeren die ftad konnen verlaten of
, neutrael maken. Wat nu wijder de fchaden
enpericulendie men hier van tot noch toe gehad en
noch hebben, ook in toekomenden tijde fullen hebben toe verwachten , woe vérn men de voorfz. ftad
ontfetten folde willen , als namentlijk dat der felver
ftadsgarnifoensonderhaltffo veel koften , dat de provianderinge met gewalt en groten gevaer onfes ganfchen legers fo menichmaergefchien , en men billix
niet meer aventuren folde , als dat daer geen gewin toe
verwachten were, en dergelijke dingen meer,&c, moeten wy wel bekennen dat defe laften , fchaden , en periculen groot en exceffijf zijn, averft wan wy hier tegens bedenken dat defelve op des vyands zijden wel
groter zijn , en gelijke wel niet ophoert, waerom folden wy dan na geven ? U E. weten ten aldereerften
dat de vyand naeft de drie naefte jaren vaft continuelik
voor defelve ftad met zijnen groten gewelt gelegen »
und als fy gemeynt ten aldernaefren geweeft te zijn , fo
heeft der liever God hem verfpottenen de bedrukten
als een recht nood helper ontfettet , und daer toe den
vyand jammerlijken om den kop geflagen. Denkt wat
koften,fchaden en fchande hy tot nog toe daer voor ge*
leden, ja meer als voor eenige ftad defer unieerten Provintien,daher fy hem numeer fo een fchiïcken is,dat hy
niet meer met gewalt , dan alleen met honger fy dar£
aengrijpen, und is niet wonder dat der vyand noch niec
op hoert, fohy wal wetet hoe veel hem daer aengelegen , dan eerftelijken is defelve ftad een oorfaek dat hy
alle de fteden , huyfer , fchanfen , en oorlochfchepen
des overquartiers , vermogens hier by gaende aentekening met fwaren garnifoen moet befetten en bewaren i
ten anderen , dat alle des overquartiers Maes en Wael,
over der Mafe der Graeffchap Moers , ja des Stifts Colen,Cleef undGulik platte Landen door zijn eygen
krijgsvolk verherget, en de contributiones der felver
hem onvruchtbaer gemaekt worden , die hem funft mit
alle ftuer groot voordeel aen geld,amunitie, proviande , menfehen en peerden , dienften doen konnen, daer
toe noch kommen die licenten , commertien en diergelijke nuttigheden en profijten : ten derden fwijgen wy
defwareen lankwillige belegeringe fuiken legers als
hy uyt de voorfz. voor Berk gehad heeft , wan nu hier*
en-tegens hy Berk mochte krijgen , of alleen in neutraliteyt der maten brengen , dat hy fich daer van niet toe
beforgen folde hebben , en alfo alle of het meeftendeel der voorfz. Garnifoen lichten , en defelve by zijnen tegenwordigen leger brengen muchte , toe dem
der voorfz. Landen van Colen , Gulieh , Averquartier,
&c. mitinlegerong verfchonen , und die contrtbutimes
der felver ruftelik ook alle licenten ontfangen, die
vruchten der felven zijnen leger nagefuert , en de dienften der menfehen en peerden fich toe nutte maken
mucht , damit toe velde kommen , of onfe Steden belegeren ,zol dat felvige ons niet fwaerder vallen als nu
Berk t'ontfetten ? und is noch hier aen niet gelegen ?
damit wy den vyand fuiken vordel geven , en ons ken
fui-
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ken lade op den bals halen, dat wy beforgen datwy
beter vuelen werden als nu eenige fien of gelosis dan
ven willen.
Het is een voorgevens Tonder nadruk dat men ons
wil inbeelden dar de licenten op den ftroom hier
'fiorieren , en de tolmee ophoeren, die commertie
len wederom eenes grooters inbrengen Tolden , voorwaer die dat meynen bedriegen iïch Telfs , of wollen ons bedriegen , Tolde der Spangiaerc To lange
deTer krijg duret , daer hy hier, in Vranknjken al'lenthalven To veel te doen heeft, Tulke middelen uyt
zijnen handen geven ? is 2ijn natuer ook yetwes
aver toe geven : infonderheyd daer geld van komt?
felfs heeft hy niet oorTaken genoech van alle an-s
dere cefiierten , ja in tijden des alderbeften vreden
dat hyzijnordinaris garnifoenen , 't welk hy doch als
dan aldaer Tolde willen halden, daer met onderhalden. Dewijl dan hier uyt genoechfaemblijket (dat
die fake naihregelegentheyt toe erwegen de tijd niet
lijden wil ook u E. daer Telfs beter Tullen weten na
toe denken ) dat het aengerogene compromis na rechte
niet expireert is. Toe dem dat met geenen eeren,dienft
of profijt der landen de ftad Berk kan verlaten werden,
und hierentegens wat vordel daer tegen den vyand
niet alleen gewinnet, dan wie hooch Tchadelik en befwarelik dat Telve derganTchergeneraliteyt eninfonderheyt deTen Furftendom en GraefTchap , ook der
van Over-yiTel en daer na ook den overigen twee ProVintien zijn wert. Als verToeken, vermanen en bidden wy u E. hier met ten aldervlijtichften dat Ty in Tulke neutraliteyt niet bewilligen wolden , dan veel meer
Op gemehe en meer andere beftendige oorTaken (die u
E, Tullen weten toe bedenken ) die Heeren generale
Staten daer van afraden , en harer E. hier tegens ten allervlijtichften bidden , vorderen , en aenhalden dat Ty
alle raetflagen en middelen daer hennen wollen aanwenden en keren , om de tegenwoordige gelegenthey t daer het water alhier van allen Ys heel klaer is , en
verhopentlik groter en waffender water vanbavente
verwachten > waer toenemen , offo vermrer E. omrners der andererProvintien befcheyt wolden verwachten ,dat doch hier-en-tufTchen deTe jegenwoordige
gelegentheyt niet opgehalden noch veifuymet werden, als wy u E. dat Telvige ganTchelicken toe vertrouwen ,und daer u E. ihr Gen. met andere middelen tot
reftitution ihrer patrimoniael goederen kunden verhel
pen , daer toe willen wy u E. hier mede am vlijtigften
verTocht hebben , mer bevelen des Almachtigen , gefchreven Arnhem , den if.January, 1790. (dat was
na den ouden ftijle ) onder ftond aldus, uwer E. goede vrunden en mede-broederen , de Raden des Furftendoms Gelder und GraefTchaps Zutphen, en was
ondertekent
Slupkerch.
Het opTchrift was aldus : den wirdigen , edelen,
erentfeften , hoog-geleerden en Teer diTcreten Heeren
Elberto Leonino, der Rechten Dofltern, Cantsler van
Gelderland , en verordente Raed van State , en Henrik
van Brienen , de allle der gedeputeerde van Veluwen,
in de vergaderinge der generale Staten,&c. onTeren in(onders gunftigen medebroeders und goede vrunden.

3[n öcboo?f5 mifTibe ïag feltete ce buïïe ban aente*
fteninge ban fïeben en plaetfen bie De bpanb om
25erng tüiï bcfettcn moet / baec ban in be boo?f3.
mijTïbe mentiegemaeut toerb.
«n piaets

fenoteges
fUtlineect
to02Ö2U

öatüan
tosgenöe
«jèuaenfe

iefetgcs
tjoitem

Maeftricht, Venlo, Stralen, Wachtendonk , Rurmonde, Bon, Meurs, Alpen, OrTou,Burich > Gnve,
Nimmegén , Blyenbeek , Middeler , Cracoa , Betbur,
Beek , Eger , SchanTe voor Rees , de Graef by WeTel,
Krieckenbeek, WeljterHorft. Behalven alle kleyne
TchanTen en huyTen, ook de negen Ofcrlog-Tchepen.

3[nbeboo?f5. iBiffibe ïag noeïj een cebulïe / in*
Ijoubenbe in fubfïantie Dat een Ccomfïagec tian ben
ten teqatt
bt ban öe bpanb tjenïupben aengefcfijebcn ïjabbe / bat bie ban
ftaü &nits 23etn op fonbarïj leftleben (bat toa£ ben 21. nie<
becJu
toen fnjle ) ben Önnfïcoom ban üoben af?' buceft eenfge {jepmeiijae toefïanberen / etïpe Öagge / Certoe
en anbece pjobifïe toe fcüeep in geacegen Dabben/ en
I V. Deel.
moeien
too?ö2n

m

Öoctoel bie ban Mentg'tfcM öaübén gepookt tt
beletten / fo toacen bie ban 25e rft geltjnetoeï tic fïecu*
fïegetoeefï en babbeu baer obecetüjtt boetboln ban
ben bpanb gefïagen/ en ben 3Luptenant ban CatntiïD
gebangen/ baec toect noclj bp geboecöt bat ben feïben
(Ccomfïagec bien nacïjt albaet tn be ftab toa£ getocefï
en geeramineett bpben ^eeteban Hoencn/ en bat
befelbe baec bp gepecf5fïeerc/en noeïj bp gebocgt Dab*
be/ batljp baec upgcfïaenf)abbeaïs> Die tijöingcbeii
<6?abcban Msmwlt binnen <6elöec ujojDeacnge?
bient/ batbiebaec op met toomigen gemoebcöaö^
be gefept/ bat i^ be^ 45?aben ban ben 23?oe^ Ijanbeï/
boe!) btent bit (f^öbenfe ) in allee frilljcpt gcljouben
te toojoen/ opbatbelptjfïngebecfïab ijm boo^niet
bjerbe gecetacbeett : ban m Itan niet bebinben bac
bitfonbegefcöictsón/ macegeïobe eet bat bitbpbe
toebecpaerpe uptgeftelt en bccfïert i$ I alfo th tet con=»
tcarie bebinbe bat be boo^. belegerbe ban Serïi on* .
trent bcfe tijb feec benant 3i|n getrjcefï/ en bat febett
bie tijö bat be <6?abe ban Man$U \t be &e&anfc boo?
Ï5ee^ m liïceg/ baec geene bictuaïie meet in genomen
en is. ^oct) toiïicn bjebetom ten piopoofi aosnen*
,^aet bat iiefe bneben geïefen tparen/ fo in be ^ta*
ten genecaeï / al^ Öaben ban ^>tate / 5jjn baec ber*
fcOrpbcn opinien geballen / obetmit^ baet toepnig
ïjope toa^ ban $5evh te ftonnen ontfetten / fyoetioei
eenige meenben Datbcttocï te piobianbeten tnate/
enbaectoetbeobeeflag gemaent cmVtfeïbcfepjobi*
anbetenboo? acïjt maenben / bemijle men bebonben
|)abbe / bat benofien t'eihen^ fo Dooch liepen/ bat
men niet toifil)oemenbe pennningen binben foube/
en Ijabbe n be staten generael informatie boen m*
men aen eenige bie alle De grlegentlKptbecfïromen
ban €oïen of op ^o?b?ecljt / en op ^ebentet beftenc
maren/ en ooh bp^c'öenn lange m Xsie quacticten
gebient
toetbengefcf)ieben
bp cem'ge banboben
gefuflineect/
bat
i)U ïjabben
tod foube/ tnnonnen
en
oor ban beneben: mefenaeuttoee mibbelen banbo? ïïet&mi
ben/ te toeten ban <£oïen/ enboo^beïïoecj petfee* g^SrH
teïp aentoijfenbebe mibbeïöoe beeïbolr / fcl)epen SöeS
cnaheu/ bie men foube morten gebmpiten / Doe en tebtmta*
toaec men I)en te machten ftebben foube / en be mcrfle lmau
pericuïen (otiben toefen / en Jjoe men befelbe boojïtos
men foube nonnen : toefen ook aen / bat men 't ban
beneben boen foube mogen met tien feïje pen ban oo|«
loge / en baec toe te bate te nemen be bier fcfjepen bie
boben lagen / en foube bp eïh Tcöip moeten bpgebocgt
taojben een %acfyt om bc pecfoncn te falbeceu/ bp aï=
bicn baec eenige febepen ban oojïoge in b e gronö ges
fo bele fameceufen al?» C Fo1, iri >
mocljten
fcöoten
men foube
toillen too^bcu/
beiaben met
metgoebeten/ biemeuin
23ecft foube menen te brengen/ en foube toaec geno«
men moeten fnn een IDcfïen of^oo?b toefïentoinö/
enljoetoelbaec tocïceniel) perijheïin gelegen foube
3ijn/ foubet moeten gcabontupjt fijn/ en toajsgeen
appacentie battec obec ttoe of D?ie fc&epen ten alöec?
uptecfïen fouben mogen gefeïjoten toojben / be cefte
beuchomenbe/ foubemen iï&ctli mogen pjobianbecen
en ontfetten / ban alle toeïhe geïegcntlieben/ bctoijïe
bie boe niet in 't toecfe honben geficlt toerben/ top om
ccbenen / niet bojbec fpjefeen (uilen. &ieban «6eï?
berlanb
feecbert
becfoeïtban
/ baiaSBecn
te
fïclïen toacen
in banben
ban tegen't
be <6?abinne
ffilcuv$/
op be eonöitic alö bp hare gefanten toa^ gep;opo«
neect / om be rebenen in be boo^. miffibe bcdjacït,
^aecjegenjS meenben eenige bst ($et betcc toace ge*
toceft/batmen 't alfa bp accoo^t in neutcaHtept hrcegt
ban bat ïfec ben bpanb innemen foube: bie ban ben
Ï5abe ban ^tate baec abbij^ geb^aeeftt 3tjnbe/ boo|
be Ï5aet^l)eecen ©alft en Ücentfma bebenboo^ant*
tooojbe feggen / bat tjet ben Staten genecaeï / ert
niet ben tob toetjuam met be <0jabinne ban Bieu*
toenacc te Ijanbclen / en bat \jet in jjare mac^t uiet
toaec be <6?abinne contentement te geben / en 't lanö
in 't gefjeeï te befjouben : fomma baec toevbe goet ge*
bonben bat men be fane aen öe ^obintien bzengen fouöe / en becbec befejjept ban befelbe bcctoacljten j
fijn Ccceïl. meenbe men beljoo?De bateïijch te tcïoh
becm opbefebefonbecebabelijhe cntfetfmge of p?o*
© ö
bisn#

i5Spt
;ö6

Sevcn en TwintichfteBoek.
bianberen ban SSerït / en bat ÖP met bccfc&epDen , ®c peeren Staten ban Rolland fjebben goeD ge*
&rijg£-obccfïcn daer op ïjaDde gecommuniccect / en J bonden Defe naboIgenDe o?D?e te fiellen opljetop*
becfeftect toa£ / Dat fu aüe$ gebult ïjabden/ en meen* treeften ban Ijet bolft ban oorloge enbecanDecinge
DC3!ju£jeecHcntic/ Datmcnïjet ban beneoen / met Dec gacnifoenen/ fo toanneec 't felbe te toatecmet
no?!ocï»fc(Kpen optoaerts? befoeften fouDe / maet Die foude mogen toerden gedaen in 't Doo?tcecften/ en
ban de ?Hdmicaïitcptcn Daec in ooft ftoacigljept ma* pafferen ten platten lande.
ïienöe/ om De oojlócljfc&epcn te equipperen uptDe
middelen ban De ïicenten / Dat fulr ten ftofïc en bp De
E Ridderfchappcn , Edelen , en fteden van Hol- <©jö» \$
De?
gcnccalitept fouDe geDaen tuojDcn / en gcDuecnDc
land en Weft-vriesland, reprefenterende den Sta- 5e^Lat.ea
fe Difpuptcn/Daec op Den xi.^anuacij nocï) gebelibe* ten van den felven landen , aenmerkende dat tot dien- 1^1/ oïn
reect ujoiöe / en Dat De ontfettinge noclj niet ge* fte en defenfle van den lande, de laften en contributien, onDcc^óu»
noecï) gepjepaceect toa£ / fo quam Daec tijdinge fo wel ordinarife als extraordinarife daer toe nodig jjJjJ*L
Dattèc noclj i4ooSpangiaecDcnna boben bjaren ge- ïijnde , fo wel ten platten lande, als binnen den fteden fn t boo?«
nomen/ en Dat De <0?abeban Jlfêangfeït (Dctoelftc gedragen en gegeven moeten worden, tot betalingeen tteckmea
onderhoud van den krijgsvolkeen andere grote koften jSaSL
nuinpïaetfc ban Den jlfêacquijg ban ©atcabonal
Daec toag commanDerenDe) Die banSSerft fcccljert en laften , en dat fulks voortaen met goede ordre en op- ten ttn
benaube / en alle plact fen Daec men noclj fouDe mo* licht in 't optrecken van eenig volk van oorloge of ver- platten
gen Dencbjehcn boojficn/ enfo uefetfjadbe/ Dattec anderinge van de garnifoenen , fo wanneer 't felfde te JJJSJJJ
geen tocrj) noch miDDcï toa£om befelbe te nonnen water niet gedaen fal mogen worden in 't doortrecken 't felbe te
ontfetten/ fo Ijcbbcn De (tëouberneur/ (^becffe en en pafferen ten platten lande , d*ingefetenen aldaer niet toaternirt
Capitepncn /na bat fpbe Staten gemcael Daec ban meer als binnen den fteden behoren befwaert te wor- JJentoê*
ooit geaDbecteect ftaDDen/ metDenanDecengeDeli* den , ten eynde de laften en contributien voornoemt ben»
beceect / Detoijle fp atïeg gebjeft IjaDDen / en niet lan* eenpaerlijk mogen worden gedragen , hebben de Staten voornoemt verklaert en geordineert , verklaren
gec en honden honden/ Dat fyfouden fïenoffpeen
ecrlift appoinctement fanben nonnen benomen/ Daec en ordineren by defen, dat voortaen geen volk van oorloge ten platten lande pafferen fal op de patenten by of
op eenDjacötelift gcrefolbecet SijnDe / fo fjebben fp
berfocl)t in öanDelingemetDen <të?abeban |0ang* van wegen zijne Excellentie verleent , 't en zy met conduite van een Commiffaris van de monfteringe , die gefeit te t reben. 3&aec toe fo toerDe ban toegen tjet gav*
nifoen Den 30. januari) gecommitteect / g|onn*
houden fal zijn 't felfde volk van oorloge in diligentie
Öcec Scgndban <Do?t J|eereban 3£o?t/ 43oubec* te doen pafferen ten platten lande , fo wanneer defelve
neuc Der feïber Stab / Scent föefl Capitepn / 43uil* te water niet fullen mogen worden getranfporteert , en
ïiamelBufeï Eieutenant/ en &ans$<$?ubee©acn* fo wanneer 't felfde volk van oorloge binnen eenige
of plaetfen van vivres in 't pafferen vaneenige
Dn'cö / banlBangfelt
en Ijcbben epnteïin
met Denenobernomen/
boomoemDen dorpen
dorpen fal moeten worden verfien , en fullen defelve
<ï5?abe
geaeco?Deect
Dat fp De fïaD obec geben fouDen in sfjne Ijanden / niet verftrekt mogen worden dan ter ordonnantie en
en npt De flab 23ecft treeften Den 3* jpebmarij/ op onder behoorlijke recepiffe van de voornoemde ComDefe naboïgcnDe conDitie : Dat tjet <0armfoen ten miflaris , inhoudende de fomme daer voren de voorfz,
boo?f5< Dage met bliegenDebenDelen/ mettromme* vivres fullen zijn gekoft, en van de uytleveringe van
{enen pijpen / bjanDenDe ïonten /geladen rocr£ / en dien, om't gemeen land te mogen ftrecken na behoren,
Roegefcnin Denmonb/ tnetbaggeenbagagfefouDe waer van den felven dorpen en plaetfen ordonnantie
upt treeften / en fouDe tot Ijacc gelepDe en gerief Öeb* verleent fal worden opdenOntfangervandeverponbensofcijepen en fc&unten/ met beljoo?liH conbop dinge van den felven dorpen , om op de voorfchrev en
tot I^efel toe/ Capitepn 3£abiD Sopec fouDe fonDec ordonnantie aen hare contributien t'elken gekort te
cantfoen log gelaten too?Den / en boojtg alle geban* worden als na behoren. Gedaen in den Hage onder
genen tm bepDen Jijden: De Bojgcren ftregen ooft 't zegel van de Staten voornoemt hier op gedrukt , den
een ccDeïift goeD accoojt / namentlift / Dat alle De 24.. January , ifoo. onderftond , ter ordonnantie van
gene Die in De fïab bïijüen toüben/ Dat b?pelift Doen de Staten. Item, noch lager ftond ,
C. de Rechten.
mochten / en Ijace gotDecen bebonDcn fouDen / De
gene Die toilben bectceeften/ fouDen fjaec goederen
3&en 20. gjanuarp Ijebben De peeren Staten ban
en inkomen mogen beljouden en bolgen / en Die toilDen fouDen tijdljebben 6 maenDenomDietemogen Rolland gearreffeert feftere infiructie boo? De ge*
committeerde föaDen ban De peeren Staten ban
toceftopen / Doel) Dat De gene Die Daec toilben blijben / ^olïanD
en 3©e(l bjiegïanD ncbenó fijn «Hcccllens
fonDec feïjandaeïof ecgecniffe te geben / fouDen moe* tic I om gefïadig te befoingecen al^ ïiaden ban
ten leben / en alfo toert De boo;f5- frad ban ftijn* Staten Dec boojfeïneben lanDen neffen^ fijn «Ör*
beeft na lange belegecinge/ endoojyongec^nood/ cellentie
/ en Dit boo? Den tijd ban een jaec/ beflaenDe
obccgcgcben / De folDaten Ijacc eeclift en bjomelnftcn
(FoL » a* )
tot ten nptcclïen toe gequeten !)cbbenDe / fo Dat Den Defelbe infiructie in ^^ poincten aïjS bolgt :
«Ctfabc ban .iBan^felt nomenbe in De (lab / l)em IN den eerften fullen de voorfz. gecommitteerde Raden gehouden wefenvan den gehelen ftaet engelcfeec toa^ bectoonDecenDe / Dat fp ftet alfo tot Den np<
tecflen toe {)aDDcn tegen geljouden : Die ban <$clbec? gentheyd van den lande , en van alle occurrentien te
ïanD cefteiiDe Ijet bering Dec boo;f5. flabfecr groot houden goede correfpondentie met fijne Excellentie s
boo? l)aer p?obintic / geïijhmen upc Den bnef ban De den felven getrouwelijk tot des gemene lands welvaren
peeren ïtaDen De? JF ucflenDom^ <6eïDec / en <B?acf* helpen raden enadviferen , fonderop het particulier
fcjjap0 Eutpben |)iec bo?en berljaeït/ genoecöfien van eenige quartieren of fteden hen felven of yemand
ftan : maec anDece en efümeecDen l)ct beclie^ ban Dec
't gunt 't gemene befte foude mogen verhinfelbe/ boo; De (^enecalitept fo gcoot niet/ omljet anders deren(te) infieh
ofte letten , en fullen hen tot dien eynde
groot garuifocn Dat men alDaec gefïaDicö gouDen vinden al om ter plactfe daer zijne voorfz. Excellentie
ïnoft / en Dat Defelbe flaD gelegen toa^ bupten De wefen fal tot dienft van den lande.
torrcenic[)de pjobimien / en Dat men Defelbe met fo
i, Sullen gehouden wcfen te vergaderen tot allen tijgrote ftofèen tnafl Ijonben, en telftcno met fo grote
den en plaetfen als fy luyden tot dienfte van den lande
periculen bictualiecen / en Dat boben Dien De&paen* fullen bevinden. ^lodich te wefen , en voorts als zijne
fc boben en beneden SSecn / na Den gelieben / Deen en Excellentie 't felve goed vinden fal.
toedee ober Den töijn ftonDen paffeceU : toeïfte quefïie
3. De gecommitteerde Raden voornoemt fullen fpecialijk
daer op letten , dat des voorfz. gemene lands geift totjfec/ en in '^ILand^ faften meecDececbacen/
rechtighedenvryheden
,
, privilegiën , en couftumen
ïateoojDelen.
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werden geconferveertcn onderhouden.

ÖHnbecCït bVIten öet
VeteenlCfjt^eecLanD
ge* ' 4. Sullen beforgen dat de voorfz landen , quartieLegen
/
ren en fteden van dien , in goede rufte , eenigheyd,
fulx
Weet na Lang en f Wacc beLeg DeVc MangfeLt In* vrede en. welvaren gehouden mogen worden en over

geCregetn

Vervolg der Nedèrlandfe Oorlogere
16. Sullen in hare befoignen houden die ordre dat
fulx gcauthorifeert wefen , om den quartieren en ft evoor al af-gedaen fullen worden, de faken van den larri
den, micfgaders allen den Krijgs-overften , Cornel- de
en den ftaet van dien betreffende-, daer na van de
len en Capiteynen in dienfte der voorfz. landen wefen- quartieren, fteden, dorpen
de , onder den welken eenige om ufte airede opgeko- laetften van de particulieren. en collegien, en tea
men is , of noch foude mogen opkomen, by fijne
17. t)ie vanden voorfz. Rade nochteyem2nd van
Excellentie ais Gouverneur enCapiteyn generaelder
voorfz. landen te doen befchryven en by alle goede hen-luyden fal hem niet maken comptabeldcor de admiddelen defelve te accorderen en vereenigen fo verre rmniftratie van eenige vivres, munitions > wapenen
fulx doeplik is,fonoer da: fy nochtans dies-aengaende, of penningen, maer fullen 't felve laten totlaitevan
of in eenige andere faken yet fullen mogen doen tegens de Commifendaer toe geftelt of noch te ftellen, uytde gerechtigheden van den voorfz. landen of fteden. gefondert in fecrete faken die fy ter ordonnantie van
5". En fulien ook hebben te letten , dat alle ordon- fijne den
Excellentie
beleyden. t' famen of door yemant van hen-luynantien op 't feyt van de juftitie en politie van den lan18. De gecommitteerden van de Staten fullen in 'c
de gemaekt, aiom onderhouden en achtervolgt wervoorfz.
collegie altijd vry acces hebben , en d'Edelen
den, ten eynde d'Ingefetenen van de voorfz. landen
goed recht gefchiede, en onder goede politic geregeert en gedeputeerden van de fteden niet wefende van 'c
voorfz. collegie , en hebbende yet van haren collegien
mogen worden.
6. Sullen beforgen dat alle exadien en concuflien van te proponeren fullen acces hebben in den felven Rade , en haren laft aldaer mogen openen , ten eynde daer
de Officieren van den oorloge , mitsgaders de exceffen
op
gerefolveert mach worden na behoren.
van de foldaten geftraft worden na behoren.
19.
De voorfz. Gecommitteerde Raden fullen haer
7. Item dat behoorlik en met alle rigeur werde geonthouden
in den Hage, als ordiharis plaetfe van de
procedeert , jegens den genen die bevonden fullen
refidentie
van
fijn Exceilentie, metdegagie voordeh
worden yet voor te ftellen dat tot meuyterye , verraderye , feditie en oproer , of anders tot nadeel van den genen uyten ftaet van de Edelen, in 't felve collegie
lande foude mogen ftrecken.
gecommitteert wefende, van 1200 gulden 's jaers,
en
de andere van Soo gulden 's jaers ; en als fy buyten
8. Sullen ook hebben te letten, of uyt eenige doleanóf
binnen Holland in commiffie reyferi , fullen fygetien en klachte van de quartieren, fteden of dorpen
tracleert
worden boven de reys-koften , die gene dié
van de voorfz. landen , eenige veranderinge , vermeer- uyt
den ftaet van de Edelen is gecommitteer 3 gulden ,
deringe , of verminderinge in 't ftuk van de juftitie we- en
d'andere 's daeghs 2 gulden.
reldlijke ofkerkelijke politie notelijk fal moeten geDen
9. February 1^90. isby de Staten voornoemt
. fchieden,daer af fy behoorlijke notule fullen maken.en
den voorfz Staten rapport doen om^daer op gedaen te
gerefolveert, dat de gecommitteerde uyt de Edelen incommiffie reyfende getraeteert fulien worworden , als des lands welvaren fal vereyfehen.
het
alle
dat
9. Sullen generalik hebben te beforgen
den boven de rey^-koften 's daegs tot vier gulden en de gecommitteerde uyt den fteden tot %
geneby.cien vooifz. Staten op *t ftuk van de juftitie,wegulden 's daegs.
relrlijke'^n
kerkelijke
politie geordonneert
en vor20. Item fullen tot Secretaris gebruykenby provider geordonneert
faL worden,
geeffeétueertis, werde,
en de Staten doen behoorlik rapport van 't gene ge- fie Johan MJIander^ Secretaris van fijn Excellentie ,
effe&ueert is , en noch te efVe&ueren ftaet»
en beforgen dat hem een of twee góéde klerken vaa
10. Item fullen by arrefte hebben de kennifle en ju- den voorfz. lande bygevoegt werden.
dicature van alle gefchillen , procederende van . 21. En fullen een deurwaerder gebruyken tot de
de gevangens ter oorfake van de oorloge , pryfen of gagie van 20 ftuyvers 's daegs binnen de ordinaris
buyten by den foldaren te lande gehaelt en in de voor- plaetfe van de vergaderinge , en buyten de ordinaris
tot 3 ö ftuyvers.
fchreven landen gebracht, met alle 't gene daeraen plaetfe
22. De voorfz. Raden fullen alléerilik diehen vóof
dep? ndeert , daer in fy gehouden (uilen wefen , eenen
yegelik recht en juftitie te doen , gelijk fy in confeien- een jaer , en voor de expiratie van het jaer fal op de
cie en volgende de ordonnantie en placcatendaerop continuatie van den Raed en deperfonen in den felgemaekt bevinden fullen te behoren , fonderdatfy
ven dienende , by den Staten gelet en gerefolveert
worden
na behoren , en in gevalle van continuatie ,
hen anders de faken van de juftitie den hogen en provintialen Raden , den gecommitteerde Kaden van fullen ten minften twee van defelve perfonen verandert,en andere in hare plaetfe gecommitteert worden.
Staten , den collegien van de Admiraliteyt gerechten
2?.. En fullen beloven en fweren den Staten van
van landen, fteden, heerlikheden , dorpen, en andere competerende , fullen onderwinden.
Holland en Weft-vriefland, gehou en getrou te we11. Sullen mede beforgen dat de fterkten en fortrefien
fen ,en dat fy hun fullen reguleren na dele inftru&ie :
alom binnen Holland en Weft-vrieiland ongemaekt , en in allen faken ten meeften dienfte van den lande helgevordert en onderhouden mogen worden na behoren.
pen adviferen en refolveren , fonderaen te fien eenige
12. Sullen insgelijks bevorderen dat by fijne Ex- quartieren of fteden hen felven of yemant anders van
cellentie defteden en fterkten van de voorfz. landen
haren vrunden , magen of andere, (in 't gene de gememet goede garnifoenen bewaert en befet gehouden
ne fake foude rnogen hinderlik wefen) m2eralleenlik
werden, en dat defelve garnifoenen dikwils veran- voor ogen hebben , het gemene befte en welvaren van
dert werden, doende onderhouden, in 't gene van den landen , en dat fy niet ondecken fullen de commuden patenten de ordre en refolutie daer op by den Sta- nicatien , deliberatien ofrefolutienin 't voorfz. colleten airede genomen en noch te nemen.
gie vallende, die fecreet behoren gehouden te worden;
13. item fullen houden goede correfpondentie met noch gedurende haren dienft yemant anders als den
het collegie van de gecommitteerde Raden van de Sta- Staten van Holland en Weft-vriefland ten dienfte ftaen
ten voornoemt,
of van yemant eenige penfioenen , giften, of prefenteri
14. En op alle occurrente faken den landen aen- by den befchreven rechten verboden , directelik of ingaende , en niet wefende den Staten gereferveert , of diredelik te ontfangen , en voorts alles tedoendac
die van de Admiraliteyt fpecialik by hare inftruclie be- goedeen getrouwe gecommitteerde Raden van Staten
laft fullen
,
fy ten meeften dienfte en welvaren van den voornoemt fchuldig zijn te doen: alles op alfulkepe-*
nen als na rechten daer toe ftaen.
lande met fijne Excellentie adviferen en refolveren.
1 v Item fullen niet refolveren dan in prefentie van
aen hen d'interpretatie"
het merendeel van de Raden in loco wefenfe, en de van24.
alleEnde referveren
duyfterhedende Staten
en tvvijfelachtigheden
die uyt
depefchen van importantie fullen by een van de Raden
defe inftruftie fouden mogen ryfen, en ook d'amplia'worden geparapheert , en uytgegeven op den naem tie, verminderingeen veranderinge van dien , gelijk
van fijne Excellentie , als Gouverneur en Capiteyn ge- fy-luyden ten dienfte van den lande bevinden fullen
ncrael van Holland en Weft-vriefland , en de Raden te behoren. Gedaen in den Hage den 22. Janua. i^o,
van Staten der felver landen, nefrens fijne Excellentie onder ftont, ter ordonnantie van de Staten , en was
ondertekent
C. de Rechtere.
gecommitteerd
'
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<&m 1 2» fattuatp 1 5 90. fytbhm öe peeren toan fóenenïmra / SMfjan Pauli/ m mep=

nier Cant/ gecommitteerDe iftaöenban i|oïlanö en3tëefï-b?t££ïanö/mffen$fi)n trxttl.
aen De peeren graten baa Rolland ober gcgcbcn Defe naboIgenDeremonjtrantie.
DE Staten van Holland fullen alle devoir doen ten \ A%fo De intïtnïatic ban De infleuctie Op mijne $ee*
ren De&taten ban#}QÏÏanD Den gccommitteerDen
eynde alhier verfocht , en middeler-tijd fullen de
föaDenneffeng5tjne<£rccHentieobcrgcgeben
/ (jout/
prefenteRaden hen reguleren volgende hare inftru&ie,
fo de Staten verftaen, dat Holland en Wcft-vriesland De gecommitteerDe ban IfoïlanD en 3Beft-©nefïanb/
maer
rabei. een corpus en een Gouvernement is , niet fepe- too^t bp Deboo^. gecommitteerDe berfogt/ Dat mijn
peeren De Staten boojfë. geïicben De boojfïcningc te
Doen / Dat ©octoj SMfon / Daec toe betoilligt mog^
te toetDen om neffeng De anDece actueïiju in Dienfïc te
tceDen : en inbien fuïjc niet mogeïija toefen fouDe/ Dat
in fuï&cn gebaïïe een anDer Daec toe mogt toojöen gc=
committceect / aïfo (jet anDetg beftoaernju fouDe toc<
fenpetteaDbifeeen in De faften ffleft ©neflanD con^
cernecenDe.
Op 't tweede.
Indien fijne Excellentie defe plaetfe voor de be(fol. 13.) qUaemfte vind , fullen de Staten de hand daeraen houden ,dat die geruymt (al worden volgende dit verfoek.

^cpïaetfebeïangenbe/ genomen
bijgbanjijneCrcelïentie/
tjeeftgoeD ïjcMicnDe'tab^
gebonDenljct
oratorium Daec nn De ^cccetacic ban Staten gene^
caeïi£ / 'tfaï-Daecom mgn ïfecren geïicben Dcfeïbe
pïaetfeteDocnrupmen.
Op 'tv. vj. envij.

3£at mijn ïfeceen geïieben Den <6ecommittcctbf n

De placcaten , ordonnantien , en ftucken alhier geroert , fullen de gecommitteerde Raden voornoemt in ïjanben te Doen fïeïïen De placcaten / ^Donnan?
tien/ cnanDete fhicncnDaec toe Dienenöe/ en in De
ter handen geftelt worden.

boomocmbe acticuïen gementiom rrt / om Defauen
Daec na te Dirigeren fo beeï afé boenuja faï toefen.

De verklaringe hier op verfocht is gedaen , namentJijk dat 't gunt defen aengaende gèdaen mach wcfen
en noch gedaen (al worden , den gecommitteerde Raden ter hand fal geftelt worden.
Defe placcaten fullen ook den gecommitteerden
Raden ter hand worden geftelt, en fuilen volgende dit
verfoek het advijs van den lande en andere rechtsgeleerden mogen gebruyken.

Op 't viij. enix.
©etfoeften bernïaring
e ban De peeren Staten ban
Den inöouDenban Dcfeïbe arttctilcn.

^at De ©ïaccatcn en ojDonnantien in Den feïben
Op'tx.
acticuï gementioncectDen
gecommitteetDen ter öant
gefïeït mogen toojDen / ook Dat De gccommitteetDc
fuïïen mogen nemen in ftoaettoicljtige faften bet aD=
bij£ ban Den ^Dboeasen ban Den lanDe / ofanDere
rec&tggeïeecDen/ tot Deïieben ban De peeren Staten.

Op'txj.
(Zot ha opmanenen on&cruouocn ban De fokten/
ï De Staten verftaen dat meefter Adriaen Anthonifz.
Ingenieur tot direclic van de fortificatien fal worden beefoeften De «BecommitteecDe geautïionfeert te mo*
gebruykt , en verhopen voor den lopenden jare een gen toojDen / om Daec toe Meeftti %o}iam of anDe^
goed confent tot vorderinge van de fortificatien te een te cmplopecen / mit£ Dat mijn $f eecen pjocuceten
Op'txij.Daec toe noDig.
en o?D?e /lellen op De miDDelen
dragen.
Den (het van het krijgsvolk ftaende tot Iafte van
Holland, mitsgaders den ftaet van de tegenwoordige
befittinge , fal den gecommitteerden Raden gelevert
worden, neffens de refolutie op 't geven van den patenten genomen.
Van deinftru&ien en verklaringen in defen geroert,
fal mede hen-luyden copye ter hand geftelt worden.

ïDo?t becforfjt fiaet ban Ijtt njijcltébolu binnen
Den ÏanDe ban ^oïïanD ïeggenbc / en tot (aft ban $)oï*
lanD fïaenDe / mitfgaDet£ De o?Donnantie en refolutie
op 't geben ban De patenten
gefïeït en genomen.
Op'rxiiij.

I Den eed is hier op volgende de inftructie gedaen.

&ijn De (föecommitteerDe te b?cDen Den eeb te p?e*
fïeten/ om fo ïange fp in Defen raeö Dienen fuïïen/ Defe
infiructie inaUepoincten / fo beeï mogeïijft faïsijn
teac^terboigen.
€n aïfo tot ueïepbinge ban De feerete fanen / afé
ook tot betaïinge ban De ïiïerften / ^enrnjaerber^
en anDere
boo^ballenDe
in 't De Dienen
ban
Defe
infiructie
baïïcnDe/ onhofien
eenige penningen
ban nobe
fuïïen toefen/ fo fuïïen De peeren Staten geiieben te
refoïberenaentoienDedBecommittcerDe booL?f5. tot
recoub?ement ban Defeïbe penningen ï)cn fullcii (jeu*
benteaDDjcfferen/ en Den feïben Daer toe te auitjo*

JBojt berfocfit coppe xxiij.
ban De tefpectibe ïnflctictie
en berftïaringe ban De rcferben
in Dit artieul gemtnti?
oueert / om alle fanen Daer na te Dirigeren.

De gecommitteerde Raden van de Staten voornoemt
fullen in abfentie van de Staten ordre (tellen op 't furniflement van de penningen in de(en geroërt , daer toe
de felfde worden geautorifeert, en worden de voorfz.
gecommitteerde Raden neffens fijne Excell. geautorifeert om in occurrentien tot der landen dienft ftreckende, by ordonnantie van fijne Excell. op haer credit tot
lafte van den lande te lichten , voor fuiken tijd als de
faken vereyfehen fullen 3 tot ioooo gulden toe ten
hoogften , daer van fy-luyden fullen worden geindem- riferen.
neert na behoren, fonderdat't felfde fal worden geinfereert dan by voorgaende confent van de Staten.
v d'A&e van indemniteyt alhier verfocht fal den gecommitteerden Raden voornoemt worden gelevert in
behoorlijke forme, volgende dit verfoek. Gedaen in
denHage, deniz. February, 1590. ter ordonnantie
van de Staten ,
Cde Rechtere.

©erfoenenbangcïijïten/ Dat De OBecommitteerDe
acte ban imDemnitept faïtoo?Dcn geDcpefcljeert / in
confo^mite ban De generale refeïutie bp Den i^eerf n
Staten genomen / bon? Den genen Den toeïhen in
Dienfle ban Den ÏanDe (Dat <8oD bert)ocDe) eenig
ongeïuft fouöc mogen ontmoeten.
©e

ban öe q,t»
ïieinons
ftranne
teeröecïa*
tonmuts
tien ban de
neffens
ccUemie,
fijn &xz
Staten

5??.

Vervolg der Ncderldndfe Öoriögefi*

<De Staten ban ^oïïanb öebben meDe feftere in*
fïfuctiegearrefïecrtDcuoorf5. 22. ^fannarij boor 't
coïïegie ban De gccommitteccDe tëaöen ban De Jjfec*
ren Staten ban ^cHanö en Wefï-briefïanb / be*
fïaenDe in 46 articnïen / Daer in begrepen i£ aïïe
den ïafï enbefoinge bp öcnïieDentc Doen/boïgenDe
Dcfeïbe mfïruccie/aïg cerfï:
ïfctgetaïban ljet coïïegie ban be gecommitteerd
'©e^&ta*
en uan
bc föaöen ban Jfoïïanb en Wefï-briefïanD/cn toie
ÜJeHaiiiJ
atreite~ Daer in fouDen mogen Dienen : cortefponDcntie te
rcüooli
Öaubcnmet5ijne<£Êrccïlentie en ïïadcnneffen$3Jjn
eciie in* Crcellcntie / mit^gaDerg Den fïcDen : tijD ban bcr*
flcuctte
uao: Iuïc gaberingc : onOecöonDingeban'gïanböpribilegien
en geccgtigöeben : fïraf ban De crecutien en con*
gecoin;
mttteecDe ruftten Dec <0fficierg en erceflen Der foïDaten : fïcaf*
5toatö« fe ban öcn gebangeng ban Den bpanben / bccra*
fcibec lafs öer£ / muptmafter£ / feDitienfe / berbaïfcöer£ ban
F Jpw* toffe
mtmt en/ mi£öanbeïaer£
ban nuefïten
'g ïanD£ ban
goebecen
: ften*
fnDicatuce op De
De contri*
butien en miDDeïen baïïenbe: opfïcötopDe muniti*
on£ ban oorloge : opfïcöt op De aDminifïratie ban
be<S gemeene lanD$ penningen / en executie ban De
confenten : opfïcöt op De geefïeïrjfte en geannoteerd
De gocDcren : öet maften eji oberïebcrcn ban Den
fïaet Der feïber goeDeren : fïaet ban De bcrpacötin*
ge Der miDDeïen : fïaet ban Öe crtraorDinarig ïa*
fïen/ '£ïanD0 renten/ aïimentatien / etc. betaïinge
ban De quote in De ïafïen ban Der oo?ïoge op De
repartitie ban ïfoïïanD fïaenDe : arcefïeren en te*
tonen ban De orDonnantien / roerenDe De betaïin*
ge ban De ouDe fcöuïDen : fïaet ban De gocDeren
in pantfeftap uptgegebcn : fommier Decifie ban De
cmefïten Der ftacljterg en €olïecteuc$ : af toeringe
ban aïle bcïetfelen in 't ontfangen ban 'gïanDg pen*
ningen: ïjet maften ban Den fïaet Dec miDDeïen en
bojDeringe ban De refteningc / roerenDe De borgtocö*
ten ban Den ontfangecg:onDerljoutbanDeinfïruc*
tie Der ontfangerg in 't ontfangen en uptgeben
Der penningen : generale borberingc ban Dé refte*
ninge Der gene Die comptabel 5gn : beranttooor*
Dinge ban De berftofte lijfrenten aen De fïcDen:
fupberinge ban De ftbarigfjeDen op Dcrefteningen:
erecuticn ban 't fïuntcn ban refteningen : aflïfïen*
tie ban Die ban De refteningen : generale erecutie
ban De refoïutien Dec peeren Staten: rapport ban
't gene geeffectueett ig of niet: betaïinge ban De Ia*
fïen Der garnifoenen ban^oïIanD/ en tot ïafïban
Die ban i^olïanb fïaenDe : betaïinge Qooft boor
Öoofc / roerenDe D' ojDonnantie ban De repfen en
bacatien: ïjet ftouDen ban De contca refteningen je*
geng Den föaeb ban State ƒ ïlcntmeefïec^ / €>nu
fangerg / etc. ilègifïer£ ban De betaïinge gcDaèn
op De obïigatien Der ïfceren Staten / en ban De
onDe fcljuIDcn : opfïcöt op De onbetöouDinge ban
De injitnctie ban Den ïlaeD ban State, ©crlenin*
ge ban De octropen om te refïeren occucecenDe fa*
feen:o?D?e op De befoingnencnbepefcöenbanbien:
b?u acecg ban De <£Dclcn en 4&eDeputeerDcn ban
De fïeDcn in 't :boo^fj.
coïïegie
: De
gagien: trjD
Der Dej?
ge*
committeecDe
Difïcutie
ban De
bjerften
öienfï^ : ceD Defec gecommitteecDe ïftaDen : en referbatie ban De interpretatie / ampïiatie / berminberinge en beranDeringe beferinfïrnctieacnbelfce*
ten Staten : aïïe^ na bjcDcr in&ont ban Defêïbe
infïcuctie/aïfo ïon onnoDiclj IjouDen Den inïjouDcn
ban Dien aïbier in 't lange te bcrïjaïen. ïfebbe Dit
alhier maer gefïeït op Dat een pegeïtjft fouDe mo*
gen toeten in toat faften fp §en aen öet boo^fj.
coïïegie Ijeb&en te aöD?efferen/ aï^ De peeren Sta*
ten niet en 5ijn bergaDect/ en toaer in fp aï^Dan
aïDaec ftonnen geöoïpen en geciefttoecDen/ toeten*
De toat atitocitcpt 't feïbe coïïegie ïgïjebbenDe.SDe
iiifïrnctie Den gecommitteerben ter ftanDen gefïeït
3ijnDe/ Rebben fp Den 16. f ebmarij Daer na ober*
gegeben aen De Staten ban J^oïïanD fefter bertoog
op eenige articnïen ban De infïcnctie / berfoeften*
öaer op naDec intecpjetatïe of eïuciDatie / Daer op
De peeren Staten tcii feïben Dage öace berftlarin*
ge en interpretatie geDaen ijebben*
. IV. deel.
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©e SpcingiacrDcn ban ïjet regiment bari ®on
^Cntonio ^uminga IDaefïco Del Campo / Door qua* ment
De betaïinge beeïe maenDen ten achteren 3tjnDc / ïcg* mutineert/
genDe in ©ïacnDeren / fïeeft 24benDcïen/ gemuti* ïio^ttp
en
nemen
jacröcu
neert 5ijnDe / öebben De fïab ban Üortrijft onber*
fm\$ ingenomen / eenige lv.ee tegen toefenbe D00D in^jpatis
3@iaen«
in /
fïaenDe / en grote moettoiïïe Ober De borgcren bc* öeten
ttaerfpüei
DjijbenDe / Daer Doo? toeï 200 bo?geren upt Der fïaD Ie motu
bertogen of berïicpen / Rebben boo?t^ Defe gemup* bjtllc bes
tinccrDe aen aïïe D' anDere SpangtaerDen gefet)?e* (Föl. 14. )
ben / en ontboDen met öaer te ïjouDen / en meen* Djijöen*
Den aïfo aïïe De regimenten SpangiaerDen meDe
tot eene genecaïe mutinatietfe brengen/ en IjaDDen
een acnfïacïj om binnen SBmgge te ftomen / De*
toeïftc facïgercnDe / aïfo Die tijDeïjjft onDcftt toa^ /
fo ftregen fp geenen aenfjang ban De anDere regi*
menten SpangiacrDen / nocl)tan£ bïeben fp lange
tijD mutinccenDe fo Datmenfe epnDeïi)ft mofï con*
tenteren /Docö 3tjn eenige banDep?incipaeïfïcDaec
na / ?flnno 1 ^92. Doo? Den <6?abe ban jpuente^
Daer ober gefïraft getoo|Den/ Dit regiment $Daec
na meDe met parma in ©ranftrijft getoeefï.
t^a Dat öet onDe gemutineert garnifoen op
ijcpt op isé
'^45rabentoaert Daer af geïteïjt / en anDec garnï* fcljanie
foen in gefonben luajj / te toeten 4 BaenDeïen Die ban'f<Ê>?a«
niet fïerfter toaren Dan omtrent 250 man Daer o* ijentoaeït<!
ber Capitcpn JBijnbergen commanDeecDc / fo toa^
«iTapitepn ^cïjtjjoben beïafï met 3ijn©aenDeïDaec
meDe binnen te treeften : op De boojf3. Scïjanfc
toa^ te Dier tijD ïöacötmeefïer ^ietec€ï)centoen/
Defe ftonDe met Den€ommanDeucCapitepn3©ijn^
bergen niet toel accorDccen / en Cljeeutoen ftlaeg*
De ober 3©ijnbergen/ Dat 5tjncommanDementniet
goeD toa^/ia fcljrcef erprefltlijft ober aen Den ïia^
De ban State Datfe bp ttjb^ Daer in boo?fïen fou*
Den/ eer Daer meer fajarigfjepb naboïcbDe/ Datfe:
meer boïr Daer mofïen binnen Der fcljanfe fenDen/
toiïDen fp ban Defeïbe toeï bcrfeftertbïijben/De^ess
ren föaoen ban State om alle De gelcgentfjepD té
bcrfïaen / öebben Den boomoenibe gieter €§eeus
toen tn Den ^age ontboDen / en miDbeïertijD ccneii
anDeccrt öet iDacötmeefïerfcöap beboïen te betoa*
ren / Cöeentocn \yeeft De ftoarigïjepD groot ge*
maeftt / en Wijnbergen befcöuïDicöt ban fïappig*
ÖeuD/en Dat lip tot Ijet commanDement niet Dien*:
De / Dat öet beröaïben beter toare Dat ÖP op een
anDer pïactfe gelept toerDe/ Die ban fo groter int*
po?tantte niet toare'/ fepDe Dat ©ijnberaen beele
bertoanten öaDDe Die 3ijn fafte focfiten fcöoon te
maften / en öem aïDaec in 't commanDement te
ÖonDen / en öet boo? 3ijn Denc fcöoon te maften /
Dat fulftj* niet mocöt ljeïpen/recötmofïcecöt5ijn/
ÖP gaf D' anDere Capitcpnen een qnaeD erempeï/
font 3ijn boïft beeï npt op öafart / Dat toilDtnan*
Dere na bolgen / Daer meDe ftonDe De fcöanfe niet
faetoaect tooien / Daer fatcn ooft nocö ober De 40
ban 3ijne foïDataten binnen Der fraD Bimmcgcn
gebangen : Ijn remonfïrecrDe boojt^ meer anDere
faften / nopenDe De boo?f3. fcöanfe Daer in booten
DienDe te toefen/ afê eerfï meer boïr/ probifieban
Öaber/ Öop/ fïrop/ ftae^/ jloftbtó/ olpe/ fcöuppen/ öoutoeïen/ fto?Dctoagen^ en ooftïonten/ ert
Den ïïaeD ban aï£ geinfomicect 3|jnDe / öebben öern
beïafï tocDcrom Daer na toe te bertreeften / en 3ijrt
fïaet/ eere/ en ofirie toel te betcacöten/mettoe*
fegginge ban op aïïejJ te fnlïen Doen booten / en
i$ bertogen/ en ftomenDe tot hernoem toert öcm
aïDaer getoacrfcöout / Dat Wijnbergen 3jjn Dooö
ÖaDDe geftooren/of öem ten minfïen Doo? eenan^
Dec fmaet aen te Doen /öet toelftljpobcrifiefcöreben
Öeeft/aDbetterenbe De peeren Dat ÖP niet ban me*
ninge toag inDcrfcöanfetegaen/nietDatÖpWijn^
bergen ontfacö/maec Dat ÖP geen Dicnfï Doen ftofï/
fo ïange Wijnbergen Daer toa£ commanDerenDe /
aïfo fp-lieDen
nietnocö
bp Den
anDeren
DienDen
/ "np
braecöDe
na ïjem
na 3ijn
Stoagcc
S3pnom
niet /nocö ooft na niemant Die öp toare /öptoa^fe
toel getroofï : maer boor öc foïDaten Die öern 00
toegen of fïraten een loot fouDen mogen fcöcnftenf
©b 3
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ItonDc &p öcm niet toacljten / ïjp toag bercpt be
fahe boo? 5ijn €rccU. en De ïfeccen ïtaben ban
Mate of genecale Staten / Die ïjen ïicben bepbe
4!Bccftccg toacen/ te becbebigen/ ook met De ma*
penen
/ 't toa£
aïleeng
aïp maec
lanD
toel gebient
toaceIjcm
/ ïjp
milDe / liebec
fonbeclyctbienft
5tjn gebeben bjoob eten /Dan jtjn eece nietbetcag*
ten /etc. De i&cccen ïïaben ban ^tate om te boo^
komen alle ineoubementen/ na Dat fu Ijcn op a\$
Öaööen geinfo^meect / öebbcn gercfoibeert / aen*
gefien Dat De Compagnie ban Wijnbergen foftoak
toa£ Dooj Ijet betlicg ban 5ijn bolk / en Datter ook
obec De +0 gebangen gcbjacöt maren binnen Mm*
nierren/ Dat ija ook niet fonbec actjterDenken fou*
De toefen / Die toeDecom in De fcïjanfe t'ontfangen/
of 3ijn Compagnie aïöaec te laten bccfïeckcn/ Dat
Dacrom in De boojf5. fcöanfe Den Capitegn 45errit
be Song upt Hocljiun met 31311 baenDel folDaten fou*
De gcfonDen toojDen/metbebeïenalfuïkeinfttuctie
a\p Den boorft. Wijnbergen toa£ gegebcn / en Dat te
$tjuDec aenkomfic De boo?f3. Wijnbergen fouDeber^
treeften nut De 3ijne ua «Êlburcf) / en aïDaec gac*
nifoeu l)ouben / Dat pit ter Cljecutocn fouDe ge
gerontinucect
in 'tWacötmecfierfcbap
ah
bacc
/ en Dat tooien
ïjet fïdlen
ban een IBacljtineefïec
binnen Hernljem foube gefïelt too?Den tot IjaerDec
<£. Difcretü
geïiefte /ueDienDe/
't fp te continueren
Den
felben
Die IjetennuaïDaec
ofte fïelïen Den

\ ïjoubecfcDap gebjacDt Ijabben/boïgcnDe beboo^.
unie / baec fp mecnOen Dat bceïe quefïicn en que*
cellen / Die tip eenige tuffcDcn öefe g;abimien ge*
focfjt toojDen te maken / fouDcn Ijcbbeu bonnen
boojkomen entoo|aen:Dan
toag'tbelet
fciue/ o?incipalik
ïS^ebentec
5iinen aenïjank
fuftmecenoe Doo$
Dat
De boo:f5. unie bp Den ïttpfec teel inSpangicn/ Die
ban itoeïjt ongel)oo?t/ toag gemaekt / en obec fulp
nul en ban ontoacrDcu / en boomemeïik ooh Dooi
Dien De Éonink ban ^pangien bcckïaect toag bcc;
baïïcn te 5tjn ban De ïjeerfcbapppcbcfcr lanDen/ en
Dat ober fulr De foubcrainitept ban De fïab/ (ïeDen/en
lanDen ban ütrecïjt toag gekomen aen De Staten
ban Defelbe lanDen / De toeïkc fuiken £>tabl)ouöec
mochten fïelïen afê ïjen goet Docöte en geïiefDe:
maec Detoijle Die ban ifolïanD bebonDen öaDDen
toat feïjabc en ac^tecDeel be gemene fake bp befe
fepacatie en fcöepbinge geleben ItaDbe / en Dat De
factionacifen gcote oneenigljenb en ttoiffen baDDcu
bectoeïit tuffcljen Ue ban §oïlanb en Utcecöt/ en
bie lange tijb dabben geboept en onbf cöouben / fa
foeftten fpfoube
nu bat
ban
^olïanb
mogen't boojf5.
toecben 05oubecnement
beceenigt/ baectoe
Den l^eece ^dbboeaet ban ben laube ban $}oIlanb
sou uptec|!e Deboic DeDe / I)ouDenDe co^efponDen^
tie met.becfcljepDen i^eecen albaec inbecegecinge
toefenbe / boomementujk met ben i^eece .ICBecfïec
flo?t£ fCöin/#ecmaïe en anbece/betoclke tentij^
De
ban Ijet (6oubecnementbauDen<6?abebanHp^
3Luptcuant dienen/ of Die in '0<8?abentoeett te
bo?eu geDient babbe / op Den toeïken / aengefïen ceiïec t' Htcecöt uptgefept/en bp Die ban i£oïïan&
3ijuc bequacmöcpt 7. en Dat &p §cm tyomelik ten mmïik ontfangen en boojgefïaen toacen getoeefl/
tijöe ban De mutinatie ïjabbe gebjagen / toel be* gelijk men in De boo?gaenDe boeken ban Dit Der*
boo|öe confïDeratie gelagen te toojDen/cn Dat23ont De Deel ïjctft mogen fien en lefen /en i^ De faliebn
i)cm alfo beïept/ Dat ( niet tegenflaenDe Dat Daec
binnen
'£
(6jabcntoeert
boo?
f^oboofï
fouDe
too?=
Den gefïeït/ en De gene Die albaec geDient baDDe/ feec tegen gecontcamineect toerDe/en Dat Daec ee*
gelijke plaetfc fonöe beDienen binnen ^fietnöenu nige toaren Die De fïab toebecom in nietoe factiën
^üeugaenDe Den 45?abe ban ©aïkejïepn bont Den foeïjten te f!eïïen / bpfonbec betoijle te befec tijö
ïiacD goeD Dat Defelbe bp p^obifte commiffiemogt allebe pjebicanten gelijk bp be jBagifiraet ah
berleent en geerpeDieert too^Den/ban tecomman? Daec afgefleït en beranbert toecben/ Daec boo^al^
Daec een gcoot tnifcontement onbec Den burgeren
Deren
't quactiec
ban^utyden /obec
metIjeteenüjijg^boïk
tcactementin ban
300 guïDen£
tec toa^/ De eene met Defe en anDcre met bicïjonöen^
maenb/ en fonDen Den ilaeö ban &tate ttoeeup^
baec banRebben
top ïjiec
in fo
't 21.
men^
ten öaren aïDaec/namentïik^eejïec9Iacob©alk/ be/
tit gemaekt
/ )tanen
be fake
berbeboek
getyacljc
toerbe/ bat iBeefïec JFÏoii^ €öm obec fcD?eefbat
cn'&octó;
€&?iftoffeï
/aen fouDen
De peeren
Staten generaeï/
Datfe^renfma
öare refolutie
geïie^ be fake fo becbe gebjacöt toa^ / battec beifcljm*
ben mebe goet te binben /en boo^tg te Delibereren btnge gebaen toa^ om te p^oeebecen tot electie ban
en refoïberen toaec 3ijn 43enaDe Defelbe betaïinge eenen nietoen (Douberneuc / met befe bpgeboecï)*
fonDe Ijrbben te pntfangen / en toiecDen De boo^ be claufule / bat alfo 't feftijnt bat bele genepe^c
fctjicbe refolutie goeD gebonDen/en aïfo too?Dealïe fouben 31J11 te banbelen met 3tjn Crceïlentie ban
ftoarigljcpb
in DeopboomoemDe fcïjanfcban'^<6|a^ Baffau/batfe baecom toilben komen geautoufcecc
bentoaect / Daec
men becfïont Dat De ^paenfe om baec op upteclik te mogen cefolbecen -y tnfge*
Öet oogc DaDDcn / toecï) genomen en boojkomen.
ïijc toacen fp befeb^eben om be pointen teaccefle*
;©ê<öon*
3Bp ijebben in 't boo?aaenöe boek becïjaelt Öet een/ toaec op ben (0oubecneuc foube aengenomen.'
toecben / en bat ÖP meenbe be fake toel af loper 1
S-'fïS"1* Jiöcuc^
otoï^m/ etc.
^n Doo?
^öolf
ban toaren
j&ietoenaec
ScSer.
toeïk03?abc
obcrïijDen
komen/ foube / gelijk baec na gebleken i$.f fulr top ïjiei 1
lanö/ 33t* te baceren De <J3onbcmementen ban <6elDerlanD / na becbalen fullen: en gelijk beïept atè toa^ inb t
SS?!™ ^treeïjt en Ciber |f ffel / Daec toerDen beïe Deïibe^ 5d?obintie ban lltcecljt / toa^ bet ook in: «öeïber *
feibaccren catien obera ge bouDen / toie men Daec toe comtnit* ïanb / ( niet tegenfïaenbe eenige ben (0?abe ba n
booï't o5 teren foübe/ Die ban i^ollanD/ goet binDenDe Dat Cuïenburcl) albaec toilben boo? <$oubetneuc fje! i*
ben) en ook (ütoec-üffel/ bat befelbe Pjobintit n
SanDen" 'f
ffoubecnement
ban ^trecöt toeDec
fouDe geboegt
e?abeuan
too?bcn
aen Dct O^oubernement
ban ifoIlanD/
Daec b'eeneboo?/ b'anbecna/ 3ijn boo?f5. <£rcelïent ie
^Ktofe aen &ct in Den /are in+- op Den fóepfec Éaerle ban i^affau ïjet OBoubecnement becfeïbecp^obï n^
tien j bp bec feïbec $?obintien gebeputeerbe/ g e*
Sis/ ïjet
öe 5-aïtijb
toa.daen
geboegt
getocefl gebïeben
/ feDert toag
'toeïken
tijDe p^efenteect toerbe / en bp Dein ook geacccpteect ii
etc,
Den anüecen
getoeejl/
tot Dat in De troubïen De $?obinticn ban ^oïIanD
en Htcecljt gcfeljepDen toacen / ten toeïken tijDe getoeefl.
o£n betoijïe top biltinüg fyiet te bojen beeïja eït
Daec bccfcIjcpDen (ÖoubecnenrjS of ^taDljouDec^ Öebben ban be unie tuffeben ^oïïanb en &ttei fyt
51J11 getoccfï / en na Dat 't na De pacificatie ban bp ben &epfec ïiaceï be bijfbe in benjace 1^34- je*en,
maekt / en baec ban namaefê ook noclj beeïjaeï t ian
05cnt aen Den ©jince ban Ojangien gekomen toa£/
gelijk Ijet in onfe boojgaenbe boeken becljaeït é/ faï gefebieben/ toiïlen top befelbe aïljiec mebe f ielfo $ ijet na Date ban Den $?ince ban ^angicn / len / en toaji lupbenbe aïbu^ :
ï.m.Doo? ecnige aïfo beïept getoeefï/ Dat Daec toe*
Dec een <0ouüernement apart af gemaekt i^ / ge- KAerle by der gratie Gods Roomfen Keyfer n, ©erecnm*
lija m Dit Derbe Deel op berfcljepben pïaetfen bec=
tijd vermeerder des rijx , Konink van Gen ; gebooj te
lanben
bnn^oli
©trertjt/
Ijaclt i0/ niet tegenüaenbe bat Die ban ^ollanb't riten, van Caftillien ,van Leon,van Grenaden,
lanben
fcïoe fo aenbe t«rcn Staten getSeracï/al^ aen ben Arragon, van Navarre, van Napels, van Sicilli
<6?abe ban 3lpcef!er<0oubcrneucgenecael tot oet= van Majorke, van Sardeune, van de Eylanden ' van
gemaeitc
feljepDen tijöen geremonlïreert öabbcn : en liet geec* Indien, en vafte lande van der Zee Oceane, Eei
ïliepfee
ne toeDecom onbec een<aoHbecnement of't^tab^ hertoch yan Oo(tenrijk|Hercoch van Bourgoingit
bp Den
jan
an
ma5-3a'
ts-
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Karelöe van Lothrikj van Braband, van Limbourch , van hemopbetrout, en ons mede verantwoorden mach>
®, in Den Lutzembourch , en van Geldre, Grave van Vlaen- tot fuiken gagien als den felven toegevoecht zijn of
are it34» derenj van Arthois, van Bourgoingien,Paltsgrave, fullen werden , ordonnerende dat de Staten en fteden
en van Henegouwen , van Holland , van Zeland, onfer landen van Holland en van Utrecht, van nu voortaen gelijkelikbefchreven en geroepen, en fchuldich
[Fol. 15.) van Phierc van Hagennaut, van Namen, Zutphen,
Prince van Zwaven , Markgrave des heyligen Rijx , fullen werden te komen tot alien dachvaerden , vergaHeere van Vriefland, van Salins, van Mechelen , en
deringen, en plaetfen, die henluyden van onfer en onDominateur in Afïen en Afriken, doen te weten alfer nakomelingen wegen , Graven en Gravinnen van
len tegenwoordigen en toekomenden , fo wy in den Holland , en Heeren en Vrouwen van Utrecht aengetejare iyiS. leftleden , by overgifte van den eerweer- kent fullen weiden , om defentieen prefervatie der feldigen in Gode , doorluchtigen hooggeboren Furften ver onfer landen , om als eenerley luyden, en onder eenen Regimenteftaende, met den anderen ten beften
Heeren Henrik Coadjuteur tot Worms , Palsgrave by
daer
in te handelen en raden : dat ook onfe Stadhouder
Rijn, en Hertoge in Beyeren , onfen lieven oom,
doen ter tijd mitter kerke van Utrecht, bygewoon- in der tijd of zijne gecommitteerden , voortaen jaerlix
lijker electie, en ook by confirmatie van den heyli- verftaen fullen ten vemiewen van de wetten en raden
gen ftoel van Romen geprovideert , en defelve daer onfer fteden beyder Landen , tot fuiken dagen , en alfo
over in temporaliteyt en fpiritualiteyt adrainiftreren- datgewoonlijkenen van node zijn fal. Ordonnerende;
de, de voor fz. temporaliteyt, en de ftad, (leden en voorts , dat de fententien van bannen die van nu voorlanden van Utrecht, met den ganfeheninwonenden
taen byelk van onfen Raden , fo in Holland als t' Utrecht gepronuntieert , ten beyden zijden ftad grijpen
van dien, uyt goede tijtele en overmidsdeuehdelijke gefondeerde redenen , by confente van den vijf en onderhouden fullen werden, fonder dat die gene
Godshuyfen t' Utrecht , en confirmatie van den voor- die in een van beyden landen gedelinqucert hebben 4
noemden ftoel van Romen daer na gevolcht , voor of gebannen fullen werden , vluchtende in 't ander , alons en onfen erven en nakomelingen , als Hertogen daer veyligheyd en geleyde gebruykende , of by eenien Hertoginnen van Braband, en Graven en Gravin- gen van onfen Vafallen gefuftineerr fullen mogen wernen van Holland geworven , en van de voornoemde
dendan
, andere fententien in civile faken gepronuntieert inden Rade van Holland , en fal men in de lande
inwonende onfer ftad , fteden , en landen van Utregt
onfen niewen onderuiten , in fulker qualiteyt gebuer- van Utrecht, en die geen die in den Rade t' Utrecht
lijke huldinge omfangen hebben, als de brieven re- gepronuntieert fullen werden in den lande van Holland,
fpeótive daer op geexpedieert, dat klaerlik inhouden niet ter executie mogen leggen, fonder requifitore en
en begrijpende zijn. Dat wy confidererende de grote attaché. Item dat alle de beleningen en inveftituren en
fware laften , fchaden , en oppreflien, die onfeonder- leenen, die voortijds van de Kerken van Utrecht gefaten van Holland en van Utrecht voorfz. door mehouden plegen te wefen , voortaen gefchien fullen met
fulker
fubftantiale
woorden, datter de proprietariffen
nichvuldige verleden oorlogen en tochten vanruytein
der
tijd
houden
fullen
van ons en van onfen erven en
ren en knechten geleden hebben , en dat uyter dinakomelingen
,
Graven
en
Gravinnen van Holland , en
ftindlie en verfcheydingen van landen en luyden, ook
mede van den Gouverneurs en beveelfluyden over Heeren enVrouwen's lands van Utrecht, blijvende anders de nature van den voorfz. leenen , fo fy te voren
defelve , fom wijlen by klaren exemplen veelmoleftien en verdriets gefproten is : confidererende ook te wefen plach. Verbiedende tot meerder verfekertdat onfe onderfaten van Utrecht geeftelijk en waer- heyd defer 'onfer unie, annexie, en vereeninge voor
lijk in onfen landen van Holland merkelijke geerft ons en onfen erven en nakomelingen , allen onfen
en gegoet zijn, en van gelijken onfe onderfaten van Vaffallen , Officieren , Dienaren en onderfaten , van
Holland in de landen van Utrecht. En willende de wat ftate en conditie dat fy zijn, tegensenprejuditie
voorfz. inconvenienten en pppreffien voort meer ver- der felver unie tedoen dire&elijk noch indireótelijk, op»
" hoeden, en alle fake voor de toekomende tijd diri- pene van onfer indignatie en van 100 mark filvers , by
geren tot ruft , vrede , eendrachtigheyd , en goede in- de geene en elx van hun die daer jegens doen fullen ,
telligentie beyder landen en onderfaten , by goct- t'elker reyfe te verbeuren , en te appliceren , de drie
dunken van onfer vruntelijker liever vrouwe en fu- deelendaeraftot onfer behoef, en 't vierde deel tot
(ler Vrou Marie Coninginne Douagiere van Honge- profijte van den aenbrenger en denonciatoor , en gelovende en fubmitterende ons voorts met onfen vryen
rien, en van Bohemen,Eerts-hertoginnevanOoftenrijk,voor ons Regente in defe onfe Nederlanden, en wille en uyt onfer voller autoriteyt en abfolute macht ,
Ridderen van onfer ordene , en van den hoofden Pre- voor ons en onfen erven en nakomelingen , Graven en
fident en luyden van onfen fecreten Rade en Finan- Gravinnen van Holland , Heeren en Vrouwen van Utrechtdat
, wy om meerder vorderinge en verfekerheyd
tien , mit rijper deliberatie , en uyt onfer rechter wetenfehap , autoriteyt en volkomen macht onfe voorfz. beyde onfer landen voorfz. als Holland en Utrecht,
Land en Graeffchap van Holland, en onfe ftad, fte- defelve tot geenen tijden van den anderen fcheyden , of
den en landen van Utrecht aen deCs zijde der Yffe- fepareren fullen by onfen erven en nakomelingen
len met allen haren toebehoorten , den vijf Godshuy- voorfz. by teftamente , codicille , donatie, ceiTie, wiffefen en Kerken, Ridderfchap en borgeren derfelver linge , verkopinge . tractaten van peyfen , van huwefteden en landen , voor ons en onfen erven en na- lijk, noch om geen ander oorfake, hoe dat gebeure
komelinGraven
gen,
en Gravinnen van Holland, en mochte , dan defe tegenwoordige unie, annexie, en
Heeren en Vrouwen van Utrecht , geunieert , ge- vereeninge te onderhouden en doen onderhouden ,
annexeert, en vereenigt hebben : unieren , annexe- ten eeuwigen dagen, defelve onfe erven en nakomeren , en vereenigen mids defen , fo dat fy van nu
lingen Graven
,
en Gravinnen van Holland , en Heevoortaen van onfer en onfer nakomelingen wegen,
ren en Vrouwen 's lands vanUtrecht tot dien eynGraven en Gravinnen van Holland , en Heeren en de » nu als dan , en dan als nu verbinde en obligerende ,
Vrouwen van Utrecht , by eenen Gouverneur en Stad- dat fy t' harer eerfter aenkomft en receptie tot der heerhouder geregierc fullen werden , te weten by den likheyd en pofleffie onfer voorfz. landen van Holland
genen die nu, is of namaels wefen fal Stadhouder en van Utrecht, den Staten van den felven onfen lande,
onfes lands van Holland , die ook Stadhouder fal en elke van hun byfondere , fweren fullen defe onfe u2ijn onfes voorfz. lands van Utrecht , op defelve ga- nie en vereeninge voorfz. gelijker maten te onderhougien die een Stadhouder van Holland gewoonlik is
denfonder
,
tot eeniger tijd daer tegens te doen noch
te hebben fonder eenige augmentatie , en fal defelve te laten gefchicden, wat oorfake dat hen ook daer toe
onfe Stadhouder in dier qualiteyt de laft hebben op mochte overkomen, daer af onfe erven en nakomelinonfe flote van Vredenborch binnen Utrecht, onfen
gen t'haerluyder receptie tot der dominie onfer landen
huyfen te Duerftedcn en ter Eem , en voorts op alle van Holland en vanUtrecht, fchuldig zijn fullen den
andere fterkten die in onfe lande van Utrecht begre- Staten van defelve onfe landen haer opene brieven te gepen zijn , of namaels begrepen mochten werden, alven in behoorlijke forme, daer defe jegenwoördige gefulkeCapiteynenenbcveels-luyden teftellcn daer hy infercert fullen zijn. En off gebeurde datter namaels
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yét ter contrarie geattenteert werde by ons of onfen
erven en nakomelingcn,'c felve hebben vvy voor ons en
den felven onfen erven van onfer rechter wetenheyt en
volkomen macht en autoriteyt wederroepen en te niet
gedaen, wederroepen en doen te niete mitsdefen. Ontbicde daerom en bevele den voornoemden Ridderen
van onfen Orden , hoofde Prefident , en luyden van
onfen fecreten Rade en Finantien , Prefident en luyden van onfen groten Rade , Cancelier en luyden
van onfen Rade in Brabant , Prefident en luyden
van onfen Rade in Vlaenderen , Stadhouder eerfte
Raed en luyden onfer Kamere van den Rade in HollandPrefident
,
en luyden van onfer rekinge te Rijffel ,
te BrufTel, en in den Hage, Stadhouder eerfte Raed
en luyden onfer Kamer van den Rade t' Utrecht , en
allen anderen onfen Rechteren, Jufticiren en Ofliciren dien dit aengaen fal mogen , dat fy defe onfe
jegenwoordige unie , annexie , vereeninge , ordonnantien, decreet, en declaratie publiceren en regijftreren, of doen publiceren en regiftreren elks in
den regifteren van zijnen bevele, en defelve unie,
annexie , vereeninge , ordonnantie , decreet en
declaratie , met allen den inhouden van defen obferveren en onderhouden * en doen obferveren en
onderhouden, onverbrekelijk en ervelijk, fonder tot
eeniger tijd daer tegens te doen noch te laten gefchien,
direclelik of indireclelik , in wat manieren dat 't fy,
procederende en doende proderen jegens den overtreders byexecutie( van de penen daer toe geftelt,
met alle rigeur en fonder gratie of diffimulatie , anderen ten exemple , niet tegenftaende oppofitie, appcllatie , noch anderen rechten , wetten , privilegiën ,
conftitutien , tra&aten en gewoonte ter contrarie,
de welke indien daér eenige waren , wy uyt onfe
rechter wetenheyd en volkomen macht gederogueert
hebben , en derogueren mits defen : bly vende nochtans onfe landen van Holland en van Utrecht , en de
fteden en inwoonderen van dien 4 aengaende d'adminiftratie van de juftitie in fuiken ftake als fy nu
zijn, defe onfe unie niet tegenftaende, ter tijd by ons
anders daer van geordonneert fy. Blyvende ook defelve
onfe landen en fteden , en elke van hun anderfins by hare privilegiën, obfervatien en gewoonten , die fy deugtelijken gebruykt en wy hun en t'elken van hun refpettive gefledicht , en geconfirmeert hebben. En wat
men defe jegenwoordige in diverfe plaetfen te doen
rnochte hebben , fo hebben wy gekoren dat den vidimus van dien onder fegel autentijk , of copyc gecollationeert en geteykent by een van onfen Secretariffen volkomen gelove gegeven werde , als defen
principale. En ten eynde dat dit vaft en geftadich
blijve ten eeuwigen dagen , hebben wy defe tegenwoordige getekent , en onfen fegel hier aen doen
hangen, behouden in andere dingen onfen rechten,
en een yegelijk den zijnen. Gegeven in onfer ftad van
Toledo in de maend van April na Paeffchen , in -'t
jaer van gratiën 1534, en van onfen Rijken, te weten
des heylichs Rijks de 14. en van Spangien , en den
twee Sicilien en andere den 19.
ondertekent,
,

Cbarler.

Op de plijke ftont gefchreven, by den Keyferen
de Konink 3
ondertekent ,
A. Perrenotijr.
Noch was onderfchreven , geextraneert uyt het 2.
memoriael boek gehouden by denHovevan Utrecht,
en is bevonden 'c accorderen 'by myondertekent»
,
A. van der Burcb.

?.

toaten 't goubernement obec be fïab / fteben j en
ïanben ban ïtttcdjt te pjefentcre!^/ gcrefumcert/
en na ttjpe beuberatie gearteftat / ben 6. ^feuru* 15&
atij/ 15:90. en 3ïjn ten fïlbcn bage geeommittecct
peeren Sfofian ban 3&ubenboo?öe en jDceflec ftlo*
r$ ^eermaeï upt be geeltgeccbe / ^tonUljecc M*
uïaeg ban ^uplen ban <&;aftenbiud) i^eere ban
bet i§cbcnbec/£>cIjoM bet fïab Wttclyt en^üonu* (Foi.i^.
Öecr <6emt ban ïïeneffe upt bc ïïibbctfenap / gionït*
fjeer «Dieft ïftantec 23ncgcttieeftet / en SScrnc&tcï
&cïjepen bec fïab Ktcecöt / rmt^gabcr^ «Jtojlei:
Jpïojisf^öfnilaeben^bbocaetban be Staten ban
ïtecljt / De bicïïte 5ün CrceUentie 't boo^fë. <0ou*
becnement tybbm gep^efenteect op beboo?noembe
gearrcfïeerbe actieuïen / en i$ 't felbe baer op bp
3ijn <£rcellentie ontfangen en acngenomen / en
baec op eeb gebaen om befeïbe potneten enatticu*
lm na 51311 bermogen te fjanbljouben en te bol*
béngen/ en toaren befcïbe acttcufen lupbenbe aïbu£ :
1. 1t fteden
N den eerften
, dat van
zijneUtrecht
Excellentie
in de ftad, ^f™,frt
, en landen
fal onderhouöctt$?tnte
den en doen onderhouden de oprechte Chriftelijke, E- J^auvü
vangelife religie , volgende de ordonnantie daer op by ^J^J1
de Staten van den lande van Utrecht airede gemaekt ijêtvSou*
en noch te maken , fo de voorfz. Staten verftaen die betnement
difpofitie op 't ftuk van de religie hun-luyden volgen- jSJ/j^
de het ij.articul van den nader unietecompeteren, ben/ en
fonder nochtans dat op yemantsconfcientiegeinqui- Ianö|"
reert of in yemants huyfinge onderfoek gedaen fal mo- xec^a»
gen worden , ten ware met kennifïe en believen van genomen
de Magiftraet van der ftad , en ftedert , en ten plat- Ö«ffc
ten lande van de Staten of hare gedeputeerden , of
dat yemand ter oorfake van zijn geloof ( dewijle 'c
felve een gave Gods is ) eenige moeyeniffe , injurien , of overlaft fal aengedaen worden.
^. Item dat zijn Excellentie volgende en in conformite van 't 11. en 12. articulen van de fatisfac*
tie den Staten van den lande van Utrecht , by mijn
Hcere de Prince van Orangien hoogl.M. in denjare
1577 den 9. Ottober verleent, den ingefetenen van
de ftad , fteden , en lande van Utrecht , fo wel die
perfonen en collegien die men geeftelijke plach te
noemen , als weerlijke toekomende vryelik fal laten
gebruyken en genieten , alle hare goederen hoeda*
nich die zijn of wefen mochten , voor fo veel die
onder zijn Excellentie gouvernemente gelegen zijn,
en ook met zijne macht en autoriteyt, diehanthou*
den , dat van gelijke gedaen worde by de Provintien onder zijn Excellentie gouvernemente niet behorende ,alles onder de verbanden en fubmilfien in de
voorfchreven fatisfaclie begrepen , en fo eenige van
henlieden ter contrarie van defen eenige goeden afhandig gemaekt of ontvreemt waren , of onthouden worden , fal zijne Excellentie de felfde hen -luyden
doen reftitueren, voor fo veel mogelik is, immers
de hanthouden dat hen-luyden dien aengaende recht
en juftitie mach wedervaren voor onpartijdige Arbiters of Rechters.
3. Item fal zijne Excellentie onderhouden en doen
onderhouden d'ordonnantien en inflructien by de
voorfz. Staten op de confervatie en adminifiratie van
de geeftelijke goederen in den lande van Utrecht
t'huys horende, het fy waer die gelegen mogen wefen \gemaekt en noch na inhout van de voorfz. unie temaken, en die de Staten datelijken helpen in
'twerk (lellen en executeren.
4. Item fal de ftad , fteden , en landen van Utrecht
gouverneren als een Provintie apart en op hem felven fulx
,
die tot noch toe gegouverneert zijn geweeft,
en defelve als een Provintie apart mainteneren en
handhaven in de generale unie van de geünieerde
Provintien , tot fuiken rechten en preeminentien ,
als andere Provintien in den Unie zijnde , ftaen en

e. Item worden.
fal de ftad, fteden, en lande van Utrecht,
W$ nu be betfc&Dbinge ban be &taten ban ¥LU gehouden
rec&tnopenbeijctgaubcmcment btenbe/ fo $tjtt be mitsgaders de Staten van den felven lande , en yder
poïncten en atticuïen baer op be Staten ban Dm litmaet van dien , infgelijx allen en eenen yder van
ïanbe ban #tcec&t só'n C;eceUentte ban memnge I de ingefetenen der fel ver lande mainteneren en doen

main-
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mainteneren ia alle hare rechten privilegiën \ vryhedcn, gewoonten -en hantveften , achtervolgende de
voorfz. unie, die zijne Excellentie gehouden fal zijn
aen te nemen, en in alle zijne vordrepoincl;en,daer
in die by de gemeene geünieerde provintien onderhouden wort, beloven na te gaen en t'achtervolgen.
6 En Tal overfulx 't land van Utrecht niemanden
fubmitteren of onderworpen , infgelijx niet zijns
felfs perfoon voor fo veele het gouvernement van
Utrecht aengaet , dan de generale Staten defer geünieerde Provintien , en Raden van State , by provifie gecommitteert tot den gouvernemente van de geünieerde landen , in fake d'oorloge betreffende met
't gene daar aen kleeft en vandependeert , of alfulke
andere regeringe of hooge Overheyd als namaels by
de geünieerde Provintien aengenomen mogen worden.
7. Item fal een yder van wat ftaet,qualiteyt, conditieof
, religie hy fy , inwoonders , uytheemfe , niemand uytgefondert , adminiftreren en doen adminiftreren recht en juftitie,en datmeten door deMagiftraten van de refpedive ftad , fteden en platten lande van
Utrecht , en ook met en door den Prefïdent en Raden
van den provintialen Hove , navolgende de ordonnantien en inftru&ien refpe&ivelijk daer op gemaekt , die
2ijn Excell. fo veel hen aengaet, fal onderhouden en
by andere fcherpehjk doen onderhouden.
8. Item en de faken van de politie en gemene ftaet
van den lande van Utrecht betreffende , fal zijn Excellentie uytrechten en adminiftreren met advijs en
confent van de Staten van den landen van Utrecht of
haer luyder gedeputeerden.
9. Item en fal overfulx den Prefïdent en Raden ,
en allen anderen Officiren, Jufticiren, en Magiftraten , in 't adminiftreren van haerluyder refpeótive ampten en offitien maintineren, enhandhouden, ftijven
en fterken, en is 't nood haer ordonnantien, decreten en fententien , door zijn autoriteyt helpen executeren, fonder te gehengen ofte gedogen , dat hen-luyden
daer in eenige verhinderinge of belet gedaen werde,
10. Item in gelijke manieren fal zijn Excellentie
ook gehouden zijn de Staten en hare gedeputeerde
te maintineren en handhouden in haerluyder placcaten , refolutien , ordonnantien en decreten , fo in
materie van contributien , impofïtien , als andere , en
defelve executeren en doen executeren t'allen tijden,
als zijne Excell. by de voorfz. Staten of haerluyder gedeputeerden behoorlijk daer toe verfocht fal wefen.
il. Item fal zijn Excellentie de faken van den
oorloge in den lande van Utrecht beleyden met advijs refpective van de generale Staten , Rade van Staten ,en Staten van Utrecht j of hare gecommitteerden , volgende de unie : en fo van node bevonden
wort eenich garnifoen in de voorfz. ftad of fteden
te leggen , fal 't felve niet mogen gedaen worden
dan met patente van zijn Excellentie, en confent van
de Staten of hare gedeputeerden , fo wanneer zijne
Excellentie in de Provintie fal wefen : zijne Excellentie buyten de Provintie wefende , fal als dan de
voorfz. patente aen de Staten van Utrecht of hare
gedeputeerde Raden overfenden , om de felfde beftelt en ter executie gelecht te worden , het ware fy
eenige merkelijke fwarigheden daer in vonden , van
de welke zijne Excellentie by de Staten in diligentie fal worden geadverteert , fal ook niet lijden dat
de Overfte van 't krijgsvolk hen in eeniger manieren fullen onderwinden eenige kennifïe te nemen van
politiquë of juditiele faken, binnen of buyten de fteden vallende , maer de felfde daer toe houden dat
fy daer mede fullen laten bewerden de Staten , haerluyder gecommitteerden , d' Officiers en Magiftraten van de plaetfe refpective , fonder defelve in haer
ampt of offitie eenige verhinderinge te doen , en dat
fy haer te vreden fullen houden , mits alleen opficht
nemende met d' Officieren en Magiftraten van de ftad
of fteden , op de bewaerniffe en verfekertheyd van
de felve ftad en fteden jegens den vyandblyvendein
'c afwefen van zijn Excell. de bewaerniffe van de fleutelen by den Officier en die van de Magiftraet,en fal die
vooriïeninge doen dat het voorfz. krijgsvolk fo te voet
als te peerde haren artikel-brief onderhouden.

12. Sal ook geen fteden in den lande van Utrecht
fortificeren , noch eenige niewe fterkte leggen, dan
by confent en believen van den voorfz. Staten.
13. Maer fal generalijken met advijfe en believen
van defelve Staten of haerluyden gedeputeerden de
ftad , fteden en alle fterkten van den lande van Utrecht die gemaekt zijn , of van niews gemaekt fullen worden bewaren , en door gequalificeerde perfonen, volgende de privilegiën van den lande, zijne
Excellentie by de Staren te nomineren, doen bewaren , en fal defelve t' allen tijden als het van node
wefen fal vifiteren en onderfoeken hoe de Regeerders ,Wethouders , Officiers , Capiteynen en Bevelhebberen , tot de regeringe en bewaringe van defelve ftad , fteden en fterkten gecommitteert of te
committeren , hen hebben en dragen , en of fy in
alles haer offitie en laft hen-luyden opgeleyt neerftelijken en getrouwelijken nakomen en voldoen , eri
of de voorfz. ftad , fteden en fterkten van alles dac
| tot notelijke defentie van node is volkomentlijken
; zijn vooriien, en fal de gebreken die daerinbevon
den worden , by advijs en believen van de voorfz.
Staten , haer-luyden gedeputeerden en Magiftraten
van de ftad en fteden refpe&ive , en na de faculteyt en
magt van defelve, behoorlijken beteren en remedieren.
14. Item fal de voorfieninge doen dat de voornoemde landen met onbehoorlijke inlegeringe , noch
doortochten van ruyteren of foldaten overtogen of
belaft worden.
i"). Item fal tot beter directie van de faken van den
lande, de politie betreffende .met advijfe en believen
van de Staten, en anders niet, mogen maken alfulke placcaten en ordonnantien als tot des lands welvaren , en vorderinge van de gemene fake nut en oorbaer bevonden fal worden , en fullen alfulke placcaten en ordonnantien op den naem van zijne Excellentie en de Staten gefamenderhanduytgeroepen, gepubliceert en geexecuteert worden*
16. En fullen niet-te-min de Staten in harevergaderinge (die fy fullen houden fo dikwils en menigmael hen fulx fal gelieven) mogen maken alfulke ordon antien en placcaten als fy-luyden tot directie van
hare faken en handhoudinge van den ftaet van den
lande goet vinden fullen , en fonderlinge op uytfettinge van contributien , en andere impofïtien die fy
fo tot koften van den oorloge , als om andere des
gemene lands laften te vervallen , van node vinden
fullen, en defelve op zijner Excellen. en haren name
doen publiceren en executeren , fo fy-luyden tot noch
toe gedaen hebben , behoudelik dat fy in hoogwichtige faken niet fullen doen dan na voorgaende communicatie met zijn Excel, daer op gehouden te hebben.
„17. Syne Excellentie fal vergeven alle offitien en
benefitien , die voorgaende Stadhouders of Gouverneurs van de voorfz. Provintie vergeven hebben ,
met advijfe van de Staten of hare Gedeputeerden , uytgefondert deoffitien daer van by de voorgaende ordonnantie en refolutie van de Staten anders is geftatueert.
18. Item fal ook vergeven alle offitien en benefitien
die voormael geftaen hebben tot difpoiïtie en collatie van den Conink van Spangien , en dat ter denominatie van den Staten die zijne Excellentie twee
of drie gequalificeerde perfonen daer toe noemen fullen ,daer uyt zijn Excellentie een gehouden fal zijn
te verkiefen , en met het vacerende offitie of benefitie te verfien, op alfulke laft en inftructie als de Staten daer op geftelt en gemaekt hebben en noch ftellen en maken fullen mogen.
19. Des behouden de Staten aen haer de difpoiïtie;
van de benefitien en offitien , die voormaels geftaen
hebben tot collatie of andere difpofïtien van de Biffchop van Utrecht.
20. Item fo wanneer eenigen ftaet van Prefïdent
of Raden Provintiael , of Griffierfchap vaceert , fal
zijne Excellentie defelve confereren ter iïmple nominatie van de Staten , op de inftructie onlanx gepubliceert , behoudelijk dat de Staten felfs drie Raden uyt den haren fullen mogen committeren , volgende de refolutie by haer-luyden daer op genomen.
21. Item de voorfz. Staten yan Utrecht fullen ook de
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iutoriteyt behouden , dén voorfz. Prefïdent en Raden
na haer gelieven te mogen aennemen enafltellen.
22. item alle 3ndere (laten, ofikien, of dienden
fal zijn Excellentie hem niet onderwinden : maer (uilen die vergeven worden by de Staten en Magiftraten
refpeélivelijken, die daer van gedient moeten worden.
23. De Domeynen van der ftad , fteden en landen van Utrecht , gemerkt die feer cen achteren geftelt zijn, (uilen geadminiftreert worden by den Staten, en den genen die defelve daer toe gecommitteert
hebben , en noch committeren (uilen mogen , des
fal zijne Excellentie by andere gebeurlijke middelen
van behoorlijke traclement voorfien worden.
24. Soo veel de Magiftraten van de ftad en fteden
aengaet , fal zijne Excellentie die binnen der ftad
Utrecht (lellen by advijs en believen van de Staten,
of die gene van hen-lieden die binnen der ftad jegenwoordich wefen fullen , of den genen die defelve
Staten gelieven fal daer toe te deputeren, endituyt
de onder Magiftraet , en noch andere 40 perfonen
die defelve Magiftraet uyt haer nomineren, en zijne
Excellentie overleveren fullen, en fo zijne Excellentie abfent of anderfints niet gelegen is tothetverniewen van de Magiftraet alhier t' Utrecht in perfoon
te vaceren , fullen de voorfz. Staten of hare fpeciale gedeputeerden , uyt het voorfz. dubbelt getal van
perfonen , 40 perfonen verkiefen , die als Burgemeejfters , Schepenen , Kameraers , en Raden voor 't
aenftaende jaer fullen dienen , dewelke fy zijne Excellentie overbrengen of fenden fullen , omgeapprobeert te worden, en in gevalle van fwarigheyd, fullen de Staten daer van rapport doen , om daer na daer
op gedifponeert te worden na behoren , behoudelik
dat die perfonen fullen gequalificeert zijn, volgende
de oude ftads rechten , en dit by provitie tot dat daer
op met advijs van zijne Excellentie eenen anderen
voet befloten fal zijn.
2?. En in de andere fteden v2n den lande van Utrecht, fal zijne Excellentie de Magiftraet (lellen met
advijs en believen van de Staten > navolgende haer
oude rechten en gewoonten.
26. Item fal zijn Excellent, remiflie mogen geven in
fulker voegen als mijn Heere den Prince van Orangien zijner Excellentie Heer en Vader, h. m. gedaen
heeft, welverftaende dat zijn Excellentie alvoren remiflie te verlenen , fal vragen en horen 't advijs van
den Hove Provintiael van Utrecht , en de Maerfchalken in faken ten platten lande gevallen : en in delicten inde ftad of fteden gebeurt , van den Officier
en Magiftraet van defelve (leden , ait haer diens
aengaende fullen reguleren, volgende het 23. artieul
van de xx. Rubrica van de inftru&ie van den Hove, gelijk zijn Excellentie en de voorfz. van den Hove,Maerfchalken , Officieren en Magiftraten in 't punt van de
remiffie haer fullen reguleren, navolgende de Placcaten
bydenKeyferKarelinden jare 4i.daeropgemaekt.
27. Van gelijken fal mogen geven brieven vanrefpijt fauvegarden, paspoorten , en diergelijke gratiën :
maer niet dan met advijs van de Staten of hare gedeputeerde, Hove Provintiael, Officieren en Magiftraten,
refpe&ivelijk , daer onder de fupplianten gefetenfïjn,
des behouden de Staten aen hen de macht om mede
pafpoorten te mogen verlenen»
28. Sijn Excell. fal geene importen mogen (lellen
nochte eenige andere uytfettinge of befwaringe over
de voorfz. landen doen, dan metconfent en believen
van de voorfz. Staten daer toe wettelijk befchreveu
zijnde.
29. Item fal fijn Excellentie aen de ftad , fteden en
landen van Utrecht geen particulier Gouverneur noch
Lieutenand mogen (lellen.
30. Item alfo het getal van de geeligeerde uyt de vijf
üollegien.reprefenterende den eerden ftaet,te feer fwak
is, fal 't getal van defelve ter denominatie van den Staten augmenteren, tot fuiken getale als de Staten goed
vinden fullen.
31. Sal ook geene andere Edelen ter dagvaert van de
Staten van Utrecht befchrij ven , dan die federt een jaer
herwaerts befchreven 2ijn geweeft , fonder expreffe
confentvan de Staten, en befonder van de Edelen die
jegenwoordich befchreven worden.
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32. Item fal zijne Excellentie de hand houden dat
delimiten van den lande van Utrecht niet worden vermindert, geconfundeert of verandert, en dat de partyen
van de voorfz. landen afgetogen daer toe gereftitueert
mogen worden , en fo fulx met gevoeg niet foude kunnen gefchieden , fal maken dat de cjueftie daer op eevallen of te vallen , by onpartijdige arbiters of rechtsgeleerden gedecideert mogen worden , foweltenpoffeiTooralstenpetitoor , op de provifie als ten principalen , en dat 'c gene daer vanby fententie arbitrael of
judiciael uytgefproken fal wodren, zijn'eftecl: fortere
en ter behoorlijker executie geleyt worde.
33. Item fal voorts generalijken de ftad, fteden en
landen van Utrecht gouverneren , tot alfulke eere, nutfchappen en profijten , als voorgaande Stadhouders de
felvegegouverneert hebben, en voorts alles doen dat
defelve volgende haeriuydcr-commiilie gedaen hebben
of vermogen te doen, en fonderlinge de voorfz. landen
na zijn vermogen defenderen en befchermen tegen* de
Spangiaerden , Malcontenten, en allen anderen haie
vyanden,
34». Item. om alle 't gene voorfz. is wel en getrouwelijk 'tonderhouden , na te komen , en 't achtervolgen,
fofal fijne Excellentie den behoorlijken eed doen , aen
handen van de voorfz. Staten of den genen die fy da^r
toe deputeren fullen.
3f. Item fullen de voorfz. Staten de vooifchreven
■poindlen en articulen , en eenen yder van dien in'i befonder t'allen tijden met advi](e , confent en bewilliginge van zijn Excellentie wogen veranderen.
35. Item fal zijn Excellentie bevorderen dat de Staten van Holland . Zeland , en Weft-V:idland beloven
fullen alle de voorfz. poin&en en articulen nategaea
en te onderhouden, en daer tegensniette doen noch
gedogen gedaen te worden , dirtclelijk doch indiiectelijk in eeniger wijfe of manieren , nemaer datfy den
Staten van Utrecht en een yder lidmaet van die daer in
fullen mainteneren , handhouden , en de gene die ter
contrarie gedaen of geattenteert fullen hebben , corrigeren en (haffen , na exigentie van der faken , en onder
't verband en fubmifiie als in de voorfz. fatisfa&ie.
37. En fo verre by zijne Excellentie, Staten van Holland Zeland
,
, Weft-Vriefland , en geaflocieerde , of
andere van den haren yetwes contrarie de voorfchrevea
poinólen en articulen gedaen werde, fal zijne Excellentie daer van onderricht zijnde, fulx beteren , totbenoegen en contentement van de Staten in 't gene zijn
eygen feyt foude mogen aengaen, en voorts ook aen redrefïement van 't gene by ymanden anders mochte wefen gecontravenieert , feergeerne de goede handhouden.
Aldus gedaen , gefloten en gcarrefteert by zijne Excel entie ende Gedeputeerden van de geeügeerden uyt
decollegien, de Edele engemeeneRidderfchap , de
ftad en (leden vanden lande van Utrecht, representerende de drie Staten van den felven lande, hieronderteykent, als tot 't gene voorfz. isexpreilelijk geaurorifeerten gecommitteert , fo als fijne Excellentie by
haer-lieder commiflie gedateerc t' Utrecht op den 6.
dach inFebruario led- leden , is gebleken. In.'s Gravenhage,op den leften dach der maend van Meerte, des
jaersifox».
N
en was ondertekentGeracrt de ^enePfi ,
JAaurice de Naffau ,
Dirk. Cantor ,
Bcrnc Stel ,
■\oban van Duivenvoorde ,
flor is Heermale ,
Tluris Tbr/i.
Niclaes van Suylen ,
Noch lager ftond aldus : op huyden den tweeden
dagAprilis in'.t jaer i^ö.Jlilo novo, heeft fijne Excellentie eed gedaen in handen van de gecommitteerden, der ftad, (leden en landen van Utrecht, hier
boven gefchreven en gc-noemt , om alle de poindren en
articulen in defeinftruólie begrepen na zijn vermogen
te hand-houdenen teyolbiengen , in prefentie van my
onderfchreven ,
ondertekent
f} Mclander,
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Staten generael der vereenigdc Nederlanden , allen den
genen die defe lullen fien , faluy t, Alfo mits het overlijden van den HeercGrave van Niewenaer, Meurs, &c. goeder gedachten , gekomen zijnde te vaceren den ftaet van Gouverneur ofStadhouder des Furftendoms Gelre en Graeffchaps
Zutphen, de F.idderfchap , en fteden des felven Furftendoms
und Graeffchaps nodig hebben, dat in den felven ftaet wederom byeen Meer van qualite voorden worde » en aen ons overfulks onder anderen dacr toe gedenomineert hadden den hooggeboren Furft Maurits, geboren Princc van Orangien, Graef
van Naflau , Marquis van der Veere en Vliffingcn , &c» So
is 't , dat wy by deliberatie van den Rade van State der voorfz.
vercenigde landen , infonderheyd ten aenfien van fijner Excellentie loffelijke qualiteytcn, defelve fijne Excellentie hebben verkofen , en overfulks geautorifeertengecommitteert,
verkleien, autorifêren en committeren bydefen tot Gouver*
neur en Stadhouder en Capiteyn Genèracl van het voorfz.
Furftendom van Gelderland en Gracffchap Zutphen , gevende
den felven fijne Excellentie volkomen macht en autoriteyt,
den voorfchreven ftaet voortaen te houden, te exerceren, en
te volbrengen. En dat doende , voor te ftaen , te vorderen, en
te bewaren, dehoogheden, gerechtigheden, privilegiën , en
het welvaren van den felven lande , mitsgaders 't gebruyk van
de ware Chriftelijke Gereformeerde religie, in de voorfz. landen te doen gebruyken : en adminiftreren recht en juftitic.
Ook aldaer te doen houden goede opficht , ordre en wacht in
de fteden en fterkten van defelve landen, 't zy ook te water
ofte lande. En voorts alles anders te doen dat een goed en getrou Gouverneur of Stadhouder , en Capiteyn generael der
vóorfz, landen vermach en behoort te doen, volgende d'inftru&ie die hem vorder fal gegeven worden» Alles op den eed
by zijne Excellentie in handen van den Rade van State voorfz.
te doen. Ontbieden daerom , laften en bevelen den Cancelier
en Raden des Furftendoms en Gracffchaps voorfz. die van de
Kamevevande Rekeninge, en alle andere Jufticieren en Officieren, mitsgaders alle Magiftraten van de fteden derfelver
landen , zijne voorfz. Excellentie te houden en refpc&ercn, als
Gouverneur of Stadhouder, en Capiteyn generael des voorfz»
Furftendoms van Gelrc, en Graeffchaps Zutphen, en den felven te bewijfen alle eer en reverentie, defelve in alle 't gene
het beley t en gebruyk van den voorfz. ftaet aengacn mach , en
voorts dacr aen dependeert , t'obedieren , en voorts defelve
te doen alle bevorderinge en afliftentie, des fal defe tegenwoordige alvoren gcregiftreert worden in de Secretarie van den
voorfz» Rade van State. Gegeven in 's Gravcnhage den i<J.
dag May, 15-91.
S» Meynerfo. vt»
Op de plijke ftond, by mijn Hecrcn de Staten generael
der vercenigde Nederlanden, ter relatie van den Rade van
State derfelver,
en was ondertekent,
Chr. Huygtns»
En was eenen zegel in roden wafïe , en dobbclc fteerte dacr
onder aen hangende. Op den rugge ftond aldus ; op huydcn
den 20. May, 1591» heeft zijn Excellentie op den inhouden van
defe commiffie gedaen den behoorlijken eed in handen van
den Rade van State der vercenigde Nederlanden, my prefent
en ondertekent,
Gilpitt,

ï$ict na bolgen bepoincten en acttculen / baer op
fijn baojnoen.be €jcceïl. 't boojfs* «Boubecnement
tégebefeceect*
puntten
AEnvankeli jk fal zijn Excellentie de gereformeerde Religie,
uitö avtt t
welke die hooft und kleyne fteden defes Furftendoms und
tulen/ öaet
Graeffchap , uyt fonderlinge genade Godes hebben , handhaop fijn
«ÊrteH»
ven , und defelve allenthalven ook in hcerlikhedcn ten platban ,f^afj
ten lande na vermogen alfo bevorderen , dat die alleene en geen
fauscno- andere religion > in defe landfehap meer gcexerceert worde.
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Edoch fal niemand van Wegen der Religion(uytgenomen Kerken dienaers) geexamineert of ondervraegt worden» Befgelijken de geeftelijke goederen alfo laten bedienen en tot fuiken
eynde
tenis. acnleggen , als by defer landfehap gerefolveert en beflo-
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Volgens fal zijn Excellentie ook het Furftendom und Graeffchap by hare hoogheden, privilegien,regten,en oude traftatcn fcljap^ut*
handhaven , und defelve fo vele mogelijk in allen gelederen by
den anderen houden , und wat daer af getogen is van den vyand
of anders, fo veel doenlijk , by den anderen brengen, und infonderheyd hyde Heeren generale Staten , of daer het nodig
is, de bevorderinge doen , dat Bommel met haren aenhank in 'c
gehele wederom defen Furftendom und Nymmcechfchcn
quatier rcftituecrtwerdet
Sofal ook fijn Excellentie den Banner-heercn , Ridderfchap*
pen, fteden und vorder yderen by hare hooghcyd, regtcn,vryheden , und land gebruyken vaft houden en befchuttcn , eh niemand dacr en boven befwaren of verkorten laten.
Sal oock zijn Excellentie geenofficien of beneficien, den landen of der felver faken beroerende , vergeven, fonder voorgaenderaed und bewilliging^ van Cantzler und Raden devrcfpe£tive quartieren of haer gedeputeerden , onder welken de
officicn vaceren,üytgefbndert de officicn und beneficien die dert
vöorigen Stadhouderen voor behouden zijn geweeft , mldsdat
defe , und de boven gemclte aengeboorne Land-faten , licfhebbersdes Vaderlands, en niet weder Weerdich der gereforChriftelijker religie , confereert fullen werden , volgende defes meerde
Land-dages
affcheyt.
Ncftens dien, fal zijn Excellentie met allen vlijd daer aen
zijn , dat in legering en deurtochten van Ruy ter und knechten
als in de uyterfte nood niet ten allcrhoochften ervordert , verhindert und vermi jdet worden .* dat oock zijn Excellentie geene
Patenten van deurtochten , loop-placrfen, of inlegeringcindc
uyterfte nood niet fal gevent noch ook aennemen ecnige patentenvan andere gegeven , und uytgebracht tot fchadc defes
landfchap,dan met voorgaende deliberatie deshalven in Gellaten. derland ofder landfehaps gedeputeerden alles te doen und te
Verftendigende oock de Officieren rcfpe&ive tijdlik van de
acnkomftdeskrijgs-volks, undfo vele mogelijk helpen bcarbeyden , datfe boven de montkoften geen geld vorderen , noch
andere extorfien doen.
Sal oock zijn Excellentie defe landfehap , de quartieren of leden van dien, met gene afïignatien of ecnige conrributien , of
ongelden befwaren , anders dan die by der landfehap geconfen*
teert und bewillicht zijn.
Dat ook zijn Excellentie geene Overften,Capiteynen, Bevelhebberen, ofgemeenefoldatcn , geftaden fal eenige actiën te*
gens dert onderdanen ten platten lande, of den borgeren in den
fteden daetlijk te executeren i dan die defelve te doen intentieren und te werk ftellen met Land und Stad recht.volgens hoger
Overigheids placcaten hier bevorens des aengaende uytgcgevcn
und gepubliceert»
Nadien ook veele van adel , gceftlijke , burgers , und andere
onderdanen , als defertores patrite uyt defe landen vertogen fijn i
fal fijn Excellentie geene remiffie den felven mogen doen , dan
met toedoen van den Raed provinciael , und met advijsdcr
Officieren und Magiftraten refpeétive van de plaetfcn undftefden daer fulke perfbnen uyt geweken zijn»
Sal oock zijn Excellentie met niemand anders, van defer
landfehap faken fig beraden of refol veren , dan met Cantzlei'
und Raden, of die dacr toefpecialHervande landfehap conv
mitteert und verordeelt zijn , offullen worden,
Sijn Excellentie fal ook geen garnifoenen mogen in fteden
leggen , dan met voorweten und confent der refpc&eveMa*
giftratcn.
Item als zijn Excellentie binnen Arnhem is, ofdaer Canzler
und Raden zijn weiden, fo fal zijn Excellentie den Racd frequenteren, wanneer zijn Excellentie fulx gelegen is , uhd aldaer
prefideren > de opinien vragen , ünd doen vragen , opinie geveri
unddoen geven, fluytenund conclufie nemen , nademeefte
ftemmen, und een yegelijk toe laten zijne opinie te feggen, fonder yemand te weder/pret en.
Und fal den Raed voorftaen und defendere, und juftine laten gefchicn, fbndcr defelve te fufpenderen > ofteverachterert
met brieven of anderfins, in wat manieren dar het f): maer alfo
verre uvt ecnige faken verloop of oorloge komen mochte, fal
daer in goed opficht dragen , und fulkx de geünieerde Provintien , fampt de hoge O verighey t adverticren , om daer in geordineert te worden gelijk behoren fal .
Und zijn Excellentie fal niet mogen verlenen of geven eeni-
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gepiovifie van Juftltie , Tonder advijs vanCamzler . unddic i genbe ben fcOÏÏÏC bt$ ftonfltf faail ^pangfen / biebt
van den Rade.
| oorloge ban $janftrt}ft Dem feer liet ter petten
Ook fo Tal zijn Excellentie geene niewe werken mogen la- gaen/ aïtoaer #arma/ onDer Dcreï ban De5fron
ten maken , fondcr daer van eerft de landichap of hare gedepu- tieren te ftefetten / tegen ©janhtjjft bafi boïn en
teerden, ot'Cantzler , und Raden, toe adverteren, ómdaer gelD bergaDerbe/ tot |)ttïpe ban Deïigcnrg: aïöier ^mnxu.
op geordonncert te worden na behoren.
De j^ertoge ban JBapne in pofte bp Den ïfet? ba«itiapi
Wyders ial fijn Excellentie de voorfieningedoen, daer met quam
togc ban f arma / en öicïben cen IjepmeliR gefpjen VmL*
in defen Furftendom und GraefTchap goede krijclas diflïplijn
met Den anDeren / en aï^ ö? ban ïjctn bertroofïin? tóins.
gehouden, de fouvegarden gehandhavet , und alle onbehoor- ge en toefegginge ïjabbe Dat bp Öem aojt^ ö«ïpc
lijke foulen und extorficn vermijdet mogen werden. Und geen
dijken doen doorfteken , dan wanneer den uyterflen nood fulx tocfenDen fonbe/ fa \$ De %t rtoge ban .ïBapne toe?
,ervordert.
Derom mettet éacfi in ©»'anftrijft in 't ïeger ge?
Item wanneer zijn Excell. niet binnen lands is , alfdanfal aeert. omtrent 4 JttenDen na bc D00D ban fto? ©ccac» I
de regering ftaenaen de landfehap, ofderfelvcr gedeputeerde,
ninft ïfenrin Den DerDen / Ijebbm De ïigenr^ raet? ömaciijani
Cantzlerund Rade,den welken het krijgfvolk alfo volkomentfaem gebónDen Den CarDinaeï ban bourbon / De tXïn
lijk als zijn Excellentie felfs geholden fal fijn te obedieren.
toeïfte feDert De'Ddob ban Den CarDinaeï en ^cr?öe iweSes
• Sal ook fijn Excellentie genen Luytenant, ofeenige partitoge ban dBuife gebangen toa^ genomen/ ennod) tol?0POï
culiere Gouverneurs in defen Furftendom und Graeffchap ftcl- berfehert geïjouDen toert / Den boojfj. Carbinael ©ïïfis
1 en mogen.
bosj iüoninft ban ©jauRrijh te berftïaren/ en ga* berwam^
Aldus gedaen tot Tiel op eenen land-dag , den 10. Julij
ben nem ben tgtci ban taeï ben x.ïtoninH^n^arel
1590.
ban^annrijft/ toant aujoetoeï befeïbe «geuc^/-?Sf*
P. Verfiege».
te
't ïeben ban ben ïtonmn ^enrin Den
III.bo?en
Den bpboo^noembe
CarDinaeï öaDDen upt ge?
roepen
boo?
fucecffeur
bart
De ïiroon ban ©?ann?
<0*en a9. januari) / i$ in bc Staten generacï
rp
tegen
Den
ftonirtn
ban
^abarre / Die fp aï^
omjagen gcfcöiet / of men fcltere gccvïjibcccöe rnif^ een ftetter berftïaert
ïjaDDen / niet te mogen
fibe ban <0errit $jouninft genaemt ©ebentet / ge? fucccDecen tot De ïiroone
/ fo ïjaDDen fp noeïj^
toeren 25urgemeefferban UtrecDt/ acn De Staten
tan^
feDert
De^
felf^
gebanftcniffe
Ijem geïjeeï bet?
generacï gefcljjeben / fottbe teïefen Debben of niet /
Daer op up Die ban ££oïlanb toerbe gcaïlegeertbat geten / geïp of ïjp niet meer geïeeft öaÖDe / en
aen Daer coliegte Den *<>. januari) ban Dein gelij? tooien aïïe Decreten/ pïaccaten en o^Donnantien
ncn btief toa£ genomen/ enberflacn/ bat een pet? op ben naem ban ïjet pacïemcnt ber ïigeur^ en
foon bo Darc naburen binnen 6 maenöen geban? be£ hertogen ban USapne gepubïiceect en beeïton*
bicöt : maer aïjJ fp geboeïben Dat niet alïecn öet
e
gemeene
/
boïft / maer aoït be Öibberfcöap en ben
nen/
e"n
bp
Defe
bergabeeing
gerefufeert
en
tiet?
of
ce
alaert aen baer jflèaf efïept om 5ijn outrecuiban
%beï
begonben
te murmureren / bat boo? be fac«
opgebïafentDept in Defe bergabeeinge geujupftt/ niet tie ban be ïigeur^ aïïe Staten boo?
ben anbecen
't er?
beïjoo^bc aengenomen te tooien / alïegerenbe
empeï ban f rancopg 23aubimont Ü|eec ban jföeber? gemengt toerben^/ en bat 't gemeen boïn tegen ben
fcfjeen te toiïïcn opflaen / om bat 't focninn*
toelp/ O&efantban benffurtfeban^nwifmiju/ in? Sübel
terbenieeenbeboojfefteconaengenaem perfoon/ en cöh met eencn onfeneren naboïgcc omgefïo?ttoo^
té niet anten niet geabmitteect getoojben / Dan ïjem be/ onbec berel ban be religie/ en Dat beConiun:
té oor aengefept Dat DP fcD Dier niet Dab te pjefentc? ban ^abarre / ben oprechten naboïger en fmctfc
feilt ban be Croonetoag/ bc toclfte gef tooren Jjab*
ten / fo DP frb niet en toiïDe in perijfteï jteïïen te net" be
be Catljoïrjïie religie boo; te fïaen / en ooft te
ïiefen jus légatorum.
tyeben
toa^ / ïjem Daer in te laten onbertoijfen /
gene?
(J5êtitteti
amttent DenfeïbcntijböebbcnDc Staten
en fo men Ijtm honbe onberrie^ten bat jjp ber?
cipieci-öc taeleenige b^iebenban Den taiinnban^pangien
b2teben
booït
toag/ en onberreeïjt öabbe/ DP bejjjneber*
$arma
ban
hertog
Den
aen
gefcljjeben
benomen/
uau öeit
/ en be Catïjonjfte religie aemiemen toilbe/ ^
ïaten
ïjonink
ito?
en anbere / toaer tipt genoecD bïeeft Dat befeïbe
Dan
ninït geen anbee boomemen tjaDDe banBjanntijR en bat men facö bat öem beeïe feer gnnfïig toaren/
metgetoeïb aen te taffen/ Daer toaren nocDeentge ja bat bctfctjrpbcn Cat^oïpe Dier boo? betoeegc
anbere bjieben bp met caractecen en cijfer gefcb?e* toaren bit fïaenbc te toiïïen D.oubeu / en boejtKen^
ben/ Daer be^ccreban $Mbcgonbc ban toegen Den upt te geben/ fo bocBt Den-ïieben goetetnebictte
llacb ban Ecïanb meDe na CngeïanD gefonDen ïaten uptgaen bat een pber/bau toat fïaetencon*
toerbe / om De feïbe te ontcijferen / en toaren bjieben bitiefn toaren/ beboïentoerbe $»areï ban 25ourbon
ban feer grote importantie / Daer upt De£ ïloninr ben X. aïïen baojj lioninh ban ©?anïtrgft en jja?
ban ^pangien boomemen tegen ©jannrp/ <En? ren ^berDeere te ernennen / en beu felbcn aï^ ge?
trontoe onberbanen toefïaet / troutoe en ge§oo|?
gdanb / en Defe ïanben ontDeïtt too?Den.
<^e metoe Beenfe pnaflen / Debbe n Den $. f e? faembepb te betoijfen / en öen if cere Careï ban
mm ma»
b^uauij tegen De 3B>upnfccrucr£ flaegégetoccfï/ en Hottringen ^ertoge ban iBapne / aï^ ber Croue
miwêi
ban Bianltt ijk generaleu ^taDDouDer / in aïïe fahen
üan
fjebben een fcfjoon oorïocOfcöip berobert / 't toeïK gcïioojfamcn / en aïïe goeDeren en bermogen Daer
feen'gcno. '' gefept toerDe Den ^Dmiraêï ban ^upnberhen te toe* Denen te toenben / om Den ïtoninït upt 3ijnc ge?
uica
fen / en toa£ bemant met 100 man / fo mufauet?
banReniffe / Daer in Dp ban ^cnriït ban Séourbon
Daer of omtrent D'een Delft
tier^ qï^ baotgboïa / gebieben
gcDpuben
toerbe te berïoffcn/ en in bozige b^pDepb
/ en oberboojt ge*
UecïjtenDcröanD D00D
ftnetcn 3ijn / en 5un noc() omtrent co ïebenDc tot te fteïïen/ berboben ooft bp 't feïbe eb iet/ bat nie?
©ïtffingen ingebjaeftt met öctboo^. oo?Iocljfcöip : mant boo^Dem feïbe/ noebte boo^anbere/ in'tDep*
cenban De Zsmft Capitepncn genoemt Cokelijs meïift nocD iirtopenbaer J met ben feïben J^enrih
ï}cpnc i£ D00D gebïcben / en ecnige gegtietfl / fonDec ban bourbon / cenigc raetfïagen of communica?
ccnigebcjöcc bcrïic£ te ïpDen / De gebangenen toert tie fonbe Doubcn / op berbeurte ban lijf en goebe?
ren / baer en boben toerbe afgeepfeïjt ceb te boen /
Iioujt p?océ^ gemacïit / en 5pn geconDemncert geïjan? om
in beu naem ban ItareïbenX. en sjjneg&tab?
gmtetoojöeu / Dit i^gcfctjieD op De hufïc omtrent
Ijouberg ben i^ertoge ban üfêapncj Det bergïfbec
t^upnacröen / fo fp mepnöen in De Ijaben te lopen.
©e V)tu
$ia Dat De Öectag ban Idarma ïange tijD tot ^pa ftetterpe upt te roben / noctj geen becbonb / unie /
tog ban
geïegen liaDDe om fijn gefonbï)cpD£ toiïle / geujH ber? berD^acD nocD ftiltïanD ban toapencn met Den feï?
IPttnna
tePlt na
Iwitigl fo i^tjpDacrnaaercpfttot^Reny aïtoaer ben üenrift ban bourbon ïtoninft ban ^aberre
aen te gaen / noc|)te in te toiïligen / baer toerbe
i^eitesjoua BP aïïe De ïjcplige reïinuien befocljt öceft / om D'afïa? ooft goube en fiïbcre munte geffagen op ben naem
ten I Daer toe fUcnbe/ te berDienen/ en Deeft aïbaet
(Fol.18.) fcer iiberalijli De gec(ïclijïtï)epb befcüonftcn / en i^ ban üareï ben x. ïioninft ban ^anftrijft*
«tëtïtjfte bagen baer te bo?en Dabbe De üoninft <&mtiy*
boojt^ ban Daer gerepfï na.S5in^of23incöein^e*
hegóutoen / om te naDec ©;anhrp te toefen / al? ^Diï'P^ be ttoeeDe ban J§>pangien een opcntïpe he l1£rW*|
toacr D? co^refponbentie öieï met De ïigeurg/ boï? bcrftïaringe laten upt gaen/ baer in Dp met beeïe KXï
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üjaozbni 5i)uc gocben genepgben taille te uennen bp be (lab %efyn\\en$ bcïcdjeriiige en bcrïoftmrj'e toedoet
gten ge* gaf in befafte uan be teïigie/en fepbe/bat bP bicc óqj* becgeïeftcn ijabbe ; en betuijle fyu ^io| toa£ ban enac«s
Daen/öat falie balbe niet {f encift ben II. &aninftban©janft*
fjee Moofïec baec upt Dïc brefl oeftomen toatf / en S'Jic
cijft eetti)t$ tyebe gemaeftt t^abbc / om be ftcttetj? bat fyn bebaeb met opentïnften
lof geapp?obecct mow öe*
nctjgaeii*
neemt om en ftcttecpen in 't boo^. ftoninftrgate beebeïgen
babbe / fa toetbe bP ooft licötelijh in bccbacbtgc? *mmue.
'DenÖ^
en upt te coben / bp be£ feïfë fddrt Matei be IX. bjacijc / bat bp een aenbarigèc en caebgebee rotif S: mnttöarcl
5ijnen ftnagec bulpe gefcljiht J ert afé baec na be befeh fcbanbïtjftcn moojb toag getoeefï /. of baec
$unce ban ^angien oorloge Ijaböc aertgereebtet ban gemeten èn baec In betoiïïicbt babbe : baec
ifijne ges
toattkemffj
toetbcn tupgen tegen bcni üoo?tgeb^acljt /. betoeï*
te UerlofTett ïn Jkebeclanb / fo ftabbe bP b'angebdo?fame tot ne niec
aïfeen bethïaecbèn / bat bP bie baeb opent*
eitöefterï geboojfaembepb getyacijt / en bat befte beef bec
tecsJ uï»t ^obintïen ban üefe pïagc bcrïofï / en of be net* lijft in 5ijne ^ebieaien gelooft en gepjefen baöbe/
tecozpe». tet$ in ©janftctjft enCngclanb baec tod bemoept
't toda ijp oaii i beftenbe
fepben baec noclj
Dabben / bat lp boo$ ftoniur &cbafïtaen£ boob / bp / bat bp baec uan /eenmaec
aenbangee toace ge*
Öct ïtaninftrijft $o?tugad / bat boo? cedjtmatige toeefï / afé bPban *$acob Clement baec obec caeö
fuccefiïe op Ijem genomen toag/ ban 3nnegececr> gctijaecljt xuag/ cnbarftp fulr ooft opentïift onbec
tigbepb foube becooft hebben getoojoe» / fo toag 3ijn
,.,.. pjebiften
_,_... grïjccï
.,.,,_ onbcfchaenK
,.„.,, 4f((, hem
v>n, bientbafc
ullIJUjai:
ïjp nbcl)tan^5öne^ gececötigfjepD^ beelacöticljgc- , üenbecoemt Dabbe ; 't foclh ()P boojgaené ïoehen*
tooien. €n bemnl öp iegenUJjdJbtlnft bemerlttc be en oiuuenbe. ^ccDaïücn tuecbe. ljp cenöbeefó
öatboo^becfelöecKettec^hflbaerfoe g«!iomentoa^ ! booi 5Ü» epa«t beftentcnilfe / enanbccbec^booibe
te / bat Ijet te befojgen toas bat be Cn^ifïfnïjfpb bftiJijiirige bcc getupgen becluefen / en ban alle te
in bcc ^ueften getneïb foube homen / nabcmuel famen gecoe:ene Cïaffibu^ / boo? beé öaebsf bes
fp obec aï oneenigliepb aenfiicïjten / en Ijet lïfc czectof fenfcentie tcc boob becoo?becït/ met Mm
ninfecp ban ©janfcröh met oen bucgeclrjiicn titül/ bat ïjp ar^ eenc uan beacnüanget£ en non^
Hcncï) obec langen tnb gefmaht toace : fo tutibe fpicateur^ oc$ gcouiudijhen mepnebigen enfeijan*
ï)P becDalöen aflc Catöottjfte ©a^ften becmanen / belijlten ©abecirioo^é gemeeft 3ijnbe / ben moojiï
öatfe alle Hacc maebten fouben t' famen béngen te bcgaen gerabcn j ooft ben moo^b in jijn piebien Ö^rn affiftecen / be ftetterpm upt te coben / en hen gelooft en gcp*efen habbe / baec obec ÖP se*
Den toiinu €aco!um ben X. u>?t 3ijne geuanftc- i conbemneect UjtTbe bat 5ijn lijf 'ban 4. peecben in
niffe te becloffen / baec in öp ban be ftettccen ge* 4 fiucftcn ban een-^etogrn/ ('t uieïft bec mepne*
Deel fmabelnft g;cbangen geljoubcn toecbe / op bigen babecmoojbers oube flcaffe i^ ) en be fluc*
bat alfo bat ïtoninftcijft ban ©?an»cp ban ful^ ften in 't mee tot affeïjen becb^anb/ en be affcöctt
ften uecbecf gccepnicljt mo?be / en Ijo snne macljt ten lefïen
in be tomb en ïucfct geftcopt foube tocc?
en toecmogen tot uptcobinge bec ftcttecpcu in ben ben : aïg Ijp tec pïaecfe baec hp fïerben foube ge*
awbccèu ftoninfttiiftcn gtbjupftcn ritocöte / en na fïeepttoa^/ toonbebp tengcocebefïanbigïjepb/ c»
affebaffinge becfelüecm'tbdoofbelanbeenentocöt Maechbe niet üoicljet flrenge ooibeeï of bonniflTe/
öoen moebte / 't tuellt be Cat[)oïpe öibbec^ maec ouec be getupgen / nabemael be Öccntcrg
febap / in uoo?gaenbe jacen met fo gtoteri blijt cecfjtenna baec cecijte meninge geoo?beclt hab*
én gocben geluft boo?genomcn babbe ; en Ijiec ben / fo be a^cungeniflTen bec geenbec bie tegen
toe fouben fp met eenbjacljtigec becten en gemoet bcni getupebt dabben toaeraebtieb toacen / maec
Dctoilïigen. €n bP bjilbe ooft uoo? <6ob ert 3ijnen Ijp uecolaeftte be babecmaojo / en flonb bat toe /
Öepligen
engelen betupgen / bat Ijp tot genen bat be gene een ftuace flcaffe oéebient babbe / bic
\
anbecen epnbe ben ftcijeb too? neemt / ban om in bep iioninc moojb een aenbangec en caebge?
onfe moebec be Ijeplige ïJoomfe Catnolijfte fteefte bec vuace getueefl/ niaec bp babbe uan be mooïb/
tt becb?epben / eenen b?cbe en cujïe ben ce ebeen eec bie begaen toa^ / nopt gemeten / beeï minbec
Catffolijften onbec baren cecljten Catbulijften ! tot ben felben caéb gegeben / en bet maé oalfcft
3F«rfïen te mafte» / bat uecgift bec ïiettccen acn bat bie getupgen becftlaect en getupebt habben /
allen oo,?ben en pïaetfen upt te toom / en eenen bit bp ficb füir onbec 3nn p?ebiften gcroemt liab^
u?ebe en ecnigbrpÖ onbec ben Catboujftmfur ften bc $ en al^ bP na becgemefi-n Uonniffe gepecfï
aen te flellen 5 en Ijfcc toe toübe bp niet alleen fejtcbé 5tj.ie mebegcfTdlen te openbacen / bleef bp
$bn goeb / maec ooft 5(jn leben en blaeb ujillieb^ 1 baec boifïanbdijften bp/ öat bp niet babbe gebaen
Iqr emplojercn / nabemael aï 't felbe in gene ge* ! ban 03ob Hlmacbticlj gelooft en gebanftt in ;n*
ceebtigee faïte ftonbe gelaten toecben ban bit tot ! ue p^ebicatien booj be becïoffingc becffob#acrté/
45obe0 en ^ijnec bcpïüjcc neeften / en bec gan^ en bat lp bat ccempel bec ftab j3rtÖuIien acnge^
fcbecCb?ifïenbfpb^ tbddaectgecepftenmoebte; bit ! togen babbe.
gefebiebe ben 8. bacb.Dap. Z&eg anbecen baccïj^ ' *Bp
^ jïjrt met banmeniugêy geïtjft top uooj befen ©020»
öebaï bp Cafpac #uicoge / ben <$etfi-3SuTcljop gefept bebben / be iFrance ^ifïocie te befcbnjben / 5eafc'
uan (Solebo / aï^ be groot Cartfeïaét eti obecfïe nabemad't felbe bp anfee/ baec ban beter onbec*
©jeftbeut uan be ^. Qnquifïtie / en Commam etebt 3rjubc / genoeg gebaen i$ : nodjtan^ ftou; feSncffi
eenwecra^
öeuc obec gebed CafïUien / be ftoflen tot bcfen ricn top fointijo^ rïïet uoo^ bp gaen baec ban ee* fi"^se9
Htijcb te obeeïeggen/ en bec ^uptfen ftcggj-bolft rucij becmaen te boen / fo upt be bjieben bie beltiffeS
tt beebtnbecen / betueïfte om bet Uecgift bec l\eu ^eeten Staten gcnecael en eenigepacticuliece.^ta^ ^?^*
teten in tiet Homnftnjft ban ^anftrtjft te plan^
ontfingen / booj bicn bc tfcance oo^töR'
logenbaeciti ban
ten / eerfïbaert)£ ttnlbcn ftomen / bat bp na ou* ten
beien beelcn met befe ^ebccïanbfe ooj*
bet gttojaiiïj' po lanbbecfameïingen foube boen loge gcote gemeenfebap babben / fonbeeïinge in
ïjoubcn / en be gdbfcbatttnge gcbieJicn foube / befen tbbcn bat be bereeniebbe i^obintien aen
nm na gclrjfttjcpb in pegclijïi lanbjebapopgebjaebt sc goeb fnccc^ bah be faften ban ben $loninft (eet
te tuecben.
bde gelegen toag/ toant niet tegenfïaenbc begcaCömuiiJ
te bettoaringe bie be Staten felbe babben/enbat?
iPen
25.
JFebniacij
/
toecbe
€bmunbujS
2$uc
fclS25uta
fe
te beien ftjbc toepnidj aftifïentie babben Uan
gotnu^ een ^ominïcanec i^onift tot (<Eaurg / boo?
gomu.s
<icngeïanb
©ominü
/ bie fe\fè ftet gcote ftojïen moft boen tot
aenboubenban Hïoife/ toebuloe be^ föoninc fen^
canet
cm be lil. gebangen genomen / en booj cedjt befebtcminge ban baceepgencijften bauCngdanb
|ü&onni&
tfn f eclanb tegen ben $$oninft ban £>pangicn/ en
bi De üo jj;s aengehïaegt en befcbulbigt / bat bp na be begane
l&öenöee
Irat fp odft ben ïioninft ban ©^anTtriji gcote afTi*
moojb
/
bie
^|acob
Uaö jpar ' gene
Clement^
^ominicanec
4©onift Ijabbe begaen aen ben tooomoembert Ijo? ffentte bart geïb en boïft bebe f fo bebben ooft De
rijs /toert»
Staten genecaeï acn be üöninft ban B^anftcijft
geaangen mnft / in opentlijfte p^ebtctitie in gcote birrfame*
en ut
ïmgen of berg abecingch etïpftc bagen na ben an^ gcoot beljuïp gebaen / öem toefepnbenbe niet af*
€*nirstec
leen albetljanbe amuniticban oorloge/ maec obS
büio bers beten / bie baet ban gjacob Clement^ boocblijft
gep^fen en gelooft babbe / ben üioninu bp ïfoio; gdb; en aï toa£'£fcboon bat fuljc niet beet toao7
fecne^ en lacob Cïementg bp ^ubit / en $ati$ ten eegaebe öatrt gene ben boomoembm lioninft
IV. deel.
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toeï ban uobc iy&bt (toant bp bar t acn ben grootfïr n ren fonber p?omt ferour^ ban ^pangten/ babben
mangel babbe/en meer foube Ijebben nonnen uptreg? gr()aubelt / of toarrn in banbel met beu <£ouinh ban
ten! fa On baec ban toel babbe uooutcn getoeefï/aï? bP ^jpangicn / bat l)P alle 3ijne mibbclen foube em*
tot berïotfinge en bebmbinge be^ geban^
nn toel Debe ) fo toa£ 't felbe ooit fo ftlepn niet / of pïoperen
gen
Carbinarïg
ban 23onrbon / en nroniugc ban
bet biel be becccnicïjbe $?obintien feec f toaer / en
't quatn niet te-mui ben Contnft fo toeï te p$fc / bat ben felben/ en bat men f cgentooojöcbjR een $3un*
bp bifttoilg baer na gefept öceft / bat be berceniebbe cc ban beu l^upfe ban bourbon foube berhiclen om
Jkebetlanben Ijem be tane op 5ijn Ijooft Ijabbcn bem te fueceberen/ bentoelftcnbPSbï'öotbïcr ten
if utüeuja foube geben met be <td?ac ffrbappen ban
belpcn bebouben / en tyctft fuït allegfoïangcbpge- Blaenbcren
en^Bourgonbien/ en bat bP ttoce m^
leeft Ijceft/banftbaerüjftcn erftent. <£)m nu ten p?o?
lioenen
goub£
foube beflellcn cp ïjet ^tabbup^ te
poofïe té nomen / fo babbcu be peeren Staten gene?
i>arijö
:
alle
befe
en berfebepben aubere tnbingen
rael ni ©>auftnjft bc ^cece laf^ce/ bcnIBintftet
töafin/ te Caïip fCnroni ^aïp/ en op anbece pïaetfen toerben obergefeb?ebcn / en bacr op becfcbcpbcn
ecnigc anbete/ baec fp cojcefponbenrie mebe Ijiclbcn/ bifcoucfen gemaeftt na be bnnieuren bec geenre
en bic ban vjbc tot tnbe obetgefebjeben / alleg toat jbicfe fcj^eben/en bie men liet Ittpbcn / 3Önbe cenige
alöaee bagelnc baozbieï / en beeftonben be peeren / ban Oefelbe bifcourfen niet geiooflijn / maec bim*
Staren baer upt aïté gclcgentbeben / en bat ben £o? ben alleen / om te berblinbcn be oogen / fo ban grote
aï£ Iilepne. ©e if cere be la $jce / fcb?eef onber an*
nfnlt ban bcrj'cbepben ^>tcben toebieïen / en ecni? 1 beren ooh upt Caen benfeftcn^lanuarbi^o. bat
ge bp ïjcm becobect toetben met getoeït / en fotntijbg j
&oft eenigc berïooj / en met getoelb bem afgenomen , ÖP <6ob lof geen fiofljabbe om pet quaeb^ te fcb?i|*
toerbe: ^e^ertogban iBapne boerbe nu/ geïijft i ben / anber^ aïj> btt obergeben ban 't bo^ ban ©m^
top becbaeït bebben/ ben titüïban^tabïjonbeten cennc$/ boo?compofitiebpgtb?eItbanbib?ej|/ bat
Etiptcnantgenerarl/ ban ben fïaet en Croueban (bet clber^ be Comnft feer toel fucecbeerbe / bocb
£)sanncijft / en Ijabbe 3ijn pjincipaïc bope gcfïclt | alfa be rebolte en tocberfpannigbcpD feer groot
op bebuïpeban J>pangicu/ en toag bcrbaluen inbet i toa£ gctoeefl / fo feonbe 5bne Jfêlajeftcpt niet
Ijacftpcrfoon)ij(itot23?u|Teïgctepfi bp ben Üfettcg 1 anber^ onbec 3|jne gc!)oo;faembcpb béngen/ al^
ban $arma / becftlarenbe bat bP baeftige öuïpc ban bet 3Laub / baec 3Jjn 31cgec boo^troft / bacr in bP
beïe crplwctcn babbe uprgcrccbt /
boen ^abbe f of anber£ bat ben-ïupben faften quaïijït ongcloofïijhe
en
font
obec
fencre beclacatie ban ^;cben en
tereeïjten fouben 5ijn: en alg bp ban ben igettog
€afteeïen
bic
bp ingenomen ^abbc fcöect 3ijn
ban |>arma goebe batroofïinge babbe genregen ban
bertceft
ban
^Diepen
/ bat bp albicn Ijp met ifc
buïpe/$ op in aïberbaeft tocbecombertrocftcnna3nn
boojfpoet en b'ebigbtpb boojtginn / baet
leger m Bjanftriju/ toant na bat be £f ertog banaat* fuUtcn
toace niet te ttoijfftlen / of bP foube toel batfï
ma op be fronticcen ban ©janftrtjft tieel oojiogg- een epnbe maften ban be ligue/ etc.
toolft babbe ucrfcb^cbcn/ en üjö?c gefklt fobdebm
Upt anbere fcl_mjton ban ben 6. Jpebm- ontfing
gort boebte / fo toa£ bP toebctom na Snuffel ge?
ign
^rc. ban tï^afTau febmben / bat ben Coninft
nomen / altoaec bP met grote triumplje/ en re?
ftcnen ban bujbfc&ap / ingcbaeït toag / ïatenbc ben lefien ^auuac. ilonfïeuc babbe ingeftregen / 't
wpbén bat alle t^et ftnjg?5-bolft bat na ©janftrijft toelft bc nacfle fïaö \$ ban laecbBo^maubien/ mboe^
of op bc fronticcen gctoeefïtoas/ toeberom qnam/ gen bat bp al^boe in Ijabbe tyj (anb ban ©enbofme /
en fouben becgaberen omtrent 25nuTel/ Mccbeiew ^oucaiue/3tniou/iaecb Bonnanbie/Hilie #canfc:cn
Bnttoecpen / Hier / en m 'tHanb ban 3©aeg / laten 5©uc bc jl^apne babbe ? toefceu te bo?cn gelegen boo|
öe ben toep gatn bat bP be bereeniebbe ^obintien ^ontoife/ 't toéllft bpmetappoinctemcntinftrceg/
bappec toilbe acntaflen / op 2$crgcn op-^oom en engingboo?t^ batelijn S)eulan belegeren/ toelft?
I^euf ben/ en een beeï bolr optoaectg fenben na 25etft mglen ban bacr op be &cpne gelegen i$ / bat bp
met fytt ftegtincur ban ben 43?abe <©ctabio ban baccopbelcftomicn babbe gebaen / maec toa£ tcU
Man$ belt/ en men ïiet oohben roepgaen/ bat? hen afgefTagcn / bat bm Ccninft bectcoeften toa^
ter tot SHnttoerpenbele fclwptcn en riemen gereet ben eccften Jpeü|. in baefïe ban $onfirut fo ^acf£
gemaeht toecben / en brroembcn benbatfebe$>p? bet appointementgetehenttoa^/ met alle 3ynrup^
nafTen bie t' ^Inttoerpen gereet getnaeftt toerben/ terpe en barcjucbnfier£ te peerbe bie bP bp bf m
toilben brengen boo? bet gat ban ^aftingen na bec Öabbe / en marebeerbe met grote barbrepfen / om
^lupg / om bacr mebe be quarttecen ban Eelanb iüculan t' ontfctteu/latenbe ben ^crtogbanJlBom*
te quellen; bürbanljebbenbegccommitteerbe Öa? penfïec met bet boct-bolft tot executie ban be capiV
Den ban bc Staten ban Eclanb / 5tjn 4£rc. ban ^af? tuïatie: 3gUIBaj. gecaeftte in bue bagen tot op $
fauben i.-JFety. upt jBibbclbutgbpnufTibebettoit? myïenna3tjn bpanb/ met getoelt inncmenbe een
tiebt / bocb 3D»f <!5rc. en He Staten generael / bob- paffagie op bc cibiece 3£ure / 31b2e la Cbauffee 25on
ben aubere abbertentie boo^ fekere gemtereipieerbe boueeb genacmt/bic feec fteeft gcfo?tificeert toa^.^n
n^ieben ban ben <£omnn ban ^pangien / bie eenf? al^befpion^ ben bpanb abbecteerben ban be ftomfle
öeeï^ bp ben ièeerc ban Ibint ^lllbegonbe / en anbec? ban 5ijne Maj. te befec pïaetfen bie men nocb beo?
öeel^ bp ben^eere,0ir. ^an ban beJ^crfee/ontcijfert i^onjleuc meenbe te toefen / maeftte bp een fb be*
en gctranfïateert toaren/ baer in men bebont bat al? ten alarm bat bP m bet baefï 3ijn gefebnt / bat boo?
ïe be$ Coninr ban &pangien bpfonbertfte boome? J^rulan geplant toag ( om btg anberen baecbé te
men baec toe toa$ flcechenbc / om 3t}n meefle befc^ieten ) bi:be aebtertoaert treeften in een bo^p
ftraebt in Bjanhrrjn te empïoperen / toant ben 5Frefnt genacmt. ^e Coninft bie niet ban meninge
Couinh babbc belooft ten ïangfïcn in be macub toaé om boo? befc tijb flacb re leberen / toant bP
ban llpjil in $icatbpcn te fenben i^oo paerben/ babbe 3tjn boet-boïft niet bp bec banb/ maec alleen
en 6000 man te boet : in 't Jtionnop^ f 000 25o^ om iUcuïan te befebermen en ban cenige p?obifie
goignon^ te boet en 1000 paerben/ 20 beltfïuc? te boojficn batfe mecflbannobebabbcn/ öeeft 3ijn
ften/ eni*Canon£: in 3languebon ^00 paerben' boomemen te toerft g> fïcït / 't toeïft fo toel ge?
en 2.000 te boet / bacr bencffen£ een fclM gelaben
batbcrbP enin anbete
't gffMjte
ben bpanb <jooo
met amunitie ban oorloge / en 10 met gcepnen/ luftt
ponb i$i
bufpoe
meerbannooitoenbigljcben/
bacr beneffcn£ foube bp be ligeur^ lenen 500000 baec binnen bebe brengen / fonber eeneemebmen*
Croncn contant boo? eene repfe / en ban noclj
fc^e te berliefen / 't toeïft gebaen 3ynbe / ip bP
rcr macnb een fchcee fommenronenfo lange b'00?? bectroeften na 23crtuei! / en ban bacr na Jöoube*
loge foube buren/ beg fouben fn ben ConinU tot 5b- biïlc / baer be Ücrtoge ban IMompenflec ficb bp
ne becfcUcrtbcpb in Ijauben fïellén be fteben ban €a- bem berboeebbe met be refte ban 31)11 bep^legec/
merin/^ubebiïlccn anberefieben ban23onrgonbien.
't toeïft ban bage te ba$c ougeïoofiijfter toyfe 'toenam
om
"^uber fcbmucnjS upt
bidb in / bat ben en beemcerberbe / een peber baer toefopenbe/
to
en
fe
bt
e/
<£oninuban©jannrijK ©janlu-ijft
meec en meec pjofpeceetbe bc appacentie bie baec toa<» battec een beïtfïacï)
tegen 5tjne bpanben / Detoelne Ijtn penbe berïo* gdcbèct foube toerben/ baec be Coninft ooft om
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Vervolg der Necferlaridfe Oorlogen.
toenfcljte / 3ijne|t}a}efïcpt ginft belegeren ©?eur/
om Dat 1:1 tê nemen en Den bpanD Datboojbeeïaf
te ften öat öpfe nïec öabbc gefecouceert / en fa öpfc
toilbe fecoucecert (jen fïacö te lebcccn / op öopc
Dat genjft Op 3^eur De- cecfïe beïbfïacö ban De
bo?gecïijfte oo*ïoge toa£ gefcöier/ infgclijr 5tjne Maitjcmfeïbenlietboojftaen/ Dat ÖP omtrent bet felbec
pïaetfen foube nonnen bluffen De gene Die <$oD
tegentooojbicö een b?efe en fcft?ift in 't ïjeete öab*
De gefïojt : De Coninft ftcceg beg fatetbacö£ eerfl
een ïopenbe / maec Deg fonDaecö£ Den n. .JBactij fe*
nece tijöinge Dat De tfectoge ban IBapne öet fecoec£
ban .èpangïen / ("o ^pangiaecDen / HMen / a$ £0e*
öccïanDec^ onDcc 't belept ban Den jongen<6?abe$lji*
lipj? ban €gmonb öaDDe benomen / en Datfe nn t'fa*
men met De£ ban ,fl£apne cuptecpe fïerft toaren
ï 000 paerbe ruptceg en 15000 boetftnecöten / en
Datfe ober De ribiere &epne al toaren gepaffeert met
Öen gefcöut om Den Coninft fïacö te ïeberen / of ttn
minfïenöemöctbeïegboo? ©?eur op te Doen licfc
ten / fo cefolbeerbe bcnConinft terfïont öet beïeg op
te bjeftcn en fïacö te ïeberen: aïg b'aenftomfïe ban
Jföapne rucötbaer toert/ foquam ban allen oo?Den
ïïcijgg-öulpe tot Den Üoninft / en toa£ D' eeefïe De
^eece CïauDe ban (Ccimouiïïe met een fïatigen
Öoop töiöbeccn en «Ibeïlieben ennptgeïefen fccöggboïft/ Defgeïijftenbeteece éftflftp i^omap ïfecce
ban peffp/ en ^aanncg 25ubeau/ üpt #icatDïe
De ïfertogbanHongcbilïcenbe §m tfjancifcügbe
ïajftop/ en beï|cereCaroïu£ban ^umicreg/ Upt
^eufïcia 2Cmorig Cafii / en anbcce / toant elft focljt
bp Defen fïacö te toefen. ©e tainft quam bc$ anbe*
cenDaccö£te$onancouct/ Dat fto?t£ tebojen met
fïojmenDec öanö toaé ingenomen / aïDaer liet ÖP een
pDcr gebieDcn fp fouben (jen beecDicö maften tot
Den fïacl) tegen DejS anberen Daecög / en betoojp met
5Ön epgen ïjanD De fïacöojbeninge op pampiec /
Die De abecfïe ftnjg^raben toeï btbieï. 3|ft falmijn
Öooft met De opening te fïeïïert / afê De lieber*
lanbfe gefcöiebeniften niet aengaenoe / niet beften/
alleen fjet boomaemfïe tot mijn boojnemen Dien*
liicbl beröaïenbe. ©eg Conlnr bolft toap fcer toeï
gemoeD en fpjongen op ban bjeucöben/ Dat men fïag
icbecen fouDen/ en öabbcn gtote moeD tot De bictojie/
en toccDe in 't geïjele legec Set gemeen gebeD geDaen/
en De Coninft ginft een pcgelnft met jijn erempeï
boo^ / en betupeljDe Dat ïjp stjn fïacö-ojDemnge niet
maeftte nut ïufï om bloeD te becgieten / nocl) niet upt
bei-langen om tojafce tenemen/enDat ÖP baer toeooft
niet toecDe gcDLjongcn upt eergietigljepD : maet öem
betoeecïjDe alleen Dacc toe De n'eföe totDet toelba*
ren Dejj €oninftcijren't©aDerïanD/ ènDetoïjïeöP
tot nut ban 't feibe geboden toa^/ fotoilDcIjpa^
leen Dit eenige ban (60D in jijn gebeD toenfejjen en
begeren / Dat l)et tot nut en rufï ban 't feïbe moclj'
te gcDpen / en Daer toe toilDe Ijp alle 5ijn aen*
ffacö en o^Deninge feïjieften. Ma boïcpnDinge De^
gebeö^ toert IjcnïupDen Depïactfe^.^lnDnc^bier
mnïen ban Bonancourt na€uciaftgenaemt/acn*
getuefen / Daer men meenDe Dat De bpanDen aïccDe
geftomen toaren : omtrent Dit Doip ïaeD een groot
bjeet effen belt/aen allen jijDen met Do?pen bc^êt/nefs
fen^ een ftïepn bofgen/ aïDaer toocö oen Coniuft met
$ijn leger in goeDer o?D?e na toe / en fleïDe aïDaer 3ijn
flacl)-o?D?e/ fuïr Dp öie öaDDe begrepen. 3£e #ertog
ban Mapnetoa^ met grote naerfiigöept ooft gcfto=
men ober öft toater ©ure/ maer toifl niet Dat De
ïüon. Öem fo na bp toa^/maer afê Ijzm toerDe bertoit^
ticfyt Dat men De.óConinr leger öaDDegefïen/ font öp
tenm upt om Ijet felbe ogenfcljrjnïijft te Degen te be*
ucötigcn en ontDecften / en rappo?t geDaen 3tjnDe
Dat Den honing metjijn geöecïe leger boo?ljanDen
mag / fo maeftte Dp ooft Dateïijft 5ijn fïacljo^Deninge/
enftonDenDefafte in fulfte gclegentljcpD / Dat geen
ban bepDe pactpen fonDer ffrjjD/ toeDer aftoijftcn
moeïjten : afê nu bepDe Heger^ omtrent ttoee w
ren lange in fïacïjo?Deninge gefïaen IjaDDen / fo3tjn
fp becmit^ Den aenbaïïenDen Donfteren abonD ten
bepöenfijDen/ fonDer pet upt te reeïjten/ toeoetom
IV. deel.

afgetogen/ en toerDe niet ban eenige ïirftte fdjer^
mutfingen ge^ouDen : aï^ nu bepDe legere afge?
togen toaren / en ojDeninge op De toactjten geftdt
ÖaöDen/ en Den ConinftDe(0öerflenbebelgcgcbcn
ÖaDDe / öet bolft öaer ïicöamen met fpijfe te fïerften /
en een toepnicö te bermaften/ foöieltljpbcn $>eere
ban 33iron / ?Humont / neffen£ toepnicö anDece bp
Öem tot in DeDonftete nacöt/ en reeb rontomDe^
bpanb^ leger/ om 't oogenfeljijnïijft toat beter in té
nemen
en te befïcötigen / Daer na begaf öp öem toe*
Derom in 3ijn qtiartier; mibbelectijttoo?bch inljctïe?
ger ban Den hertog ban jl^apne/onber Dc#beefïcng
beraetftacöt/ ofmen Den Coninft ooft fïacölcbcreu
fouDe/ en fo men öet Doenmofïe/ DatmenöetDan
nietnpt(!elïeu mocöte/ alfa öet geïjeele 3tanD Dat
fp acötcr öenöaDDen/bcctooefïenbecDojbentoace/
en Dat fp gene anDereöulpetebcctoacötcnöaböen:
Daec-en-tegen fo toag §zt ïanD Dat Den Coninft
acöter öem öaDDe bol pjobianDe en onbeDojbcu/ en
ftonDe Den fóoninft gefïaDig meer berfcöe ftrög^Ö««pe
toeftomen / fouut Campangicn/al^ooftDe^uptfc
Öuïpe / Die ÖP toa^ bertoacljtenbe/ en toaren ooft
De legere fo na bp Den anberen ( aïfo Daer geen
france mijlen tuffen \ym bcpDen toa£) Dat fp fon^
Der opentïijft betDerben niet ftonDen afcreeften/ en De.
toijle fp nu bafï gelofte fierft toaren/fo toajö't geraDen
Den fïacl) te toagen. ©e<6r.ban<ögmonDbpDcfe
n *.
baooj
ötgeto
beraetfïaginge toefenDe / fpjaft fecr öoocljmocbig* üeu
öen jongen
lijft / altoaer 't feljoon Dat be f rancopfen bc fïacö &f* ogbemoei
^o«2a
gefïagen babbm / fo b?ouöe Op aüceri met 3ijn bolft/ <aB
bén c$abarre ( fonoembeöp ben ïioninli upt De ber< mono.Cg*
acötinge ) ben fïacö ïebcreu/en ïjem getroof! 3ijn.^e ban
hertog ban IBapne nam befe tooojben / al^ tot bcr=
fmabinge ban be ffcanfe gefp^oftcn 5ijnDe / niet toeï/
alfoöpbaetuptbe^ feïfé onerbarentöeub bcrflont /
maer liet öet befen mael pafferen/ boo? Dien ÖP b?eef=
bebie rebenen niet te ftonnen toeberïeggen / fonbec
Den<6r* ban<egmonb fmatt aen te Doen/Dan ÖP fton*
De beter Deg Coninj; en 3ijng boïr erbarentöepb /
oie ÖP bikmg en nocöonlanrtoeï gep?oeftljabbe/
en toifï toel bat beConinft beeï ecbarene Ürüggober^
flen bp öem / baer tegen ÖP beeï onerbaren bolft
Öabbe/ niet- te-min ÖP liet alle^ pafferen en fïeï*
De fcer b^oecö 5Öne fïacöo^Deninge. ©e Coninft
Die alle Den nacöt feec beftommert toajï op sijnfa^
ftc/ öaDDe fïeö een toepnicö op een nebbe mctfïco
gebult ( fuïr toa.3 alfboe 51J11 getooontc te fïapen ) ge?
ïept/ en afê ÖP boo^ bec founcn opganft onttoaeftte en
bcle bieren ban berbe faro m Öet leger be£ bpanb^/
^'ure ge*'t
legec ober öet toatertoaren/
Ijp of fpenöen
meenbeöabben/
boert
acötectoect^
toeïft be fpion^ ooft becftlaerben /getogen
maec aU men an*
Dcr^ bcbont/ ftcïöe Den Coninft tccfïont 3nn fïacöo^
Deninge / geïrjft al.é Den bo^igen Dadj/ en marcöeerbe
omtrent 10 uren na ïjet leger ban ben t^eetog ban
IBapne toe / Dan fïoecö een toepnig na bec fïinfter
Öanb toe aï^ oföpfeftec bo?p innemen toilbe/ ban
Öet toag ö^m te Doen om Dat öp tie fonne en Den toinb
op Den rugge fouDe öebben / op Dat jijii bolft Den
rooftban'tgefcöuten coerjf niet unDce De ooge fou*
De öebben / 't toeïft een fhtft toaj? ban fonberlinge
erbarentöept/ baer mebe öp ben ^ertog ban
JBapne
ooftberabufeerbe/ Detoeïfte niet anbccé meenbe of
Den Coninft toilbe fuift bojp tot 30ncn boo^Dele
innemen / 't toeïftöp Öem bacöt te beletten / of 3ijn
fïacöo?becing op ber sijöen aen te grijpen, ©e Co*
ninft öebbenbe Hit aïfo na3önfintetoegegeb?acÖt/
fteerbe terfïont 30'n bo?berf!e fpitfe na ben bpanb/ ®eïjo»
en fp?aft 3ijn bolft albug aen» 3Hiebe peeren / SSebeï* ntnkbau
Öebber^ en förögfïupben/ ift toenfcöe bat ift tegen* 39zanhnjï?
tooo?bicïj ban <6ob fuift gcluft mocötöcbben/ aï^ aen»
ifs Dtfttnn^ öeb bebonben / niet tot mijn epgen eer fijhbolfe
en roem/ baernaiftaltemetg in mijner jeucijt/ na fyzeeftt
Öet erempeï ban anDere ©clt-<0berfïe / toel öebbe ge*
fïaen/ maec tot beöoubinge ban utoeraïDeröoog*
Öept en goeberen / en ift öebbe ooft Den minfïcn ttoij*
fel niet of <6oD/ Daer alle goeD ban ïjeen ftomt en
aïïe geïuft / faï on^ Defen Dacö in onfe gerecöte fafte bpfïaen / tegen Die / toeïfte onDee De»;
%p 2

naïne^
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name ban <<5obbnicï)tigljepD en Der religie / Dit tcrflont geremf Dieert/Docï) niet fonber grect grbaer:
arme bolt' Ijerten betoberen. B>aer <0oD / Op ben Dpfpjaft 5.311 bom bjóntujft aen/ en gaffe moeb rn 1590.
toelftcn toaertjcpb en gceecl)tigïjcpt té I Öatcc niet beitoonbe ïjem aen allen 5ijDen / öcbbenDe cp 3ijn
alleen b' ongerecl)tigï)cpD / macr ooft afle tutpc!)t« ^elmet een grote umie piumagie ban een tuitte
Iaer£ : jcgenüioo^bicl) geïb De fafte boo? <0oö Den gjaittoe/ Daer Dooi f)p ban jijn boïft beftenttoer*
^eec Dcc t)cp?fcl)aren / betoelfte Defen Dact) open? De / en jagen op De piumagie als op een (ener tep*
baren fal/ opbjclfte 5pbe Debictoncfïcrjfaïtoenbe/ ften/ en betHeten l)areo?Drningegeenfmg$ cpnDe*
gp fiet felf jegentoaojöigboojtoatongelijftcr oo*fa? lp toerDcn De bpanDen m De bïucfjt gcfïagen en bleef
fte Defen ftnjcl) ten bepbensijbengeboert toert /onfc De bictone aen De£ Coninr jijDe / De hertog ban
bpanDen beugen booj fcljijn De religie booj / macr iBapne faïbeerbe tjem met De blucöt binnenHSante/
iU bes» Coninunjr en bolr todbaert : toie nu ban 3ijn artillerpe/ jijn bagagie/3t)n toitte bane/ en meefï
usrjDên öe toaerl)enb npt gronD beg Ijejtcn boe?? alle De banen jijn genomen/ De <£r. ban Cgmont ©cïso*
toe«t / Dat lac t M ü lupöcn oo?bc den. 36 ben Dooj tocrDealbaee bcrfïagen met bele anDere peeren enninhferggi
liet reeïjt en De flatuten Dc£ Coninftnjr tegen^ mijn
ïjopc en toenfeïje / en met utoec aller betoiiliginge ®fficiet$l fp toetDcn ?. mijlen berrc tot boo? De J|g 0:
pookte ban Ifèante ber.bolcl)t / altoacr öp binnen *
rot l)et Coninftryft / om 't felbe boo? te flaen en rjuam met grote moepte / fommn De bictojie Die
tot rufï en todbaert te brengen / beroepen : toat Den Coninft Dcfen Dacl) urecc!) toag groot / op De
ift Doe en boojtacn Doen fal fïrcftt tot geen anber plaetfe Daer. De flacï) gcfcIjicDc blebenDer omtrent
epnDe / en ï)eef t |}et toerft met De tooojben aïrijb ober 1 800. DooD/Daer blebenDer ooft beïe in 't pafferen ban
een genomen / maer brat fp Doen / Dat ftellen fp | Deribiere/enfeerbee!berD?onftenbaerin'tteatcr/be
met De openbare bpanDen ban De #rancoptcn te , ^ertogeban jiBapnebojftöemtotJBante niet lan?
tecdie / tot utoer alüer berbecf. &iet Daer Der S>pan? ge ontljouDen / alfo np Daer niet fefter ma^ / boefenDe
giaecbcn bliegenDe benDelen booj utoen oogen : toat Den bietoueuf eConinft fo nabp/btc Ijem alDaer |)aDDe
fP booj oproer/ alarmen 50 ganfelje jaren lange in Dit mogen befetten/ Der^alben Ijp Daer ban Daen fctjcpDe
Coninunjft Rebben acngerccljt ' i£ met Der feIbe r lift/ en toocö ober De ^epnc/ en begaf fiel) op ^ontoife en
ban Daer na £»tiu SSnoinjö/ albjacr De Carbtuae!
bedoel]
en ijepmcluhe
pjactijfte
f om ban
't fel?
bc gcl)ceï/ onuc
neren / men
fjeeft gefeïjiet
Den feï)ijn
De Cajetanu^/ Dc^pau^unciug/ en^on23ernat*
religie bjel boojgetoent / macr alleen t)et Coninftrijft Dmo De JBenbofa / ^mbaffabcur De^ Comnr ban
gefocljt. <EMt t£ aen tnijnc^ boo?oaDe ren / Der fïcï) &pangien / met 3Ioan. |Do?eo / bp Ijem quamen/
aen mijn en u fo beel berDient tiebben/ en ban De Ijc m bertrcofïcn / Jtm tocfeggenDc nienuie |}Uïpe en
gene Die ebcn Defen acnl)rtfer0 toe Defen grtiioelijKen affjflentie : Ijp fcl)?eef ban §iet aen ben «Ccmnft ©cn^éie
lijncïj / fo bele gocibaöen ontfangen / jamuierlijften Puiïip^ban %angien / ficö ontfctJulDigcnDe Dat l)p ^pn*
uoottuenOirt) tmDDe moeten ftrijD lebeten 1 en fo l)cm fri^ft m
DooDbjeïgcüIeUcn/ encftjpuiei Den Uei teren ( gelijft fp Die noemen ) geljeel eegen UJa^/ foi^ pp epnDe* De Coninft incöerom toilbe bpftanb Deen/ befonDer ben **"*
ïnti ban Ijaer met emgeftcerbe mapenen aengetaftcn me t gtlD / tjoopte Ijp bet berlojenc Daef! tocDer te be? ^SaJf"
ban 't beft Deel ban sijn Coninftrijft berooft gebjo^ ftomen/ en De bictojie Den bpanDen uicDerom upt De gien,
Den / en ten ïetftcn Doo? fcÖanDelrjfte berraDsrpe om |{anDen te nemen. i|p fcrj?ccf ooft ban feiee aen Dm
3ijn ïeben geftomen : om Defen grutoelijïijften moo?D paitóV en berrjadbe De oo^fafte ban 't berlie^ ban Den
te b^eften / 3tjt gp nu alhier geftomen / ilt acïjtet niet fïacl)/en gaf De fcrjuït De ^uptfen en Der fycemDe na^
noDig meer tooo^Den tegen u te maften/ öirnp todua- tie ïirijgii-boïft/ Detoelfte Dooj gebeft ban beralin*
ren/ toeerDeen geïuft op Den ftrijclj fïaet/ en ooft ge ï)arc ^berften niet naDDen toillen ijoren noen ge*
fïet Dat gp niet fofecr tegen Den tfrancopfen / maer lioojfamen / en bertoijt Den §&aug felfe feer bert Dat
meefï met ^pangiaerDen te Doen öebt / nu rcfïeertcr Ijn iirm in Defe gerechte fafte geeu Ijtiïpe noelj bpüant
niet meer Dan Dat gp Defen Dacl) Dat öerte ber oont / UaDDegefonDen/ en ontfcguiDierjt Heb felbe ban 't
Dat gpaltijD tegen De bpanDen ban Dit Coninftrijft gene ijen te iaftc gelept toert / Dat [)p tot Den
bebjcfenljeuc/ fobeelmpaengaet/ toiliftu Dat boel ft?ijg lufl tjeeft/ en om3ijn epgen ecrgierigDcpD De#
feggen/ Dat ift mp geljeel op De^ peeren goet^cpD en fe oorloge flaenDe Ijidt / Daer Defe oorloge al toa£
genabe berlate/ en bat gp mp tot een fobanigén boo?* aengebangeu tegen Den oberleDen Coninft/ Die rcrl)?
ganger / ©eltoberfïen / en goebe iFurfïe Ijebben fult / tan^ De Catljoïijiie religie in Den frï)tjn boo? fïoud /
3£e l)tu gelijft gp mp tot noetj toe bcbonben Ijebt. %m
toelfte oorloge Den $an£ felbe boo| goeD f)aDöc ge?
105 ban
D' anber 3ijbe reet De i^erroge ban jlBapne ooft ront* oo?beeït / maer tegrn Defen ïjaïfierrigen ftetter Die t)p
JQayn*
betmaettt om 5tjn leger / öet bolft aïomme tot Den flrijD becma? noen onlanr in Den ban geDaen patbe/ Die geheel
fijn bolit
uenöe/ en De aTatljolijfte Öoomfe religie Die De bet* ©?anftri)ft met jfjn ftctterpe befmet Ijabbe / en Daec
tot beit
ter? focl)teu upt De roben / te bcfeljermen / feggcnDe Doj? geheel <iö?ifïenrjept in gebaer ftont / Dat De
(ttijö.
Dat Defen ftrijet) Ötplieö en gcreeptig toag / en Dat religie fouDeonöerrjacn / Daer tegen toert gene be?
fp ftreben boo? De eeutoige faïichepD en booj (6oD^ Öoojlnfte ïnupe gcfonben / en fcBjcef feer b?eet op
fafte/ Daerom fouDen fp niet ttoijfelen aen De bietone/ Defe fafte aen ben $aug. 3^e Coninft ban ©?anftrijft
Öoetod Ijp De bictoue betjidt/fo ging tie ooft niet fon*
en Diergeïijfte meer reDenem
©en (ïryïJ
<ïÊn na Dat een pDer 3jjne reDenen boïepnD ïjaD? Der b: oebfïo?tinge af/s toant op Deg Coninr 5i)De ble*
ö:ginr.
De/ fo begon Den fïrr)D aen te gaen/ en al? jet Den €a* ben Doob De ^eereCaroïugSSalfacbanClermont/
ninft tijD Docï)te/ DcDe l)p 3ïjri gefct}i\t lo^ feftieten / en Capitepn ober Deé Coninr lijf guarDe / $eere ^irft
Dat met fnlften bïrjt en naecfligDepb / Dat fp negen? ban ^cfoubireb / ^berfleober De ^nptfc rupte*
maeï öaDben afgeferjoten al eer Deg hertogen ban ren / Dii op Defen Dacl) bp De Coninftlijfte Bane
SiBaineg gefcljwt ecn^ bier gaf/ 't melft Den Co? fïreet/ Eanconui^ een <^belman upt Jkeufïcia / oninft een groot boo^Deel gaf en De bpanDen oet.cn
bet De 70. jaren out/ Die in 't begin banbenffacö
berfc[)?ieften/ Daer op De Coninft fecrDeDe Ijaefïen met
een groot fïuft DooDgefcboten toojDe / <£rnfujj
en bao^tacn treeften : alle particularitept te ber[jaicn De^ hertogen ban JCDompenfit r^ &cno*ic& / Paffup
i^
mgn boomemen niet / 't
/ Dat <!3oD
Den ^cgairiu^/ en De iSSarftgrabe ban ^igellaöaDDe
ConinftfofabojifcerDe/
Dati$ genoect)
l)p feer fto?t^
öet bclD
tieel toonDen ontfangen/en fïo?f Daer na Dcm 5 Mptfl
toan/ Deartelcrpeengefcljutücqnam/ öoetoeïniet en ecnige anDere meer / bic Daer na fïojben.
fonDcr grote f toatigljepD/ Doo? Dien ^cnricutf ^otu^
2©p fullen Ijier bp boegen tenen bucf ban ben
ÖoDiu^ een Dapper jongelmft Die De^Coninr baenDcï Coninft beroerenbe Den fdtien fïadj aen benzee?
boecbr/bobelift in een ooge geftoften tocrDe/ Daer ban te ban ©erune/ ïuptcnant ban 3ijneJBajefïept
ï)etbIaebl)tm'tgefTcï)tenam/ en too^De l)em Boben in 't 25aiïliufcl)ap ban Caen/ Daer upt ben lefec
Dien Den teugel ontbjee geüouDen / fo Dat fip 3ijn be geïegentijepD ban Den felben fïacö naDec fal
pccrD niet ftonDc befticrni : maer liep neen en tocDce / ftonnen pen/ in&ouDenDc aï^ boïcljt.
fo Dat cenige meenben bat Den Coninft upt Den ftrijb
heefc God belieft
Verune
getoeften toasS / Daer Doo? een groot rumuït ontfiont/
Yn Heer
Heer van verune : 'e
Doel) ttiecDe Doo| De boo?fïcl)tigl)epD De^ Coninr
my te geven dat ik aldermeeft begeert hadde , om
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i-rol. zr. ) gekgemheyd te hebben mijne vyandenflach te leve23:ief ban
ren ,hebbende vail vertrouwen dat ik daer toe komentuukuau
de, hy my de genade doen (oude d' overwinninge te
te verkrijgen , gelijk het van daech ook gefchietis. Gy
xcxi maya hebt voor defen yerftaen , hoe dat ik na het innemen
der ftad van Honfleur haer hebbe doen vertrecken
Hum;
van de ftad van Meulan , en haer daer flach geprefen.raatüaii
teert
, om dat het apparentlijk was dat fy die fou3jü2 iBa* den aennemen
, hebbende datmael eens foo yeel magt
«(ïêpürrt
naütiis
als ik. Maer om dat fy hoopten dat te fullen doen met
'tijaiJ
tóaea/ üan meerder fekerheyd i fo hebben zy 't willen uvtftellen
tot der tijd toe dat fy noch if oo Lancien by fich gekreUtrtacte
gen hadden, dewelke haerdeHertochvan ParmatoejanDeii
fond
, gelijk ookweynige dagen daer na gefchiet is,
uiiaactij
en hebben federt over al van ïïch gegeven dat fy my
dringen fouden tot den flach waer ik ook mochte
welen 3 en meynden gekregen te hebben een feer
goede gelegentheyd om my te komen
befoeken
in de feelegcringedie ik dede voor de ftad van Dreux,
maer ik heb haer de moeyten afgenomen van fo verre te komen, want fo haeft ik verwictichtwas datfe
de riviere van Seyne gepafleert waren , en datfe
't hooft tegen my gekeert hadden , fo heb ik gerefolveert de belegennge liever op te breecken , dan
in gebreke te blijven van haer te gemcet tetrecken.
En verflaen hebbende datfe omtrent fes mijlen van
Dreux
waren , fo vertrok ik maendach leftleden
den 12. van defe maend , en quam logeren in de
ftad van Nonancourt , dewelke drie mijlen weechs
van haer was om daer de riviere te paflferen. Des dingsdaechs heb ik logijs genomen, die fy voor haerbegeerc hadden , ahvaer haie fouriers al gekomen waren, ik ftclde my des morgens in batalieineengoed
vlak veld , een mijle weechs van daer fy daechs te
voren waren , daer
aaer fy ook terftent met haer lejjer

alle haer gefchut , veel Heeren gcrangen , êtri gröoé
getal èüóin , ook vele bevelhebbers , de welke ik
noch niet al hebbe konnen vernemen : maer ik
weet dat de Graef van Egmond , dewelke Overfté
was van alle hare voorfeyde macht , die haer te
hulpe was gekomen uyt Vlaenderen , daer is vergevangens feggen dat haer leger was van
flagenhare
,
4000 paerden , en omtrent 13000 voetknechten ,
daer vankomen is.ik niet meyne dat het vierdepart van ont-

Wat mijn leger belangt , mocht wefen van omtrent 7.000 paerden en 8000 voetknechten , maer
van defe ruytery quam-by my, dewyle ik in de flach
was , dingsdach en woensdach meer dan 600 paerden ,
felfs de lefte troupe van den Adel van Picardye,de
welke de Heere van Humières voerde , dewelke
300 paerden fterk was , quam aen als de flach een half
uuraengegaen was, dit is een wonderbaerlijk werk geweeft van God, die my eerftelijk gegeven heeft de refolutie om haer aen te grijpen, en daer na de genade om
die geluklijk uyt te voeren, ook komter hem alleen de
eerevan: en watter de menfehen van door zijne toelatinge van toekomt, die komt de Princen tóe, Officiers van de Krone, Heeren en Capiteynen, en den.
ganfehen Adel, die fich daer heeft laten vinden, en
daer met fuiken yver is toegelopen, en die fich daer fo
geluckelijk heeft laten gebruyken, dat haervoorfaten
haer geen fchoonder exempelen van haer genereufheyd hebben na gelaten , als fy in defen de nakomelingen nalaten fullen, gelijk ik daer van op 't hooglte
vergenoecht en voldaen ben , fö meen ik datfe ook
van my zijn , en datfe gefien hebben dat ik haer niet
hebbe willen gebruyken , in eene plaetfe daer ik
de wech niet te voren geopent hadde. Ik ben gedurich in de^vervolginge_yan de viótorie met mijn
de Hertoch van,
verfchenen zijn , maer fo verre van my dat ik hier Coufijns
de ,Princen"van
Conty
Morripenfier
de Grave van
Sint Paul , Marefchalk
veel voordeels foude gegeven hebben, haer fo na by ] *
te befoeken , en vergenoegde my haer te doen verlaten van Aumont, groot Prieur van Vrankrijk , la Treeen Dorp na by my, datfe ingenomen hadden ; eyn- moelye , de Heeren van Guife en Guvry en meer andere
delijk den nacht dwong een yegelijk te vertrecken, Heeren en Kapiteynen, Mijn coufijn de Maxefchalde
het welke ik dede in de naeftgelegan dorpen.
Van Biron is by het principael leger gebleven , om daer
daeg vroeg morgens, hebbende na haer gelegentheyd tijdinge van my te verwachten , dewelke fo ik hope doorgaens geluckelijk fullen wefen, gyfultdoor
doen vernemen, en verftacn datfe haer weder prefenteerden, maer veel verder als gifteren , fo heb mijne naefte , dewelke haeft defen volgen fal , de
ik befloten haer fo na by te komen datfe genoot- particulariteyten van defe viclorie breder verftaen i
faekt fouden wefen te flaen : gelijk gefchiet is tuf- 1 daer van ik dan noch dit weynige u heb willen laten
fchen 10 en 11 uren des voormiddaegs , dat ik weten , om u niet langer uyt te ftellen , het playfier
haer gink foeken ter plaetfe daerfe lagen , van dat ik wete gy hier uytfcheppen (uit. Ik bid u dat
waerfy noyt avanceerden dan datfe de weg maektcn gy 't ook mijn andere goede dienaers wilt mede deetot den flach. De flach is aengevangen , in de welke ïen, en infonderheydt God daer door doen danken :
God heeft willen re verftaen geven, dat zijn befcher- de welk ik bidde, mijn Heer van Veruae te willen
emy van
minge altijd is aende zijde van de reden : want in houden in zijn heylige hoede. Uyt het Hleger
, Rominder dan een ure hebbende al haergramfchapinz ny, den 14. dach van Meert 1990.
of 3 aenvallen , diefe gedaen en ook wederftaen heben was ondertekent,
ben , uytgeworpen , heeft al haer ruyterye beginnen
tCwiiken, hec voet-volk verlatende dat in groot getal
en kger
was. Het welke de Switfcrfe fiende , hebben haer
toevlucht gehad tot mijne barmhertigheyd en gaPoiBiet.
ven haer over, Colonellen , Capiteynen, Soldaten,
Verune ,
met hare vendelen. De Landsknechten (hy meent
d' Opfchrift was, aen mijn Heer van
de Duytfen )• en Francoyfen hadden de tijd niet de- mijn Luytenant in 't gouvernement
fe refolutie te nemen : want daer zijn van haer liufchap van Caert,
van het Bailmede dan iioo nedergehouwen , fo van de eene als
<®mtrent<0e eïmupöen in^bcr-pflel lept een flapje mtaat
ook mede van d' andere: de refte is gevangengenomen en in de vlucht geflagen in de bofïchagie , op genoemt De &toactc flnpg na 't toatcc öaetfe rn lept/
mfoehS
de genade van de boeren. Van haer ruyterye zijnder enbaecDaoj pafFccrtin Zet f genaemt ftct ^böacte #ÜJarteby de iooo gebleven , en omtrent 500 licht gewa- toater/ aitoaer een fo?t ïac& Daer He Staten W&StT*
pende , of gevangen gekregen , fonder hier in te be- mieren in öaDDen leggen/ öetoelne omtrent öefetijo ban \»L
grijpen degene die verdronken zijn op de patTagie öoo? fautc ban beraïinge / of Datfe ïjaer gefcuoön- ö^" 2C*
van de riviere van Dure , die Cy tot Yvry gepafleert lijft* ïcemnrre op D*ec UCfjOOllljUcn ttjD niet ftre* ffilt'
2ijn , om die tuflehen haer en ons te ftellen ,de we! gen/ Dfgonöen te mutmecen: bie ban <® bec-pffeï
ke in groot getal zijn. De refte der geender die be- oaec uan oeraatoecteert 3ijnöe/ fc&iebcn tccflont
ter gewapent waren , hebben haer gefalveert met de aen öe Staten <0meracl / Daer in mettet öaefï
vlucht, maer dat is in grote defordre gelchiet , heb- en öateïijft te tuiHcn booten / fo om öe impo^
bende verloren alle haer bagagie. Ik heb haer niet tantie ban öe plaetfe / afê celegen op fuiken platte
verlaten voor datfe dicht byMante waren : haer wit- fe / öaec be bpanb groot
bao|öeeï / en 't fjcöceïe
te Córnette heb ik gekregen , en diefe droech is ge- llanbfcöap ban (Sber pffeï grote féljaDe en acöter^
vangen ,en noch 12 of 15 andere Cornetten van oeel bp fottDe ïijbtn/3ijnb^teentotjri/&at öe bpanö m
haer ruyterye, én tweemael fo veel van voet-volk, Daböe/ nietfecc toijt ban öaen: te$mm&tmin
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Daer ban beruiitticïjt 3gnbe / fonöcn tetflont öct*
toacrt# cemgc gedeputeerde om met dcfrtpc te Dan?
Delen / en Defelbe aen te bieDen een maenb aen
geld/ m plaetfe ban 5 maenden Die fptoiïdenbfb?
ben. %&e 3&?ofi ban galland <$crarD ban Itomelo / Die aldacc ban toegen Dat Handfcbap ban
<£)bet~pflH eecfl alieen gefondcn toa£ / ( fonder
eenige CommifFariften bp bcm te Ijebbcn ) op
Datfe te mm f)ope fouden Debben ban meet te
toeetoacDtcn / Dadbe grote moepten met tjen /
mant fp fepDen / Dat hopman loljan ban Den
8pï / Deniupbcn al D;ie bolle maenDen geprefen?
teert tjaaoe / mant alljoctoel daer bele goettoil?
lige in maren/ Die toel geerne gefïen Dabden Dat
men geaceorDeert IjaDDe / fo flieten De guaettoil?
ïige 't felbe t'elfteng toeDecom / bpfonDec om Dat
De Staten goeD gebonDen IjaDDen/ nocD een benDel foldaten tot <!Beelmupden te fenDen bp Der
ïjanö / 't toelft Defe quacöujillige interpreteerden/
en Den roep Neten gaen / Datter een groten troup
bolt genomen tna£ tot gaffelt en tot «BeelmupDen/ Die De CommifFarifTen Daet met liften meen?
Den in te brengen / en hcn-lupDcn ai£ Dan niet
alleen fonDer gelD en parpoo?t tf cafferen / maer
ook aen Den ïpbe te ftcaffcn : maer De Comnnf?
fariffen ban De feeren Staten generaeï berfe?
fcerDen De goettoiüige andetg / alg Dat men IjcnïupDtn fouDe traeteren afë alle andere (b (Daten
in Dienfl ban Den lanDe mefenDe / fo Dat De gcct*
toillige/ Die rioctj toclDcflecftfletearen/ De CommifFarifTen meer getoofé begonDen te geben a\$
De guaetteillige / en teert De falie epndelnft ge?
accorDeect / Dat men Ijen lupdeu fouDe geben een
bolle maend gagie / en Daer-en-boüen alle De ber?
lopen leeninge Die fp ten achteren maren : en
alfa De CommifFarifFen niet meer maren ban
0elDe booten / Dan ban een maenD /. fo merDe
De fafte fo belept / Dat Die ban ^oer-pffet met
Der Daefl opbracljten alle De berlopen leeningen /
en teert alfo De fafte geaceorDeert Datfe fouDen
otftfangen een bolle maenD gagie / en alle De
bedapen leeningen / en fouDen aen 't lanD op
nieu£ eeb o jen / en Die pafpoo?te begeerden /
foude men pafpoojrte geben / en Dat teerDe alfo
geef eetueert / en namen omtrent 40 pafpoojte /
Deteelfte nocD ebenteel binnen De plaetfe bleoen/
en focljten noclj al Urn mupterpe flaenDe te fouDen /teaerom De CommiffarifTen met Dulpe ban
De goetteilïige/ Daer binnen Uregen do foiDaten
upt <0eelmupDen / en geboDen al£ Doe met trom?
mefïacïj / Dat Die gene Die pafpoort DaDden ge?
nomen / Datclnft fouDen ber treeften / Deteelfte fïciiDe Dat Det ernfï teag / en brefenDe geflraft te
teetben / bertteeften / en teert boort alle£ in fïil?
te en goeDe berfefteringe gebracDt.
&pn €rceïlentie ban Baffau / tocfenöe op De
«Stcell.
*
8
^£
Iü02öeen
^cljanfe ban De Boom / en aengefpmften tocfenöe ban eenige perfoonen / teonenDe in een
aen'Iag
aenge*
Dom genaemt De- 3Leur / niet berre ban &eben?
öiGtit om
'tüafteel bergen/ en omtrent ttoee mijlen ban 2$;eba/ De?
ban25:eöa teelfte De ribiere iBarft/ lopenDena^cDa/ toe?
in te ne?
fenDe een eng ribierften / geteoon tearen met Daer
men»
op 't
/ en /teenleberen
baren
fdjip teturf
en 9?rcDa
fetjupten
Cafleeï ba»
en gout
nebben yjn
«Etcellentie alle De gelegentïjept Deg boorf5. Ca?
fleefé en ban bet garnifoen Daer op leggende
aengcDient/ ooft Daten Dienfl gep^efenteert / lijf
en leben te abonturen/ bp aïDien srjn ^cellentie tjen teilDe geb^upften : 51311 Crcelientte Defelbe
ban Ijare p?efentatie beDanftt ^ebbende / tyeftfe
bebolen De fafte fecreet te ftouDcn / en met niemanDen ter teerelD Daer ban te f&eften / Dat bp
op De fafte Dennen fouDe/ en oberleggen om tot
gelegenöet tijD in 't toerft te ftcllen / en Defelbe
met een (tuft gelög begiftiebt ÖebbenDe / ^teftft
ban Dcm laten gaen : ten tijDe al^ Defe commu*
nicatie gcfcljicDe/ tea^ bet Den tija niet om De?
fe fafte in 't toerft te flellen / ooft facö 5Dn <&x>
eeHentie Defe falie alfo in / Dat Defelbe ban feer

grote importantie toaö / èn niet fonörr merlie*
lijfte f marigtjepD / toaerom öp Defelbe bp l)rm
bebielt/ fonDer Die beo? Die tijD met pcmauDen
ter teerelD ts communiceren / namael^ De fafte
onbeftt bobbende aen den ^eere ^idbocaet ban
(Foi.22.
Rolland liBeefier ^oïjan ban ©IDenbarnebelt / tommunf
teert Defe
begeerenDe Dat ïj? °P be fahe fouDe toiikn let Cpteil,
ten / ooft op Den perfoon / Deteelfte men fulften
Den 1| een
met
aenflael) foude mogen bertrouteen : Den beo?- fach
noemDen ü^eere Bdbocaet op de fahe gelet heb* ïlöboraei
bende / en na 5»ju dunften practicabel/ nomineer; barnebell
De ïjcm Den perl'oon ban €apitepn C[jatïep de «Dl&ens
ï^eraugicre doelman / geboden ban Camcrift / De*
Mn
teelfte ï)p bebonden óaöDe ban feer goeD belept/
en
bem feer
teel teat
gedragen
badde
in 't bckg ban
&ïupo7
Deteelfte
fufpect
getoeefijijnde/
Dat
ÖP De fafte ban Hpcefïer teat feer toegeDaeiitea^/
!
Ijp meende Dat Defelbe Daer toe feer beguaem fou«
De toefen / en dat defelbe Dier in sijn upttcrfle
Deboir Doen foude / fo om in 31]» ^rcelleurie^
gratie te ftomen / aï£ om ban Ijem te toeeren
De fufpitie die bp tijde ban Den <$?abe ban lip*
ecflec op bcm geballen toa^/ dat Ijp mede toa£
getoeefi ban den aenflaeD / of ten minflen dat
bp ftenniffe Dadde ge&aD ban Den aenflacij ban
Hepden / daer ban top eïderg gefp?oftcn beb?
ben : 5jjn ^rceïïentie gebieï Den perfoon toel /
Die anderfint^ boo? Drm genomen Dabde 't felbe
te bertrouteen <0?abe IWfr? ban ^affau 30*
nen nebe/ «Soubemeur ban De (leden ban &op
cum/ fflaituml 't€afïcel ban Houbefïepn en de
^o?ten Daer ontrent / en Coionel ober een regi=
ment baet-boïr / Dan baöbe f tearigbcpD gebonDen op De grote importantie ban bcnfelbenacn?
ffacD / en De jonftDtpt ban jijnen nebe / Dien bP
feer beminde / en teefende bon sjjnen ouderdom/
Debbenbe te famen tot Hepden Dunne fïudie ge
bojdert : De boojfj. Hcraugiere lacö te Defec tijD
met 5ijn Compagnie in 't opland ban De Boom/
gelegen recDt ober De 2$ommeIreteeert / teaerom
3ijn €rcellentie goeD gebonDen beeft / Door Den
boornoemden ïfeere (6rabe ^Dilip^ banj&afM
om boornoemden l^eraugiere ban defen aenflag
te fpreften / en Dem jijne €rceïl. meeninge Daer
ban te ontDechen : De i^ecre ^craugiere Dit boor cene
grote eere Doudende/ berftlaerDe dat bP 3ijne kreeft.
Doogl. me. Heer ©ader en 3ijn €rceell. 5tjnen Dienf!
ganfcDeïnft DadDe toe-ge-epgent / en Dat Dp 3Ün
lijf/ goed en bloeb ober lange goettoiïiicD en ban
gantfeber Derten in Der felber dienfi DaDDc ge?
toaeebt / gelDft Dat 3jjne toeeften DadDcn ge^
tupgt/ en Dat bP geen dinft meer begeerde/ dan
Dat DP fo3Dn
^jcceïïentie
't landDaerfoude
eenen
notabelen
DienflenDoen/
toe mogen
Dpalle
;ijn berflanD / goeD / bloeb / en bermogen toe
milde implopercn / fo toanncer fuljc ti}a toefen
foude
; defe communicatie
<6rabe J&jw'pg
met il^eraugiere
gefcDiede inban
^eptembri^
1^9.
^gn Crcellentie D'antteoorde ban ^craugrtre
berflaen Dabbende toa^ feer teel te breden / en be?
Danftte Den i^eere ïferaugiere bp gefcljrifte / en
Dit bleef alfo een toijle tnd^ fliüe flaen/ tot dat
de boorfs. ^eraugiece daer na in den ïf age quam/
of bp 5nn Crceïlentie befcDreben toetd / en dat
50n Crcceïïentie met Dem/ en den ^lldbocat 0b
denbarnebelt De fafte op run is in communicatie
lepDcn / Doe en in toat boegen men de fafte aen*
bangen foude / en toag ooft den &cbippec / ge?
naemt ^Idriaen ban den 23ecge / Daer tien aen?
fïacD meDe te toerft gelept foude toerden / mede
in den i?agc ontboden/ en na de communicatie/
en Dat Den ^cbippcr op alle^ teel ban de gele?
gentbepd toaó onderbraecljt / toert Dem belafl
teedecom te bertreeften / de fafte fecreet te t)on*
Den en met niemand Daer ban te fpreften dan
met den Capitepn i^craugjere / die Dem o^öre
gaf Doe en in toat maniere bP 3D« fcljupteban
totfm
binnen toeruflen en prepareren foude; en op
dat
De boo?noembe ^eraugicre te nader bp de baud

catte
op
commtmü
33erD«
hm boa;;
aênf]ag,
fctj.'cbeti

■

Eg*****

' f f i'ïiü

vy.

"•»-

w

v •#

'■/* CJ oXiLaate •ii-sm

,v

// *./ u-rfj-c
/uti
c

■/'

"r/

V,

7,

J'f/VJV/'f,

1JQO.

S9o.

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.

toefen fim&c / tyceft 52311 «teellende hem met
fcggcnbe
't fclbe gefchieD
50'n D002 baD*
SitÜ
5P bollt in garnifoen gefonüen in De febanfeban toag/
fupm ban
fijn meDcgefellc
Die ïjemte bccfïapen
iSooitbam bp eBebcnbccgcn Dicht op'c toatec ge? De / en bjceföe ooit Datfe ontDent toacen / en Dat
tegen / en rê Daec op De falte aïfo eenigen tijD aïïe3 te becgetfé toag ; epnDeïijft fpiahen met Den
biljoen bccufïcn / tot Den bcfïemDem tijD toe/ anDcrcn om 'jö anDecenDaec($ toeDerom te (tomen /
miDDeïectijD öceft 5tjne <ÖcceIleutie De falte ooit ge* enfoiiDeljp (De £>cl)ippcc) IjenDeg anDeren Daecl)0
coinmuniceecc met Oen #ecce <0iabe l^biltp^ oan U\f$ op 't Caff eel ban ^ebenbecgen nomen balen /
^obenla / ïnptenant gmecacï Dan 3tjne Doo|f5. op Datfe niet toeDec ineenige inconbenienten fouDen
^:
CïcccII. Den felben lafï gebenDe / fuift bobt ban ooilo- geraiten enfnn alfo beDent ban Den anberen gefebrp^
ge te peecDe en te Doet / alghptot Defc facit nobiclj Den. ©eg anoeren Daerï$ abonDg té he n De fcljip»
actjtc / te Doen nomen Daec fp-licDcn t' famen Dat pee namen balen / en l}zzft i|ecaugiete 5ijn &xccb
haöbcn becaemt / Daec na boiDer£ met Den ^zefïDcnt lentic op De CiupDert of l©iIIem(ïaD ban alle 't gene
Dan Den i£öbc ban t^olIanD ÉDjiaen Dan Dec jÉnle / boo?fcI)jcben i^ boo? fijn bertreft ban ^teenber^
en Den l|eec Dan #IöcnbameöclD gefpjobcn Rebben* gen uccaöucrteert / Daerna bebbenfp Den tocïjtgc?<ï3aenöe^
De ban 't boomemen Defc£ acnfïag^/écefc Ijp begeert aenbaert /en fijn alle met goeDe fport en naerfïigöcpD 2J2*SSÏ
Dat fpfteDcn (o acnDc tfeecen Staten genecaeï/ ïlaeD m'c^arffcbipgcbomcn/ fonDer Dat fpbaneemcljm/tcurfs
ban .^t ate / en ^caeeu ban £f ollanb / fouDen toiïlen menseb geflen of onDcltt jijn getoeefi / fjebbcn alDaer fcWp/en
5ijn Doornemen na fnn bectteli bolitomentlijït out* groot ongemaït en armotD geieDen ban DooDelijIte JSbS
Dccaen / en Dact op acntjauDen en fanDeclingc fenge lionDe / bonger en anDcre ongeballigljeDen / Doo? amoeöe.
Diagen/ Dat fo Ijcm <23oD De oücrtoinninge gnoe / a$ Dien fp Den toinD een tnD lang contrarie baDDen / en
hpbatfelijlt bccccouöe / DatDefeïoe pïactfe terfïont mofien blijocn leggen ban macnDaclj fabonD^ tot
ban alle piobifie en nootDiuft booten toetDe / toant DonDecDaccbg fmojgen^ / Dat ïf eraugiere een ban
Ï)P voa$ Dat becfeltcct Dat De bpanben niet fouDen eu* Dc^cbipper^ met eenen bneffonD aen 5ijn ^ccel*
firn/ tccfïontaïlebm becmogen te toeeïtte ftcïïeu / ïenue/ öe in ban aïïe^ aDberterenDe/ Die terfïonD ant?
om De paffagien te fïupten en alïe tocborr te beïet* tooo^De fcfyecfl en uaböenlieDen noeft eenDacbte
ten / en beeft Dact op bpfonDet Den ^eerc (SIDenbac- bectoeben en gtDult te nemen / entefientoat(!5oö
nebcID Dit gececommauDccct / feggenDc Dat ijet niet fouDetuiHen geben/ metrep?^ bebel ban niet ban
genoecf) toefen fouDe/ foDanigen pïaette te toinncn DaertefeljepDen fünDecbein'tfcluete bojen te Doen
aï£ men Die Dooi faute ban biccualic toeüetom fouDe aenfeggen / toaee op fp befloten bebben upt t)ct fcljp
te gaen en De folDaten eentoepnig teberbecfcljcn/
bcdiefen / 't tocllt fijne €rccïlentie tocgefept hebben*
De / foi$ 3]abjn^auii toefmbe een ban DetöaDen Detoijïc fp gcooteïijlt bictuafie geb^en jjaDDen ; aï£
neffené 31)11 ^rccllentie Dact op terfïont nfgebeec* fp nu in fiilte booj Den Dacl) upt tjet fcljip gegaen en
Dicyt na <©c2D2ccbctoe / omaïDaer o?D2e te falïen binnen De febanfe ban jsoo^tDam gehomen luacen/
Dat f)et ftrgcS)^bcïit Die tot Defen aenfïag beto2Di< $ De iècljippe c alDaec De^ abouDg ïaet te 1 1 uren ge*
neerttuacen/ en a'Daecacnltomcn/ fouDe ban fclje^ ïtomen / aenfeggenDe Dat toinD en toeDer gebetect
pen en aUe£ DatnoDij toefen moeljt / bcrficn fouDe toa£/ en hoopte Dat Ö^t^ljen niet bet binDeren fou*
too?Den / om tcc geöefïincecDe plaetfen getonDen te De / fulc5ön fp ban Daec gcfcfjepDen en tor Decom in't
tooiben / en i0 fnn Crcellentie op B;uDag Den 2?. j fcljip gegaen/ Dat Daec toe ban ceeften aen beguaem
jfelnuarij/ bêcgefelfcbapt met Den<6?abe ban Ho* toa^gemaeht/ enIacb'tbao?f3. fchipalfDoeopeen
j)euioencenigeanDece tfeecen/uptDcn^agcbectcoc? ; plaetjegcnaemtDelDatnnüe / gelegen een guactiec
ïten na <®o$tyzcfyt / 5ijn ÜellebacDiec^ en bagagie , ban een uce ban H5icba i enal^fpepnDelijR fater*
bolcbben Dc^ auDecenoaeg^ / en men liet Defpjafte j Daecb^namiDDagtt zofte^ ucen gehomen toacen
aecaeKt
UM 0211
gaen
oacc ^DojDjecbt
repfen/ enfou*
feec na/ bp
't Cafïcei
tuffebcnboom
Den ban
ïeficn
boom aert
en
De / enDataïfoIjpfpian
eïn Daec ban nana»6o^cum
ben giffmge
fo | fïupö
fo \sett
Den laetficn
flonDen
ïjen goet Docht / enfpbp henfeif^ toacen imagjne* acljtechaec gefloten/ altoaec fpfïiïle bïijbenDe/ i^
cenDe. ^ijn €ccellentie iö Dc^ fonDacbö Den ^1. eeu^oipojaelbanDetoagtgeftomenmeteenfchupttf^JjJE
-jrtbmanjbau ^o|D:ccbt tocDecom bccrrbcnenDcg jen om bet fcljipte bfficbtigen / ett getreDen tot m ftcbngt,
abosiD^ te acfït ucen met een öonueren maen / §tt Den roef/ aïiuaec hu een benflerltcn geopent \}c bben^
otn!ad$ üollt toaö boa^o?D?ccijttocïtec gcfettec De/ bjaerOoozbi'fï-nitouDetot aen De pomp/ ue^
u:e en gelegen getijDe aengeliomen / en De i^eecj ncffen^DetodHemaeecenpIauatoa^/toaccmeÖeDe
3|3i1anJpauhD£Dt'fotoel5i}uDeboic/Dat'tfelbebolIt i aenüangec^ ban Defen aenfïag a^gefcbepDen toacen
boj^ Den mibOag Den 26. al noo^tgeboïpcn toag/Daec Jban Dm roef / en a$ t)P 't fcljip na 5tjn meniiige toeï
nabolcl^De Ijp fnn 05cccUentie / Die op 3BtIlemfïaD j beficbticljt haDDc / tnalïe^ met anDec^ honDeoo^
gecepfï toa^ / aïmaec alïe ^zt boïït oohtoa^ geïto^ |Deeïen ofalle^ toa^toeï / enmeenDe Daec toap niet
mm / Daec ban bpDcn l^ecc dDfDcnbarnebelD noch anDec^ Dan iCucf ml toaufopDie tijD toap 'ec nic
tooj fijn bect?elt ban ^ojö|ccbt Doo? een erp?cfTc liet manD/ fonDecttDijfeïöoo2«öoD^.geïieben / Die het
toeten/ feb?i)Oeubc Dat Ijp Ijoopte Datfe biccone fou- hoeften of anDec narueclijlt geïnpt obcc bomen # /
Den benomen.
gclijit toeï te boien en na gefcöieDe / nrettegenfïaen*
^icc en-tnifchen heeft De «Tapitcpn ^ccaugiecc/ De 't feibe op 't fcherpflc berboDen toa^ / en a$ bP 't
oatiitjt ozi
bain üp
Do3;öcïaftijcmöan5ijn «Êcccllentiegegeben/ ont^ gat ban Den toef toeDec gefloten haDDe / tg 1$ ban
tjcmöat
baüenuprhetboïItban3ijn <6enaDe (èjabe @t|t?ipë Daec gefcljepDen / en binnen 't Cafteeï gebacen /
40 tot Den
ban ^^ffau 16 folDaten/ toacc ban CommanDeuc iniDDclcctijD Datfe fliï lagen en toaeöten / ifjee onDec
bocijfj,
a«l!;hW
tg getocefï ^apitcpn %can %aqiet / upt het bout De foïDaten eenige mutmuratie gebaïlen / eH<s Dat
totl5e jes ban Den l}eci ban ^amac^ / <0oubecncuc ban #e uf* menfe alle op een blee£ banït en tot eenen febccen
bwoisetu
Dm inrDe 1 0 folDaten / met Capitepn 3c«m ^ecbet/ Doot btuzfytt : %be ï^ecc #ecaUgiece heeft tec con^ p^miet
unt bet botft ban Dcn^oubecneuc ban^illemftaD De tcacie ïjaec feec ItloehmoeDeltjlt geanttoooiD DathP Sï
%>cez Cmmecp.öe Hpecc 12 folDaten/ gecommam in Defen haec hooft toa^ / onDec Den Doo^ïuchtigen ötgeeen
Deert bp Capitepn jBathité i^eït sijnen llieutcnant/ $iince 3ijne «Êrcelïentte / tot toien^ Dienfic fp alle iitttin*
en noclj 24fo!Datcn ban 5ijni?eraugier epgen benDeï/ met eeDc becplicht toacen / Dat hen grote eece ge*
met 6errtt $t£pf ^ct)iitïmaep / met De toeïïte Ijp fchieDe tot foDanigen heeeïijben aenfïag upt allen
bcm<i. Jpebma?u De^ abouDö te 10 ucen gegaen ë anDecen becnoien te toefen/ en Dat fp Die nu Dooi faa*
fobeDcntfp mochten op het ^toertfenbttcgec ©eer/ te ban coiagie en uptïtlepnmoeDighepD in geboefte
maer Itonöen Den J>cbippec noch 5ijn fcljip niet bin* fouDe blijben / tothenlnpDec ceutoige fchanDe/ fp
Den / Die£ fp feecpecpïec toiicen/ b^efenDe ontDebt toacen niet betec aï0 bp / hP toa^ gefint jijnïeben
ieWfm/ en Daec Doo? |1ch becaDcnhebbenDe/ bom ten Drenfïe banjijn Cccelïentie en 'tBaDecïanD/
Den goeD tocDecom tecuggete ïtecen : 5ijnDc nu op biomeïijb te toagen / hp toilDe ïiebec fïecben Dan faeï*
Den xoect) en yafïtccnDe Doo? het Doip ban Dec ^cpDe/ gecen inj^n Deboic / Debictoiie toa^henfenec/ fo
fp maec coiagie haDDen / hP fouDe hen in aïïe£ boo^
i^ Den htlji^zz bp hen genomen / fich eccu'fecen^ gaen m tm goeD lepDfman toefen/ het toa£ nufo cfoi.2})
De IV.
en hem
Deel. ontfcljuïDigenDc ban 't gene gebeurt

y
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Vjetee genomen/ Datfe moflen ofcectoiuncn of fcer^
ucn / aïtoaec 't Datfe Daec tipt toiïDen fcljcpDcn / en
fa fp gen anDerg toonDen aïg bjome foïöaten / fouDe
Ijp rjacen meefïen bpanD toefen / en jjace Doen fïraf*
feu al£ pouïtton£ en ontroutoc ; Dooj Defe rn meec
auöece leDenen obectoonnen 5nnöe / beeftïaecöcn
al t'famen öatfe fjenïebcn bjomeüjft met ucmtoil*
Den toagen / en Dcbictonc bettoecben / of fïecben.
<S>acc toa$ noclj een inconbenient Dat Dctorjle fp
m'ïïe ïagen / toarfjtcnDe na öe bïoeD / t)ec t"ct)ip ou
een öjoodjtc geraeftt toag / 't totïft Ijaec fcec beanrfï
gemaefte Ijctft/ Doo^ Dien (jet toarec in't fetjip tmam/
en öatfe tot öe Ijalbe linten toe in öet toatec fa*
teti / bjefenDe bat Ijet Êxifo fïnftcn en fp alïe
berö,;mftcu fanden / maec ött öatfe [jen beröecf
mccnöen te toefen / i$ öaec na Ijaec beljouöcniffe
getoceft / toant aïg öe bïocb tocDerom nuam en
Öcc toatec getoaffen toag / fo bjocl):en 3P 't met
pompen en anbec£ alïeg toeDec te cecï)t / cnljaDDcn
Dit baojöccï öaec Öooj/ öatfo toanncec pmanb yet
ouer guam ban Ijocfïen of Diecgclnfte / Defc&ipperg
bauöcpompe coecöen / en öaec meöe fuift gerucïjt
macïtten / öat men öcnïicöcn niet [jaren ftonDc /
e toeift t)en in aïïc manicte fo toel te paffe ejuam /
toant Den Sicutcnant ban öcn ï^cee Hpec / JBa*
tijêiftcltj fcec met Den tjoeft gen/telt toag/ 'ttoelft
Öem fecc beröjoot Dat \ya fnncn epgenen pongaect
5ijue nicöegefeilcn pjefentcrrDe / bat 0; ncm öoo^
fleertgcmèU
en foiiDen
/ oy /h,\t
Doo>tjem
fn'nintjeefte»
tuct fau*
Den
ujecDeu
en fnöooj
fioaetgiieyD
fto*
men/ maccDa^oepompe i^öat gcrcmrDieett ge=
fictfc&ip
iuj:D fcan tooien. ©eg farcröaatf namiDDai ontcene Due

eentgeffis
tdiUKtti

fe (aïoat
ten/ öaec
w gamt*
f aen leg*
genöe /
binnen ge?
togen»

binnen 't Cafïeeï / öat Den ^Bottbecneuc te &tt%*
tcupöenberg toa^ / en ttoijfeïöe niet of ten fbtiDe
ointccnt na miDöcrnaeljt acn gaen. ^>ijn vCcecls i52c
lentie Die^ toel bccblijö tocfenöc / tjeeft tcifïontDc
<0?abeban i^oljcnlo met Den boojtocljc boo? Ijencn
gefonöen / en Ijp feïbe Ijec ft ook DatUiju alle ge*
ceetfcljap Doen manen / cm met De cefle ban alle
'tbomtccftonttcboigrm
^e ^ctjippec Die bp't feftip gebïeben toaó/ om
te beDecften [jet gelupt Dat De foïöaten fouDen mogen
maften / met Ijoefïen a$ anöeré/ ftfift DiUmaeï
gepomt / op Dat ooft De wacöc te min acftt fouöe
flaen op't gelupc a!^ fp '£nacljr£ upt m fcl)ip ftomen
fouöen / nocï)ta!tg Ijebbenfp eenen foïöact gefonöen/

en
beUm maeftte
Den fciuppet
b?a"gen
l)p Dat
fa beeï
rumoer^
/ l)u gaf
boo? toaecom
anttooo?De
Ijct
öe pomp toa$/ Die feccDifttoi!^ mof! gccocctsijn/
om Dat tjec fcï)ip een left geftecgen ïjaDüe / öaec
mcDe fp te tojrDcn toacen en lieten Den ^cljippec
mrtsrjn pompen begaen. <®it DuecDealfo totnuD*
Decuacïittoe/ DatDei^eec ^ccaugicce bocljt battet
ttjD toag / Den acnfïag te tocen te fïeïïen / fo tjeeft
lip De folDaten een ho?te becmaninge gcDaen / Dat
öeuce genomen toa£ omcece te beljalen/ Datfe tjm
nut]uijtenmoflenaléb?ome folDaten: J)ceftboo?tj?
Den fcyipper beïafl fo groot cumocc met pompen te men uut
maften aïé öcenïnft toa^ / en aïfo tcaöeu fp D' een
booj D'anDec na upt Ijet fcl)ip op <0oö^ gtuaöe/ tyt
fclifp
tn too2öei
en upt Ijet fcl)ip 5ijnDe en Jjaec toapenen genomen üepiu
in ttoee
l)ebüenöe / {o tjeeft ^etaugiecc Dct'clbe gtDcctt in Ijnpenge*
time ïjopi n ', Drn eenen bebaï Ijp Cspitepn Ham;
beef Cljade^ met Jpecbet / en ttnigc anDecc <£)fT>
neen / H Dr $tyjfp ban 't Caftcel open gcöacn/ öaec eieren / bebcïenöe Den feitje» l)oop te boeren na't
öooj 't &cinp binnen 't <£afïecl té geboect / öaec bin- l^acfjr-ljup^ öat omtrent De ftaD0 öaben (tonö /
nen gctjocftcnfijuöe ban cenige Sjtaliacnfc foïöaten en Ijp i$ met Den auDecen l)aop getogen ua 't $»;o«
öaec biimm in 't gatnifoen leggenDe / 't toclft bp biantï)iip^ / Doo? een open pookte / toaec öooj men
fommige bergeïeften toect bp't gene gefetjjeuen gaet na een anöec Co^ppDe gacöe/ ftaenDcaeuDe
toect banöe (Ccopanen / öat fp l)et gcoren Ijouten poo?te na De fïaö / altoaer tjcin ontmoet t^ eenen
paecö öat op öe 03|iehen öace bpanöen gemaent 3jta!:aen / Dctoelfte gecuepen Ijeeft Qui va la ? De
toa^ / en Öe <0oööinne tf^inecba toegeljephcljt ( fo tf eec ^ecaugiece 5ijnbc ae boo^fle ban fyn boïft ant*
fp boa* gaben ) om Jjacen toojne te fliüen / ban tooojöe/ fcunt/ cnljptoctt terfïont ban femmige
binnen met foiöaten geïaaen felfé binnen iCropen folDaten bp De -nop gebat / gcbieDcuDe op fijn lijf
tcocnen / De poojte Die te mepn toag afb?cehenDe en Dat \}\) ftoijgen fouDe/ tjebuen Ijem tooj 4 Daec na
't gat totjöec mahenöe / 't toeïh §et becDecf en bal i$ afgeb|aecljt / ijoe flecft fp binnen 't Cafieeï toacen/
getoeefl ban Defe macljtige fïaD / DiCio jarenlang IjpgafboojanttooojDe Datfp fieeft toacen 35° man
ban De <&zkhe n belegect 5t)nDe / met öaDDe Itonnen
getoonnen toajöen/ en mi öooL? Die pjactijfte inge^ met De gene Die Dien abonD tot bccfterïunge ban 't
gacnifoen ingenomen toacen. ïf ecaugierc 't fclbe tjo*
nomen toecöe.
renöc/ fepDe men fouöe Ijem een toijï betoaren tot Dat
Den alacm fouöe aengaen/en Dat men ijem Dan fouöe
't<0acmfoen ban ïjet Cafïeeï toacen
) toant ombrengen : De folDaten curieu£ 3ijnDe cm te toe*
Dat bc ^ebtppee met i&iKfïüag genomen betbljjD
fngcnoegfaem 'tepnDr Ijatc p^obifie toaren gefio- tm tjoe flecft fp op 't Cafïeeï toaren / fepDe ^erau*
men / DecDaïben De IDacljtmecficc ban 't Cafïeeï gicce öat bp toel bccfehect toa^ en onöecricljt Datfe
beboIenijeeftDatmen boo^eüi löacöt Ijtio^ terfïont niet tferfter Dan fo man toaren / om al?o De? bp*
(Cucf beflellen fouöe / 't toeïh geöaen toierö / en anö0macl)tte beöerften en De folDaten mocD te ge*
Öaec toect fo beeï f£utf£uptgfljaeït Dat Den Dag ge^ ben / toant ten toag Date geen ruD om beeï te cifpu*
feïjencn Ijeeft onDec Den foïöaten / Die Deröalben tecen/ en i£ boo^t^ tecflont na De co|pg De gacöe
fcec becüaefl toacen / bjefenDe fofpmeet (inefgaeï* gelogen/ aïtoaec Defcijilttoaeljt geroepen tjeeft Qui aeiu
Den öatfe ontDcïit fonöcn toccöen : maec De ^>cl)ippec
beci}t gaet
va la?/ tjfeft
De jeet
tjem
[jtm^ecaugiccc
een fpie^ fonbec
öoo? 3x313
njf 'tamtooo?*
gefelfoten/ fóet ge#
fepbt öatfe nn>Eucf genoeg öaööen boo) Dien abonö/ Den
gaf öe Dwgec^ önnii-gelö orntebiectegaen/ feg? en Dsen i^ Den fïrijö aen aïïc ftaiiren aen gêgaen/
qmtie Datfe '0 mo;gen£ toeöecom ïiomen fouöen om toant öe Cojegatpen^ en De conöcn / fï^nDetjaec
alfa obecconipclt / flelöen tjaec tec toeec : fo Dat
Den€utfbao|ttelQffen/ 't toclft fp DeDcn.
Bn ÖaDDe De toeenfiinge en 't becgaDeccnban't fp Ijicc baft öouDenÖe binnen ïiaec eo^tegarDen^ /
Htijc^^baïft bp ïafte ban jijn sgec^ientie gcDacn /
upt öe toelftegeftomen
noebtan^ig eenen
fect aen
tvotg/ en
noclj ooit 5tjn becfeeïi upt Den |fcge fo fïilïe niet ïion* fucicufeïnft
tegen ©enDu'ft
l|ecaugiete
nen toegaen / of 'tgccueijte öaec ban toajö aï ree
öcm Ijem
met ftlofftïfjft
fn'n rappiectoeöerflaen
in fijn acm /gegueft
/ maec
03,jen ban Den <63Ubetneuc ban %eDa / öctoefne Ijeeft
bo Ijeeft
foöat tjpÖ^w
berflaenöe öat 5ijn aSrceïïentie met beeï boïhc in Dat bóo? beeï fïeftcu tcc aecöen beeft gebelt / aïtoaec tjp
qnacticc toajS / fo u?a£ \yiy na <6cectcnpöenbccge/ boo?i^omgeb3actjtiégetooiDen : if eraugiere fïen*
öaec I)P meöe (6oubccneuc af toa^/ gecepft / om De Datfe Ijcn boo?f^ luelöen binnen baec €ow$ De
öac te bjojfivn en aïöaec ojD^e te fielten opaïleé/ garDe / beeft beïaft Dat men fchtetën fouDe Dtoer^
niet min benïienöe / Dan Dat öet op SS?eDa gemunt öoo? öe fouten ucnflrren / Daec Doe? fp genaDe ge«
toti^S / fuïhcöatDen «jBoubecnenc ten Defen tijötot toepen ïjcbben / büiöenöc Dat men ïjaec goeDeu ftfijg
f3,?cöa niet toa£ : De B^acl)tmcefler bebaï ooii Den aen Deen foube : maec Den tijö ïiet niet toe Datfe
een ^ctjippee in De fiaö te gaen fïapen / niet tori* eenige genaDe of faeljtmoebiglKpö gebjunftc» mog*
lenöe öattec meec aïss eenen bp't^cötp blrfozw tm I fo fpl)sm fclbcn uiettoiïbeti in Den booö b^en*
foiiLie / Dit quatn ooft fcec toel te paffe / toant
De gen / en toiïlenbe ucm feïben meeflee maften ümx
.Scljippec tegen Oen abonD upt öe ftaöginu/ jijn
/ ïjebbenfpDffeïüeinöefucie aï t'fa^CceïïentieaöbettecenDe Dattjetfcljip metöetbolft öefcïbepïaetfe
men omgeb?acï)t.
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
Capitcpn #aitïo Sintonio llanc&euec&ia / fone
ban Dni <£auuecncuc / en albaer commanbcrcnDc
ia abfmtic ban sjjncn baber / To bacff l)P Öet rumoer
Ijoo^De / ié Ijpmct ontrent 36 man upc bentoojn
ban'tfeïbe Cafteel fecc bjaef en furicufelijK uptgeballen/ niet toetenbe boe freeft bat bet boln ban £e*
raugicreniag / macrCapitepn 3lambert Cbarlc£
met ffetbet / bc bjcïiïe na bc anbee Co?pg be guar*
bc mag trecltenbe / tébcniterfïQnt ontmoet / b\efe
nïoeacljju ontfangeri beeft en fo bjomelijtt toebeet
gcfïaen / bat befclbe Eancbebecljia gequefï spuDe
(fa oon aen befc 3pbc Capitcpn fferbet boo? een
fcljoot ban een roet gequefttoag) metbesnnetecfïont be uiueljt nam na ben toom.
3)002 bic geruebte toa£ ben alarm ooft getoeïö tg
in be fïab acngegacn / eüijiie ben bcrfïoutenbe /
bebben be poo?ten bc$ CafïccbS / baec boe? men in
be flab nomen ftoft in bjanb ge jlefccn / boe fecr ook
be foïbaten ban i^craugicce ( Die baer in 0202e gefïelt
toaren ) onOec en na ben gcfcljoten Rebben.
W$ fecaucuece albaer ojoje gefïelt (jabDe en bten
fn'n boln
met fommige
i$ bP Cojpg
boen bccfenctc
om
/ 3ijnbc
be gacbe ban
na een /anbec
gelopen

tcentbe natte ban 't feitje Cafïecl / binnen betocl*
fee fp ontrent 16 foïbaten gebonben bebben / bic fp
alïe in luucen tijb omgeb2acbt bebben / fo battec
niet refïeerbe ban De pïactfe baer&ancbcbccbia mag/
toant Capitepn %ambnt Cbarïe^ bab fïg felben
ook (o gi quetcn battet niet meet en refïeerbe. 3Lan*
cljcbecljia baöbc al beginnen fpjaen te tjonben/ maec
Bz 45?abe Dcmijle ontrent 2 ure baer na be ï£ccr 4Bjabe ban
^otjenïolieutcnant CScneraelban fnn «JÊrceltentie
ienl3 aomt met ben boo2tocïjt / albaer acnquam / Rebben fp
IP 't M*:
Lel 'j.tti
gcacbept be bclb poo?te ban 't Cafïceï te openen :
maer boo? fjet f£g ftonben fp bie niet openurijgen/
maerbooj fpraeb bonben boujeen gatoan een pal
ïiffabe / ontrent be &lup# baer t)et M>djio ingcuo;
inenüja^ Ijcunn te laten; koitg nabe nomfieban
3i)n «6ca. i$ Capitcpn 3tanci)ebcc|)ia met ben <B^
bebantfoljenlogeaccorbeert / Datrjpmet frjnboirt
foube uptgacn / beljanbenbeljctleben/ entcrflont
ab?
fcetgeljaefiöban
bic Ijem enbeberefte
<&xcele\\tie
na i^ffn'n
baer albaer
bpl)emf)cbb
genomen/
bc/
al ïjet bolfe bat t)p tot bit erploit bp een tjabbc boen
becgabecen / bergcfeïfebapt met be i|ccren <üj?abc
Rijn €jcr,
iomr in 't ^Öilip^ ban Baffau 3ijnen cfècef / be OB^acf ban
&ofotë/ be J^ecrc f^ancop^ Deer / commanberen^
iajteeU
beoberbe^ngelfe/ ooft mebe be Uömirael %n$it
mx$ ban c0afTau / begeer ban jpamar^/ belUbmi;
raêï Slonhcr gieter ban ber ®ac$ / en meer anbere/
en boe bliefcn fp be trompetten luflig / betliebe?
hen eertijö^ gemacht ter eece ban ben $2tnce ban
€>?angien3tjneni|ecr©aber / Wilhelmus vanNaffouwen , benikvan Duytlchen bloed, &c. 'tÜJelft

'tbQÏlifuUiencojagiegaf/ batfebjel getoilt tjabben
aïrebe met be Italianen in ber fïaö ïcggenbe / boenbctebjefen / ter contrarie be Italianen baer bm=
•^tal ia*
en üJucij; nett leggcnbc hregen fuïaen fcöiut en bjefe in 't öerte
batfe niet toiltcn boe fp bjecï) ïiomen fouben/ infuï?
en met
fcore Defj
jtoeupt her uoegen bat De Compagnie rnptcrjs" ban be Bat^
quïjëbeï<l5Uvifïo / ennoclJ5 ©acnbeïen'3italianen
efiai)
ian 25je* te boete (baer ban be Capitepnen genoemt bjaren
a,
^an f rancifco ©cntimigïia / Cefae 43nerra / ^bo*
minico Üfpeta / <6eronimo (62atiano / en gaco*
mo Hau|ilac|)t ) fo nïepnmoebig tuacen/ (niette^
genftaenbe bat be S3ojgeren / bjefenbe batfe gepïon*
bert fouben toerben / geerne gejïen babben batfe
baer ter toeer gefïelt dabben l pjefentercnbe ben
aïle affsfïentie te boen) batfe met grote Defo^te/
ujenenbe een ban be fiab^ poojtcn open / met grote
febanbe / bïobelijh ge nlucïjt en gacn lopen 5ijn / fon^
ber eenige tegentoeet te bicben / met ftilfte berbaefl^
rol. 24. ) bepb alp of fp be flacl) al op beu ljaï£ Ijabbcn.
feftab
&\jn €rcel(cntic ban bit ono'bentbju bïucbten
'«oe iin ban bet garnifoen nocö niet toetenbe / en bafl befïg
cao^tos
zraegej 3ijnbe en alle gereetfebap mahenbe / om befiabte
au
obcrballen / boo2 be ttoe pookten bit tot be flab upt
quamen / foifler eenfCcomfiager genomen uptbe

fïab en berfoebt / bat eenige ban be $5urgerneetfer£
bp 5ijn ^rcellentie op Ijet Caflcci fouben mogen ho?
men om te accojberen / 't tucüi baer toegelaten 3ijnbe / foigbetaccoojb in min ban een ucegemaeiit/
tebjctenbatlpben fouben bcgebcn onbec be gebooj*
faemljepb banbe peeren Staten (Deucrael en 3ijne
^rcelfcntie / beüoubenbenjfengocb/ enbaerreeb'
ten en P2'bilcgien / mitg be plonbecinge.biebe folba*
ten toegeftpt ïoap j af aopcr.be/ en ein folbact beta^
lenbc booft boo2 booft 1 maenben betalinge / \n\t
een pber uan betclüe iiu$ bcbicnenbe en trecfeenbe /
baer ban be reneninge loube gemaeht boo^ben / be
burgeren bie UJilbcn/ moebten b?plrjben bectreeften :
aengaenbe ben berfoefe om te bel)ouben be Catbo'
lijlie religie / toecben gcaccojbeett batfe b^n louben
moeten reguleren / na 'f gene btn bieg aengaenbe
bp 5ijn Crceücutie foube merben toegelaten / na
bat pp bie$ aengaenbe met be peeren Staten d3e>
ncracl foube bebben gecommuniceert / en foube
moeten in nemen fobanig garnifoen aï^ fijn^rcel*
ïentie foube nobig binben tot befebernunge ban be
fïab te begoten ; en terfïont öceft fijn Crccïlentie
baer binnen gefoubcn be i|eer Cbarlc0 ban ber
Moot I Capitcpn ban be guarbe ban fgn €rcel*
leutie/ om met 5ijn Compagnie bet ^többupsJin
te nemen / gelijlibacrna nocb eenige anbere Com*
paguiett albaer binnen gefonben 31311 / om be boo2/
noembe flab in alle^ te berfelieren. ^it alle? ge*
,feljiebe be$ nacbt^ boo2 ben en be$ baeci}^ op ben
4. partij / bjcfenbe fonüag en Bafïeiabonb : booirjl
beeft 3ijn ^reeïlcntie tetilont afgebeerbigt Capi*
tcpn^ugigi met eencn b2icf aen Den Staten ban
Ü^ollaiiO / en ben 2t buocae ..ban if oïlanö ©löenbar*
nebclö
<15?abe ban ^o'benlo
fefcjeef /aengelgn
ben ona
felbenben#lbeubarnebelb
/ baec mebe
ban
ben mbonb albu? toa^ lupbenbe :
uan Den

Onfïeur d*01denbarnevelt , wy hebben niet
onder laten konoen ut. hiermede teverftendigen, hoe dat den AlmogendenGod , onsdefennaeft
voorleden nacht de genade heeft gedaen , dat eerftelijken het Cafteel defer Itad Breda, en terftont daer na de
ftadmedein handen van fijn Excell. is gekomen, en
dit alles fonder datter ymand van onfen volkedood
is gebleven , of datter eenige bloedftortinge onder de
borgerye is wedervaren , zijnde de vyandlo te voetals
te peerde hier in deftad zijnde, fohaeft het Cafteel
was verovert, terftont fonder eenige veer te bieden ,
als verbaeften lopende uyt de ftad vertrocken , alles
gelijk u E. uyt den brenger defes Capiteyn Brugis
de paiticulariteyten fal vernemen. En nademael
defen aenflag tot foeen geluckigen eynde door Gods
Jiulpe is gekomen , bidden alleenlijk hier mede feer
vriendlijk , datuE. de goede hand wil aenhouden ,
waermedeuE. in conforrniteyt van zijn Excellentie
fchrijven wilt beforgen dat eenige quantiteyt korens
en pulvers tot proviiïe defer ftad mach worden gereet
gemaekt. Wyfullenvan alle andere voorvallende gelegenrheden u E4 altijd verwittigen , hier mede den
Almogenden God biddende , u E.
Monfieur d'Oldenbarneveld in lange voorfpoedige
gefoncheyd te fparen , met aller haefte uyt Breda den
4.
Martij
onderftont aldus, u dienftvv'illige
vriend
altijd, i^qo.
,

M.

<&2aue
ban
ijiai
ben ^ee«
tjenlo aen
?tDbocaet
ban
<®>h
öen barne*
belt/nos
beroberen
ba» rjet
ftaftecien
penbe 't
fïaöba.-

en was ondertekent ,
Vhilip Graefzu Hohcnfo,
'tOpfchrift was , Monfieur , Monfieur Olden*
barnevclt, Advocaet de Hollande, &c.

^e J|e
Bicoïaegooft25jupninr/
^aeb ban fb'nï^eer
€^
ceïïenf
ie /er fcb?eef
aen ben boo?noemben
ban ^Ibenbarnebelt / bf m bertoittigenbe ^et üooi<
fcb?cben innemen ber ffab / bocb ben 9. Der feïber
maent fcb?eefbp toebec aen bem/bat febert3ijn boojgaenbe niet fonbcrling^ booigcballen toa£ / ban ah
ïeenlp bat bet ramfoenban be bnrgerpe/ 'ttocïft

ban
ben
^cljjrjbtJt
23?upninK
f^thiaciÉ
een
be
Üeete
belt,
boomoenis
benbame«
öe ban <©!.-!

0,v

Seven en Twi.ntichftc Bock.
$i6

toaLé betepcnöe ober De 06000 guïDcng / ben bo?geren een toepnig fmaer toag balïcnDe / ouecmitg
alïe boojïeöcne fcöaöe / öun anDerg in alle faften
feer gocDtoilïig toncnDe / bcrfocöt ooft anttooo^De
op 't poiilct ban De religie / bctmaent ooft Dat öc
muptetpe Der^>pangiaerDen rcCojtrijft nocötoag
Durende / en Dat De ifeet ban ^iute 2ClDegonDc met
De <£ijfer-bneben ban groter importantie bp Den
föaeD ban EeïanD na CngeïanD toag gefonDen/ etc.
<i£pfingcr
befclfêijbenDe
Defe öeerujue
ïjiflon'c
banJBicftael
fjet innemen
ban 23?eDa
/ foefttDefe
bictojie baïfcljcltjft te berDupfteren of te bcrftlepnen/
tonende 5ijnè grote partijDigïjcpD / gcujft in aïïe
anDerc falicn / en fcpD Dat De folöatcn in 't &urffcïjip bcrfïant öaöDen gctjaD met eenige op't Cafïeel/
fo Dat fp bati etlnue ban öaerepgen bolftberraDen
toaren bp nacöt tijö / en Dat fp De geïegent?

<0p Dit innemen ban Sffgtthi 3911 bcifcfjepDen f$m
caruatien gemaeftt/ fo in 't atanjn/ ^ocgöupts"/
#cancops7 g'faliaen^/ en in 'e J>eDerDupt£/ Daer
ban ik |)ier een in 't SeDcrïanD.ö fal ftellcn
gracf MaVrIt£
CrecCö bjeDa t'sIlnDcc
baten In VannaffaV
/
Dooi een ecnicö tVrffCïjip / en Daer VVelniq*
foLDaten In.
gcLUCft trola 1$ ingenoMen DeVc een ïjoVten

•55>°-

DefgLlicft
peertbjeDaDooi
/
een tVrf fOjlp Van CLelln*
Der V Vecct.
DanhbaerÖepD betonen
aen^IJn^rceïïeMictoiïïfnDe
Den boo?noemDcn ^eraugicre
/ fjceft Den fcïörn
beteert en bef cöanftcn met net ^ouberncment ban
'tOTaftcelcn
DefïaD ban 2&cDa/en
Den boomoemDeii
3tambert€t)acïe^metï)et
Jfêacötmecff
erfeïjap ban

f at!H,fs
bmSL
Kitsene*
Xc"
tSé/m

ÖcpD
tijD /toaergenomen
geïijft a$ 3JuDag
met fonDer
3D'n aen*
ïjang /Der
öaDDcn
/ en ficïj
ee? befeibc fïaD/ 'ttoeïft bp De peeren Jbtat:ngeneteaïaeI,Dew*
nige tcgenfïanD / ftet&lot machtig maeftten : ooft ooftgoetgebonDeni£: Deboo^. Hambjecïjc €av£Ï gSSf
i^5?Ci
fept ÖP Dat Den <J3ouberncur #DoarDe Itancöcbe- igDacrnagetoojDen <0ouberncur ban c^immcgen / ejrpiott
cl)ia/ tuff cïjen toegen toa£ met beeï boïr/ en Dat öem 't toeïft yp tot 3iju flccf Dag toe prDient Ijeeft/ijebben*
fa beeï boïftr Daer neffenj? ban 2flnttoerpcn tocge? De 't ïanD na Defen tijD bele Dienfien geDaen ffa men in $an &&
fcöifttüjecöe / enDatDefelbeaïfa nabp toaren/ Dat De naboïgenDe boeeften fo 't 03oD gelieft / jien en ïefen
fo Die ban De flaD en (jet gatnifocn Daer in stjude / Mï mogen j boo?t fo ^ijnbe foIDaten Dicin't€utfmate ttoee ofö^ie uren tegen öaDDen geöouDen eti fcïjip toaren getoeefi/ boben De 1 macnDen foïDpe Die
Öen niet fa ïicöt obergegebeu / fp gcöolpcn toaren fpgeftjft anDere ban DelBagif!ract DirfiaD 2fyeDa
getoceft / en Öet flat toeberom ingenomen fouDc ÖaDDcn gepwftteect/ nocö ban De graten generacï
3ijn getoa^Den / maer Dit aïle£ i$ ontoacracïjticö / Daerenboben befcöonftcu met nocfj z maenDen foïDpe
toant Die gene Die in IjetCurf fcljip toaren/ niet aï? en rene gouDen mebaUe of penninftbanomrenti4
Defe inferiptie/ Breda afervituccHupaniCa
leen geen uetftanD uirt Da- ban binnenzet Cafïccl gUÏDen/met
^tb\tm gcUaö/ mact IjcbOcn bcnaïg ftïoeftefoïDa? vindicata , dudtu Principis Maimtij a NalTau , 4 Martij, Anno 1590. öati£ / 25?eDa is Den 4. jiBecrt
ten met een manlijke co?agie / meefïcr ban 't Ca*
fïeeï gemaeftt / ooft fo i$ De <6ouberneur Hancfje anno i?oo, Doo^'t beïepD ban Den l^uire .fl&mi*
öccijia met geen bolft na DietijD Daer omtrent fo ! nt^ban^atfau u&tDe ^paenfe DienfibaerfjepD ge^
tiabpgecueefl/nacijooftboïftbanlinttoerpengeftos i togen : otocD'anDrc stfDe flontDe toaretgraciu en
men om De (ïaD te Myen of te ontfettcn / 't is* toeï Öet €urf-ff!)ip / en De foIDaten Daer upt ftomenDe /
toaer Dat De hertog ban l^arma betflacnDe fi'et in? ronromme ftanD gefcf)?cben/ Parati vincere aut mori,
nemen ban 2%Da / DaerinfeerperplerenqtiaHjft ■ tefïecben
ennocljinvidi
ammipixmium,
nereette ue!ijftge
toinnenof
/ en nocö/
ïoonban ^obcrtoin
=»
teb^eDentoa^/ en fonD ecnigen tijDDaerna/ Dan moet
;
Daer
toerDcn
ooft
fïlbere
en
ftopere
ïcgpennin
^
niet opDentDDaï£€pfmgetfcImjft/ *1 Cojnette
gen
gefïagen
/
gcujfte
figuren en inferipr icn : De
paerDe-bolft en een groot getal boet-boïft om (6ecr?
trupDenberg toat te bietualieren / DefebertoonDen ^c^ippec^ ^ncrDenooft befeftonften t ïr met cenlijfs
ïjen Den 17. J^eert cen^ boo? De <6inneftec poo?te penfie jaerlrjr / en Den ouDflcn ^cljipper nocï) aue
ban25?eDa/ Daer eenige fcïjecmutfingcbieï/ maer gcccDe fommeboo? ïjet €urf-fcbip/ Surfen anDer^/
en toecben De Officieren/ FoIDaten/ en^eïjippeii
bertogen ter|!onttoeDerom.
ï^et poinct nopenDc De reïigie bitimn 25|eDa # Daerenboben toegefepD Dat men Defcibe / occafie
öaetnageacco^Dcert/ en om berfct)epDen refpecteu bonjbaïïenDe / elft na ïjare quaïitept en berDunfïcn
i$ Den Catöoïrjftcn toegelaten D' ejrercitie ban De foubc boderen/ geïijft ooft acn fomtnïge t'jyuDec
woomfe reïigie openbaeeïijft te mogen gebjupften tijD gcöaen i^.
3nDefïaDtoerDc gcïepD4oo peeroenen 12 baen*
tn De eene fterfte / en in Dè anDere fterften fouDe De
Deïcn
foïöaten / entoerDe De burgerpe mcDe onDec
gcrefonneerDe reïigie gcocjfent toojben.
31^ ooft te bertoonDeren Dat in Defen oberbal ban Sbaenbrten gefïeït/ om meDe neffens* öetiirijcï)^
Öet €aftceï niet cenen foïDaet ban Die upt öet Ét#* boïft te 'maïitn onDcr Den 3Ê>?ofFaert 23atnocïge / De
fcïjip quamen D00D gebïcben i^ / geïijft De J^eer aB?a- ^cïjöut ?8tfenDeïf / Hucöteubercö en anDere : De
Üeer ban OIOenbamcbelD öeeft ooft boïgenDc De toe*
be
ban
i^oïjcnlo
toa^
fclmjbcnDe
/
't
i$
tod
toaer
fegginge
3ijn €^ceïïentie geDaen / en öet iteratijf
Dattet een ban De feïbe foIDaten in De DupfleröepD
fcljm'benban5ijnboomocmDe^ceïïentie / aféooft
Doo? berfupm in 't toater bieï en bcrD?onft / maer ban
Den (6?abe ban^oöenïo aenöemfeöectöftin*
ban De bpanDen bïebenDer ober De 40 D00D.
W$ Dit innemen aïfo geïuftttoa^ / 3ijninaïïeDe nemen geDaen/ fuïfte c^Dje gefïeït/ Dat De f!aD en €n*
CcHcitert
fïeDen ban De bercenicöDe BcDerïanDen Danft en ïof= fteeï binnen 10 of 12 Dagen niet aïïeen ban room
fctjapiuöz
en polbct / maer ooft ban aïDeröanDe pjobifïe ban
UeEeentgöe fangen in De fterften geDaen / De ftlocften gclupD /
p:obtmicit bjeucöDe bieren en pefttonnen gebint/ en aïïe tee? bictuaïie / munitie en aïïe noteïuftDeDeuiébocifien
getoo?Dsn / Daer in öp feer grote moepte / blijt / t n , v ,
gecoont
henen ban bïijDfcöap getoont.
obec 't \itxt
oüetcu
^e^ertogban ^arma feer berfioo^t 5JjnDeobcr naerfngïjepb betoont ïjeeft / en i$ De boomoemöe l*: .*''
ban 25f> Dit innemen ban 23^eDa / en De bïoDigfjepD Die De l^eerban OÏDenbacneneïD ban toegen 5ijnêmcepte ge SS
ba.
©c l)tït Sjataïiancn binnen 23jeba getoont öaDDm in 't in Defe faftegeöaD en geDaen/ beteert getoeefi met ©em'ban
biucijtcn upt De fïaD fonDer eenig toeet te bicöcn / een grote fc^aam bcrguïDe fc^^tl en Deyel of cou? ?lbe"%
tcg ban
fo öeeft öp Dc^berfïe €apitepnen €efar<6ucrra/ petaffe feer ctcrïijft gemaeftt / en Daer in feer ftom ISS
boetflraf* 31uho (0catiano / en Den Hieutcnant ban Den iÉbr» fïeïijft geD?ebenDegeöcïegefcöieDeniOeban Dtferfa? **tmc
fe obct be
•gltnitaens qni'S Del <6uaf!o genaemt €aflatmo/ cnDcuCo^ fte / becöeeït ban binnen en bupten met Diberfe oba^ ït}1 l'in
fe «fl^ipts po^ael Die öet fcöip beficötet öaDDe / Doen gebangen ïcn en ronDen / uptbceïöenDe De beratDfïagiraje ober natS
tcunzn ttt
nemen en boo? öen ïmjcö^racD binnen SSmffcï Doen Defe falie gcïjouDai / f)et intreeften ban öet i£ur£ twöge*
25?eDa ge;
legen beü* be ftïagen / en bp Defcïue geconDemneert 3i)nDe open? fcïjip Doei? De &Iupfe / fttttiptgaenbanöe foïöaten ÏSSK*
b:..uc»
baerïtjft Doen ontöooföen/ #?ancifco ©cntimigïia upt öet €urf-fcl)fp / öet jfleiïen f n Dipïcn ban 't bolft ban ben
De bcfcöcrminge
treeft ÖP ten tefpecte ban Dat öp feer na bïor Dmage in oztyc en ttoee Deïcn De/ guarDe
innc? ^M
ji / en Denenuptbaï
JS
toaé ban Den hertog ban i^erra ^oba / DicrtnD
b«»
«—»*.«
*<•"
Co?p# fti* «»»'"" ' <•»
minge
(0oube0ticur ban «ïJEtïanen / öetïeben gefeöonften/ ban
Den ban
toomDe ban
't buniciifieDe^ CafïeeïsV tont* «enüicue
Docö Ö^fc öuöem Ö« Capitepnfcöap benomen en omme De ftaut ftomen ttoe regeld in 't Latijn met bnn^«n»
fto
't feïbe gegebenaen Den <6jabe ban Cap?e^. IDcfebcerfen;
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen,
Fretm Heraugtterius Vhinó mmine , juffU
Principis a Najfatt , fortis eonfcendit onuftam
Cefpitibti* navim , Bredanaquc are e pot uur ,
Capta dolojimili per equum olim mama TroU ,
\jtn* ei 3 13 xc. £luart. (Jltar. in utrumque JAHtli
Vincere vel ytfti certa fuccumberc mortu
35at i$:
Den kloeken Heraugier op God niet vaft betrouwen.
Gevefticht , is uy t laft des Princen van Naflbuwen >
In 't Turffchip gegaen, dacr mede hacft daer na,
Hy ingenomen heeft, het Cafteel van Breda,
Met fuiken liftigheyd als Troycn wijt vermaert,
Eertijds genomen is door 't Griekfe houten paert,
In 't jaer van tnegentich , den vierden Maert tot ftrijden i
Bereyt fo was dit volk * of eer den dood te lijden.
$ocg mag baer m gefegjeben befe ^Incarnatie,

vVrh MlLUUVs naVlfVb Ce/plu teCth,
*ft baCChl fefio HaflaV dbl bredafSb aCta.

mW Jarbe foL&atm ïn 't tVrffCjin teöcC&t/ H It&ba öcö?aCJ)t/
in VaïïeLaVotttg fecfl in naffav$ geWcLt en MaCjjr,

13ke $?a;
be üan
iJ&anö*
;feit üelc*
gen tnbZi
Itojmt oe
ftljanfe
!6'anrf^8oj*
j&am/öaec
pmet
ijö
fctjaöe en

Manöe

iraoetafs
ffljcpöen.

<Def ettogban par ma feer bcrfïaojt 3ijnbe bat
gp 25n0a alfa qugt grtoojben toag / geeft ben ($£**
be bah IBan£belt met 15 «gometren en 4000 boetboïft I met omtrent 30 magen$ met ammunitie ge*
fanben om be fïeben ban <&eettrupbenberge en
&teenberge mebe te boojfïen / gp I^erft gem met
alle 't bolft begeben omtrent 45eeetrupbenberge tot
<0ofteegout op be H&abc en eloerg / en geeft baer
binnen gefyacgt een Deel amunitie en een mepnig
bief ualie / be euptetpe ber toonoe gen ben 26. Jfêeert/
iiamiDDacgg omtrent een ure boos 2$jeba boo| be
«Dmnefter poojt / bie ban 20;e&a fcgoten met grof
gefegut bacc onbec / en fonöen eenige eupterg en
tooet-boïft upt/ en baer biel een ftïepne fcgecmutfïn*
ge / ban toerbe niet beïe uptgericgt / toant be
rupterpe meberom bertroft: baer na geeft gpgem
begebcn na bet Dom ter ÜfepDe/ gelegen tuffogen
^eücnbergen en 25jeba/ op't rtüf erften J&erfte/ baer
geeft gp een fcganfe boen fïaen/ tamelijft groot en
fïerh/ en bleef baer omtrent met 3jjn leger leggen
tot bat bie febanfe in befegeemfnge mag / om baer
niebe te beletten/ bat bit oan gebate mater geen
bictuaïte fouben nonnen benomen / focgt 23jeba
allo ban berre te benautoen / geeft ooft &eben*
bergen ingenomen / fonber tegenfïaut / mant be
folbatcn bectcoeften om bat be plaetfe niet goubaer mag) gier maeftten fp get feer quaïm metro*
ben / moojDen / en be intooonberen feer qualift
tracterenbe : geeft ooft baer na in Mep garn oe*
legecen be fcganfe ban Boojbam bp ^ebenbergen
bicgtop 't mater gelegen / een fcganfe baer ober
commanbeerbe IBatgij^ ï)eït / be roelfte mebe in
't Cutffcgip getoeefï babbc / en 't Cafïeeïban 23?e^
ba gabbe gelpen innemen / gp meenbe befeibe feftan*
feterfïonb in geftcegen te gebben : mant fp alfboe
fo feer flerft niet maë / ban ma£ inber gaefl mat
becbetecr en geflecftt/ enbaertoarengoebemeïber*
foegte folbaten in : gp tyacgt baer boo? 7 gro^
re fïucften gefegut^ / + geeïe en 3 gaïbe <JTactou*
men/ en Heeft üie ben u. H&rpbeg abonb^ baer
booj geplant / en 'gnacgt^ te iz ucen begonnen
feer gemeïDfïijft te befegieten ; bc beïegetbc ban

binnen gebben baer tegen feer neerfhcB gcarbept
en gaec in ben ©p begtaben / fulr batalgocme!
gp bebo^flmeringen gegeel mecg gabbe gefegoten/
fp gem mei getroofi maren ; baer na btbt ffltenp
feit baer een fio?m op / maer toerbe ïufïicb afge*
flagen. ^ie ban ber flabt ^ojb^eegt berflaenbr
be£ bpanb^ ftomfïe boo? befelbe fcganfe / fon*
ben omtrent 130 ban gare boderen na BMlem*
fïab / om bat men een beel ban 't fórijg£ boln
aibaer tegen ben bpanb foube gebmpften mogen /
be <$?abe ban Solm^ ma^ in be Clupnbert met
een beel &rijgjS-boïft geftomen / en font baer een
beel ber£ bolft in tot genlupber fecoer^ : ben na*
bolgenben nacgt te tyie uren begon Ifóan^feltme*
berom feer furieufeïijftcn op 't boo?f3- fojc tefegie*
ten / en maeftte een temlgfte b^effe / ban bie ban
binnen arbepben baer feer flerft meberom tegen /
't melft gp met eenen groten bmmelaer focgt te
beletten'/ en befelbe te berfegneften: maerbermit0
get ber^ ingenomen bolft/ ma£ 't gem niet mogelgft/
baer op leberbe gp gen meberom eenen furieufen
ffoim / maer toerbe meberom met groot berlte£ ban
bolft fcganbeigft afgeflagen : bie ban binnen berloren
niet meer ban + mannen/ maer gplieteropbatpa^
toel 300. en baer onber eenige fóapitpneu/ afgetogen
toefenbe/ fcgoot gp bien bacg nocgtoeeI8oo fcgeu^
ten baer op. <$eo?ge^afla<£ommifTari£generael
ban be Cabaierpe rieb ben <$?abe te bertreeften /
beemt'të ben
ban Euptenant
^olm^ baer ^bmiraeljpie»
met ber£ bolft
geftomen
ma£/(6?abe
al^ooft
ter ban ber 3&oe£ met eenige fcgepen met bolft/
ban get fcggnt bat gp boo; eenlBol^goop (fogp
't noembe) fobanige fcgabe geïeben gebbenbe/ baer
toeber aftceeften foube/ bergalbenopiniatreerbefm
en toilbe nocg een fromi baer op boen / bergalben
gp öeë anberen baeg^ be£ namibbacg^ te 2 uren
56'n boet-bolft hebt maregeren na feftere b^effe / tn
get anber bolft in feftere piepten met ben boo^.
bmmelaer/ gemaeftt met een neberballenbebiug*
ge en een groten meerfcg / en geeft fo ben fïojm
toebecom op be boojf3. fcganfe toel fucieufelijft ge^
tram / ban Cnpitepn MMljvf ^elt geeftfe met 300

fok
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Seven en Twintichfte Boek.

foï&att'n bjoiiKÏyri te turjgc ricffagcri/ töt grote fcöa* , ban
fïont öefdoc
opgeïjangert
/ en fonöen Öe namen
bcrraDectoerDen
£ Die gebaugen
aï£ Dooögcfte
De m fcöanöe ban Den <©jaoe ban fBati^f^Tt /öen
Dmmeïaee toccDen ïn Den Enant gefetjotcn / en Daer flagen toet ben ofcec in ben ^age met atteftatie /
tietöjanhen feer becle ban De fbIDaten / fa Dat bp en bjerD ï]m o?Donnantie berlcent ban f o gulDcng
mee ïcljaöe fyaft moeten retireren en aftreeïuh/ booj elheberraöer of SDrrclj berfcopcr / acbtecbol*
toant Dctouïc Den <föjabe ban ^olm£ en Den 1*D< genDe Ijetpaccaet tegen Defelbe uptgegeben / fp
mirael BetDoeé De fcljanfe nu bp Dage en bp nag> bolcbDefe ban Caïmbout tot booj De poo?te ban
)i?
te Itonöen fecoürccen/ fo facl) §p toeï Dat bp geen Hnttoerpen -, Die ban Bergen op-^oom ïeDen geen
fcüaDe
anDecg
Dan
Dattcrcen of ttoeegequctfttoer*
Dope baboe oai Die te benomen / en hrcecb Daec
Den.
IBUÏem&
tanlep
met 3bnffercnupt^mtoers
öe tfjöinge Dat 51J11 €reeïlentie ban kaffan met Den
<6jaüe ban f^ontnlo met eenen taemiijften leger pen getrochen 5pnDe / toaren niet beeï fïer&er Dan
na öe <£)acc-23etutoe getogen/ flcl) neDetgefïagcn 400 man/ en toilöeu niet boojt/ en beflonöen te
mutuiccren/ rn togen na 3lier toe/ maer toerDen
baDDe tegen ober &immegm/ Daer [)u een fos*t be- bupten gt^ouDen
.
gon te boutoen / toacr D003 Ifèanpfelt ban Daer
bertcoft / eenig* pïaetfen met boïn befetfenDe : bP
3fn Den l^age toa£ gebangeri eenen «ÉÊngeïgman/ ®<x®n*
beeft boo? De boo^. feljanfe ban Boojöam gelaten bctocïlte bcfchuïöigt toag Datbp25ecgen-op -^oom gjjffa booj al£ na omtrent 800 man / eenige feggen meenDe berraDen te bebben/ Defe toag genoemt <JBer* uwö eert
meet / en Ui fyzbbz feïnjoeng oeflcn ban Den ^ee? bice ^>ccbebereïg/ Defe toert tot 35ergen-op-£>oom ^«s*^
re €t)arïe£ ^eraugleee <0oubcrncur ban 23jeöa gebangen gefonöen' om fo bp fcljuïD baöDeaïDaec K&
geerecuteert tetoerDeu: bPtéalDaerbpDcnftrijg^- tMzmau
crccutcctt
««v ^^«..j.^.v m«w ,..
y»,v „r — —
r— raeD geeramineert
en uut 3ijn be&entèniffe gecon? „ be»föes
Daten/ met 7 o| s Capitcpnen fo Italianen a^ I
öernneert om.
te fïerben/ en al^ &d Den 17. jHep Ki
anDere / onoer De toelhe (fcö^jftljp) ooft getelt té ! geb^aeftt ma.é ter plaetfe Daer Iju fïerben fouDe / en uj^
vCapftepn Paton / Daer 3tjn ooït nocl) DooD gebïe^ Hat Den €ngeï|en ^cDicant f raiicop^ Clot öem
bermaenDe Dat Ijp Den DooD gaettoiflirï) fouöc ne«
beu tbjee Sftatiaenfe Capitcpncn / D'eene genaenn men/ fepDe öp Dat l)p geerne sijnïijfberïatcntoils
i^oiatio f ontana ban JiBoDena/ en28anff rancif*
co jdagauo ^eapalitaen/ en eenige anDere : ban Üe/ bchenncnöe Den DooD biel berDient te jjebben/
öe belegerDc blebcn met De bier boo?gaenDe DooD en geliomen jtjnDe op öe plaetfe Daer JJP fïerben
omtrent %o I en 30 gequefte. ^onaee gieter ban fouöe / fepöe ö? tegen Den ffeoboofï en Den Jfoe*
Der <E?ae£ febjeef acn De Öaöen ter Sllömiraïitept , Dicant / Dat öP eer Ijp flo^f toat toiiDe berhlaren en
ban Üoctecfram Den i+.lföep/ öatitaigfeït Daer te hennen geben/ Dat tot bjelbaert ban'tïanD fou*
toefen, ©e^oöoofï ïjo^enDe Dat Ijp toilDeeeni*
gelaten baö'ae Den 1 1. DenKLuutenant Colonel ban De
Den 45:abc ban Jlfóan^felt / Die met een mufquet ge faften berhlaren Die ban groter importantie fd}t*
fcljcut jijn bzzn ontftuchen toa£ gefeboten ( macr nen te \ntfcn I toiiDe niet Dat fop 't alDaer berïtla^
men Ijeeft na berflaen Dat bP ban Defelbe fefteut/ ren fouoe boo^ al 't bom/ öeöeljemöaeromii^ijtr
Ijup^ biengen / en bb öem nemenDe Den Capitepn
nocb
)
toas*
genefen
nocb
/
periculeus
feer
floetoel
ban De J©ac?jt en eenige anöece/ §eeft aïDaerber*
Den
op
en
/
eenen Capitepn en 30 of 40 foIDaten
12. en 1$. ober 400 man / bcöaluen Dte Dien Dacö ftlaect/ Ijoe Dat ï)P in De gut ban eenen Cojporaef
gebïeben toaren/ Daer ban ïjaDDe l)p noebgeenfe* ban ^>tanlep tot l&apeó in "^rtop^ geïjoojt IjaöDe
fiere ttjöinge / maer meenöe öatter op Dien Dacö ban 8 Cngelfe foIDaten/ Dat Den ^berfïen ^ran*
öe msefïe gebïeben toaren/ Doo? Dien Daer feerbe^ 1 cotré Beer / IHeefïer €Doma^ SacherfijlDe e«
3ebecö?onfien toaren/ top b^pen (febjeef l)p) Dat B>eeflec €Dmonö / Den Ifertog ban ^arma be*
bp fal opiniatreren / toant onfe foIDaten 5tjn feer looft baöDen öe fiaö banSSergen-op-.^aomteïebe^
ren/ en Datter nocb een ^5ngel^ folDaettoa^/ ge*
cojagieug en toilïicb aïïe^tebertoaebten/ temeer/ noemt Öobert JDilliamc^/ eerttjö^ Co?po?aeïbart
na Dien top Die ban De feljanfe bp Dage en uaebte/
honnen fecouteren. f^en felben tijöe al^ De<6?abe Den boomoemDen iFtancop^ Beer / Die Daer me*
bp getoeefï toa0 in Defelbe butte / en baDDe ftiïjc
ban liDan^fclt booj ^oo^Damïacl)/ toierDeDe^it^ De
mcöe
getjoojt : Defe behenteniffé toa^ geDaen boo?
mcefrcr^arccïi^^av aëngcDient/ Dat <6jaef<£a'
rel ban .iBanéfelt tot berfterftinge ban Jijnen- ïe^ M . 5|acbtim ^olen ftiDDec en ïïitmcefïec / M*.
gec toaS •/ bertoacbtenöe aebt benöelen ffetfe fof^ C'ljomai* r£obel Sergeant J^ajoj / en iprancop^
<éngcl$ ©jeDiftant tot 25ergen-op-^oom.
Daten en ctlijhz Compagnien peerDen / en beeï # Clot
I^aer
men ging ebentoeï met De executie boo?t:
/
en
^nttoetp
ban
ftomenDe
oojïoge
ban
monitic
en
öefe
beftentemffe
too^De ober gefonDen na öen
om toclh fccocrS i}zm te beletten bp met Den (0on^ ï|age / macr toerDe geaebt al^ Dat Den gecrecu*
berncur €homa$ JBojgan gecommuniceert iytb- teeroen of upt baet e« nijö Dïc Ijp tot De gene Die
benDe/ i$ Den 14. IBep Dcé nacbté unt 55ergenbefc&uïDiéböe toa^ D^agcnDe foDanige berfiïa*
op-^com getogen met zoo peerben en 400 te boet/ bp
ringe
baDDe geDaen/ of upt bope ban 5911 ïcbente
e
embufcaD
een
tn
met bafle refoïutlè om Defelbe
boben Caïmljout in De Dupnfceng te bertoaebten berïengen / en Dat 't alïeg bp bem berfiert toa^.
<Bz <0jabe btn JBangfeït niet up?gereebt \yt& ft<8&
en een boojDeeï af te f!en / maer a$ fp tot Den
©j ftfb miDDag getoaebt IjaDDcii en Datter niemanö quam/ benbe booj De boojf5- ^cbanfe ban ^oo^Dam/ beeft %a^9
na Ijupö gcreDcn/ maer ftomen* 3#n leger Daer boo| op gebjohen / en boo?t^ fon? feit b:eekt
TmSits5iJn fp toeöcrom
& fiaet dc omtrent Caïmhout / stjn bcm gemoet omtrent Daecb^ Den 2.0. Der felber maenD i# bp ban De r ^ep M"1^™.
tegens een 200 p£CCöCn \jan öe ï^an^feltfe upt De Compag* getogen/ en beeft De boo?f5. «cljan^befet gelaten met IVvSt
t/ '400 mannen/ en i£bo3jt£ gerepfl na iCurnbout/ tec^ti^SStcs nicnbanBiMacé^efe/CorraDin^euS/euBicrfto
ömbuanööcrraDer^ ban <6eertcupöcnbergc : en toaren Daer altoaer bp 59n boïh boo^t bp Den anöeren becga^
«ibe^ouö onöCL, 50 [,agagie peerDen/ aï^ Defe l;ct boct-bolh Dert beefc / en ijS boo^t^ ban Daer met bet boo?f5.
bollt omtrent 4000 fïerhna^immegengerepfï/ om
mcme* getoaec too?Den/ yjn fp tcrflont toijt in De ^epDe 3bn v^rccïlentie in 5iju boomeme te b.erbinöeren/
(roi.i6.)getoeïicn/ aïtoacr fp ben in o?ö?efïcIDcn / toillen*
toatboeh
alDaer
uptgereebt
top in meeninge
't naboïgcn*i$
De ban bet boetboïït JÏOufquettierö ontfïagen toe* De
berbael
maften r^
/ fulïcn
toant onfe
Detoeï*
btcn/
bolhbec
pceröe
bet
met
fen m alleen
Ijicr nu toat terufïen/ aïïeenïyfitoiïlentopDei|ee^
he 't fclbe flenDe bebben bet boet-boïh berlaten en ren Staten generaeïen ïïaeö ban Staten nu laten
na baer gelopen / enalgalopeenftrar
eenen met
5i)n metcbacgc
fnlften
furie gegeben/ Dat fpfeop begaen in 't nemen ban De info?matten tegen De
/ foulcn / berobïngen / mao^öerpen en gros
De blucljt geb?acljt bebben: fp hregen Daer of om* erceffen
te
infoFcntien
gepleccbt bp \}ct boïh ban oorloge in
trene 70 peeróen / en gebangeng al0 DoDe omtrent
Dicnfï
Der
felber
Ifeercn |>taten tocfcnöe / in
60 / onöcr Den gebangenj» toagi De oTomette ban
De
quactieren
ban
(ÖeïDerlanö
/ in öen <6?aeffcbap?
Cojraöijn / fu Uregen 00» eenige gebangen^ ban
De bercaDersi ban <6eortcupöenberg/ Dctoelfte ter* pe ban &ucpb?n/ en bojDet^ in Dengefïicbfeban

Bïm*

!

\5s>°-

<j5iabe
landfas
eöeftc

ptancif*
il* «?OCs

Jinannitï
ectjtsges
eeröe

taft.

?taen
ianö£t
ïiEltjle/
ian vjots
anü/

taft.

Vervolq der Nedeïlandfe Oorlogen.
IDmifïcc/ eu öact: ober beïjoojïijfte ffcaffe te Doen en J^oIIanD / Detoelftc De btTaetfïagnige ban bet hint
üo?acc bcljQoriijUc o?ö*e te fïellen / Dat De boo^. men ban 23?eDa meDc gecommnniecect getuctd
fouten / erecffen. / bccoüingen en moojDecpen een*
3ijnöe/
eenige
na / in encenctoeDer
fteïttcgebetert
genai^
len
5ij!iDe
/ üan maenDen
omtcent Dac~r
14 Dagen/
uiael
unc^ren
ceffcccn.cn
bace
arme
"onDccDanen
Daec ban bebjpt binben/ acijterbolgenDe Ijare fau* toefenDe/ ftecf ljae(!elgft in Den $age/ Den 16 3|imu
üegnatDc-bueüen / en Dat Die toceDcn gcccpareect
fo &p enenmerbenDe
acn tafel upt
toa^ge*^
feten/jacc^/
en 3ijn'^abont^
45. öup^bjoutoe
febe*
bp afftoitingc acn De gagien ban De gacnifaencn/leg* Defe^
genöe in De fïeDen en jfeenten Dacc omtrent / tot cc piopooffen / De Ijaejtige oecanDecinge / Ijemtoat
toeluen epnDe feacre gcDeputcerOe upc De peeren b^agenDe / anttooo^De t)P / in <0oDe£ naem / en
ontfliep Daer meDc : toa^ cen feec gcleert man in
IflaDen
ban &tate
om te booten
Dat naDe 'jHecnQem
autontept gefonDen
üan Den toeeDen/
lanDe in Den cecljccn en materie ban fïate / toetDc in Den
bate faubegnarDe bucben gemainteneect en getepa* jare 1^63. öaeD in Den tfaDc üan ^ollanD / Ec^
reert moebten bipen / en De Jtëunfïccfe en anbc* lanD/ en ©uefïanD/ l)P bertcob in Den jare 1568.
re goeDe neutrale naburen gocD contentement ge* met confent ban Den Conina ban .^pangicn / onDcc
Decel ban 3ijne gcfontbfpb / ( maer upt b?cfe ban
Da en fouöe mogen uu?öen.
ïBa uillcn bier ooit tot een befïuptbpboegen De DooD De ftcenge cegennge Deö i^rctogen oan ?8lba / blp^
en öet obcrbjDen ban eenige Doo^ucbtige en ber* benDe niet-te-min bp ejrpjeffc commiffie raeD ertramaerDe pecfouagien en gdeecDe mannen Die om* ojbinarté ) naf^jfalien/ fyem tot bet epnDe ban Den
tcent Dcfen tnoen bace leben geeptiDïrljt bebben / jare 1 572. ontljüuDcnDe tot ©enctien / en ©aDua:
Daer toe top boa? ceefïen toillen ftelleu Den #aocl> in Den beginfele uan Den jare 15/3. befocljt j)cb*
geboden <0?abe |Mjiïip£ De ouöe / (©?abe ban ^a* benDe tot ^eiiDcïberg Den Doojlncbticöftcn OTöeur*
mui/ I£eereban1licc0tcubercb/^ebfïepn/ etc. De furfï ipreDecib J)atfgcabe / ut. toert ban Den feï*
toelfte döiifïeïijit odecïecD Dcm.ifêacttj/ tuffeïjen ben feec ecnfïchu becmaent om na 3ijn3i)aDcclanö
7 en 8 n)3$m üoo? miDDacfj / op jrjn ^ïot ban te treeften / om 't felbe en Den l^iuce üan €>jan*
3Ued)fenbercï) / aï^ï)p7naec/ ?maenDen emz gien öoocblof iijhec memorie met raeD en DaeD te
Dagen onö toa£/ öcbbenDe 41 jaec in 5jjn JBeDu* affifieren. Welben boïgcnDc i$ bP Dtrtoaert^ ge*
toenaerlrjften fïaet gdce ft / liet na Öcm cenen fone cepfi/ en toett tecfïont ïlaeD ban De Staten ban
Den jongen Ofyaöe ^ijilipö / Die j)p bp 3jjn ïeüen i^ollanD neffc n^ 5tjn ^ceeüentie gemaeftt : in Den
al eenige jaren te üó-;en Ijtt regiment oücrgcgeüen jare 1*75. toert Ijp neffcn£ anDerc gecommittrert
ÖaDöc / toaö een «ffiootyucbttcf) eccïiebenöc i§cec/ en op De bjeDebanDclinge tot S5?cDa/ flnnoiszó. op
om 3ijn bood) occfianö bp allen Staten ban ^uptf De üjeDeöanDeï tot <0ent/ ^llnuo 1578. cpbefati^
ïanö toel geaeftt ; Dm üoojfj. jongfit <8jabc $Mii* Uttiz üan ^mfïctDam / en %m\® if 79. ban toe*
üpg (Die nu mebe al ottcrteDcn i$ ) toa£ getcont gen Die ban j^ollanD alleen op De buoüjatiD; lingc
acn Catijarina Bdgica / Dacljtec ban Den Dqo?* tot Colen / i^ Daec na ooft gccommittecct in Den
ïucbtigen $unee ban <%angien boogïoffrtijftec HanD-föaeD / en Daec boo? en na ooft in De berga*
memoue ger uit bp 5ijn DerDe gup^bjoutoe <£bar* Decinge üan De Staten ban ^olIanD / en üan De
lotte ban bourbon / Dochter beg i^ertoge üan Staten genecael t' ^Hnttoerpen : Daec na ooft Wn*
J^jutpcnfïec/ en ig noci) in öacen toeDutoeïnBen no is 82. in Den fiaco üan^tate neffen^ Dender*
tog üan ^Cnjoit in 23?abanD / en in 't ïefïe ban Den
f!are in 't ïebcn.
jprancifen^ ^ottomannn^ cen becmaect en feec jare 1583. ^efïDentüan Den J|obe üan ^oïlanD/
geïeert ^octo? in Den Öecbten / gebo?en binnen en terflont na D'afüjbigbept üan Den ^ince üan
ganj£/ ban eenHaet^^eec alDacc genacmt ^ctru^V «É^angien / ooft i5aeD neffen^ Den punce IBan*
i$ in Dit jacc Den ii. jpebjuparij/ na Dat öp 3ijn ciaué üan i&affau/en niet tegenflacuDe ÖP ^eflDent
toas üan Den i^obe üan§ollanD/i^ Ijo gemaeftt 0atö
©aDrcïan'D tot ttoecmael toe ter fafte ban De u\u üan «ètarc Decberecnigbc&eDerlanDen/ ennal)ec
gie ïjaDDe moeten berïaten / in 't 6?. jaec 3ijn£ ou*
DerDom^ oberïcDen binnen SSafel ban De toatec^ üertreft üan Den oBjaüe üan ïpceflec / nocl) toefncljt / bP «^ Doo| 5tjne fonDecïinge geïeertbepD Dcrom ÖacD üan ^tate. &omma ijs in aïle getoic^
cnDebocïien Die bp tn Den recljtcn nagelaten beeft/ tigc ïanDlaïien gebjupftt getoeefl / l)P bja^ een
mau feee pbericl) in De celigie ) en een bcmiiiDec
onDcc De bermaeröe rec()trgeleecDcn tori befcent.
ban
De 3umtie : Den bermaerDen %uftu$ 3lip*
3©p ftonncn bier ooit niet troo? bp gaen te ber*
fïn^
/
Die alfDoc in feec grootacytinge toa^ alïjiec
balen öct oberlijDen ban Den feec geïeecDcn Heece
^HDnaen ban Dec Mijk j i|eece ban $$k$hnn$- in ^oïïanD/ en ^jofcffo^ in De §ificmcn in Debo*
<6?abe en ©nbbeïDam / ^e|iDent in Den i^obc ban ge^cïjoïc tot 3tepDen/ jIciDe titm Dit ^affeïmft :
HIC SITVS EST.
VIR NOBILIS
ET CLARISS.
HADRIANVS
MYLIVS
AKNOLDI
F. DORDRACENVS
IVRIS
SCIENTIA
ET TITVLO
EXIMIVS:
VARIA
PRVDENTIA
PR^DITVS,
ET
AD VARIAS
DIGNITATES
EVECTVS,
IISaVE
CVM
SVA LAVDE ET BONO
PVBLICO
FVNCTVSi
CONSILIARIVS
IN CVRIA
BATAVIA, ETIN
EA
DENIQVE
PRESES.
VIGILANS, IN CORRVPTVS, ET VERVS
IVSTlTIiE
ANTISTES:
QVI OMNI
VITA
LAVDABILITER
ACTA
SVBITO
OBIIT xvi. KAL
IVL..ANN.
CHR.
clo. U. xc.
VIXIT ANN. lit.
LECTOR ET PATRIA
DOLETE.
i)icr lept begcaben ben €belen en feec bermaerDen 3SD;faen ban Dec JBtjlc ICcent^ 3oon / gebo^n
üan 5^o?D?ecDt / in De toetenfcöap DecÖecötenuptmnntcnDe/ met menigerïp boo^fïcbtigbepD begaeft/
en tot berfel)epDen cecen en (laten beroepen / gebbcnDe Defelbc tot fijnen lof / en toeiüaect üan 't ge*
meene
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(foi.*7o fetoige/
menie Oefïeu
/ 3ü»beongeco?rump
gewcefïfiaeb
£-ïjectenw oprechten
Denï£obe
eenenbebi'ent
wacnecen/
eerben
5tjn gcïjceïe ïeben lofïijft obecgcbjacijt ïjebbenbe / fubijteïïjft
<£Önfu geboomte 1590.
$P Öceft geïeeft fi jaren en fe$
(0p ïefer/ en ©abcrïanb/ meugt

banïfolïanb/betengerecljtigïjep
tpnbeïijH^eafïbentin't
boojfïanber
/ öeweïhe
gefloten # ben 16. jfunij in 't mee ban
maenben/
u vdc! beb?oebert.

Jaerdicht op 't affterven
den Heer Prefident
van der van
Mijïe.
ab^iaen Van ber MHLe / pjeflbent Van fjoLLanb /
in '0 Lanb£ groote en fecrete faeChen erVaren/
ïjebbenbc 't Lanb gcblent In 't ïjeetffe Van ben bjanb/
1$ nv in tVfï bi gob ben ïjeee ber ïjepjfcïjarem
3facoDu£ Cuiaciug geboren tot i€oïoufe / een
3jacoim<ï
Cutactus
üethrss feer tcefïtti geïeecc manen bermaertrecötfgeïeerbe/
bienocii apentltït aïg Ijp 8o jaren oub Wa£/ in bc
geicerös
Haft.
2Ücabeuuetot23ourgeggeIefen ïjeeft/ t$ aïbaetge?

ÜjfïtïJÏ

Jl?eereban
SSartas/
;ffrans
fterft.

3?tancoöë
3©alfnu
gant/ M*
cretarts
banöe
ïJontns
gmneban
lanb/
Heeft,

fïojoen/ out 5ijiibe88 jaren inbe maenb ban&ep?
tember.
<Suiïïjeïmu0 &aïufïiu£ / ^eere ban 23arta£
Cöeïman ban <6afcongien / m be oorloge öem be?
geben ïjebbenbe / en onber be feïbe feïïe oojloge Ie*
benbe / ïjeeft \jtm in be poefïe fuïr geoeffent / bat
IIjlï i0 geacïjt en geïjoubcn gemojben booj ben bc*
fïen poëet ban 3tjnen njb aen föonfaert / en i$
fonöedinge bermaect/ booj 5ijne l©eeuen/ bie ïjp/
niet jeaenffaenbe be tjuabc tafe ban 3ijn geboomte
ban «Safcoeirê / gebaen (jeeft in fo fnpberen #can?
fe tale / aïó pemant foube mogen öocn / en 3iju
in fuïhen efume Dat be feïbe obecgefet jtjn in 3la?
trjn / gtaïiaeng / en $ebcrbuptg / en (jeeft be
J^eere Wsffei ban ben SSoetfeïer / ©jp-tjecre ban
Sfifpercn / b'eerfïe IDeehe ber fcljeppinge fohonfl?
lift m fupber ©upts1 bectaeït / en baer boo? bc*
toont bat &p niemant ban onfe <Duptfe pacten
ueïjoeft te Wijhert : 25attag na bat &p in Wmbaf?
fabe gèWeefl ïnag m &cïjotïanö bp ben Honinh
Slacobug be©3|. bie fjem gaerne baer getokt Da*?
be / i$ ho?t£ baer na in be fleur ban sön ïeben
in 't 46 jaer 5tjn0 oubettiomg in be maenb jlBep in
oefen jare obeeïeben. t
%n iBartio ofte SCpnï befeg jaetg i$ in «Enge?
ïanD obeeïeben be Hfeere ffrancopg JBaïfingam /
^eccetang ban Mate ban beïioninginc ban<£n*
gelanb / bie met eenige anbere be £^eberïanbfe fa?
ften meefïentseeï bjeben / en aen ben toelnen be
l^eere Cljoma^ 23obïep sgn bneben aïtijb^ toa^
aDDjefterenbe / -toelfte ^obïep boo? 5tjn intempe?
raet en gepat^oncert fcïjnjbcn inceü alle goebcac?
tien / niet alleen geretarbeert en belet / maer ge?
noecö bp ïjare iBajeflept en ber feïber raben ten
upterfïen in Dafatt geficït maren getóeefl / fulp
bat ijp niet beei goeb in be ^eberlanbfe fauen be?

be / geïijft be ^eere©?tel/ Mqmt ban be peeren
Staten
generaeï
in Cngeïanb
ben tmeeben"
ftilo
anglico
oberfc5?eef
/ boegenbe
baer bp /Men
bat
be ^eere JBalfïngam / örni niet ïange boo? jijn
boob ftooglift beMaecbt Qabbe fulnen ongeruflen
geef! in een plaetfe ban fulne importantie ïjaööe
gerecommanbeert / en bat Ijp berl)oopt bat be fa^
hen nu boo^taen tot beter eontentement ban be
Staten foube tuerben gefjanbeit / aengefien gp
Öem febert iyet affïerbcn ban ben è^^reban Wnh
flngam / toa^ abb^efferenbe aen ben üeere groten
(Crefo?ier / maer 't toag berbe bart baen / fc^ijft
ïjp/ bat öp bp örm fo beeï boetg en geftoo^ fou?
be Rebben al^ bp ben boojgaenben / en anbere bie
te bo?cn 't groote tt>oo?b plachten te boereu / Ija?
ren patroon nu berloren b£bbenbe / en foube nu
't gooft niet opgetjouben toojbeu / al^ ban te bo?
ren / b?neffen£ bien bat anbere ïiie moepten foube
benomen biefen te folucitettn / om 't gene batfc
nü meten te bergeefé te fullen toefen,
•aianba
IBeefler ^ïorii (Ébin een geïeert/ hïoeft en bet? Mttfiet
flanbig man / ^bboeaet ban be peeren Maten bocaetbai
^lanb^ ban ütrcnjt / na bat l)p boo^bellieefler?
fe factie mebe upt be fïaö Htcccöt bebolen rna^ recljt/
te bertrecnen / gabbe f)em ben meefïcn tjjb baer Staten
na geïjoubcn in Hf oïïanb binnen ber fiebe ban ber obcrtóöcttc
<6oube/ en in ben jare 1588 weberom binnen ïlt? öe jjf eerm'
rec&t geneert jijnbe in ?ijnen fïaet / Öteft beïe fa? banSpt?'
hen ten beffen ïjelpen birigeren / boe!) eer ïjp ïjet
ai tyeft honnen te toege brengen / ^eefc ïjcm be
boob obecbaïïen / en i$ ben iactflen ^ugufli befe$
jactê befcr toerclb oberïeben. #p rö getuccfi een
man ban feer groot berfïanb / betoeïfte na bat be
p?obintien ban Bctopg/ Üencgoumen / etc. afge?
baïïen / en baer weberom onber be ^paenfe ge?
ïjoojfaemïjepb fjabben begeben / pnncipael 00^
fahe i$ getueef! ban ^et opceeïjten ber naberunie/
waer boo; be Piobintien bp ben anberen bïeben/
en {jeeft ört ïanb in 3tjnen ieben goebe ennotabïe
bienfïen gebaen.

Jaerdicht op 't affterven van Meefter Floris Thin , Advocaet
van de Staten 's lands van Uytrechr,
fLorï^ tïjln '£ Lanb^ Van VtreCïjt^ abVoCaet/
Ijebbcnbe VeeL b^VX en tegenfpoeb oVetWonnen/
v viert Van fetne beMint/ en Van b'anbec geöaet/
enbe ig nV Van be fcLLe boob VerfLonnen.

<0^abe

Vervolg der Nederlandfc Oorlogen.
<6.MUclBÜ'ïeniHotJChj|3Tj ban J&affau/ 45oUbeC=
neiic
uan öjicflano / IjaDöe iiiDen baojleDen jareee*
ntrje fcfyanfen en fatten ingenomen / Daec Doodop
Die ban <^>pmumjm beuauDe / en bele plaetfen en
Dampen m <0joenmgedanD ui bccöwg IjieU en onDcc contcibatie ijtü|ac{jc öaDDe / en ooli l^irfïanD
fa befet Uoj» inbal / Da-: De &paenfe uieptml) of
geen contributie Daec uptftauöiubeftomen:#cau=
capg Becöuga ^oubecneue ban $|iefïana / <$Uecüifel en <ï3?oeningerïanö ban De &paenfe 3ijDe/
itjaöac aen oen M ectoge ban $acma fecc aenge*
Doitöen om affitfentic ban bain en gelD te Ijeü
ben / öan alfa j>cï)enft een conbop afgtfïagen t)ab*
De / fo ïjaöae tjp feDect tnepnicf) affiffeutiè ban
Jpacma geftéegen / toaccom ijp aen Den feluen iftez*
togc ban £acma fcïfêeef Den nabolgenDcn bjicf /
betueïfte b» Die ban 't gaemfoen ban ^Cetuljeni
geinteccipicect toerDe / Detoettte upc ||e£ &paen$
in't § cancopg
en boo?tg
in '<S>up$ obecgefet ij?/
toefeuDe
ban Defen
inhouden.

DOorluchtigfte Heere, om u Hoogheyd geen qiiellinge te veroorfaken volgens de termen en de
gelegentheyd , daer in ik my hebbe bevonden , fo
hebbe ik dit volk tot noch toeondeihouden, en het
is niet lo kleyn in getale of het komt al tor 55 Compagnien voet-volk en 4 Compagnien ruyteren , en
daer is gene hope meer omeenieh profijt uyt het land
te trecken , om dat daer geen meer is te halen» En
die van Vriefiand hebben hen fo wel verfterkt , dat
het onmogelik is, aldaerfonder artillerye en wel gefundeerde preparatie een inval te doen. Van het regiment van Don Francifco is geen ftaet te maken,
ten fy dan dat het betaelt worde. Ik. bcvinde alrans
een vreemde maniere van procederen onder de foldaten , nieu voormy onder defe natie. God wil het
felve remedieren, ik vinde'my in Vpoincl van Steden, jaProvintien te verliefen 3 fou Hoogheyd my
geen middel befchikt om 't felve te voorkomen. Ik
kan de vyand niet dwingen om my te komen aentrerTen j en f o ik hem dat wil doen , kan ik niet*
alfo hy hem , gelijk verhaelt is , in fulker voegen
heeft gefterkt , dattet onmogelik is eenen ftuyver '
aen contributie daer uyt te trecken. Uwe Hoogheyd
make zijn rekeninge , dat niet alleen Deventer en <
Sutphen in gevacr ftaen : maer ook alle de refte. In
voegen dat ik met het volk dat ik hebbe niet kafl
uytrechten om den koft te foeken , ten fy dan dat
ik fo de ftad als het land , late ter genade van den
vyand. Want zijne vermetelheyt is fo hoge gekomen,
dathy alom in 't land Miffe te doen verboden heeft.
Ik hope dat ik God , den Konink en u Hoogheyd

geingageert
verpant
in fulker
voegen
, datitfgu
ikmy
1 bevinde
veel ofarmer
foldaet,
als doe
ik maer
den ter maend hadde , en alle 't felve fo onder de
foldaten , als 't ander volk , die alle te famen toe
wanhope zijn gebracht, en ik min noch meer, derhalven ik u Hoogheyd feer ootmoedellk bidde my
te vergeven 't gene ik mitsdefen beneerftige met de
felveGod
te doen.
: den doorluchtichgften perfoon van
beware
u Hoogheyd , en verheffe defelve tot
tenen gouvernementen, gelijk ik wel
Groeningen defen 15. Martij, ifcjio.
dooriuchcigite Hoogheyds ootmoedige

veel groterflawenfehé. Uyt
lager ftont, U
Dienaers ,
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en was ondertekent,
Francifco Verdtigq.
De fuperfcriptie was, aen fijne Hoogheyd.

3£e Heece €opz\i$ ban <ü5entïjfeereban<®pen/
fcfyzzf op Defe ttjD aen Den ^eccc ban #IDenbac*
nebelt upt ^ecnljem/ namentiifcbenlefïenJifêactij
ftiio veteri , ban De£ bpanD£ gelegentbepD onDec
anDcren aïDug : ?®e$ bpano£ gelegentljept Defegi «
oitt£ i$ fuijc / Dat in allen pïaetfen ban jijne be* „
fettinge / gcote becnecte i$ onbet Den ftrijgébolfte n
bp foute ban gdb / alfo Dat fu Daec bouenomïtëc* 3j
fel upt De fcöartfen met gcoté menicöte beclopen:
in 't <6?aeffct)ap ^utpljen/ boo? $ inDe^bec-pf' "
felfe befettingen i£ feet gcoot gebjen ban pjotiian^ »
De en ban geJD / ful]C Dat fp pjactifecen al-om >>
Öate bcnDeïen te Depten /om niet t'famen met,,
Öeeïe beuDelen te mutinecen / en ïjaec benDe* ti
ten af te fefteucen. ï©p ftrijgen Defec fionb tij* .
Dinge Dat De ^pangiacttp upt ©jie^lanD aen 't
macefteren 31311 na Den Öijnfïcoom / en De fpjaeft "
gaet öatfe na 23|abana fuïlen ; top Jebbert «bet* »'
mael£
tptriuge
Daec banaontfcbap
te HtijgeuuptgefonDen
/ Die in nietom faltoj)Det
na laten
a\$ •»,,
baïD u €• te oecflenDigcn : %n fomma De^ bp* „
nopt in Defe ttoubeïeninfobec*
fahenDei (jebben
ant^ fïaet
Dec
eg oittg gcflaen al^ nu jegcntooo?Dig/
tijD ig te maften / ttc. (^nDetflont / ( FoJ- »■ >
ufuïr€. Dat
ten nuDtenjlbecept-toiUigeftunt/
onDetteftcnt
Cornelis van Gent.

Jt^p töiïïen fjfet nu toat cufïen / ett 't gunt ö«c
boojc^ nageboïgt i£ / in De naboïgcnDe boeften
becijaïeu / Daec in men niet min toonDet£ fal bin*
Den afê men in ai De boojgacnöc geDaen Ijcc ft /
en toiHen Dit boeft bcflupten met De tooojDen ban

hebbe voldaen , u Hoogheyt fiende my gekomen en ' f&UCiDiDe£ :

Die geluckfg wil oorlogen , moet gereec maken
Voorraet van lijftocht , en diergelijke faken :
Ende d'oorlogs-fenuen zijn principael geld,
Sonder dees twee beftaet geen langdurig geweld 5
Daer by wijfen raed , om alles uyt te rechten ,
Met goede foldaten , ruy ters en voetknechten.

Eynde Van 't feïen<-en-rtomtkbfte (Boek.
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BESLÜYTiot
D€fe jegenbjooj&ise né£ch boenen / Daet frt ïtt
oerbolge De gefcöteDemfte Der^eDerïanüfe fancrt/
fleüallett febert De daad üju Den Doojlucötigcn
©ojfï Den $jince ban ^angten/ fo moojDaöcïijnen
Binnen ©elft omgcty-jcljt Dooj lafï ban Den &o*
nfoft ban ^pangieri/ tot öet innemen ban 20?eöa
frt Den /ace 1596. jijn becl groter geballen Dan in
te boten mcciiDe : in f)ebbe nu De felbe ten epube
geblacöt / eh tuil hip nu gaen bcrepDen ont Defe
materie bao£t£ te bctbolgen / in gebbe Defen niet
fonDei' gcote moepten t'famen gctyacöt / Daec i£
beeï flof en materie geballen / De partpfcöappeu
3ö« flcooc getoeefï in Defe Itojte jaren / beïe goeDe

den Lefcr.

bjome eerïijne lubben gpB&cn mp aengepojt oté
Öet geecne gebojDert fagen / ten bienfïe ban het
©aderlanD en tot eeutoige gebacötcmffé Der nafeü*
melingen ; fo öet eenige fjiee of Daec niet behmchtf
ih nan öet niet beteren / öebbe nienianD gefocflt
te becnoiten / ben recöc Dooj gegaen om Den na*
Komelingen met toaeröepD te Dienen. 2&e goet*
tmuïge Itcfec fal allc£ teil goeDen en beften gelte*
ben te nemen / en fuït mp beeoo*fa«en bojDcr tot
utoer én Dec nanomclingen Dierifïetearbepben/ eii
De fafte neerfïeïrjtt en na bermogen te bojöeeem
©aecttoel/ en Doet koel.
Ü E. ailerdiehftwillige

Pieter !Bor Chrifiicienfc
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VERVOLG
Van de

ERLAN

E

LOGEN

O

en Gefchiedeniflen.
'Befcbreven door

PlETER

BOR

ChrISTIAENSZ.

t'Sedert 't innemen van Breda met het Turf-Schip tot de
komfte van den Cardinael Albertus van Ooftenrijk,
VIERDE

E E L.
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Aen de Groot-Mog. Heeren Staten > mijn Heeren de Staten van Holland en Weft- Vriefland , en der felver Heeren Gccommit. Raden.

Mitsgaders aen de Groot-Mog: Heeren mijn Heeren de Staten 's Lands van
Uytrecht , en der felver Heeren Ordinaris Gedeputeerde.
En de Edele , Erentfejle , Wijfi , Voorfienige en ^Achtbare Heeren , miyi Heeren Schout , Burgermeefteren , Schepenen en Regeerders der Srad Vjtrecht.
Mijne gebiedende Heeren, mijn Heeren, na prefentatie van mijnen ootmoedigen en
onderdaniger] dien ft.

l\\Khi\\'t cerjtc 25ocft ban mijne befcfcijbingc banöc$cbcrïanbfc<ï£o?ïogccn
25f voerte bttftnctt / fyoc bat te aïocr-bbbriucljtigfïc en groot-maebtinfre ïiepfer
fcnrcl bc bijfdr/ in ben gare isn.bereSantEenobcroeoebenöeeftaên^iïip^
be ttocede ïtoning ban ^pangien fijnen &cone / mctbcrïjaeï bp fïjnc ïsepferïijïtf
4fèa jcfiept aï£ boe feïbc mondeling grenen in be grootc bergaberinge der peeren
Staten <J3cncracï/geïjoudcn in <©etober binnen 25mffeï/ baarbeïioninginnen
clDaria en 3lBargarita / en ben ^ertege ban^nbopen/ mitfrTabccsmccftaïle
be peeren ban be ®fi?e oefent maren/ bat fjcm boogde peeren Staten befee
Sandcntoarengcbacn bc p^incipacïfte en getroufïeïmïpen/ jabatfe maren ge*
mcetïbefïntrdenban(tinc$irooneen0ijKen/ en bat ïjp baar boo^fobelcpcricuïentoag ontnomen/
toacr ban ïm bc feïbc toa£ bcbanftcnbe; berftïarcnbe ook bat bcbefbe/ bic ïmbe fcïbe toajeUoeb?a*
genbe/ nimmermeer en fonbebergaan : bat ïjp ooft bc féïbcïjare^ibiïegienen^pïiebeniiabbeïa^
ten genieten/ en baer baer in boo?gefïacn na ftjn bermogen/ mctcrnftigcbcrmamnge/ aen fijnen
^oone / bat bp ban gehjften boen fonbe / en moten ïm fuïftg bebe / bat ïm tod toifï batfe ooft tot fjem
nïfo genegen foubcn toefen / ïjem in aïïe gd)oo?faemr)ept en gctroutoigïjept bienen / en m genen nobc
berïatcn* jBettoaarfcïjoutoingc/ batbpfobejrc^p anbecftnt^metbefêïbcfjanbelbe/ bat be feïbc
ter contract foubcn toefen Ijct berberf en onderganft ban fijne ïïijftcn en ïtrone / geïijft 't feïbc b;eedec
berbaeïttémunjn boo:f5, cetfie 25ocft foï.34. gjft ftebbc bosberg in de nnboïgcndcS&oeftcntoijtïuftig beraadt en befcïj:cben aïïe bc dcubcn / stoartgrjcben / bcfoïatien en bcrtoocfïingcn / bic befc $c*
bcvimbcn obergcuomen $ijn / boo: bicn be boo:f3> fconinft piiïippu*? / bc berftïaringcn / cenftige en
toijfc bermamnge en tonerfeïjoutomge ftem bp ben boo?fr ïtepfer fijnen ©aber gebacn / in bc toinb ge*
{lagen en niet geaebt / beeï min nageboïgïjt l)ccft / en ïjp fcïbe beeft 00b tod geboeït boo? ï)et uptpnttcn
banft)nefdjatten(banfobecïc3lBiïiocncn <iSout£/ aï£npindefeonnobin;e<0o:ïoge/ bic|jptoton=
oerbmeftinge ban defe landen en fijne #nbcrfatcn geeonfumcert ïjeeft/ foodat^pooftin^pangien
feïbc / fo bcnaut ban geïbe getoceft ig / bat ï)p in pïactfc ban goub en (tïber muntc / ftopcr en pfer ïjeeft
moeten punten) ïjoe toacraeïjtig die gjopïjctie getoeefi i£ / die ïjcm de &cpfcr fijnen ©ader boo^fept
ïjabbc / fuïftgbat ïm tot bibcrfeïic tijben tot fuïftc ertremitepten en ucnautïjept ban gelbe getoceft i£/bat
ïjp fijne ^oïöatcn niet ftonnenbe betalen / beeïe muptericn geïjad ï)ccft / baer doo? bc$ feïfö ïtoninft^
en Naburige ïïanben uptgetcertgetoojbensiin. 2fn \jacct tod bat bic ban beiftoomfefteïigie/ &<®op
ïogeenaïïcbcfconïjepïcn/ niet ben ïioning/ macc bc beranberinge ban bc J5cïigie/ bic na' tbcr treft
be^
ïjomng?'
ban ^pangicn
befe ïanben
in berfebepben
p^obinticn
Qcftfyct ci$ ban
/ toefcfyijben
JlBaer
bk onpartijbcïif
i geïefentiptbebbcn
/ of nocb /fulïen
bomen te ïcfen
/ be befcfeijbing
bc $cbcr*.
ïanbfc€>o:ïogeivbieiïunctgrootcnaer|Iigïjept toaeraebteïib/ onpartijbeïift en netroutoïih hefetyc*
ben / en noen booste berboïgen boo: mn genomen nebbo be fcïbe fulïen baer'anbcr^ ban 00^
ïcu / namentïtb bat be inboeringe ban bc $icu\nc 22>iflcboppen en % nf)ui(rtic/ b'inco^porering ban te
3Hödnctt /'tbwaen en bioïerenber pnbiïegicn/mctbcftraflreenbïocbtgcpïaeeaten/tegenbic ban bc
iïeïïgte / öo?faïic5tjn ban aïïe befc eïenben/ 5toarigbebcn/ bertooeftingen en bïoctfto^tingen banfo
bcïebupdntmenfebfn/ bk in befe 4Do?logcomgcKomen$iin/ bebaïbenbe gene bieboo^bper/ bafien
^toeerö/bcenteït en o m^agt ^ijn/baer be ^ertoge ban mba ftti) ban berocmbe/ aï^ bp upt befe %an?
ben febepbe / bat bp aïïeen boo: 25euï^ ^anben ïjabbc boen fïecben tod acfttï)ien bupfent fe^ bonbert
menfeften. ^0 bat bc ücecen Staten ban ï^oïïanb en Eceïanb cerft / en baer na ooïi be peeren ^ta^
ten <®cncracï /upt goebc en reebtbaerbige oo?fane bc toapenen ï)cbben aengenomen tot befebermuu
ge ban be gemene €>nbcr|atcn / om bc feïbc te beb#bcn ban befe eïenben / bïoet|to?tingen en feb,nf bc^
ïnïït mao^bmien ; en frenbc bat gene ootmoedige bcben/ ccmonftrnnticn/ bertoningc notb tntereep
fren moebten ï)eïpni / uwer aïïc^ te bergecf^ toaren / $n genootbmbt getoceft be upterjte remebic te
geïmmben / en ar btrrboïgenbe ïjarc p:ibiïcgicn / met rijpen racb en beïiberatic te maften feftec tDc^
ereet en €birt op brn 1 6 gfitfp 1581. baer bp bc boo:f3. peeren &tztc\\ <i5encraeï bcrftïaert bebbcn ben
boo:f>ïïoning fthüvtë ip fo ju re berbaïïen te 3ijn ban ftjnc beerfebappne/ ncrccijtiabcpt enerfrmtfc
ban befe %mten / baer ban be rebenen in t boo^. ^Decreet en pïareaet in 't ïnnge beraadt toerben /
ijnntse bet bao^ piaecact geinfereert in ^et fcftï)ienbe 23oeft ban mijne boo:fi. |j5eberïanbfé 23efcïrii^
binge f ol. ^. berfo. JBcmt boetod bc partnen foubcn mogen fegeten bat ïjet toacraeétict i$ bat "bc
Itepf .j&arcfr. fcfbr tf gen bk ban be aeïigie / biberfe bittere ©ïaeeaten beeft gemaeftt cgeï^ft ift bic in
mijn eerjre 2&oeft friftf aengetoefen bebbc) upt ftraeïïte ban bc toeïftc ooft beïe menfeben om bc mciimc
%i\n omgeb:acbt getoe ejt t fo tó bet ooft toaeraebtig bat ?)p upt ecnen bïinben pber/ bic 8p tot bc iHootn
re^eïigie babbe/ be boo:f?.pïaeeaten gemaeftt ïmft acbab/gcnjft t)p ooft bod? geïiiftcn pber be ^nquv
fttie ingefleït en gepoogt ijeeft om bic in te boeren / bp nocïitan^ boo? bc JUcmonjtrantic ban bc ï$cct
Y y a

• TClt

ren
J>tatcn
/ en ccnigt particuliere
ban batiicrtir
't fcfye
tcgcitfxrcTDcr
Hüuïöcji
J^nttirgien
m &&*
jjcbcn
/ en bat«jScncrad
öct confcgucfttcisjjïooli
tot bc$ /Sanbs
rf maïs
c iictiDc
/ bciur
e gt tó grtt!o:bcii/
'"tfdtocjiihboo^ncmciia^btcctocgfiucïami/
nuttebanttogffcïen
fcuöcooit
3ön.bertcciu
gciyctfl/loacr
bp
aióic n öc boómocmac ïièpfcr bp De boomocmuefuffymt
llccrcn nok
gitaten
ben 3lflnbc
gcbKcft/batbcfdbe j^Iaccatcn/ütbocrttigr&cr3inqui{ttt^cn cjeehMeban birn/ tot acï)tcrbcd ban bc
t&?pljrpb en berberf tier Santen maren ftrccftcnec . J£p fonbe fo lud bc inobcratic bcr f&larratcn (bic
met groter ootmoct acn ben aÉfontrig ban ^pangtch bcïfodjt en gemrpgert 3tjn gcUKc ft; toegelaten
ïjebben aïtö lm tot bc afftdïmgcbcr^nfiiïifttsc gebaen / en tp in ;£mptfïanö bc ^ugsimrgfcaronfcf
ff e toegelaten Dccft geliai) i «JiBacr ï)et inccrcnbed ban öe p^nripadfrr Brcren ban ben lanöc en Staten felbe maren te bicri tipen nor!] met aïfuïlicn blinbrn pbee ont|ïehen en tct te i^oomfé iWgic gene*
gcn/bat5pntctbct*ftonbcnbat aBüöaïïcenbcregcnngc oocr bcr mcnfllicn confaentien en stelen ter*
nuam /enbenfocpfer/ ïtoning m ^olttijnc €mcrï)ebcn/ ntet ban ober bcr (Dnöcrfatcn Itdjamcn en
goeberen / ïjabbcn te gebteben / en bat nodj alleen boïgenbe be 0ceï)tcn / I^etten / ^ibiïcgicn en ©m*
ijeben ban be Xanbcn/ ben bp bare j^ineen (booL: beïe getrouwe btenfren acn be feibe gebaen; gegebeii/
enfeïfg bezworen bat fp bic onbciljouben en bare <0nberfttrn foubcn laten gemeten / al eer fn be beet?
fdjapppc berSanbenmoeïjtenaenbaerben/ en na Dien <ü3oo 3£ïmac!jtig gelieft Ijccft / bc <£>im1jcbcn
bcfcr&anbcn beoogen te openen/ en lja:cï)crtcn met fijnen ï£.<23ccft te berucïftcn en uptbcbupftcr*
mjfc te treeften om Ijcm na fijnen IBoo^öc te Dienen / bet jnn tier &paen je 3innui)iïic af te merpen / en
^areonberfatcntegcnLébe €pramroc en bcrbmdtinge bc$ &oning$ban ^pangicn en andere fijne
partpc
te bcfdjccmcn
/ onber 't/bdept
ben <&oo;rfuclitigcn
en ï^opg-geboren
$o?fï
en ï^eereboïgcnbc
tfêiïïcm /$?incc
ban <Orangicn
<®?abceerji
banban.jpaflau/c*
e. l^oogï : gebaeïjténtfTe
(bic be boo?fê.
Honing fdjanbehjft ïjeeft boen bermoojben; en baernaonber bcn^ciirïnefjtigcn en boo^treffeltjfteh
$irrjg^bo:fï ^incc jBaurtttu£ ban èajfau fijnen ^one mebe ^oogï:gcbactjtem|Te/ en nujegenüjoo^bigïön noen onber 't bdept ban mebe ben ^enrïttcïjttgen en ï^cog-gebo^en 3Do?fl en !^eere $m
berift^cnriftbah|i5a|fan^inee ban o^rangien/ ^c. mebe ^oneban mijïenben boo^u. ïDiïïem
f^^ince ban <0rangicn / en ^oeber ban jBanritiu£ ban kaffan ï^oogï : geb : neffen£ anberc ^ee^
ren banbenfeïbcn^npfebanl^ajfau/ bemeïfte eeivöbeeï^ ö^cr ^enrïncï)tig2?ïoeb boo^ bebcfeïjer^
minge en mdbaert bcfer Hanben geflopt en gelaten nebben / en bc ïebenbe noeö O^er 50 goetmiïüg en
iberept tonen ïjacr ïcben ten bienflebeferaanben mebe op te offeren (betueïfte <0ob Éïmaeluig boo?
5ijnegoebigïieptbeïiebetebcmaren)banaïïe meïftc paften ift be gefeïjiebenijfe ban ben t$t af bat be
üoo^n. ïtepfer ïtardbcbtifbcbefeianbenaenbenïioning $ï)inp£ boo:f5» obergegeben lieeft tot Ijct
innemen ban^^cba injBartio 1 590. 3BijtUiftig/ pacracïjtigen onpartijbdijft / met inferticban
beïeautentijfte aetcn / gcfcï$ftcn en mtmimenten befdpeben / en in b^ie beeïen berbepït/ en in bier fïuc*
feen uptgegeben H <ö5.4f^o : en <£b. W. ©. en %. toege-epgent en gebebieeert {jebbe/en bat ift bcbonben
^ebbebefeïbemetonaengenaem^ijngelneelt»
ïjebbcift'tfeïbc
met genabdijn/taonberbacdijn
noeï) een bierbe-bed geeonttnueert en bcrbolgt tot berb^epbinge ban <0obeg^0eere/bie
befen ^taet/fo
en
feracïjtdtjft i$ 5egenenbc en befeïjermenbe tegen ï)et groot gcmeït en magt onfer fo bittere en onberfocn*
ïijfte l^panben / bienfl ban 11 <&. |fèo : en €b. W. ©. en %. mijn a^aberïanb / en be naftomeïingen/
b'bjeïft tn h)} befen mebe met aïïe ootmoebtgfiept / be feïbc ben obergebenbe / op-offerenbe en toc-epge*
nenbe / berï)ope bat ï)ct feïbc niet min onaengenacmfaïmefcnbanbcboojgaenbcudengctoeeti 5911/
b'mdft bebinbenbe / faï mp tnrpnig fïö'teh' ar h bett onbanft ban De nijbigc eh bijtenbe berifperey biè ge^
iuoon 5tjn ceng anbcrö mern en m senten te ïafïêrcn/fcïjdbcn en bcracbtcn/fonbcr 't feïbc te berüeteren»
gjftb^age totmemanbïjaet nocïjpartpfeï)ap / ïjatenbcaïïcen inmn feïben en in anberen \)ct entabc/ift
tytbbe mijn uptcrfle bïijt en neer jïigiöept gebaen om niet te boïen : iöaer aïle^ bjacracntdnft/oprcefc
telijft/getroumdp en onpartijbdijft te bcrnalen/cn bf: 5detcn/Öefeö?iften en iDunimenten tot hclmjg
bienenbe/fo bdc mn mogdijft gemectt 5ijn te beftomen/te infercren en inïijben/fo ift noc^an^ ergens 01^
toetenbe gebooït ï}ehhe / et mdft niet bjeemt foubc toefen) ben in bcrept bae? ban met goebe bcfe ïjepben^ept onberriebt ^tnbe/be fautcn en bolingen te berbeteren/ en fal ben aenmijfer groten banft meten/
toant ift niet moctbnüig boïc/ fb ift ooft ïjicr in en in bc boo^gaenbe uptgegeben ftueften pcmant«s rsuali*
teptenecrnietgcnocdiïïcbbenptgcb:uftt/
noel^ (macr
^acr b^omigïjepb
en bérïjaclt/
't felbe
ïjeb ift niet boo^ beraentinge of moctmiïïig|)epb
boo? onftrinbcl^cbbc
of nietberoept
genocgfame
onberriefttim
ge)
/ en fo ift ooft pcmant^
finten gebaen
fycbU bcrïjaclt
't felbe
l)ch ift niet
upt Ijact oft partpfcl)ap/
maergelaten
tot maerfclfjoummg
en b^rbeteringc
/ baér toe/ alle
igifio^ten
en gcfeï)iebenifTen
onber ai^
bere mebe nut $n / obe rfulft^ bibbc ift ecnen pegclift mp allcg ten bcfïcn te tuiïlcn afnemen / en b'cerfïe
batfe
gcliebcn te onticrridjten
ofte boen
/ en b'anber
fautcnbptegebefte
berbe^
teren mn
of totbeter
maerfdjonluïng
te nemen / mijne
en bc$onbcrricïjten
&?ucftcr$ fautcn
(bic ift bacr
boo^ felf^
befc repfc
ban tijbc en anber occupatie niet öeb ftonncn aenbJijfcn; te berfebonen en ten bcjïcn te nemen / ooft fdf£
te berbeteren / fo fal bet ailc£ mei gacn / en fullcn onö upterfte bcfïe boen in be continuatie en bei>
bolcb ban befe befcfeijbingc te nec2|iiger en te blijttger te toefen en te berbeteren, ïpicr mebe
' MYNHEEREN. God Almachtig die U Groot- Mo: E.Ed.W.V. en A. tot deRegeringedeferLsndenen
Steden beroepen heeft , biddende dat hy de felve wil befchermen en bewaren in gefontheyt , lankduurige voorfpoedigeRegeringe, endefelvemetvrijfenraed, kloekmoedigheyt ea macht genadiglijk zegenen, tot fijne Goddelijke
MajefteytseercenbehoudenifiTevan's Landsenuwer Onderfaten wclvaert , ruft, ecnigheyt, en oprechten en zaligen Vrede. InRijfwijkdefen 28 Martij 1630.

Utoe o5?oot-|Eo : «6b, €. ï^, ©. <0nberbam'ge en bienfï-bcrplic^te ^'cnaer.
PlETER
BOR
ChRIsTIAENSZ.
Den

DenDeurluchtigen Hoog-geboren Vorfl
enPrince

FREDERIK

HENRIK.

Prince van Orangien, Grave van Naffau , vanCatfenellebogen , van Vyanden , van Meurs , van Lingen , van Buercn, van
Leerdam, &c. Marquis van der Veere en van Vliffingen , Heere en Baron
van Breda , der Stad Grave > en van den Lande van Cuyk > van Dieft , van
, Grimbergen > Hcrftal , Cranendonk , Warmefton > van Arlay , van Nofëroy , van S. Vyt , van Daesburch , van Polanen , van Willcmftad , van
Niervaerc , van Yfelfteyn , van S. Martens-dijk, van Geertruydenberg , van
Chafteau regnart, van de hoge en lage S wal uwe, van Naeltwijk , &c.
Erf-Maerfchalk van Holland , Erf-burch Grave van Antwerpen , en van
Befancon , Gouverneur van Gelderland , Holland ., Zeeland , WcftVrieiland , Zutphen, Uitrechtten O veryfïèl., Capiteyn en Admiraelder
Vereenigde Nederlandfè Pro vintien.
Deurhtchtige Hoog-geboren Vorfien Prince , naprefentatie <van mijnen
ootmoedigen, enonderdanigendienfie.
■
N mij n derdeiadeels tweede ftuk , in de 2 f. 2 6. e« 2 yA* Boeck'en van
de Nederlandfche Oorloge en Gefchiedenifïèn heb ik voornemelijk
beginnen te handelen en te befchrij ven de gefchiedenifïèn , gevalle n
en gebeurt by tijden van den Deurluchtigen en Hoog-geboren Vorfl:
^Mauritius , Prince van Orangien , Grave van Naflau, &c. Gouverneur, Capiteyn Generael en Admirael van der Zee, &c. U. F. Q.
HeerBroeder, Hoochl Ged (federt het vertrek en Refignatie van
het Gouvernement Generael van de Vereenichde Nederlanden, gedaen by den Grave
van Lycefter) toeliet innemen van de Stad en Cafteele van Breda in Martio 1 ƒ90. Ik
hebbe nu vorders in dit vierde deel verhaelt de navolgende gefchiedeniilen , en voornamentlijkde fchoone Viótorien die de Heeren Staten Generael verkregen hebben onder
't beleyt van den voorn : Doorl: Vorfl: en Heer uwen Broeder , in 't veroveren van feer
veele Steden , Cafteelen , Forten en Schanfen , daer van de voornaemfte geweeft zijn ,
De Steden van Zutphen , Deventer, Huift , Nimmegen, Steenwijk, Geertruyden-berg ,
en Groeningen, ookte voren Steenbergen , Ootmarfen, Coeverden, enverfcheydeForten, Schanfen en Cafteelen, als de fterke Schanfe ovor Zutphen op de Veluwe
zyde, daer mede den vyand de gehele Veluwe onder contributie hielt, 't Fort en
Huys te Hemert, Heel, Creveceeur, Delf-zijl en meer andere, en dewyledeuytkomften der Oorlogen , en alle Wereltfche en menfchelijkc faken nimmermeer vaft en
feker gaen , maer ongeftadich en veranderlijck zijn , foo hebben wy daer in oock mede
verhaelt de tegenfpocdigheden die daer tegen defen Staet overkomen fyn, en onder
anderen ook de Belegeringe van Grol , daer zijn F. G. deur de haeftige onverfiene overkomfte van Monsdragon met fyne Troupen , wel fo fterek als 5t Leger der Heeren
Staten wefende , moeftaffcheyden ; en 't Leger opbreken , 't weick de Spaenfe Schryvers
Yy 3

Vérs aen d'ander fyde onwaerachtelijck en partijdelijk fchryven dat hyfchandelij keft
èecLeger met groten haeft opgebroken heeft, daerhy ter contrarie, 't felve met goede
vöorfichticheid go*ed en geraden gevonden heeft te doen, dewij Ie den vyand fo fterk van
macht was, dat hyin allen gevalle de Stad fo nauwe niet kondebefluy ten, dathyhenl
ïyn voornemen om de Stad te ontfetten of terevi&ualieren niet konde beletten , of hy
moft hem tot des vyands avantagie {lach leveren, en fufks 't gefchut , volk en alles,
-mitsgaders 's lands, fyn Excell. eere en reputatie te hafarderen , 't welk niet geraden
was, (dewijle Graef Philips van Naffaii als doe noch niet weder met het Nederlands
volk Uyt Vrankrijk gekomen was) voorts wertdaerinverhaeltdeNederlagedieons
volk daet na leet omtrent de Lippe, alwaer onder andere de Graven Philips, enErnlt
Cafimier van Naflau met Grave Etnft van Sölms gevangen werden, en deeerfteen
laetfte in de gevankeniffe van hare quetfurc'n ftorven , alle welke en vele rneer
andere faken, ook van de veranderinge des Koninks van Vrankrijk en fynen handel
metdénPaüs , «neenigetwiftinge in de Religie binnen 's lands, 't welk en meeranders
wv in alle oprechticheyt en getrouwicheyt onpartij delijk befchreven hebbende , wy u
VÓrftelijke Genade mede hebben willen dedicerert , toeeygenen en opofferen , om den
vromen te aengenamer te wefen, en de lafteraers en berilpers den mond te floppen,
fiende dat dit alles in befcherminge bevolen worde van den genen die in fijne Jeucht
daer van aifekerekenniffeen wetenfchap gehad heeft, alfo U. F. G. van fijne jonge
JarenindekennhTevan d'afTairen defer Landen opgevoetis, om alfo met de Jaren toe
te nemen tot al 't gene in een kloek Veld-overfte vereifchtwert, 't welk (Tod'oudé
Schrijvers fe^en ) beftaet in defe vier faken, fiamentlijk in ervarentheytvanKrijch't welk U. F. G. en Princelijke Exfaken, Vromigheyt, Autoriteyt en Voorfichtigheit,
cell. met het toenemen der Jaren wel verkregen heeft,defe voorleden Somer in U. F. G.
we} gebleken is , foo ik met Godes hulpe eerftdaechs verhope te betonen in 't verhandelen van de Belegeringe en veroveringe van 's Hertogenbofch , en wat dies meer aenkleeft, 't welk ik tuffchen beyden mede befchreven hebbe, en tegenwoordelik ten
dienfte van 't Vaderland en den nakomelingen gedrukt wert, en hoope haeft fal volgen.
Middekrtijd wil ik hier mede
Deurluchtivc Hoog- geboren Vbrfl en Princc 1). F. G. 'm de befcherminge van God esflmachtia bevelen , den
felven biddende dat hj V. F. G. wil bewaren in vwrfpoedige gejontheyt, Welvaren* en lank leven jot fijn M. Naems
eere , dienfi van 't Vaderland , en om ejndelijcl^ eens te mtgen geraken uyt defen.bloedigen Oorlog , tot eenen goeden
In Rijjw ijk den 2 8 t^Canii 1630.
Xtdigen en onbedriegelijken Vrede.
U. F^G. Dienft-fchuldige , verplichte ea
Onderdanige Dienaer,
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Vervolg van de Nederlandfe Oorlogen , Be-S**
roerten enBorgerlijckeoneenigheden > gefchied by
tijden des Hertogen van Parma, Gouverneur Gcnerael over de
Nederlanden , acn de zijde des Koninks van Spangien , en
Mauritius van Naflau geboren Prince van Orangicn , Gouverneur enCapiteyn Generael over Gelderland, Holland,
Zeeland , Uytrecht en Over-Yflel , en Admirael van
der Zee ; mitfgaders van Wilhelm Lódewijk ,
Grave van Naflau , Gouverneur en Capiteyn
Generael van Weft-Vricfland , &c.
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Kort inhoud wan' t achtentwintig fte Boek van de Nederlandfe gefchiedenijfe.
Enflach
van Hohenló
fijn "Excellentie
van van
NafTau
op Nimmegen
, te vergeefs.
Aenflach
Van den
Grave van
op de Stad
de Grave
, tevergeefs.
De Graye
van Hohcnló
en fijn Pacrtgefchoten.
Het bouwen van het Fort van Knodfènburg tegen over Nimmegen. De verhinderinge daer tegen gedaeriby den Grave van Münfvelt en die van
Nimmegen.
Verdugo met volk verfterkt zijnde, neemt Imentil in. Grave Maurits
van Nafiau fend eenige hulpein Vriefland.
Aenflacla op de Scjtianfe ter Heyde, dan
werde by Manfvelt ontfêt. Land-dach van Gelderland tot Thiel befchreven in Juli o
1 590.Zutphen.
Sijn Excellentie
Naflau
Stadhouder
van Gelderland
en 'tGraeffchap
van
Het Fort Prince
tegen Mauritius
Nimmegen vanover
wort wert'
volmaekt
, en Knodfènburg
genoemt
, daer in
Capiteyn Gerrit de Jonge als Commandeur wert geleyt. Den Overften Francais Verdugo en Grave
Willem van NalTau leggen tegen den anderen fonder veel uyt te rechten. Juliaen Sancio de Rota en PedroMoralesdeCordua, Spangiaerden , hebben verraet op den per loon van Gr.rve Willem van NalTau,
werden onthoort , en voorts gequartièrt.
De Legers van den Grave van Manfvelt en van den Prince
Mauritius breken beyde op , tot groot mifrtoégen van die van Gelderland. CareïCardinael van Bourbon
geftorven.
De Hertog van Parma vertrekt ha Vrankrijk, en ontfet „Parijs. Miflive van den Heerede
la Pree I. Taffin aen de Heeren Staten Generael en Raden van State. Miflive van I. Taffin aen de Hecre van Oldenbarncvélt , A d vocaet van den Lande van Holland. Andere Miflive van TafBn aen de Heeren
Staten Generael. Andere Miflive van den voornoemde TafBn aen de Heeren Staten Generael en Rade van
State. De Cóloncl Wilhel m Stuart doet op nieuws inftnntie om van fijn achtcrwcfen betaelt te worden,van
de dienden bv hem gedaen aen de Staten Generael van Braband, Vlaenderen tkc. Den Konin.k van Denemarken fchrijfc in fijn faveur aen dcStatenGenerael dcrVercenigde Nederlanden. Miflive van den Konink
van Denemarken aen de Staten van de Geuni eerde Prövintien. Memorie,waer uyt blijkt dat die van Holland en Zeeland in de fchulden by de Heeren Staten Generael na de Pacificatie van Gent gemaekt,niet gehouden zijn. Sekere quaeft ie en gefchil ontftaen tuffchen de Staten van Uytrecht en den Grave van Cuylenburg. Placcaet van deGedeputeerden vah de Staten van Uytrecht, waerfchouwende eenen yegelikbin
nen de Stad en Lande van Cuylenburg te gaen handelen en trafiqueren . Het Fort en 't Huys te Hemert b f
fijne Excellentie van NalTau ingenomen. De Schanfe Telshout aen fijn Excellentie overgegeven. Het Fort
Creveceur fijn Excellentie overgelcvert. Het Huys te Heel ingenomen. De Schanfe Ter Heyde fijn Excellentie overgegeven. Steenbergen by fijn Excellentie vero vert,en de Schanfe tot Roofendael. De Paus Sixtus
de V. overleden. SixtusdeV. werteen Beeld opgerecht. Sijn Beeld of ftatue wert na fijn dood ter neder gefmeten. Verbod om geen Beelden denPaufen by haer leven te mogen oprichten. Urbanus de VII. wertPaus
en fterft. Gregorius dé XIV. wert Paus. Schat des Paus Sixti de V. Joachim Ortel Agent van de Heeren
Staten Generael in Engeland,overleden. Juftus Lipfius,Profeifor der Hiftorien in de Univerfiteyt der ftad
Leyden , geeft fijn Politica in druk uyt , daer tegen Dirk Coomhertlaetjuytgac heen Bocksken,genaemt
't Proces van Ketter-doden , endendwangderConfcientienin geloofs-faken , 'c welk hy de Magiftraet
van Leyden dediceert en toe-eygent. De Magiftraet van Leyden verklaren by openbare Publicatie, daé
IV. Deel.
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ken by de fel ve Dedicatie noch eer , noch dienft , noch vriendfchap , noch welgevallen gefchiede , noch
't felve advoyeerde.
Lipfius vertrekt van Leyden, en offert fijn penne der lieve vrouwe van Hal op.
Dirk Volkertfz. Coorenherts overlijden : fijn graft-fchrift : wat Dirk Volkerrfz. C oorenhert voor een
geweeftis.
Placcaten van de Staten Génerael tegen d'ongeregcltheden en excclïên van den Krijgsvolke
binnen de Vereenigde Nederlanden , als de aenpalende nageburen, &c. Antwoord van den Raed van
State der Vereenigde Nederlanden aenden Princeen Staten van Luyk op haer aengeven.
Sekere advertentie uytBrunfwijk gefchreven. Doctor Lubbertus Hunradus Agent van de Staten in Duytfland, overleden. De Konink van Vrankrijk vordert van de Heeren Staten cenige Schepen van Oorloge tot aflfiftentie. Advertentie dat de Konink van Spangien eenige Schepen ten Oorloge toer uft. Andereadvertentie van de toeruftinge des Koninks van Spangien te water.
De Spaenfe nemen Blavet in Bretagne in.
De Staten van de Vereenigde Nederlanden lenden ten dienft van den Konink van Vrankrijk vijf Oorlog
Schepen , om de Kullen van Normandyen te bevrijden.
De Borgeren van Venlo jagen des Koninks
guirnifoenuytbaer flede. Gcfantender Rijks- Vorften aenden Hertog van Parma, enaende Staten
der Vereenigde Nederlanden. Wat defeGefanten acn'de Staten der Vereenigde Ncderk.nien voordragen
en verfoeken. Antwoordevande Staten Genracl. De Staten reftitueren eenige plaetfen en fterkten in 'c
Land van Cleef,die fy van de Spangiaerden hadden genomen.De Konink van Vrankrijk fendAmbaffadeurs
aen de Koninginne van Engeland en de Staten der Vereenigde Nederlanden.
Handeling van de Heeren
Staten der Vereeni. Nederlanden. Tocht van der Staten Peerde Ruyteren inBraband en andere Provintie.
Mutinatie der Spangiaerden binnen de Steden van Dieft, Leeuv/en en Hcrentals.
Hernando Patigno
llaet een deel Luyklè Boeren , en brengtfe onder contributie.
De Heere van Teligny uyt fijne langdurige gevankenifTe verloft. Wat de Hertog van Parmain Vrankrijk verricht hadde.
Parma belegert en
neemt met gewelt Corbeyl in , 't welk de Konink onlanks daer na weder verovert.
Parma komt in December wederotn tot Brunei.
Emanuelde Lalaing, Marquisvan Ren ti, overleden.
Die van Lisbona
krijgen een Engels Oorlog Schip. Queftie tuflehen den Grave van Effcx en Sr. Charles Blund.
Inval
van Spaenfe in 't Sticht van Uy trecht. Grote dierte in Italien. De Grave van Valkefteyn doet een in va!
in Weftphalen.
Des Koninks van Vrankrijks ichrijven aen de Staten Génerael van de Vereenigde Nederlanden. Propofitie van den Heere van Buzanval , AmbaiTadeur van den Konink van Vrankrijk aen de
Staten Génerael.
Antwoord der Heeren Staten Génerael , gegeten op feker gefchrift , by den Viconte
deTurraïneaen de Staten Génerael ©vergcfonden.
Brief van den Konink van Vrankrijk aen de Staten
Génerael.
De Stede van Worcum met de Landen van Altena, met de heerlijkheden , aenwaflen, en
alle gerechtigheden van dien , werden by die van Holland gekocht.
De Konink van Vrankrijk nc tmt in
Neder-Normandyen in , de ftede van A vrapche.
Die van Parijs hebben een aenflach op Sr. Denijs , die
hun miflukt.
Placcaet, verbiedende alle jonge gefellen als;ftudenten uyt den Lande van Holland en WeftVriefland in de Univerliteyten van Leuven, Douay, Dolen, &c. teftuderen.
De Schanfc van Blankenbergby EduartNorts ingenomen.
Proclamatie, waer by de Koninginne van Engeland alle hare Onderdanen verbied met de Ligeurs in Vrankrijk te handelen ofte frafijqueren.
Noel de Caron , Heere
van Schonewal, won Agent van de Staten Génerael, pm d'affairen van de Vereenigde Nederlanden te verrichten byde Koninginne van Engeland en haren Raed.
Don Diego d'Ivara komt tot Brulïel. De
Konink van Spangien fend andere Ambaftadeurs binnen Parijs in plaetlè van Don Bernardijnde Mendoffa , die blind geworden zijnde , vertrokken was. Des Paus Nuncius Landriano komt binnen Parijs. De
Koninginne van Engeland verfoeki 3 000 Engel fen uyt Nederland te vervoeren na Vrankrijk.
De Staten
verfterken eenige Compagnien op 200 Hoofden.
In Bretagne gaet de Oorloge heet voort.
Het Huys
te Collenberg ingenomen en wederom verloren. Het Cafteel van Turnhout en Kempen ingenomen. Het (**>lM
Cafteel van Wefterlo ingenomen.
Voornemen om een Kerk ordeninge in Holland te maken , en een
voorgaende concept te doen refumeren.
Wat perfoonen hier toe gecommitteert wierden.
Difpute gemoveert wie dat het recht om Kerkelijke Wetten en Ordonnantien temaken, toekomt.
Kerk-ordeninge vandenjare 1591. geconcipieert en ingeftelt, doch wert gedifficul teert, en heeft geen voortgank.
Preparatie om Zutphen te belegeren.
Wat de Staten van Vriefland verfoeken , indien dek belegeringc
fijn voortgank foude hebben.
Schrijvenvan fijn Excellentie van Naffau aen Grave Willem Lodewijk
vanNaffau, Gouverneur van Vriefland.
De Schanfe voor Zutphen op de Velu we-zijde wert ingenomen. De Prince Mauritius komt voor Zutphen , 't welk hem opgegeven wert.
Grave Johan Philips
van Valkefteyn wert voor Zutphen dood gefchoten.
Het Leger komt voor Deventer. . Deliberatie genomen ofmen de belegeringe voor Deventer continueren foude of niet. Chriftiaen Huygens , Secretaris
van den Rade van State , wert van de Vyanden gevangen , en tot Nimmegen gebracht.
Storm op Deventer. Graef Herman van den Berge gequeft.
Capiteyn Meetkerken wert dood gefchootcn , alsook
CapiteynDouwcAluwe.
Deventer wert opgegeven
Het doode lichaem van Roelantjork wort aen
de galge gehangen.
Dood van den Heere Prefident Adolph van Meetkerke.
De Gouverneur van WHlemftadfènd den Prince eenige gcintercipieerde Brieven en advertenaen.
WatdegemutinccrdeSparv
giaerden willen hebben , aleer fy willen accorderen.
De Hertog van Parma moet de gem urineerde een
ander Colonel en andere Capiteynen geven , eer hylè konde contentcment geven , om hun te mogen gcbruyken.; De Prince Mauritius van Naflaurefolutieomna Groeningen te trekken.
Wat den Viconte
vanTurenne, namaels Hertog van Bouillon, aen den Prince Mauritius uyt Duytfland ontbiet.
I)c
Grave van Hohenlo loude geerne de Duytfe Ruyters en Voet-knechten , die ten diende van de KonipL
van Vrankrijk fouden trekken, door Nederland hebben doen komen, om Par ma af- breuk te doen: dan
wert afgeflagen. Schrijven van den Grave van Hohenlo aen den Heere van Oldenbarneyek uyt Duvjsland. Tijdinge uyt Schotland.
Des Koninks van Vrankrijks fchrij ven , nopende de V klonen van -lijn
Excellentie. Schrijven van den Heere AgentCaron, nopende de blijcjfchap die de Koninginne vanEu-

geland
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om de Victorie van fijn Excellentie. Hugo Dondlus , een voortreffelijk vermaeit rechts- jj't
geleerde, geftorven. Sijn Excellentie komt voor Groeningen. Brief vanden Gouverneur Francifco
Verdugo aen den Hertog van Parma. Deliberatie of men voor Groeningea blijven foude of niet. Sijn
Excell. komt voor Delfzijl. Die van Groeningen krijgen de Bagagie van de Heeren Raden van fijn Excell.
Sijn Excell. komt voor Delfzijl, 't welk fijn Excell. overgegeven wort. Sijn Excell. komt voor de Schanfê
vanden Opflach, en wert aen fijn Excell. overgegeven. Sijn Excell. komt voor Yem en til , 't welk hy
mede verovert. Lettebert belegert en ingenomen. Sijn Excell. trekt na Steenwijk , maer verftaende dat
Parmanade Betuween Knodtenburg trok, fcheytdaervandaen. Sijn Excell. trektmct het volk over
denRhijn. Parma befchiet Knodfenburg. Grave Oótavio van Manfvelt blijft aldaer dood. Claudius
vanBorlotte krijgt het Colonelfchap. Sijn Excell Maurits van Naffau beraetflaegt fich in wat manieren
hy Knodfenburg beft foude mogen ontfetten. De Ruyterye van Parmaen van fijn Ex. komen aen den an*deren. De Ruyterye van Parma wert gcflagen. Parma maekt gereetfchap om van het beleg van Knodfenburgop te trekken. De Jonge Hertoge vanGuife ontkomt uyt fijne gevankeniffe. Den vermaerden
Krijgsheltden Heere van la Noüegefchoten zijnde, fterft. Beraetflagingeofmen het Leger voor de ftad
Nimmegen foude brengen ofte niet. Den Heere Sidney, Gouverneur van Vliffingen , vaert met eenich
volkin Vlaenderen. Sijn Excellentie breekt fijn Leger op. Verfcheyde Placcaten en Ordonnantien
uytgegeven, nopende de Prebenden, Scholafteryen , Vicaryen , Cifteryen, &c. in Holland. Beroerende 'tverbod van te handelen op de plaetfen en Havenen in de Rijken van Spangien , Weftwaerts Vrankrijk, of andere by den Spangiaerden , Lorrainoifen , Savoyaerts, en andere Rebellen des Koningsvan
Vrankrijkgeoccupeert. Verbod van alle jonge gefellen uyt den Lande van Holland , als Studenten te
vertrekken inde Univerfitey ten van Leuven, Douay, Dolen, en andere, wetende aen geen zijde van 't
gebergte, nopende 't verbod van de uytvoer van binnen-landfe gewaffen. Aengacnde het tenietdoen
van de Sauvegarden en Pafpoorten , by eenige particuliere Gouverneurs gegeven. Belangende de Tarra
en'tftuk van de Eftimatie van defautenen gebreken of maken van de Tarra. Placcaet beroerende het
uytlopen der Soldaten op hafarden. Mochteren befchoten , en Parma overgegeven. De Prince Mauritius van Naffau komt voor Huift in Vlaendersn. Die van 't land van Waes komen by fijn Excell. en
accorderen met hem , wat fy voor contributie louden geven. Mifnocgen vanden Grave van Hohenlo.
Sijn Excellentie belegert Huift. Huift wort overgegeven aen fijn Excell. van NafTau. Een Soldaet onder Capiteyn Ingenhaven een vrouwe wat benomen hebbende tegen belofte , wortgeharquebufccrr. Het
krijgsvolk van Mondragon verbrant 14 fchepen van de Staten , die op 't droge lagen. Schrijven van de
Heere Heraugiere aen de Advocaet van Oldenbarnevelt. Grave Johan van Ooft-Vriefland geftorven.
Sijn Excellentie komt voor Nimmegen. Accoort gemaekt tuffchen fijn Excellentie en den Gouverneur ,
Capiteynen, enSoldaten, leggende binnen Nimmegen. Articulenvan Accoordeby fijn Excellentie de
Magiftraten den gemeente van Nimmegen gegunt en geaccordeert. 't Spaenfch guarnifoen vertrekt uyt
Nimmegen. Hetlichaem van den Overften Mirten Schenk wert twee jaren na fijn dood tot Nimmegen
eerlijk begraven. Gra ve Philips van Naflbuwerr ot Nimmegen als Commandeur gcftelt. Beraetflaginge
watmen voorts met 't Leger doen foude: wort gerefolveert dat men 't volk in guarnifoen leggen foude*
Schrijven Van Fr. Verdugo aen de Magiftraet der ihA N mmegen , van den felve aen den Heere Segne van
Dort. Kort verhael van eenige brieven , bv den Overften Sonoy aen Verdugo, en by Verdugo aen Sonoy
gefchreven in dejarent574 en 1575. Een die hem uyt geeft voor den Prince van Perfia,komt in Holland.
Brief van den Heere Floris van Schotervofch,nopende den gepretendeerden Prince van Perfia,die hem voor
des Konings broeder van Pcrfie uyt gaf. Des Heeren van Oldenbarnevelt groote krankte veroorfaekt dat'er
niet vorders tegen den Vyand voorgenomen wert. De Grave van Hohenlo fthrijft aen den felven. Paus
Gregoriusde XlV.fterft. Groote dier te,en ftcrfueby defes Paus tijd binnen Romen en in Italien. Johannes Antonius Fochinetus wort Paus,en wort genoemt Innocentius de negende.PausInnocentius de negendefterft, in fijn plaetfe komt Hypolitus Aldobrandinus, en wert Clemens de achtfte genoemt. Gefchil
tuffchen den Droft van Salland en Carel Roorda. De beraedflaginge en af fcheyd van de gedeputeerde der
Provintientervergaderingevande Staten Generael. Inftrudie voorde Burgemeefter Jonker Willem
van Doornik van fekere poincr.cn , te remonftreren aen de Heeren Staten Generael en fijn Excell. van wegen de ftad van Nimmegen , met de Apoftillen daer opgegeven. Placcaet tegen verfcheyden moetwilligneden , infolentien en ongeregeltheden in den Hage. Accoort tuffchen de Staten van Zeeland en 't Collegie van de Admiraliteyt tot Middelburg ter eenre , en de Magiftraet van Brugge ter andere zijde , op de
openinge van de Haven vanderSluysen vaert tot Brugge. Twee jonge Gravinnen van den Berge verdrinken. Mifnoegen van de Staten Generael op den Heere Eduart Norits, Ridder, belangende fijn
Gouvernement van Ooftende. Apoftillen van de Heeren van den Secreten Rade van hare Majefteyt op
de Doleantien over den Ridder Eduard Norits gedaen. Schrijven van de Heere Caron aen den Heere
Advocaet van Holland. Brief van den Heere Norits, Gouverneur van Ooftende, aen den Heere van
Oldenbarnevelt. Verhael van eenige gefchiedenifTen in Vrankrijk, en van de belegeringe des Koninks
van Vrankrijks voor Rouaen. Moetwilligheyt der 1 6 Mannen die de Regeringe van de ftad van Parijs
aen fich getogen hadden. DePrefidcnt Barnabas BrifTon wordfbnder forme van proces opgehangen en
gedood. Claudius Arferius , Raetshcer van het Parlament , wort opgehangen. Joannes Tardivius Riutius , Raetshcer van 't lage Gerechte , wort mede opgehangen. De feftiene fchrijven aen den Konink van
Spangien. Den Hertog van Meyne komt binnen Parijs. Den Hertog van Meyne doet eenige van de
feftiene ophangen. Huwelijk tuffchen den Viconte de Turenne en het Vroulijn Charlotte van der Mark,
Hertoginne van Bouillon. De Viconte van Turenne fend Capiteyn Monnetna Luyk , DufTeldorpen
Holland , en tot wat eynde. De Keyfer Rudolphus fend Gefanten na Nederland , om te verhandelen
van Vrede tuffchen den Konink van Spangien en de Staten van de Vereenigde Nederlanden.
De Konin-
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Het achtentwintigftc Boek.
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(Fol & ginne van Engeland houd defe Vredehandelinge voor bedrieglik.
Miflïve des Keyfers Rudolfde tweede
r^ */• a
Verccn,gde Nederlanden.
Antwoort der Heeren Staten Generael , gegeven des Keyierl.Majefteyts gelanten den 7 April 1591. Boeksken aen de Koning van Spangiengedediceert, eevende
den Koning raed om lichtelijk en veerdiglijk Holland, Zeeland, en het Sticht van Uytrecht te veroveren. Tuflchen-reden, beroerende de geheymenifle van de Jefuiten > als fy yemant refolutie willen
doen nemen om een Koning, Hertog , of Prince te vermoorden. Vervolg van den Autheur des voorgaende boeksken. Watdegewefen Koningvan Portugael Don Anthonio heeft doen verfoek n aen de
Staten Generael en de Staten van Holland en Zeeland. Engelfe begeven hen ter Zee ueqen den Konin*
van Spangien. De Spaenfe fchepen overvallen het Vice-Admiraels Schip van de Engelfe. Brieven van
Surcheantie, by den Konink van Vrankrijk vergunt aen de Heeren Staten Generael, tegen d'cxecun'e
van fekere Brieven van Reprefalien en Marque , by eenige fijne onderfatcn geimperreert , en quïjtfchcldinge van alle de actie verleent aen de gene, dewelke waren Vyanden van fijYielVhjcfteyt. Miflivc van
Bartholomeus Gryphius aen de Staten van Holland.
Befluyt deles Boeks.

Het achtent'wintigfie Boek.
98 bat <&zaüz Cateï ban Jfèan£beït be nen toaren ben feïben abonö üan eenen bic bacr Wnnm
^djanfe ban motfbm öaDDe moeten genomen toa£ 1 ban fijn <6euabe ftomfte aeabbr rteert/
berlaten/ en metfeïjabe en fcïjanbebaer a$ bat fijn 43cn.cerftopbc Booren/ en baernaóbèe
ban getogen toag / geïp top in on? büo?* . be Mac$ (om fo üt 25|auanD en appaucntelija om tot
hat?b«|
gamDefebenenttohitigfïe25oeK bertjaeït ïjenïupben te nomen) boUt gefcöceotljab&e/ en bat De >!P?atte
nebben/ fotóijn ben ato .man boo*t£ getogen na €w& ; boeren maft aïgeblurïjttoami/ fijn <&cn. fjeuuenöe
gout/ ïjebbenbebe s>cï)anfebanber ^epbebefet gda- j eenigeaenben ©ijn onDcr De -ètab gcfouben / ïtceft
ten met 400 bannen/ toantïjpberftant bat fijn €r< \ bemomen batter ^cïjiïttoaeïjtoi geffdt toairn Dacr ELI
ceïlentie <6?abe JBauritütf ban ^affau meteen bed geen pïaeïj tefïaen/ en bat Den eenen ronöeopöran otMn
oeftao
-ufotictl
01
boia^opgetcoaKentna^nabeqnartïerenbanBimme-- ' Deregefcïjiebe/ en ooft obcumitd Dm Krijten uacïju-u
gen/ i£ïjpmet ontrent 4.000 man te boet/ enetlijue I bont niet racbfacm / pet te attentereu/ i^oberfuïïiö SI™1
$aerbeöuptermbertoaert£aengetagen/ omfijnCr* fïiïstoïjgenöetoeber afgetoacu/ en in 't toeaerneceen öccaïSJ
ctïïentieban^atTanmfiinboo^nementebecöinbeten: bicïjtboojbp be Müb ban fiabefmm/ Die ïjcm frille
intbbrfertijbbetoijïe iifêan^beltnocljboajbe&cïjanfe fjicït / gepafTeert/ banhomcnbeboo?bn ö&egcii/nffc
ban^oo?bam5Ónttjbbecquifïe/ toa£ fijn <£rcdïentie j uenbiefeergefdjoten/ ooft niet grof gefelst/ bannier
ben negenben ifóap met fijn ganfetje €toepe / beftaen* 1 geeaent. iBaer fijn een. totïïenbc be pïartfc toat nabete meten be Punteren ban i©onfïenc25atcöon/ be | öerbefirïjtigen/ ïjfcftïjembaeenabcsebcn/ .auijnbn:
$eer ban f otïi£/ ben fóitmeefïer ©opfijn/ be ftte eenige £>oïbatengetoeeftinrcn ^ofTcijagieacijteieen
tneefrerbu23oi£/ enben öitmeefïec ièïup?/ bit niet onbe muur ban öe^tab/oaer eenige gaten in gemaeuc
öan 60 f aerben ban fijn fiupterije fjabbe / (23aïen en toaren / öefe Ijebben op fijn 45en. aUc geuju ïoë gefdjo*
ie &ptjne bis mebe öaer toe gebeflineert toaren/ bie ; ten/ en i£ eenen feïjeut getreft op fijn eenabc^ 2önf=
toaren noeïj niet genomen) en tjetboetboïftbeenarbe ; feïfe feoïbcr (aïfo ty geen ^arnaé aen ïjabbe) bani^ ©^j*
ban fijn (öjcceïlentie / <6?abe
ban kaffan/
enniêtbóojgegae
tcbai»
fijn fïin= ^°fnto
gtraeftt aen n/noclj
tytft fijn <13en.
een anbere feïjoot fc*ijampt/
/ ^retit • ïanu£bebo;fïafge
d5ofen 25aeft
tonner fïori^ ban SSjeberoöe /^ïji«P^
^efTeï^ / IBanbenbo?cij / Colonel23aIfonr / 23?og/ fterïjanb/ engeguetfïbe ttoecboo^e bingerm/ ban %Tt
<Ögger/ Cupïenbnrg / ?Cïenbo?ff/ ötjnefïepn/ 23e toa^fonberïiugegeenennoob/ foobc Chirurgijn bcr- gctcdal
renb?ecljt / Capitepn ^aïaeft» / Coloneï ^)om / €a Hïacrbe/
nocïjmeröentnieefcljotcngcfcljotni Dooi Den tcHpitepn^nptféï)/ Capitepn gieter ban ^om/ 3Jur- fjafé ban ïjet Paert bacr fijn <Öcn. op toa£ fittcnDe /
uaen0oct/ 3an bc Wit/ 0oeïant Jpoufiec met ben bocïjijecftljct^acLtfijn <&m. Dacr nocij afgeDjacljt/
^ngeï- fo bat öp mcDe binnen fëljiel geraefite / aïtoacc Ï)P bec^
omtrent/ 5)00
ban f!Ji}?mPtman^fe©ijg/
^cefl
frn / noctj be Capitennenennoqf]
^c^tïjoben
foeïgeefï/ bonöen "toierb. <©e öabcn bic bp fijn Crcdïcntie toa
ban
^Crbenne / <0aïen/ 3fan ban €pnben / atanftbelt/ ren / namrntTijft gfonriöeec SfaqucjJ ban <6gmont /
^ajaa pUp / vCoen ban ^teentorjft/ Cant/ Henip/ enbe ^eerc ban ïtcnrnburg / 3foöau ^auïi en Hcpnier
Snlfc ^aTJt öc 31onÖe' "W 9 ilBep beg abont^ omtrent Cant/ gingen ïjcm be^'^acljtcrmibbagj bifitcrenen
beC, negen uren genomen boo* Simmegen / en na bat ï)P faïuerm / en bonöen I)cm in goeDe rcbelgtte gcfontljcpt/
swtf- op aflej* in ïjacfle oibit gefldt / en be fïab boen beficïjti* boel} tycft nocrj lange aen De gcquetflc ïjanb gegaeu en
genöabbc/ ïjeeftfiptoeï bemomen/ bat bie banton* aïtemet niet tod getocefï / aïfo ttïijtie ueenDernenjS tipt
nen be fïab baer ban n»et bertoittigt toaren / ïjeeft baer*
be ïjanbfycbbz
moften
uptgeuomeu
tocrDen / bepbe
't toelhmifïultt
fïi'ii ttjD/
n : ^ïfo
^ijn Dcfe antfïagcn
om enfijnool$boomemen
in 't toecRen te^oïbaten
boen fïcïïcn
^ee? moef!
ren
be 25ebelïjebberé
51J11/ eföbe eben
boe!) fonDer e enig berïiré ban boïU afgdoopen.
bïrjcig getoeefï/ en toa^ te bertoonberen banbe grote
l£et ïirijg^boUi toa-De gequartiert aen öefe $ijbcbc t??t Bou»
conragieen goettoiUigljcptbie onbertjen-ïupbentoa^/ J©aeï
/ en maffen ooectnit^ ben stoaren iCocöt bp ïjeu- ff"
fp fToegen be £?amepDe aen fïntiïien / en bjactjteu be
A?0"t IJ£t
ofte tteec
Dag<£rccfl.
/ eenfijn
#etar§aenbe^oo]ten/ en bit aïïe^uiettegenfïaenbe ïtipöcn
<DacrgcDacn
na ïjeeft
tegenrufïen.
ober iStmmfgèn ban
bie ban binnen boo? be ïicïjtigöept be^nacïjt^ ïjenïup
een iècFjanfe beginnen te boen fïacn om Die ban :Dim J!noa'
bengetoaergetoojben ( en met ftenen ban bcX&ztlm/ \megeu ban mebe te benautoen/ en fteeftfijn^rccïTJ 7"^^
en met Hoec^na ïjen fcïjietenbe toaren / ooTt metbne ' beii2z |©ap öe^nac^t^ eetiig boln ober De IDaelge; oi«c
ftuhften grof «Befcïjut gef'eïjoten/ ban niet getreft: Ifcïjiltt/ bie eenige JDoicné buuttn De &tab Haenöe Jfï^H
maa* aïfo De $etar£ niet aen gingen en niet en opereer- afgezant fjebbcü / en fonDer nét anbei^ nptgeierljt re JJe^3
ben/ i^ fijne <£rccïïentie al^ ben bag feer ïjoog toa^/ ïjeüben/ 3ijnfe toebecom in't Hcqei gc&oaien. &k &<*#
metbeföroupe toebn: of getogen/ fonöer eenige fcïja- 1ban ^immegcu nabbeii niet Dan ttoee -Dcubdeu j&ok '^se
öegeïebenteïjebben/
en ii omtrent
mibbagtoeberom 1(baten
binnen! cntuilbcn geen meer boïïtóin ijebben / ÏJ"'re'
Uooj
be^taDtfCljieïgehomen
/ menmeenbeboojfehec
ban be^jabeban
i:<avinöbeïtpcrfHabcerbeii&eiiïmröcii ttni
batbefahetoeïgefuccebeert foube Ijebben/ fo be ^e- |batfenocïj eenige §>o!öatcn tot berflerfeinge cuberuul- ^n^a#
taré aengcgaen en geopereert ïjabben.
1 ïinge ban bc ttoee Benbeïen ingenomen ïjebben / mitji- 5^r"
^e <6?abe ©biüpö ban ifoljenïo ij? ooït ben feïben fgaber.ö ïjonbect ^aeeben. ®iz ban be £>taö feïjoten Sracgen.cf
abont meteenen anberen boopboïn^ omtrent negen ifeermetgrofgefcljutopDearbeuöer^/ bic$ niet tegen- wc ha»
uren genomen boo2be^tab<0?aef/ maer bie ban uin* flaenbetocrbeöaecfecrfterïtaengetoerïit/ cuennöehTi
ooll gf'
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ooft ïn tföeïbVie beferttic gcb?acï)t/ met tegcnfïaenbe
De <Ö?abe ban jRBan^bcït met een btti boïl$ quani / en
mecnöcn Die ban baer te bjijben/ ban öaer toa£ foo op
[jrmgeliooftt/ bat ïjp niet HÖnbe uitreeïum 3£e £>ta^
ren ban ^oÏÏanb fdjïcben bifttoil^ acnïjare<acbepu;
tecrDc/ Öat 3p fijn €rceïïfoubenbetmancnbjeïad)t
te fïae n op jljn perfoon om Die in geen perpcï te ftelïen:
rnacrliocfpljemmeerbermaenbcn/ ïjoe ijpbaecmep;
nigee op adjte/ toant ïjp toa£ feercouragieu£enïa;
borcug. ^1125 J©eu quam ben töjabebanMÖan^
belt met een Deel bouwniet een grootc b?abaöe boo^ bc
&tab jfcimmegen/ en ïjceft terftont ecnig gefcljut
geplant / en biit &djepcn ban <Ü)o?ïogen ban be ^ee*
ren Staten gebboongen toerij te b?pben / ooft eertigc
öcurfetjoten en mepnige gemont/fuïï$ bat aïle be £>cïje^
pen en iocteïaec^ mofïcn neDetmaert£ bjijben / en
fjeeft ben ^Imptman ©ijd$ &one De &djan£ ober
Ijct toatec te Slennippe gemaeftt/ moeten berïaten / ah
fobefeïbc niet fjoubaec bja£/ en (ju fijn €rceïï. beboKen toa£ be feïbe te berlaten/inbien be bpanD metgefdjut
Daerboojquam/bc^anbcccn Daegg troftöpmeberom
ban baer.
3£en tienben Ifêep fïojf bc Carbinacï banSSour*
bon in©?anftrtjftinDe gebanfteniffc / baer in ïjem dc
boeigaenbe Uoninft ï£cnnft ben berben boen ftelïen
ïjabbe/ ten trjDeafé bepbc De gebjoebee?» ban <&uifc om^
mierben / gèlijft mp in 't bijf-eu-tmintigfïc
geb?adjtIjebbcn
bedjaeït : ^u ïjabbe geït gefïagen en
^oeft
baer op gefMt ben tituï ban Cateï bc ticnDe/ ïjnbja£

out aï£ ïjp fïerf 7* '^aer / beur fijn boob maren be Uigeur^ in Confufïe/ bjifïen niet mtc bat tot itoninft foube geftoten booten. ?&ocfy be ^ertogc ban Itëepne be;
eïectnbbcn (©tuï ban 3tuitenant45cnetacï
ïjieïtmibb
\ ge«in» ban ben jbtaet en Uronc ban ©janftttjft / bic ïjp bp tij*
u
■ee|tt/
Dc ban ben gepjctcnteecbcn Carel ben tienben il* oninft
etft.
oengenomen ïjaöbe/ en gcbmpRte ober fuïft£ ïjet opper?
jie gebiet in alïe üepafen be£ ïïijftg.
in

:anh*

Jaer dicht op des Cardinaels Overlijden.

Carel Vm Bourbon Cardlnael al o^t Tan dagen
Had creCk tot de FranfChe Croon en Welbehagen,
Schreef f/Ch felf defen tllcel Carel de thZende Gort Zhgh:
Dan fter ff/nden KerCker , fonder te CrIJgen die CronZngh,

35nbec.
Vor.rCarcNan BoVrbon\J[er V 'cel 'bedorven ,
HU YVert geen ConlnCk : Maar h Cardlnael geftorVcn.

^>c 45onberneuc ban ©?ief[anb en doeningen aen
be 5ïjbc Dcg ïioninli^ ban ^pangicn / jprancop£ ©er*
bugo/ fjebbenbe in ï)ct boo?ïcben jacr biec ^eïjanfen
berïoren / bit ^em <iB?abe JMÏem HobemijU ban ^affau / <0oubetncur ban ©^iefïanb / ban boegen be èta^
ten ©enecacl afgenomen jabbe/ foïïicitecrben fecraen
ben ^ertog ban #acma om fecour^ te ïjeüben ban
boïn en gelb / aïfoo Die ban <6?oenmgm feerbenaut
toaren / en bat ïjp fijne reputatie beur 't beeïieg ban be
ban doeningen feec beeïoren
fdüe
: 3£e i^ertogbie ban ^arma U toelhe aïïe ge*
ïjabbe &cïjanfen~bp
reetfcöap maeftte om toebec na ©janftrp terepfen/
om bit ban #atij£/ bit tcbefec ttjb in grote benaut*
hepb bjaren / te ontfetten / ftonbe baer qualifc toe ber*
fiaen. ^ocl^ cpnbrifft tytft ïjp geacco?becrt batljem
eenfïerïtaegiment ^panjaerben ban ^ ©aenbeïen
toegefonben toojbe / baer <©berfïe ober toag Don Francifco de Bouadiila , en nu in bt$ feïf^ af toefen geregeert

Manuel de la Vega , met bit bOÏK
©eetou» bjerbe bp Don
to met en bic [)p'bQO?t^ uit fijn epgen Regiment ïicïjte/ enbp
tolk
ben anberen bjacïjt / maftenbe ontrent b\it Dupfent bgf
iht»
honberttcboct/ en 300 of 400 patroen/ i$ DP booj
fletht
De ^cïjanfe ban €mentiï gcbaïïcn / baer ïjp öet gefeïjut
?tjnbe
neemt
booibjadjte/ enbapperop feïjoot/ baer binnen ïad)
Cmea»
Capitepn/ bie
!til in. aBeirit€o?neïif5.ê>cöaepeen©?iefcïj

aïfoo fyt
faemeerft 'feerbjelqueetenbertoeerbe en/maec
feer gefenfeen
fojt ban berfeïje aerbe opgemaéfct

toag / i$ ïjngcnootfacKt getoeefï 't feïbe ober en ficï) fth
ben gebangen tt gebcn / en mofïenbe ^oïbatenfon?
bec gemeer baecupt gaen. 9^cn ^o 31tmp/ fijnere*
neraeï <J5?abe i©i»cm ïobetoiju ban Baffm I fetyetf
teeftont feer öcöicïj aen fijn €pccftait. ban Bzffkil
omtrent ^immegen ïcggenbe/ om fecouc^ banboetboïftenpaerbc-boïft/ batïjpanoei^ b?ccfDeDatÖPÖct
platte Hanb foube moeten te boren geben/ aïfo ©eibugo nocïjcm^fo flethma^ban boetboïïta^fijn<©ene*
caeï <©;abe ïDiirem ban «ï^afTau / bcïjalben bc ^aerben/ fijn <örceïïent.refoïbeccbe terfiont na ©jiefTant «5?abt
te fenben tot Wffiftmtit ban fijn <&cncr. DciluptcL^ mau>
ban ben <&!abe ban <#betfïepn / ban ben ïïitmeefïerg *jjf Jg»
$*?™
maft niac&ui^
/ ban ban boet-boïft
/ aiefpiuo
23aïcn
niet
raetfaem
ïjaer enbaer^ïuper
te beesbjauuen/
mant bt toadfc
ten mofïen bcfet 3ijnbau 'jg^abentoaertaftotboo^fa
bp bommel, ^ieban^immegen maren nu W\ft$fff'
of feben bagen ïjeeï fliï gebjeeft / fonbee met grof 4$e*
fcïjuttefcljicten/ maec aïïcen met JIDufquettcn/ bocï)
ben 13 tegen Den abonb Ijebben fp bjcbcrom met tien
ofce meer grobc fJuïiuen <5efcïjut^ begonnen te fttyt*
ten / Dacc Die uit Dc ^cïjanfc Dapper bjcberom met
grof «©efeïjut op geanttooo^t fycKhm ; binnen Der fïab
toa^ nu Conté NiclaesCrciï <6ouberncurgemaeut/
en Dacc maren 500 ^oïDateuenaComettc^aerDeu
in / meer boïït^miïben 311 niet in ïjebben / ïjoetueï <6?a*
be Carel ban iBan^bdtöacr geernemcecbolfcginge*
ï)ab öabbc / be JEaïen öaöben ïjacr quarticr op ïjet
©aïït-ïjof/ be Staïianen aen ïjet ï^onbeeï tegen^ De
ïlibicrc/ en bc ©untfenïancroeCau/sp togen ooft
500 jMDec£ öogge in ban Benïo / en fe£ iöagen^
met 23t$ftrupt ban be <6?abc : 3&ie£fu bïebcnopi^
niatrecenbe/ en fcljstenfccrfdmet^fluMieu ban ïjet
©alMjoff/ en met 4. ftuMien ban'tftonDccï/ Dcben
bjer^
aracpöe/en
taemïij^efcïjabeanbcc
ban <0o^
aennemer
mceftcr Dacr
onber anberen een 'tboïhbic
be
eum bootgefcboten/enmerDe ook ben Capitepn Wue*
lu^ ^uptfcij met een ©aftumet öoo? fijn njf gefc|joten/
fob bat ïjp op be pïaetfe boot bktfl fijn €vceU. toa^ aïïe
bagetcnrainftcntmcemaeïacn De ^>cïjanfe/ en bleef
Dacr lange / tonenDe grote coutagie en ïjet bolït auiine*
renDe/ öebermaninge bauDeöaDenacnïjfm/ïjolpen
toepnig/ fyot toeï \}tt fonDer per jjfteï niet ma^.
(ècbucenbe ïjet opmaftenban bit Jf on ofte fïerftte/
foo ïjebben fijn €rceïlent. en bit ban benöaben ban
&tate goet gebonben/ een beeï boïftg upt^eba en
upt 23ccgcn op ben Eoom te ïicljten/ en baer mebe
te ftomen booj ïjet ^o|t ban ber tfepben / bat JBan^
belt gemacht en met bolft befet ïjabbe/ aïfoo baer mep?
nich pjobïfic ban ®ittua\iz in b>a^. 3Be (6?abcban %eviia&
i^ai^bcït 't feïbe berfïaenbe/ïieeft terfiont Dectoaert^op be
gefonDcni+BaenDcïen gjtaïianen en 5°° $accDen/ &mn<
om De feïbc ^cïjanfe te ontfetten / en tytft met een-en- 5 "cöf.
Decticïj magere met mttmlit foo in <©eertrupbenberg ban
aï^ in Dc boo^. ^cïjané ter ^epDen gefonDeu.^ie ban toeröc
bergen opEoom ïjebben bdgcné Den ïafiop
23?cDa
€rceïï.metfobJcpnigboïï#afê fpftcrfttoaren/ 5dton7.
fijn m
ban
niet bjilïcn magen / maer jyn toeDerom onbefcljaDigt in (et.
ïjaer (Öuamifoen genomen.
€ecmijïc Dit ^o?t tegen ^immegen ober / aïDu^ m
ïjet aenfien ban De ©panDen / Die met ïjaer Hegcc baer
omtrent ïagen / op gèmaefct merbe/ foo Rebben bte ban
,
ben ffurfïenbom <0eïre ert «Sraeffcfjap Eutpïjeneen
«el/ tegen *«£*
jebenbin
Hanb-bac
^onDacïj ïjbefclj
Den 8 fuïp
/ om nen
bt$ ber^tab
anberen baecïjg te befoi^ <©cibcr,
gneren. %&t boomaemfïepoincten banbebefeïjjijbin^ lan&tot
ge toaceneerftomtepjoerberen tot€ïectie baneenen *g
&taDïjouDec / om aïfoo onber een ïfooft be feïbe atan^ l^
oen in beter ojbje geregeert tcboo?ben. i€en tmecben amia
op 't onberïjoub of tractement be^ feïben iètaD-ïjou^ «»«».
beré / na geïcgentïjept en bermogen befer atanben.
ban
ban b'mfiruct
op be ftefumpt
berben
€eh
tot ïjaerie€rac?
mibbeïen
/ en bit ic
r en öaben
Canceïae
tementen nobicl) / ten cpnbe fp beter aï^ Du^ïange
toerben betaeltiCcn biecben om Die ê>tab &aït£-25ora*
meï meDectebjengen onDerberegeermgeban(0eïDer?
ïanDt. (Cenbijfben/ ten epnbe beter o?D?e op bc contri?
butie ban befe Eanbcn mocljten mtrben gefïelt. <£n
ten

Het Achtcntwintigfte Boek.
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*8« ten fcflencen gcneraïcCïaufuïebanöcnbooibaÏÏcnbe nari^ geïtoft/ enfonöen't fcuJeouaïijfc bf^^"fto«"f" ©e %
slDp befen 3lanb-bacb b^bcn bc <©ecommit? uptboeren / fo be Staten ban $oIlanbom teconfer^ gerjjjjj
SüS* tanen.
jBau,
tccröc aïbaer
fijn <£rceïïent. IBaundug ban ;föafïanto
b'autojitcpt
ban evtraojbinarieberfcbotcn/enbc
fmi <ï5pccHentie / benofienniet Jen*.!
beop;
mecflenbeeï
eiibabbcn
fwll
"# *'an ecnb:acbtcnja tot ïjaren £>taö-boubcr en <&ouber beren
ttu^b
^|TflU ncur geïtoren / op fefttfe poinctcn en articuïen aï? penningen te berbe geb^aebt. ^c refoïutic biel/ bat na? brii
M au|
#tab> Dart binnen Cbteï gcrcfaïbccrt / todac poinctcn ton bcmaei be^cbantcfenobfenburgtoa^ boïmaehr/ bat *™*
Icu^uc in ong böojgaeuQe 25oehin ïtctïaetfrc bïabbaubct in conflbefatic ban bet "Eegec ban Ojn «ïjcedïnuic / en
ban bte ban JÉangörit fytt appacenteuU be booif5. ë>?tnt
efrcclïcht.
ooft fïfa
bebben
SSd
ït
ber^ i^ansbc'tfitb baer niet ïanger foube Iionucn baiöhi/ Uenöi
<ècnciad
Staten
öp öc: aïs
Ijcmbaer ban
Commifllf/ / 'ganfmtrt
f &P-bocgfel
einaar
ban
2w< font.
bat wtn baer onmic nodi tujf of fe^ bagen aïöacr feu
.
bfjen
^aer-en-ruflïbm toert net tfoit boo?r£§ (nut te? be toaebten cnitcftmtoat JiDaiigbc!ti)03;nemntfoii« m<ino
trgeti
genfraenlK aïïe bccgctuclöirijfcbictcn ban öie ban Der be/bctoeïft onbertuffi:gen ftjïi Slegcc op b?ah en bectroïi gen b
^>ta5t
^immegeii) fa boïïc Defentie getnacïjt / en ban baer/ aïfóa bn auootaebicabangcIbenuietuaUe Jwj»
mrgcu
otter
toólmaéRt
feer fier» / en Daer tocröc gefeïjnt / öicttufc ïjabDe. «Pe ^abcbauifobcnlotioiimfteenDupfeHt jan$
toojt
ïie en aïïe nootbmfc binnen gebznctjt / en Capitepn man ober b€ IDaeï / en quanrbc£ anberen baeg^ tiitbtt
bol»
macht/ <&mii öc Sjonge toerben baèr met ffin ©acnbcï en rojn bp fijn ^rccHnit. betocU'.c mftvehjU^ met bet gro^
cnfrncti» nocfj ecnige anörre Capitepucn / tot bijf ofte ft$ ban fijn ^eprlegcr ben 20 %uïp / tot v^ofïerbout be
fenömg
ftonbert man i in-7elept/ en bè boofs. Capitepit <£5crrit fiiblcre pafleerbe/ baer ban bc fommige geengoctge?
genoemt be 9ónge tocröc Den iafr Qcgeben om baer te com noegen babben : i« bebbe een b2tef gcjicn ban ben
«tfapit. manöerni. £?et fo?t torrb: ilinobfenïmrg genoemt
ï!actg-i|cere ©octo? Boet / ani bê #ccre ^iob^u ban
<5crrit ten regaröe om bat be S3o:gcrcnbani0immegcnaï£
<01benbatnebeit / Hibbocaet ban ben 3iatibc ban 1%ok
öe2on«
fp mntineerben or opuocrieb toaren ftnoDfcnbujager£ ïanb/ gefebjeben ban ben n. 3iulij , baer in bp ficb be?
BC
ban genoemt / en be HnoDfen op bc flcatc plachten te tyen? hlaegt bat ben Öaeb ban £>tate gocbe begeerte babben
igaerlem
om tocoerom na ben If agc tc heeren b« torihen \t\y$$t
Com»
Ba bat ©rrbugo <Ömentiï ingenomen baDDe / Ie- bp / tocï een anber alteratie foube mogen beroojfahen.
gen.
man>
geröe
bp fidj bp oen #pfïacb/ en bamöe [jet biep aïbaar ©erbaïben b\b\$ bfmöatbpö^faaeinrecomman?
beur
tart ge? roe/ o:n eenen innen pa^ in/ en toecee upt ©jiefïanb batie toil bouben/ mant boo? be mibbeïen (fcbnjft bP )
lept.
-t^en
te bebben/ en alfobe geUieogerDe contributie met ge? Die top / Die ban Hptreebt / Die ban (ÖopïanD en €>ber<©bec
toclö te Ija'cn. <Ö?abe iDiitcm Eobetoiju &taD - bon? fffeï Daer toe fullen fumeren / berbope ia bat befe ttoee
bei* ban É^iéffónö/ eer Ijn be ilupterijc ban fijn €??
jobinticu fuïïen met minberc hofien toerben geboï?
3Pran»
to(p©cr
ccaentie 't^ijnberliuIpengcHrègcnljabbe/ begaf bem jpen aï^ btft eene / ïact bedjalbcn niet toe bat ban fo
ougo en te btlbe / en atcgeröe fïeï) balf toegen Hceutoacrben langer banD/ gepjactifeert/ gerefoïbeert en fo bicn?
SSS* al£
cn^oclmm
mijten
ban gekomen
ben ©panb
fiicg bebonben \$ / fo temeracrïbU en licbteftjli bcr*
ban
be boo :f5«/ïïb^ie
uptenje
bp bem
toa£ : / jIBacc
guam btoijne
/ Daer toe / feljJijfc bP / * Ö°P* öat gp aï u ber?
kaffan bP ben ©panb nabfr / en Ecgcrbe fïcïj tot Coïïurn fiant en autbo^ieept füïtcmpïopercn/ geïnhaï^iHen
iegaen cc» mij\c üan ben €>ptlacï?/op meïïie bepbc pïae tfen btft aïïe Dieutoe algicc boen/ en on£ t'cenemacï baer op
berïaten/ boebDcn Öabe ban £>tate bonben niet raet^
aSeï
ttocc/ fon^tt
ïcgei^cïït
üoo?beeI/ ban
ficfj fiiï"
fonoec ben
pet uptin fijn
te recbtên
Dat geïjouöen
fp fomtijt^bek
te* faem boo? Dit maeï toijber^ alDaer pet aen te bangen.
beeiupt
3£e ï^ertoge ban parma/ Die Deur ïafï ban Den
tt
rectj* gen oen anberen ecnige fcbcrmutfmge bieïben / fïeribe
<6?abe JBiiïemban BaOaugenoecbbatbpBctbugo ïioninft banépangicn bcbeïbabbe omna©3anftrbn
ten.
ben berberen inbaï in ©?ic{Ianb ueïettebe/ en lèpz* te bertreRften / en $ati$ Detoeïu feer benout toa£
flanöboo2 pïonberingc en berobingebeftbermbe. ^e*> ban ben Jtoninli (toant men Daer aï eemgentgöïang
tuijlc €>?abe XDiücni tot Colïum ïacb / toerben baer ©eerben/ ï^onben/ Hatteu/ <£$]$ en jlfêupïen ge* «^
j*atS tïüee^P^nrfbf^>oïöatcubeneeHen genaemtjuüana geten babbe/ ) te ontfetten / i$ Den 17 3juïp «^ 25juf? %ttm
le&o' Sancio de laRotta, en ben anberen Pedro de Mora- friaectroKKen met grote pïaebt/ 5Ö« ^rebier^/ §tb*&n
taim les de Cordua , gebangeu / en bcfcftuïötcïjt aï^ Dat fp
aïïe t'fatnen ingaïJJ{
feïL ban ^c^«ao upt gemaeïit toaren om <©?abe 1B& Ïcbarbier0 / en fijn <8uarbe toaren
na tWB
i^ttft in aïïe? ©?an*
toe gerufï/
en Caffa
f ïutoeeïtoiïïen
Carmojtjn
meeraï^optboo:
betonen/
magnifieentie
fijne
raiejs
be
ïf
'^
ban
^affau
om
te
bjengen
/
't
toeïn
fp
eerfi
ïocbenco?öua bm/ ban na bat fp ter banïiegeb?acbt tuaren/ i^etft
*&> f
lBontignp fijnen 3Lieute= gJJJ,
£eete ban
bP b«ft begemaeht
befen /<©eneracï
SgL eerfïbeboo^Juiiacn Sancio befa(te beuent/gdijn ooft nant
j enHa,iBottc©eït-lBaer?
iSnV
oe bee*
JSi"
fcenpS
footban
Jgabe
^[Jlcin
jïaiTan/
tof tben
ontöooft
boo«^
ocquac^
tictl-

0^?c "aIjembeboojf5.
Pedrofcbap
de Morales
beftenbe'
©er?
bugo
een Capitcpn
geüen foube/
foobat
bp fuUijé
tc U)CÖC k'acfce/ fP 59" bcPoe ontbaïfl / en be ïidjamen
5ijn .Stfijuartiert/ en bebbenalfoïoonnabaertoerKen
ontfangeu.
?ci^ be ^cbanfe of foït ban ïtnobfenburg boï?
mae&ttaag/
rcpfoefjjn€rcenentiena?l!ernbem/
aï=
bwee
ö? peeren
üaben ban ^tate geïtomen maren/
baer bp be Staten ban Hwtrecbt geboeebt en mebe ge?
committeert babbcu ^oncljeer 2Öartbotomeu£banbf
J©dd / ^eere ban jfKaejjbcrgen / en penner <©erart
banïienefTe/ ^cerebanöer ^a.^bn^eUent^bebe
mebe tot 1QcmI)f m nomen ben ^eere ban ïienenburg/
^oban ^auïi en Ï5diniec Caut/betocïhe geburenbe bet
opmaken ban 't boo:f5. #o?tgcfïaDirfjbpfïjn,tfreeï?
ïentie getoeefï toaren/ aïbaec toert geraetfïaccbttnat
men nu berber boomemen en met bet Eeger boen fou?
bc / b'opinien bieïen bibcr^ / ecnige mecuben men fou?
be i^imnicgcn bojberaentaficn cnfientebcbtoingcn/
ban bit ban ben töa&c ban ^ètate febenen baer toe niet
gcfïnt tc 5ijn / bpfonber betoijie ben (6?abe ban
JQaii^bdc nocbalbaer omtrent toa^/ bit men meen?
öc bat ban baer met feïjepben foube fo men pctbo;ber£
tegen bit
Jöimmegen
attenteren.
"vDou
ftf^ctm
bat ban
bieban
ben öabetoilbe
ban ^tate
grote jtoa?
rigïjept maeïitcn om be mibbeïen tebinöentotfuincn
beïcgeringcnobieb/toantbetmaïicnban bittfofl aïfo
fa 't gefïcbte ban be ©panben ^bbt feer beeï ertraojbt?

D'^lba
%&ut pjaebt/
op be maniere
bp marebeerbe
fcbaïït/groot
met
getal ban liöagcnen/
en inbangroten
met ren ïloninhïöK 3Ieger : ik §tb bjicben gcfien
Daer in gefebjeben toerben Dat bPtoag ba-gefeïfebapt
met 12 Regimenten boet -boïu/ óbanJBaïen/ 2 ban
^uptfeben/ 2 Italianen en 2 ban ^pangiaerben/
genomen upt bele Compagnien / boo?t^ met 2500
^aerben/ en 400 €bellupben/ entoagfijnEcgerteeï
boojflen met grof <0efcbut/ llmonitie en©ictuaïie/
pafTerenbe te ^aïïe/ tytft bp aïbaer fijne 23ebebaert
gebaen/ en i^boo#g na©2anferbhgn:epfï/toatbpal*
Daer upt geriebt beeft/ boe bP f^aci)^ ont3et fyeeft/
bocb niet ïjceft toilïen flaen I en boe bP öaer na met
groter stoarigbept ban ben fooning berboïebt 5tjube /
en tocï een berbe part ban fijn boïu berïoren bebbenbe/
fo D002 fieute / armocbe/ bonger afé berf.agcn toefen^
De opberfebepDcn fcbermutfelen/ toeberomin't^e^
DerïanD geraeftt i$i aï't fdbebebiain'tbcrboïgban
Carion in 't bijf bc 23ocuDr£ fefïen ^ccï^ met fijn om*
meffanben taemïijh ïangbefcbJcbcn/ baer ih ben He*
fer toe toijfej 5^ocb moet ift bier noebbermanen boe
Dat cerfr De Itoninh ban ©janhrijn na berfebepben bic?
torien ingenomen bebbenbe De ©oojfleDen ban $n?
rij^/ De J)taD fuïh^ benout tytft gebab batter toeï
ttoaeïf Dupfent Höenfeben bau bonger ffcnbcn in tyit
IBaenbentbD^/ nocijtan^ baDDe De öoninït upt fijne
feer getoonclbae beïeeftbept met ^afpoo?t Daer uptïa?
ten bertreMieu aïïe ^tuDenten ban De Uniberfitept/
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Vervolg der Nederland/è Oorlogen*

©♦otrtttttt/ <^ocïjter£ en fómbcrar/ en ooftöie<6ee*
fïeïtjfte Die toiïben/ en het baer ooubp oocïHuncfcin*
gfti Binnen gaen eenige btctnaïte tot berqtu&uingc boo?
De €beïe ^ufiroirmcn / bie^met tegenfïaenbe nam bc
oiate bagelih£meeu en meer toe/ fö bat in ^eptcmoer bzfe$ 3|acrs» een f&üöbe € ertoe aibaer qttarn te uo=
fïen in geïbe 1440 Itronen/ een Ifënbbefóogge 114.0
tonen / een iBitiüc ïfaber 30a kronen / cri 'ah
ïeanbereroijil'OJigeiüoanïinbtmt naabbenant / fuï«0
bat ïjet fdiecn onmogeïp te #1 bat fo 't langer
11
ïjcuoen nonnen öetben/ toant baerinbïen tijbfonbe
meer
atë
bn'ebnpfent
fteerben
en &fti$/ geflagen
gegeten
toarert
/ bx$ niet
tegcnfïaenöe
bïebcn 5?en gertnefe
nig/ en ïeben aïïe öefê grote artnaebe genoegfacm
gebuïbig/ en menfaeïyer beïc op bc fïraten ban (jonger en ftommer boob bïpben : maer be 43ceftcïijfte
OTapucijnö/ gïcfuptcn cnanberenieHtoeenoiibc^
b:e/ pieDtïttcit fjetboïn öagdijïtgï/ bermaenbenfe tot
ïijtfaemï}cut en fïambaffcg&ept / berfenerbe ï)m be bci^
ïoffinge bene ben ïfrttog ban patina / en bat bc
geene bie binnen bet tijb ftojben ben ^emeï berbicn;
ben/ en in tim §ziml onber fjet getal ber JlBattc*
ïaec£ opgenomen toerben/ecnigc fepben op ben fïocï bat
ficönaefïecnen ^nbit pjefenteren fonbe bie 23ttnnen
berïoffen foube/ anbcreoat<6oö liocö eenen Sloeber
«lacob Clement berruefciten foubc/bic befen berbocmbc
ketter (baer mebe menenbe ben &oning)ban hant fott>
be öeïpen 5 %i be cOcclïcïnue om fjet boïn te meet te a*
nimetert/ namen feïbe be Rapenen in ïjanben / en togen op be toacïjtcn/ en Ijielbcn be toacïjten en pjebifcten
op be toacïjtcn. ©en Carbinaeï €aptanu£ be£ $an£
&nntii$ / eu ben StmuafTabenr be£ ïïoningë ban
&pangien/^on25arnarbijn be$tëenbofa bepïbeiï bage^
ïylig beeïe grote ^lelmoeffen ban geïbe / en bictnaïie onöec befcïjameïe gemeente upt / om befeïbetotfïantba;
fïigïiept te oeïjonben. €pnbeuft Ijeeft $atma te flab
ontfet / en ttoï» feïbe in perfoon ben 1 9 &ept. in $ari$.
Incarnatie ofjder-dicht op h^t ontfet van Parijs.
ALexatider HèrtoCh Van ParMd ontfet Parlh,
Wam kil Was CLoeCk en LoosJehaLende Lef en f rils

fêTot fyeeber berfïant ban 6e jpeanfe faïten ïjeb iU
ï)ter toiïïen op-boegen / boben ïjetgene in in 'tbooifs.
bijfbe SBoeft becï)aeït&eobe/ noeï) eenige 25jieben ban
ben ïfeere la Pree, gefept Tafin , Ue ban baegen be tceren Staten 45entrae](tjp ben iftoning in'tlLeg&'booj
^arij0 tegenbwojbig toa^/ om be#eere Staten ban
alle toebaïïen en gerebiebeniffen te berbjittigen. ©cfen
rjeeft ban ben 14. ^nnijaenbe peeren Staten <0cne<
caeï gefc^eben be naecbolgenbe M iffibe.
UYNE-HEEREN,
■'■^Alsikmijnlaetilefchrijvensaen UE. Mog: af| vaerdigde, dachteik niet eer aenhen tefchrijvenals
| uyt Parijs, door-de wéderkomfte Van mijne Heeren
van NafTau en van S. Aldegoride* maèr de hope die
• den Hertog, du Mayne aen die van der Stadt heeft ge' geven, van hem tefecoureren» heeft hénluydèn refolutiedoen nemen hen noch niet over te geven, en
op dat zijne Majefteyt hem klaerlijck te kennen Joude geven, datzy te vergeefs hier na wachteden, hebbende den vierden defer Maent advertentie gekregen, datdengemeltenHertfcge du* Mayne 4.00 paerden en 3 Regimenten voet- volk uyt hét Nederland
hadde gekregen, endathy met Kanon Chauny wilde
gaen overweldigen , (o vertrok zijne Majefteyt des
anderen daegs, gerefol veert zijnde, hem niet alteenlijk het veroveren van de voornoemde Stad te beletten, maer ook flig te leveren, zo zy malkanderen
in 't Veld rencontreerden , en gebtuykende dien
volgens grote naerftighe
yt, felfs tot twintig mijlen
in eenen dag te marcheren ., zö arriveerde hy des
Donderdags den. zevenden 's middags in 't felve
Dorp; daeruyt den Hertog du Mayne inderhaefté
en met fchande twee uren te voren was vertrocken ,
hebbende door een Edelman van de Armade felfs advertentie gekregen van de komftedesKoninks, en
gink hem verilerken in de Stad Laons > logerende zijn
IV. Deel.
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Armade in de voor-fteden 1 die trier allen vlijt gebarricadeert wierden.
Den Koning; die hem gevolge
was, prefënteerde hem voor de Poorte onder 't Gefchut van de voornoemde Stad met i8ooCuraffiers
en iiooHarquebufierste paerdefwanthy hadde zijn
voet-volk en de refte van zijne Ruyterye voor Parijs
gelaten) en hy bleet daer tot's avonds ten vijf uren ,
Desanderen
en alsdoededehy zijn volk detogertn.
daegs 's morgens vertoonde hy licm wederom terzelverplaetie, enfiende dat daer niet een menfeh meer
uyt quam als des vorigen daegs, en verftaende dac
den Colonel S. Paul des nacht* uyt Laons was vertrocken, omdoorSoiffbnsnaMeaiixtetrecken, om
S. Martin (dat by gebreke van Vivres op 't poindl
ftond van zich over te geven) te reyidailieren , zo
keerde de Koning metalie vlijt, om hem dat re beletten, gclijckhy oockdede, komende In 't wederkeren
den j 4. te defer plaetfe , des anderen daegs dat giftereri
was, fleeg hy te Paerde om hem in de Oorloge relaten vinden , maer weynig is daer uyrgericht , ter oorfakedat die van der Stad hen niet darven bloot geven ,
en onder de gene die uyt quamert zijnderacht, en,
naderhand twintig dood-geilagen, onder anderen een
Capiteyn van eene van de Quarticren van der Stad,
en een van de grootfte rrtutineerders, die de Koning
wel te paffe gevangen dede nemert. Ter zelverure
als zijne Majefteyt weder hier quam , men toonde
hem een Boeksken , te Parijsgedrukt, geintituleert
Nederlage van den Koning van Navarre, voorde
Stad Laons, door den Herroge du Mayne , en hield
in dat den Koning twaelf-honderd man hadde verloren dat
, Mons de la Nouë daer dood was gebleven ,
en dat den Hertog de Longevillefeergequetflzijnde>
was ontkomen , daer uyt kan men afnemen wat
vlijt en boosheyt die booswichen in de voornoemde
Stad gebruyken, om 't volk te abuferen, om hen
in hunne ellendige rebelligheyd te onderhouden ,en te
lijtzamelijker den honger doen lijden, diefeergroot
is, en zodanig, dat volgens d'adverténtien die men
heeft , het niet langer kan lijden of de Stad moet haer
Men heeft den Kobinnen acht dagen overgeven
ning gifteren een Brood gebragt van Haver gemaeckt ,
wegende een pont , dat daer tien ftuy vers koftj en om
hen te meer doen haeftenom tot erkenteniffe te komen, en hen veel vafter en nader té befluy ten, zo
gaet den Koningvan dage te Arnbert Villers logeren,
dat tuffchen S. Denijs en Parijs is , en te Mont-Martre
fuHen enige ftucken gefchut geplant worden, om de
Stad te verderven : Men heeft gifteren een Lackey gekregen ,met B-iieven van den Gouverneur van S. Denijs aendie van Pontoife, daer in hy hem ontbiètydat
zo hy den 1 5 defer Maend, 't welk morgen zal wezen>
niet is gefecoureert en gereviclailiieert,hy gedwongen
zoude wezen hem door höngërs noot over te geven :
Den Hertog du Mayne die advertentie kreeg , dat den
Koning voor Laons was opgebroken,achtendedat het
zelve was gefchiet om den aenflag vanden Colonel de
S. Paul te verhinderen , gink Krefpy, een kleyn S tcde°
ken, belegeren , hy liet het befehieten, en een ftorm lehy wiert afgeflagen met verlies van tuffen
veren maer
:
de 3 en 4.000 Man3én alzo daer in der haeft een gerucht
wiert geftroyt dat den Konink in't keren was,quam de
vreze in Zulker voegen onder zijn volk j dat zy allé in
der yl retireerden , f bekende plaerfen van verfèkering ,
hoé welden Konink verre van daer was. Ditgefchiede
desSondaëgsdHhio,en inde voornoemde Stad commandeerde enen Foncandieregenaemtj dié langen tijd
in U Mog: E. dienft is geweeft>gelijk mede die van Orleans,(om het Krijgsvolk voor Parijs te dóen opbreken
en te doen diverteren) te Velde waren gekomen met
Den MarKanon en Chaudun hadden ingenomen.
fchal d'Aumont is van Pont S. Clou derwaérts aengetrocken,den Heere van S. Luc, Gouverneur van' Brouage , in zijne abfentie aldaer commanderende , die van
Orleans daer van geadVerteert zijnde,om beter te doen;'
geloven dat zy géfint Waren hen weltëdéfenderenj.
verbrandeden alle de voor-fteden , en hen in de Stad
geretireert hebbende , zijn zy aldaér methaör Kanon j
, dietijdinge
befet. Gifteren is hier eenenZ gekomen
z
brengt5'
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Het Achcenrvintigfte Boek*
dat ly
5 3* brengtgen uyt\ trekken

verioeken met compofitie te mo: Maer den voornoemden Heere
Marefchal wilfe't zijner difcretieen genade hebben,
om 300 Burgers van de groo fte rebellen van Orleans
te doen gevangen nemen. Ik hebbe gifteren gefienen
horen lefen de Miffivegefchreven met deergen hand
van mijn Heere den Princed'Ombes, Gouverneur
van Bretagnien, in de welke hy ontbiet , dat hy den
Hartog du Mercure, heeft gefiagen , hebbende hem
van fijne Befte Comp^gnien vernielt, fo van Ruyterye
als voet-volk, in voegen, dat hy hem 't veld heeft
doen ruymen, retirerende met fijn volk in de Steden
die hy in heeft. Mons de Chaftillon is met fijn volk
( . ( > noch nietgearriveert. MonsdeTurennefal wel haeft
met noch andere Troupen volgen,fijne Majefteyc ftaet
makende, in 't uytgaen van defe maendnoch 3500
goede paerden , en zooo man te voet te fullen krijgen?
daer uyt hy na 't overgeven van Parijs, twee goede
Heyr^Legers fal konnen maken, om tefenden tegen
de Sceden, die in hare wederfpannigheyt noch fouden
willen volharden. Siet daer mijne Heeren, alle 't gene
ik voor her tegenwoordige aen U £. E. kan fchrijven,
doende 'tfelvein groten haefte, alfoik wetedacden
brenger defer, die defan tot Diepe toe lal brengen> datelikfal vertrekken. Hier mededefen eyndigende, bidde ik God dac hen believe.
Mine Heeren, &c. Wt het Leger voor Parijs te
feoneife ,den 14. Juny 1 590. Lager itont,U Mog E.
«'eer Ootmoedige en feer onderdanige Dienaer,Ondercekent Vde Taffin , noch lager ftont, Mijne Heeren
van Naffou en van S. Aldegonde houden feer aen om
haer affebey t, maer het fchijnt dat den Koning de felve
te ruggt hout op dat fy hem fijn Intree in Parijs fien
doen , t n daer van aen U E . E. de tijdinge brengen} defe! ve foude.i fijne Maiefteyteen teer aengename fake
doen, (ozyhemop'cfpoedichrteeenigt van de bare
lieten weten, want deielve op 'rhoochfte daer na verlangt. De fuperfcriptie was, aen deStaten Generael en
den Rade van State van de Vereenigde Nederlandfe
Provintien.
JBBlfflbe 3^e boomoembe la Pree tytft ook upt öet 3teger boo?
banu.

tymj$ Den 1 3 ^unn gefcï)?eben aen Den feeere ban #k
a;n"öCnSen%nÈbxït/
$Dbocaetban Den a$
3tanbeban&oï*
«cerc
ïanD/ Daer inïjpbcmbeKïacgfjt/
Dat De Honing
ban# t tijhinge beaamt ban befaae Dec ^eDecïanDen / Deur
Su? rótoc* afê öeuc ï)tm / Dat ïjem Dat tuepnig eere i$ f en
3jöt>0' Dat l)em fuïng fdjaDeïia i$ om De faaen ban De peeren
caetban Staten nictfo tpelte üeerirïjten bp fijne ftëajefïept/
ïenbann'
ooft Dat öpïjem
om De grote
/ Dieniet
in
«oiianb. fóae$t
©|anrirrja$/opïjet
tractemeut
ïjem Dupiten
toegeïept/
ftan ter eeren onDeefjouDei!/ gehjli fijn <èö. upt De ï£ee;
ren ban Mi ffan en IfilcegonDe / Die Doe bp fijn Ifêaje*
fiept toacen / loei foi iDe berfïaen / fcïnjjft boojt Dat De
not ; |V ban De peeren ban iö. lïïbegonDe en ban MP
fuu bp Den Honing/ in töiaetant b?eemt genomen
toerDe / a$ ment nDe Dat Der feïbee foomfïe aïbaee toat
anDrrgtebeDupDenïjaDDe/ jjpïjaööeDact feerDonae*
re2$?iebenafgeflen. <©c 000^5. HfeerebanSUbegon*
De/ ftyijftty! toag ban Den Honing meteen goet 00
ge aen gcfïen getoeefj / en Dat fijne Ifèajefïept beie ban
fjem titelt / en fijnen öitnft tmïDe gebnipaen / fijne
JlBajefleptöabDeijemDoenfcïjenaen óooHroncn/ en
mijn ^eere ban iMfauto eengouDen Vitten ban ge;
ïijfce toeerDe / Ijp bia£ / fcïfêtjft ÖP / baer tegentooo?Dig
getoeefi afêDcnHonmaDen^eereban SGlDegonDe ge
beDen geeft Doo? Cngeïant te pafTcrcn / ten Dien epnue
al£ fip aen De peeren Staten gefetjjenen ïjeeft / en niet
tegenfïaenDc Sp getragt ïjaDDefM) Daer ban teercufc
ren/ fo öaD £p 't uocïjtang moeten beïoben/ etc.
3©p fufien ïjiecnoctj anbere23?ieben banDenbooj^
noemDm ^eere la Pree Doen boïgen/ om beter De #ran*
fe fanen/ Daer De .ï&eDecIanDfe grote gemeenfeïjap meDe
«nhtr Öebben/teoerfiaen.
mm
baniïta'
è^êtt*
«n^ta.
ren <@r«
nerael.

jyiYNE HEEREN,
iTalk hebbe den 14 defer Maend aen U E. E. ge^reven » macr d ^e na Diepen ging , heeft my gemanqueert, en op dat U E E. niet hebben te twijffelen, fo
lende ik hen den fuiven brief, in de welke ik niet foude

konnen veranderen of by vbègëhï anders als dat het beleg van Parijs langer duurt dan men wel meende dac
het doen foude , bly vende de In woonders by hare
hartnekkigheyt, door de hope die den Hartog du Mayne hen noch geeft, van hen te komen ontfetten , en op
dit verwachten , opiniatreren ook die van S. Denijs,
nochtans hout men 't daer voor dat zy 't niet langer
konnen houden, na dat den Hartog du Mayne fo voor
Crefpi is op gebroken, door vreefe van de komfte , en
tegen woord igheyt des Konings, hebbende verftaen
den felven heel geretireert te wefen > is hy de voornoemde Stad weder gaen belegeren , en heeft die met
Compofitie verovert, ten refpe<5te van yder een , de
Capiteynenzijnelksopeenbidè uyt getrokken , en de
Soldaten met een wit ftoksken , bly vende ter difcretie
vanden Marefchal d'Aumonc, de Borgers , fovan OrleansalsChartres en elders^men weet noch niet of hyfe heeft doen hangen Den Koning doet door courier
op courier Mons de Chaftillon haaften, en ik hebbe
Mons de laNouë lelfs horen feggen,dat hy binnen 1 o,of
ia dagen met fchone Troupen volks hier fal wefen.
Mijn Heere den groten Prior is na Au ver ne getrokken
fo om dat hy daer Gouverneur is, als om te volvoeren
dewech-nemingevandeLigue Sietdaer mijneHeeren, alle 't gene ik kan fchrijven, boven den inhout
van mijne andere Miffive,hier mededelen eyndigende
biddeikGod,&c.
Mijne Heeren &c. In 't Leger voor Parijs defen 15
Iunij 1 590. ondertekent I. de Taffin , de fuperlcriptie
was; aen mijne Heeren, mijne Heeren deStaten Generael en van den Rade van State,van de Vereenigde Nederlandfe Provintien.

^aer jijn ueeï meer anbrrc 3S?icben en aDbertentien
aen De^eetcn jbtaten<geho:r.cn / foban Den feïben aï£
ban andere, m onDrt anucren ooit ban 3Untf}oniDe
£>aïp / %$mt ban De f eeren Staten tot Caiig in
©lanfcrtjK
/ Dan fjebbe alten Defe boojfcï)jebenaïtjiec
toifleu brengen.
W^ Rebben in ï)et 15 23oea berïjaeït ï)oe Dat De ©e «o
Cotonei i^ilïjeïm ^ttuvt teraregen ïjeefl ge^ fond
ÖaD ban Den honing/ Siarobu^ ban ^c^otïanD barben ©ijjjj
ban aepjefalien ter fommeban 6800 oguïDen/ üif&p SJJB
PietenDcecDetenafÖteten te jtjnban Dienfïenbplicm nttumt
tenbeboebe ban De peeren Staten «fceneraef geDaen <"«anrtt
meteen^cbot^ öegiment/ en Dat De feoning Dient* lfnS
Ijaïben eenen i&erauït aen De peeren Staten <$enerael ttm$
gefonDenijaDOeom De felbe teinflnueren/ Datfeo?D?e 6«aett
flellenföujen/ om tbootfdötfbm achter toefen te boï* {r*Jg|
Doen/
ofDatbpgcnootfa'eïit
booifcï)^ nmbt
&f WJ
te latenDeDeS&jieben
toe toefen
met fijne confoojtenfouDe
.^tuart
ben
ban Qep^efalien ter erecutie te Doen fleïïen/ en alle t ge* 6jn «Jl
ne De peeren Daer tegen^ ïjaböen geDaen/ en Den Ho* &&
ning Doo? erp?effe <0efantm baDDen Doen bertonen / op m m
Dat De gecommitteerDe erecutie banDeb^febenbanöe* «««*
pjefaïienban De EanDen geDibecteett fouDtn ^»o?Den/ gj^
Datfp in De felbe frjjuioen niettoarengetjouDen/ alfo B«nb/
DeStaten ban ^oïïanD en EeeïanDDenboo?fcb?eben ffojjf
^tuartbaDDenboïDaen ban aneDeDtenfienDieöpacn Jgfa'
oe felbe Staten ïjaDDe geDaen/ enDacDieban^ollauD T
en Eeetenb/ in De boo?fcl)?ebenff4iuïDenniettoarenge*
tjouDen / en Dat W fW pjetcn^ actitermefen niet feor^
De bojDeren Dan ban De gecne Daer meDe ijp geeontrac*
teert haDDe/ en Dat W fuïft^ mofl beefoenen aen De
©?obintien in irjieng Dienfï ÖP & m baöDe ^ttt» 8*W*
ben en opgetebent toa^/ Die bP ongemoiefieert liet/
en öoetoeï De peeren Staten Denöoningbanièrfïo^
Dat D'ereru*
öaD&en
geDaen ban
ïanDfuïfteonDerrecötinge
niet
öep?efaïien
De boo?fcï)2ebcn b^ieben
tieban
toe Wet ter erecutie te fleïlen/ foïjeeftDeboüjfdJieben
^>tuartnocïjtan^ niet nagelaten fijne {^etenfien tegen
be#eeren&taten<$eneraef Der ©ercentgDe $püintimf
en bpfonDer tegen Die ban ^oïïanD en EeelanD te toi je*
ren / ïatenDe ongemoept De ^oomtien met betaeiue i)p
gecontracteert en geDiênt ijaDöe / tuant ul$ Ijp na De^
fen ban Den Honing ban ^cöotïanDgefonDenujaa fti
^mbaffaDe aen Den tionmg ban ^Ènemarften / begaf
^p ïjem boo?t^ in Den Dienfl De^ boo?fe|i?eben Honing^/
ban
en ö«ft Daer Doo? te tpege geb|acl)t DAt Den Honmn
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«o» ban^enanafcfcenfnfïjnfabCHtinben^fare if8c>. aettf reftanten,diehynu etlijke jaren met boogftebezwaëS
iïW oe ^taten <0eneraeï gefcï)?eben tjecfr / batfe ben boo?< niffe en fchaden onberen moeten , eenmael bekomen
imac» fc&eben ^tuatt foube toiïïen contentcren ban fijn mochte,en zich der onwilligheyt, cok dat die uytgegeil
acïjterfcoefen ban fijn gebane bienfïm baet ban ïjn ffpbe ven Zegel en Brieven niet nagekomen met meerder
tl?t)ft afrefteninge te ïjebben onber be ïjanben en ^egel ban be bezwaernifïe niet te beklagen hebben,en hem ten laetl fa*
Staten 43eneraeï/ fonbec bat be Honing toifïe of baet ftentotden voorgemelten van u luyden felis bewilligluc
]n
den wegen te treden i door de hoge nood-druit geen
op lette toat Staten <©encracï fuïïie befcïujjbingen,e.tuact oacn dabben / ban aïfb ^tnatt bc betïjoopte bèta? obrfake gegeven en word.
Dan gy luyden verftandiglijk hebben te bedenken dat
'taten W1,n5e/
ö,t# t,,etaeri
tftjenfiaenöe
\>w
op nieuU>£
ben Honingnieten bequam/
fijne föabenfo beeft
aen* 10 verre gedachter onze Overftezogantfch en geheel
*ree*fet geïjouben om nientoe bjieben ban fabeuc / bie ïju in ï)et ongetrooft blijven,en hem geen billijke contenteringe
boïgcnbe jacc ban tnegentig beeftcecg mettoatfeïjec- en bevredinge wedervaren zoude, dat hy als dan dat
:jöe
geenigewaer toe gyhiydenuexprefTelijkvërfchreveri
, eöer» pet tooojben / in befec na boïgenbec manieren.
hDcn-

en verwillekeurr hebt met der daedgebruykenen vernemen worde , daer uyt veel licht u en den uweh geen
geringe ongelegentheyd ontftaen mogte , die wy vóór
onzen deel veel liever verlenen zien , en u luyden onnemarfeen / ^oojtoegen / bet ©cnben en <0ottcn / geerne
wouden. Waerom wy dannogmaels
«ïÊctoeeïtec Honing / üettog ban ^ïe^toijft / i^oï; Gen. aengunnen
u gefonden,gy woud het daer niet toe komen
flepn/^tojmatn en bec ^itmarfen/^abeban <&h laten,maer zulken wijtlopigheit door goede betalinge
öenburg en 3£elmemjo$.
of ook met andere onfe Overften dienelijk en wel aengeti3me
behandelinge en bevredinge verhoeden laten ,
ffffbe C\ Nzen genadigften goetgunftigert en genadigften
fulks gelijk hec uwe Brieven en Zegelen conform ook
n Den ^-, willen t'uwaerts , Welgeboren , Edele, Erntfefte , roemlijk en aen zich zelfs recht en billijk is , alzo wort
mms Eerbare,Hoog-geleerde,Lievebefondere. Wy willen
u hier mede genadigft niet bergen hoe dat wy niet het gedagter onfer Overften aen u luyden vorder in allen goeden te verdienen zich bevlijtigen , en wy zijn
Kfeen twijffelen gy werden u noch wel te erinnen weten,wat
het tegens u luyden in gunden en genaden te erkennen overbodig. Datum op onfer Veften Kronen? mi w^ ^er te vorcn m 'c Jaer van %9- van wegen des Ernt*^g feilen onzes beitelden Overften en lieven getrouwen
burg, onder onzen Koninklijken fecreet , en onzen toe
unfc Wilhelm Stuarts &c. aen u genadigft in fchriften ge:be
de Regeringe verordenten Rijks Raden handtekenen>
tobta* langen laten, of wy ons nu wel ganfchelijk hadden ver- denaz Aprilis, Anno 1590. en was ondertekent :
o.
^en > gy wurden u zo wel om der zelven onzen genadigften Iaterceflie als ook der billijkheid en uwer Nicobes Haeb, Géorg UofenkranS) ChriftaffelValkendorff.
fchriftelijken uitgegeven verplichtingen halven der
^'opfeïnift toaé ben fl&eï-geboren / <£beïen / €rnt*
maten betoont hebben, datvermelter onzeOverfte fefïen/ <£erbai-e en ^oog-geïeecben/ onjen ïieben uefon*
fich onzer voorfchrift te bekomen , en u luyden ook beten famptïicïjtcn Regenten bec geunieecbe ^tatert
goede betalinge hadde te bedanken hebben mogen. ban JUollanb en Eeïanb<
So werden wy , doch jegenwoordig nochmaels ohderdanigü berichtet5hoedat noch deze onze noch alle des- T\ € §>tatm ban fêoïïano en ^eeïanb om ban btft
wegen hy bevorens aen u luyden verkregen Koninklij- ■L/ queïïinge ontfïagen te mogen toojben/ïjebben booj
ke heerlijke voorfchryvens en anderfins door oorzaken hen feïben goet gebonben fijne Ifèajcfïeptenbe Öijcrhalven aen u gedane befchickingeganfeh en geheel fiaben te onbettieftten / bat fo beïe ïjen aenginït fp-luu^
ntet geprofiteert , maer dat tot Zijnen groten fchade en ben in befcönïben bp be Staten <!5eneraeï rjemaeRtna
nadeel, en tegensalle billijkheit hem fijn welverdiende be pacificatie ban (0ent / nietge§onben sijn / betebt*
en van u luyden genoegfaem zelfs bekende achter ftal- nen baec ban fïjn begrepen in beft naboïgenbe memorie.'
ginbeneetflenfeggenre/ i^ aïïe be tottelb ricnïiït,,
lige betalinge tegens uwe Brieven en Zegelen als noch
onthouden werden,waer beneffens hy ons dan niet al- bat be Staten ban ^oïïanb en Eeeïanb onbet ï)et be? »
leen voor zich zelfs,maer ook door vriendelijke voor- ïcnb ban 3ijn^?inccïgfte <&wtt> Ü-geb öenin€to^„
bede des Deurlugtigften Furften Heeren Jacobs Ko- ïogc ïjebben begeben in ben lare 1^71. tegen^ben,,
ning tot Schotland, onfen vriendelijken lieve Omen , ^crtogebanSMba/ aï^ occnpctenbcöct <6o«bccne*„
Swagers en Broeders , noch vorder onaflatig aengelo- inent 43cncraeï ban bt ^ebeeïanben / ben ^pan^,>
giaerbcncnöaceaböctenten, „
al 7 J pen,dewijlehy immers vermerkte dat genegoedelijke
Voorderinge die hy tot dezer tijd toe om tot den zij<Ön bat be Staten ban aïïe be anbete ^eba'ïanbfeï,
nen te geraken hadde gebru ykt,by u lieden noch roem ^jobinticn geïjouben ïjcöbcn be 3jjbe ban be booj* »
noch plaetfe hebben woude , dat onsgenadigfte gelie^[tem/bat
in ben feïbentotjace
Staten
bantoe.be boo^" »,»
J>pangiactben
ben be3!ace
i ? 76.,
ven woude hem die Reprefalien en arreft daer op gy noembe
luyden u hier te bevorenincas der niet betalinge felfs noembe anbece ^obinticn tien ooft tegen ben ^pan* >,
verplichten befchreven in onze Rijken en ftromen te giaetben tn JBapenen begeben ïjebben / fvül\$ bat t>it ,',
vergunnen en teconfenterenomzijn onthouden geld bubcreïbc©panben5ijnbecftïaertgetoo^ben. »
en betalinge aen den uwen te mogen verhalen , Of wy
Utem/ bat 't feïbe gebacn 3tjnbc/be pacificatie ban 3>
nu wel op gedachte des Konings tot Schotland L. voor <©cnt gemaeftt i^ / in be tneïfte conttaïjenten toacen /, >
haren Rijks Onderzaten en Colonellen vriendelijk be ^elaten/€beïen en ^teben ban23?abanb/©ïacn?»
voorbede ook wegen gemeltes onzes Overften getrou- beten/ ^cton^ / ^enegou / Hiïïe / ^ouap / (Ö^cbieg/ „
wen dienfte die hy ons altijd gedaen en geleiftet, en karnen / #oo?nift / Hnttccïjt en «ïEecöeïen / afë te? »
voortaen wel leiften kan , zal en wil , in zulken zijnen pjercntctenbe be Staten <6enetaeïbec boo?f5 3tan- ,>
regtmatigen aenzoeken hem niet gaerne ongeholpen benteceenue/ en fijne pjineeï. ^reeïï. enbe^taten^
zoude laten,engy luyden in aenfienigegyin uweuyt- ban ï^oïïanb en Eeeïanb met ïjun geaftbcieetbetec,,
,>
gegeven Brieven en Zegelen daer toe uytdruckelijk er- anbete 3|jben.
't^oo^ Renïiftöat bn be feïbe pacificatie WttU»
boden en verfchreven hebben , udeszo welte weyniger te beklagen hadden. So hebben wy doch gelijke cuï$bj.bij.biij. gefhpnlcect ijsbat bie ban ^oïïanö,,
welu uyt genadigfter toeverfïgt dat gy luyden ten laet- en ^eeïanb metbe geairocieeebepïaetrentotabfoïut,,
ften die billijkheyd eenmael bedenken en tegemoete (6oubecnement ban fijne J^inceï.Cjcceïï. fonben blij- „
voeren zullen , voor goet aengefien u nochmaels gena- beninaHenfaften gefepareect ban be anbete ^obin-»
digft hier mede te verfoeken dat gy onzes Overften tien / geïijft fn ten feïben tijbe ban be fiacificatie ma^ ,,
lange gehatte gedult eenmael willen behertigen, en in ren/ tertijb toebe^>pangiaerbenen bjeembeKngen „
gunftigerbetrachtinge der getrouwen dienfte, zo hy berbjeben/ be ^ibiïegien/ ©jnïjeben ften gerefïi^ „
gedurende zijne beftellinge geleiftet, niet zo ganfeh en tueect / en be Eanbcn in bccfeucrtBent gefïeït jijnbe/,,
geheel te rugge houden.maer die ordre ftellen teneyn- anbete bnbeoBenetaïe ©etgabctingebanbe jkaten,,
dehy zijne na uwe eygen bekenteniffe wel verdiende ban aïïe be pjobmtien foube bjefen geo?bonneett.
»
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€n tot een notoir en ebiöcnt tenen bat bie ban $ok ,,
*, ^tem/bat be boorf5. Staten ban$3?abant/©ïaen
,, bcrcn/ttcncgoutocn/ 2Crton& (|c. aï£ De Staten <6e ïanben Eeïanb nopt Rebben bjiïïcn töijïien ban be ,,
„ rntac] ban be Bcrccnigbe Jjrbccïanbcn na beboo^. boo?f5.feparatie: fo Rebben fa in 'ttractaetmetfijn,,
„ pacificatie / boïu ban (ï^ojïoge aengenomen / bc feïbe ï^oogïjept ben hertog ban ^injon gemaent / gefïipn^ ,,
,>üctacït / bc ^tcöcn baer iwcbc befet I eenige fóafteeïen ïeertDat ^oïlanb en Eeïanb /fnïïen bïijben aï£ bie bja-3,
• , ingenomen/ai Den ^panjacebcn ^orïogc aengcbaen ren / fo in 't fïuït ban be töeïigie aï^ anöcifmt^.
%\\e bjeïïte faïten fa notoirïtjïi enpnbïijïicïijït5ijn„
,, Rebben.
geïjanbeï
t/bat een pegeïijft Daer ban nenniffe ïjeeft ge? ,,
s , 'Ju bet boegen bat beïc Compagnicn ban Ifoïïaub
3, euEecïauD/ fijne boo?f5. £>rmccl. ^reeïï. en be feïbe ïjab / ennamentïtjK ben Coïoneï ^>tuart en anbere,,
„ siaubcu gebient nebben/ bp Die ban ïPolïaub en Eet- «ïTapitepnen ban be J>cöotfe natie / Die in ^oïïanD en »
„ ïauö / ban öaren eeb en öienfï ontfïagcn/ en contente? Eeïanb gebient ïjebben / ban ben feïben bienfï ontfïa?,,
„ment gebaen sijube/ ïjen brgeben Ijcbbcnmbicnftc gen en gecontenteert 3ijnbe/ï)cn in nieubjen Dienfi ban ,,
,rban be Staten «©encracï / ban bc todhe fa nieutoe De Staten <6eneraeï Rebben begeben.
<®ie ooïi toeï Rebben getoetcn bat bie ban ï|oïïanb ,>
,, Commiffic ontvangen enïjcnümbeucebgcbaen/cn in
en
Eeïanb / ïjate boïït apart geïjouoen / en betaïinge „
33 ïjaren bienfT geb;upkt 3tjn / afë boomamenjft ben fe
,, ïoucï{#eutp ^aïfouc/metbcïc^cïjstfeCompagnien. apart gebaen ïjebben/afë bageïijï^ met benïnpben mi> »
ïiterenbe / en k feïbe boo? ogen fienbei
„'t^ooaftcuuju bat beboo^. Staten <aenecae!
3£>e ^tatert <6eneraeï Der ©ereenigbe jfècberïanbcn /
,3 fidj in 't beginfeï ban ben ^arc 1577 ïjenlunbeu qcfc
,, -pareert / en Die ban l^oiïanb en Eeïanb apart gejjari? aï^ ook be Staten ban i^oïïanb en Eeïanb / ïjebben be
3, oeïc ïjebben met 35gii San ban 3ofmmjnl en bat fa ïiioningï. ilöajefïeit ban ^enemarfeen en fijne JÜSaje?
,3 met ben fcïüen fcücr ciccooit tjebbcn gemaeut tot fïcyt£ Öijr ilaben / genoegfaem confbmi be boo?f5.
ütiemorieonberricöt nopenbe be geïegentïjepb ban De
33 $&ütcl)c in #amme / neuaeiiit ïjet omitoig <£bict.
pL?ctenfe
fcïjnïb ban Den Coïonei ^>tuart / fa Dat fa
,3 ^onber bat fijn boojfs. Prtnrcï. &ïtd\ of be &ta*
,, ten ban ïfoïïanb en Ecianb en ïjare geafTociertbc Daer boojt^ ban Den feïben ongemoepD gebïeben 5(jn/ tot Der
„ iuïjcbbcu geconfentcert: Jiöaer cpuSclua baer tcgen£ tijD toe Dat De boo?ft. étnart Daer na toeDerom in
^cïjotïanD genomen 5ijnbe / ïjp ban Den feïben ïioning
„geptoreftcert
>, Stem / bat fa be betaïinge ban bc ïafïen bu 't feïbe aï^ öe^ fe\f$ flmbafTaDenr aen De peeren Staten <©e?
„&xt ban be Staten vöeneiacï gcfïeït/bupteri bic ban neraeï gefonben' iggetoeefï/ in ben jare 1593. ten toeï*
,, i>oïïanb en Eeïanb ïjebben betaeït.
iientijbe ïjp ooïi fijne epgen fancn bojberenbe/ met De
,, Bteml öatfpïupbcnöeboorf3. ^on^an Rebben peeren Staten dBeneraeï Da* ©ereenigDe ^cDerïanDen
„geaccepteertafé 43oubcrncuc <©cneraeï ban be $e? geaccouibeerti^ boo? 56000 gniDen op termijnen te be?
(Fol.}
„ berïanben/ fuïu£ bic ban l^oUanb en Eeïanb ïjem niet taïen / fo ter geïegenber pïaetfen faï berïjaeït toerben*
3}ïiïiant)ier niet toeï booj bpgaenfefeermi^berfïant
,, ïjebben begceten te acccpteien.
3, gjtcm / bat faïnjtiben gemaeftt Rebben fefter Unie / en qne|ïieontflaantu|Tcljen Den «3?abeban Cuïenbo^g
ter eenre/ en De peeren Staten ban
„baer in bie ban §oIïaub en Eeïanb ook niet 313'n bere3ijben/ Daer tipt ïjeerïtommenDe/Ötrecïjtteran*
Dat De<6?abe
„ getoeefï.
j, 9jtem / bat faïuuöen baer na tcgen£ 3£on 3lan in ban Cuïenbojg / om te binben (jet onber^oub ber %&
bicanten in De ^tat en BlanDe ban Cuïenbojg / aïïe De £*&«
33 <®orïogc getreben 3ijn.
,, Sftem / öat fa ben <£ett£-ïfertoge Ifêattïjia^afê geefieïijfte en gebenefïcieerDe goeDeren in fijne Suti^Dtc? «"^
,3 4$ouberneur (tëcneracï baube c®eberïanbenfjebben tie geïegen (Daer onDer beïe en bcrfcïjepDen goeDeren «SSf*
,3 aengenomen/fouber Die ban ^oïïanb en Eeïanb baer toaren/ Den peeren ^enenenCapiteuïoban^nDe- omfi»
33 ober te roepen/bie 't feïbe ooft niet goet ïjebben gebon? IKnnfler t'Hptrecöt eompeterenDe) Deben aenfïaen en tufty.
incorporeren. ®e peeren Staten ban Hptrecïjt Dit niet ;i|?"
,3 ben/ of ober 't feïbe ooft niet gefïaen of getoeefïjijn.
, , 3E>at bie ban ^oïïanb en Eeïanb ïjare <èebcputeec? toeïnemenDe/ ïjebben aen Den 4B?abeboojnoemttoee? &m
„be bp be boojf5. <0eneraïe Staten Rebben gefonben focht / en ïjem b^ienDeïp betmaent / Datèp ban fuïae ban
33 aïïecnïijft om te ïjebben boïboening ban be pacificatie onbeïjoo?ïijRe^?oceburen fouöe geïiebentebefïfïeren: JJ^f
33 ban <6eut / en rcfïitutie ban be ^tbiïegien en gereed maeraïfo ïjp Die£ niet tegenfïaenDeDaerbpbïeefperfi? te&
flercnDe/ jijn De Staten Daer ober ïtïacïjtig gebaïïen be u«
a,tigïjebcnban't!anb.
„<&at bie ban Jfolïanb en Eeïanb/ betfoeïjt 5ijnDe aen De peeren Staten <©eneraeï en öabeban^tate/ «^n
„ban bc Staten «Senecaeï om öenïtipbenteaffif!eren
beeïmeer 3toa? eo?8,
\jict teuptbertoaeïjten
bemeraenDeen Dattoaren
bebjcïhe toeï
en mconbenient
33 tegen ^on ^jan en ben ^pangiaerben/öenïupben be* rigïjeDen
/ ïjeu*
>,ïooft en toegcflacn ïjebben 25 ©enbeïen ïtnecïjten ben tot berfcöepDen tijöen aen Den boo?fcïj?eben (6?abe
33 en ïjonbect i^uutcren / bie fa tot ïjaren epgen nofïcn banCuïenbo?g gefcö?eben/ en ïjemtoclccnf!eïiïiber*
,,onbeLno"u
maent
Daerban
banUpttecïjt
te Defjfïecen/
Dep?efcntat
iebn
Staten
geDaen/onDer
33 5|tem/ bcn,bvtaeït
ïjebben boben/enafrcHeni
Dien apartngegegebenl
geïjouDen E)cbben.
De <6ar De
banDat3pt
ebreDen
„nifocnen ban De ^teDen en JrtecateniniïoïïanDen toaren De fafte bp brienbeïijfte communicatie of bp com?
„ Eeïanb en geaffocieerbe ^teben/en De feïbe aparte be? promifTe boor onpartijbige arbptcr^ of reeïjterg te Doen
,3 talinge en afreiieninge gegeben.
bcfïicïjtenof Deciberen. 5^ocö be ï|eere <0?abe 't feïbe
3, Sïtem / Rebben boben Dien ooft onDerïjonben aïïe De (fo 't feïjeen) m De toinD fïaenDe / Ijeeft öaecom
fïjn
„ ^cïjepen ban ^ojïoge / Die fa ban geïijfte ooft apart boomemen niet afgeïaten / toaerom öet Capitteïbanboo??
„betaeït ïjebben.
fcïjjeben berfoeöt ïjebben ban De Staten ban optreedt
,3 jèonDet Dat De Staten <©eneraeï met be betaïinge
Dat fa be feïjabe ïjenïupben bp bert d&rabe t'onrecöt aen?
aaofafrefteninge ban ïjet boojf3. boïft ban (©ojiiogete gebaen
/ fouben mogen berïjaïen op be goeberen ban
}3iDater of teEanbe gebient ïj^benbe tot ïajleban ben feïben <©|abe / toeïft berfoeft geobtineert ïjebbenbe/
„ïloïïanb en Eeeïanb/ ïjenïupben eenicöfïn^ ïjebben entoiïïenbe't feïbe erpïoicteren / ïj^bcn bc 23oL:geren
33gemoept.
33 Cn ïjebben be Staten ban ^oïïanb en Eeïanb / fo ban Cuïenborg (ïjoe toeï 't ïjaer niet aen en ging) ïjaer
De J©apenen begeben / 't 5p upt ïjaer feïben / oft fo
a,toanneer fa bp De boo?f5. Staten oBeneraeïberfocïjt in
meeft te prefumecen ï^ Door ïafi oft pcrfuafïe ban Den
33 3jjngetoccf!/ toeïeenige meerDerfecour^/ ofeenige <(^rabe/ en ïjebben be erpïoieteut^ en ïjaer affifïenten
» mibbeïen/ben feïben geaccojöccct/ en op ïjaer accepta? nietaïïeen gccefïfïeert / macr ooft feptcïifteerfïaengc?
»• tie/gepjejleert / fonber pjejnbitie / noeïjtan^ ban ïjare grepen/ enbaeronber gefeïjotén/ eu'tcrpïoictbeïct/
baer upt meerber ougemaft outfiacn i^ / en noeïj boröer
boo|f5.
ept: m'aer
faï
niet
bebonben
toojben
a,33 bat
fa ingerecïjtigïj
eenige gemccnfcöa
p ban De ïafïen ban De 00?? ontfïacnfoube ïjebben/ bocïjbe OBebeputcecbe ban De
peeren Staten ban Uptrecgt / ïjebben baer tegen uut
33 ïogemet Den feïben Staten 43eneraeï 3ijn getreben.
3,#berfuift£ ïjebben be feïbe Staten (Seneraeïbe gegeben en boen $ubïiceren bit naboïgenbc ^ïaccaet.
„ acnnemmge ban ïjet lïrijg£-boïft / betaïinge en afre*
a> ftcninge/m Ijarcn bienftc gemeeft5ijnbe gebaen/fonber F\ E Gedeputeerde van de Staten 'sLands vanUy, ?> Die ban ^oïïanD en EeïanD Daec ober te roepen.
*^* trecht,doen te weten eencn yegelikenaAlfodifferent
fekere
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different verrefen is tuflchen de voorfr. Staten ter
eenre > en den Grave van Cuylenborg ter anderen
xijden , ter caufe van 't welke de voorgenoemde
iriaan Grave hem onlanks onderftaen heeft boven d'aenhou
■&&?, dinge van de Burgeren en Inwoonderen van de Stad en
utsecDe
platte Landen van Uitrecht, byhem tot verfcheyden
ia De
UÏCIl
tijden in voorgaende Jaren gedaen, de goederen die ee>taren
nige van de Capittelen alhier t'Uitrecht in 't Land van
ïantf
C
uylenburg leggende hebben^y zijne authoriteyE-Üaui
teHjken
aen te ilaen,niet tegenftaende hy by de Hecren
iitGenerale Staten en Raden van Staten totmeerroael
cflt/
ernftelijk en ook by ons vriendelijk vermaent en vercape z-ogt is daer van te willen deiïfteren , onder prefentatie
»tn
by onsgedaen,dat wy tevreden waren de fake by vrien■gelift
delijke communicatie of by compromifTe door onpar.iiica
tijdige Arbiters of Rechters te doen beflechten of decideren. Gebruykende alz.o den voorfz. Grave recht van
ban
Reprefalien jegens den genen ,die de zaken niet aen en
W*& gaen , nochte daer mede te doen hebben , 't welk is teuu! of gens allc recnc redenen en billijkheyd. En dat over
iulks die van de voorfz. Capittelen aen ons over 't
i.a en voorfz. geweld klagtig gevallen zijn , verzoekende dat
itu wy henluyden daer tegens zouden willen voorfien met
attvu behoorlijke provifie. So is 't dat na dien
wy in kracht
van de nadere Unie hier op ge-employeert hadden de
affiilentie van de Heeren Generale Staten , als onze
Bondgenoten, en dat den vooriz. Grave haerluyden en
ook de Heeren Raden van Staten goede geliefte en authorireytverfmadende, evenwel met zijn voornemen
geprocedeert heeft. Sozijn wy veroorzaekt geworden
tot belchermeniiTevan de Onderdanen en Ingezetenen
dezer Landen 3 die van de voornoemde Capittelen toe
te laten, de fchade henluyden by den voornoemden
Grave t'onrecht aengedaen , op de goederen van den
zei ven Grave weder te mogen verhalen , en zo de Burgers van Cuylenburg haer de voorfz. zake (die haer
geeniins aengink) boven recht en redenen mede bemoeyt, haer in wapenen begeven, en de voorfz. Capittelen neffensden genen , die van onzent wegen gecommitteert waren om de zelve in het doen van 't voorfz.
exploic"t t'affifteren , datehjk niet alleen geretïfteert ,
maer ook fey telijk eerft aengegrepen en daer onder gefchoten hebben. Sulks dat daer door eenig ongemak
is, en noch meer ontftaen zal mogen. So hebbende
voornoemde Gedeputeerden by defen een yegelijk wel
willen waerfchouwen dat zy haer wachten van inde
Staden t Land van Cuylenburg te gaen, te handelen
of trafiqueren , in wat maniere het zy , want zo zy daer
over aen gehouden, gearrefteert, bekommert of anderiinsaen hareperfonen of goederen befchadigt worden,
de voornoemde Staten hen nietgedenken daer van te
vryen. Aldus gedaen t'Uitrecht op den 2 1 Julij 1 590.
Onderftont gelchreven , Ter ordonnantie van mijne
voornoemde Heeren Gedeputeerden ?slands van Uitrecht, Ondertekent, G. de Ledenberg. Onderftont
gefchreven, Gepubliceert van 't Stadhuys t'Uitrecht
op den 2a Julij 1590. met affiftentie van Ir.Laurens
van Nyhoffij Subft. Schout, en eenige andere van de
Magiftraet en Gerechte aldaer , na voorgaende Klokluydinge voor den gemenen volke. By my Deurwaerder; Ondertekent, C. van Mijnde».

T> <e Djsnce J!fèaHtitiu£ ban $affauto bergabect
±y ïjeööeiTöe een aïenn aiegec tocï booten ban ge* 532
feïjut/ mmiiticenaïïenoot-bntft/ ïjceftïjem üi^ep- %a
tcmbcr fcïfs peifooncïp te ©eïbe bf geben /en ïjeeffc ben £0?t/n
24£>eptcr.iBer be£ boo(Mnibbaeg{$ omtrent tien nu- |S«
ren bei-ent ïjct#o?ten $up£ te ^eniert / baer bateïift op fijn
ïjet gefetjut booj gepïant / en baee op gefcöoten 011 J*JIh»
tuentnoo feïjoten/ fonbec feer grote fc^abe üi be Wal %awm
gebaen te Ijchbtn/ Ijeuuen beüelegerbe't felbeopgege-- ingcno?
ben / en #1 baee af getogen / fijn €jcceHentte §etft m%
baer bp pioürfïc opgeïept tfefligï) ^>oïbaten ban
f£öanctf0
be fEetë»
<6uarbe / baer na 1^ fijn <ï£rcellentie getogen boo^fijne
^cöantfe^eï^-ïjout/ ïeggenbe op bc pafTagie/ foöatöout«cn
men met geen fdeerbe-bofti be^tuinter^ npt^abanb SSemf*
obera".c
moc(jtHomjecdïentic
op^cu^öe
ennocl)naben
€>eIberl[
anb pafje; *««•
ïef!en September
toaern Doojfijn<!5
ren/
baer een bccïbdïjt: te paerde nr te boet booj gefonben
tyceft I üie ban be £>cïjanfe Rebben ïjaec obergegeben
fonbec 't gefeïjut te berbjacïjten / baer na i£ Üjn €&
ceüentie booj Crebeeeur (ïeggenbe op be 3&itfe) geaoi ^«
men/ en Ijet gefcïjiitbaerbbo? gepïant ïjebbenbe/ en 3F°?t
J"öe"
/ i$ fi,n^)c#
gefeïpten
Vuarengeïegen
of bier boïce£
na battec
ïjcbuciis
baer teopboren
©aenkibiie£>oïbaten
ïjet
be / imtgetcoehen met ïjacr boïïe gelueer. i|et êup£ te teiimtte
l^ebel i^ Daer na ooit opgegeben aen fijn <£reeïïenti ?S}e*
fonbec befcöieten / en 5jjn met ïjaet toapenen baec upte net
getogen / baer 3ijn ttuee tjaïbe «Tanong op Cccbeceuc / %av§ te
en een op 't i|up£ te i^emert behomen. ©o:bcc^ i£ ^"' ,ry
ter men *
^>cï)anfe
fïecïie
boo? bebeït
€cceïïenti
fijn
e getogen
gemaeïit
aïbaec
banll&an£
ttit be<6?abe
ifcube/
tjabbeom25?ebamebete benainuen/ enljoebieï befch Itepöc
fetec
be feec fiecn toa^ / i^ ï)P baefï bebbjongen tjaec ben elf;
ben <Bttotyi$ obec te geben,
.fijn 4BX»
&i in ^céellentie fo goebe boo^tgang ïjebbenbe / ïjeeft te^mk
fjet uoïfe boo^t gefonben na be &tebe ban .^teenbecgen/ Sj§f*
en ïjebben
bie ben i)tn
15 <^ctobec'£nacï)t£befïoten
enbeïegert/
en
eenige ©aenbeïen bicï)t onbec
be^tab
begraben/ Den 16 toecbe ïjet gefeïjutupt be^cljepen
te 3lanoe geb^agt / en baec boo? gepïant / be <6ou*
berneuc beifeere ban €copfepïge toa^ baec te bocen
nptgetogen naben^abebanjikngbeït/ en meenbe
met een beeï feeonc^ baec tnebec binnen te nomen / maec
Hm toeg |)em afrjefneben jijnbe/ en ïjet gefeïjut baa*
boo> gepïant / en aïïeenïiu ttoee feïjoten baec op gefeïjo*
ten sijnDc / toaten fp baec binnen tmifïig / bjant be
Sergeant Ifèajoj (toefenbe een JBaïe) en \ni\bt onbec
IjetCommanbementban ben ©cnbjicï) niet ffeen/ en
Den 33enb2icö toefenDe een 5^uptfec / ïnübe niet ge==
coinnianbccrt toefen ban ben ^ecgeant .ffl^ajoj / fuïc
Dat fp te raöc tucrben De ^>tcDe obec te geben / en baec
trocuen 200 ^oïbaten npt met ïjaec getueec / baec
toaecn^oo
geïtomenop't
i6cubccneuc/ ê>oIbaten
om baer binnen
te treeftenbecfoeïiban
: maec aïfo ben
bc* ffiiJJ'
aP %n
feïbc ban be ïïttpteeijc ban fijn «Öceeïïentiegcfïupt tocc;
Den / fo jijn befeibe op 't Jtuitë te Il^oubje getogen / baec
na
ïjeeft fijn a2cceHentienoct)be^>cïiantfc
te ^ofcnbaeï
ingenomen/
enöeeftfijn^cceÏÏentieboo^ïjetBlegec/
becbeeït binnen Reegen op Eoom / 35?eba / ^eu^ben
en baer ontrent/ om fto^bjeberombpeente feonnen
bergabccen / bit geïcgentljcpt fu\h$ bccepfeïjenbe / mib?
beïectijb tna^ fijn <£ceciïcntie meninge om ecn.^ na
Uptccdjt en^ber-HTeï terepfen/ in fijn nieuoBous
becnementcn / om aïbaec eenige #|bje te öeïpen fïeïïen
tot cenbjaeïjt bienenbe / betrjijle (bpfonbec t'Öptcecïjt )
gcote oneenigöepb toa^ in ïjet flufe ban be töeïigte / ge^

««Bjccei»
Sjjj.°n
öe
^c&a»?
jj "*
SS

JDat öiec op boojt£ geboïgt $ / a$ namentïofe öoe
eenige 2$ucgeten en goederen ban <£npïenbucgbp nia^
nia-e ban töepjcfaïicn tot Mitrecijtaengcöoubeii/ oe
petfoncn/ folBannen aï£ ©^outoen / op ïfafenbecg
fetjnöe beg &tab£ gebannenifTe) geïogeert/ be goebecen
lijn top baa*
in 't 2 1 23oeh
bjeebec beeïjaeï
gebaen
op bebecf fïaenbe / ten obcrfïaen ban £>cï)out en $ant Rebben/
en ban'
tec geiegenbec
pïaetfentoebec
bojbec
bec^
toerïiopec£ becftocjjt fijn/ en toat üit$ mecraenuïeeft /ïjet l)aelfuHenboen.
feïbe fuïlen top tec geïcgen&er pïaetfe behalen.
3B>cn 27 ^ugnfli ?BnnD 1590. i$ be $au£ ^>ictti^ mt
be
bijfbe/ na bat ï)p eenige maenben hcanïi gelegen pau^
Byvoeglel des Auteurs :
MAer alzo bevonden hebbe, dat trk-dsze kleyne vonke zo ïjabiie/ bcfa*J©ercltobcr
ïeben/ befenlDau^fept men è>\tveé
groten twift is gerefen, dat men daer mede, als men liet
bat bie ban tornen beeïgoetg gebaen \yizft( biaecom j!ööffl
alles verhalen fbude,met al de circumftantien,by na een kley n be
öomepnen jjem een 23eeïb in fijn ïcbai XydS^tw opge?
Boek af ibude befchrij ven;het welk ik hebbe onnodig geacht,
dewijle de faken al langen tijd geduurt hebbende,ey ndelijk in ceeïjt in 't Capitolium met befer mfeciptie.
der minne fijn verdragen ; hebbe daerom goet gevonden het
Sixto V. Pont. Max.ob quietem publictm comprejfa Sicariofelve achter weeg en verfterven te laten,dan de felve queftie op
te halen,en oorfaek te geven van eenige vernieuwinge,byfon- rum exnlimquelicentiajrejtitutamiAnnonainopiamfubltva"
der , wefèndegeen queftie die de Generaliteyt van de Pro vin- /tamfJrbtm EdtpcijSiVijs^ua dutfu i/lujiratum. S. P. ^R..
vmcien aenging.
)I
ZfZ 3
Dat

be tiöfbe
^x\^
opge8
secjt,
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Het achtentwintigste Boek.
Dat is:

^ït 25eeïb öeeft ben öaeb en ïjet ©om ban öomen/
&irto bc bijfoe oppecfïc 2$ifiTcljop (Datig#au£)Qm
ïjet ïjecftelïen ban begemeenerufte/ beDtoongenïjeb*
benbebe moettoiïligïjept ban be cobec£ enbanbiten /
en be beeïieïjtinge ban ïjet gebeft bec Etjf-tocïjt en ïjet
betciccenbcc .^taD met €immecagicn/ fïcaten/ en
toatec-ïepbinge boen op:ecïjten.
(Fol. 9)
Ba 3Ï)n D00D toecbe fijn ^eeïb of fïatue ban ïjet
boïft in cenen opzaec toebecom om becbegetoomen/
SBeelün en na bat Den opjoec gefïifï toag / i$ baec een €>|bonnrtcM
nantie of decreet geniaeïit aïbt$ ïupbenDe / Die in een
w attlte Miibmn jlcen geïjoutoen in 't inftbmcn ban 't CapifljaCöooö
tülium, aïbaee gêflelt toect.
bet ge
5; quisfve privatusfive Magiftratum gerens de exflruenfracten. da vivo Potttifici Statua > mentïonem facere au fit , legïtima
S.P.^Ji. deer et o -i in perpetuum infamis <&> püblicorum
munei uwexpersefie, M.D.XC. Menfe Auguslo.
Dat is:

»etfcon 3Jnbien pemant fn pacticuïïec of in I&agifïeaet
Tsl™ 5tjnbe/ getoacïj Dctf maften ban Den $au£bp fijn ïe?
fa " ben een 25ceïD op te ceeïjten/ faï boo? een toetteliju
©aufen ©eccect ban ben fóaeb en 't boïft ban töomen booj
fipöaec aïtocrê infaem / en incapabel ban alle pnblpe$!mp=
Sn" ten^efen
bèeftïaect
optccö*
#au£toerDen
ïjaDDe /ben1 590.
fïoeïinbanICugufto.
Öomen befeten brjf
ren. gfacen/ bier JfèaenDcn / en D*ie Dagen/ entoa£out
febentig jaren/ na fijn boob uïeefDen&toelbacerenDe
aeïjtien Dagen.
3jn Defe£ $m$ pïaetfe meet bp be fóarDinaïen gefto*
ïirBa* fen ben 1 5 ^eptembec gioan 25aptifïe Cafïaneu£ / Die
tocrr 7 Öem bcbe noemen ütbant$ be febenbe/ban ben ttoeDen
52J*
bag na fijne beclüefmgeftranft gemogen 5ijuDe/ #ïjp
Den 17 September obeeïeben.
5fn btfc$ $au£ pïaetfe toectnagcotenttoifïonbec
nu? De
«4- \OStt ben toacbinalcn/epubeïijft generen Bieoïat$ £>fronba*
ti$ ban iManen/ ïiacbinaeïban temona ben 5 december 15 5)0. en lizt fieïj noemen <0?egojiu^ be 14-.
jaerbnef51311.aufen in'tïebengein hitgeflojben
Wbu$
toeefï
/ baec3ijnöee
ban ttoee
%$e $au$ §>irri$ toag feec onmatig in feïjattinge ge?
*§cSat
toeefr / en öebe in 't eetfïe jaec fijng $au£Dom$ m Set
fóatfceï ban o5ngeïenbo?g inbetoacingeopïeggeneen
te 0öf'
S>iïioen
goubgeen/ IRiïioen
in 't tttmbpjaee
fïjn£/ ^au^bom^
De.
ïjp
baee noclj
leggen
en in be bne hebe
ïefie

aen
bienfï-fcïjnïbige
/ entóa^onbecteRent/fajfr
D. ïjenïimbec
V. Cöomherc
©an be Ifêagifïcaten
bec^tab <§{£
Eepben om begcootacïjtbaecgepb ban Eipfïug/ ïjebben «coo?n»
bp opcnbace^ubïicatie ben 1 8#ctobec 1 590 becnïaect/ ö"1'»"
bat fp be ©ebicatie befe^ 23ocR^hen^ baec ban ben tij* Jf„ aro
teï$ / $?oce£ ban'tïietter-bobenenbtoangbec Con- toeyiieti
fcientien/^c. geenfin^ toefïonben noeïj abbopeecben/aï^ gcnfl|n«
ïjenbaec aen boenbe noeïj eec noeïj bjienbfeïjap/nocij ffi Jg
toeï-gcbaïïen/ nocöeenigenbienfi/ berbeffen in ütftk 'tmu
be publicatie feer öoog be gcote geïeectïjept ban ben J"^
boojfs.
Eipfiu^/
en ben bienfi
ttie ïjpbatbe fj;
Knibecfïtept
/w
baen ïjabbe
/ bccïiïaccnbe
bo?becj£
toeï mogen ge^
lij. K"
ötoau.
ben Dat ïjace25ojgecen Die upt nieu^gierigljept 't boojf3. bet
23oen£hcn
ban "Coomïjertfouben
begeren te ïcfen/ en m%™fc.
baec
in fo becï
goebeucenquaïijïibefïeDenaï^Coom*
8e.
Öect gebacn ïjabbe in 't maften / bat fp fi\ïïi$ toeï moeïjs loof^ .fa,
ten hjben/
fo ïangeen 'ttoecbe
feïbe ban
toegen beii|oge€>bccgn/jei
ïjept
niet fpeciaïijïi
becboben/ban
becmaenben fc
üj
Defeïbe bat fp baer tegen foubcn ïefen ïjctöcerïp ge? smSt?
fclj?ifte Eipfp tegen ïjet famcu£ ïibeï ban Coomïject ^an
gemaeftt/^c.
'
Hipfïu^bieïjemtotbiec
tijt toe gebepnil ïjabbe/ be Jgg»
en lae<0ecefomieecoe ïïeïigie toe te fïaen / ïjabbe niet tegen- *saent«
f!aenbeDefc|)ubïicatiebaec
aen geen genoegfaem con- ftcaet
-JJ*
tentement/
toantïjoetoeï Coomöectaïeentoijïetijt^
fïcïieïp getoeeft toa^/ foberfïonb ï)P aï^ bat Defeïbe nan
ebentoeïbeflg toa^ tegen ïjem berber te fcïjjfjtoen op befe JfÖ*8
materie/en
fïcïjgeïatenbc
aï^oföpboojeénlilepnetijt
JS J? '
toilbe
bcrtreMien
na ïjet bab
ban ïjet &pa om fijne ge* openbo.
fontïjeuD toilïe/fo $ ÏJP ^^» baec boo^t^ gecepfï na23?a- te f ÜM>
banb/ en ïjeeft
mebe berbo?gen
opcntïiijfc ïjabbe
betoontgeboubai/
fijne te*-c££ff.
bepnfïljepb
/ üie ÏJPbaec
fo ïange
öeivibe
en batbaec
fijnban
gemoeb
feec becbetoa^banbefiantbafïig' ©etoou
ïjepb
ïjpttoeeBoehengefcïjjeben
ïjabbe/ ÖP wr/n2
ïjeeft ooïi baec na baer fijn pennc geoffert aen De ïiebe wenfi/ I
Ifcoutoe te ^aïïc / en ïjem in aïie£ getoont bat ïjp in ïjet norö
ïjerteïjabbe
toa^ geïjeeï
^>pam^/en
mettec ïjecten
é& &JJ*
ïigie
toegeDaen
gctoeefl.noptCoomïject
op fijnbe fiefe
nw&
bebbz geniaeïit ïjebbcnbe tegen Slipfiu^ eenige no?te toeiae#
^Hnnotatien
ïjet in33oefc
ban Eipfiu^(bie
fijne €&
Ja""»
genamen na tegen
fijn boob
bc3tatijnfe
fpjaïie ïjebben
boen Sl/noA
obecfetten/ en in bmïi uptgegeben) S^naeenfieftte 'rfeibe
3£epbe»/]
ban omtrent acïjt toeïien binnen bcc <©oube ben 29^ aöbop/
tobec 1590 obeeïeben/ en i^ aïbaec in be gcote te= S&i
he omtrent boo? ïjet Cïjoo,? begraben / flaenbe op fijn ne
öcc
ttest
en offert
be
ban
cöjaft
(geïijït
men fien
macïj jbit opfcïjn'ft / by Üenbjitt »an
3Uebe
9taucenf5.
^piegeï
gemaent.

jaren noeïj topt Uöiïioencn/ Dat i? t'famenbijf HSiïioe^
nen/of
Dirk Falkertfzoon Coornhart.
en rtoubbefc^au^
ïjeb iïi nietmet^c.&.$ieta©at magtoeïbenmogt
3icferfeggen:filber
bebenaen.
Nu ruft
Noch fticht
^en eigent berlfeeren Staten (iBeneraeï^oacöim
3oacs
Diens luft
Zijn dicht
^teï öf be$ioninginne ban €ngeïanb/i^ in bejlKaenb
ttSaent
Envreuchd'
GefchrijfF
ban De ban <0ctobee binnen Honben oberïeben / fonber ïiinbe*
Wasdeuchd'
Maer'tlijfF
igecren ren acïjtec te ïaten/fijnell^ebutoe btiit ïjem een ïjecrïpe
En 't waer
Hier bleeft
graten begractfeniffe/ en na bat fpaïïeljarefaKenaïbaer toeï
Hoezwaer
God heefc
«Bene*
rad in ïjabbe befeïjift t/en fojge geb jagen bat öaec mang ^apie^
'tOockviel
De Ziel.
«Enge* ren toeï betoaert toacen / i^ fp baer mebe in ben ïf age in
lanb
Sterft in OBober XXIX. M.D.XC.
ïf oïïanb genomen / en etïijHeiaren baec na gefïojben.
otietle»
öen.
3£e feec geïeecbe en becmaerbe ^ufïu^ Slipfiu^ / <^en boojfc^ebcn Coomïject toa£ ban geboomte ban
^ofefTo? in be ^ifïocien inbeünibecfïteutbec£>tab Sïmfïecbam/ en een IKan ban gcoot becfïanDenbe»
atepben/ ïj^benbe in b?nKÏatenuptgaenfe^25oeïien
ïange öp^>ecce^arenbetoijïe
fencce/ boeïj
in fijn tijb
b^bbei^aeeïem
getoeefï
ïjem
0CDP/becï)P&tab
ban be f oïitie / toaec in Ijp ïiepfec / Üoningen en $?in* taci^
fiïS cen boojfeïjjijftom na te ïjeecfeïjappen / enobecmit^ inben^ace 156^ met be faïteban be^eete ban 2D?ebecobetoat te beeïe gemoept ïjabbe/ en Dat ïjp ban De
befeïbeÉipfiu^inïjetbiecbe23oeR
Slïïif»
fo? oec
ïjanbeït ban eene öeïige aïïeen toe tein'tbarbeCapittcï
ïatcn in een ïnjae/ &tab£ toegen ooft tot becfcïjepDeu maïcnbpDeng?in=
Üifto»en fo ïjceft ^irït ©oïcïtectfs. Coomïjert baec een 25oea£
cc ban (©?angicn^.5t<ï3.toa^ getoeefï/ fotocctïjp
tien
fnbe
ïien
tegen
gefeïjjeben
/
en
ïjet
contcacie
gefuflineect
/
en
illniber»
Doo? ïafïe ban Den ^ectog ban »a/ tegen De M'
fitept
'tfeïbe25oeu£uen gebebiceect aen be IBagifïcaetban bilegien bec ^tab ï^aeeïem (ttit De<©becïjeptcnl^aï
bec
3lepben/ïjeeftooït 'tfelbemetparticuïiece^ieben ge-- gifïcatetiDecfeïbec |>taD ïn Defe tijDnictDojfïenboo^
fonben
aen 25nrgermeefïeren/^cï)epenen en èaben Der ff aen/ Dooj'tonfïcjjt ban De €pcannije ban De^feïfe
êtab
3lepöen ^tab ©ojbjectjt en anbere^teben ban ^oïïanb/fcïj?D- fêectoge) uptï|aecïcm gefjaelt en gebangen gebjoeïjt in
geeft
fön #0 bciiDe 't feïbe geDaen te ïjebben / om toectj te nemen be ben $f age / aïtoaec ïjp ïangen tijD op De boo?-|poo?te ïn
toefenbe / en bat pecicule fijn^ ïeben^ gebangen geïjouDen i$ getoeefï / in
liïicain $mt cc3ernifje Daer upt te beDucïjtcn
öjur niet aïïeen boo? befc ©ereenigbej^eberïanben/maer oofe be gebanfteniffe fïttenOe/en ïjem Doo^ boo?gaenDe goeDe
upt. booj ©janhrijïi/Cngeïanb/ en aïïe €uangeïifcïje ^in- ftennifje ban De ïd?ocuceuc OBenccacï becgunt 3tjnDe
een /fcïjnjbenbe booste in be feïbe iBiffïbe bat ïjp niet fenne/ 3Inct en #ampiec /ïjeeft aïDaec in gtftfüiftccn
anberjg ban be feïbe en begeert / ban bat be onnofèïïjept öijme gemaeftt een ComeDie ban Lief en Leet, Het lof
ïrefcljermt/en boo? ïjem bat bc trouïjepb/arbepb en «of! van de gevankenifïè , feftee DifC0lir£ Dat ïjp nocmbc
Compas der ru de , in J&ofa/ svaememinge der gedach1 Defec fijner toeïbaeb / niet met ongunft beïooiit toecbe / I
ten,
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen,-

ten, en eenige anDfreEiebefterig en fiefetepnen : maec
aïfo ï)P ïjem fuïftiö ïjabbe bccanttooojt Dat ïjp ban De
öoo^|)oojteïo£geïatcn/en Den ï^agcbooj gebanftenifle
geo^Donneect toctDe: totrrt ïjp Daetnagetoaecfcïjout/
Dattecfcïj?ijben ban ^mtTeïtoaé genomen/ Dat men
IjcmtoeDetin gebaufteniffe fouDe fleïïen / i^ïjpfeftcetcïiït upt Den lïanbc gebïucïjt / ï)em begebeuDe inDen
SLanDeban Weef/ aftoafc ïjp Ücm bcïjóïpenfijnftofï
toon met #lact-fnijDen in fóopee / ftcijgeube gcnoccï) te
Doen ban #hïïip£ <6aïïc/ Die 't feïbe banïjcmgcïeeet
fjaDoe/ ïjoe toeï be feïbe ppip£<£aïïeatéDatgefïabig
oefenenbe/ bttct mcefïet baec in toa£ getoo?Dcnaï£
tojnhect / nabecïjanD a$ Die ban ïf oïïanD ïjace B:p*
ïjepD opentïift DefenDeerDen tegen Den ï^ettog ban %h
ba / De ^>pangiaecDen en anDcce b?eembeïingcn / rê ïjp
in Den %m 1572 toebccom in ï|oïïanD (fijn©abcc=
ïanD) gcftomcn / en i$ £>ectctar$ ban De peeren Staten ban ïfoïïanD gctoojben/ Dan $ 't feïbe niet lange ge*
bïeben/ boojbemocttoïïïigïjept en D?e pgcmcnten ban
Den<£;mbebanDec IDacït/ ïfcecebanaiume/ cnDec
feïbecCapitcpncn en jöolbatèn/ op tocïftet£ïebenen
onbeïjootfijftcc ïjanbeïingen tegen be^ngcfetenen Deiplatte lanDcn / ïjp Doo/ïafïe ban De feïbe peeren M>t&
tenaïom 3'nfojmatie genomen ïjaDDe/ Die ïjem Daec
obecb^cpcïjben'tïeben te benemen/ beeïjaïbenïjptoe'
Detomu'ptöet 3tanD betttocftenté/ fcïj?ijbenbeaenbe
peeren Staten ban ïfoïïanD fijne IBeefïet^ / De oo?faRetoaeromïjpbeetogen toag. 3£aec na'tEanDinbe*
ter o^Dje (Dooj ïjetgoeD beïeut Dc£$?incenban €>mven tot
in 't EanD
ÖP toebccom aïtoacc
/ i£ geftomen/
jijnDe
dim) gebjacïjt Dec
j|accïcmmct
tooon
ïjpficï)aï£
ikotari£mftiïïjepttoagetnetenbe / maecnabecïjantin
ttoifïgceaefttsijnbe met eenige $?ebicantcn/ öecft ÖP
eenige 2$oerften£ ban fijn geboden uptgegebcn/ ooft
tot ttoeemaeï toe opentïift tegen eenige Dec fcïbcc gebifputten / Docïjsjjn De feïbe Wputatien tot geen epnDe
gebjacïjt/ maec opgefeïjort : 3£aec na tot "®e\ft met
Dec tooon gegacn 3tjnbe ten ïjupfe ban ïiomeïi£3CD'i'
aenfê. 23oomgacct/ om in fliïtc te toefen/ enaïDacc
ten Jjaec te ülijben om op te maften feeeftete Loei communes,bp ïjem ttpt Den 23pbeï becgaDect / Detoeïfte ïjp

fjiïjen/ fcfjjeefïjp/ nimmermecc ban eenige miftjani
beïinge tegen (jet gemeen befïe foube ftonnen obectup*
gen/ bat fp ooft be bifputatien bieïjp tegen be^jebiftantcn ïjaöbe geboubeu / toacen gefeftict ten becfoëften
becpjebicantenfeïf^/ en met betoüïinge be^ p?ineen
ban <©cagnien en bec ^eecen ^tntcn ban ^oïïanb/
fuïft^batïjp necgen^ integeu^ öetllanb nocï) ooft te>
gen De iBïaccaten Dec iöfeecen ^taten net ïjaDbe geDaen
nocïjgeïjaubeït/ maec Dat Die ban ^eïft 5tjuen pee?
foon aïïcen om 't beïeben 5tjnbec confeientien / ban baec
ïjabbcn
Doenbccanttooo?Dinge
gaen / ^ecjjaïbenban5ijncn
ïju't genenaine
ïjp ïjeeft
bec^
mogen tot
geDaen
ïjaDDe / (|c. 23snneü Dec OBouDe teonenDe / ïjeeft ïjp
Jet23ocftrften tegen Den boömocmbenfjpfiumupfc=
gegeben/ maec toant eenige ban fijne goeDe biienben
oojDcelDcn Dat I)P nuttec toeeft fotiDe ftonnen Doen / Dan
ttoifï-fr|jjiftcu upt te geben / Daec Dooj ï)p beeï onDanftg
en fyact$ op fijnen ïjaïfe ïjeeftgcïjaeït/ tybbm ïjem De

Uptgegebcn / met Den tltUÏ ban Naem-fcherm , tegen de ondaet tot Delf aen hem betoont den 3 Octo-

contributien niet konneh opbrengen, dat de trafïiken
verminderen, en defelve vandeordinarisftromen en
Rivieren grootelijks gediverteert , en confequentelijk
den ftaet defer Landen gekrenkt, en de middelen toe
betalinge van het volck van Oorloge te Lande en te
Water dienende , den Landen ontogen worden, de publijke autoritey t gevioleerc wort,de nageburePrincen,
Heeren én Republijken , jegens defe Landen toe
ónwille verwekt worden , en veele andere onbehoorlijke faken tot nadeel van den welftand en verèeninge
defer Landen, en de vriendfehap die wy met alle
vrienden en goede nageburen verftaen te houden geZ z, 4
plogeria
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feïbe gebcben Dat ÖP De Paraphrafis Erafmi in c&eDec*

Dupt^ foube obecfetten/ geïijftïjpDie bp DecïjanD ge*
nomen ïjeeft geïjaD / Daec in ïjp ooft aï feecbeecegeïto*
men3ijnDe/ pceft Die Dooj fijne D00D niet ftomienboï*
epnDen / en ïjoe toeï ïjp fcfeeen een fttaf man ban gcfig*
te te'mtfen / i$ ^P«ödjtan^ cenfcccbnenDeïijftmau
3tjn£ omgaen^ gelitieeft. '©en gcïeecDen Joh. Ifacius
Pontanus , gcDenftt 5ijnDec in 5ijne i|ifïocifcïje be*
fcïj?ijbingeDec
feec toijt
becoemDe
ttoopfraD
Dam / m 3ijn ttoceDe
25oeft
/ in öet 28
fóapïtteï "jtmfïec^
/ aïDaec
ïjpö^m fïeït onoec Detceffeïijfte bectnaecbe l^annen
ban 2Cinf?ecDam / en p^ijfï ïjem Dat ïjp De ^untfe €a*
ïe becbetett / en becfcïjepDen obccfettingen ban De befte
4??ieftfc en Hatijnfe^utïjeucen geDaen ïjeeft ingoebe
uptgeïefcn^uptfetooojDen/ ïjoetoeï ïjpïjcmcecfï aï£
ïjp omtcent 40 3|aec ouD toa£(icftïjebbebecfïaen -$t
of 3 3 Siaec) tot be flubie en goeDe Honflen begebcn
ïjabbe/^c.

3£en 16 ^eptembeeïjebben oc ^ccccn Staten €>z*
necacï bec ©eceenigbe £fèebeeïanben bit naboïgenbe
|)ïaceaet boen beeftonbigen / baec bu fetjecpeïijft becbo*
Den tooien be fcöaben / ongecegeïtfieben en en ejcceflén
DiebpDenbóïfteban<££o?logein Dienfïe ban De boo?f5.
Staten toefenDe/ geDaen tooien/ fo toeï te ïtoec aï^ te
banïangetÖanDcii
omtten't ojDjegebjacïjtïjaDDe/Dooj
DettigSIatcntijtébetga* ïanDe / fo binnen De ©eceenigDe HanDen / aï^ in De
Dect/ Docïjmgeen bedank
Dien Defeïbe foei* en baecröbft buptcn en binnen'^ Eanb£ aenpaïenDe i^abuce en ^eutcaïe EanDen. 3|et ^ïac^
in bctfcïjcpDcn 25oefcen en #ampiccen t'famen ge^ cact toa^ ïupDenDe aï£ boïgt :
fyacïjtenbeefïcoptonbctïjemïagen/ in opp te b^en* T'"\ E Staten Generael der Vereenigde Nederlanden ,
■*< Allen
den genen die defe fullen fien ofte horen
gen en te fïeïïcn/ aïfoï)P mecube 't feïbe een nut toceft lefen,
Saluyc.
te gijn / Dat nicmant feïjabeïijft mogt toefen / maec
Alfo verfcheyde klachten dagelijks gedaen worden , (jJKji
toant ïjp 't feïbe tot ^accïem / baec ïjp beeï te Doen
en beeohtïebigt toa£ / niet uonoe te toegc béngen / dat niet regenftaende het volk van Oorloge in dienfte tse
ban tot ^eïff eenigen tijDt getoeefï 5tjnDe / toerDe defer Landen wefende, fo eenpaerlijk en redelijk be- Staten
Öem op Den 3 ©ctobeci588. bp ttoee öoepDjaget^ raclt wort,als ons eenigfins mogelijk is3de felvehen on- ^?tc'
boo^geïefen feftec gcfcïj^ifle / baec bp ïjem beïafl toicct / derftaen
contrarie onle verfcheyden voorgaende Or- Bfnjjc
binnen 24 uutcn upt be ^tabt te gaen / op feftere donnantienenPlaccaten vele fchaden t ongeregelthe- onqttt*
ffraffe / fonbec bat men tjem feoppe ban (nUi gefcï)?ift den en excefferi te Water en te Lande, fobinnende 8f!fÖc»
toiïbe geben/ beeïjaïben ï)p op bec DacD aen 25urge^
c|"ef^rf
nagebure ban
in dete aenpalehde
Landen als
fiee
doen, te infringeren
Landen
vrienden en Neutrale
meefier^ fig bp gefcï)?ifte Daee öbet beftïaegDe / bee* Vereenigde
fogtteDcnte toeten / of Dat men öem in regte fotiDe onfe Saulvegarden gegeven denDorpen,plaetfen en In- ?rM&»
ontfangen/ aïbaccïip fijne goeDcn name metbeïjoo^ gefeterien onder des Vyands ge weid fittende , niet te- JJJ ^J'
ïijfte en geoojïof De miDöeïcn foube mogen betanttoooj* genftaendè fyluyden den tauxdaer opfygefteltzijn, ©«ree*
Den/ Dan aïfo öp geen anttooo?Deb£ gefcl)?ifte fteeeg beulen,te beletten bet inkomen en uytvaren der goe- nistie
anDer£ Dan bp monDe / Dat ftn Daec geen 23o^gec toa£ / deren in defe Landen komende, of op de felve gedefti- j^JJ.neert wefende, en uyt deïelveop vyanden of andere ajg ^e
en Datïjp öem na'tgefcïmftc foube öebben te ecguïe. Landen met onfe confent varen, en voorts verfcheyde aenya*
ten/ i|j)pómmeccDetonïufï tcmijDen ban Daec bec^
tcoeften riaDec «éouDe/ aïtoacc ïjp tot befeïjecminge
,enö56u,
in*tuytrijden
n re plegen
Landen hare j^Tgic.
wort dat de platte enuytlopen:
Waér uyt veroorfaekt
ban fijnen naem een ftïqm Hpoïogia ïjeeft in Djuft ongeregelthede
bris 1 588. ^accinucöpöcmbeftïaegt / Dat men Bern
/ en bebonDen toeï ba*DienD
toefenDe een/ goet$aitiot
ÉanDfaet
geen ceeïjt noeïj ^uilitit I Die men ooft

geenquaeb-bocnDccjs toepgect/ tot<®élffl}ttft toiïïen
laten genieten/ maec Dat ïjp Parte in audita nog ge*
ïjoo^ / nocï) ftenniffe bah acnftïagt / nöcïj ban öepmelij6e to^oegec^ Ijabbc mogen bectoecbèn/ toaec om ïjp fept
genoobfaeftt te 5tjn / 3ijnen goeDcn name niet met ïange
moepten en ftofien ban ^jocciTen/ baec in fpïupben öem
fouben obectoegen / tocttelnft te becauttooöjben / toant

Het Achtentwintigfte Boek.
plogeti , alles jegens onfc goede meyninge en intentie.
waer in tot dienfte deicr Landen en denlngefetenen der fel ver tot behoorlijk contentement van de nagebure Princen, Heeren, en Republijken,en tot verfekeringe van den reyfenden Koopman , en vorderinge
van de Commercien tever(ien:SO IS'T,datdatwy
by deliberatie van de Raden van State der voorfz. Landen ,boven de voorgaende Ordonnantien by ons hier
op uytgtgeven,van nieus geordonneert en geftatueert
hebben , ordonneren en ftatueren by defen :
In den eerften interdiceren en verbieden wy wel
fcherpelij k alle het volk van Oorloge , te Paerde en te
Voete , te Water ot te Lande , op onfe beftellingeen
commifïie dienende, en alle anderen van wat natie,
qualiteyt, of conditie diezijn, eenige perfonen of hare
goederen,roerende oi onroerende,in Steden of in platte Landen onder ons gebied , protectie of Sauvegarde
fictende,noch deonderfaten van eenige Princen, Heeren of Republijken,met defe Landen in vriendfehap of
Neutralite wetende , te befchadigen, verongelijken, of
overlaft te doen in eeniger manieren.
Insgelijks verbieden wy deielven wel expreflelijk hen
te vervorderen eenig letfel of empechement te doen
aende Schepen, ofKoopmanfchappen, 't zy eetwaren,
orandere,uyt,ofin deVereenigde Landen varende over
de dromen , rivieren , zeegaten, en andere pafTagien te
Lande ofte water , maer bevelen de felve vry en onbehindert( voldaen hebbende de Ordonnantien enLijften
by ons op 't ftuk van de Convoyen en Licenten gemaekt) te laten pafferen , fonder hem yetafteeyfehen,
of af te nemen in eeniger manieren.
Interdiceren voorts den felven, eenige perfonen,
Schepen, of goederen komende, of gemunt hebbende
op defe Vereenigde Nederlanden, of uyt defelve op vyandenof nageburen Landen varende onderwegen in
vyanden of in nagebure LaHden varende na de plaetfen
die daer gedeftineert zijn) op de rivieren of anderiïnts
aen te rantfen, t'ovcrvallen , befchadigen, of beletten in hare reyfe.
En alfo jegens de voorfz. poin&en contrarie onfe
goede meyninge en intentie hier voortijds verfcheyden
exceffen en ongeregeltheden geperprerteert zijn door
het inordentlijk uytlópen der Ruytcren en Soldaten,
en anderen onder den felven fchuylende , die hen voor
Soldaten defer Landen uy tgeven,en nochtansniet zijn:
So bevelen wy wel expreffelijk by defen dat geen
Krijgfluydente paerde en te voete,te water of te lande
dienende, of anderen metof fonderconfentvan haren
Overften of Capiteynen, op de platte Landen, of op de
rivieren, ftromen of wateren , toteenige exploidten
onder dexel van de vyanden afbreuk te doen, of anderfints fullen trecken, in minder getal als vijf-en-twintig,
geleyt by een Capiteyn , Luytenant, Vendrich, Sergiant, ofCorporael, enmet eenpas-cedullevanden
Overften of Capiteyn , commanderende ter plaetfen
daer defelve fullen uit trecken , ten ware een of twee te
famen uitgefonden worden alleenlik om kondfehappen. En fullen de Ofïicieri die met de Krijgfluyden uyt
gefonden worden , gehouden wefen by den felven te
bly ven tor dat iy wederom fullen wefen gekeert in haer
guarnifoen,en te verantwoorden de daden en mifdaden
van hun Soldaten, en alle exceffen te doen ftraffen , op
pene dat men 't felve aen haer eygen perfonen , befoldinge, en goederen fal verhalen.
En indien yemand defe onfe Ordonnantie of eenig
poindt van dien bevonden wort gecontravenieert te
hebben : Soo ordonneren wydat defelve exemplaerlik fal worden geftraft. Indien 't felve op de wateren, of
aen de perfonen en goederen gefcheept zijnde isgefchiet, binnen of buytende Vereenigde Landen , by
kenniffe van den Heere Admirael Generael of denCollegie van de Admiraliteyt in den quartiere daer 't felve
gebeuren zal, of by preventie by den Collegien van de
Gecommitteerde Raden van de Staten van de Provinciën daer in fulks gebeurt, of de plaetfevanhetfeyt
naeft: gelegen. En indien fulks te Lande gefchiet, by
die van den Raden van State, of by preventie by den
Collegien van den Gecommitteerde Raden van de
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Staten van de Provintie daer in fulx gebeurt» of de
plaetfe van het feyt naeft gelegen. Welken wy refpeétivelijk geordonneert en bevolen hebben , Ordonneren en bevelen by defen , indien het exces , empefchement of de exactien gedaen zijn by eenige particuliere
Provinciën, Steden, Collegien, of neringen, dat fy defelve condemneren in alle de koften , fchaden en intereften , die de Koopluyden of Schippers by het empefcheren en verhinderen in hare pafTagien of andere
goeden luyden geleden hebben , en daerenboven vierfchat te reftitueren , van 't gene fy uyt eygene authoriteyt van den ielven genomen fullen hebben , daer van
de Koopluyden, Schippers en andere heure afgenomen penningen en goederen boven de koften en ïnte*reften , fullen worden gereft itueert , en de andere drye
vierendeelen fullen blyven tot profijt van degemeene
fake voor't intereft't welk men teLandedeur dufdanigé
exceffen, verbinderinge en abuien islijdende. En falde
executie gedaen worden by aenhoudinge van perfonen
en goederen van de ielve Provincie, Steden of Collegien, en verkopinge van de felve goederen. En indie^i
de fauten gedaen zijn by eenige Krijgs-Overften , Capiteynen, of ander volck van Oorloge te Water oftp
Lande dienende, of anderen. Willen wy dat fy defelve
fullen condemneren en ftraffen capitalijk aenlijfen (**!•«>
goed als vyanden van de gémeenebeite , en perturba?teurs van de gemene ruftè en dat uit hare goederen de
geintereffeerde fullen worden gecontenteert fo verre
die ftrecken mogen.
Ordonnerende wel expreffelik , dat in alle gefchillea
die ter oorfaken van de contraventie van defe onfe Ordonnantie gemoveeit fullen worden, fommierlik fal
worden geprocedeert, of dat anders by ons of den Raed
van State defelve gefchillen fullen worden ge-evoceert
en getermineert , tot kofte van de gene die daer van de
kenniffe heeft begonft te nemen. Die ook boy en dien
in aliulken muitten fullen worden gecondemneert3
als wy of den Raden van State fullen arbitreren.
En ten eynde 't inhouden defer alom mach wordeai
onderhouden, endecontraventeursvan dien geftraft
na behoren : So ontbieden en verföeken wy den Staten,
en Gouverneurs van de refpedtive Provintien> beveleja
allen Collegien van Raden , Officieren en Magiftrateii
van d« Steden , en platten Landen', allen Krijgs-OverftenKapiteynen,
,
en ander vojk van Oorloge in onièn
dienfte wefende , te Water en té Lande, te Paerde en te
voete , en allen anderen die 't felve eenigfints aengaett
mach , dat fy t'allen tijden fo veel in haer vermogen fal
zijn: en des verfocht en geboden zijnde, felfs, enby
haer onderhebbendeKrijgs-luyden
aiïifterenjin't
executeren
en volbrengen van defe fullen
onie Ordonnantie,
by alfulke wegen als by ons , den Raed van State , of by
den voorfz. Admirael en Collegien van de Admiraliteyt refpedive geordonneert fal worden, op gelijkepene.En op dat niemant van den inhouden defer ignorantie en pretendere, of onwetenfehap daer af hebbe , ontbieden wy en bevelen wel fcherpelik onfenlievencn
feer beminden , denStaten,Stad-houdersof Gedeputeerde Raden van de Provintien refpeótive, van Gelderland enGraeffchap Zutphen, Holland,Zeland,Uytrecht, Vriefland en Ovcr-YfTel,en allen anderen Juftïcieren, Officieren en Dienaren des verfocht zijnde, dat
fy defe onfe Ordonnantie alom doen kondigen, uytroepen en publiceren, daer men gewoonlik is publicatien te doen : Procederende tegens den overtreders
van dien, tot den penen en amenden hier boven verhaelt, fonder eenige gunfte , faveur of diflïmulatie ter
contrarien. En tot beter onderhoudinge van defen, defelve publicatie alle vier maenden te renoveren, fonder
eenige andere laft daer op van ons te verwachten. Want,
wy't felve tot dienfte van den Lande alfo bevonden
hebben te behoren. Gegeven in 's Gravenhage den a6
Septembris,vijftienhondert tnegentig. Geparapheerr
C.Amjma "t- Onderftont, uyt bevel van mijne Heeren
de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden
Ter relatie van den Raed van State der fel ver.

€>nöa;teïient.

G. vanZuyfen*
ÖE
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Vervols: der Necterlandfe Oorloeen.

€ §?ince en Staten ban 3tuuft ïjebben in befe tijb
ïjate <&ebeputecrben gefonben aen be Staten <©eneraeï / fcïagenbe ober Den moct-miïïc ba ^oïbatcn
ban De ©erecnigbe <töeberïanben / bc Staten <0enc*
cacï ïjen om feftere confïbecatiert gerenbopeert ïje&bcnöc
aen ben ïlabe bart £tate / ïjcMien öèfdöe ïjaec op ben
1 3 <©ctob:i£ gegeben bcfe antmoojbe.
„3£ie ban ben Ï5abe ban £>tatc banbeBacenigbe
SHnt*
)0?oe
!nöe „ jèebecïanben / ïjebbenbe nabec gcabbifeert ober 't ge*
,, ne ïjen \$ geccmonfïrcat boo,j be <©ebeputcecbcn ban
acö
:.n
„ ben $£hicm en Staten ban 3£upft I en confibcrcrcn*
, care „ be bat be feïbe 3marigïjcpb maften ban geen affifïcntie
ic©et>
ufgöe ,, of fuppo^t te boen aen bè £>pangiaetben / gesmorene
, titet> „©panbennictaïlecii ban befe: maec ooft ban De na*
ibenl „bncigeltanben/ ïjebben grote tmijfeïinge en fnfpitic
1 11 öen
jitace „barteenigefecretè inteïïigentie/ en batbengemelben
*ra< » $?ince boïgcné ïjet gemecne gerucïjtc en opinie / Wh
nttan] j,ftebanïangctijbgctoeefïi^ennocl)i^/ irtBtigueen
ipfi
„©ecbonb i£ met ben Honing ban^pahgien en fijne
„ abïjetenteu / fcïfê geconfibereertbeactcnbanfêojU'
IB*
„ïïtept en betentie ban pïaetfen en goebecen tocbeïjo„ renbe be 3fnmoonba£ en (©nbetfaten ban be ©ecee*
„ nigbe $ jobintien / en anbecen / ïjottbenbe be jpartijen
„ ban be Staten/of fïcï) gemoept ïjebbenbe met be <0o^
„ïogeban ïtoïen/ en bat bpmegenbanconfifcatie of
„aenïjaïinge / fcïfë na ï)ct 3too?t gemaeftt met be
„ ^mbaflabeu^ be$ £. fóijr en ïjet bjebee geoen ban be
„pïaetfen en goebecen tocbeïjorenbebe #?incen enbe
,><©nbecfatcn ban ïjet feïbe tënft. &uïr batmen om
„'t Htijgg-boïft ban be boojfs. 3iigeurgte accommo*
„ beten en te onbaïjouben ïjet geïjeeïe 3lanb ban 3lupft
en bebojben / gemeeftt in 't
afgegeten
,,'gcfïabig
„ bóojnoembcfiet3Lanb
geïjeeïe Regimenten booj be Migue
„maïöengeïicïjt en onbcrïjouben / enbacrbïijbcntot
,, ïafï ban be arme fjngefetenen. ^aer-cn=bo\3cnbat
„menbecfïaetbatSe Momenten platten Eanöe ban
„Hupcft/ contribueren tot betaïinge ban be fouïbpe
„ ban 't Hcijg£-boïft ber boo?f5. 3Ugeiit£. €n bat men
„ in ben boojf5.5tanbe ban Slüpft tegen bic ban bc fóeïi*
„gie pjocebeect niet aïlccnïijft met ertremcrigcur in
„ confojmite ban be 3jnquifitie ban gmangicn : jRtèaet
„ooft tegen be £>oïDatcn ban befen SLanbe/ met aïïe
» tojeetïjepb en fonbec fo^mc ban giufïitic ; baer ter con^
„ trarie be^oïbaten bcr b|»aubcn/blijben/nict aïïeenïijft
„ ongef ïtaft ban 't getoeïb/ cbrrïatl/moojben en anbere
„ fcöanbaïcufe acten bp ï)cn geperpetreert / maer too^
„ ben baer en bobcn gcfupojreert en gefaborifeert. ^cc=
>,ï)aïbenuiet tcgen^aenbemenaïtoo^i^ genegen gc^
„ toeeff / geïijft men nocï) ^ om aïïe goebe co^refponben„ tie/gebuuifcfjap met ben boomoembenllanbe en %&
„ öefetenen ban Itunft t'onberöoubc n / en iiic ban befer
„ 5tjbe na ïjeur bermogen ban aïïe fcöabe te bebjijben en
„ te piefecbcrtn : noeïjtan^ ter oojfafte ban bc boo $ ber^
„ ïjaelbe rebenen / en ten acnflen ban be (^ractaten ge;
„ ttiaeftt tnfTctjcn be ^oog-gemeïte peeren ^tatcn©c=
jriteraeï / en anbere grote fijmcen en potentaten / no*
3)penbe()etfe|atenbebirectiëbanbe<©o?ïogc/ fo fton^
,> nen bk ban ben fiabe ban ^>tateniet p?ompteïp en
„ tot befer inftantie abfoïuteïijft refoïberen / ober be re*
a monfïrarttie ban be boo^. <6ebeputeerbe / maer fou»
,j benï)cnboo?t^ nabcr op aïïe^ informeren. €n bcbin*
5>benbebatmen ban b'anberC jijbe genegen^ goebe
,, b?ientfcï)ap en nabuurfeïjap met be ©ereenieïjbe ©?o>
3> bintien te onbetïjoubèn. ^»o fuïïen jpsuïfteberftïa„ringe en bemonffratie boen/ met abbij^cn confent
„ ban be gene toeïft ïjet feïbe toebeï)oo?t / bat be Staten
„ en (©nberfaten ban ben boomoemórn Hanbc ban
„ Hupft / fuïïen bcrfïaen bat be faute of ïjet geb?eft ban
„ met öen be boo^. goebe en opjecljte bjientfe^ap en
„nabuurfeïjap te onberöouben/ niet ban tyut sijbe
„ ftomt. €n om 't feïbe metter baeb te betonen / fuïïen
,^it ban ben gemeïten fiabe o?b?efïcïïen/( batbe ge„ bangenen tot 23|eba en eïbecè tuojben gereïareert/
i*«?e
" ^ïöu^ S^baeninbei#agebcn 1 3 <©ctob|i^ 1590 ut.
entte
xpt
!B?unf#

m

iefcö?c
nen.

ter / £>eccctati£ ber ïfeeren staten ban ioïïanb / bat
ben 6 &cptemb. rot jptanïtfoojtbergaberert foüüm be
<ï5ebcputeci;bc ban aïïe be €l)euc-ï?o?fïen en Crcptfcrt
ban
^Duptfïan
/ betoeïfte
/ avfoofeene
bergab'er
in^
ge bangeïjeeï
Ccuïen
fonberb ecnig
boo?beeï
p?oft|t
gefcöcp^
bcntoviö/ bjcberom t'famen bcraetfagen fouben ban
bcmiööcïcnnoDig om^uptffanb en ben ï$ï)ön-ft
ant
te bfbzijöcn / en be occUpatcuc^ baer upt te fïaen:
JIDaer bat aïïe be 3toarigï)epb toa^ geïegeh m Öet geïb /
tot ben föogt nobig te binben / mat t in fp oneen£ iua^
ren / mant !)ct ^>ticïjt ban ütetiïcn en 3©cfïpï)aïen toih
benbjepmgofniet baer toe geben/ ïjoe toeï ijunbaec
mcefï aeugeïegen tua£ : maer baer in maren 3p meiE
cenb^agtig / bat men ben bpanb upt be $>aïeri balt
©uptfian
D foube
bertypbenb
en^p 'enpettoe£
n/ fouben
ttoijfeïbe
niet
of
be Bojflcn
ban 5Duptfïa
rcfoïbe^
ren/ 't tucïfte ban feec grote
tïe foube 5tjn
bebcfliugecnbebo^beringe baninipo?tan
be ^ebcrïanbfefaftetot
n/
ïjp riet bat lic Staten <©]abc ^an ban jfèaffan ben ou^
ben fouben ïaft geben/ bat ÖP bp be boojf5. <©ebeputcer^
bc fo in 't öepmeïicft aï^ in k openbaer/ ïjet beftcfoube
boen om 't boomemen bér ©ojfïen na aïïe fijne betmo*
gent'Darcu bcfïcn te beboteren/ bat tjp ïitfjt foube
lionnen boen / Demijïe öp niet berrc ban jpranftfoojt
fijn refiöcntic lua^ ïjoubcribe / en bat ÖP be ^ebetïanb*
tefaftengunfligroa^.
m fclmft mebe bat be ^ertogc ban 25mnftoijft /
beur gntcrreflïcban ^ertoge ölricïj ban Jtëcftelen*
burgïj / aï mat ban fijn reeïjt/ 't toeïft ïjp tegen be ^»ta=
ten toa£ pjetenöerenbe / ïjabbe ïaten baïïen / en inbien
ïjem ïaft gegeben toerbe / fo beïooft ïjp te tóege te bjen*
gen bat fijne ÜoogÖept fijn geïjeeïe actie en p?etcnfié
foube ïaten baren.
omtrent oefen tijb mojben aen benboomocmben ©o«oi
^eere HDbocact ban #oI»anb ooft gefeïj/eben upt ffw'
f ranftfoojt/bat^octo? Enbbertu^tunrabu^ eigent $tn&>
ban bc ^tatert ïii 3£uptfïanb oberïebert Ibaé eenmijï w
ban^>tract^ünrg/ fonbec boo?gaenbe fiefttc / ïjcbbem J3^^
tic flc{j te feec begebcn tot ïjet bjinften banbeJI^ijrtbie lntatm
ïjem bccfmooït ïjabbe op be Blagen/ baer ïjp op ma^ tn
gaen fitten / om banbaertoeberteftcerenna ^>picr^/ ®*M'
fijn &offer£ maren baer noeïj/ eumerbmtoègefCöcït/Xri^
en merbe o?b?c gefïeïtbat befeïbebaernainïjetatanb Den.
ouamem
^Jen ïfeere f ïjiïipj? JBSarnir / feere ban ben 25erg
ban .t». ^ïbegonbe/ ïjabbe in B^anftrp beur ïa^Ê
ban be peeren Staten bp ben Honing gemeefï/ en
toa^banbenfeïbenbjeïontfangen/ en ïjabbe met ben
feïben berfeïjepben Communicatie geïjoubert/ béte
ning berfoeïjt beur öem feer ernfïeïift aen be peeren
graten/ bat ïjcuïupben foube geïieben cenigeècïje^
pen totfecour^ tefenben/ geïijftïjn aen be feïbe beur
bendeere ban ^auïbainge ooft ïjabbe boen berfoeften/ ©e«e*
betuijic ïjp berfïont bat be ütoning ban Jmangich Jan„a
toa^ toa-ufïenbc een grote ©ïoot / om bie tefenben i&an&'
met een groot getaï ^pangiaaben in 23?etaigne. ^n ruft fco?»
befen en eenige Itèaenben te boren ftregen be Staten s!c«SJ
en ooft fijn «Erceïïentie tijbinge en abbertentie ban Jn
grote toerufïingen be^ Honing^ ban ^pangicn te Staten
mater / mant be <i5ecommitteerbe Rabenban i©efï- 2ÏÏSï
©?ieflanb en ïjet c!i5oo?bec guartia/ fcïjjeben aen bc Sn
<i3econimitteeröeöabenban be Staten banlfoïïanb in #p?iose

bam
feftere infb^matien
fot aJ*ff«
ber &tebe enüöttiftehi
25urgemeeïjabben
ben ^age/bat
ïjen ober? \,
fïaen genomen
^, SJJ5;
gefonben batt ^eïjipper^ San tyittetft ©iuft en i©rï* » tenrfe
lem ^bamf5 pooneten ber boo?f5 ^tebe/ bat 311 ïui>- , > ™« **
JJ?ini
be 5^upnfta*
Ifêonfptot ban
bt ïjaben enbangebjagt
ben
^ontobcbc
maren genomen
fter^ ontrent
ra/aï^>„ j&panmaer tjaer feïjepen ten beeïe met ïDijn geïaben meféu* „ w mu
be ïjebben moeten na 't ^ecïjöoïfepïert/enbaerïta*» %elitt
menbc maren fjaer ïjare feïjepen en goebecen aïïe^af- » pen ten
ïjanbig gemaeftt/ fonber pet te beïjouben/ fuïft^ bat fp.,> ©o?io8c
ban »» towu'1*
be l^aben
pecfonen
bectien
lefïen /met
ten
/ tuffeïjen
meï«n
btjf in
omtrent
geïebcn
boe ïjaer
©ecïjooï
tïjien en eïf uren in een boft maren geballen : u^aer»
Refter perfoon ban quaïiteptuut ber^tabt25?unf= mebe 3p in Zee fïeuenbe/ na seben bagen / in ©?ebaeï „
toijeft fcï)?eef en abbecteerbe fo aen bendeere ^ilbbo- te ïanbe toaren geftomert : jepben bö?ba^ bai 'er in 't
caet ban ^oïïanb aï£ ooft aen Coenraet be ftecïj^ ©erïjooï na öaer raming ïagen omtrent 25 grote» (F0112^

^>cöe^

ƒ44

Het achtentwintigfte Boek»

» Stoepen/ toaet ban be mtnfïe ban bien maren ban
^obec be anberöalf öonbert ïafïen/cn be gcootfïe obet be
55 febrn tjonbetf ïaficn/met etteïpe SSoocg en bier (0a*
,> iepen /en tmee (8aïiaffen/ en öaec tuicrDe naerfïcliït
„gearbepb om tic £>cöcpen toe te rufïcn / fo meïop
» ^onbag aïg anbcce bagen: maec öabbennictfton*
» nen bernemen maer ben aenfïag foube ballen/ fepben
5,oou/ bat net Sianbbaarrontfoin bol £>oïbaten lag/
3,fo om 't ©etöooï/ inbeCojongieen baer omtrent/
» en ïjabben bcrfïacn bat aïbaer bermacöt merben
»^>tanbïep/ tiie ^ebenter berraben en obergeïebert
?, ïjabbe / bie ten beeïe bemint op be 3(ltmaoe foube öeb*
»
,,„temegetcbjengen.
ben/ en boomemeïift een 3lcptgman 3ö'n om be (Codjt
2tnbcc
3jfc D^bbc ooft een JBijTïbe gcfien upt JBibbcïburg/
gefcfoeben
bpben IBimficc Mierg/ acnben Öaetg*
abtoer*
fcntic
ïjeere
ban
fijn
Crccïïentie Bicïaeg 2i5mninftg / in bate
ban De
toccu!» ben ai ^ugufli 1590» inïjoubenbc/batbe^aïcuenban
tmae
ben ©panb izoo &oïbatcn geboect öaööcn / mi maten
beg«a»
ïiingó
fp bcrabbettcert booj ecnen J!BC. ^cöippcr / genaemt
ban
peter lening/ bat ben Catöinaeï ban ^ofïencpte
£>pan» 3ligbona öabbe boen atrefïcrcn alle be ^cïjepen ban
giftt te
<©ofïen/ en boen ontïaben bc Hoop-maren/bie öp nocö*
toatrc.
m\$ b'epgenaerg of bc jpactcucg tocber ïjabbe gegeben/
baer uptfjet bïeeft bat ÖP niet foeïjteanberg aïg be blote
&cïjepcn/ fcö2ijftbo?bècgbatbeboo£f5. &cj)tppercn
noeïj een anber JH&eefïec ^>rtjipper ban BSibbeïburg
Öeure ^cöepen inbe töibiere öabbcn/ engemaermec*
benbe 't ^rfefï/ gingen t'sepï/ maaraenftomenbete
Cafcaïo / miert {jen bebeï gebaen ban aen te leggen/ öet
toeïft fp mepgetben/ en baer op miert gefetjoten/ en
fijn iBaet gcraeftt/ bie gcbleben mag/ en öp ontftomen.
&onbet tmyffeï fdjgijft öp / faï 't op 23?etaigne te boen
gijn. 3£cggeïpg fcö?Öft ÖP/ bat mepnigö tijeg baet na
3 ^eïjepen genomen toacen tot aen 23ellenifle om nonfeïjap te nemen / en geïobenbe bat öet boojft. «Cpïanb
iiboi be Sliguetoag/ttatöeuc^berfïeteaianbe/ be?
ïtitlUt gebangen genomen toecbe/ en fijne memo^ien en
Snffïuctienaengctafï/ en aen ben Honing gefonben
toacen/baet titm ïjaren gepeeïen aenfïag ontbeht toa^.
©e
^e^niettcgenfiacnbei^^on3ioan^lquiïa/ ®*
c&paen* bctf!e ban een beeï ^paenfe ^eftepen ban be ^aben
ft ne»
ban ilaccbo tiut 25ifcapen met 4°o° ^pangiaetbtn in
men
23iabct
In 28?e» 23jctaigne obecgefeïjeept in 't begin ban <&ttobei / an^
tafane jbere feggen tpeï 5000/ tn ïjebben beut betfianb bat3p
<n,
ïjabben met tie #ectoge ban Mtuixcel bie ban megen
be Eigeu^ in ^etaigne beïe ^teben in ïjabben/ be
J^aben ban 25ïauct ingenomen / en ïjebben (jen aïbaec
fïerftgemaettt/ en baec upt beeïe btoctfcïje uptfpjon*
gen gebaen / bc ïlectoge ban USetcnre ïiet ficïj bp ïjem
binben metfijntöupterenen boet-boöt/ en togen met
ganfcöet macljt booj ^ennebon/ ïjftmemspbefcïjo*
ten en een ^effe gemaeftt ïjebbenbe/ toiecbcöen be
£>tab bp compofïtie obnrgegebem ^e Staten ban
£>taten
be
©ereenigbe ^obintien ïjebben tenbienfïe ban ben
ban De
H&eree» Honing ban ©janfetp om be Hufie ban 3^o?man*
nfgbe
bnen te beb^pen / albaec gefonben bijf ^ijnafjen ter
Jïebet»
lanben #o?ïoge toegetufï/ betneïfteben i^ctobec een groot
fenben 3Ftan^ £>ctjip ban 200 ©aten / opïjcbbenbe ^ fïnïiïien
ten
bienfte grof gefc^ut/ gemoetenbe / befpjongen en aengeïiïamt/
ban ben en met getoeïtbecïjtenbecïjanbberobett ïjebben/ ban
honing
aïfo ben fyanb gefeïjoten ma^ in een ^étroo- bebbe of
ban
ïlatoene laattafTe / fo \$ tyi boojfeïjjebe iècïjip öaefïe*
ïiït bene tie Winti in bjanbt gecaeïit/ fo bat beobet>
tijBWjf
©ïanhtoinnet^ quaïijïi tijb ïjabben baecbantegetahen/ in
•§eöc*
boegen bat öet boo^. ^cfiip met ïabinge goeb ge=
pen om feïjut en aïïeg tot be gionb toe
afgetyanb / en öet boïn
öc £uf.
ten Man beEb?anti^/ uutgenomen töien oftttoaeïf iitèamicn
bie baec af gcfaïüeert tuecben / baer toaten toel öonbect
ij»
nb?•
•#£>
mn
en
tarfjtig B^enfcljen op/ fo ^cöipper^ / 23oot£gefeIïen
eu te 6e»
ai^ ^oïbaten.
typen.
^e^ettogebanB)etcuteqnam ïjiec beur in groten
Öaet bp betfranropfen/ om bat öPbe^pangiaetben
be boomaemfïe en j^atureiïe ©panben banbe^can*
togfén name/ albaec in 't 3£aub gcöoïpen ïjabbe.
; 53m i7.fQbemb?i£ ïacgen bie ban ^oïïanb fcönj*
ben bat be £>paugiaerben ttie in 232ittagnien aenne*
Jiomen maten/ niet (lectec maten geïanö ban 3^00.

*55>*

batfe meï 4000 maten gefcöcept/ öan battct mrï8oo
gcfityben
maten»in dBeïbetïanb een £>tab op be Mafe ge*
iCot ©cnïo
ïcgen
/ be mcïlfte
't 1 1öet
23oen
J?oï. 26 öebben
becöaeït/bie
tegengeïijft
ben top
banïiin ban
05arnifoen/boo?
be

23o?geren in benjare 1586. aen ben ^ettog banaat? ©e
ma obetgegeben mag / ïagen nu in <0atnifoen een beeï 23o*ge'
Sjtaïiauen en een beeï ü^oogbuptfe ^oïbaten / be meïfte
ban
beeïe moettoiïïigöcpt en infolcntienobecbe23o?geten eennfn&f
bebjeben. 5^c ^ojgeten ö^et fïaclj toaetnemenbe/
Öebben ectfï be Italianen (be ©uptfe fïiïfïttenbe) upt ©enlo
bejiCo
tiet <^tab gebjeben / en baet na fïenbe bat fpnu ge*
noegfaem i^ecfletg houben toecbenban be <®uptfen /
Öebben fp be felbe ooft boen bettterften / en fdj?eben «Bactrf»!
focnup?
jaaen
aen ben 4B?abe ban j^an^beït/ bat niet tcgenffacnbe fp ö«i (èatnifoen öabbcn upt boen gaen/ bat fp
ben Honing miïben gettou bïpben / ban bat fp be
groote moctmiï bet ^>oïbaten niet ïanget öabbcn feon* ^tebt.
nenberb?agen.
2©p ïjebben betöacït bat be peeren Staten geab*
bettcett maten bat ben 7 ^>eptemb?i£ be <0ebeputeet* 6aec
bebanaUebe Heur-bo?(!en enïtteptfcntot 3Ftancfo?t «Befan
fouben becgaberen/ om te beraetfïagrn ban bemib*
beïenomben 0p^-boDmi tebebjijben/ mibbeïetttjb ten bec
Öebben be öijïi^-Bojflen goet gebonbcndSefanten te ©o?lla
fenben upt geinenen name aen ben ^ertog ban ^atma aen bei
en aen be Staten ban tie ©etecnigbe ^ebetïanbfe ^o> ban
(gertogi
binticn / om be feïbe boo? te öouben / bat fp aïle be
pïactfen en fïetRten bie fp op benföpg-bobemöate De£>ta
en aen
ben en op ben töijn / fouben obergeben / betïaten en ten
ban
fitjybeb?ijbeu/ cnoptecöte^euttaïiteptïjouben/ en men centgöe
liet fieö bo^bcc öooren bat be gene bie fuïft^mepgeten patina
foube/ bat ter bergaberinge iiie tot5F?ancfo?tgeöou? be &ec<
ben foube metben / men baet fïupten foube be feïbe tot
Öijï.£ ftoflcn baet* toe te bebmingen.
<De dBefanten maten be ï|cetenCafpatban€ït5/ lanben.
^tab-öoubet ban 3langfïepn/ ^bam<#ant5/ ifeec ^cbec»
ban f)otïit5 /Uaetó-ï>ecten beg Heut-©o?fï USentè en
^aïts / v®tto ban JBeïmernecöupfen / atieutenant <&e*
neracï ban 't <®uattiec ban ben cÉebet-0ijn / H&jnant
ban Herotet (Sbecfïe Hametïing beg feettocöbom^
ban <0ulift/ San 25ouman en 23etnatt ban J^uts/
^Licentiaten en ^!mbatTabem^ ban be Cteptfen.
i®efe dBef anten öebben ficïj naSSmfleï begeben / en
ïjebben baet aïïeen berfocöt tefïitutie ban be^teben in
'ttfurfïenbom 05uïiït/ banbe Hoeïfcöe maften 3pak
bacegeen betmaen/ ti'Mh betmoebengaf/ batfpbe
feïbe inöieïbenbpbetbjacï) met ben€ettf-23if]cöopen
Ött Capitteï fiiï-3mijgenbe gemaeftt. ®ocö ftregen
baet mepnig anttooo^be op ö?n becfoeft / en recöten
bacc niet beeï bpfonbecg upt / bemijïe b'ercufe geno*
menmecben bat men in tiie fafte baet nu nietftonbe
boen/ bemgïeben ^ectoge ban ^atmanaet©?anï^
rijft mag / en metbe baer aïïe be fcïjuïbop be Staten
ban tie ©erecnigbe Beberïanben geïept.
3|n ben ^age 3ijnfc genomen oen 2 3 ^ugufii/ en
aïg öun ^ubientie mag betgunt / öebben ?p ban toegen <®efan',|
Öatelf^eefïergeerfi be peeren Staten (©ennraeï aen? batöefe
geboben aïïe goebe tyientfetjap en nabuutfcöap / en » tenWit
aen
bosberg in 't ïangeen tyeebe eetft bp monbeenbaet,3
naer bp gefcönftebertoont be grote getoeiben / bjant- „ beten$to»l
ban
fcöattenen bcrobingen üie ber Staten Hrijgf-boïftJ?
boenbc toaten aen öun ^nbetfaten tte^ öijr bertoan* » öeJDer»
ten/ bat 3P fonber aenfien ban be epgenaerg/ betfcöep^j Mtbeu
eeniabe
boo;b;a»
ben jpbjtrefTen op ben $njr-oobem toaren öouben*»
tic/ enbccï^cöepenban <&o?loqen op tie föibieren/» lanben
iSijn / Cemfe en anbete / tot be3toaringe ban be töijr 3,
ïaoopftipbcn en &c öipperg/en be felbe btoingenbe %i }J en bec»
cent-gelbcn te betalen / ïjet meïfte aï ïoa^ fïrijbcnbc te* » foeften.
gen aïle goebe nabuutfcöap / en tegen tic beloften aen 5>
De ifJijrbertoantcn gebaen/ enbatbe<15oubcriicurg ,,
Ofgllioniuggban dèpangicn baer op öunercufe na*»
men baitbatfe biergeïijfte beöen / bcrfocljten bactom „
gen/
baecbanaffïaiitte boen/ en te repareren begeïeben,,
fcljabcn/af b^eftenbe be gemaeftte fïerfttcn/ en refïitue
renbebe pïactfen aen be gene bie be felbe toecjuamen/,,
Courg!
be £>cbepcn ban ^ojïogent'fjupgteontbieDcn/ bc,
aticenten af te fcfiaffen/ en toe te ïatenben b?pen„
j»

545
1(2©.

Vervolg der Nederland/e Oorlogen.

,€otn$ ban bc ttoopmanfcïjappcit e» Commercie/ ftc bïoet-boifïige piaccaten / fabfe berbiebcn bt»
,,bunérDg^boïftinbetec Wcipïp te boubett / en ^. ^cïjiiftuce te ïcfen/en be cecöt-bo2becinge/ beuc be „
,} pn te ontbouben ban ercurfïen / pïonberen en tant- 3jnquifiteucen (in pïaetfc ban be aecgtecg ) en fooba^ >,
„foenecing/ feïbc ban te becboïgen bun ©panbenop nigen fiabc ban tcoubïc / baec ban men nopt in „
,,bt$ Önltó-Doöem/ en onbec fuift öejceï / be£ïïp£ be Sebecïanben öabbc ïjocen fp?eïten ; bit niet bate »
„ ^nbctfaten te bcfrfjabigen en getoeïb aen te boen etc. ben gefoebt ban te bioïecen / feïjenben en on- »
„toantbpaïbienbe Staten be£toepgecig toacen/ foo bet bc boeten te tceben/ beöccïjten/ ©^ptjepben en „
„en Rónben bc peeren $$euc-©ojften en anbcce ©o?; bec #jtoiïegien ban be j^ebeeïanben / upt tecoejen»
„fïen nictïangec uitfïeïïen/ niaec toacen gecefolbectt be €beïert en bóomacmfïe ban be^anbej en öetacm „
„ met bulpeban be anbcce Heur°©o?fIen en©o*fïen boïft met onbecb;ageïpeïa|ïenenfc^attingen ttbt*„
„be£ ïf.fópg baecintecemebiéren boïgenbe bc con* 3toacen/ om aïfo in biec nianirce in te boecen / en obec „
„ flituticn ban ben ïf. fópe/ en na aïïe cecbten.BLepben btft Eanben tt b?engen een abfolute öeecfcöapppe/om „
» obéc becfeïjepbe Rïagten ban patticuïiece bie btttiop baec beuc tt liclyttt eii te beteC mogen Romen tot ïjaec »
„ en ban pïactfert bie ïngettomert toacen/baec onbec ooft boo? genomen ^nibecfcïc naonaccöicn. „
^p becijaïen boo?t^ ïjet inboeten bec nieütoec H$ifi „
„ &cï)enftcn-&cbanfe gefïcït toa£.
„ Ifiec op jjebben be Staten <èeneraeï na beïibera? fcï)oppen/ aïtemacï €ceatucen ban btft üoojgertöi»
„ tk geanttooojt : ©002 eeeft bat 3» be $eecen ft eut- men tfBonaccï)ie/ tot b eertietinge ban ben geefteïijuen „
,> Bo^fïen / ©ojfïen en anbece Staten banbe Ccept* fïaet enbe ^jcïatcn (sijnbe in ben meeffenbecï btt,9
$!obmtienïjet eécfïc %ib bec Staten.) ^oftmebe,>
■>■> fcn/bcbanntenbanbünne gocbebeïeefbe enminïpe
„ acnbiebinge banbaa'bjicntfcbap/ babenban geli> om beuc bcfen mibbeï te niet tt boen tjet ttoeebe %ib- „
„ftenbatïjencfteuc-Bojflcïpfte ^oogïjebcn/ fomebe maet bec Staten / te toeten be «ibbetfeïjap en <iEbe^ „
„ be anbecc ©ojfïen ïfeecen ert Staten toiïbcn geïoben/ ïen ban be toeïfte 5p een beeï beeeïift omgebjagt/en een »
bttl be XDapenen nitbe ganben getöogm ftabben / „
„„ ten
bafl benocb
Staten
aen
bate
30'be
nopt
en
babben
na
geïanaec ïaten en fouben atïe bïenfïen en tylcnt* obecmit^ batfe ootmoebigc öequeften aen ïjacen fto^ „
,) febappen te boen/ aen be feïbe en bec felbec ^nbecba^ n ing obec gegeben (jabben / bibbenbe batmen 't bïoeb „
>, nen / bat niet tegenffaenbé be lanftbupcige 3toacc bec onfcïjuïbige Mcnfcïjcn niet ïangectoiïbc becgie*,,
„ <®o?toge ( in be toeïue be j^ebecianben tot baec gcotc ten/ ïjiec boo? toacen fpbecoo?beeïtbeb?ebettteöeb*„
„fcfjabc en cïïenbe / be pjmcipaeïfïe 3jjn getoeeff bit ben mifbaeb ban gcquettïec <©obïpec ert IBcnfcïie^,
„ ben $toaetfïert aenfïoot moffen blagen ) nocï)tan£ ïijftec IKajeflept/ en beeftcegen ö?cc boo? Cenert baften „
>,be natuurïpc goet-aecbigbept bec feïbec gebïcbeu gconb om bt üebtrïanbentë becmeeflecen / en baec,,
„ toa£ in baec boïïiomen toefen en fïant : aïfo bat naefï obec tetpeannifecen/ aï^obecrtieutoegecdriquefrcec^,
„be befebecmingebaecg ©abeeïanb^/ baec geen binR be Eanben/ becöaïcn ecnige ecempeïen ban battec ge* „
„ ïiebec toag / noeïj bat 3? mecc tec ïjecten nemen / ban tcac^t toect na be abfoïute lEonarcïjie/ baec ban ge^ „
„goebcbjientrcïjapenco^cefponbentic metbe ganfeïje tupgeniflé gaben be onbcïïoo?ïpe innemingen en„
, , 3©eceït/en bpfonbet en meeft met ïjace gebucen en ge- bectoeïbiginge ban bibecfeïje ^obintien / en boo?*„
„ buuc ïanben / en boomameïin om te mogen gerantn naemfle &ttbzn ban Jtebecïanb / be geoutoeïpe „
r tot ben ïang getocnfïcn ©|ebe en eenigbept bec 3£an* moo^becgen banbeeïmiliocnen ohfcljuïbigc ^nbia<„
nen/ en bit ban <S?anaben/ be abfolute ^eccfetjapppe ,i
„ ben.
ban jfèapefé/lManen en anbecepïaetfen inSltaïien: „
„^aetom
toa$batfytttxtyéeém
Staten feecbecbn'c;
„teïinte
boten/
men baec befcöuïbicïjbe
/ bat fp ^eoncecïjtbeecbigeentpcaririijnc inricmirigeban 't„
„fouoen geloften fjebbcn beeenigbepb en ©jebe / bit ^oningenft ban gojtugaeï : #et beebtoente beflaen „
„tufTcbenbe Eanben getoeefï toag/ fonbeeïinge ban om get Konirigcp bah ^ngeïarib eri. feïant inte}>
,i be gene ban toien fp aïïe ïjuïpc en onbecfiant berboopt fïofthen/ bet pïonbeten / dbectoelbigen én inboubinge ,f
„ Ijabbtn / en bectoaebten een mebeïtjben obec be bec; ban beïe bibecfebt ^teben onbec f^tt ffljb bebocenbe : „
„ tooeflinge/ Uit tip be cfèeber!anben gebaïïen toag/ baec be bepmeïijRe p^actijften tegen .^cbotïanb : be bert* ,,
„fobanige b?anbige Wammen ontfieften toacen/ bit meïyfte becfïanben in be ï^oben ban meeft aïïe bt an* „
3> men niet gabbe nonnen toceren of be bonken toacen bece geineen. <ÖpnDeïp bebageïift^fcCocbtenen,,1
»oah gebïogen in ïjarenabucigc <6tenfen : UKaec si1 opentïijftc intceftftingen met gebeeïe ©eïb-ïlegec^ „
» betnpgen met een ongebepnfl gemoet boo? <6ob / bat in ©jananju / baec be «©nbecbanen ban ©jank* „
toecben opgebitfl om be banbenmet getoeïb te „
*,fp een gcootmi^agenïjabbentn 'tbecbeefbanbace rijft
flaen
aen be ttconc be£ Honing^ / ten 50 bat fp ïjen „
unabucen/fpöebben (feggenfe) geenfin^oo?faftege^
„geben / nocï) fouben nocij niet toelaten bat booten boegen toiïlen aen be pattije bt$ ftoning£ ban.%an^
„nipbec föcnctjfïu^Octt öaec gebucen eenigenobeciafl gien/feggen bat men niet en beboojt guaeb te binben/ „
j, df becbftf fouöé aen gebaen tuo?ben/fo becfeïbec com^ noc^tt D'^fngefetenen banbe j^ebeeïanben ttfctyb,,
s,mifTïen/ befleïWngen/ <0?bonnantieh enpaccaten ben/ om bat fp baec fïeïïen/ teoen btft 1 bk baec Hart* „
i, bic^jalbén cq?enbaecïiÖ gepubïiceect / gènoegfaem be^ ben/ $?ibiïegienen öeebten /bace llBannen / ©|ou* „'
„ tüngen/ oor mebc be fïcaffingèn int öbec be ^bectce^ toen enftinbecen foeftente betnieïen/ 'ttoeïRbpbe,,
„ bec^baec op geböfttt ett gepïeegt i$ : baec beuc Maec- j©etteni^tocgcïaten engeoojïoft. #eti£ tegen aïïe,,
i>ffli öetbefen too?bc bat bc fautc niet en ïeptaen be goe* cebcn batmen bacebaecom fouben acbtenboo? ber*„35
,,be toiïïe en ntceningé ban be boomoembe Heecen f!oo?bec^ ban ben aïgemeenen ©jebe / of baec bouben ,,
boo? fobanige/bic pet fouben befïaen tegen bacen <£eb „
„Staten,
i,5©ócö fean meï 3tjn bat fa ofbe ^ecten ïftaben ban of belofte / of tegen be infïcïïinge be^ ^epïigcn &$&$* »
^e^eece Staten bouben benbecfehectbat fp bacen,»
enïjab*
niet
i'pïine
oibteenbifc
ebc
altijbfögo
„^tate
€eb
en beïoften ^tnotc^ geguetcn bebbeit/ na aïïe,,
ban
:
3,benft«nnen onbet&ouben aïfl tori beöoo?ben
„toaé 'tfeïbe mtcflgefcöiet boo^be baïfefje p?acttjft baec becmogen/ baec in3P öecbcéenteboïhecben/,,
i,ban bé ©^anben/ fo batfe nictaftób fo gocbeojbje toenfebenbt bat fp boo? ben mibbeï ban 't bepüg öijlt/ „
mocjjten bccftcijgcn en bectoecben eenig onbecfiant,,
„ Rebben ftounen onbeeïjouben/ 't toeïli be Staten feïf^ en buïpe tegen bet gcootfïe getoeïb en onmenfebeïpe „
1.13) „alöetmeeft betbiiet / aï^ bit baec bpbeaïbecmcefïe
„fcl)abe5ijnïijbenbc/ nocïjtan^öabbcn fp ïiebec mifc becbmftftingen en obecïafl baecbec ©panben/ aïfo,,
„ öeïcetijb een toeunig ongecegeïtïjcpt booj ecnen tijb te 3P ten beeïe mebeban out^bebocenaen bet i|epïige„
,, b?agen / op Ijope ban ijaefl te ftomen tot becbeterin* fópe / 't toeïft fp bifctoifë ïjebben begcect / en fonbec „
,,ge/ banfp eengtoot onbecmnbeïiftguaet ïjebbehte opbouben ootmoeb^becfoebt : foboo?manieceban„
„ bectoacötcn / te toeten batfe aïïe ben een met ben an* ^equefie/ aï^ boó? bate <0efanten/ ïupben ban tccfe* ,,
^betert fouben nomen onbec't ^foftban onbecfabige/ ïijften aenfien ; en becfoeften aï^ nocb 't fcïbe tot bien „
„bïoet-bo?flige/ ööbaecbigeenabfoïute üeetfeïjapppe epnbe/ bat na b'o^binantien en öiMnge be# H.,>
öeïy,
„ ban be ^èacafenifebe .ïlöatauifcïje C t)?ifïcnen / onbec öp^ aïïe bjeembe Ucijabpupben aï^ ^pangiaecben „
„ 't bebtoanh ban fboanigen boïïie bit men gefien tycft en aïïe anbece / upt aïïe be païen be£ ifiijö^ moebten ,>
4 y bat onbec 't btftl ban bc <©ce|ielijfte ©egetcinge / ful* becbjeben en becjaeebt too|ben/en bat boo? befen mi&*„

Het achtentwintigftc Bock.
^oog-en
54*,,bd
,,inoprecï)tee

3kebec-3&uptgïanb een maeïtoebetom
eenigïjcit en bjientfrfjap b?pcïtjftenge*
wip metten anDeeen moeïjten banDrien.
„23iDDen Daerom 50 ïjaecDejc beDenietgecanfen*
„teert moci)t toerbeu (a$ 3p bergopen jae) batïiaer
„ ïSeurbojfïeïijae ï)oogï)cit / boft De anDerc ©o?ften /
}, peeren ètatcn/ bat 5y nodjtan£ ïjarenotdnaetc;
,, gentoeec in 't goeDe toiïïen nemen / op Dat 5p 30 beïe
,, te maeöigcr / met meecber coticagie / De onbecmijbei
„ïijacïafïcn mogen bofljccöen cnbcrDujagcnaï£5pbe*
„ gonnen ïjebben : op Dat Defe EanDen met paec miDDe*
„feu en gocbe geïegeutïjcit/ Die niet uïcpn 5Sn/ ten cpn»
„bcmetgeïjouöcntoetben/ afêfedes & media beïü,
,, tot eenè Defïructie en onbergana ban aïïe geburen/ en
,, opïjcïpmgban Defe Uoojfó. gehele abfoïute &arafenife
,, .ïföcnardjie.
»3De peeren J>taten 3tjn Doo? ïjoogöjingcnben
,, noob / bcrocufaeut getoeeft / De Rapenen aen te gfö=
,, pen / en Dat Daec uit ontfïaen en gcboïgt igl Dat ij aï*

'ttoriabe peeren Staten achten öaertodbeftentte,,
toefen: en men moet niet ttoijffrien/ batbienieutoe,,

^cöanflen /tetikboutoen/
onïanng aengeïept
3pn m 't 33ifbom »
banfóenlcn
aïleenïiïi 3öntengeriebeen«
pjofnt ban biet sjjbe.
't %$ ber ban baer / bat be Staten b'eerfle ge- »
toeefï 3ijn bic ban ïjaer geburen / ^>teben of pïaetfen ,,
nebben georcupeert/ ja feïf op ben bacö banïjebcn,,
faï niet bïyaen bat eenige £>teben of pïaetfen ban öaer >*
ofboo^ öaet bebd ingenomen 5ijn : <ön of öetaïfos»
toare bat boo^ een tijb npt nooDfaae en fonDcr ftaer ge* 3>
boD eenige ingenomen mochten sijn / fo Rebben fuïae 3»
pïaetfen Doo? ojbonnantie ban De peeren Staten ber^ »
ïaten/ en toeDer gefteït getoceft aïfo 5p bdjoojDeiio»
©an De peeren Staten toiïïen geen henntffé nemen 3»
ban De fauen gebeurt in 't ^ifoom ban ïloïen : toant »>
alïe De ïBerelb toeet bp toat bebd en ïafï Die faïten 3ijn >>
beïeptgetoee^ l^eti^todtoaec batöetïtnjgf-boïh/,,
Die in Dienfï ban Defe l^anöen toaren / öaDDen gcaffï* ,>
,, tijtë gebïeben in term mis defenlïonis, om te befdjer* fïcat Den iacur-©ojft i€rucfc^ ; maer Dat toa?s eerft ,»
„ men Dat ïjaer toebeïjoo^e ooa meöe om toebcrom te gebeurt na Dat fïfn ©uanDen ntet aïïeen ï)aDbeii3>
't geneïjaer
met ingetoeïD
en piactpe benomen
enonge* opentïift tot ïjaer öuïpe geroepen ^et ^paenfe forijgf- 3>
„„beaomen
rechte miDDelen
Defe BcDedaudcn
©oïï$ binnen ïjet jkift ban Hoïen / maer na batfe aï- ,>
reebe
eenige ^teDen en pïaetfen ingenomen en in t be* 31
,, toaê '5onDec Dat3e opt gctracïjt Rebben ober te taffen fitï)abDen/
toaer op men toeï bieuDe goebe acljt en ,>
3, op De J>teDen / Stoten eu £>djanfeu ban %rcc gebit
», ten : en Daerom ïjaDoen 3P 50 ïangeniet getoacjt Dat blijtteffaen.
3, men ïjaer beïjocf be eenige pïaetfen te gebieben met
#et toa^ ooa onïanft? gebeurt batljacr llrijgé-,,
boïïiöabben ingenomen ïjet fïerne ï^up^ banEut^,
j,iedittenumien.
„^pbcraïaren Dat Jjdjenucn-&cïjan£ gelegen op teïien-ï^obcii/ om bat Den gemepnen %ianb baa* unt t,
33 '£ <£?abcntoccct / Dat boojgetoent toert Dat Die 5ouDe te bed fijn p^afnt bcbe / en öem te gerieffeïia om fijn 3,
,, ïeggen op Den gronb ban fjare cföaburcn/bat3P no# <£ojïocïjfcaenfïagen in ©jicfïanb in 't toerntelcg*,,
j> tan£ tod onberecdjt 5ijn Dat öe 3ribe £>cïjanfe té leg* gen, ^ïfoljaDDenfp ooïi banljareu en fïin$*rtigï)f-3>
33 genbeop Den gronb en De boDcm ban 't ^atocjjöom boïïi afgenomen be ^cïjanfc boo? 25urift/ Die ben ©p* ,,
3, ban <*Mre : 3£at ooa De feïbe iècïjanfe gemacat anbbacr gebout ïjabDe/en boojfien met f!jn<0ami*„
,3 toaé op Den oberïebcn €>becff en J>djcna tot feer gro- foen / c6efcï)ut en JiDuuitie/ fo te toater aïg te Eanöe/ ,,
93 te aofïên ban befe Hanöeu. 2©riac ^eïjanffe na 3tjn om baer ïana£ Defe Hanben te befeïjabigen / fo fn ooït »
,, D00D/ foo Doo ? pjactijac ban De ©panben / aï£ boo; De be ^tab eu fóafled Buriït ben ©panb afgenomen »
3> ^oïDaten fe\$ ban Den ^uecfïen / Die baer in gcDient ïiabben / om bat ï)p baer upt opentïiïi te ï©ater en te ,3
„ÖaDDen/ boo,?'tobfrnjoen banbenfriben^berfïen/ llaubebefe Haubèn ïjabDe befeï)aDigt/ fobcï)oo?bet„
„toaögcïiomeri in fuïaen fïate/ bat De Staten om te baar boo? geacht te toefen/ bat üie pïaetfen niet ge*, ,
,, bootenen Dat De feïbige niet obergeïebert i$ getoo^ nomen toaren ban ï)aer geiuren / maer uan ben ge* ,,
33 Den in panben ban Den algemene ©panb/ 5jjn ge* mennen ©panben befer ïanben : nocf)tan£ om te be*»
33 ötocngm gemeefi een grote fomme geió^ te geben/om toijfen Dat fp in ber toaerl[)epb en met ber baeb begeer* ,,
„bcrcibe^d}afife te ueïjouDen en betoacen. &o moet ben te geïiebcn ï)aer fóeurbojfleïijac^oog&eben/ be.>
»men 00^ mcDe berfiaen Dat De feïbe ^cïjanfe i^ge^ ©ojfïen/ i|eerenen Staten/ en geenfïn^ foeaente,,
,, maaat en toert nocï) onberïiouDen op De fdbe pïaetfe/ furp?enberen ofte befïtten ber geburen 3tanDenen„
»3 niet om cenig menfel) ter l©ercïD te bercÖaDigenunaer goeDaen/ fijn te bjeDen ober te geben met Der Daeb,>
33 npt D?mgrnae nooD/ om baer Doo? te beletten De£ ©p? De boo?f5. pïaetfen / ten pjofijte ber genec bic bt feïbe ,,
,, anD^ groot gctoeïD / batfc geen inbaï in bcfe IB^anDen toeaomai en bat be&panb geen oo^fahe geïaten toer- ,>
,, fouben Doen, en Dit i^ een falie Die uptD^ndtdiK toege? be ban öaerber 3nbe onfcïjuïb te nemen, ©an ooft niets* FoLl4
,, ïaten i$ in De ütepfedpe ï©ctten / Dat men in fuïïm te reflitueren be pïaetfen bic bp ïjem genomen 3tjn. ,,
3,gcbaï toeï flerïiten maaen macö op De*i nabuur^
©oojt^ ontfcïjulbigen fp öaer ban öaer ïirrjgJ-3»
,, gronD / 't toda met grote rebenen beffoat gebnrenDe boïft^ nooteïijuc boottochten I of in 't berboïgcn ban »
„Dentijb be^ nooD^. ^p fonben 00I1 öare fóeutbo^ ï)areu©panDen7 en DatDegcbtfur-ïanbcnDaerboo?,,
,, fïeïrjue ffoogfjeben en D'anDere peeren/ ©openen eenige fcjabe geïeben ïjebben / bat i$ aïtrjt gefcï)iet tot „
33 Staten Dief-aengacnDe een goeD genoegen/ en b^eeDer Öaer gcoteu ïcettoef en/en fouben fulï$ niet ongefiraft,,
„openinge geDaen Rebben / ïjabben be Staten ban Öcbben ïaten paflëercn/'t en toare fp opfïdjt dabben op3>
ben grooten noob baer fp ban gedongen toaren / bok „
,,
't ï^ertogbom
öare <6ebeputeerbe
baer ge* genbebe
„fonben
geïjab/bant>ie<6eïre
men bertoacljte
en nocïinietge^
getooonte bpïjacc aïtijt^geb/upfttbanïjaer,»
„nomentoaren/ Detoeïfte particnïierii)Kenfo?meujH fórijg^-boïft aïtijt te onbert)ouben/ niet ten ïafïe en ,»
Mfuflineceii tori gerecöticöt te toefen tot biengronb/ aofïebanïjate naburen/ maertenftofleenïafleban ■>■>
3,aïfo3p totïjare ftomfle fouben nonnen particnüer en bcfe Hanben na öm upterfie bermogen. €er contra^ „
33 ulare boïDoeuinge baer ban geben.
rie ïjabbe men bifttoiï^ gefien gelede Regimenten 33
boct-boïa^
en Compagnien pacröcn baer ontïjou*,»
,3^aa,cn tegen betoijfen be peeren Staten bat be
,, ^pangiaert^ niet aïïeen op öet atanb ban Cïebe / en ben enïogcrenop be gebuur-ïanben bde lX>acuöen,}
,, bc ïteurbozfïen en anbere j|eercn (baer 5p niet te que? ïange/ aïfo fp noeïj op ben bag ban fyeDen toaren Doen* 5,
,, rellen Ijebben) 25oïtoed«n en fo?trcffen Rebben ge? be / aïïeenïp ïjen ter fpijte en ber Slanben feïjabe / ehj,,
,3 macht / maer fdbe bde goebe &tcben ftebben ingeno- op bat boo? óiergeïijfteobetïafïenenbectooeflen ban,,
„ men / niet om [jen tt mogen bertoeren in eenigen lanöcu en boïften fp te eer fouben mogen aomen,,
,3 noob / maer om te fïraffen en te befdjabigen öarc ge* totïjaer becbloefttboojnemen/ aïïeenïnftflrccftenbe,,
,, baren / en na ïjacr getooonte te berbiepben en npt te tot be boo?f3. abfoïute Nominatie.
©erï)aïen ooft be goebe betaïinge bic fp Doen tot on 33
„fttecaenöareabfotote ^arafcnifeDoïulnatie/ gdya
,, menuod) onlang Uïaerliït gefien ï)aDbcbpï)areaf? berïjaubingc ber ^ifcipïine ober gare ^bïbaten/ beter,,
ban eenige |^otentaten/tim ïjaer geburen te ontïaflcn ,,
„getoo?pene S5?ieben.
„<ÖJntoataitêntie ^n Rebben omDefdbe&teDenen ban 't nuaet aBoubernement / en bi^Dje ban 't»
,, pïaetfen te reftitueren aan men Daer irot fpeuren Dat l'irija^-boïft.
,,fp noeïj onïanli^ toeï OaDDen gemeent te furp?en*
23cïangenbc ïjet onber^ouben ban be <0o?ïog-„
ter
,, beren ttoee anbere ^tcben / te toeten/ <0ocï) en öee^: £>rijcpen / gefeïjiet tot grote aofïen ban De Staten fo ,,
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„ ter See afé op be Öibieten en gemepne paflagien : en
„ bat gefcljiet tot niemand actjtetbeeï of fcïjabe : maec
„tot noteftjfte befcïjecminge en Saubegacbe ban be
v Scïjipïupben en &oopïupben / tegen ï)ct totoen en ge=
„ toeïb beg ©panb£ / bïe ooft beeï biecgenjfte Schepen
„ onDeröout / aïïeenïijft om te coben aïïe paffanten en
„ anberc. <8>e Ifeecen Staten ïjebben gcotee ooifaftcn
„ fuïfte tegentoeec te gebjupften aï£ eenïge anbece / aï£
„ 3ijnüe gcotcïijft£ befe Hanben en giugefctenen note?
„ïijft/baec be #nbecbanen bc$ ^. töijft£ onbectuffcïjen
„ ontfangcn fo bceï pjofrjt en gerief bp iöefe Oojlogfd)e*
„penaï^bie ban ben Eanbe feïbe/ 5ijnbe öeïjoojïijh
„ onbetïjouben in goebet o?b:e en btfcipïine geujftfe
„ tooïöcn.
» «£n nabemacï be Eee en be föibicmi 31JU Juris Pu „ blici, en bat'et toegelaten i$ een pegcïijft üic te bete
» ten/en baec te anfteren/fonbec oflfrntie of befeïjabigit^
„ge ban pemanben/ foenbeïjoojoe mennietquaebtc
„ biuben befe baeb bei* ïfeeren Staten / p^incipaïijft om
,, batfe aïïeenïijft aenfïen fjebben/om baec mebe te Met*
„tenen te boojftomen be oberïafï en oberbaïïing öce
„bpanben/ en aengaenbe bat be peeren Staten 5ijn
„gebtoongen getoeefï op be ftoopmanfefjappen m en
„upt bacenbc te fïeïïcn of beïafïen mctfeftccConbop„ geït en 3ticcnten/bat i$ gefcljict tot Ijiaten gtoten leet„ toefen/toaut t)ct niemant fcïjaöeïïjfeec \$ ban öetEanb
„ en 5ntooonbet£ beg feïfé : en 't en toace ben f)oog„bjingenben noob ï)aee baec toe öpnge/ fofoubenbe
«üeeten Staten ïjaec tot fuïftg gcenfm£ laten betoe*
u gen : gemeefttbctoeï-baect ban befe atanben ïjangt
„ aen be toeï-baect ban be ftoopmanfeïjap / Die met
„fuïfte en biecgeïijfte ïafïenfeectoettbetïjinbett: ooft
„geconfïbeceect bat bïe ban beKLanben feïbe bcnïafï
,>fo toeï blagen a\$ eenige anbece: enbeojbonnantie
,*ban be Conbopcn en Eiccnten toojt nergens ge;
„ bjnpftt/ ban in be ^abenen en paflagie ban befe atan„ben/ met aïïe bejjaojïijfteo^bje.
„ 3£aeï-en tuffcï)éu ftonben be ï|eecen Staten ïjaec
,,niet genoeg bcctoonöeeen / toaecom bat men !jaet
„obet fuïftg foubc beeifpen / nabemaeï bibctfe ©o?,, fïen en föepubïijften/ 3ijnbe in bolftomen pep£ en
„l^ebc/ fonbee eenige b^ingenbe noob / gaecbieege?
„ïijue ïaflen boen betaïen. &efen niet tcgenfïaenbc
j, fouben be &euc-Bo?fïen / b'anbete ©ojfïen / ïfeeeen
„ en Staten tjacc becfeftect gouben bat be boojfs- ïafïen
„ ban fcïfë fuïïen opï)ouben / sfjnöe b'affaicen ban tiefe
„ 3tanben eenmaeï geftomen tot öet gebjenfeïjte cpnbe
„ en aïfo ben bjingenben noob gebieett. J^aer fo baec„ en-tnjfcïjen eenige obetïafïen en getoeïb gebaen \mttit
„ bp ïjet i'tcijgsjbolft in ïjacen öienff e / ober 't feïbe foit
,, ben fp boen aïïe beöoojïijfec jh-affe. J|oe ïcet en ïjoe
>» feee öct be peeren ^tateji tee petten gaet bat pemant
„tegen teeïjt en teben fouöcbecoofttoojbeubanfijnc
„ gocben / ftonben getuugen öe goebe o$?e onïanft^
„gefïeït/ 5^bett be Doob ban ben <©betfïcn^cöenlt/
„ in be fïeeftte ban '^ oBzabentoeett / baec fp afgefïeït
„Ijabben aïïe Colïcn eii bietgeïijfte 2|mpofitien/ üiz
„ aïbaet tegen öaec bcbeï baec op gefïelt bjaten / aï£ al
„be2@eteïbb)elb)i(le.
»> <Daec-cn-bobcn fo cenig »^o?ïog^-boïft / 3ijnbe in
„ ben bienfï ban be ^eecen^taten te J©atec ofte 3lan;
„ be bjo^ben obefctuugt ban pemanb boob gefmeten/be„ tooft / b^anb geflïgt of öiecgtïpe Crimen gebaen te
„ beuuen/en fuïïen be j^ecten Staten geenfïng na ïaten
» baet obet ficaffeetempïaec te boen aï^ beïjoojt/ ja feïj, bet honben fp ftt geenDer mauieixn becïjinDceen bin„geïijfte beïjooiïtjfte ftrafft gebaen tetoojben/ bpbc
„ ieeten en <6cbuutïanbcn/ fo 't feïbe gefetuebe fonbet
„ pattöfcïjap/ bp betoeïftefpbobenaïïefaïtèh bibben/te
„ gouben onbetïinge goebe co?tcfponbentie/ Die beï)oo^t
„ tuffeïjen bjienben en gebucen te toefen.
„ ©oo|t^ becfoeften fp bat beboojfó. ï^eetenïieut„ ©o?f!en/ anbet 3|eecen ©ojflcn en Staten/ aïtijt ge*
„nabetijft en gunfteïijft toïïïenbpfïaenbeboomoembe
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baffabeurg ban befe fiate anttooo^ber oettappo^tte3>
boen aen be ü^oog JÉogenbe i^euc-©o^fïen/ ©o?^}»
fïen/ ^eeten Staten : enbetöopen Deboomoembe»
^eeten Staten bat <0ob ICïmacJtig (toien^ macö^ »
tige öanb befe Stanben toonbecbaeeïijft betoaert ïjab^ ,5
bejmet be goeoc öuïpe ban ïjauebjtenben / 23ont-3i
genoten / gebuten en geaïïieecbe /. ïjaet betïeenen „
faï eene geluftftige en ïangebeitoacbtcuptftomf!ein„
be affaitcn bah ïjaee gemene toeïbaert. ^pntelijft,}
öat be <6?abinne ban ^ieutoenaec / «ïlSeur^ / fe „
Öaeebenïaegbe/ bat tegen bc ^jöoiinauticn/ J^fcï)',,
ten en f)?ibiïegien be^ ^. tlijft? / men ïjaec onceeïjte; „
ïijft afgenomen ïjabDe en l)acc nodj tegerttooozbig,,
ontïjout becfcïjeuöcn öeccftjftïjebenengoebecen/ lieyt
Öaec tceftometiDe/ geïegen op bc$ Öijft^bobemcn,,
onbee bc bcfcïjfnninge ban öec fr?enïtge fiijfte : fo ba* 3,
bm be i^eccen Staten §aer ft eut-Bojfïeïijue l|oog^ „
petten I b'anbece ©o^fïrn ï^r e reu en Staten / bat „
boo? ïjace autöojitept oïb^e toerbr gegeben tot toebec „
gebinge bcc feïber goeöeren op bat f» inïjareU bjoe^,
ben 3Bebutoeïijften fïact niet ïangee bfnbe tegen cecöt >,
en teben gequeït. ©it tó in cffectc Dec Staten ant?
tooo?be tik fu op 't boo^f5 . beefóeft ben 1 3 bag ban Sep*
tembcc bcfe^ %atz$ be boo^f5. (©efanten ïjebbcn ge?
gebem
5^e peeren Staten <0enccaeï fybbth be Scöan^
©e ,
3lutteftenïjoben / ïtafïeeï / StaD/ en $$af!eeï ban *j«f«
23uricl)/
en anbece /pïactfen/
fp ban
be Spacnfe
Öaböen ingenomen
boïgenbe bieïjare
boojgaenbe
toe; 5„„
ttnw '
feggtnge/ aenberccïjte ifeeren gerefïituecrt / en gen »'a«f£n
llrijg^ - boïft ban baec genomen / op bope bat be £/!„
Spaenfe ban geïijften boen fouDen / en te betonen 'tnant
Ijacegoettoiïïigöept/ en batfpop be $eUttaïeï,au; tan
ben niet en pjetenöeecöen.
JgJf'
%$e ïianmg,ban ©^anftcijft ïjeeft omtrent befen tijb ban Ie
ben ©irontc be (Curaine / beS&aronbeSaïignaft/ Oe^pan»,
anoere gefonben na ^S'8"0"*
en eenige
^eere23usenbaï/
geïanb
aen be ïioninginnc
om bc feïbe aïïe be geïegen^ geno«
Ijept ban fijnen ftaet te ftennen te geben / en buïpe mm.
en afflfïentie ban geïbe te berfoeïten / fpquamentot Jft
atonbenbeni2ofi5^obemb^/ maet atfó befóo^oan1
ninginne tot 3©inbefooj toa^y 5911 fpbectbaèttf ge ptan&
cepfï:
jjen toecbe gtote eete gebaen/ enfpftrcgénbp LöfehfefÈ
be
Honinginne
feet minfame aubentie / met belofte ban fafc1^i
beïtoninginne /batfe ben Honing affifïentiefoube boen/ aen &e

en aïïe mogenjfte ïjuïpe betonen / baec ban fp met öate «o«fli> ■
ï5abcnfp?cften en bjeebetöartbeïen fouben/ aïbu^qua- Sne^
men ?p na ttoee Dagen toebecom tot HoUben / mib< aeiant
beïcetijb ïjabbe ïjate IBajeflept gecommittcect ben «J öc
gcoten HlDmitael/ ben geoten ïiameeïing/ met ben SJSK*
^mbaftabeuc Staffo?t / om be fafte boojt^ te Ijan- timzbe
beïen met ben €anceïiec gcoten (Ccefociec en anbece 4&cöcc«
^abe /omombc te
ban gace
üeecen
mibbeïfobp
ccebiteiBajeflcpt^
al$ anbecfint^/
feïbebinben
*|ees ,önüea°
een ^mbaffabeuc^ te ïjeïpen tot bojbecinge ban bé
ï^eece in ^uptflaub aï^ anbecfin^ / toeïfte J|eeceri
ban tfen ^abe eenige geDenamineect ïjabben om met
be feïbe peeren 2fimbaflabeuc£ te cepfen na 5^uptf=
ïanb / te toeten ben iteece f»aïaboïciu en ©octoi
25eeï : be ^ecce 23u5enbaï foube boo?t£ na^oïïanb
cepfen om aen be ücecen Staten <6enecaeï be^ &o^
ning^ begeecen te boïb|engen. 3£en 1 1 5^eremb:i^
bectcoeften fp toebecom met cebeïijft goet contentèmene
ban 3lonben/ na Üectoieïje/ mepnenbe ban baec na ^ambutg te cepfen/ ban aïfo ben tombtontcatic liep
ftonben 3p quaïijft boojt caften / en toecben genootfaeftteecji in ^oïtanb aen teïopen/ be Staten 03ene*
raeï te begroeten en te bernïaren bat23ü5enbaïonbcu
toegen toag / en öenïieben nabec be^ Honing^ ïafï
openbacen foübe. SSuseubaï cepfbe Ua Êeïanb / en
fo boo?t^ na ï|oïïanb/ en htüt fijne |p?opofitie aen
be =^eeten Staten <©enetaeï in 3januatio i^pi. ^ie
topljiecna met be anttooo?be ban begeecen Staten
$enecaeï fuïïen bec^aïert.
g]n befen tijb toacett be Staten aBmeraéï bet©er^ %atatt)
„«Deunieetbe ^?obintien bec ^'ebedanben/ bieïjaec eeuicïjbe ^ebeeïanben befieï) om te beïibeeen en mibbe^ »n«c
„ bienen en f!aen aï^ 23oï-toetnen/£>tei-fttert en^cöan„ fen tegen ben genetaïen noot imminentis periculi.
ïente binben om tegen Ijet 31aec 159 i.b'(0o?ïogetc **nnt
„ ^>p betfoeften ooft aen be bootö. ï^eeten ^m^ contiuueten/ en men caembe noch bjiebupfentboet- tSSHU
IV. Deel
% aa
ïttier&ten g£r
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nneebten op te ïicïjtcn / en bnebonbectïïuptecenboo?
ben tijb ban fe$ Itlaenben / bat bie te ©eïbe fouben ge?
J&ebcr«
lanten/
bmpftttoccben/ en bat men De ©enbeïentoebec foube
om he
boï maften / ooft mibbeïen om geïb te fucnecen en con?
Kcon3e toen re bjagen tot continuatie ban b'<©o?ïoge/ om
unue/ 't boojbeeï battec gebaen toa£ niet aïïeen tuebecom te
ren.
becïicfcnmctöeftomfïe ban Oenïfectogcban^acma/
bic$arij£ ontf et baöbe / en met fijnen Hegec toebecom
na 't ^ebeeïanb toa£ ftomenbe / en 5P toeï backten bat
ben be Oorloge bappee aen boen foube / maec ooft an?
beceaenfïagenin'ttoecft tefïeïïen: enbaecbieïgcoote
5toacigbeptornbc confentenban be $?obintien te be?
nomen
/ 'tot£>tate
fulftc boo?gcï)ouöeri
fomme aï£ bp meet
be $?opofïtie
ban toer?
ben
fóaebe ban
/ noebtang
benbaerfeec grote confentengebiagen/ baec ban top
biet geen b|ecbec berïjaeï maften fuïïeu.
(üTocöt
Moet om bic ban be Staten ban bc anbcce^obim
ban b« tienteabufecen/ cnopbatfe aïbaecteminaebtecben?
êlnle ^n fouben bebben/ nodjtc geen acïjt fouben fïaen op
eemgïie

Slipte."
tmn ia
jjjj'
anSere
uen.

'tboomemenban be Staten bec ©ecceniebbe Btbtt;
ïanben/b'toeïfttoa£omt:iben3atei59i.foobetmoge?
ïift toa£ be ^teben ban <$bec-ffTcï bp ben &pan?
siaect^ gcoccupcctt/ namentïift Eutpfjen en ^ebentee/
te recoubccecen/ bacr toe aïlc£ fccrctcïift toeebe gepjepa?
eccit bp eenigc bpfonoerc pcefonen / bie ncffen£ fijn <&r?
ccïïentie bacc ban aïïeenc ftenniffe Ijabben : fo toeebe
goeb geboubcn cm fêTocïjt in 23^abant en be anbete
$:obinticn te Doen/ om eenigc guaitieccn onber contri?
Êtitie te brengen / öaec toe gecoinmitteert toer ben becfdjepben Compagnien $aerbcn/ aï£ namentïift ban
fijn <Btt eïientic ban ben iiibbec ©eer/ ^)ibnep/ ban ben
ïgcetc $otïit5 25arcbon ben töftbee $auï £$acr/ ban
fijn SSjoeöee |Qacceïi£ 25acjc/ #artiet/ $ouïie/ ©oifïn/
tiftmonb en Hin$uu / en bacr toe ccnigboet-boïft: en
tocröe ben ftiDöcc ftautoefë 25acr aï£ ïjooft en Obecfïe
Commanbeur ober befen i&orbt gemaeftt / en toert fo
kucl bcïciJt batfebe ©panben een grote b^eefc en eenigc
4©uarticrcn onber contributie toaebten / en fonbec
eenfg bfefte£ toebcrom guamcri / u?engcnbe eenen
fpoi.15) grotten roof mebe/ en bit ftonben 3P te beter te toe*
ge bjengen / bctoijïe Ijet öcgiment ban Jtëanueï be
2Dega / booj ben oubcn <6?abe ban Ifêanfbeït (bie
inabfentie ban ben ^ecroije ban $atma / ^ct<BonbcrncmcntïjabbO in 45uarn1focn gelept toefenbe inbe
^tcöcn ban ^irft / llcubcn en fecental^ / mutinecr^
ben/ en namen belBapencn tegen ïïacen<©becfïencn
Mütu officieren aen ben 27 ^obcmbec / joegen be feïbe
natie Der toccï) / en bjacljten ïjet gcljeeïe Hatib ban be ïtemp
* »a"* onber ïjun coutcibuticn / gelijft fp ooft bebcn ïjet Itanb
finnen"
rechten
©a'ncöupter^onbcc&cn
te
jète* üan
op/ ^u^/
nemenbc 5Pïj'ec
toe bceen
^aerben
ban bcCapitepnen
|en nan en $ffitKt$i te toeten be 3abeï-pacrben / be£geujft£
aéuSe treft-paecben / en acljt pacrben bic J|crnanbo #atigno
en m> te Eeeutoe geftocöt ïjabbe ban be Compagnie ban 3lon
eentafê. ^aneïjio be Eepba / en 5p btoongen ben boo?f5- ï>cr
nanbo $atigno bat ÖP ben ïafï ban bie boo^.Com^
pagnie mofle aenbaerben/ en toaten omtrent tac^
tenticlj pacrben fïeceft / in goebe o?b?e en toeï te $aec*
be/ öp nam befen ïafï aen onber pjotefïatie bat bet toa^
tenbienfïebanbcn Stoning/ ornupt te treeften aï^ljct
Öemgco^bonnccrt foube tooien/ en toiïïenbe betonen
Dat ÖP bien lafl nietö^öbeaengenomenomfliïtefït>
ten/en ïcöicö te bïtjben/ toant bie banïupft toepgerenbe
be contributie bic fp-ïupöen be feïbe opgeïept ïjabben te
becaïen/ tooc^upt om bie te erecutecen. ^e23ocren
Öabbcn Ijen in Jèapcneu gefleït/ en toarentoeïttoec
bupfent flerft/ altemaeï met jlBufquctten en $ieftcn ge?
^rtnan# toapent/ fp namen bc 23?uggc te aiifeman in/ ^atigno
tïiio'
t0°cÖ benin tegen
met eenen grote
furie/ cnb?ocïjtenbe
ffaeteen 23oceeri
bcBïucïjt/
toonncnbe2$?ugge/
baec
beei
fiïebcn meer ban bier ïjonbert 23ocren boob / en baec

3&efe HDutiuatie buurbe lange eer men bit notitie
te b?eben ftdïen/ en sp beben grote feïjabe in 25?^
bainb. T®en hertog ban §^arma öabbegeernebnpfeW
m^innen ban befe gemntineerbè gebmpftt/ maecfenc
benbeaen be feïbe ^eb^o be Cafïro fijnen bienaer om
bunbaertoctebetoegen/ en buntep?efenterenaïïeöe
becfeftectbeben bkfe foube mogen toenfeben/ ban 50
toaxenfeer gefïuojt om bat bpomfuïftenfaftenieten
fanf ttoee ban be pnncipacïfïe ban fijnJ|of/ bacrom
toepgerben jp rcnib upt baer toe te berflaen / maec fep* ©e
ben 5ptoiïben baec bïtjben tot betoaringe banbe.sïto^
ning^ïanben/ en begeerben niet naec ©?anftrijftte
treeften ten mare fp eerft geïb babben en betaeïttoa*
ren / aïbu^ maft ben ^ertog ban ©arma baec ejccufe/
boetocï niet fonbec fpijt/ aennemen en patientiebebs
benboo? befe repfc,/ tec geïegenbec pïaetfe fuïïentop
berbaïen boe bet 2Cct oo?t baec na gemaeftt i$.
' ^
~&cn bierben $ cbjviacp 1 59 1 . igbe ïgeete ban €eïig*
np £>oneUanben J^ccc ban ïa^obe/ bieinbebeïege* «eetê
rihgebanbc^tab ^nttoerpen gebangentoierbe/ en jgjj*!
bttó lange tot ^oomieft gebangen babbegefeten/ te^ «ptSini
gen ttoee ^pacnfe peeren bie ban be&paenfe ©Toot langt»»;
naesMl
te töammeften^gefetenbab*
en o^'t ^up^
gebangen
ben/
bp toifTeft.nge
ïo^ geïaten/
tot gcote bftjbfcbap ïjjjn
ban beï'e tï^enfci>en/ toant bet een feee toeï bemint teïioü.
üeeectoa^.
J©pbebbcn fjicc frocen berbaeït bat be ï|ertogban mti
^arma met grote p^jebt na ©janftrijft toa^ bertcoe* ïöectoai
ftcn boo^ ïafï ban ben Honing ban |&pangien / in mee^ «!Lj
ningc om ^acij^ (bat ban ben Honing ban ©janft- Jn
cijft bact beïegect toa£) te o tfitten/ geïijft bp epn- ©?ansJ
bciik gebaen beeft f a$ ift b,jeebcc nebbe becbaeït in be JJ* N
continuatie ban bet becboïg ban be Cb?onpeHario*&abte/
ni£. ^eboo?fcb?ebcn hertog ban Jparma bet ontfet te en &oe
tocgcgeb?acbtbebbenbe/ omfïjni!0agnificcntietebe' öp h»#
tonen/ quamna
be ^>tab
openingeban
trium*
pbantcïift
binnen bec
ban ^arij^becl^tab
/ aïtoaec bp
batf JJJ0"
Bwm
bcboomaemfïe Jprancopfe beerïift en feectoeïontfan- 9»ara»
gentocebe/ banbe boo?fcb?eben peeren bem congra*
tuïerenbe fijne ftomfïe en bictorie / fepben eenigc tegenf
bem (onbee anbcce p?opooflen) bat 5p niet fouben in
geboefte bïijben ben Honing ban ^pangien be pen^
ningcnbiebptotben-ïupbcc beeïofftnge teftofïegeïept
l}abbc
boïboenban/ en
5p 't tegen
ban:
parma I toeb'cc
ooft na tetoaecbe
fijnebatmeriten
toiïbenbemerftcn^
nen. 5^c boomocmbe ^cetoge ban ^acmabinbenbe
befe maniere ban fpjeften feec b^eemt enonbecameïift
boo^ fijne .ïlBajefïcpt ben Honing ban&pangïen/ en

boo:
bem/
met nocb
een gcatibitept
en fiaö'öf
toefen/
bat anttooo?be
fijnen Honing
bP gene buurïingen
toaren / en baec upt bemeeftte bP toeï bat be #cancop=5
fen niet fecc gefint toaren ben onber be Honing ban
^pangien te begeben/ betoeïft bp toeï toifï bei Ho^
ning^ ban ^>pangien£ epgentïijfte \nit te toefen om
bet feïbe Honingrijft op b'ecn ofte b'anbec maniere on?
bec bem te brengen/ en bat bP bacrom fobanigegco?
teftofïentoa^boenbe/ en be fcaneopfe petten meelt?
ten ooft toeï batfe aï te ïicbtbeerbigïift ban befe fafte
liaübtn gefpjoften / foebten becbaïben t^t feïbe baec
na toebecom met booffe couctoifie te bccbïoemen. |^ac?
ma bleef niet ïange binnen $acijg/ maec ging baec
na be ^tab ban Ho?bepï (geïegen op be ^eonc) be- patina
ïegecen / fonbec toeïfte te becobecen / be ontfettnV Mtm
ge niet boïïtomen en ïionbe geaebt toecben / bet J" mt
toeïftbpna beïe moepten/ met getoeïb innam ben 16 m&m
<0ctobu'^ / eec bc Honingb bie baec na tocquam / fa,
't feïbe ftonbe ontfetten / aïtoaec gcote to^eetbepb en
moet-toiïïegepïeecbttoecbemetboob-fïaen / moo^ben/
en ©joutoe-febenben / boo? befe „^tab toecbe be ©bec?
fïe |p?obiantmeefïec 3loban 25aptifïa iCari^ bappec
getoont / be£geïijft£ toerbe ben JUSacft-gcabe ban
Öentp aïbiec ben cecfïcn bacb banbebeïegecingetoe?
!2>n/ ^^
fouben 'er noeïj onber boob gebïcbenïjcbbcn/ tentoare
poëten/
£m ^Qtm |jacJ.CC5Cn / m baec toebennacïjt fenbe ben 24 <^eptemb?$ in 't beficbtigen ban be pïaefc
6?engtfe obci'ftomen toarc / ban #atigno boïft bïebenber macr ft/ in fijn been gefeboten / bocb be Honing ftreeg be fch 't ©f»
nnöcc f fIl ofte ttoee boot / en b$ie gequetft / ban bie tijb aen be^tebe onïang^ bacc na/ namentïijfcop^. J)ar* J{nJ*
Eïï?ir ^ct^cïben bic ban Hupït bc contributie fonbec tegen* ten^-abonb in bec narfjt toebecom in/ en boetocï bie iang$
boo? oter
fp^cftengocttoiUigï)/ nicttoiïlcnbebenfeïbentoeberom bau^acij^boo? bace Eegaten ben^ectogcban|5ar=
t.
^etm
tnfuUibangierfïclïen.
ma beben bibben bP fou^e fijn Hcijg^boïft baec toebcc gg8*
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boo? béngen/ en biepïaetfctoeberom innemen/ fotp
mfeetbe ïjp fïg / bat bc tointct boo: ïjanben toa£ / bat
ïjp niet alleen fclfé 5toau / maer öat fijn bollt ooit
feecgesmaïtten berminbert mag/ foöoojbeefcljepöcn
fcfjecmutfeïen / grote fMtten en fïerfre in fijn 3legei7
en groot ongcinaft hn be feïbe geleden / ban ïjongec
en ïteccen
hommer
bat" ïjemöteongelegen
meöecoin
te
/ en/ befopïaetfen
acïjtcc ïjemmag
maren
tn öefe
onbecjuame tijb met fo bftmaetïijRe beïegcringe te
becobccen / met bertroofunge bat ï)P onbertocgen
berïjoopte Die fcfyabe met een anbere coem-maerbige
öaeötebecïjaïen/ 't melk ï)P ban CDafïeau€perpof
Itëeaurberfïont/ ïjp berifpte ïjenïiebeneben-meïfcer
öatfe een plaetfe ban fuïltcr importantie niet beter bef et
enbetoacctïjaööen : be iittininggemacrtoeröcnDcljct
boomemen ban $arma boo?qnam ïjem / en belette
bic pïaetfen enmetbe bolk
en eenen
toeï-ctbaren
ftcn'gfS^berfïen/
honing
berboïgbe
ben #ertog
ban
ftacma feïfg in perfoon met eenen uptgélefen ïjocp
bolltg / en bcbe ïjem tuffeïjen megen groten af bjettït/
fo bat ïjp met grote moepre/ fïecït gefloten tuffeïjen
atma fijn ilDagencn / paffcerbe/ en quam epnttïiït op be
lomr tn ftrouween ban ^cöerïauö/ en boortg ben bierben vDc?
'eTSS
cembcc
tot 3tyuffden /acïjtcr
jijnbegebïeben/
mei ïjet fo
berben
lecom
öceï ban tueöerom
fijn dolït geminöért
boo*
ot
fieiite/ ïjongcraïg't jtoacrb/ en bacr tocmerbena!lè
buffel- öe (0afï ïjupfen ban Stiitljopg en ^encgoumcu met
fielten berbult / baer ban beeïe non flojbnu Wc
^ertogeban jdarmaïjaöbe opbefen föocljtmcïgi-oote
eere begaen / maec met fijn bertreït ïiep ïjet allhi me^
betom te niet / en bic ban $arijg quanten ïjar \l toeberom in bc benautïjcpt baer tn ?p gemcefï maren;
«Bma
€manueï be Eaïaing ïf eere ban .mDonttgn» ' .iBar?
quig ban fientp toag boó? Colbert stoacrïiït getoont/
jjJ^UB beroin
boel) quam
ÏJP noeïj /met
hertog
ban $arma
me
in .föeöccïanb
maerbenfïerf
onïangg
bacr na bin?
ar.
neu Bergen in #encgou ban be feïbe quetface / ïjp mag
ecnïilocïibecfïanöig #eere / en eengoet fcrtjgg-man/
en.
en be boamaeutfle ban aïïe bc cfècberlanbfc peeren aen
öeg ïionmgg jijbe / IjP mag eerfi met be <0enerale
Staten tegen be ^pahjacctg/ maer ging namaeïg
obtf at:\ öe êpaenfe^tjöe.
Me ban omtrent befen tijb ïjebben bit ban Higbona een
SSH8 ^!1^cl^ ^a*ïoij-^>cïjcepïten genomen / baer bart fn
jjn§n> fïf«e*i €ngeffen terflont Rebben opgeïjangen / bere=
•V * jjeiauö
fteljebbenfuaïïeop'be Galenen geset/ 'ttoemin€n;
»o?»qj.
bcr fïaert ^rjnöe/ biert baer gcrcfoïbcert in ^pan ?<
pcgip. qit(Ht laten meten batfe ïym boïlt/ bic baer noeïj ban
be &paenfc ©loten gebangen faten / fonben ïofTcn / of
batfe alle be fbpangiacröen öiefe binben fouben in 55ar:
bar»jen df iCuimjen/ fonben fenben teberïiopen. a^mi
L,f(ï(eteertt beren felfben tnbiöDucrtH^ngeïanbquefïiegeBc&ro toec^ tuffcöfti ben <0?abe ban <ÖfTe):en ^t. Cïjauïe^
f «i
23lnnt / ben Sloeber ban .#)ilo^ö Jtëontinp / Mc beEïfSf neïJm ^eccetêuft maibanberen uit te beeïmm/ cïhaï^
E>c eJfl leen/
fonöer menfcBenter
meeeïtbaerfepbe
ban 23ïuntbat
te peggen/.
en a$3giöcnanöecen
ontmoetcben/
:pad#
'l
unt

9fn bit 3|aer i?*o. ma^ in ^Itarieti een grote bie^ «r°°fc
reu ttjb/ en gcbjeKbanftoomecnOfyanen/ en baer SfiJiJ
boeren bier of bijf £>cïjepen bau toom/ eneenige
ban <£nïil)tHfen / en anbere §>tcitn na ^taïienmet
/€erb3e/ en berbienben beeï geïD^ boo? be geoote
bJacljten bic fn ban bc ïJooplieörn bebongen/ en
bc föoopïupben beben baer grote profijten/ en ober?
mit^ 3» baer feer mei ontïjacït toaren continueerben
545>
be Scljeepbaert/ baer bier of bijf naboïgenbe jaren/
fo bat bic baert feer gemeen toert / en een gro?
ten ilijfiöom en beeï geïö£ in öet3lanbb?ocï)te/baec
beur alle bafte goeberen tot eenen feer groten opfïacïj
rjuamcu/ boel) in ben ^are 1591. lna£ bc ©aertak
baer fb groot bat 'er meer ban aoo^eïjepen tipt ^oï^
ïanb alleen boeren/ met beeï boïït£/ en tocï boo?flen ban
Qtfctiut I baer beur een grote mutmttratie ónber Ijet
gemeen bollt gnam/ ia bc bef!c patriotten b?ee^bcn bat
bit een Pujactijïic be^ ©au^ en bc^ fóoning^ ban ^pan=
gien toa^ / om befe ïanben ban ïjaer boot^-boïïi/
^cïjepen en <6efcïjttt t'ontbïoten/ en bc feïbe met een
aBeneraeïHrrcfï/ ficnbacrteöouben/ enon^mebe te
befioïien: fo bat 'er grote murmuratic omma^/ en
iït Ijcbbc een ^icf gefieu gefeïjjeben bp 3£octo?
jFraurop^ IBaeïfonbanöcnS^ctober 1591. bat 'er
ober 2oo£>cï)epen beb?acï)t maren / bic elïiéobccbe
6000 guïöeu te ©?acï)t Dabben / en bat bc Jfêagifïratcn (Foi.i6)
ten felbenbage aïbaer tot €nïtïjupfenbergabect/ en
in grote pepne maren/ niet toetenbe Doe te remedieren
om Ijet perijheï te ebiteren / en merben eeuige <&ebe*
pttteerben ban ben 3i^oojber-^uartierc gcfonben om
te communiceren met ben Jifeere, 90öbocaet ban üfo!*
ïanb/ bic gebobenmert boel) fcïjerpclifc fyct op ie hjik
ïcn ïctten / na fijn groot becfïanb bat <0ob Slïmatö*
tigï) Ijcm ïjabbe beeïeent / mant iït fie / ( fcfytijft ÖP )
onfe
meet.cupue boo^.be beuïe/ ten 5P ïjet bp tijb^ boo^ïiomen
3Dcn (ïBjabe^öïjan pïjiïip^banBaïïiefïepn/ on^©e<B?aber 't bejeeï ban bat be &paertfe op be <6?enfenbe^ »e oan
&tic$t$ J^unfïerfteï) bergaberben metöupteren en Kf"'
fónecïjten/öeeft een bceïïtrijgé-boïït geïicïjt upt be mt& tmni
te (ïBarnifoenert ombefeïbeopteffaen/ maer (tomen ^/nnaim
be omtrent be plaetfe baer be ©panö ïjen toaöfïcr^ ®£cf'n
al?ö ^
Öe feïbe
maren
mag/beben
ïtenbe/ fo ïjem
bertroclten/
bie$gerappojteert
niet tégertfïacnbe
30 eenen
inbal
in 't ^ttcïjt ban Coïen in ïjet JBefïpïjaïifejje ^uarticc /
en ïjebben boo? be feïbe öupteren en ïinecöten een
2&janö-fcfiat icteïjaeït ban etïpe bup^ent ^aelber^/
baer $p mébe uftgeïtöcöt toerben; ïjp Öabbe ooit in be ftu
öe ban <6cfjclte gemeefï / aïmaérfefcere Comir.iffartf«
fen beg ïiepfer^ met Crebentg fcï)ji)beng aen be boo?f5»
-Öiabe / neffenó ooit be OBefantén beg Hanbgraben
ban ïf efTen en anbere jpucfïen guamen / begerenbe bat
lm ben öijïtg-bobem tuimen ett fijri-böïït ban baer boe^
ren foube / en namen befen Mocïyt feer guaïiït / berïjaï^
beu jjp mebcrom bertroclten f£ en ïjet boïlt in ïjun <6ac^
nifoeh mcöerom fjefonöetfïjeeft. ®e Staten namen
befen Coeljt/ bic fotiber tyn toeten «of ïafl gebaen
toag ooït quaïpèn / öatmen ïjen-üeöen ïirpg^-boïn
gepe,ricïiteert / en tot naöeeï öer 3£anöen öienftïjab^
ben gebm^Rt! #étéaïben öe <0?abefijn ejecufemet
Sïieberi ban batCoen n ^Januarp 1 59 1 bebe aen
ffn (öreeïïenti tn Efttt ^Idbocaet ban %oïïanb ben 1$cc*
te ban (©ïbeu^acnebeït/ fufïincrenbe bat W niet öab^
be geattenteeet Öat tegeng fijne €ere en reputatie noeft
tegen bec HaUöén öienfl toag fïnjbcnöe.

ï)p metijcm rtiethonbe beesten/ sijnbefo groten per*
fonagie/ ten mare ï)p ïjem eengefcï)Lnfte gabebacöp
ïjem beroepen Ijabbc / öp bat ïjp §cm bobenöe / niet ge>
ïtrenïtt merbe/etc. <^ffer fcpU bat mare een uptblucijtc/
Öu ïjabbe geen $enne bah metfiappicc tefcïjnjben/
25ïunt fepbe/^ Öaöbe #enne en Inftt met papier me
begebjacï)t alfofcïneefljPÖetbcgcccen/ Wmt fijnen
Öugge bacr toe ïenehbe/tóaec beur feftcen Ijet blocb mat
tebechoeïen/ nocljtau^ trocUenlietgetocer tegen ben
anberen/ be^abetoerbetuffcïjenfijii bingeren gcfie
, ^ït bebtnbcdat J^eteteit c'n^öjtacn ban^eer
en25ïuntöoo:fijnacm/ me ttoningmneïjeeft! beeïtberïjac|m.aüenbanfeïiercn(€c«:ï)tinl©ermïj^^^ r
ïten/
baer na be feïbe in bmutfeïjap met ben anberen mcöer bic gcbaciv foube toefen bp ben <£?abe ban vjpbcrfïepn /
bacr ban bpfonber ^cerbceüfecr beïefept/ enmacüt
"
gïjt. ' ^i
ti
et
ben feïben mentte ban groutoélijïte ïcïirïtt fepten /
rc
be
gnbai 3£en i? ^eeemb g toefenbe ^onbag boojïict^-! bic aibacr fouben bebjebeti jijn tccjenöeCatïjoïijïtcn/
i^n t»e • bacft 5jjn bc ^>paenfe in ïjet £>ticïjt ban Htrecïjt gebaï^ ;
fKlen/ met mepnicï) bdïft^/ ïatenöe ïjaren p?incipaïen; en met fc&enbeh ban ©|QUtoen en 3£oc|jterètt/ en
Wat ïjoopacïjter bén 25erg;/ bingen cenige Üup^ïupben/; öatfc grote b.janötfcDattingen aïbaér ïjacïben / en
ban m^ en flaïteri écnige D«pfcn in b?anb/ en namen beeïe
bat be S5ïffcïjop ban #aöctói aen' ben <®i$otl
itwcjjt. 25fefïen en goeberen/ en ber trokken met ben25upt fept
ban «aberfiepu'i^ooo ^p^-baeïberg f ïj« fceulfe
binnen ^ebenter/ fonbec bat ïjeiuenicï) belet gebaen J©efïpi)aïen i8.ooq/ en bit ban USunfrer eenen eet^
toecbe.
lïtjïten feïjcnït dm be ?»*•*
feïbe te *
bdenbertreeïten/ ïjaböenf
moes

l

maa i

■
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Het achtentwintigftc Boek.
moeten geben* ©oo?tg fept be boo?fclj?eben9llbnaen
ban D3eet-bcclt/ battec be <£5jabe ban ï|oï)enïo met
05?abe#l)iïip^öan idaffeu nócljbp genomen toacen/
en batfeïjetllanbaïbaeefo afgelopen en bebojbenïjefc
bm met alle Curhfc bneebigbeut te bebjjjbcn / Dat §t t
met geen pennen $ te bcfcïmjben. <®f bit nu Den feh
bcwCocljt i$ Daer ban ilt ïjicl* becmaentïjebbebicbe
43«be ban ©aïnefïcpn met fijn bu-ïjebbenbe &cijgftoom in 't &tk%t ban JIKIunffec en tyt Ceuïfc&e JBcfc
pbaéïfcöe quattjec rjebaen Ö* bben / ban of 't nocfj
eenenanbecen (Cocïjt getoceft i$l en oouof'tfobjeet
i£ a$ Jtöeec-been becljaeït / [jeb in niet nonnen bcc*
nemen / ban Dat bebinbe ih aïtrjb Dat ï)p De <6,ïabe
ban ^oïjenïo t'ontecïjt bcfcïniïbigt/ bat befeïbebaec
bpgetoerfï foube 3ijn/ mant in ïjebbè een ojief gefien
eugdefen geïjeeï met ben OBjabc ban $oï)eutoejigen
Öanö gefeïj?eben / tipt jföietoenfïcnn Dm ^ Mmt
i ƒ 9 1 . duo novo , aen ben Hibbocactban ^oïïanö / öe
$eere Oïben-23acnebeïb / baec in f)p fcï^ijft bat be
©o^ften ban ^uutfïanb ben inbaï ban ben <©^abe ban
©bccfïenn feec quaujR Ö^bben genomen/ batftntot
<!£tTenbutg bp Den tac ©o?fï ban Jfêcntg toa£ ge=
toeefï / Die eecfï niet betet triifl Dan Dat by Daec mebe bp
toa£ getoeefl / en öem fu\lt$ ïjabbe Doen af blagen/
maec aï£ ïjp becfïont Dat ïjp baec niet bn ïjaDDe getoccf!/
Dat ooft fu\h$ toa£ gefeïjieb fonbec bebeï bec peeren
Staten en fijn Cpceïlentie toa£ tym aïbaec feec grote
eeecgefchieb / en ijabbe be taL*-©o?fï ïjem een feec
fch,oon$aett gefeïjonnen/ en fjabbeöemeenfcïmjben
aen
be peeren
boen befjanbigen
b'toéïn
3p
Daecom
te ïiebecStaten
aengenomen
Ijabbe/ om/ bat
ïjpbe*
bont Dat ÖP Defe Eanben niet guafijngeaffectioneect
feïjeen te toefen / boe toeï bat bp toag een ban be boo^
naemfle gecfïeïijfcc fóeue-©o?fïen en Cantfeïaec ban
bentffrjKe/bcgeecbe bat ban be *l)eei*en^tatenbenfóeuu©oujfï cene onfcrjuïbigenbe anttooo?öe fonbc toeeben
gegebcn / Daec mebe be 3lanben fïcb niet ©uanD maHen tegen Den lf. fiijue ; obec aï toaec ï)p quam b,abbe
Dp De Staten en fijn <«EcceHentieontfcï)uUngt/ an=
Deig fo toecDe fjp gefcijout aïg of öp upt een 3lanD qna>
me Daec be $ef«ïentie cegeecDe / beemaentoouDatDe
Sfrffcöop ban ^abebo?n Den <&?abe ban ^becfïepn
elf Dupfent ^aeïbet^ babbe moetengeben/ etc.
J©P ïjeuben ïjiec een toepnig te bocen mentte ge^
maen't
©?anhcpben©icontebe
€ucaine/ /batbenbeloning
25aron beban
^>aïignaït
/ be ï^eece 23u5en*
baï en eenigc anbece gefonben beeft geïjab in €ngeïanb
aen be tbmmgtnne aïbaec ■< betoeïïte ïjacefaïte aïbaec
becricïjt ïjcöbenbe bojbecié na ^npt^ïanb fijn bec*
tcoeften/ om boïït te ïicïjten tot affifïentie enöuïpe
ban ben boomoemben ïloning ban B^anhcp / en bat
23u5enbaïboo:t foube cepfen na ^ebeeïanb / om &
Daec te beccicjjten 't gene ïjem De koningin bebeï ge^
geben ïpDDc. 5^e boomoemDe ï|eece 23u3enbaï in
Den #age genomen 3tjnbe / ïjceffc fijn ^ieben ban
Cccbcntie ban ben ïionmg ban ^^anïicijH aen be
^eecen Staten «©enecaeï ben 26 ^jannacij 1^91.
gep^efenteect / in^oubenbe aï^ boïgt :

heyt wy ons gedragen,bidden wy ui. hem te geloven als
ons
, 't geen
fal, felven
Biddende
God. hy u van onfent wegen verklaren
Seer lieve en goede vrienden ui. te nemen in fijne
H. hoede. Gefchreven in 't Leger voor Gihorft den fitrtoan
zyOdober 1590. ondertekent Henry , en noch lager
Hevel.
erDal9ee
na*ra
n» ,
be

Cen feïben bage ïjeeft ÖP fijne ^?opofitie aen be ^ee=
een jètatcn boomoemt gebaen in befec boegen.

\A YNHEt REN,*Ikhopedatdepaffagievan
*
mijn Heerede Viconte deTurraine uE.E.contentement gegeven fal hebben om vele fubjeóten,
maerprincipalikdoor dien uE. E.uyt den mond van
een Heer van fulke qualiteyr verftaen hebt de goede en
continuele wille van den Koning mijnen Souverain
tot uwen ftaet , die dageliks in hem toeneemt voor
de goede devoiren , die gy luyden hem in fijn noden
Ik kan ui. verfekeren, dat de voorfz. mijn Heere den
Viconte ontfangen heeft een feer grote voldoeninge
uyrde wackerheyt die hy bemerkt heeft ineen y egelijk van u luyden in 't particulier en in allen m 'tgenerael, om te eeren 't gene van den Koning quam, 't welk
hem doet ten beften hopen van 't gene hy verwacht
van 't fecours van dele Provintien.
Nu gelijk fijn verblijven hervvaertsover nietgeweeft
is dan van een korte paffagie, fo heeft hy ook u iuyden
niet dan fommierlijk en in 't korte gefproken hebbende,m y den laft gelaten die my van den Koning opgeley t
was, om met u luyden particulierhjker en meer van
ftuktotftuktedi(courerenvan ïijn faken , en van fijn
aenflagen en intentien op de reyfe van mijn Heere van
Turraine.
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' t Welk ik fal pogen te doen fo kortelik als my mogelik fal zijn, niet nemende dan 't gene my nodigfal
dunken om u re kennen te geven den Staeten nood van
onfe faken , enden oorbaer van de uwe. Daerisniemantmijn Heeren van u luyden die niet wete dat zedert vele jaren herwaerts den Koning vanSpangien
geen ander wit gehad heeft, dan degeneeleChriftenheyd fijn tyrannijet'onderwerpen, brengende degene,
die de nature hem gegeven hadde tot Onderdanen , on•
der een leer violent pohtijk Gouvernement, en 't welta
pafleert de palen , die God , nat ure , en reden , voor de
wettelijke en gematigae regeringen gefteit hebben.
Aengaendc de volkeren , die onder andere wetten
dan de fijne geboren waren, hy heeft fich beholpen mee
't pretext der Religie, om hen te brengen onder 't felve
jok als fijn naturel e Onderdanen.
Van defe laetfte fpecie doen ons bewijs de Oorlogen
door dit Huys verwekt in Duytfland , die tegen Engeland, welkers gedachtenis noch heel verfch is, en de
tegenwoordige fwchten en ellenden van ons Vrankrijk,
betonen genoeg defe ambitie.
Van de eerfte fpreken genoeg defe edele Provinciën,
eertijts fo bloeyende, en die haer Princen hebben doen
bloeyen , onder derechtveerdige wetten , fuiksdat ik
daer geen andere exempelen van by en fal brengen.
Nufo fiet gy, mijn Heeren, d'habiliteyt vanden
Raed desKonings van Spangien, om met verfekertheyd te verfien op 't point van haer ambitie.Sy hebben
wel geacht datmen uy t Spangien , 't welk is als den uyterften hoek van Europa, nietbequamelik op d'andere
Chriftelijke Koninkrijken koft Oorlogen: Sy hebben
gefien, dat men genoegfaem in 't midden moeit wefen,
om fijn armen na allen kanten uyt te ftrecken : Sy hebben fich er inner t dat de Princen, die eertijts veel wijder haer Vleugels over de Chriftenheyt uytgeftrekt
hadden, haer ftoel hadden in Vrankrijk, gelijk Charlemagne, Loys de goedertieren, en andere van delen
,,
ftam defcenderende. Hierom is 't dat fy van over lann,
gen tijd ons Koningrijk onder d'aerden ondergrave
verwachtende d'occafie om dat opentlik te doen vallen, en fich toe te eygenen. Hoe vlijtig heeft hy fig daer fFol.17.)
in betoont ? hy heeft alle beioinge achtergelaten , om
't hartjen van de Chriftenheyd den flag te komen geheyd
ven. En de dood van wijlen den Koning is fohaeft

die ,gyenluyD'afïbdie
SEer
de
onïe faken
weltlant ,van
den vrienden
toont entotgoed»
den lieve
devoirendie gy luyden daer bydoet, maken ui. verfo groot by ons, dat wy niet willen laten ui. te
dienften
ntnfttf
getuygen wat dank wy ui. daer van weten om u luyden
ban
defgelijks deelachtig te maken aen onfe deliberatien op
©Mtlft*
den noot van onfe fakenen affairen,en dieprovifien die
fcferiticn
aen De ons daer toe nodig zijn , waerin wy ons ve«-fekert houden dat gy na de gélegentheyt van faken, en na dat uwe
J&rarcn
©ene» middelen fullen mogen lijden, ons fo langs fo meer
cacl.
uwen goeden wiliult doen blijken , gelijkgy luyden u
ook verfekert raoöcht houden , dat God ons de genade
doende van ons te behoeden voor de bofe aenflagen
gnfer vyanden ,gy luyden van onfer zijden fult hebben
een gewifle ondérftant tot uwe rufte en fekerbey t , om
't welk u veel particulierlij ker doen verftaen , wy hebben goet gevonden expres aen u te fenden onfen lieven
en getrouwen Edelman van onfen Kamer , den Heere
vanBufenval) op des welken fufrifantheyt engetrou- niet gebeurt, of, (gelijk dooreenige grote verfchrikt-
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heyd het bloed d'andere leden verlaet>en regt na 't hart
toe fich begeeft) fy hebben ook alfo, vrefendedefeoccafieteverfuymen, en verfchrikt van devromigheyt
enyaleurvan onfen tegen woordigen regerende Koning, alle andere entreprifengequiteert, om Ggregelregt naVrankrijk te begeven.
Daerdoor zijn defe groce preparativen , dietegen
Engeland gered re (leert wierden, als verdwenen en vergeten de fchande , die fy inhaerlaetfte eftort behaelt
hadden. Daerdoor zijn decontinueleafTauten ,'diefy
op defe Edele Pro vintien gedaen hebben, verflapten
uytgeftelt,fo dat zy gequiteert hebben 't gene fy achten
haer eygen te zijn, om aen te taften 't gene van een ander, en daer zy geen recht toe hebben.
Ik vertone U E. defe faken , Mijn Hceren , om U L.
met de handen en metd'ogen te doen taften, wat intereft gylieden en d'ander Princen derChriftenheyt by
de behoudenis van onfen ftaet hebt, nadien U L. dood
vyand fo groten vlijt aenwent om dien te ruineren.
Eenige ouden hebben onderwijfingen gegeven hoe
men met fijn vyand fijn profijt mofte en konde doen ,
gylieden kont altans u profijt doen met de lefTe , die den
Koning van Spangien U L. doet , 't welk is, dat gylieden d'oge meer hebt op de fake van Vrankrijk, als op
UL. particuliere.
Nu den Koning,mijn Souverain,heeft fich tot defer
uure toe geluckelijk en couragieufelijk geftelt tegen
d'aenflagen van den Spanjaert,cn by na alleen tegen gehouden,ten minften fonder eenige merkelijke vremde
magt, fijn geweld, fijn ftaet gehanthaeft tegen de rebellijen van fijn Onderdanen , d'invafien van den Hertog
yan Loraine, d'afTauten van den Hertog van Savoye,
en de geheele Legers van den Prince van Parma, beftaende fo uyt oude Soldaten als uy t grote en vernaemde Capiteynen.
Maer hem zwaer en als onmogelijk zijnde dit pak
lange alleen te dragen , heeft hy doen folliciteren en
aenfoeken de nabure Princen , en met fijn Majcft. verbonden met de felve intereften van ftaet en Religie,om
te doen een generale en wettige oppofitie tegen d'ongerechtige aenflagen van de Spangiaert,
L En feker,mijn Heeren, fijn Majefteyt mag hém defe
aenfoekinge wel bedanken^ want hy heeft in hen wille
gevon iep, om een deel van defen laft te dragen ; en de
Protcftante Princen van Duytfland hebben hem fo
goeden hope gegeven van haer byftant,dat fijn Majeft.
mijn Heer den Viconte van Turaine afgeveerdigt
heeft, om, te gaen verfamelen de vrugt van haer vriendfijke aenbiedingen en beloften j en te dien tijde , dat hy
die meeft by fijn perfoon van doen hadde.
,Gylieden hebt gefien dat de Koningin van Engeland
ky den voorfz. Heere Viconte gevoegt heeft een naren
AmbafTadeur , en mildelijk genoeg van hare middelen
om de voorfz. Princen meer en meer te verwecken om
in 't werk te ftellen 't gene fy belooft hebben te doen.
r. Sulksdat, indien gyl. overweegt de qualiteyc van
den genen, dien de Koning gelenden heeft » dievoorwaer fqdanigis, dat men hem totgeen vervolg van ydle
tape gebruyken fouden , fo gylieden aenfiet de by voe. ginge van de Koninginne van Engeland,die fy daer toe
gedaen heeft van haer AmbafTadeur en middelen , die
fy niet foude willen hafarderen op ydele geruchtenen
onfekere conceptien , gylieden genoegoordeelenfult
dat den Koning, defe Lente met een goed en fterk
heyr uyt Duytfland bygeftaenfal worden.
Gy lieden fult my feggen,dit is't;gène wy fqeken, en
fullen na fo vele mqe.y te en koften middel hebben om
opseen weynig te ruften en te ververfchen in dé fcha<lu,we en lommer van defe grote forqeri, van Duytfland.
Ik denke niet, mijnHeeren, datgylieden alle my in
defer voege antwoorden fult. De^flapfte enfig minft,
«ip.de faken verftaende fullen miflchien fig met dierge- .
lij^e woorden mogen fiatteren, en mefdefe antwoorde,
dexel foeken voor haer onachtlaemhey r, maer de gene,
die de fake nader infien,en die vuurighey t en y ver hebben tot den gemeenen welftant , fullen t met my houden, en fcggen, dat men altans vhjtelijk en kloekelijk
^eiiand aen 'c werk moet flaen,en navolgen de gene op .

een Seri ip , dewelkefig fiende in hepe van haefl in de
Haven aen te komen, fig alle met vi olijke en vuurige
acclamatien aenhitfen fig teverfterken om het handwerk wel te doen, opdat de traegheyt en onachtfaemheytvan een weynig tijds hen nie. doe verliefen de
vruchten van fo vele verleden moeyten.
Aen d'ander zijde zijn de faken noch info goeden
ftaet , noch hebben fo goeden wind nier, datdehulpe
en contributien [van een yder niet hoognodig zy,
om die in een goede Haven te doen komen. Men foude niet te veel materie konnen brengen tot timmeragie
van dit gebouw. Daer vallen duyfent occafien in luiken fake voor , daer door 't gebrek van 20000 Kronen
eehe geheele armee ruinéert, eneenen fchonen aenflag
breekt, En wat leetwefen fout U L. veroorfaken,fo gylieden dit gebouw faegt tot het dak toe gebragt, en dat
door gebrek van eenige tegels daer toe gegeven te hebben het quarn te vergaen.
Miflchien verftaet gylieden, mijn Heeren, dat ik
U L. de nuttigheden particulierlijker verklare, die gylieden inu particulierlijk fout mogen hopen van defe
koften en van defe armee. Want het fo is dat gy-lieden
gefuftineerthebt en dagelijks (uftineert,datfomenUL.*
in defen niet een merkelijk en blijkelijk profijt toont,
gy-lieden die moogt verwerpen , en dat met de reden ,
die feyt , dat het Hembt ons altijd nader is als den Rok.
Ik falder Ü L. dan eenige fo blijkelijke feggen, dat nieraant van gefonder oordeel daer tegen hebbe.
Eerftelijk fal door't blote gerugt van defe armee den
Prince van Parma , die U L. altijd op den hals is, voor
fijn hooft geflagen,en fo perplex zijn,dat hy niets tegen
U L. faldorven beftaen, noch eenige van U L. plaetfen aen taften, om niet t'ont breeken de plaetfen daer 'c
armee op foude mogen voor hebben. Daer na, als hy
haer heur hooft na Vrankrijk lal fien wenden, wie twijfelt ofhy fal ook fijn; forcen derwaerts wenden, om te
beletten het geklater , 't welk defe Donder maken fal
daer hy neder fal vallen? en ondertuffchen blijft gyl. bevrijtvanoneyndelijke koften, die gyl. onderworpen,
waert den vyand in U L. ingewant hebbende. En 't lenen van een kleyne fomme falder Ü L. wel grote verfparen,en mogelijk U L. midlen doen krijgen om U L.
Frontieren ofte verfterken of verder uyt te breyden,
fulx dat gyl.daer door verfekerder en rijker worden fult^
By aldien eenige goede occafie voor valt tot den welftant eri vorderinge van U L. faken , men moet niet
twijffelenofmijnHèerede Viconte van Turaine fal
wel blijdelijk zijn authoriteyt , die hy in de voorfz. armee hebben fal, hefteden, om defen ftaet,daer hy altijd
een goede geneygtheyt toe gehad heef t,en die hem verme rdert idoor
s
't goet onthael , 't welk gyl. hem gedaen hebt,een goeden dienft te doen.'t Welk hy dies te
liever fal doen, door dienhy wel verfekert is van den
wil des Konings in dit regard, dewelke tot U L. waerts
fodanig is, als gyl. die fout mogen wenfehen.
Én gelooft vry, mijn Heeren , dat dit Ü L. een grote
commöditeytfalwefen, te hebben als in U L.difpofitie een armee, die 4.00000 of 5:00000 Kronen gekoft
;fal hebben, op te lichten, en te doen marcheren, als dan
' uy treykende eenige eerlijke en redelijke fomme boven
!d,eleeninge,diefijn MajefteytaltansvanU L. verfoekr,
Maer dit fal tot UL.difcretieftaen die te ontbieden
enUL daer roede t ^behelpen tot eenig goed enprefent effed, of haer haren weg te laten vervolgen.
. Watmy belangt , ik achte dat gyl. fulke occafien fulc
mogen doen ontftaen,dat gyl. eenMilioen guldens fout
'geven om de bvftant en hulpe van eene fulke armee, en^
onder haer vleugelen en faveur een feer vordérlijk effect
voor Ü L. Vaderland te wege te brengen,en't welk U L.
fchier niet koften fal , defe gelegenthey t waei nemende.
T'andejen tijden hebt gyl. mijn Heeren i fchier u
vryheyd getragt tè hafarderen, Vrankrijk met Spang/en
.in dè Oorloge te brengen,eh met grote reden gedifcoiireert, dat fuiken ftaet, als de uwe, ten langen leften niet
foude konnen refifteren de continuele efforten van een
fo groten Vyand , fonder hem eèn ander op den hals te
brengen,die fo magïig was als hy,onder de lommer van
wiens vleugelen gyl. uwe Vryheyd moge befchermen.
Aaa 3
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Gylieden hebt altans *t gene gylieden begeert,Vrank- de Credenti e-brief van fijn Majefteyt J gedateert denSJfltfi
rijk is metSpangien verwert in een wreede Oorloge , 2 o October left-leden , hebben na rijpe deliberatie op «g™
en dat fonder dat gylieden daer aen yet gehafardeert de Remonftrantie daer in vervat, en de redenen, die ^enXia
hebt. Defe Oorloge is fodanig, datfeniet fal konnen
eenige dagen te voren mijn Heere den Viconte van
ge-eyndigt worden , Tonder een groot folaes voor U L. Tureine ten felven eynde in haer vergadering in't breefaken, fo gylieden continueert uwe goede devoiren tot de gededuceer t had 5 Hebben verklaert en verklaren by
den Koning. Dat meer is, gylieden verlangt ftüzwij- defen , dat fy niet genoeg fouden konnen loven de feer
gende een groot geluk, van 't welk gylieden altijd gro- grote voorfigtigheyd , daer mede fijn Majefteyt procedeert in alle de faken , die den gemeenen welftant be(Fol.18) ter begeerte dan hope gehad hebt, dat is : eene goede en
treffen, enfiende fo verre en ten propooft niet alleen
fekere alliantie met onfen Koning, eene fo natuurlijke
alliantie, dat niets een genereus gemoet meer verbin- in die van fijn eygen ftaet,maer ook in die van de andeden kan om forgete dragen voer U L. wel-vaert , dan
re Landen en Republijken , dat hy overleyd al 't gene
kan dienen tot het te wege brengen en bevordegeftadigegedagtcnis diehy hebben fal van U L. by- eenigfins
deren van dien, om na de occurrentien en occafien fijn
(tant in fijn noden.
Want gy-heden weet wel,hoe ongedurig en weynig raetflagen,refolutien en aenflagen te mogen ftuuren,en
gegrontvefl de andere verbonden zijn, die gemaekt daer ran te pread verteren , ja felfs daer toe te nodigen
worden om incereften , die fo na niet raken alsdie van alle andere Chriftelijke Potentaten, Princen en Repude v ryheyd derlichamen en zielen,en om particuliere blijken, gelijk onder anderen klaerlijk blijkt uyt de fo
inlichten van ambitie Men graveertfe met een pen merkelijke Legatie aen de Princen van Duytfland gefonden ,tot een fo heroyk eynde en wit, als de Propoop
, maer
fy krijgen
gemeenlijk nieten
geen wortels
in de't papier
herren,
fuiksdat
het meeftendeel
is dan fitie mede brengt , en den voorfz. Heer Viconte vart
penne en papier, zijnde feer lichte laken. Ter contra- Turaine hen te verftaen gegeven heeft , bedankende in
rie,de gene die uyt goede onderlinge devoiren zijn ge- haer regard fijn Majefteyt voornoemt feer ootmoedesproten, die hebben niettefchaffen met de civile for- lijk van degeftadigemoeyteenarbeyt, die 't hem belieft daer toe aen te wenden , met een vaft betrouwen ,
mulieren: fnemen
y
haer kracht van natuur , niet ter
wereld natuurlijker zijnde, dan haer welftandtever- dat den goeden goeden God vorders favoriferen fal alle
fijn actiën, tot degrootfte befchaemtheydenconfufie
forgen , van de welke wy daer toe geholpen zijn.
Sy brengen altijt goede en gedurige vruchten voort, der voorfz. gemeene vyanden. En fo veel belangt de
principalijk als zy gezayt zijn in eenen goede grond, 1 00000 guld. die den voorfz. Heer Ambaffadeur verals die van onfen Koning is, die het herte fo fchoon en fogt heeft in leeninge van wegen fijn voorfz. Majefteyt»
blank heeft van alle ontrou , bedriegerye en tyrannye, omtefubvenierendekoften der Oorloge: de voorfzi
Staten,hoewel fy confiderable redenen hebben,die hert
als de Lelie-bloem van fijne wapenen blank is.
Nu dan,mijnHeeren,om een eynd te maken,nadien daer van fouden mogen excuferen , met namen om de
laften van Oorloge die fy faveele jaren gehet fonder t wijffel is , dat gylieden d'eerfte profijten feer groten
dragen hebben ter Zee en te Lande , die noch dagelijks
trecken fult van defe armee, dewelke ten tijde van
haer monfteringd'oogen en handen van geheel Span- gedrongen zijn op te brengen tot haer verfekertheyd en
gien op Vrankrijk fal doen werpen , en derhalven U L. befcherminge tegen de Vyanden; felfs in regard van dat
eenige rufte in U L. faken geven , nadien den Koning fy fig fo feer bekraftigt hebben , als hen 't verleden jaer
gefonden heeft een perfoon van fulkequalitcyt, als eenigfins mogelijk geweeft is ten verfoeke van fijn Ma J
mijn Heere den Viconte van Turaine is, om daer over jeftey t, gelijk zy noch dit jaer gerefolveert fijn te doen,
te gebieden,en die te beleyden,dat is te feggen:een per- te velde te brengen een geformeert Leger van Ruyters
fonagie die eene fingulierevoorfichtigheyt verkregen enKnegten ,met den train van Artillerie,om den Vyand
heeft in de faken van Peys en Oorloge , aoor de lange te diverteren , of ten miniten te retarderen in de
en geftadige moeyten en laften , die hem zedert vele aenflagen , die hy doe op Vrankrijk hadde , en noch tegen woordelijk mag hebben in faveur en ailiftentie der
jaren met grote glorie geëxcerceert hebben, die partit
culierlijk geneygt is tot U L, ftaet , en die een van de Ligeurs j boven de grote koften die zy gedaen en geëmbefte partyen van 't hart onfes Konings is: nadien de ployeert hebben in 't onderhouden van een groot getal
Princen en Staten van de Religie elks haer deel en por- Oorlog-Schepen ter Zee,en vele andere confideratien,
tie tot dit werk brengen. So gefove ik vaftelijk , dat gy- daer haren ftaet feer veel aen gelegen is , niet fo feer belieden indefe generale concurrentie niet fult blijven
gerende alsfijn voorfz. Majefteyt te behagen gunftig en
fitten met de handen in den fchoot , en dat gylieden na behulpig te fijn in fijn heroy ke aenflagen, tot vordering
uwe gewoonlijke goede affectien contribueren fult tot ge van de voorfz. gemeene fake, hebben toegeftaen en
het lichten van defe armade, 't gene U L. middelen bewilligt, ftaen toe en bewilligen by defen , by de Vereenigde Provinciën refpectivelijk, na haer ordinaris
vermogen fullen.
Nu hier van heeft den Koning mijn Souverain ful- quote, in handen van Philips Doublet, haer Ontfanger
keverfekertheyd gehad, dathy myna uwe E. gefon- Generaei, te doen opbrengen de verfochte fomme van
den heeft , om U L. aen te foeken , in defe algemeene
1 00000 gulden, van 40 groten 't ftuk, om den voorfz.
conjunctie der Princen de Religie toegedaen, hem te Heer Ambaffadeur gelevert te worden in leeninge ten
helpen en by te ftaen by leeninge , tot de koften van de profijt van fijn Majefteyt voornoemt, voor de terme
Oorloge , met de fomme van 1 00000 guldens.
van een jaer , onder belofte en verbindinge van fijn geEn tot defen eynde heeft hy my doen expediëren een melte Majefteyt,de voorfz. fomme van 1 00000 gulden
goede en ample procuratie , fo om de voorfz. fomme te renbourferen binnen een jaer naeft-komende, in dé
te ontfangen , als om te pafferen de nodige obligatien.
Steden van la Rochelle, Brouage, of hier in den Hage ,
Gedaen en geproponeert ter vergaderinge van mijn ter Keure van de voornoemde Staten.
Voorts bewilligen de voorfz. Staten, voor eenige
Heeren de Staten Generaei der Verecnigde Provinciën der Nederlanden , in den Hage , defen 26 January Maenden zijn voorfz. Majefteyt by te ftaen met fes of
1591. by my ordinaris Edelman van de Kamer des feven goede Schepen van Oorloge, behoorlik toegeruft
Konings, en te defen eynde by fijnMajefteytaende engewapent, die fy eer lang fullen doen fenden ten
voorfz. Heeren Staten gefonden , getekent , Buzenvai. dienft van de felve op de Kullen van Normandyen, éii
<©P Mc p?opofitie ban ben Sfeere 31mbaflabeuc te dien eynde verfiën door fijn Excellentie, alsAdrni25u jcnnal ïjebuen be §tttm Staten «Benecari gegeben rael Generaei , met Gommandement daer toe vereyft ,
befe naboïgenbe anttooojbe :
en ordre van fig te voegen by de Schepen van den Koning en Koninginne van Engeland, en den dienft te
T\
E
Stot*
Staten
Generaei
der Vereenigde Nederlandfe doen die 't behoren fal na d'occurrentien en occafien,
fcuoojt
feec
•*-* Provinciën gefien en overwogen hebbende de fonder eenigfins te laten haer plicht te betrachten; Verfbtattn Propofitie,hun gedaen en fchriftelijk overgelevert den foekendefijn Majefteyt feer ootmoedelijk,dathem beGtnu %i January left-leden, by den Heere van Buzenvai, lieve defe byftant hem aengenaem te laten fijn, en haer
55«So Ambaffadcur d* Konings van Vrankrijk , vermogens ftaet te nemen in gunftige gebiedeniffe, en tot henwaerts
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waerts te continueren fijn Koninkl.gunften. Gedaen gelijk ik van goeder herten trachten falu te gratificeren in alle andere dingen,dieik voor u luyden fal konin den Hage, den 19 May 1591.
den doen, en daer op bidde ik God dathy u j
©aer i$ noch, feïter gefcï) jiftc getcnent bn ben Bicon*

teöe Curaineaen bc Stoten <i$eneraeï ouergelebert/
oaeropbeboo^ioembc ^ceieu Staten bit naboïgenbe
tooo? anttooo^bc Rebben gegeben

Staten der Vereenigde Nederlandfe Provincien,hebbende rijpelik overwogen en beraetflaegt
leeren op feker gefchrift , in date den 1 2 April te Frankfort ,
fetaten getekent by mijn Heere den Viconte van Turaine , gePene* levertin haer vergaderinge van wegen den Heere van
aelge» Buzenval, Ambaffadeurdes Konings van Vrankrijk ;
letoen
verklaren dat fy bewilligt hebben fijn Majefteytbyte
p fefie»
eB*
ftaen met een leeninge van 100 duyfent gulden,verfogt
:Ö?<fte by de Propofitie van fijn laft, gedaen den 21 January
p Den
Mtonte left-leden , gelijk hy breeder fal konnen fien by d'aóte ,
e iïfl' die hem daer van gelevert fal worden. En in regarde
iint) van de paffagie van de vreemde armee,dar fy ter difcreen öe
tie en wei-gevallen van de voorfz. Heere Viconte fteln 4St» len die te nemen en daer van te ordonneren, gelijk hy
rrae!
bevinden fal te behoren ten meeften dienft en vordeBerge*
ringevan defaken van fijn Majefteyt, dewelke ly benoen.
geeren boven alle andere gerecommandeert te houden:
Niet in 's Lands macht wefende, fijn Majefteyt in defe
gelegentheytgrotei byftant te konnen doen, dan die
hier boven acngeroert is. Alfo gedaen en gerefolveeit
'0I.19; te vergaderinge van mijn Heeren de Staten Generael
in den Hage, den 14 May 159 1. Wasgeparapheert ,
Wittevti Onder ftont, Ter Ordonnantie der voorfz.
Heeren Staten , Getekent
C. Aerssens.
ooojöe
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Mijn Heeren neme u in fijne befcherminge. Gefch reven te Serilis den ^ojanuarij i59i.Onderfchrevert
Hcntjy lager getekent, Bicre.
_ Opfcïirift / Aen mijn Heeren deStaten der Vereenig Je Nederlandfe Provinciën.

^efe 2S?ïcfb,cbbcn bc boojf5. peeren Staten <0e^
netaeïben2^fcb. 1591 ontfangen,

3£e I®eï- geborene 45^abtnne ban Mt\xc$l ïtëebtitoe
en S^onagiere ban ben <0jabe ^boïplj ban|£ieutoe*
naer/ bebinbenbe Ijacc fetoeii feer beïaft met fc&uïben/ert
bat Ijate goebcren mcefïenbeel bn be bnanben toarcit
aengefïagcn en geconfifnneert / ïjeeft be feecten Staten
ban ^oïlanb in ben beginne beé3!aer£ 1590 aengebo*
bm te bei-lioucn be ^tab a^ojcum en bet 3lanb bau
mtem/ met be ^eeelihïjcöen? aenujaffen enaïïcgetecbtigïjeben baee aen bcljorenbe. Mm bebaijle bie
ban i^oUanb in befen tijb met iic #o:ïegc feer be3Ujaect
toacen/ en nicttmfïen luaecmenbe penningen tuelbin'
ben foute/ fo toert baet op grote 5toarigb,eub gemaeftt /
nocï)tan^ betoijle fobanïge geïegentljent niet aïtijt^
boo| nomt / fo ifTec in be maenb ban JiBen ^llnno 1 590
eene befclj:ijbinge ban be «Staten ban ifoïïanb in ben
ï|age getoécfï/bact in onbec anberc ooft toa^ een poinct
of men Defe fcoop aengaen foube ban niet/ en baec toecbe
bu be (Êbeïen en alïe be £>teben ban J|oïïanb / uutgefon*
mt bit ban Eenbcn en Mimaec goet gebonbenbat
<®eftoning ïjeeft ooft aen be Staten <6eneraeï ge* ban toegen be ilanben ban IfoUanb ban be ^abimie
be boo?f5. £>tab ban i©o|cum en ^eecïibïjept ban %h
fonben befe naboïgenbe 23?ief :
tena met aïïe 't gene baer aen beljoo?t foube tooien ge^
ftoft / op fuïfcen boet en boo| fuliien fomme ten naeflen
\/IYNHEEREN,Ik hebbe in u luyden vernobp a$ in be befc^nbinge becïjacït Wtoz I bolgen^ toeï*
^** men fo eene grote goetwilligheyd en affeclie iit tefoïutie eemge gecommitteett toerben om baec op
t'mywaerts, dat ik my vrymoediglikaenU L. addrel- meibeboo|noembe<@^ab
inne oftjate <©ebeputeecbe te
fereopdeoccafiendie fich prefenteren,en my dringen
uwegoetwilligheyttegebruyken, met feer verfekerde Öanbelen / gehjn gebaen i$ gctoeefl/ en i$ be feïbe ftoop

iS&Jfef
in li en
onrng
in
?an&«
IR aen
: Jfeta*
n <&t aenbiedingen van alle't gene,'t welke in mijner macht

in gelijke
favoriferen
» om u te gratifieren
^ we^"en hebbende
«artf* óccafien,
dan tijdingeenvan
her innemen
, hec
welke de Spangiaerts defe verleden dagen gedaen hebbenvan Hannebqut, en van de Haven van Blavet, die
fy fortificeren ; van den voortgank, die fy doen willen
in mijn Hertogdom van Bretaigne^ en dat fy dreygen
weder ni,euw volk daer in te brengen, So bidde ik u
mijn Heeren, volgende het fecours , 't welke ik airede
van U L. ontfangen hebbe, en deprefenratien»dewelke
gy my hrer bevorens gedaen hebbet, my te willen fenden een .half dofijn van uwe befte enbefttoegerufte
Schepen, op mijne Kufte van Bretaigne, na de voorfz.
Haven van Blavet. So om mijn Couzijn den Prince
dJOmbes.by te ftaen in het weder innemen van de
voorfz. plaetfen , als om te beletten dat fy die niet wijder en fortificeren , mitfgaders dat de Spangiaerts daer
niet in brengen een groter getal van volk, dan het gene
't welk daer aireede is. En gemerkt dat het voornemen,
't welkleen enfy
hebben mijne
van fich
daer fterk dat
te maken
alftrekttot
fchade,maer
het ook, niet
betreft
diè van uluyden,en van de Koninginne van Engeland,
mijnegoedeSufter,doordeonverfadclijkeambitievan
onfen gemeenen Vyand. So bidde ik u daer dan nochmael om, te haeften het vertrek der voorfz. Schepen fo
feer als u mogelik al wefen , en datfe by de voorlz. Haven van Blavet zijn binnen den 4 Maert, door dien dat
iïer pcrijkel gelegen is in een langer vertoef , zijnde
veel lichter fich te ftellen tegens het quaed, en te beletten dat bet niet tot fijn uyterfte kome,dan dat te breken
en tegenefen,als het daer toe gekomen fal zijn, de verfekertheyd , die ik hebbe van u goede vriendfehap,
doet my defe weldaed van u hopen en verfekeren, oordelende uwe intentien uyt de mijne tot uwaerts, de
welke continuerende ik u luyder Agent hebbe doen
depefcheren de fufpenfie , dewelke hy van u wegen op
my verfoebt heeft van de reprefalien voor diï jaer ,
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Het achtentwintigfte Boek.
en fToc gen Daec fblfttftig: op/ Dat jufe op De bïucïjt twatö*
ten/ D'ccueDoo:Öcgcopenöe poojte/ D'atiDecboben
ober öe munten tjeucn. «Dcii ÖiöDce ban SCumaïe
bleef Daer becfïagcn met beleauöeee/ en een groot ge*
tal torrDen Daec gebaugen : fo öat De &tao tnitaculeu*
fcïnu i$ beitoubcn gctoojDcn. ©c£ anDercn Daegö fonDen Die ban parijn om ïjet iicïjaam ban Den ÉiDDec
^Imnaïe / Dat fjen gegetien bjeiDe.
Q^en i ^ iBacctn Ijebben De Staten ban $oïïanb
fditt piaccaet laten uptgacn / Daer bp fn bcrboöen aïle
jonge gefcïïen uut Den Eanoen ban üfollanb en 3Beft©nefïanD / afé &tuDenten te bcttteclicn in De £uii
becfueptenban Üeuben/ 3f>ouap/ 3£oïen enanDere/
tDefenöeacn Defe 3tjDe ban Den gebergte/ onDetDege?
ïjoojfaemljcpD ban Den honing ban &pangien / bebe^
ïcnDcDatDegcnc Die aïtccDe nut De boozfcïjjebch 3Lan*
Den Ijen in De boo?fci)|eben Mhibecfitciten ïjaDDen ge*
teanfpojteert / binnen Den ttjD ban fe£ IfóaenDen
na De publicatie bon Dien fonDenDeboojfdjjebenlïnis
bctfitciten ba-laten / en Daec uut batcecuen / op een
pene ban 300 guïDen elften jace te berbeucen / met bec*
boDaen De §aqt en p?obtnciaïen tóaDe ban^olïanD
ban nu boojtaen gene Die in fuïue HicaDemicn ïjacep?Q'
motie ontfangcnljaDDcn tot SüDbocatcn te aDmittecen.
£>ic vïBOubjaect j^ocit; Die nu ecnigc tijt «©oubctnctic
ban ^ofïenDe toa$ geïoojöen in plactfe ban Den üjfeece
/ Deun cccommanDatie ban De üonin3jan Cauiuep
ginne
ban «öngeïanD / Ijeeft met cenen ïjoop «Ongel
fen Den 15 ffcbwactj 1591 öc ^cftanfe en {jet
&o?p ban 2$Ianuentocg bp nacïjte befpjongenenin
genomen ïjet 45amifocn ïrjcêu in De fïecuté in De ^>antDupncn / Daec 5U De£ anüecen DaechJ bp een (fteommeïflagec tooien opge-cpfcï)t / maec Den (iSrommcï-fïagcc
toerDe Doof -gefcljoten / Daec Doo? De €ngelfe feecbecbittert tnerDcn/ en De plactfe befïojmDen en in geno
menl)ebben/ en aïle Die fn in De fuciebequamenDooDfïocgen / feecbjepnig ontquament. £$ocit5 DeDe De
^chan^é cafecen / De &utpfcn afbiehen en becb?anDen/
enbecobccDeDaec D?ie Udêtalen fluchengefcrjut^/ Die
fu meöe namen ert beeïieten De pïaetfe / Docö De ^pan*
giaecDen ïjebben eenigen tijD Daec na De boo?fel)?eben
ïèc&anfetocDecom opgebout / cnbeeï ftecltec gemaeut/
en met <6uacnifoen béjtt
5^efóoninginneban €ngeïartD1f)eeft omtcentDefen
tijD feftece #20cïamatie laten uptgaen / Daec bp fp alle
^acc #nDecbanen DeDe becbieDen met De pecfonen
en^tebenDebjeïlte tegen Den honing ban ©?anftcp
rebeïïeecDen te fjanDeïen of te tcafiJRecen / op pene ban
geffcaft te booten al^ bcccaDec^ / De boo?fcï)?eben ^20*
clamatie bjaö lupDeuDe aïDu£ :
fanwegendeKONINGINNE.
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Majefteyt van de Koninginne } overwegende de
continuatie van deonnatuerlijkerebellye van een
groot getal der Onderdanen van den Koning van
Vrankrijk , tegens haren wettelijkften Koning, hier te
voren Koningvan Navarre, en rechtevoort van rechts
wegen ge-intituleert > Henrik de IIII. Koning van
Vrankrijk en Navarre , zijnde tot het Koninkrijk gerecommandeert by den laetften Koning, voor fijn
dood , in de tegen woordighey t van alle de Princen van
den Bloede } en van de refte van den Adel, om te wefen
fijnen alderwettelijkften Succeffeuraende Krone,fonder eenige exceptie der voorfe. Princen , Kerkelijke of
Werelthjke. En voor fulks na den dood van de voorfz.
overleden Koning gcdient , en gehoorfaemt by alle de
Officiers van de Krone , en met namen , by allede Marefchals van Vrankrijk , by de voornaemfte Officiers
van 't voorfz.
by 'tProvinciën.
meefte deel Envanrechden
Adel,en
van deKoninkrijk,e
Gouverneursn der
DE

tevoort dat het opentlij k blijkt, datdevoorfz,.onnatuerlijke rebellyè, niet gefavorifeert wort by eenig out
gefl acht van Vrankrijk, maer by een kleyn getal vremdelingen,zedertweynigtijds ingebracht, en door huwelijken verhoogt in Vrankrijk, wefende niet dan rakken hangende aen het Huys van Lorainc, 't welk
geen naturelijk t-idmaet is van de Krone? om die te bc-

>*5?*

fitten. Derhalvcn ishaer Majefteyt, om defe redenen ,
en om vele andere,voor God wettelik, en voor de menfchen feer eerlik, verwekt geweeft den voorfz. Koning,
haren Broeder en Bond-genoot, hare gunfte te bewijfen, fo in de approbatie van fijn goed recht , als tot fij- fFoI.i<
nenvoorfpoet tegens fijne rebellen, gelijk fy wel.agt
dat'cr niet een Monarch nochteSouverain Potefttaet
in de geheele Chriftenheyd is die het felve niet doe ,
eenen uytgenomen , dewelke niet te vreden lijnde
met allede Koninkrijken en Heerfchappyen hem;by
fijnen alder-edelften Vader nagelaten, ter oorfake van
de grote Rijkdommen , die hem uyt de Indien gebragt
werden , attenteert , tot vermeerderinge van fijnen
ftaet,opde Heerfchappyen van fijne naburen. En om
defe oorfake heeft hare Majefteyt na de macht die God
haei gegeven heeft, en gelijk fy ook gevoegelik geven
mag in regard van haren eygen ft aet,defen alder-Chriftehjkften Koning eenig lecours gegeven, en voorgenomen hem har- faveuren alfo te continueren , gelijk
het gefien is, en dageliksgefien wort , fo van alle vreemdelingen , als van haer eygen volk , het welke van alle
man goed gevonden worc, uyi genomen van de Rebel enen
, van de voornoemde Koning ; dewelke (gelijk men huyden (opentlik fiet) gedifponeert fijnde om
in Peys te leven , en fich te vreden houdende met fijne
Heerfchappyen , fonder te ftaen na die van een ander ,
de Chriftenheyd eene algemeene Pays foude mogen
genieren , en daer loude nergens in de Chriftenheyd
nochtroublennochte Oorlog fijn. Doch rechtevoort
hare Majefteyt bevindende, dat defe Rebelle van het
volk tegens den voorfchreven Koningvan Vrankrijk i
gevoedet en onderhouden wert in vele Havenen van
Vrankrijk , en fonderling in Normandyen en Breftaende hout met d'uytalwaerhet volk fich
taigne,Koopmanfchappen
landfe
, die hun gebracht werden ;
dewelke, haer middelen hun begevende, indien fy
niet uyt vreemde Landen met Leeftocht en Munitien
gefecoureert wierden, haer Rebellyè nierenfouden
konnen continueren in haer Havenen , noch ook haer
:.
mede Rebellen in 't Land helpen : So heeft haer Majefteyt goet gedogt, hoewel dat hare Onderfaten, redens halven, behoorden defelve aen merkinge te hebben; te willen bevelen en te belaften', gelijk fy mitsdefen wil begeert en belaft , alle en yegelijke hare natuurlijke Onderfaten, en allen anderen die haer Rijk
hanteren , dat fy fich onthouden van te varen pp eenigerhande Havens of Reede van Picardye, Normandye, en Bretaigne, daer de Gouverneurs vin de voorfchreven Havens en Reeden den Koning van Vrankrijk niet opentlik gehoorfamen , en dat fy directelijk
noch indired;elijk in eenigerhande manieren convoyeren of fenden eenige Koopmanfchap , Leeftocht ,
of Munitien in eenige der voorfchreven Havenen of
Steden die den Koning van Vrankrijk ongehoorfaem
zijn , en dat fy geenfins niet kopen nochte verkopen, 'tfy door Commercie of verwiffelinge, met
de Rebellen van den Koning, nochte met haer adherenten, 't zy in Vrankrijk of bedrieglijk hier in Engeland, nochte in eenige andere plaetfe , opftrafFe, fo
wie het contrarie beftaen fal , van geftraft te werden
als een verrader, helper enhanthaver vandevyanden
van hare Majefteyt. Want voor fodanige hout hare Majefteyt alle de gene, die den voorfz. Koning rebel zijn,
alfo fy fich verklaert hebben , en na haer vermogen fich
verklaren vyanden van hare Majefteyt en van hareonderfaten3 gelijck opentlij k gebleken is uyt de aden van
vyandlikheyt tegens de onderdanen van hareMajefteyc:
gelijk ook in gelijken geval de Koning van Schotland
hare goeden broeder en vf iend , en ouden bondgenoot
van de Krone van Vrajikrijk , fich publijkehk verklaert
heeft vyand van de voorfz. Rebellen , en fijne onderdanen verboden,genen koophandel te drijven met de Rebellen van Vrankrijk,niet tegenftaende dat eenige van
de hoofden der rebellie (tot fijn groot mifnoegen) fijn
(ter oorfake van het huys van Loreyne) van fijn maegfchap.En door dien dat hart Majefteyt geinformeert is,
dat vele van hare onderdanen in 't heymelijk qualik
gedifponeert , fich in de fchijn gelaten geen luft te
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hebben orö te varen op de havens by de voorfz. rebellen bezeten , maer laden, onder dcxel, hare koopmanfchappen in de havenen van 't gebied van hare Majefteyt,en geven die aen,cn nemen daer van hare fcheepkens van de gewoonlijke Officiers , om die te vervoeren in de havens van Vrankrijk, dewelke bekent zijn
den Koning van Vrankrijk gehoorfaemheyd te bewijfen , of fomtijts laden fy leeftogt , en geven die aen om
die te brengen alleenlijk in de havens van dit Koninkrijken fomtijts in de eylanden van Jarfay en Guernfay;
nochtans is 't dat iy leer verkeerdelijk , en tegens haer
getrouwigheyt , gewinshalven , ofdoor eenige andere
verkeertheyd,hacrcoursnemen,metde voorfz. waren
en leeftocht, ja, en dat fteelsgewijfe, met munitien,als
vanBuflékruyt, van kogels, van koper, en van andere
krijgs-toe-behoorten op de havens opentlijk by de Rebellen befeten : Tot wegneminge van welkeabuyfen ,
haer Majefteyt beveelt en belaft aen alle haer Officiers
dien dat aengaet, acht re nemen opdequaliteyten van
degene diedevoorfz. Koopmanfchappen laden , om
die ter Zee te vervoeren uyt het Koninkrijk, of leeftocht van de eene Haven op de ander. Enfozyeenig
vermoeden hebben , dat de voorlz. waren en leeftochr
alfo geladen fouden mogen gebracht werden in de
rebelle Steden van Vrankrijk, fo fullen fy niemant
van hun met fijne ladinge laten vertrecken, ten fy
dat de eygenaers , en de gene diefe laden , ficht'iamen
verbinden by lijflicken eed, en by obligatie met borgen ,tot het tweevoudige van de weerdye der geladen
dingen, gevende verfekertheytj en fich fuiverende van
alie quaed vermoeden , dat geen deel van heur ladinge
by hun, nochte by andere voor hun , gebracht fal wei den inde rebelleSteden van Vrankrijk. En foyemant
Van de Officiers der Havens hier naraaels gewaer worde en geinformeert wort dat y emant , 't fy Koopman,
eygenaer, meefter van 't Schip , of Schipper , heeft geprucedeert ter contrarie van defe proclamatie van hare
Maiefteyt,en't felve niet terftont te kennen gegeven
heeft aen den H eere groot Threforier van Engeland,of
aen den Heeren van den Priveen Raed,op dat de overtreders ende Schepen gearrefteert werden: fodanig Officier, om dat hy dat verborgen gehouden heeft,, fullen
voor altoos benomen werden alle Oftïcienin de Havens, en zal eenvoljaerin beflotengevankeniffe gehouden worden, fonder onder borchtocht te mogen
ontflagen werden,en fal haer Majefteyt fodanige breuie betalen, als fijn qualiteyt lal mede brengen. En io eenich Vice- Admirael, of lijn Commies, bekent en geinformeert wort van eenich perfoon,die tegens defe Proclamatie geoffenceert heeft , en 't felve niet terftont te
kennen gegeven heeft aen de Heere Admirael , of aen
de Heere bewaerder van de vijf Havens, of aen de PriveenRaed.de gene die het verborgen gehouden fal hebben,fal voor altoos fijn Officie verliefen, en den tijd van
een vol jaer in gefloten gevankeniffe vaft geftelt worden: en fal insgelijks breuke betalen, na dat fijne qualiteyt falmede brengen.
Gedaen onder den Zegel van hare Majefteyt te
Greenwich , den 1 4 April in 't faer der gratie 1 59 1 . en
van haer MajefteytsRijk het 3 1 .
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liepen totcföocï beCaton/ ï£eereban&cïjoonetoaï/
betofïftc in be falie ban beHoopïupben ban befe Eanöen
op 't reb^ ban 't fïuft ban be Eec-robc rije/goebe bien*
fïen gebaen ïjaöbe/ geburenbe bem$bcrfïanöenbpbe
€ngeïfcï)e tegen be felue Hoopïunben / entoa^oouse*
bert een terjïc tijbé na bc boob ban begeer «Ü^teïbp
pjobiftc aï ge&iupftt in be affairen ban befe Hanben met
be Honingiuné bau<gngeïanb/baer in ï)p ïjem feer neet*
ffig en bfiitatm betoonbe / baer boojboomameïp bic
ban ^oïïano en Eeïanö feer genegen toaren fijnen pcr=
fone baer toe te re commanberen / geïijü ÖP cpnbeïp bp
refoïutic ban bc Staten 43cncracïbacr toe gecominifc
teert $ / en i$ ïjem een cerïp jaerïp£ tractement toe-
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<£aroa
ban
l@me
«JÜocHtè
toon
nctoal
£>rjjo<
toan
2ïgentoe
b'a^af;
graten
racf ortó

©enc»
ren ban
eenfgöe
te ©te «
latiber?

Ban geïijftcn berfïontmen bat tot 3$?ufTeï geïtomen re nee»
gdent.
rfcötcrt
ma^ ban Den Honing ban &pangteu albaer gefonöen foonin*
b'-Jbaca
5i)nöc ©on V>icqo b'^barra ©eaöo? (bat i$ opficljter
of Commtffatfóen contra-roïïeur in be ^ojïoge) 45e^ ban
BtejÖe<£n>
ja
6p
en
Sarett
neraeïban 't i^ijeft ban ^iciïicn/ bibber ban groter
ninj
qualitent : ÖP bjacljt o^b je boo? öen l?ertoge ban #ar ginne
ma / bat ïjnïjem roepen en gebmnften foubein aUebe geünb
öabcn en faüen ban gttatt / ifutantteti en v0o?ïoge/ en hom rot
t
bat ÖP f\tm en 3}oan S3apti|ïa be €ari^ na ^arij£ fou^
be boen geïenben / aïtoaer 5^on 23arnarDtjn bc jjfèen*
©j el.
öo^a / (Die jeer ïange jaren ^ImbafTabenr ban ben iio^ ©fnffiO"
ning ban ^pangïen getoeefï toag/ fo bn be ïioninginne ban
ban€ngeïanb/ al^öacmam ©?artftrijft)cnnnban bfÖae':.
iu^
baer aï bectrorften 5ijnDc / t'eencmacï bltnt en rnjt ban
an*
nobeïjebbenDe/ aïtoaer fijnltonmgïpelfèajefïcutbe fent
bcr
aint"
oafTa»
geerbe bat bic ttuee pcrfonagicn in bit ^>tab / ïjet éooft
ban ©janUrijlt tegentooojöigïj foube ^rjn / ïettenóe op &pan«
oinneti
aï(e£ bat tot fijnen particiiïicrcnbienfl onberbenbeft- qien
manteïbanöetueïfïant ban be Catïjolpe Religie p?e ©on
plaet*
fenteren foube. <§>n bertroeften brnbe te famen in be tnfeban
^ep-maent na tón£ in Cïjampagnie / aïtoaer om^ bbnbe
&ecnat'
trent boemacï^ ïjet Heger ban bt 1Ligeur£ iacï) / en bofa;
bie
quamen onïang^ baer na te $arij£/ baer fpfeer toeï
ontïjaeït en gefefteett toierben,
©eg
tooibert
fchntse'
€ebefentijbetrja^ooft te f art# geftomenlï^ard- Mtn*
liu^ Hanb^ianu^/ Bunciu^ ban be #au.£5 45?ego?iu^ be
1 4. toieng bermaen-bjieben in aïïe be 3tigeur<5 ^teben Hen
afgeïnmbigt jijnbe/berïtïarenbe beHigue ban beCatïjo becttoc«
ïijftc ^tncen ban bat föoninftrijft 000? ©ettelijft / booj 3Önbe/
toeïfter^ mibbeï ïjet If.^oomfegeïobeenb'autoritent toagban bt f)anfeïijfte l|euïigï)ept geconferbeert bjierbe CFol.il)
^efe berftïaringe btbt ben honing ban ©^anUrijït
groot acötcroecï / en op eenefeïterebergaberinge/ bit te
u£
Eani
JE>arD&
JBante ge^ouben toerbe / baer ben ïiarbinaeï Utenon öunai
court tegcnbjoo:öig toaé / mierbe een <êbitt gemaeftt/ j&untU
binnen
toaer bp benltoriing berftïaerbe/bat l)p bcCartj.ïïoon^ bomt
fe Religie ober aï ©^anftrijft boojtniïbeonberïjouben
Rebben / conform öet <£bict ban ben honing ï|enricu^
ben beröen/en pjefentea-be ben^unciu^ ban ben #aug
aïïe courtoifie te betoijfen / inbien ïjpbpïiemquam:
l^aer fo ïjp bp fijne ©panben ging geboot Öp fijne on^
berfaten bat fp bem niet fouben erftennen ban boo? een
pzjbe perfoon. ^ïe ban Cïjaïon^ feïjeutben openbaer*
ïp öe^ ^au^ 25uïïe/b?epgenbe met 5toare ftraffe be ge*
ne bitft gcöoo^famen fouben -■> in eenige anbere ^>tcben
toerbe ïjet nocï) becï groter gemaeut. wt Honing/ ber^

^e Honing ban ^c&otïanb tytft ban geïpeneen
$ïaccaet uptgegeben/toaer bp ïjp fijne fubjecten berbieb
aïïe tot boer en $egotiatïe op J>pangien/en op öe pïaet^
mit^
be goebebano^bje
bic ï)P fyüt Religie
in 't boo^fïaen
en boen
fén ban be töebcïïen ban ben Honing ban ©janfttp.
onberïjouben
be Catïfoïijfte
/ toon beïe
üöJ*
ten
/
en
ftreeg
nocï)
beïebjienben
bit
met
§tm
bieïen
/
3©P ïjebben Öï'ec boo? berïjaeït bat be ï^eere ^Joacïjim
<©?teï/lH>gent ban be Staten <5cncraeï bp be H oningiu- en berïieten (jet berbonb ban be Itigue*
©e föoninginne ban €ngeïano ïjabbc ben Honing
ne ban <£ngeïanb befer IDcreïb oberïeben toa£ / tn
<£nse*
men beïibereerbe om baer toeberecnen anberen te fen? ban©2anftrp toegefept eenige bupfent4Sngcïfe£>oï; uinqin*
ben / ban toerben eenige boo&efïagen : namentïp baten te fenben tot 5ijnber ï)uïpc in 23?etaigne/baer ben
Honing ban ^pangicn eenige bupfent^pangiaerben geoan
berfoeBc
be
$eere
ban
<£njfe
/
be^eere
ban
&cï)onetoaï
"en
eenige anbere ; en €manueï ban l®eta*en / bit be gefonben ïjabbe / en om 't feïbe te toege te brengen fonb lanb
^eberianbfe gcfcïjieöeniffén ïjeeft befclueben/ pjefen* fp ben ï|eece ^eneraeï^ei^ aen be Staten <Deneraeï/ «tEngef»
feb* upc
teerbe/ baer toe ooft fijnen bienfï/ betoDÏeïjrjtotHton^ enberfocïjt bat be feïbe geïiebentoiïöen te confenteren
3000
ben toag toonenbe / en bat ï)P te #obe toeï beftent bat fp bpt bupfent <6ngeïfen ban ïjaec foube mogen Mtbtt0
land
re
toag / ïjebbenöe be <&ebeputeerbc ban be Staten en berboeren totïjüïpc ban ben Honing ban ©jartftrp.
bi« berboe' ,
ban be Hoopïupöen beeïe bcï)uïp£ gebaen in benjare 3&t Staten <èeneraeï §ot toeï fp ben Honing ban
een nati
1589. 3|fc ïjebbe berfcöepöen tyieben geflen aen eenige &2anfttp aïïe goebe gunfle toevoegen/ rnbcmtoeï
perfonagien ban quaïitept in be ftegeetingespbetot gaecne aïïe ïjulpe dabben gebaen / toaren norgtan^ in
©ianït»

*5*«
Het Achtentwintigfte Boek.
j5G Dit toftfocft niet tori te b?eï>en/öoo?b!tnfp\3oojgcnomcn bat Dm hopman toieng boïnbaeroptoa^ïictberïnp

babbc fc\\ic cenig crploiet ban importantie bp ber ïjaiib
te nemen / 't toeïb gebjecfï bjerbe baer Doo? cenige ba*
junberinge te fnlïen baoojfabcn t iiocï)tan£ bonben De
Staten 43cnccaeï niagoetomïjetabfoïupttcujepge*
een : Jftdaec ben <0enerael SJoïjan jkoritg Die m Defe
3lanben fc\f$ lange gcöient öabbe / met goct contentement ban De Staten om bc gocbebifcipline bic Dn om
Der net 42ngeïfrï)c Örijg£-boïh gebouben Ijabbe / en be
fcuelbaat bef cc 3lanDcn fecc tbcgebaen bja£ / Ijabbe
ficï) metbe (|ccienS$a!ctré/ Bare en 23obïcu <£ngeï*
fetyt (Duerftenen ojbtuarijjHmbafTabcnc geabbifcat/

ben bat ï)p cenige nare meeninge geU?aegt bcblienöc, op
b'innemiuge ban biagcïijKe fcupfen en plactfcn / fulbg
goeb gebouben öabbcn/ en bat aïïc'tfeïbenietquaïiR
foubc opgenomen tuerben / en bat ïjp met ben hopman affqjept genomen öabbc bat in gcbaiïe be J|eacn
Staten / öet ontfet niet toilbcn geftaben / bat §p ben
ïfopman aïg ban fclicrebiertehcnenfoubebocn, baa
fijne <&oïbatcn op ben ïjupfc acljt op fonben nemen / en
bien bolgcnbc pa reguleren, om ten beften mogcïijït
ïjet bp^tppoinctcmentê of anbcrfïn£ baer ban te nomen/
baec op bp fijn <£rcenenticgcfcï)jebcntoaDeboo?ant*
tooojoe/ Dat be feeeren Staten «Beneraelfulheinne*
wat
l)cm
fonbe
te
"boen
ftaen
ten
regarbe
ban
't
bcbeï
bat [)p ïjabbe ban l?ace IBajcftcpt / in gebatte miju ■ mingc gcfjeeï qualijften namen / en ban: ober ftcaffe
peeren be Staten 't uafocïi niet en confentcerben / 1 boen tolleen/ anbere ten er cmpïe/ boel) tqiïbcn niet bat
bacc op 5pïupDcnbeflotcn ben dtgeïfcï)en€apitqinen jmenfe outfettcn foubc/ 5pmocï)tcuficnboe5pbaaaf
te bcnuncieccn Ijun gercer te Ijoubcn op 'tbcitreh ' en nomen mochten / macr at eer Ijn bat febmben ontfmU/
tcc naaftec plaetfen om ouer tc baren tcgemS ben bijf* Cjuam De tijbinge bat bc ièoïoatcn bic ïjafelbeingeno*
ben bcr Jtëacnb Ukartij upterïib/of anbafïntg befcibe men tjabbcn/ fïcl) uabben ïatcn bcfr ijtcten/ ai booj com*
boo: gecaftéect tclpuDcn/ met interbictic gebaen acn pofitic fonöergctöecc of25agagie opgetogen en toeba
ben £l)?efo2icc ban ïfarc JBajcfïcpt ban I)un geen be*
Ijaccccucubicl)ctCaftceï
<i$arntfoen tot £>cf)arrcnbergc~geuomen
tuacen/
Docï)
beaabenïjabbe/ wabege*
taïingc inccr te boen / en bat booL*t£ ben <0cnaacï $o* in
rit£ fijnrcufc betoniebe toinb goeb toasToube na <£n*
Q£cn tbjecben 3Cp?iï ïjebben ï)et <6atnifocn ban 23?fc
gcianb fpocbigenom Ifare fRajcftcptsnn toebabaien ïjaugen.

tc rappoitccen / en De fclbe fïen te uetoegeu toaec 't mo ba en anbere i\ct ïiafreeï ban (Cuernout in be ft empen fttti os
gcïiu ïjaec te laten contenteren / met thiccbupfcntin
'tüjclhaïöu^toegegacni^/ feUeccn^oe'. fc"» .
p\actft ban tyit bnpfent te baboeren/ en fo belc nieutoe ingenomen/
teiaer bic getooon töa^albaa23iatcïebecen
öaDöe SJl{[£J
m tjacc pïacifc te fenben f baer bu ÖP bcrflont bat be metl)ctboo?f5. oBaruifocngeïjanbelt/ batjpljcninfe* nmuv
Cfceren Staten gecnfonberlingeongaief foubenjeb Ua berbjant Ijnp^ baer omtrent berbergeu foubc / en *m0f
ben. C>icr m ïjceft tjp firn bcboicfuïftuë gcöaen / bat i^a^
ie .HDajcftept en be peeren ètatcn baer in genoegen aï^
met 25icr
fijn tuageu
foubcbpï)pmet
be toagen
ft 11)ouDcn
/ en bcopDc*^3mgge
^cï)iït-b3acl)t toa^
on=> mm'
toecfïer»
firn tt- Rebben geïjab/ boet) be nieutoe (Cngdfclje 5ijn eerft in 't boo^fïêü? in 't bjatcr floten / baec op $p aebt fïaen / en
nfgr
beginfeï ban bc B5cp ober gekomen / miöbeïcctijt öeb^ taflont acnuomen foubcn/ en (o bp bet acnoeïqit 6aD*
Üe
compa» beu De ètarcnvécnccaehToetgebonbeu berfcöcnben on* De fo gcluïitcut Ijeni/ taant op De 23mgge fïti ïjouDenDe/
*"onop be Compagnicn .^cbertanDé üinjgé-buïu tcboen bcr- flict bp De ^cbiït-macïjt / bic nergen^ op bcrDacöt
ïjeofbm. frerften op ttuce öonaert boafoen ƒ om aïfo tc meer boïu£ tüag ban De $5mgge in 't toatcr en Doojfïaa norl) ce?
te ©clor tc mogen béngen.
nen anberen , eu Daer op guameu De ^oiDatcn upt l)ct
gn®jp,
Ce bcfer tific quam oob tijbinge bat be ïtoning ban berb?anDc ïjupg metïjaefle aengeïopen/ ai bertoeiDiêï)s üan©
ben be refle / en namai \jct l^ upj? in / baer fp <&acnifoen «rel
^17 ^.^"^ijUbeu jlïldi'efeiial ban 3$ironmct fijn€coup*
ëojioac P-ö tjaDbcn na 'SBjttaighien gefonbe n ( om J)rm te boe^ opïcpben.
£m
gen Dp ben pïince ban 3£ombe£ tegen De ièpangiaerSn t beginfeï ban IScp fybbm fp oofcïjet fcafteeï f ««1
»o°2t. ben/ en Den ^ertogc ban Jtëcrcure / Dertoaart^ooft te Itëefïrcïo bat rebeïib ftcrlt toag, ingenomen/ toaarne- in gent
öaer na Den 4Bencrael Borit^ met De <£ngclfc gcfonben menbe bat ben 43oubcrncur op be 3,aeLu tua^ en nee*
fierlo
toerDc f Die ben 3 IBcp aïbaer arnbeerbe met 3000 geng min om bacïjte/ betöijïel)p onber contributie tio*$ men.
^ugcbVfje en 110 §3aerben/ bcbjeïïtcmctbcneerfïcn (ittcnbe / en bonben 't felbe bequacm om feiier guart ia
een ^uïanb genacmt 25:cacn in namen / baer fe£ bon* ban 23?abano in conaibutic tc tyengen ' bet 1^ gelegen
bat .^pangiaecDcu in toaven/ bic tecfïont De bluctjt na= tuffen Hier en iCbïcnen fochenbe ^ier mebe bc bpan*
men na ^.itit lEato/ De <cngelfcï)en bonbeu Daectoeï Den Deftifpitie banljen pnncipael boomemni re bene- men ot
1000 fhienen IDijné en grote p:obifieban ïioom/ Daer men.
iüDtert 00b op Defe tijD in ^oïïanöt goet gebonben
na namen sp nocï) in ecu fïali iiafïceï bn D"5tbbtje ban
23eaupo?t/ en gingen boo:t£ fceïegacnDe ^taDban tot ujceb-ncmtngcbanbafcöepbenbecfcljiben/ «ucn ïtbm
<öuingam / aïtoaer De puiice ban 3&ombe$ bp bun oan atbaa en clba^ boojgebalïen oba De regceringc Der b« ho?<\
foiibe boegen 4000 boct-boïïi en 1000 pcerDcu / boo?t^ Uctlicn en be oibje baer toe bienflicï)/ te boen refumeren JJ^JJi
fonDc De ïtoning aïbaer nocï) fenben ben $cae ban ïa feber concept af onttuerp tot bien epube in öcn jare iana »i
eDour met eenen ipap uptgeïcfen ïirijgJ-bciïK/ om ben 15^3. bp cenige 43cbcputeaDe bcr feeeren Staten ban maben!
^pangiaerben ban baer te babjijben / tuant bc iior ^olïanb enj^efl ©ncflanb/ aï^nitben©?obintialen JJ «n
ninginne ban <£ngeïanb aïreebe ucn feonbe/ ïjoebeel ilabc ten obcrfïaen ban eenigc p?ofefTo?en upt be HnU ^^ \
Öa boogaren ötjiie impojteabc/ DtVöijïe bespan* ucrfitcpt ban itepben gaaemt: te mea/ om bat be fta-- oronrrp j
giaaben aïrecbe onba feha^pïanbinComubMÏÏini beïnïie^binantienbfebefóerfteïijbeinï)aa ^>pnoben u*™* :
feben ^ugcïfcïjc ^eïjepen genomen / en in Comatoaï
iy^ó.on* J^"me'!
enbpfonbccin't.^pnobu^
lic oofe cenige ©ifTdja^ ïjupfeu babjant öabben / Daa Da
't <£oubanement ban ^attonaeï^lnno
ben 43?abeban^pcefïer/
upt men Uonöe manen Dat fo fp Daa mea fbjeen ïjaö- bitpten be benniffe of toefïemminge ban be ifeere ^ta^
beu Datfe meerber foubcn Rebben bonnen uptcecöten , ten öabben gefïelt/ beïen tegen be bo?fi maren. Om
Öocï) top miïïen bit be jpranfcïje ï}ifïou2ic- fcïyijbecen bc- ban Uier in eenen baften boet te nemen/ toiabcn tot Defe
beïen' en boo?t£ gaen tot bc ^ebaïanbfe faften.
rcfumptie en becDa befoigne Dit fiub aengaenbe/ bp rr*
Z&t ^?abeban ©aïïieftepnen eenicïjanba$irijg£- pjeffe acte ban Date Deneerfien JFeb^uacij Defe?jaa^
boïft ïjebbcnupt ben naam ban (Crure^ een .èïoothen t s 9 1. bp be ï|eaeu^tatcnban j^oflanb culBeft-Öjiefs
genaemt ïioïïcnburg bp ^jbingen ingenomen/ 't toeïh ïanb geebmmittcert aebr politniic uit De btrgaDaiuge
bp De omïcggcnDe ^oaen taflont omringt en beïe ban be feïbc ifecren Staten ni Coïïegicn ban ben ï|o?
gat i$ l en aï^5p ï)et opepfeïjten / Rebben 5p boo? ant- gen en p^obmtiaïen iESaDe: mit^gaber^acïjt tyicbitdn*
toonde gehregen / Dat 50 fcnjgfïupDcn bjaren Die ten fo ban be outfleaï£ anbere/ bic men te bier tnb acï)*
niet gctöoon bjaren cenige fïaïitai Den 25oercn ober te te bc abaraifle enbequaemftc tot bcfer fabe/ eu tuel ïjet
ïebaen. ®t v©jabc ban ©alnefïcpn ercufeaDe ficö meefle crcöit te ïjebben onber beiterbeïijfte. 55eacï)t ®at
met fcfyijben acn Den UDbocaet ban f oïlanD De #ecrc
idolitijïic
5ijn Üccreban^eer
getoeeft/ Sonbcr
Willem /vanZuylen
^c
«opbelt/
fCcrt^berge
Johan van J"
toe &*
<pïDat-23arnebeu7 bp jBiffibeban Denrr^P^Ï/ bat ban
fubie innemmge toa^ gefeïjict bupteu 5tjn toeten/ en Olden-Barnevdc, ^eerc ban ben tempel / ^bbocaet fommtt»
fonDa bat ï)P baer banbcrtoitticl)ttoa^ gemeeft/ en banbenHanbebanilollanb/JiUcefl. Gerard vanWijn- {Jj^
bafocïjt abbij^ of men Ijetontfetten fonbe/ öpfcöjee^ gaerden enjohan van Banchem , upt ben i^Ojjen Ifrabe :
Leonard
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Leonard Kafenbroot en Qirck van Leeuwen , upt ben bpeenftoinfïen berfïeten 5ün&e / \$ epnbeïnft bp be $ter^
ftelnfte gefept/bat in aften gebafie be ^beröent
'f^Obintiaïcn fiabé: Adriaen van Werefteyn , ^CüflO- flerueïpe Jfêctttett niet belöoo^ïic te fïeïïen/fobanige
fbnbec
'WXCi$ ban <6ojCUm / en Do&or Frangois Maelfcm> ijan eerfï
en aïboren ben monb 4Bob^ raet te blagen / en be
Cncïjupfcn. ®e acï)t $jebicanten toaren Henrkus
Corputius ban ^ojb?ecï)t/ 'ArnoJdus Cornelii ban dienaren ber lleefte baec op te ïjoren. IBaec op gerepïi*
•Pcïff/ Johannes Uiten bogaert tipt u(n ^afje/ Gualre- ceert sijnbé/bat/bat nu gefcötebe fa boo? begebeben/aï^
rus Roy ban -ppben/ Jacobus Arminiusbail 9CmfïC^ boo^bienbefe ïterften-bienaren mebe tot befe befoigne
tam/J ohannésDamiusuani^aetlem/AndreasCaftri- geroepen hiaten / $ ïjet baer bu gebïeben / en befe guef=
comiusbanCncïNipfen / enGuilheimusPuppiusban tie booibrreffent gefjouben. Etjn aïfo be boomoembe

«Ebam. 3£efe toétücn befeïntben ben 15: februari te
compareren in benige/ om te famen in befoigne re
treben/ en fuïft£ tefamenterefumercn'tboo^.coh;
rept ban be ïïerft-ojbeninge/en 'tfamenthju ten befïen
fjeïpcn abbifetcn op 't gene tot bïen epnbebienfïigen
nobigfoube toef en / en ben Staten banaïïe£ te boen
rapport. <©an Guakerius de Roy föerften-bienaer
tot&epben compareerbe niet/ obrtmir£ fijne inbifpo?
fttit I en \$ obcrfuïft£ bp bie btfiignk niet getoeefï,
Tol.ii) ©e boojf}. $oïitiiftc en feerfteïijfte bp ben anbeeen
geftomen 3tjnbe/ Rebben befe befoigne aengebangen
met aenroepinge ban <*5obe£ $. j&aem / toaer toe tjet
«tëcbcb'teïfte bergaberingen gebaentoerbebpeenban
be ilterften-^ienaren. <S>en ï^ccre ?i bbor aet ban §ok
ïanb 't tooojb boetenbebantocgcii bepoïitijfte/ jtcï*
Ö£De betgabertnge in 't begin befe Quefrie boa,? / of
men 00a bcrfïont bat §et ben ^ogeu ^beiïjeben eïïi
in fijn Hanb toeguam fóerfteïijftc ïfêetten en <Ü%bon^
nantien
te maften* J©ant / fepbe fijn €beïe nabe<
fftmte
maeï top aïïc té geïijftö^ sgnaïggecommitteerttot
bit toetft ban be ïfeeren Staten bahl^aïïanb en H^efiir f|Ct
©jieflanb / repjefenterenbe be ï^. <©berï)ept ban oefen
t «er. ïanbe j aen be toeïfte top ooft ban on£ befoigne rap;
rfee pojt moeten boen boïgen£ onfe CommifTïe / toate aïïe
ictre»
#?» befe befoigne te bergeefé toanneet men niet foube bet|jnnati*
fïaen bat ben ïfeeren Staten fobanige autotitept eomn te peteetbe. ïf ier op bieïen tetfïont berfeïjepben brfpuaken ten I toiïlenbe eenige föerfteïijfte fufïineren bat ïjet
e»
«U. maften ban teftcïpe IBetten en^bonnautienniet
ben poïitijaen ^betïjeben/ maec ben ïierftcïijften
toeguam/ afë eene falie bie teftelijft toa£/ en baer
om geïjoojbe tot be lethen» ïfiec tegen fufïineerben
bejpolitrjfte&atüet ben Cïtfifïeïtjften ^bedjebentoequam / itëctten en ^barmannen obcïbeïlierfteïijfte
töegeringe te maften / aïïcgetciibe baer toe erempeïen,
uptben<0nbcn^rtanu>ite: «0oft bat mijnheer e bc
Pointe ban .i®.2au'|icn ïfoogï; .ïBcmoue/ al in ben
jace 1 574. met fciMgc ban be Üecrcn Staten ban ^oh
ïanb en l^claub baet mebe toarrn beficï) getoeefï/
Öonbenbe bat bc ïirrften-o^nnige in ben £>pnoÖu£
ban ^ojbjecfjt gefleït bunten autotitept ban be^ee^
ten Staten oiitoctticï) toa|. ^e Herfteïnfte meenben
fïeïïen b'^bet'tob
niet öet
/ maet
ïjet app?obeitn
bat
toequam/
en bat in
be eaihe
CÖjifïenöcpbbeïtecne

gecommitteerbe boo^ getreben tot berefumptieban
feïbe erami1 58 3af, 'tboen/Op
ben i'are met
ban rtijfteï/
ïjet gefepbe Coneept
nerenbeban
Brtijfteïtot^I
boen
beranberen / na geïegcntïjcpt ban faften / tot batfe een?
b,jacl)teïijft geracmt öebben bc ^binantien en JBctten
Öier na boïgenbe / met berftïatihge bat fn in be boo^f5.
fafte öabben gebcfoigncert op bc commiffic ban be ^ee?
reu Staten/ om be feïbe te geï)oo|famennaï)aerpar?
ticuïier berfïanb / fonbec anbérc ban be^berïjebcnof
be fterften te prejubiccren. Rebben boo#0 beboojfs.
bijftien gecommitteerbe btft ïjare befoigne in gefeïjjifte
aen be peeren Staten b^p foiinc ban Öappo^t oberge^
bjacöten onberteftent op ben 8 jfêartij. ©erfoeftenbé
bat be Heeren Staten beft Ijaxè befoigne fouben geïie^
ben ten bcfïeiuc berfiaen.
..9f^ öaer na beft geconeipieerbe Bïerften-o?bentnge
gefonbenaeubeCoHegienban ben ïfogen en ^tioin*
ciaïen ïtaben/ om ben peeren Staten baer op te bienen
bau ïjaren abbijfe / bie bc feïbe feer ïjebben geïaubeert/
en be peeren Staten gebcben en bermaentbe feïbe aï*
om te boen ^ubïiceren en in'ttoerft fïeïïen/ baer op
be feïbe boojt^ gefleït i£ in fomie om gepubïiceertte
itoojben in naboïgenbe manieren :

T\ E Ridder febap , Edelen en Steden >van Holland en Weft-*--, Vrieflanid-,repYefenterencie de Staten van den [elven Landen : allen die de jen tegenwoordige [uilen fien ofte boren lefen:
Saluyt. AlfodeChriftclijke
goede forge te dragen dat deOverheyt
leringe toeftaetvoora
desH.Euango

Ï8etj$=
oflt'
|j*n(*i
jJJJ.jp"
foo?la(l

liums onfes Heeren JefuChriftiin alle fuyverheytde
Gemeente werde voorgedragen, en datdeChriftelijke
Kerke in goede ordie en politie werde onderhouden,
't welk niet mag gefchieden 'c en zy dat*er fekere regulen en ordonnantien werden voorgeftelt , daer uyt een
yegelijk weten mag hoe hy hem in fijn Ampt,beroepin.ge en leven fal hebben te dragen. SO IS 'T dat wy
om hier in tevoorfien, en ten eynde de Kerken van
Holland en Weft-Vriefland met goede eendrachten
correrpondentie op eenen eenparigen voet werden geregeert:en dateer geen abuyfen of fcheuringen in kf uypen , maer dat hem de Gemeente meer en meer om de
fuy vere Leere des H. Euangeliums aen te nemen , mag
begeven, hebben met deliberatie van de Hoog-geboren Prince Maurits3geboren Prince van Orangie.,Grafêïbe ©tóonnanticn ïjabben ^efïelt. 5^aec op gerepïi- ve van Naflbu , &c. Gouverneur en Capiteyn Genetferttoierbe/ bat mie €|ji|ïeïijfte#betïïcpönietaÏ5 raelvande voorfz,. Landen. En hier op eerft en al voïeen tyt appjobetxn / niaecooft^fïtüentoecjuam/
ren gehad 'tadvijsvan de Prefident en Raden van den
en bat öet met be eetfle ^^jifjenijcpb eene anbete geïe* Hoge cd Provinciale Raden mitsgaders van verfcheygentöepb&aööe/ n^bien be $foe geene Clinfielghe de Kerken-dienaers van den voornoemden Lande > en
4&w jjebeu fjab^en / maee banöaice<©betï)ebenber* infonderheid gelet opdegelegentheytdesjegenwóorboïcïjt toietbcn / en oubct 't ftmp£ toaten / baet tet ton digen tijds, by provifie en tot dat bevonden fal worden
ticacm befe jjktften faten onbee be befeïjetmingebet anders te behoren , en fonder nochtans eenige buyten<©betöepb. JDicit ooft beitoont bat be Honing €öu=
ofprejudiceren, al is'tdac
Kerken te misprijfen
landfe
toatt en be ïtoninginnc €Uf$ttï) in <éngeïanb/ be m* die
in middelmatige
dingen énig ander gebruyk mogen
ningen ban ^enematftcn/ in ^enematïien/be Cljeur? hebben : geordineert en geftatuèert hebben, ordineren
fmfttnl ^aït^gcaben/ bankaren/ ^anbenbutg/ en ftatueren by defen , dat over al in den Lande van
en beïeanbete ©o^en/ <Öjaben/ ^eeten enftepu^ Holland en .^eft-Vriefland in de bedieninge des
öüjften/ en bjpeétenben ban^upt^ïanb/ bie ban Woords Gods en andere Kerkelijke faken , of daer van
Euticï) / Seai-en en 25afeï en anbete in ^toitfeeïaub / dependerende,onderhouden en achtervolgt fulïeri wor=
en be Regenten ban 45enebe / onber ben ïjnven Sterfte* den de poinden en artijkelen hier na volgende,

toen öc
«fff["rt
banlgo!»
ïanb e»
SïS^
jan{, %t0
toneïpü
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iijfte JBetten en <©?bonnantien gemaeftt ïjabben. öfn
öat geen rebenen ftonnen cjcalïegeeït toerben / toiaeri^m
öe peeren Staten ban ^oïïanb en J©efï-©?ie^(anb
(bk (o beeï en meer gebaen öabben om be UDare €l}ft
fleïijfte <15erefo?meerbe Seïigie / en be 23ebienaer^ ban
bien te mainteneren en befdöer men $$ pemant anjCier^)
Öet fribe rec^tniet foubcn ïjebben en mogen gebjupften/
toaec tegeni bt tefcenjlte toeberom eenige ïjarerebe;
nen gcb^acèt ïjebbenbe/ en öier me.be eenige feffien of

1 . Eerft , fo wanneer in dé Steden eënigen Dienaer ©ctBiw
des Woords Gods fal ontbreken , fullen de Burgermee- ftnge
fteren en Regeerders der fel ver Steden committeren ^J**
vier perfonen , die fy daer toe alder bequaeififte fullen ©"tmT
verftaen. En fullert de Burgemeefteren en Regeer- een bin>
dersvoorfz.de Dienaren des Woords Gods, en Ouder- ^"^
in de fely.e Stedlen bevelen,mede uyt ^ÏCDen
Kerken
ider vier
lingen
den haren
perfonen te comniitteren,die gefamentlljk

'

Het achtentwintigfte Boek'
voorgaeride Gebeden en onderfoek dies aen- den verkoren Dienaer hëerftelijk onderfoeken in tweegaende by henlieden te doen , procederen fullen tot derley maniefen : Eerft, of hy goede en gerechte kennifie en gevoelen heeft van de H Schrifture , en of hy
verkiefinge van alfulken perfoon , of perfonen als hen
bequaem
en fuffifant isom de felve der Gemeente, tot
goed dunken lal tot den voorfeydendienft van node ,
nut,en bequaem re fijn : En defelve hare verkiefinge als opbouwinge van Godes Kerke voor te houden. Tot
weiken eynde men hem lal doen tradteren en uytlegr
dan voordragen her Collegie van de voornoemde Burgen
alfulke paflagien van de Schrifture,en leeringen als >■&■
ger meefteren en Regeerders. En indien de gedane verkiefinge den felven aengcnaem is,fal den verkofen per- men hem fal voorhouden , hem ondervragende op fefoon in de maniere na volgende geëxamineert warden,
kere poin&en van de Leere, ert hetó doende wederleggen de argumenten die de vyanden der waerheyd geen fo verre by bevonden wort bequaem , engenoegwoon zijn daer tegen te werpen. En om te verhoeden
faem van God begaeft tezijn,fal hy de Gemeente in de
dat degene die beroepen wort niet fy vaneenigquaed
Kerke voorgehouden worden. En indien binnen
veertien dagen daer na niemanthem openbaert , die pevoelen, fal van noden wefen hem te doen verklaren,
dathy wil houden en navolgen de leeringe der Heyli,eenige redenen weet voort te brengen, daerom men
ge Propheren en Apoftelen , fo als die begrepen is in
hem nieren behoorde t'ontfangen: fal hy rot den voornoemden dienft met oplegginge der handen of anders, den Ouden en Nieuwen Teftamente , en fommierlijk
na de wijfe van een yegelijke Kerke aengenomen en in vervarrer in den Catechifmo by de Kerken van Holland en Weft-Vriefland aengenomen. Enten tweeden
bedieninge van de voornoemde dienft geftelr worden :
maer (o verre de voorfz. Burgemeefteren en Regeer- fullen de gecommitteerden voornoemt, naerftigon-;
ders,verklareh de voorfeyde verkiefinge henlieden niet derloek doen op zijn voorgaende leven , ofhyis van
te behaegen , fullen de voorfeyde gedepureerden en in goede zeden, en hem onberifpelijk heeft gedragen,

5 5*lijk na

voren, rot nieuwe verkiefinge van eenimaniere£u"s
©erSfc ^e
procederen.
ge andere
finge
ban be a.En lo wanneer in de Dorpen eenigen Dienaer
fór rfcen- dcs Woords van noden fal wefen,fullen deHooft-Offiren'rai C'er mcr den Schout en Gerechte aldaer vier perfonen
platten uyt de Parochie die fy daer toealder-bequaemft vin2anbe. den>commirteren;die mer drie Dienaren uyr den Claffe van dien quartiere met een Ouderling van de Kerke,uf daergeenOuderlingen' zijn>mer een vierde Dienaer van de voorfeyde Clafle gefamentlijk tot verkiefinge van een bequaem Kerkcn-dienaer fullen procederen ,en den felven behoorlijk doen examineren , en
daer na der Gemeente in de Kerke doen voorhouden ,
qm 't felve in dier manieren als voren gedaen, den verkoien Dienaer in den dienft aengenomen , en fulks als
voren geftelr re worden. En aengaendedeParochien
en Kerken daer van Particuliere Heeren of AmbachtsHeeren, 't recht van gifr der Kerken hebben, endaer
van in darelijk gebruyk zijn : De felve Heeren of Ambachrs-Heeren fullen uyt hare Heerlijkheden of Ambachts-Heerlijkheden daer 't felve valt committeren
vier perfonen , die fy daer toe bequaemft verftaen : de
welke met drie Dienaren van de Clafle van dien quartiere,en een Ouderling van de Kerke,of daer geen Ouderlingen fijn, met een vierde Dienaer van den felven
ClafTe,gefamentlijk tot de verkiefing van een bequaem
Kei ken-dienaer fullen procederen. En 't felvegedaen
fijnde>fullen die de voorfz. Heeren of Ambachts-Heere prefenreren . En indien hen de verkiefinge behaegt,
fal hy geëxamineert,de Gemeente voorgehouden en in
dien ft geftelt worden, als voren verhaelt is. Maerfo
verre hy verklaert dat hem de verkiefinge niet behaegt,
fullen de voornoemde gecommiteeerden,in der manie(Fol.lj)
re als voren , tot nieuwe verkiefinge van eenige andere
procederen. En fal yegelijke Clafle alle jacr vier Kerken-dienaren onder henlieden deputeren, die als 't van
node fal wefen,over de voornoemde verkiefinge fullen
ftaen, fonder dat de voorfz. verkiefinge geretardeert
fal worden door abfentie van yemanden der voornoemder gecommitteerden,daer toe van tevoren geinfinueert fijnde.Welke infinuatie by den Hooft-Officier,
ofdenHeere of Ambachts-Heeref binnen de tijd van
twee maenden fal moeten gefchieden, na dat de Kerke
van
een Dienaer fal wefen onverfien.
©anbe
3
.
De voorfz. Ëxaminatie fal gedaen worden by een
<Eramt<
van de Profeflbrs der H. Theologie in de Univerfiteyt
natte
öec fóer» tot Leyden , wefende van de Nederduytfe fprake , en
fecn-ftte» twee Kerken-dienaren , die daer toe jaerlijks by de Sy«arm
nodale vergaderinge fullen worden gecommitt eert, ten
overftaen van twee by ons jaerlijks te committeren, en
insgelijks van de gecommitteerden van de Burgermee*
lieren en Regeerders van de Steden en van den HooftOfficier,Schout,en Gerechte van de Dorpen den Heereof Ambachts-Heere refpedtive die over de verkiefinge geftaen hebben , of eenige van haerlieden, indien
fy-lieden daer by begeerde te komen.
En fullen de
voorgenoemde gecommitteerden tot d'examinatie

volgende den regel dafr van voorgeftelt by denheyli^
gen Apoftel Paulo in d'eerfte Sendbrief aen Tim. 3.
cap.enaenTitum. 1. cap. Welverftaendedatdegene
die eens ge-examineert,en op de gedane ëxaminatie tot
den Kerken-dienft geadmitteert is ; en daer van goede
getuygenifle brengt , van nieus niet ge-examineert fal
worden,'t en ware by den gecommitteerden op de verkiefinge anders werde goet gevonden.
ben
4. Alle Kerken-dienaers fullen in 't aennemen van tnen*
«ebt

dien dienft gehouden wefen te fweeren aen handen
van den Magiftraet van de Steden,Hooft-Officier van
den platten Lande, Particuliere Heeren,of AmbachtsHeeren refpective, of haer gecommitteerden : Eerft, rso7
dat fy Gods Woord en Euangelium oprechtelijk en getrouwelijk fullen leeren en prediken, tot opbouwinge
der Kerken j daer aen fy hen hebben verbonden, fonder
eenige, nieuwe en van te voren by der Kerke niet aengenomen,leeringen den volke voor te dragen: en datfy
hare leeringen niet fullen misbruyken tot hal e particuliere affeci:ien,of yemant daer door te behagen : maer1
dat fy alle de felve met een oprechte confeientie fullen rechten tot de Glorie Gods, en meefte ftichtinge
van fijne Gemeente.
5. Ten tweeden , dat fy fullen onderhouden dele
Kerkelijke ordinantie, en hen daer in en in alles anders
31
wel en getrouwelijk quijten , fulks als goede en getrouwe Kerken-dienaers toe ftaet , en behoren te doen.
6. Ten derden, dat fy in alles de eere,en meefte oorbaer van de Landen en infonderheyt van de plaetfe
haerder refidenti e fullen foeken te vorderen,en na haer
vermogen haer befte doen,dat de Gemeente in goeden
Pays,en eendracht mach blijven: en dat fy haren dienft;
niet fullen fonder wettelijke oorfake verlaten , (b in tijden van tegen Ipoet , alsvanvoorfpoet, 't zy dan om
Pays, Oorloge Pefte, ofanderfints.
7. En ten leften,dat fy hun fullen onderworpen houden alle polijtijke Rechten en Ordinantien van den
Lande,Steden en plaetfen haerder dienften,en dieshalven een yegelijk goed exempel geven van der Magiftraet inalles gehoorfaem te fijn,voor fo veel hare dienft
fal toe dragen , en fonder daer door te verminderen hare vryigheyt om Godes Woord vrymoedig te mogenverkondigen.
8. En fullen de Kerken-dienaers, als fy in eenige
Steden of plaetfen op den voorfz. Eed ontfangen zijn ,
voor hen en hare Kinderen gehouden worden als Bur-*
gers of Poorters der fel ver Steden en plaetfen , en over
fulks allen Steden-Rechten en vryheden der felver mede genieten.
9. En fal niemant hem mogen onderwinden het
Ampt van eenen Kerke n-dienaer,fonder als voren verhaelt is,verkoren,geëxamineert en geadmitteert te zijn.

10. En ten eynde men tot allen tijde bequame perfonen mag vinden ,die men tot bedieninge der Kerken
van Eiolland en Weft-Vriefland fal mogen beroepen ,
fal voortaen tot koften van 't Gerneene Land in de
tijd
Univerfiteyt tot Leyden , ten langften voor den van
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Vervolg der Nederland/ê Oorlogen.
van fes jaren achter een volgende , onderhouden worden een getal van fesen dartig jongeren , die men uyt
deöramaticaleScholefal verkiefen , en by getuygnis

m

pen dirigeren, hemeen Dienaer fal vindend

'15. Sullen mede de voorfz. Diaconen gehouden*
wefen,ten minfteneens 's jaers van haerl.adminiftratie goede rekeninge te doen, voor dén Kerken-Raed
van haer lieden S'choolmeetters , en anders goede hope
van voorrgank lullen geven: welke aldaer gedurende ten overflaen van de Gedeputeerden van den Magiden voorfeyden tijd in jhdioliterarum en Theologue ge- ftraet, en een yegelijkvan de Gemeen te die begeeren ••
houden, en tot bedieninge der Kerken geoefFent fullen fal daer by te komen, tot fuiken tij de als hen by de Maworden: om haerlieder fludium volbracht zijnde , uyt giftraet en Kerken-Raed geordonneert fal worden.
defelve bequathe Kerken-Dienaers verkoren te mo16. Dat 't verbond Gods aen deh kinderen beze- **„>*&
geld
fal worden met den Doop in de openbare verfa- ©Sop.
gen worden ,daer, én allo't van node fal wefen. Wel
melinge
als Godes Woord gepredikt wort , fo haett als
* verftaende dat alle de felfde jongeren voor 't geheele men de bedieninge
des Doops felfs hebben kan. Doch
Land gemeen fullen wefen. En dat yegelik van hendat
ter
plaetfen
daer
niet fo veel Predicatien gedaen
lieden gefchikt fal mogen wordenter plaetfe, daerhy
na dé gaven hem gegeven bevonden fal worden beft te worden,eenen lekéren dag , of twee in de weke verordonneert falworden,om den Doop extraordinarie (des
dienen En fullen altijtsin plaetfe van de afgaendeen
beroepene jongers, andere worden gefubftitueert, ver- verfocht zijnde)tèbedienen,wel-verftacndedat 't feilde fortder Predicatie niet falgefchiederi.
koren en verfocht , volgende d'Ordinantien daer van
17. De namen van deGedoopten, mitsgadersder
zijnde , of noch te maken.
Ouderen
(fo veel mogelijk is.) Item den tijd des Doops,
d'Ouderlingen en Diaconen fullen alle jaers ge£tel* dek1 1.worden,iulks
als hier na volgt.Te weten,dat in de fullen by deDienaren in een feker Regifter worden getitian
:#«»
tekent ,'t v/elk in de Kerke bewaertfal worden.
:riin> Steden op gelijker wijle als hier voren in 't eerfte Artijkel
is
verhaelt
,
Burgemcefters
en
Regeerders,
vier
per18. d'Oudersvan de kinderen die ten Doop gepre:n en
>tacu> fonen, die fy daer toe alderbequaemft houden , fullen fenteert fullen worden,m itsgaders de getuygen (indien
m.
committeren, en voorts bevelen den Kerken-dienaers daer eenige ten Dope lullen komen) lullen tervermaén Ouderlingen aldaer,ook vier uyt den haren te depu - ninge van den Dienaer verklaringe doen dat hoewel
teren;diegcfamendijk fullen verkiefen een derdendeel onfe Kinderen in zonden ontfangen en geboren , en
meerperfonen uyidegeqiialifieerfte vandeChnftelij- daerom alderhandeellendigheyt ; ja de verdoemeniffe
ke Gereformeerde Religie, totOuderl'.ngenen Diaco- felve onderworpen zijn,datfe nochtans in [efu Chriftö
nen, als de geftalteniffe vart dé Kerken vereyfehen fal , geheyligtzijn, en daerom als Lidmaten zijnder Gemeente behoren gedoopt te wefen : Dat fy de leere die
dier uyt Burgemeefteren enRegeérders voornoemt het
notelijken getal fullen kicfen , dewelke daer na in de in 't 0.enN.Teftament,en in de Articulen onfes ChriKerke na 't gebruyk der felve den volke voorgeftelt ftelijken Géloofs begrepen is , en dien conform geleert
fullen worden. En fo daer tegens in de veertien da^en wort,bekennendewaerachtigeen volkomene leere der
geen wederfeggen gedaen wort, fullen in den Dienft zaligheyt te wefen.en dat de Ouders beloven lullen de
geftelt worden , als hier boven van de Dienaers gefeyt Kinderen , als fy tot haren verftand komen , daer in na
haer vermogen te onderwijlen.
©angel
is. En fal alle jaërs alleenlijk d'eené helft van de felve
verkoren Ouderlingen eriDiacónen verandert worden.
19. Het Avondmael des Heeren fal na de inftellinge 2Ct>°n&»
Dies fullen de gene die tweejarett gedient hebbende af- Jefu Chriiti gehouden worden,en dat alle twee Maen- (j^w,
gaen,en binnen twee jaren daer na niet weder verkofen den eerts , of ten minften viermaels in 't jaer, na voor- ren 3e»
worden,ten ware fy geWilliglijk daer in confenteerden, gaende verklaringe daer van in de Kerke te doen. In€^li
zo. De jongelieden beneden de 18 jaren, en alle de ^*
ofdat 't kleyne getal van de gemeente anders vereyfeh- gene
die binhen twee jaren metter woonë binnen de
te. En ten platten Lande fal by gelijke vier gecommitteerden van dên HoofV-Officier, Schout en Gerechte. Stede, of plaetfe haerder refidentie zijn gekomen , hen
Item den Kerkén-Dienaer en een Ouderling aldaer, willende begeven ten Avondmale des Heeren , fullen
mét twee andere Kerken-Dienaers van de Gaffe van voor d'eerfte rcy fe goeds tijds van te voren hen
vinden
diefquartiere, de verkiefinge van dé notelijke Ouder- by een van de Kerken-Dienaers, om van den felven in
lingen en Diaconen jaerlijks gedaen worden, de welke den gelove onderrecht te worden,en hen bekent te maken refpe&ive. En andere boven de 1 8 jaren out zijnde Gemeen te voorgedragen , in dienfte geftelt, en verandert fullen worden als voren. En ter plaetfe daer par- de,die fulke onderrecht inge in den gelove mede begeren, fullen hen ook tot gelijken eyndeby een van de
ticuliere Heeren, of Ambachts-Heeren,recht van gifte
der Kerke hebben als voren, fal de deputatie van de Kerken-Dienaers vinden. En alle andere hen genoeg
voorfz. Vier Perfonen by den felven Heere, of Am- onderrecht houdende,fullen't felve een van de Kerkenbachts-Heéren , of byhaer gecommitteerden 'gedaen Dienaers verwittigen,of doen verwittigen, mede voof
werdert,en fal aldaer een derdendeel méér als 'c nodelijk d'eerfte reyfe. En fullen alle te famen in de Predicatie
getal verkoren en aen den felven gepreienteert wor- die tot de voorbereydinge des Avondmaels gedaen fal
den , om daer uythet nodelijk getal te kiefen, als vo- worden , hen vinden, om met den anderen de generale
ren in regard van Steden gefeyt is.
belijdeniffe des Geioofs by monde van den Kerkenfranbtt
12. De voorfz. Ouderlingen fullen gehouden Weten Dienaer tè doen. En fal niemant van de Tafel des Hetabee
ren afgehouden worden,dan de gene die in de voorfeyte beloven in de Kerke voor den volke, dat fy goede opüngen
licht
fullen
nemen
,
dat
de
Dienaren
met
nare
medcde ondérrechtinge van den Kerken-Dienaers of om
etoften.
hulpers, en de Diaconen haer-lieder bedieninge wel en eenige openbare ergerniffe,of ander letfel by den Kergetrouwelijk waer nemen: Datfy fullen daer op letten,
ken-Dienaers enOuderlingen gefeyt fal worden daer
dat alle fchandalen en ergerniffen na haer vermogen mede voor een tijd noch op te houden.
©atthè
2. 1 .En fullen inde voorfz. Landen boven dén Sonda- jpeeftwerden wech genomen , en dat alles irt de Kerke en bedieninge des Woords met goede ordré werde aengerigt: gen geen andere ordinaris Feeft-dagen gehouden wor- bagen.
en dat fy hen voorts in alles fullen reguleren achtervol- den , als Jaersdag,een dag na Paesdag,Hemelvaertsdag,
een dag na Pincfterdag, Kersdag en een dag daer na.
gende 'tWoord Gods , en defe Kerkeh-ordenirïge.
Ban bet
at. Dat in rijden van Oorloge, Peftilentie, Dieren1
3
.
Infgelijks
fullen
de
voorfz.
Diaconen
gehouden
^a,i
iBtaco*
tijd,zwarev
ervolginged
wefen
te
beloven
in
de
Kerken
voor
den
volké
,
dat
fy
Kerken,cna
er
ndre
algemene
S8tb-en
aen beo
loften. de Aelmoeflen naerftelijk fullen verfamelen , en de fel- zwarigheden, Bid-en Vaft-dagen by der Overheyd ver- ©aftve getrouwelijk envlijtelijknaden eyfch der behoeft i- ordonneert fullen worden : en dat ten felfden tijde een "a8en*
gen, met gemene advijfeuytdeelen : en dat fy wel ful- iegelijk hem wachten fal,gedurendede Predicatien, in
len toéfien dat de Aelmoeffen by niemant en worden eenige Herberge te komen,ofietfijnAmbagtofkoopmisbruykt,
en alles fullen doen dat goede en getrouwe manfehapaengaende te hanteren.
fFö.14-) Diaconen toe fta et.
i.3. Datmen in de Kerken gebruyken en fingen fal ©an Ö*
14. En tot goede beleydinge van haer Ampt, fullen de 1 50 Pfalmen Davids,de tien Geboden,deLoffangen ^a!'
fy alle weken eens vergaderen. In welke vergaderinge Zacharie,Marie en Symeomsjhet Gelove en Vaderon- "** •
fo om de gebeden te doen, als omhareaótiente hel- ze, en anders geen gcfangen.
Bbb
%^ En
IV. Deel.
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a+. En aengaende de maniere van het celebreren
van de Houwelijken, mitsgaders de graden van Maegfchap , en Zwagerfchap , binnen de welke verboden is
Houwelijken te concraheren ; fullen de Magiftraet ,
Kerken-Dicnaers , en alle Ingefetenen van Holland en
Weft-Vriefland refpeótive , hen reguleren na inhout
van den Placcate van Politie gepubliceert , in date den
eerften Aprillis Anno ï^Holeft leden.
zy. En voorts ordre te ltelien op de vifitatien van
©an
't befoe* den Kranken en gevangenen, fullen de Dienaren des
•flen örc Woorts gehouden wefen teverfoeken alle Kranken >
£>lsficn. diehaer-lieder vermaningeen vertrooftinge begeeren
fullen , wel verftaende dat een yegelijk gehouden wort
den Dienaer in tij vis te verfoeken , voor en al eer den
Jgoubio
Igcfu

Kranken op 't af-fcheyt fal wefen, en Jat 't felve gefchiede rot fuiken tijde dat den Dienaer daer door in
lijn Predicatic niet worde belet.
16. Sullen ook de Kerken- Dieriaers eens ter weeke
©an fiet ten miniten eenebeioelangeen nodeliikeonderwijiïn•fjefoe
Isen bet gedoen aen de gevangenen. En fo wanneer yemant tot
der dood veroordeelt is,fullende Dienaersden Patiënt
^cöan*
gen en met goet onderwijs en vertrooftinge u yt Godes Woord
berma» by blyven tot zijn eynde toe.
urn ucc
%-;. Sal voorts de begravinge der Doden gefchieden
ten
patiënby Jchonen dage , met alle eerbaerheyd en ftilligbeyd ,
©an bc
fonder dat'er eenige Ceremoniën, of uytwendigheden
Begeer
JjtükJC.
fullen worden gebruy kt, die tot fuperftitie, mis-gelove,of ergerniffe fouden mogen ftrecken.
28. Enfomen verltaet dat geen Kerk over andere
©an [Kf
Kerken,
nog geen Dienaers over andere Dienaers,geen
onber»
ïjouöcn Ouderlingen nochDiaconen over andere Ouderlingen
bet ©er*
noch Diaconen eenige heerlchappye gebruyken fulgabenn*
len, en van noden is dat door wettelijke t'famen-kom8e/ ban
bc Bter> ften de Kerken en Dienaren ingoedeeendragten correfpondentie worden gehouden:fo wort geordonneert,
ïïaeti
ftcn- / dat van uu voortaen in de Landen van Holland en
ClafTcn
en £>p; Weft-Vriefland driederhandeKerkelijket'famenkomften fullen worden onderhouden , re weten : den Kerïiaüc
©?obüi* ken-Raedvan elkeplaetfe: dcClafficalevergaderinge
tfael.
vanelkquartier : en de Provinciale Synode van den
voornoemde Landen. En dat in de voorfeyde t'famenkomfte geen andere dan Kerkelijke faken op Kerkelijke wijfe gehandelt fullen worden . mits dat in meerder
vergaderinge niet gehandeltfal worden, dan 't gene in
minder niet heeft konnen afgedaen worden , of dat tot
de Kerken in 't gemeen behoort.
49. Dat den voorfeyden Kerken-Raed alle weken
Ban ben
fóec&eiv gehouden fal worden by den Dienaer , of Dienaers des
Woords met de Ouderlingen van ygelijke Kerke, mits
ïSacö.
dat ter plaetfe daer 't getal der Ouderlingen kleyn is,de
Diac©nen daer by fullen gevoegc worden. Dat ook de
Magiftraet of Regeerders van Steden,of Dorpen refpectivevryfal ftaen>om yemant van haer (die fy daer toe
bequaemite houden)daer by te voegen,om op alles oplicht tehebben , en te helpen advifcren (is't nood,) en
dat aldaer gehandelt fal worden dat alle faken in de
Kerke met goede ordre en tot meefte ftichtinge aengerecht,en dat alle ergerniffen onder de Gemeente gerefen, ofte rijfen , voorgekomen mogen worden.
30. Dat in elk quartier , fuiksdie tegenwoordiglijk
©anbe verdeelt zijn , ter bequamer plaetfe, vier mael'sjaers,
«Ilaffi, een Clafficale vergaderinge gehouden fal worden, die
cale ber» van de Magiftraren van de Steden,daer de felve gehouden fal worden , ten fijne als voren , daer mede overgegabetut'
roepen zijnde , die daer toe fullen mogen eenigen (die
fy daer toe bequaem ft houden) committeren. Daer in
ge.
vergaderen fullen ten minften een Dienaer, meteen
Ouderling uyt elke Kerke van den Stcden,mct de Dienaers van den Dorpe van 't quartier: en neerftig onderfoek doen op 't leven en leeringe van yegelijk Dienaer,
d'een d'ander oeffenende tot vorderinge der Kerkendien ft, en goede forge dragen dat alle ergemiflen, misbruyk, en fcheuringe in de Kerke vermijdet mag wordenen ordre ftellen op 't ohderfoek of de Kerken-dienaren haerlieder Ampt wel bedienen.
©anben
3 1 . Dat voorts alle Jaers op den tweeden Woensdag
©?obfn»
naPincxftereneenProvincialeSynode van alledeKertialen
ken
van Holland enWeft-Vriefland gehouden fal wor4>pno«

den in 'sGraven-Hage,daer in vergaderen en ftemmen
fullen, Doctores Theologie van deUniverfiteytvan
Leyden , met twee Dienaers, en een Ouderling by elk
Claffe, daer toe te committeren, die ten voorfz. dage
en plaetfe vergaderen fullen , fonder dat van node fal
zijn daer toeeenige particuliere befchrijvinge te gebruyken en
, dat aldaer gehandelt fal worden al 't gene
dat tot goede eendracht in de Kerke , opbouwinge der
Gemeente , en wegneminge van verhinderinge der
Euangelife Leere bevonden fal worden te dienen, en (Foi.15,
dat ten opfien en overftaen van alfulke Gedeputeerden
als wyuytdeCollegie van Rade of andere committeren fullen,om aldaer te affifteren, en toelicht te dragen
dat alle faken met goede ordre werden gehandelt.
3 a. Dat aile de gene di e op eenige der voornoemde
t'famenkomften als Lidmaten fullen verfchijnen3goedeblijke fullen medf brengen van den genen die hun
gefonden hebben, voor en al eer fy tot eenige ftemmen
te geven toegelaten fullen worden: en dat een yegelijk,
't fy die van de Magiftraet,of ander, fecreet fal
houden , 't gene aldaer gehandelt fal worden,
uyt eenigen twift, of ergernifie loude mogen
Wel-veritaende dat die van den Magiftraet

moeten
en daer
rijfen ;
vry fal

ftaen aen haerlieder Collegien te rapporteren 't gene
fy bevinden fullen de Overheyd aen te gaen.
5 3 . So y emand fuftineren wil , door d'aenf prake de
minder vergaderinge verongelijkt te zijn , de felve fal
tot meerder beroepen En 't gene by den voorfeyden
Provintialen Synode de Kerkelijke faken aengaende
befloten wort, fal voor vaft en bondig gehouden worden,fo lange 't felve in gelijke of Nationale vergaderinge niet verandert zy.
34.. En ten eynde de Kerkelijke Cenfuren (daer
door men nochtans niet verftaet yemant van de ftraffeder politijke rechten te bevrijden) in de lande van
Holland en Weft-Vriefland met goede ordre gebruykt
mogen worden.fo wort geftatueert fo wanneer yemant
regens de luyverheyd der Leere, of vromigheyd des
wandelsgefondigt fal hebben, endefonde hey meiijk
is,en geen openbare ergerniffe gegeven heeft:fal alsdan
den regel onderhouden worden door Chriftum Matth.
1 8. voorgefchreven , fo dat indien den Sondaer by een
in 't belonder of voor twee of drie getuygen vermaent
zijnde,berou heeft,'t felve voor den Kerken-Raed niet
gebracht fal worden. Maer fo hy van twee of drie vermaent zijnde geen gehoor geeft, of anderfins een openbare fonde of ergerniffe heeft bedreven , fulks fal den
Kerken-Raed aengegeven worden , en fo verre hy de
vermaninge van den Kerken-Raed hertneckelijken
Verwerpt, en geen verklaringe van leet wefen daer van
voorden Kerken-Raed wil doen, fo fal hy van den
Avontmale gehouden worden. En indien hy afgehouden zijnde,na verfcheyde vermaningen geen verklaringe van boetvaerdighey t wil doen , fo fullen die van den
Kerken-Raed 't feifdede Magiftraet,dat is Burgermeefters en Schepenen in deSteden,of den Hooft-Officier
met fijne Mannen,of Rechters ten platten Lande aengeven , en by henl. confent tot de uyterfte remedie, te
weten de openbare en naemkundige affnydinge komen. Maer fo verre die van de Magiftraet zwarigheyt maken om in de voorfeyde openbare affnydinge
te confenteren,en die van den Kerken-Raed nochtans
dunkt der Kerke nodig te zijn,dat de felfde hare voortgankhebbe:fo fal de fake gebracht worden in den eerften Provintialen Synode alsdan te houden , en aldaer
by die van deSynode,en alfulken getal van Gedeputeerden als ons goed dunken fal tot die fake daer by te voegen,om by gelijke ftemminge getermineert en uytfprakedaer van gedaen te worden.
35. Wel-verftaende fo verre dequeftievaltomdé
fuyverheyd van de (Leere van eenige Kerken-Dienaers,dat indien gevalle die van den Synode alleen het
oordeel hebben fullen, of de voorgewende Leere gcfont is , ofte niet, bly vende voorts de uytfprake van de
affnydinge van fuik een Leeraer tuffchen die van de
Synode,en den voornoemden Gedeputeerden gemeen
indien de fel veLeeraer by fijn quade leeringe hartneckelijk wil blijven.
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36. Doch foo wanneer de Dienaers , Ouderlingen,
of Diakenen een openbare grove fonde bedry ven , die
tle Kerke fchadelijk, of ook by de Overheyd ftrafwaerdig is } fullen de Ouderlingen en Diakenen , door
oordeel des Kerken-Raeds , fflet advys van den Magiftraet afgefet > en dé Dienaers van haren Dienft opgefchörft worden , bly vendè tot kenniffe van den Synode
en de voornoemde Gedeputeerden, of fy geheel van
'c Predik- Ampt fullen tefettenzijnof niec.
37. Dat onder de grove fonden waerdig zijnde der
oplchortingén, of af ftellinge van den dienft , defe zijn

de voornaemfte: ©aïfe ïeetej of ïletterpe / openbare
&cïjeurmaftinge/ opentïfjfte 25ïafpïjemien / Simonie /
trouïofe berïatinge 391$ <©ienfï / ofmbnnginge in eet\$
anber^bienfl/ mepneebigïjept / «Sberfpcï/ ï|oerenje/
<©iebecije/ getoeïb/ getooonïrjfte tyonlienfcljap / bedjtetije/ bupl getótn / en generalijnen alle de fonden en grove feyten^ diode misdoenders na rechten infameren.

"^S- Dat boven defen de Dienaers des Woords, Ouderlingen en Diakenen voor het houden des Avontmaels> onder henl. de ChriftelijkeCenfuren oefTenen ,
enonderfoekingendoen fullen > fo VandeLeere, als
varï het leven in 't ftuk hares Ampts.
ö" 1* 3?« ^n a^° tot vorderinge van den dienft der KerJtftS l*en nodig is op deScholengoedeordre te houden, fo
11.
wort den Officiers , en Magiftraten in de Steden , den
Hooft- Officieren ten platten Lande , Heeren en Ambagts-Heerén, hebbende gifte van de Scholafterye ernftelijk geboden goede toefigt te nemen, dat van nu
;■• voortaen geen School-Meelters worden aengenomen
of gedoogt , ten zy de felve School-Meeftersiijn van
goed leven , en openbare belijdeniffe doen voor de
Overheyd aldaer, ten overftaen van eenige van de Kerken-Dienaers, van te-willen navolgen en onderhouden
de leeringe der heyliger Apoftelen en Propheten , fo als
1
die in den ouden en nieuwe Teftamente begrepen , en
ïommierJijk in den Catechifmo vervatetZijn: endatfy
den jongeren niet fullen leeren , 't gene dat daer tegen
eenigfins is ftrijdende;oppene,dat indien by conniventic van denOfficieren bevonden word,dat van nü voortaen eenige ongequalificeerde tot de voorfeyde Scholen
worden geftelt of gedoogt j de voornoemde Officiers
daer over arbitralijk geftraft fullen worden.
anfiet
40. Gemerkt ook dat de ofjgerégélthey t die in 't driicIJben ken gepleegt wort « den Dienft der Kerken feer fchadeUefietii l»jk is, fo fal een yegelijk hem wagten te laten uyt-gaen,
of drucken eenige Boeken, Liedekens, Refereynen,
Schilderijen , of yet anders ftreckende tot Godes lafteringe, beroerte, openbare ergerniffe, of anders tegen de
gemeene eerbaerheyd ftrijdende,op pene van daer óver
ten exemple van anderen, en fulks als na réchten in alle
rigeur geitraft te worden. En ten eyride men een yegelijk des të beter mach doen verantwoorden 't genehy
uytgegeven of gedrukt fal hebben, fal riiemant eenige
Boeken , of yet anders van nieus mogen laten uytgaen ,
voormaels niet uytgegeven zijnde, fonder daer by te
voegen den naem van den Autheur:Ehfalniemantyet
mogen drucken, al is 't van te voren uitgegeven,fonder
daer byte (tellenden naem van den Drucker, mitsgaders 'tjaer , en plaetfe daer 't gedrukt fal wefen. En dat
voorts niemant eenige Boeken van de Theologie tracterende , fal mogen laten uytgaen , fottder 't felve èerft
te hebben gedaen vifiteren by eenige by ons daer toe te
Committeren.Sonder dat wy metdefeOrdonnantie vèrftaen te derogeren de Placcaten en Ordónnantien op
eenige van de poincten in defen vervatet,by ons uytgegeven^ inde poinóten in defen niet Verandert.
41. Onbieden daerom en bevelen wel ernftelijk den
voorfeyden Prefident, en Raden van den Hogen en
Provincialen Rade,mitsgaders allej ufticieren,Officiexen van den voornoemden Lande , en andere des nood
zijnde, hen hier na te reguleren, en d'overtreders van
dienteftraffen, en doen ftraffen , nagelegentheytder
faken. En ten eynde niemand hier van ignorantie pretendere , ordineren wy dat dele tegenwoordige by den
Deurwaerders der voorfeyden Raden gepubliceert fal
Worden alom in den Lande van Holland en WeftVriefland , daer men gewoonlijk is de Publicatie te

doen, fo wy ernftelijk verftaen 't felve tot der voornoemden Landen welftant, en opbou winge der Kerke

Godes fonderlinge te dienen. <0egcbeil in ben ïf a0e Hl
J!fêeprb<£- e3n en-tnegentig.
*Ü5Uc ntoeï Ijeeft be publicatie gene 11 boojtganft geïjab/ © efe
boo? bien eenige &ttben befeïbe dirTicultccrben / fnfïine* JJSjj?"
renbe bat Den Sternen met befe o'binantien in berfdjep^ to,m B£
ben faken te beeïtoegegeben toaé : 3£acrom toiert ooft öifffeuu.
Defïïbe ojbmahtie ban toegen be peeren Staten aen be {f6"/ cö öTï
j
^oiïanbfe befeïbe
^>pnoben
grfonben/m
^e* £*e„
biftanten
rjeficnnietïjeubrnoe/
ooh beniettodhc
tod bele
te barben
t>oo?r.
toaren/^oudenbe bat beu fcccUen/ baer in te bed bene* -sang.
men toa£/ fo bat eenige m 't j&unobtté ban ben 23#eï /
bat baer na gcljoudcn toieit / ooft in 't j£oo?öer <&uar?
tier ïïeten ccrïupbcn / bat men be ^ieöiftanten Die baec
ober gefraeuöabben/beljoo^c te ceiifttrccm / aï^óf5n
'trecïjtbeclIeeHen toeg gegebcn/ ja fo eenige fpjafieh
(boel) met groot ongrlijh fo een pbtt toifl) beeïtogt |jab;
ben/ ten gefcfjiebc ebentoeï niet. ^c^ecrc^ibbocaet
ban l^oIIatiD ©ïöenbarncbdb oo^bedeiibc bat ha
aennemencn publiceren ban befeÜiciliriiiUe ó^bcnmge
be politie eu iieruc grote gcrufïigl)Ciib foube tccfoeïu
gen / Ijidb na bie tijb nocï) bilitoil^ aen / om be bifiFicul*
terenbe ^tcben baer toe te Oetoegen / maer te bergeef^.
<ên i$ obec fu\n$ be falie booj bie £tijb öaeebp bïijben
berufïen.

(Seburenbe bit befoigne / baer op Ijet oóg fo tod ïjier $mt. j
te 3lanbe aï^ ooit in Bnanben SlauOe geljouben toerbe / ratte om
fo toerbe aïït|i fecrctcïijüen gep^fpareert bat tot bdeibai* 2ufc.
ge ban 't boojgenomen bcffcuri om be ^teben op be ||f JfKJf
feïtebcrobcren/ ban nobetóa^eu toerbe l)et Steger In «n.
feer goebc ou:b:e ban Bolh / <8efcl)ut/ cn^monitic btijtten alle becmóebrn na ^utpïjen getyagt. ^ijn€rceil.
IBaucittuéban^afTau liabbeonber'tgebiet bau Den
Öibbnr ^rancopé ©eer eenigltrijg^-boïn Ha l?of^liijrg
gefonben/ bic bciafï toa? bt bdegeringc te beginnen / én
fijn €xciï.i$ fdf# met ecnig bolft fUbiteïijft ban ^ntregt (Foi.26)
op SHernljem getrocficn/en ban baer be ®clu\ne ober na
Eutpïjen. $em toaren eenige ïiaet^-^eeren upt bm
föabe ban ^>tate b^jgeboegt/ beljalben bc gene bie bié
ban iloïïanb ïjem aï^aben bngeboegt ïjabbett/ en toa^l
ooft tod boojffen ban goebe $u*ijg£-föaeb/ en aïïe a£ffk
eieren bie toteenen(iEocï)ten©eït-ïegerbannobetoas
ren/en Ijet ürijg^-boïft toa^ feer getoillig / en goebe bt*
taïinge gebaeu / be ©enbeïen bec]terïit en bol ban geta*
ïe. 35e ijfertog ban Parma aljJ f)n ban eenige totmflm*
ge qitam te berïjoren / en bocStnecgen^min ban om
Eutpïjeu / maer ïjabbe acljterbcnften bat ïjet op <Bcct*
trupbenberg foube mogen geïben/om bat men (Cuerm
ï)out en BDefterlö ingenomen en bed boïn£ op f&zcbn
gefonben öabbe / toaerom ïjuijet ^Barnifoeiun Ö3eec^
truubenberg btbt berfterftcn / be bergabetinge be^
Hrrjg^-boïli^ toa£ boo? bc ©?ieffe/ ^oo|b-^QÏlanöfe en
<0bec-ftTci|e<i3arnifoeuenteïiattembefieït^ • **
9ffc moetijier tuflTcïjen benben berljaïenljoe bat fijn ^HjlLJ.1
€rceïïentie ban j^aftau berfogt ïjabbe aen fijn OBenabe ban
<D?abe Ï0iiïem3lobctoijft ban ^affau ^ouberneur ban ©?<ef»
©jiefTanb/ batïjpïj^ni met 1400 man ban fïjntöegi; }J!Lreh„£C'
ment
foube toilïcn
bbO|
Eutpïjen
E™
en ^ebenter
/ om boegen
aïbaer bp
ben fijn^rceïl
bitniï ban be
gemene
fata mi
ber^ ,
ban ben 3lanbc tè ïjdpen bebo?becen/bacc op fijn <0ena^ ^0cJ,t,,iR
be boo? anttooo^se gaf/bat ïjp tod ïjabbe berfïaen bat bc S
peeren Staten ban ©nefïanb fieïjten ïjoogfïen fouben fonbe
be3toaren ecnig fórijg^boïïi upt ïjaec p?obmtte te laten &e6ÖCB'
bolgen / aeugefien be©panb bagelrjft^ b^epgbe albaer
cenen mbal te boeit / en ben 23?anbfcljat bie jjera getoept
gert toerbe met getodb te ereenteren. IBaer inbten fijn
üBycelï. belief bt fiju Genatte te belobcn en te bcrfelicren
bat be toerïien beo? ^cbentcr en Eutpïjen bolbjagt
3ö»öe/ fijne €rcell. teeftont met ftet gcieeïe ïirng?bolft / <Ê»efcljut en anbere nooböjuft be? legere eene reci^
p?oque önïpe fïjn^ <&cmbc <iBoubernement toilbe boen /
batfïjn<6enabeinfuïftcn gebaïïe befeïbe peeren ^ta^
ten bcrïjooptc te induceren om be boomóembc 1400
manna Eutpïjen of ï^ebenter te fenbeh/ tot toeïUen
epnbe be Staten ban ©jiefTanb ooft fonben aen fijn *2f*
ceïïentie be üecre Bitt^ ban ïtamminga neffen^ 23?ie^
ben ban fijn <0enabe aen fijn boojfs.CreeU. ban J>at1aa ,
25uu 1
ert
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en aeube ï^eeceban Oïbtnbacnebeït / SCbbocaetban
öcnUanöeUan&oïïanö/ om met affifïentiebansDo;
co ban HÊJattina en ïlempe ban ^onïa fuïhe acte ban
fijn <6rceHentie te mege te béngen / ban fijn <#]cceïïcntic bont niet gecaben bit ban ©jiefïanb fobanigc
actetegeben/ feggenbeboo*oo?faftete bjefenbatboo^
befeonbecljanbeïinge befaftéin'th'cïjt moeïjt nomen/
toaa' upt bupten andere inconbenienten ïicljteïp mi$
bcrfïanben en jaïoufïe fouben nonnen ontfïaen/tUfTc&en
be i^obintien / Die beeïjoet ftonben tooien/ bïijben;
be bit tuffeben fïjn <£cccïïentieen fijn <0enabe/ en bat
fijn
ban fïjn <0enaöe
foubevèrceïïentie
nonnen teooft
megebetec'tbegeecen
bjengen/ bananberfïntg/
bat

boenïeggen/ biefobjeettoag batbec bjjbe in 't geïit
neffeng ben anberen obec gaen en obetenben ftonben /
flrecftenbe ban be ©eïume tot op be ï©eect boo? bé
£>tab ïeggenbe, 5^en acljt - en - ttointigften tuerben
tmee-en-bertig fïucften OBcfcöut^ met eene beïjenbige
ra$jept boo? ïjet 23oot^-boïft upt be &c&epen te Eanbe
gcb^acljt; en op fcie plaetfen tegen be jkab geflelt/
en tegen be Bi£-pob?te (baec boemaeï^ geen Wal ma<f}
't <6efcïjut afgefeïjoten / en baec op ben ^berjlen
luitenant Ètucftema bit aïbacc goubecneecöe / en
baer binnen Ijabbe leggen b^ie Compagnien ban ïjet
Regiment ban 25ülp boen fommecen be &t*ti op te
geben / 3p berfoeïjten eenige bagen befiantom aen
baetom befe faftemet b'ectetitept tuffeïjen fijn «Bjcccï- Berbugo te mogen fcöjijwfn / 't meïft |jen afgefïa*
ïentie en fïjn <£enabebienbete bïijben / enfijn^rceï^ gen merbe / bit ban biunen ban fïenbe batfe aïfo
ïentie fepbe tegen be <fl5ebcputeecbe ban ©?iefïanb / bat berrafeïjt / en bat fp mepnigïj ban ©ictuaïie en
ïjp aen fijn <0enabe feïfê fcïjjijben foube / baec mebe ïjp 3£nTmon:ttel)an ©o^Ióge boojfïen marepj/ en bat fp
meenbe bat be felbe foube nemen contentement / en bat ooft smalt ban boïft maren in fo een gcote &tab/
.1
om
afte
pïactfen
te
ftonnen
bcfetten
en
bcfenbecen/
ïjp be Staten ban Bnefïanb ooft baer mebe geruft foubefïcïïen. ïfec fchjijben ban fijn «Êrccïlcntie aen fïju ïjebben fp^aeft ge^ouben ben bertigfïen IBep / en
«5eu.<a?abe Jfêiïïem ban Baftau mag ïupbenbe aïbug: geacco^beert/ bat 3p met ïjaer bol gcruecc/ JSape*
nen en bagagie (fobeeïaï^ elft foube ftonnen blagen)»
fouben upt teceften noch, bicn feïben bac^ <©e 26o^
Mijn Broeder : Defen fal dieMYNHEEomRE,
aw
nen ute antwoorden op uwen Brief , diegy ger^ geefleïgft en mereltïijft fouben bfo bagen tijb^
Hen ban
IjebbenomSaerteberaben
of
3p
blijben
ofbectcecfem
teerde
fijnép mygeichreven hebt, te weten dat de Gedepu
rellentfe van de Heeren Staten vanVriefland,dewelke hier zijn, toiïben / bit bïijben taïben / fouben genieten aïie
batbeSIntooonberg ber anbere ^tebcn ban be<25cu*
«mbc mX neDDen komen verklaren, dat mijn Heeren van nieerbe j^obmticn maren genietenbe ; bi$ becacriien
©iilera Vriefland geftadelijk continueren in defe opinie, van
3toDe» een particuliere a&e van my te willen hebben tot het miïben moeïjten bectceeften maect ïjen gelief be. ©e «?abi
^oïbatenbieupt tcoeften macenobec be bijf öonbert Ijlfj
hen verklaert de re. fïerft/ en merben geconbopeect tot ©ebentec toe/ Sn
Sy we* weet- ik ncDbezwarig
j&affau1> ^u^ ;'£ we^
heyd in te madenen die my bewegen om daer
«5ou!iet
neuc
ken ,dewelke fy redelik vinden , en hebben my be- ^abe Sjoïjan pïjiftp^ ban ©aïfteflepni^in't begint ©a».
ban
looft udie te verftaen te geven, waer aenikmyge- fel ban befe beïegeringe / namentïijft ben xj liep J^Jf'
©?feg.
drage , en bidde u noch voor de laeclle rey fe , dat gy u boob-gefcljoten ] alp öl? «Kt meetbec couragic ban ïoo?
tan tiwik laten vinden ter plaecfe van het Rendevous, het boojfïcljtigïjepb eenige ^olbaten ban ben ©panb na ^ut«
welk ik geaffigneert hebbe. Ik mene dat het goed lal jaegbe / en berboïgbe tot onbec be ^>tab£ ©eftinge toe/ Öe"
weien dat gy uwe Bagagie op Aernhemdedet komen. biebanbe^tabmeenbcn&et Hicïjaem binnen geftre^ Kr
Ikkufleude handen, en bidde God; dat hyu neme te ïjebben / maec ïjet mecbe ïjaec ontmeïöïgt en na
in fijn heylige hoede. UytdenHageden i6Mey ijpi. ^emïjem gefonben / almaec Bet eerïnft na fijn fïaet
Onderftont uwen feer ootmoedigen Broeder om u en quaïitept begraben merbe -, §p ma?S een jong en
couragieug Hcog^ïjeib ban gcotec bope/ fo 6p &ab*
dien ft te doen , Ondertekent
be mogen te ïijbe bïijben/ mag ooft feec berfianbig» (F0M7
Maurice de Nassau.
«Z^e OB^abe ban JBeurg / micn ïjp bemaegfe^apt
mag ïjabbe ïjcm beeïe gebo^bert / 5tjn b^ienben ma*
't^pfcïjjiftUia^/ Aen mijne Hecre, mijnHeere
Willem Lodewijk van NaiTau , Katfenelleboge Scc.en ren feer bcb?oeft om ïjcm / fïjn Ccceïïentie p^ince
IBaucitiug gaf bebeï / bat men fïjn nagelaten goe*
Gouverneur van Vriefland, mijnen goeden Broeder.
©e
beten
foube inbentarifecen en toc5egeïen. Jfp öabbe
&tjn$enabe ïjeeft baec op geanttooo?t batïjnben
«>cöflti> 4itot ^arïingen foube toefen/ en bem boojtg faten een taemïijft grote familie/ en baer merbe gefchje*
ben aen ben e?abeban ben 25?oeftbat ïjp foube fto^
èmSht
öftibm
op
'c
föenbcboug
/
boïgenbe
fïjn
begeeren.
op be Ht>n ruilicn nu boo#g gaen nopenbe het optceeften men o?tye f!eïïen in ben 23oebeï/ en om be ffami*
Sïiutoe ban fïjn «Eceeïïcntie na Eutpïjen. 3£eni3 Jfèep ma* ïie te feïjepben. ^ocïj too.Jöe boa? Eutpïjen bootige*
feïjoten 5^oroe ban<0?obef!epn / een hopman onbec
in< rm "^ ^oc^,°«tg gefonben 9 of 10 ^oïbaten in 2Soe* ïjtt ©|ieffe Regiment/ ïjp mecbe gefeftoten / afé ïjp
ÏÏwt
geno^j ren en boerinnen ftïcberen / met 25oter/ ïlaeg en
ïjem in be 3toop -^cïjanflé na be ètab toe mat te
menbp opeten / en quamen beg anberen baegg 'g mo^geng blootgaf.
«ifeS? aen begrote ê>cïjanfe op be ©elutoe 3ijbe tegen obec
©e p?ince Höautitiug toog feïfg in epgenec pee*
Eutpöen gelegen/ fobaeftbe$oo?te ban be£>cbanfe
fbon
binnen Eutpöen / en bermonbrrbe fitfy feer bat
ma£ geopent / fo boetenbee een beel ücijggboïft bit
begnaebtéin be&cbanfegetoaeftt ïjabbcn/ obec ma* btft ^tab fo feer ban ïjet OSarnifoen bermoefi en geruid
tec in bejbtab/ btft gecontetfepte25oeren ïeenbenop neertmag/ mant baec meec ban bupfent geruineerbe
Ifjaec fïofcgfteng / enbe23oerinnenbuctennebec/ bep* en berïaten ïjupfen maten / en baer maren mepnig
ïenbe be JEacen aen bit ban bet JDacïjt / en aïg 5P baec 23o?gecg in/ aïfo jp boo? be ïanftbuprige eïïenbe ett
miferiemeefïaïbertrocftcn maren/ en bit baer gebïe^
fïag 5agen toonben 3p batfe geen Söoecen maec fócijgfbm maren/ bit maiengeïjeeï berarmt/ ïjebbenöebp
luubentoacen/ namen be i>oo?t in '■> en ïjet Sicijg^
boïft bat fïclj berbo^gen öabben geïjouben baec ontcent / na geen mibbeï om ben feïfg te ftonnen onberïjouben /
Kiepen toe / en maeftten öaec JEecflec ban btft getoeïbi- fa maren fp uptgeputen bebo?ben : o?b?egefïeït 5ijnbe
ge .^cöanfe / baec bïeben aen bepben sijben niet ban een om be ^tab met- nobig <6uarnifoen te bcfetten en bec?
boob / be refïe ban bic in be ^cïjanfe maten metben ge* frerftcn/ fo toert ^tt 9teger met alle behoeften booj
^ebentee geb?agt / toaer <6?abc herman ban btn
bangen genomen / eenigebieïenobec be 25o?fï-meciiitf 25ecgeo
bec 14. ©aenbeïen ^oïbaten bit baec binnen
genenontbïugtcn.
©e
ïagen
toag
commanbecenbe.
vDe t&ince ^aucitiu^ iiö met ïjet geïjeeïc 3teget be^
3&?mce
32cn
bijfben
^unp3ijnbe ©panben met omtrent mtVtt
Maaiu anbecenbaeg^ boo?. Sncpïjen geftomen/ flecft 3tjnóe
jfog
omtrent negen bupfent man te boet / en fefr&jfen Som b?ie ïjonbect^aerben/ ïjebbenbe eïft$aecb een ^>aft J?
Jjy
bert jöupteren / en öceft terftont be <©uartlefeen ge^ met23ufpoeberop/ baecomttentgetoeefï/ maecbe* feomt
maeftten bt ^tabbefïoten op aïlc bt abenuenscn aèn* 1 binbenbe bat öet aïrebe fo bcfet toag / tybbm niet ^^
^ " bobben booirijben/ en 5tjn toebecom te tugge geneert «r!
poen/ ftomflen. 5^en fe£-en-tbjintigften J©ep i^<62aef
na 't ïjupg
te^cïjupï
enberg.
^ï«* 3©iïïem3tobctop toan ^affaum met be tyiefe ©en- fiaeb
en tuffcljen
toageemv
ben
/ en baer
geftomen
Eutpïjen ^ier
tot
5>tate
ban
BeneS» Wtal/ aïbaer ooft aengeftomen. 5^en feben-en-ttoin* ge o?bje gefïeït ïjcbbenbe / en 3Dcbew et aen aïïe 3öben
toert, tigfien ïjeeft fïjn <£cceUentie een ^cïjeep^-23^ugge
te
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te iDatet en te Eaitbe befïoten 5ijnDc / en ttoee
^cïjeep-brngge ober De töibicregemaeftt 3tjube / D'cenc
boben en D'anbcr benebc rt De &tab / fo toerbe in Deïibcratte geïepö of men De &taö met getoeïb acntafïen foube om te beraberen of niet / of Dat men een fïerfte
Éèchanfe foube leggen om ïjcnïunbec Uptlopen en fïro*
pen
/ en Oen toeboer ban bitoeg te berbicben / beïe
me» jjoof ben abbifeecben meef! bat ben Commanbeur (toe;
imen fenbc een ^eere ban qualitcpt) tot ïjet opgebcn niet fou*
men
ibelf be toilïcn uct'ttaen / fonber ïjêt aïberupttcrfïc te bectoag*
ten/ en battcr aïreebe ttjbinge toa$ bat beniBfertoge
lo?
ban Patina met fjet &paen£ Ecgec hen te ©eïbe bcgeijbeji»
ben
haöoe/ en 5ijn boïft bafï bp Den anberen berga*
icon»
i uercn Derfce : raacc be «Öccommitteerbe bet peeren &ta*
jiD«of ten bertoonben met ïebenbige rebenen : ftbe onccrïp /
if.
frftabdijft / frhanbeïp en onbicnfïig pet berïatett en
opb^eften ban öe boojf3. beïegeringe / fo hupten aï£

ii
ixte»
*
ti!»ben
Ifce
li
i'ate
Ut
htre
lm»
jige»
'igeii
irot
•int»
'aen
niaat.

binnenïjetbetieroberen
3Lanöen ban
gefiouben
fonbe fonbec
metben bojbeeï
/' en bat
feïfé
Eutpïjen
of
Dienf! foube toefen / inbien ©ebentec niet mebe bec*
obert toerbe/ ooft Dat bp goeDDeboirïjet feïbe berobc*
ten in fto?te Dagen feet appacenttoas»/ en bat tegen£
getoeït een CommanDeuc ban quaïitept fomtijD£ toeï
eet tot obergebinge betoeegt foube toerbrn / aï£ pé*
mant bie booj toelDoen fijn #o#upne en deputatie
tracïjte te maften / op toclfte en meet anbetc rebenen /
gctefolbeert toerbe be beïegeringe te eontinueren / en
öe^tab met aïïe ernfïbanapjocfjenengetoelD aen te
tafïen/ boel) maft fijn «Brceïïentie en be <0ecommit*
teerbe ban öelfeeren Staten niet alleen monbeïinge/
maer ooft fcftjifteïpe beloften boen / bat ^ebentec bec*
obrrf en ingenomen 5tjnöe / fïjn^cceïïentieïjctïegcc
foube bjengen boo^ doeningen en in De€*mmcïanbcn/
fonber toeïfte beloften/ bie ban ©?iefïanb ïjet boïft on*
oer ïjaer repartitie fïacnbe / ban be beïegeringe \33i\be la*
ten bertreeïten/ grip 3p te boren bp fïjn€rrelïentie
öoo| ïjare<©ebeputeerbeaï ftaöDcn boen aenhoaöcn en
foïïicitcren/ aïeerbefeïbefijn<Örceïïcntieupt ben^age
öectcoft / of bat fp anbetfïnts ïjaec 1 400 man niet toil*
Den upt ïjace ^obintie laten bectceeften boo? Eutpïjen
noeïj ©ebentec.
^efe refoïutie ban genomen jtjnbe/ toojbenin alle
biïigentie na be^btab geapjoeïjeect / ben^bbocaet be
Üeere ban <©lben-23arnebeït bectroft upt ïjet ïeger
na ï^oïïanö en Uptreeljt toe / om De peeren ^>ta>
ten ban be feïbe #|obtntien De boöjfs. föefoïutie ie
Doen berfïaen / en be feïbe tot furniffement ban be
eKtrao?binarife penningen en beïjoeften te berfoe*
ften / ooft te maften nocö eenige meerDec getal ban
^olbaten na \)tt Steger te boen ftomen / bie men aïber*
befl Ijier en baer nocï) foube mogen mifTen / en ooft
om ojbje te Doen fïeïïen Dat De Compagnien in 0at*
nifoen bïpbenDe fouDen becfïerftt rooien, omtrent
Defeh tijb toerbe €ï)?iflïaen ^upgen^eeretari^ batf
Den ^abeban^tatenaer 't Heger tepfenbe/ ban ben
©panb gebangen en binnen $imfriegen geb?acï)t.
5^e «èoïbaten upt ber ^tab riepen / ïjaeït utoen öaetfÖeer of £>ecretar$ roeber / baer op riepen De 23eïegger£
toeber/ öaeïtEutpïjentoebec ^iebaiVbe^tab^c=
benter ï)ieïben l)en eerfl feec fïiïle/ niet beïe offentie
DoenDe met fcl)ieten : maer arbepben fïerft aen De i$oop
ten Die fp feïjenen toe te boïtoerften/ en blaften ee*
nigeïnipfen af/ boel) ben feflenüunijfeïjotcnsp met
ttoee ïjalbe Caïionö upt be ^>tab / ban beben gene
fcljabeofenraeftten niet /ifijnCrceiïcntiebebefeec ap^
pocheren en gereeü^ljap maïten om ïjet gefc^ut te
planten/ en beïjaïbeti ïjet gefeïjut Dat bog|Eutpöen
toa£ gebjeefï / bcbe fïin<Creeïlentie nöcl) bier fibeften
ban fóampcnxnEtooï ftomen/ en nocf) eenige ©eïtflurften^ ban^utpljen/ en bc meeningetua^ om §zn<
ïupDen op 'tfoube
ïjcrtfïeftonnen
aen te gereetjijn/
grijpen / ecc erfmen
bat ^arma
met
jijnEegec
berfïont

5*5

foon in geen gebaer noeste vëtictit te fïeïïen. 3&en 9
Sunp tuefenbe .§onbag / beeft fijn €reellentiëï)et gE^
feftut boen fpelen / en ïjetft ten felben bage op ecnen
aerben H^aï ïeggenbe tnfTcben * fïrefte liuuren aen
be^tat^-poo?te 4^00 feïjeuten gebaen / en maeftte
ntet bit geroeïbig fcïjicten een grote bzcffe : een nacht
of ttoee te boren öabbe fijn €rceïïehtie Doou: eenige
.flöattofen Die meï 3toemmen ftonöen/ beïfabenboen
fonberenbanbebiepte/ hoogte en ïengte/ öaer toerbe
een poi/te ïcbig gnnacftt ban Ijet gefeïjut om b!e te
gebmpften tot een 23mgge ober bc #abcn / aï^ nu bit
boozfs. fchieten tot een of ttoee uuren na ben mibbagïj
gebuurt (fabbe / en be Éant-poojt toeerïoo^ gefefto*
ttn tuag/ en een ronbe (Coorennaefïbaer bp fïaenbe
op eenen flompen Ijocft ban be^taö^ JBuure geïjeeï
nebcr gefeïjoten / fo toierbe ïjet bollt tot ben flomt geo?*
Donneert/ baer toe be<öngeïfelje/ ^cïjotten cnjj5c*
berlanber^ eïft^ ottber ïjare €>berfïen gereet ffottDm/ en
bieï be CngeïfcöeDe eerf!e beurtc om ben flojm te begin*
nen / De meef te 3bjarigtjepb bia^ om in be monb baube
Cfaben te ftomen / bijftig boet hjeet toefcnDe / baer toe
toa£ een ^eöip toegerufl met een 23;uiggc / baer onbec
be ^oïbaten en ^ebipper bebeftt ftcfnoen / en 't .^>eï)ip
in De monb ttcfyt fïuuren ftonben / om aïfo be 23mgge
aen bepbe 5tjbcn op 't ïanb baft te maften 5 ïjet geïuft*
te alïeö toeï en quant ïjet &cï)ip en be 25mgge fon*
bec feïjabe baec 't beöoo^be/ en men bit baft leggen ibu*
De/ Dan De toiecigïjepD bec €ngeïfcïje halbaten toa^
fo gtoot Datfeniettoacïjten ftonben bat be25mgge te
Degen
toafï geïept toecbe/
en fp?ongen
op be"33jugge
met fulïtenbiecighepb
/ bat
ben fjngenieuc
om be
3tuacete en menigfttc ban 't boïft öafec op toa^ / be
;23?ugge aen be £>tab£ 3ijbe niet bequamelift ïeggen
ftonbe/ eenige fufïinccen bat be^Dmggc roat te ftojt
toa^ gemaeftt/ toat'ec af tua£/ beacljterfic b?ongen
be boojfïe fo aen bat bit geratfre en bic befï fpnngcn
ftonben baec obec fp?ong/ eenige anbece fpjongen in
'ttoatet/Deben
en DaerberDjonfter
of ttoaeïf/
obec
toacen
eenen bappecentienaenbal
op be Die
23?effe.

<©e ©aenbug ban Capitcpn Stambcrt toa^ be eerfïe &t0,m
bit baec op ftïam / boel) ïjp bjecbe flrafté boobgefeïjoten op ©e»
en bieï ter neber. Jpotter be ©enb?ig ban Capiteun tomu*
IBeetfterften ma^ ooft met ïjet ©enbeï op be 25/ef*
ft/ en fïingerbe fijn ©aenbeï feer ïufïig/ maer niet
genoecï) geboïgt toerbenbe / boo? bien Bet föegimem
bat bolgen foube op ben rijgc bleef fïaen / niet ftonnen*
be boïgen obermir£ toeleggen ban be23?ugge ober be
Üaben gefaeïgeerttoa^/ maerom potter en bit op bc
%&?tf[t toacen
toebec
te cuggefp?ongenen
roeeften/
$ottec
bjocïjt
fijn©aenbel baec na't^cfjip
niet alleen
af/ maec ooft ftjn£ ï&amecaben ©enbeï baer aen ïjn
grote eere beïjaelbe. ^ier en tufleïjen feïjoten bafi
be gcobe fïucften / niet teffen^ gelijft mei te boren / ntaec
fcïjotett na aïïe €occn£ / öoge ^upfen en ©enfïergl
baec men eenige feïjeuten fag uptftomen / en p^inei*
païijft in De 23jefle / altoaermen De ©enbeïeu fag fïaen /
aï bïiegenbe Den fïojm bectoaehtenbe / toant <S?abe
^acmen ban Den25ecgefïont feïfë met feben©enbe*
Ïenneffen^be23?effe/ boenbegcotetegentoeec/ en lic*
ten be &olbaten fict) beïe op be Ifêuuren fien/ en gabcu
fich gejeeï bïoot / en feïjoten feïlijft baec upt / niet te*
genftaenbe
ïjet fïoutigtjepb
gcof gefeïjut toa^
baa' inDatfeïjoot/
ban
Defe gcote
<D?aef b'oo^fafte
^ecman
bp De 25?efle eenige tonnen Dift en fïerft 23icc / en
ooft3©tjn ïjaDDe Doen béngen / en iitt De &oïbaten
bunften fo beeï fp begeerben / baer Doo? 5p b?onften bte*
fenbe/ op 't pertjfteï toepnig achten. (6?aef ^erman fth &mi
be fïont onberfaeeïjt aïj een ï^eït/ tot bat ïjp ban be fïee* ^crl»an
nett
bit ban
be i^upfen
.mauurett
ge* ^"ra/D
too^pen
toecbe
en geïjeeïenbïinb
toag /bïogen
en aïfo tec
na neöec
ïjup£ ge*
mwfa
lept toecbe/ tuefenbe neffen^ $tjn 3Dbe ttoee ©enb^ig^ en
ttoee fijnbec (ïEbellupDen boob gebletvtt/ toant be fïeenen
bit
ban belBuucen en ïlupfett bïogen gcote feïjabe op
Dat'er DifTentic ban binnen toa^ tufteïjen be IDaïen en
©uptfen : fijn <J2ccelïcntie ttbt een groot trabailïie btt ban binnen DeDen. ^n 't aftceeften ban Den fïojm - Mf
bp liacïjt en Op oage aen aïïeu 5ijben / fonber 5jjn jth toerbe ^apitepn ^icoïae^ ban IBeetfterften / be^óne te^
toen ergen£ ut te fparen / niet tegenfïaenbe be <©ebepu^ ban %bolifo ban J!aeetfterften/bie ^lefïDcut ban©Iaen* mteu
teerbe ban bc Staten ban ^oftanö albaec in Den Èege* beren toa^ getoeefï/en Ijem met DeEicefïecfe factie te toe* httfee"
ce bp fjem 3tjnbe / öem Dageïijfcg becmaenben jijn per- ïe gemtrept ïjebbenDe/ Daecom iu^naelanDgetoeftenJoJp^
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toa£/ aïïjiec gefchoten/ en fïectf be£ anbecen baegS ,
hn toa£ een feecfcacpbeïeeft doelman ban gcotec ho;
pe I Die fijn toomigïjcpt tot becfchcuben ttjöen toeï hab*
De boenbliiften / hptoa£niet alleen bappee en toeï ge*
baten in i®ojïogJ-faïien maec ooft gcïccct en in beïc
fpjaftcn en goebe ftontfen gcocfTcnt ; ïjti ïjabbe hrt
2Hmpt ban Coïoncï beoient op ben Cocïjtban^oJtU'
gaeï / onbec ben «öbcefïcn 0orit3 en 3£?aeït / ten öW
fïe Uan 35on 38ntouto untgcfonDeh. ©o?bet£ bleef
Sam °ft baer ooïi öo°ö ^aptopn ©outoe Silutoe een l^jïefcö
tcpu Capitcpn en <£beïman / niet omtrent (jonbect &olba*
©outnc ten / en toeï 1 1 5 gcnuetfïe <ï£ngeïfche / bttoeïiie na lin^
Sïiuine. fïecbamgefonbentoecben omtccuccccn. «©enSjngc;
nieuc <£a?neïi£ iHaeg/ bic bc 23mgge fonbe leggen/
hem / om bc biecigïjcpb ban bc €hgeïfcïje / bic hem in
'tte leggen
ban bc Stugge
baec boo:
bloot gebenbe
/ toecbe geen
mebe geïjooj
nat bc gaben
*§>tab /gefchotcu
/
baec ban hp be£ anbecen bacg£ gefloten ijl
^Befcn ftoim aïfo te bergeefê gebaen en afgefïagen
5ijnöe/ fo het fijn €rcciïentie be25juggc met goebe
toacht toeï beUiatcn en Defecten / sijriöe ban meninge
be£ anbecen baeg^tocbecom eenen aenbaï en fïo?m te
boen / bic ban binnen toacen fo flecht niet of5p meenten
toeï batbe232iiggeoo?faHe toefen foube ban fjaecn onDecganft enboob/ tentoatejpbie ftouben becnieïen/
5ijn be£ nacïjt£ uptgcbaïïcn / om be 23?ugge te bec*
b?anben ofte becnieïen / maec 30 toacen fo ftcch noch fo
manïp niet omfuïrtcboIb?engcn aï£ 3p tuel behoor
(Foi.z s) ben / en <£?abe UMïem ban kaffan <6aubecneuc ban
©?iefïanb/ habbe boo? bit uptbalïenfo?ge/ bccljaïbcn
fjp toepnig flacp£ hebbenbe / in bet nacljt 6n be 25?ug;
ge hem habbe ïaten&nben / en baec fo goebe toacht en
o?b?e gefïeït / bat be ©panben iintbaïïcnbe / fo ontfan*
gen en toelnoom geïjeten toecben / bat ïjaec ben ïuft om
toecï upttetcrhtcnbccgiuft/ en snïiiuben onbeccichtec
faften toeberom af toceftcn / ïjïcc Dooi ben moeb geheel
beeïiefenbe
in 't becanbecen ban Óe toacïjte nucfjte*
re pecfonen /bieen{jet
pecrjfteï/ baec ju in toacen / bet fïacn^
be/ moe pïaetfe ban b'anbecegeftbmensjjnbe/ bonben
öie
ban binnen e enb?achtcïijften goeb bat<të?abeèec*
man ban ben 33ecge / boo? ijet aenfeefcen ban ben bag/
een «rom-flagec aen fijn Cjeceïlentié fenben fonbe / ge;
«JftÖP geöaen tyeftf en bctfbcfjten tepaeïementecen i
t toeïft hen bergunt sijnbe/ ïjebbensp tec^ont etnen
^paenfen en 3©aïfen Capitepn uptgefönben / baec je*
ScnjSafê Wagicc£ in bec^tabgintt ben Capitepnen
Vander Noot en Lennep. <£nbe toect öet ©ecbjach op
öen 10 Sunö befïoten/ bat <3wf tecman ban ben
pecge metaïlc^€>fficiecen en ïfecng^boïa
naec
bolle getoeec/ J©apenenen23agaaïefonbennmet
pt ttccften tec pïaetfe baec 't önn geïiebcn foube met goeb geïepbe/ en
becfeaect&epb. ©e 25o?gectje toecbe in het
acooitnietgebacijt/ 't5pbat^?a rfecman fiifl^ in
paefïe becgat / of bat &p op be fdbcbetoornig
tua^ ; ^och
gin etceH metenbe bat be 2Bojgecije ontfeftuïbig in bet
©panben ftanb genomen tnacen / heeft met be 23ojge*
cee beleef behjrtgehanbeït/ öefelbeboojaïle pïonbecin^ beb^ijt / be oube 25ucgecmeefïec^ quamen bp fijn
^ceïïentie en gaben eenige ^cticuïen obec bp gefen^
te I ban fijn <£rceUentic antbioo?be men fonbefe tcacW
een aï^ anbece .^teben ban be 05ennieecbe ©Mbintien /
fonbec bat met hen eenig fchjifteïijn contcact toecbe ge*
maeht. <®e jBagifïcaten mecbenbecfetuntbe uptoe*
toenene j bic in 't Itegec bp fïjn dBtceïl genomen toacen.
<ge#2tnee»iucitiu£ ï)eeft(6?abetecman ban ben
^ecge (bie eenige bagen met bepbe fijn oogen bïinb
toa^) goebe ciece aen gebaen / hetfeheen eecfi bat hu
5*°£Wta!ienflef«ttta# bp fijn €rceïï te bïnben/
Die fulft^ confenteecbe aïtoaec 't ïangec getoeefï / ban hu
becanbeebe ban opinie / en fchce
n in fïiüïghcpo boo? el
M,„
..
t
,
,
.
;4
ULIjrr op
op het
m |£2
mm tr
ïïw ! tli^mx bp m ^°»^ m^oebec
te
«ifrtctoiflenoutïjouben/ bochhp toog met ben üoop

na <Bp\ I fijn €rceïï. i^abbe ïjem ooft gcacco^beect ceni.
ge laagenen boojbe©uJoutoen/ ütinbecen/ en gennep
fïen / en liet <6:acf leeman met fijn epgen Coet^-toa*
gen bercepfen ; i^p ijceft hem ooft eenen ecbacen ^oc* 50
tonn Jiföebcctjnengcfonben/ boo^toien^ naecftigïjepb
en goebe erpecientie öp na eenige bagen ïjet gefigte ban
fijn een <©oge toebecom ftceeg / maec tot het anbec ^q*
ge toa^ geenen caeb / fo bat ÖP öaec mebe boo^ts aï fijn
leben niet tipt fien ftonbe.
5^aec toacen binnen ^ebentec mcec aï«S bnufent
iBannen getoecfï / en baec togenbec npt met 1 + of 1 5
bïiegenbeBacnbeïentuffcïjenfe^enfeben honbect/ en
tagtig fiuptecg / en baec bleben toeï beeitig aen befe &*
be / en toeï omtcent 1 50 geqnetfïen / of meet- / fïjn <£&
ceïï. fepbe tegen bc Capitepnen bie baec tipt togen/ fo
'np bie Bacnbcïen toebec in eenige belegecinge bont / bat
hp be ©enbeïen boo? hem foube beïjonben.
j^en bont baec binnen *6 J&etaïen fïucften / *n
ïjaïbe dactoutoe (bie fijn €eceïï. mebe nam/ een ^lan*
ge/ berefie©eïb-fïurften^/ entoeïbiecbupfentheeïe
en haïbe Cactou - Cogeï^ / maec fonbeeïinge geen
Vimvtj bat hen pjincipacï gebeft/ &i|u excell heeft
baec bp pjobific in gelept fijn <abec-Ife$ ©aenbcï / ben
^offaect ban &aïïanb / Hoen ban £>teentoijft en
Hcnnip / en foube baec noch. een Bcnbeï in leggen. öun
%ceft ooft boo? fijn bectceft goct gebonben ^onliec
itëilïem ban 3£o?p te fcïjicïten om te commanbectn
bmen '? <©?aben-toaect / en ïjeeft o?b?e boen f!eïïcn tot
het cepacecen en fo?tifïce
cen ban ^ebentec en 2ut>
%et bobe Hichaem ban Öoeïant3fo?ft€ngeïfman be ït
phen.
bie
begcote ^chanfeop be ©eïutoe boo?
n bec*
caben enobecgegeben ïjabbe/ en binnen Eutphe
^ebentec be^ Efcifc
gcaben toa^ / toect boo; o?b?e ban be &cijgscaeb ounc;
graben / en met een &ifï obec btoec^ hupten aen be
OBaïge gehangen/ anbece berrabec£ toteen fchiifc en land
&acm
emü

Emftema be getoefene <6oubecneuc ban Eutphen 3ojfc
fpiegeï.
bectcoft nafóoïen aï^ in een jOtutzael pïaetfe bupten
be$ mning$ gebiet / aïfo ïjn becfïaen Ijnbüc bat ©ccbu> galge
gohemgeb?epgt ïjabbe te boen bangen/ om öet opgc* geuai
ben banEutj^en te becbebigen. ^ecama ïiet ïupben
bat ïjp met fïjn ^up^b?outoe en famiïie na©?iefianö
toiïbe/ en niet meer begeecbe te Dienen.
^e©ictocie ban befe ttoeeflecïiefïebentoa^ gcoot/ aen.
te meec om batfe in fo fto?ten tijbe becobect toacen/ baec
boo? be ©eceenigbe f?obintien in beter becfeuecthepD
gefeïb / en een gcoot beeï ban be pïatte atanben ban at
ïe beïopinge be^ ©panb^ / mit^gabec^ ban be gcote
u?ant-fchattingen bie fp aen ben feïben mofïen opb?en^
gen/ beefchpont fouben 3ijn. 55e Jbtaten <6enecaeï
o?bonneecben eenen gnmalen 23ib-bacïj tegen ben 26
gjunn / om (60b ban befe toeïbaeb te bannen / ïobeu en
j)?ijfeu/ metbecbobban aïïeïjanttoecuen/ ente
ncnm 03ob^ I©oo?b te hocen / en te bmen bat hp óc^
betoefen toeïbaben aen befe Hanbenïanft^ fomeec fijne
be geïieben te continuecen / aïfo bat bie t eehemaeï fou*
ban
öace©panben enbefenbïocöigenïicgg ontfïagen/ en
fijn (©obïjjft ï©oo?b ban bage tot bage te meec bcaent /
•
aengenomen en epnteïijftaïle bej^eceïbb
oo? becu?epö
mocljtetoo?ben.
©e Capitepn Slonftec $icïae£ ban Haeetftecften/
baec top ban becmaent hebben bat in 't aftreeftenban
be23?ef|e gefchoten # / baec ban fip be£ anbecen baegö
gefto?ben ^ / toecbe met gcotec eecenJbinnen ^ebentec
m be gcote üiecfte begcabe
't 45|af baec in 3ijn
23?oebec 3lonftec ICnthoni^ nbanin»t
tóen in ben ja.
teifSó in 'tjjeïeg ban be^eïjantfe boo? Eutphen met
JI©eetftecften heuben henheben tec eeren bit bpita
Phiumöoenöaogen aen be pilaren nefen^ het ^?aft
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Vervolg der Nederland/e Oorlogen.
CONSILIO

ET ARMIS.

Nicolao & Antonio Nobiiis viri Adolphi a Meetkerke , Pracfidis Flandrte Filiis Bru*
genftbus , qui ambo pro Patria fortiter occubuere , Balduinus & Adolphus fratres natu
minoresCommilitiones pofuerunr.
OBIERUNT.
Hic in obfjdione propugnaculi ad Zutphxniam tormenco verberaters non, O&ob.
flijlonovo,M. D.LXXXVI. annosnatusXIX.menfes V.
Ule in oppugnatione Daventriae, ad impecum ultro inter prim os vocatus ,fclopetoque
i&us III. idlun.M.D.XCI.annosnatus paulo minus XXX. Cumprius Tribunus milit:
in expeditione Luficanica aufpicijs Regnas*DaAnglise
t ü : Ordines duxiflet.
^jVLet Raedenmet Wapenen.
$icoïacg cit 3Entonn / £onen ban tren €Mcn $ptcz 3Hboïpï) ban 3ll3eetHernen / p^fï&cm bd»
IDIaentscrenban^uggc/ betoeïKebenöeboo^ta^aberlanbb^omelgK oefto2ben3ijn/ ïjebben
hit nxfieït 25aïbumi en 3GboIpï) / £aec gjonget ^oeöerg en mebe Welbaten.

Sy zijn Overleden.
5DcfcM / te bjetc n : 3fJntoni£ in 't 22>eïen; ban be ^ebanfe boo? Zutyfyciymct een «TanongefcfjO' rrol.iq)
ten sijnfec / ben 7 (Dctob. n icutoe ftijï «#ö. 3D. %$£$&% oub $ijnöe £3}£. Satxn 12 ijfèaenben.
©enanbeten/ te tuften: $icoïaeg/ in 't beien: ban t^ebentec/ banfeïfë onöetbeeerjïe ben
fïcumaenbnïlenbe/ met een ^nfnuet gefefjotenfcen $% 3}unw $&. &.$€% aïg ï)p eerfl be
pïaetfc ban een <£o:ne! in ben €ont ban ^omigacï onbet 't boïn ban be ïionmgimie ban <£nije=
ïanb bebtent ftaöbe / ïjn i# oub gcineefï luepmg min aï£f f f . Jjfaim
ïoot»
&ijn ©aber$lboïpï)ban Itëectftct&enecnPatricius reetfcljap ban Ruggen / ^>cïjtmtcn en «J^fc^ut / en
n ben ban 25mggc / een fcer geïeert man / Die boo* 5ijn ge* bat ï)P Mo\\$ <Diagon lafï gelaten ïjabbc met De geinu?
«te
Icect{)eptactoeefï$ ^jefïöentban ©laenbcrerï / en D002 tincerbe ^pangjactben ban ^icfï/llcrnitaté/cn 31 ecu?
«tl»
«
besfèebcrïanbfcuecoeiten uut ©ïaenberen boot be (£p^ toe/ foèaeftoicücraeïttoareu/ tebohjrn.
ioip& ranmjeber 3>pangiaerbenVbïugt3ijnüe in ^eïanb/
3&ocï) befe abberteutien beïaugenbe üe Hcrfoemuge
n
met be gemutinccebe bierben bebonbett niet toaeracïjdg
leef té öp tijben ban 't <0oubernement ban ben <*3:abe ban
te Wfcn I toant be ï^atoge batt parnia gefonben f)eb; ntQtftg
Men. Epcefïec getoeefï töaeb ban £>tate / maec baer na tym
te feec gemengt öcubmbe met beEpceflecfc Jpactie bin- j benbeaenbegemutineetbe binnen 3Dieft/ ombegemii; Sommis
totllcii
nenHepben/ té&pgebnigtin€ngeïanb/ bactfypöem tincerbe ban 't Regiment ban Jïtanueïbe©egatebeta* ^pana<»
öercfïcfïjn£ïeben£ ontïjouben öreeft/ en t£ albaêr ge- j ïen/ toiïben tot gene accommobatieberftaen / toiïben tiebbep /
fio?benopb^n \6 ^ctób.befe^ \^\.%^x$l aï£ ön ooft bat ben^ettoge eerftenboo?aï foube fjmïupbcn teilbcti
accojöc*
fcc 3»
liet Cïimaterife 3[aer ban 63 omtrent fe£ iBaenben fïeïïen onö^r tmm anbetcn Coltonneï en ^berfïe/ pi
gepafléertbja^/ mentoiïfeggenöatöiaontrangenöeb* j toantlfèanue! beBega IjarenCoïonneïfiont quaïijfi ten.
benbe ot b2ocbige tijbinge ban bat fijn ^oon boo? 5^e* metïjun: ombatïjpftrafban conbitic 3ijnöe / fp i3|eef^
benter gefcfjoren en boob geuïeben bia^ / jebert ge- ben bat ÖP Öc» ter geïegenber tijb foube fïraffen/ en
quijnt en fieheïijF. gebjeefi té / tot Dat ïin ennöeïijft booj ïjem Ober ftaer to^eften bat 50 ïjem bet jaeebt ïjabben / en
b?oefö«uboberbjonnen30nbe/ oittüolifiit ïebenöreft Bet ïiep nocö uieï ttoee H&aenben aen eer men Ijaer fton*
aftyeïept.
be contenteren / en mofïin't epnbe nocï) Ijen berfoeft
qfi
5®e ^cere<Ömmericï) ban Slnere aBoubcrneur ban betoiïïigen : 3^en ïftoning berfatï) Ifêanucï be ©ega b^tacnto
OU»
3Büïem^-^mbï)eefj ben tienben 3}tmn 1591 aen fijn baer na met ïjet <6oubernemc>it ban ^ojtol^ercoïen
€pceïïentie #?ince. H^auritiu^ ban c#affau gefonben in iCofranen / 't toeïft ï)p niet en aenbaerbe om niet tipt
l'RSUC
moet be
(fllem* een $acqnet met 25?ieben ok bu fijne ^oïbaten toaun
be <©02fogertè feïjepben. Ifet iffegimint tbert baer
gemtercipieert/ enabbjeffeerbenaen ben<6oubecne«t na gegeben aen #on Hlïonfo beJSenbo5a<jrapitepn neerbe
I iö Den
ban <©eertrupbenüerg / en tiet fijn <£rccïïentie ooft ban be Hancien / en be Cotnpagnien iik fonber Ca- het 4100
toeten bat ïjp abbijfen ijabbe ban3SLJufTeï bat Oei^er* pitepmn tbaren / in befer boegen : oie ban om <tonu ionnel
ölapü
lifge
manbeur i^utine aen ©on ^rancifco 3Iuan be iCo^re^/ eengenian«
üii*
qinttv toge ban #arma met fijn ^of bertreftt na M&
iiieec ftricïjt / om baer een 3leger te fomieren / tot bjeïft effect bie ban <^abjieï be <©?tp aen <Don jFrancifco be fèala teröPfc
oece
fop/ oie ban ben Capitepn 9^iego beCaflcoaen ben tepneu
11/ en ïjn tipt ©?anftrij£iëcnigc€roupen öab ontboben / en
cnan»
©enbjager
«&on
^lionfo
be
Ribera
/
bie
ban
Jfêeïcïjio*.
bat
ÖP
aï
omtrent
4000
i^annen
bp
ben
anberen
»
c
hopüe
|t)e
!itien>
sf!fêartine5 be^?aöa aen fijn ©aeubjager^ernanbo bc
ïjabbe
be boojf). 'pïactfe
/ en bat ïf»
berflont ber*
bat ^jabo/ bic tjan 26c afio be^iera/ aen^onSuan be
ooft beopgcmutüieerbe
^pangiaerben
toebeiom
foent fotiben luefen / en bat ïjp btfi bergaöeringe ©ibanco/ bie ban ^on ^iego be $!cugna aen ben ©en^ geoen
lemcnt
eonrena
maeftte om^ebenter te ontfetteh/ bat<6?abeïtareï Drager ©iego b'^Ha / bie ban 435afpae be Eapena (ben gehrn
/
om gaec
toeïften
ï)et
ampt
gegeben
toierb
/
ban
3&iptenant
ban
UanJH&ra^beït/ baa'^armaopgcfïoozttDa^/ toebe*
com in aïïe fijne Staten gefïeït / uptgehomen ïjet <©e? ben laSaerfcïjaïft ^eneraeï) aen ©on 3|nan be £>aïa^ te mo*
neraeïfeïjap ban be 2£rtülctije/ toaeü meöe iBonfienr be 5ar/ bie ban^errant ©eïïo ^uertocatrera (betoeïfte
ïa J^otte boojjien b3a^. 95e <©?abe ban Klrenbeuge Sergeant .ïBajo? toert ban 't Regiment) amï>ieroni* gen^*
hen.
:
ïjabbecommiftiebanbcnïtoning beftomeu iüé <Bow mobeHerrera/ bie ©enb?agergctoeefïtoa^ banton
berneur ban i|oHanb / Eelanb; en HDmirael 45enc- jf rancifco be 23ouabiiïa / bic ban $eö?o be ^ïngiio aen
raeï / bcfe commiftie fcïjjcef Slier moeïjt tod betgeïe^ ben Sergeant .ï^ajo? <^iego bc <B?ti$ / bie ban jito?
öen toecben bp be fuffcaganen / bie be $>au£ geeft ban co^ be JÊ^ofguera aen <©on Antonio C>oforia / en a!
be 25#bommen ban Conftantinopoïen / 3ièrufa!cm en fo baer nocï) ttoee baceecbe in be Regimenten bie m
ban meet anbere £>teben in ?Cfien h geïijKe abbectentie D^nftrp toaren j bergaf ïjp b'eene ban Dien aen <®ov.
hteeg ooft fijn ^rceüentie ban ben <0ouberneut ban jfrancifco be#abiïïa<6aptan / en D'anber aen^on
25ergen op Éoom bat patina met aïbcrïjaefl geto; Eoup^ 25?abo b'^cugna Öibber / fo bat ©acma beft
gen toajS na j|fèafïcicï)t niet mcnicötc bon boïft/ g> gemiitineeröe n«t ftonbe boo? befe ttjb gebjunften
ïSbb 4

j

3^af^

66.
$©e
^?incc
tSfSu
^afrau
rcfoiutic
S!"
nfngen
te tree,
ten*

Het achtentwintisfte Boek.

^aerentuffcïjen ttoft be $?ince Ifèautitit$ ban tocgen bcaianbengccncn fcïjuïbigtn bienfï ïjabbe nonnen boeu / toant bc anttooojbe ban ^joïjan jrftfe»^
tföaffau met ïjet geïjeele Blegec na<£?oeningen / niet ïjemgcljecï
ïaetgeftomentoaé/ (nicttcgenfïaeiibe ïjp
w9e«tlaetiDe öie ban <6eïbetïanb enbegecommitteec? ïjcmiabbebeïafïïjemin
albecpïcteabbertercn) banfo
be ban ©ojbjecïjt feec infifïeerbcn om op £fèimmegen
te treeften/ en men ïjabbe tot CainpenenEtooïboen ïjp ïjabbe getoetcn bat fijn «tfrceïïentie tc©eïbc toare
oa^cn m bjoutocn boo? tien bunfent man/ en bat getogen getoeéft / en be^ ^mbaffabeuc^ Itrijgsboïlt
kooj ö?*e ö«^n / fiï" €rcelïentic meninge toa£ om niet beburftig / fo foube ïjem noeïj fijne *toaftïjrnt/
3tjn(6?aeffcïjap^ faften nietberïjinbcrt ïjebben/
in 't pafferen / ben bpanb te boen beïogeten ban 't ïjupg noclj
of
ïjp
foube
fijn €rcelïentie aïg bie$ ^ienaer ^p ficïj be?
te töecïjteien bat fb befet ïucïben / ban be b?eefé toa£'cr
5
fuïft£ in bat 50 fijn SÊrccïïcntie ftomfle niet bectoacïjten/ ftenbe / op ben bienfï getoacljt ïjebben/ begeerbebaer?
maer bcrlietcu gocttoiïisg be ïjupfen De öcctjteren^ om bat fo pemant fuïft fijn ïaug uptbïijben in 't argfïen
$4
^cïwïen&ecg en ftupnen/ en gaben bie ben llupfnip; toiïbc uptïeggen / bat ben ^eere ban ^ïbenbarne? ben
ben ober om te fTecï)tcn / baer toert raetfaem gebonbeu belt / geïjjft fijn bafï bctcoutocn op ïjem toa£ / ïjcmbu^
batmenbe&cïjepcn geïaben met ïjetgefcïjntenanber tot fijne toebcrom-ftomfle toiïbe ontfcïjuïbigen.
©o?bec^ abbecteerbe be boomoembe <è?abe ban $o?
gercetfrïjap
obr baten
c 't i©at
fenben/ / enaïfomenbe $on?
ten
ober be fonbc
^ee nier
mochten
fïeïbe ïjcnïo be boomoembe ï|eece ban €>ïbcnatncbcït bp Je" '
o?b?e bat ben Sluptcnant ban ben ingenieur €omcï$ be feïbe IBifTibe gefcfj?eben unt ^icutocnfïcpn ben %%\
- «ïfeaeg tot ^ebentee foube bïijben met een beeï ban *+ üuntj 1 59 1 . aï£ bat een Eeïanbec genoemt 4M? ban
fijn onbetïjebbenbc &cïjeep£-23mgge/ en benepen ïiuuö 3[anf5. bic te ^agabp ben ^mbaffabeur ban ben p°9
(in bc gronb ïeggenbcj op te ftrijgen / en fijn <Ü*rceïfen- honing ban ^pangien toajS getoeefï bie aen bc^fócp^ ö°cncl
tiefontbe ï^eete öepnier Cant met feftere attjfle ban fer£
ï^of i$ I betoeïfte te Üeplbmpn geftomen 5jjnbe/ igeec
behoeften na Hoïfanb/ bie ïjp nobig acljte/ bobenbe ïjem een b^icf ïjabbe gefeïjjebenbatïjp ïjem cenige fa? JaHl
gene bie men ban ©jicfïanb foube ftrijgen / te bojberen ften toiïbc communiceren tot bieuft bec ©ereenigbe $£""
fcïj?eefaen be <0ecoinmittecrbe fóaben/ en bendeere ,^eberïanbcn
/ fo ÏJP Öem \xii\be ïjoren / baer op ïjp telt
3Gbbocaet ban «©ïbeubamebeït / ïjun uptecfïe befïe ïjem outboben ïjabbe / en ïjabbe be feïbe ïjem geopen? P"fl
te boen bat bc feïbe behoeften mochten gefonbentoo?? bacrt ïjoe batïjn een 25}kf ïjabbe ban bcnllmbafla? JJ»
ben/ bat be fafte nu niet toerbe berïjongect / op bat be be? beur ban ben $toningban^pangicnacn bcn^citoge ben!
gonfle bictotie modjt toerben gecontinueett.
ban ^acma en ooft eenen aen ben i|ecre ^ffcnbiïïe/ be?
a&at öc ^ fijn «Örceïïcntie noeïj bèrtroft / ftreeg fijn <£rceï? toeïïte met ^utoeïfteu^ toaren toegemaeftt/ bctoeïïie
mcomt ïentie albaec tijbinge ban ben ©iconte be (Cucraine/ na? ï)P begecebe bat be <0?abe bie openen foube/ geïijft ïjp
uefliuc' maeI£$)ertogeban 2BouüIon/ bat in vZ&uptfïantge? bebe I en copieecbefe / fenbenöe be Copie baer ban
be boomoembe ban Oïbenbarnebeït / baer be* CFolJ
namaeig "0*3 aïïe faften na toenfeïj afgelopen maren / enbatbe aen
ncffen^
berftïaerbe be feïbe tegen ben fêïben bat ïjp in
ïlectog Ritmee tot beïjoef ban ben honing ban ©?anftrijft te?
tan
gen^ uïtimo 5|unn genoeg foube gereet jijn om te groot ccebit bp ben boo2f5. ^ectogc ban ©arma en
ion ara ,natcïjeren/ en be 43?abe ban f ogenïo bie tot befec ooft bp ben $)apifïen toa^ / fb bccre fijn €rreïlentie
oea
tijb toe noeïj in «©uutflant toa£ / font erp?effeïift ober en be peeren Staten ïjem toiïbcn empïopcren / fo
^?(nee ecncn ban fijn boïft genaemt 5!ofjan fferfen<3/ met mepnbe ïjp benïanben groten bicnfl te boen/ geïijft
SS b^m m mon&ïift bebeï/ fo aen fijn excellentie Öcm be(6?abe fijnen boo?fïag fcï|?ifteïi)h bebe obergc?
©uptf. afê oen feere ban <©ïbenbarnebeït/ baer bp be feïbe ben/ bie ïjp mebe ober fent/ maer betoijïe be opgc=
latu berabberterenbe/ bp fo berce men ïjet raetfaem bont tyoften 23?iêben niet toeï toeberom toegemaeftt nouben
muuet. bat ïjp te toege foube bjengen bat be feïbe ^tmee ban toojben / en bat ïjp baer in geene 3toarigï)cpt maeft^
«?atoe ^"Ptfe föuptecen en ftnccïjten ïjaten toeg fouben te / 't toeïfte ben 45?abe aïïerïep gebaebten maeftte / om
Dan%o« nemen na en beur be cföeberïanben/ en fona©?anfts bat tot f ?aga bit fpMfte toa^ / fo be <0?abe ban ^cïjïic?
tt
röft / Seïgu öp beur ben feïben Sfoï^an ^erfen^bebe fte en anbece ïjem oiltft gefcïj?ebcn ïjabben / berfïaen
Beew wmonfïreren/ beröooptc bat fp befe ïanben eenen te Rebben / bat ïjp *ooo ^aerben en 4000 boet-ftueeïj*
oe
grooten bienfï fouben aonnen boen / en ben hertog ten boo?be Staten toa^ aennemcnbe/ fobat bei6?a?
Sfl! öan ^arma tm Scote afb?cuh/ ïjet toelue ooft tm begeïoofbe bat ïjp tot ïjem geftomen en gefeïjiftt toa£
ren en ^°n«»a ban ©janurp geen nabeeï / maer groteïift omftontfcöap baer ban te ïjebben/ of bat ïjp een bvb*
natu totboojbeeï foube fïreeften/ fïin €rceïlentie fc^cen bt\be bcb?ieger mogïjt jijn / tocgïjata be (6?abe
enecö^ ïjmtae toel gefïut te toefen / en communieeerbebacr (betoijïe ïjp fcïjjijben ban öem begeerbe in iloïlanb )
«J m ban met ben fiabe ban ^tate tot berfeïjepben repfen een S3nef mebe gegeben ïjabbe / baer ban ïjp ïjem Co?
ofenfic om 91oï)an fetfen^ bie baer
op toag toacïjtenbe tocber? ppe ober font/ of ben 23?icf opgebjoften en in anbcré
ban hen om na 5^uptf!anb af te beecbigen/ boeö ïjet toerbe ïjanben cjuam geïebert te toerben / fouben baer in toep?
woning niet cae£faettl bebonben / bat men fobanigen ïjoop
nig tot fiaren
nut binben/
ïjem ben25n'ef
man& nieu en onbebjeben Öupteren en ^oïbaten beur ïjet brengen
moeïjte/ïjabbe
öp nietbocïjfoïjp
toillcn ónberïaten
fijn «?.
ebfefou* j^eberïanb foube ïaten treeften / aïfo biebeÊan* te boren baerbantetoaerfeïjoutoen/ opbatön fo upt
SSbn öfU ïicÖteïift beeï nieer feïjabe ban boojbeeï boen fou^ ben23?ief aï^ fijn boo^fïagen ^et befle nemen moclj?
boo?
oen mógen, ©aerbanbe OB^abebantoöenïoberab? te/ tot bienfï ban benülanbe/ enfoïjp baer upt pet
^ebec, bertcert toerbe/ betoeïfte baer op fcï^cef/ bat fobeeï bo?berïp^ ftonbe berflaen / moeïjt ïjet met fijn <tf rectf.
ffrtBrt, ^,n Pttf00" öcïangbc / ïjp toeï te b?eben toa^/ bat ï)p afê communiceren/ ennageïegentïjcpbïjanbeïen/ fobee^
toen
nn ©icnaer en ftonbe bc peeren Staten geen ojbenin- ïe ïjem beïangbe meenbe baer een ïifïof beb?og tmbet
Botnen/ ge nocl) mate fetten j maerbat be peeren Staten goct te fcïjupïen. Hp pjefenteerbe bc$ <6?aben ^ienaer te
°"?
bonben/ bat bonbe öp ooft goct/ aneencbeftïaegt öp toerben tot bat ben ^abe feïfë bpfïjn^rccïïentiefou*
IfbfeuS fcb Oatïjem toce boet/ bat ÖP aïtijb geïjoopt en ge? beftomen / $c. ^cfeijft mebe bat be3£uptfe ïïup?
te boen/ toac^t ftabbe bat bit Iteger bat na ©janftrijft treeften ter^ bcgonben tyn te becgaberen omtrent bet<6?aef?
ï?r?f-f fo«0e/ (jaren toeg aïfo genomen foube Rebben/ baer f'cïjap §anau / en bat ben ©iconte be Curraine ten fel* «sijbtf
SS. meöe &P öm Eanbcn eenmaal na fijn affectie bicnfl ben
bagena£>traet£burg rep^be/ enbat Öen^crto^
gen. öabbc mogen betoijfen / baer ban ïjp met ben ^m^ ge ban ïorepne ïjem op ben pa£ in fijn 3lanb befcöant*
baiTabcuc ben ©iconte be (Currame ïjabbe geftan- fle / boo?t^ bat fip feïfé fyem ooft na ^ilïenburg begaf
belti en toa^ ïjp aïïe tijb ban bie opinie getoeefï/ bat men om te fien ïjoe ïjp foube mogen booLj ftomen / (£c.
fijne H&ajetfepfë Eeger geerne beur be j^eberïanben in ^oo?'t^>cïj?ijben
bec ban
peeren
ièta? ge^imupt
©janftrijft te treeften foube gefïen ïjebben/ geïijft ftn ten in€ngeïanb ^oeïbanben^ge
^>cDone?
beCaron nt0cere
ban ben ©iconte be (Currainen genoeg fpeurbebatïjp toaï banbcniilïSep befeg 3laer?7 ftregen be peeren *<J«i
fulhg geecne foube te toege gebjacïjt ïjebben / en bit Staten abbertentie/ bat ben<S?abe ban 25obtoeï in 'anö
fijnbetmoebcn ïjabbe ïjem fijnen tijb aïbaer boen bec* &eijotïanb
ïnöetCafleeïbanStiflïebenbucg flrictes
ïiefen/ bat ïjp in befe tegentooo^bige geïegentïjcptfijn ïijft gebangen toag gefleït/ om bat öp betiQt toa^ bat öp
«Örceïïentie ripiija ïjem gebeurbe niet ïjabbe ftdnnen ben$ioning in fïjn bopagie foube ïjebben toiïïen omb?cn?
op ben bimfï toacljteu/ en be peeren Staten ban gen j bat ooft ben <&?abe ban % enno$ toefenbe naefle
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ïjecetiec-battbe Mtpml tegen benUanft ban oenïioning jlfèajefïeptöabbe ooft tijbkigegeftccgen/öof bat ben Wtavle
aettontotïjaöUe.bc ^ortjter ban JEiïo:b ï^uVüeï/ en ïioningnabïenïjpgeaccibecctbjag au PontdeTArche toanlïjti
bïenboïgenbegcbifgtatieeet. 3£en fcïbmïtatog; ïjeb; fóube iugeftregen fjebben be Mnb baa Eommecg boo?
benocguatïte tegen feftec «Êbeïinan / bie bejiniet tegen? be intelligentie bie be ï^eece ballot / J^ontmorencp
fïaaibeflcnüctlliinbetegaen in.be ^uite ban Den &o? en fioïïetïjaöbcn met een Co^pocaeï bic {jen een poo?t
lenmmug /.'t toeïft Cïn £?e rtoae getoacc toojbenbe fouöe ïjcm banbedètabïeöerbe. €en anberen ïjabbe ïjaer jflèaje?
actjtcr Den Honing gacnbe ooo?fïeftcn ïjebben/ 't toeft* fiept ooft bjjebcn ontfangen ban Dm honing ban
fuïfte beroerte inacftte boo? ïjet upttcecftcn ban be föap^ Jlteoco / fcïjnjüenbe op 't fïuft ban ben ^one ban
pieren en anbcrfïntj-? / Dat ben fóbning genootfaeftt toa£ ben honing 3^on ^Intonio / bie- fcïj bp ïjem öieït.
gem in een ïjup£ tefaïberen.
^cljzeef onber anberen batben^müaffabeurban bm
3£at ooft cai groot ^eec ujbt Ü|ïant / in ^cïjotïanb honing ban ^>pangien Die baer re^ïbccrbe foube fïcaftg
genomen toa£ / toefenbe een ^ooft ban een p?obintie/ boobgebaïïeu b3efen op 't ontfangen ban be nieumacen
Die ben üoning gebangen Ijaobt boen nemen? en aen be ban 't obeeïijben ban fijnen Mecfiecl fp ïjabbe ooft
&oninginnebau€ngeïanbgefonben/ en toa£ aïbaec genoeeïj op ben feïben tijb berfïaen ïjoe bat ben ^eere
inbcnCourgefïtït.
^iepe
/ ïj'ebbeube ab=
1 ©cii
^e Staten <ï5cnccacï ïjabbcn beft goebe nieumaren banCtjatteg^ouberneucban
bertentic batbe Regimenten ban
(Ccembïeronten
ïa
.16»
ban ïjet innemen banfutpïjen en ^ebentec oberge? 0onbc toefenbe be befïe bit onbec bt 3tjguc toaren /
fcïjjebenacnben tócmngban©?anftrtjften aen De&o? fïecaec ban H öonbert mannen bieberUjacïjtenbetoa=
>?ans# ninginnebanCngeianD. 3Be honing ban %anftrijft ren meerbet* #o?cen/ om te beïegeren 3keuf <£ïjafM/ en
M fetyeef baer op aen fijne» 151 mbaffaDeue 23u5enbaï / bat toaren teCaïïp bier mijlen ban Öouaea/ een ^o?p
** ,öp met groter blijDtfcïjap berfïaen IjaDDe be genaeufe fea* meï gebarriqueerten gefo^tiftceertmet een fletüc
open&c erpïoicten bie fijn Coustjn <Ö?abe IBaucitiu£ ban Hibbpe / fuïftg bat be felbe <éouberneur met ^* ïSogiec
ihtta» 3NFau ïjabbe gcöaen ten bienfïe ban be ^eecen £>ta- <ÖuiUamncmenbemet ïjenïtcbcn 200. jprancopfen en
Cngelfcïje een ban be befïe £>olbaten / afleenlijft in
f «?,' ten / foincegacD ban fijne pacticuïiece confïberatien / 400
meeninge
3ijnbe te ïogecen onber bit barricabe ban ben
ii ïjemom fijne beugben en b?omigïjepb fïnguïierïijft be?
minnenbe/ en om bajfertitbie ïjptoa£D?agenDetot ©panb/ maer foube ^*-<0uiiïam ben feïben ©panb
öen boo?fpoet ban D'affaiceri ber boomoembe ï|eeccn fo te p^opofïe genomen ïjebben / ïjem berftragt en booj?
Staten/ en bat<Sobbieeen befeïjecmeei^ban teeïjt? geftomen / bat ï)u cerfï be feïbe foerfte foube tjebbcn qh
tteecbige faften / faï (fept ïjp) genoegfacm mibbeïen toonnen / baer op 500 ban ben ©panb ter pïnctfc booö
toertoeeften om bec gemecne ©panDen aenfïagen te gcblebcn toaren/ 200 geoangeucn en 200 gebebaüfecrt/
b?eften/ 't toeïft fijne boomaeniffeïjope $/ geïp ïjp bit acïjter na ooft ban be 23oaen boot: gefïagen toaren/
Die aïtijtg gefïeït ïjeeft in fijne genabc en goetljepD/ 'ttoeïft ïjare |©ajefïept ooft toonberïnft beeïcfïimeec?
bie ïjem altoo£ ïjabbe geïept/ en oogenfcïjijnïijft boen be/ (|c.
merften fijne befeïjermmge tot feïjabe en acïjtcrbeeï ban
^en 14 jifëep ig be boortreffeïijfte en bermaerbe
Öccïjtfgeïeerbe tugo ^oncïïug / tot Hlto?ff een beu?
fijne boo?f5. ©panben. i|p bib <Bob ooli.om 't geïuc? maerbefjogc^rljole onber be KepubïijUc ban s^oren fclö&
Big fncct$ ban beenteepnfe bit fijn Cou5ijn na 'tinne?
men ban ©ebentec op ïjanben ïjabbe / en ïjoopt bat ïjp berg cuerïeben / out 3ijnDe\68 jaren / bttoelfte eerft lu^ et n
maett
Die faï ïjebben nonnen ten effecte bjengen/ eeeïjet fe? tot23urgerginben3tanbe ban 23a*rpin ©?anftroft/ rcgtfge*
couc£ foube nonnen toekomen / baec ban ÖP in goebec gefïaenljebbènbe/ nabelBoojbban ^arijg gebtoon? Jercbe
öebotie tijbinge bectoacïjtc. i|n betïjaeït fjeni ooft tyt gen toag te bïucïjten upt ©janftcijft / en $ feftece jaren
innemen ban <6uingant m 2$2etafgnen/ boo? fijn <£ou? baer na beroepen in bc jKniberfïtept ban Hepben/ aïg ber»
ben.
5tjn ben $?ince ^ornbeg / 3ebat b'aenftomfïe ban ^jofeffoj in be tëecïjten / aïbaer ïjp ïange in groot aen?
ö'<£ngelfcïje/bie ooft bc Mzüm ban IBo^ïaiy at <®uim? fïengetoeefïig onber be geïeerbe/ ban $ baer na/ ten
tnbe ban be Epcefïerfe factie / baer ban baen geraeftt/
pee
boeutceben/magenaenb'anbece
$$üt inbatcompoptie
be ïïkonteöabbe
be ïa «©uinacebe
gcfïagen met ïju i)£tft beïe treffeïijfte ^oeïien m bt föegten gemaeftt <Qxct\lt
boo?
aHe fijm Snfantecue iïklfë in ^oictou fyattoz J tueïae enïnbjuftnageïaten.
ffli? toiïïen toeberueeren tot fijn acrceïïentie JIBauri?
23elaft.öeïegert öebbenbe / met groot bedieg ban be fij?
ne toebetflaenbe/ gabeufïjnCou3ijn ben^ince ban tiug ban kaffan / betoeïfte fijnen tocg na «Ö^oenin? homt
gen/ eetfiop^affeït/ enbanbaecoptïiBeppeï/ enfo
Contn/
bi'e
in
^Cnjoutoa^/
en
fijne
dienaren
ban
5Dotc
tou tïjb ombaeconbectufTcïjen ï)n met app^oeï)eeen be? boo^be ^entenaerg/ bacrbeeïongeregeltïjepbgbanbe
|ïeö tnag / te acribecen / ban be meïae ön fïcö boo? tja? sèoibatengefcïjiebe/ niet tegenfïaenbe fijne ^rceïïcn'
ceneecfligïjeuti binbenbe obecbaïten / faubeecbe ÖP fieö tieaïïebeboirennecrfïigïjept bcbe om alïeono^beninge nfngert^
tnet fijne öniitenje in grote bifoityt / ïatenbe sijn boet- te toeren/ aïgfijn ^jccelïenti'e oba be^entïjetcoft/
boïït en 3 fïneneu c^efcljut bie öp bp ïjem ïjabbe met fij? bauam ïjp bat ©ecbugo ban üocberben opgetogen
ne ^mmonitie bümen lBontmoriïïon/ baer 3P bec? toag met fijn bp-ïjebbenbe boïft fïeeft omtrent 1 yoo
meefïert/ enmjTcljenbeböfenfegïjonbertman boob man / ïjebbenbe omtrent 500 man geïaten tot befettin?
gefïagen tpecben/ en onber be feïbe 6o of 8o Curaf? ge ban ïjet ©ïeft en ^>ïot Coebecben / en toag gaogen
fïerg / bie aïbaer tot Ijacr ïjnïpe genomen bjaren : inbe ©oo?fïab %ïjupteubiep/ en ïjabbe geernceenig
't toeïlft een oojfacu mag bat alïeg aen fijn gemeïte boïft binnen bec ^>tab #?oeningen gcb?acljt/ ban bie
Con5tjn bjierboüergcgebcn bat ben ©nanb in Joictou ban <6?oemngen toiïben toeï gebogen bat ©etbugo met
Öabbe / uptgenomen ^oictterg enUaircbau/ Dat ÖP 4.0 of jombejbtabguam/ maec toiïben gene ^oïba?
Daer na ig gaen belegeren / boo?tg berïjaeït ÏJP bat ten meer in ber ^tab ïjebben / ja bat meer $ fp maeft?
öeg ©aug enbe i^oningg ban £>pangieng UrijggboUi ten ïfamapen boo? en acïjtec fijn Eogement / baec
bafï mateïja-en / ban tjp ïjoopt bat <6ob ïjen öaer p?e? 3pmetttocei5ot2do?gergbetoacïjt inïjieïben/ en bit
fnraptiebunr gértoeg faüaten betaïen / ^c. ^efen banbec£>tab dabben omtrent acïjtbagen toeï bupfent
23oeren binnen ber ^>iab boen ftomen / bit bagelnftg
ècfiin- ^ef toag gebateect ben i o giuïp upt iBante.
aenbeiBaïïentoerftten. ^en 20 ^|unp omtrent ben.
ra ban 3^n 'SCgent ban be Staten (ècneraeï in Cngeïanb mibbagguamf!jn€rrcïïentie boo? <0jocningen bie|jt
en bp be fiïoninginne be ^eere Caron / feïj^Dfï upt 3ton?
ben ben 8 3junp ftilo Angiico , bat be ïioningitme feer onber be .3>tab / en ïogeerbe niet be iloïïanbfê / ^eeu?
fe/ ^>cïjotten/ en met 'De Öuptecg te ^eïpen ^aien/
iopenbe
aroö öetbirjt
'jag Eutpïjen
te berfïaenen be^ebentcr/
goebe nicumaren
ban ban
ïjet in?
nemen ban
bannte <0ob
be en ïjet Jbcïjuptenbiep/ baec ©ecbugog boïft uptgeto^
ewaö, tojctotieV en pjeeg toonberiijfe feer fijn €jcceïïentie ban gentoa^/ enïepbe êemtufeïjentoaneen ^?aepoo?É
fijne grote naerfligïjepb en fo?gbüïbigïjept / ïjare tufTeïjen bepbe be biepten / en btbt be ^gften ban ïjet
Mw IBajefiept (fcï)?rjft ÖP) fepbe tegen öem bat fpte regt fiepbec-biepboo?fïeften / öet^eïjupteu-biep toecbetoe^
,ane mof! bïijbe toefen / tertoijïen ïjaer niet geboekt in ïjaec gebamt/ baec ober be ©nefeen <öngeïfe Jjoïbatentvt?
an<«Bn«
elanb ïebcn meer goebe tijbingen teffeng ontfangen te ïjeb? gen / be «Öngeïfe ïogeabcn te Üooge -brugge / en eenige
abbe
bm/ toant3P ooït upt 25?etaignc ontfangen fjabbe bc B^itft ©enbeïen in 't ïlïoofïec
1
te ^eïtoaect/ en toag ^m
eên
mi* nicumaren ban ïjet innemen ban <6uingant / Ijarc beeï pjobianbe boo? be %v6em^ in 't aieger geftomen/

cè

Het achtent^intïgfte Boek.
bóiUitooermenmet meerber $?obïaube ïjet föepbeebicpopfona ïjetHegerof flabafê men foube ftorinen.
Gbcfyicfc Jbcfjepen trocften ooft boojtg op/ Dan öe
J£oIïanbfê|bclf)cpenmct ï)ct ^cfcljut bïeben nocfj on*
trent bc ^oïtftamp / beetoagtenbe fijn €rcelï. bebeï.
&ijn <i£rceïïentie ftrccg eenen ^paenfcn 33?icf bp
Bcrbugo aen ben Hertog ban $arma / ben 19 upt
doeningen gefeïjjeben / mit^gabec^ eene memorie
bacrïnïjpfïjnöoogïjepb aentoijftben Voeg bic ïjp met
ïjet boïft genomen ïjceft/ ban toaer ©itye£/ i©agen£ en
teren toaer te gefcrtjgen / en toaer fijn if oogïjcpt met
fijn boïft anttooojt fal mogen bertoagten. 3jft tybbc
goct gebonöen ben feïben gcintercipiccrbc £>pacnfen
piefen Utoorieïjicr bp te boegen.

eHeere. Den Brief van u Hoogheyd
gft
F) Oorlugti
1 ik ontfangen> en daer op geant•*-* vanden 17 heb
woon: Maer door dien die verloren is, fo fal ik in de^en 'e8£en > dat zeder t niet voorgevallen is , dan dat dit
volic (hy meent die Groeningers) hoe langer hoe meer
oproerig wort , meeftdequade, maer ik hope in God
^at c'e ëoe<^e hoven fullen leggen>en te meer lo u hoogheyd belieft fich te haeften om te marcheren. Maerfo
Parma. her niet en is met fuiken macht van volk , als betaemt
(Fol.51.) om te t>ewarer, d'authoriteyt van een Prince als u
hoogheyt , dat de plaetfe en mijn perfoon verloren
gaen , dan de reputatie van u Hoogheyd fchade lijden.
Den Vyand zwerft om her ; in korten tijd fal men zijn
voornemen weten j en fal u hoogheyd van alles verwittigen. Ikfende dobbel antwoort op depoincten diéu
Hoogheyd belieft had my te ontbiedenjof een van beyde quame te verliefen. Ik bid u Hoogheyd ootmoedig1 ijk dat hy acht neme op fijn welyaert en op fijn perfoon, den welken onfen Heere Detoare , en tot meerder
ftaten optrecke en vordere Uyt Grocningen den 19
Juny Anno IJ91. Onderftont Doorlugtigite Heere,
U Hooghey ts ootmoedig Dienaer , Fmncijco Verdugo ,
Oplchrift. Aen fijn Hoogheyt.

oenf
ban2S?(e
5&ou'
3rcancif»
co Bet»
öuaa
©cetoae
ban

3&t bpgeboegbe memorie toag aïbu£
ïupbenbe :
^
Den rechtften en gemackelijkften weg is van Rees
faecööte °P Anholt,Grol, Oldenzeel en Koeverden. Den Gratparma ve van den Berge fal aen fijn Hoogheyt mannen fenden
fouoe
om het Leger te leyden.
miï&t lk heb aen alle de Droffaerts gefchreven dat fy alle de
bolh/rri Lijftochten gereet houden die fykonnen, maer fullen
tofefe nochtans weynig zijn om de armoede van 't Land.
/n öeS riffen
Siin Hoo'gheyt
believen
aen henaeneenige
tefgtDg,
tekenden*»1, en
tefchrijven
die vanCommifTaMunfter,
lenfal
aen
denGrave
van
Benrhem,aen
denGrave
van Olden©art
burg,van defe kanten fal men goedequantiteyt krijgen;
toaer
en uyt dit land belooft de Magiftraet het leger te voorte hcQ* fien van Koeverden af tot hier toe, fo fy niet
belegert
Beu/ en werden, maer voor geld.
öaer
]yien falfe mogen nemen uyt Lingen en uyt de
taageném
Twent
e, en voor geld uyt het land van Munfter en
en&aC'
ren
Benthem, die ik niet entwijfele, ofu Hoogheyd die
iDat
tnagené verfoekende fy fullen niet laten die met menigte daer
van te verfien.
totoe
emon^
Houde u hoogheyd voor geadvifeert,dat ik,hier niet
tie niet
belet
zijnde, fal mogen by voegen zooo man te voet en
alleen
aoo
ban ie
paerden.
De plaetfe daer fy fullen mogen by het
leger verfamen , fal zijn nadeplaetsdatdevyand zim
se maer fal,maerd'alderbequaemfte plaetfe is Koeverden, alfo
Diana* de vyand herwaertsaen is.
Hen en
Sijn Hoogheyd , fo 't hem belieft, fal mogen logeren
tan
tot Oldenzeel , of tuiTchen Koeverden en Oldenzee
l J
toaet
tncnfe maer door dien de vyand machtig met artillerye komt,
faltno* is van node dat fijn Hoogheyd daer op lette.
Uyt Groeningen den 1 9 Juny 1591.
gen ne«
men.
©at
bott

W$ men nu beefïont bat f armaficï) tcMbtba
neben öabbe/ fc&eef fijn Crcelïemie bat men be
ao Dp fijn £>cljanfen ban '$ «foabentoeert / Hnobfenburg en
4008* anbere pïaetfen en 3>cïjanfcn tod befetten foube/ en
men beïibeceerbe bcloijïe men fagbatmenacnejoe^
Sent
©(CDU

ningen boojbtetijb niet foube nonnen upttecïjten/ bat JJg
menomgeentpbteberïiefen / beprincipaeïjïe&cïjaiv en Sb»
fenen JFo?ten inb'^mmeïanbenfoubefïen te forceren fpop
en obertoetbigen / en O&oeningen fuïft^ bïocqneren JJ"
bat menfe nabcrl)anb te gemaefteïijfter foubeftonnen 5
tot gel)oo?faemt]epb b?engen. ©en ^^ %\mp quamen- «uixn
ber ttoee v^ngeïfe Compagnien upt (©oficnbe tot ra°aen
^emljem/ baerbanb'eene uaer^oegburg gefpnben K
toerbe / en b'anber bïecf binnen Herneem / bijf .bagen ftjn 59
te borai toarenber noeïj eenige Compagnien fo ban f00&
Hptvecljt/ ^mflerbam/a^upt^oIlanbenEeïanb/ ^üt.
25ccgen op E00111 en 25?eba geftomen / bctoclft op bom
Slnobfenbittg / '£ OBjabcntocert aï^ anbere pïaetfen in' «•"'
'te^cffcöap banEatpöen befieït tarten/ fo qiuv {"^
men baeroottcengoebcquantiteptSdufcriuten auöec & "ü
^imnumitic /' betoeïhe mebc een groot bed op fónobfen* ,toacaf
burg/ iuerbe/
bekoom baer-en-mfTcÖen
en '^<6?abentuaertuptgebecït en ge* jg1- -■
fonben
toag parma geftomen SS
rontom kanten / itee^ /én be bn-geïegen pïaetfen/ en mtn
'tfcöeen bat fop gebeft moft ïjebben ban eenige faften/ *°o$ .',
of
ïjp pccpler Mbz
ïrja£/ gaen
niet ftonnenbe
ïjp JJi?!
na bat
03?oenitïgen
of eenige rtfoïberen'
pïaetfen inofïjet
b\tM
^uartier ban <J5cïbcrïanb aentaflcn/ en De meefïcnDeeï fouae o
ïjicïben 't baer boo? / bat öp ban meninge ina^ '£ ^a- ^etbentaert te befpjingen/ baer meer ban bupfent man gj**
binnen lua^ en ben Coïoneï ©o?p in commanbrerbe' tan
anbere meenben bat \j\) na ïinobfenburg toilbt / aïfo ïjp ^atma
be <6ccommittecrbe ban j&immegen bie tot &#Wül£3Ln
gelegen ïjaböe belooft en toegcfept öabbe / en ïjet fc|)ie> ;
lp bertreïi ban ber Staten Eeger / en be onberbacïjte ,
komfïe ban ^arma ïjabbe eene onuptfp^ftrtrjfteberbaefïljepb in bic «©uarticrenberooifaefct/ bJantjege?
noeg t'tuemaeï ontbïoot en onberfien tüaren ban <©ar*
nifoencn/ mit^jaber^ ooi be ^teben ban ^ebenter
enZutpiKn. .^0 batfonber be fpoebige boojfieninge
ban begcfonbcnoSarnifocueubie quartierenaïbaer m
gebaer fouDcn gefïaen ïjebben / maer ^arma bïeef nocfj
aï fïtl ïeggeu / toarïjtcnbe op bc homfte ban be 33emuti'
nieabe ban <^ieft / f erentafê en Htccutrje / fonber be
üjeïïte ïjp niet gefint ma^ na J3?ie^(anb te treeften.
mn z6 gjunp fmo?gen£ teb^ie uuren fc^epbe öet
Eeger boo^ doeningen / en mareïjeerben alle ben
baeïj / en quam bc abant-garbe omtrent 6 uuren bob?
^elf-3jjï / maer be atrier-garbe bïcef tuffttyn toegen iit .
eenCloofïer/ en quambes§ auberenbaeg^mebe
boo?
^eïfjijï. ©efe pïaetfe Uia0 feer njeï geïegen boo| bic ban &rm
©joeningen / toaerom 3p bic ooft befet öieïben met^
ttael5enbeïen^oïbaten/ bie3pbeta
nament^ SL"1'
ïift öet Eenöeï ban €iacrt teerma / eneïben/
ïjet ©enbeï baer 5
iöatertap (bic oberïeben tna^) ober gecommanbeert ®c«f#
ïjabbe / en toaren geaeftt fïerft te jtjn 300 man / tbant ^l
om bat aen bic plaetfe be £>tab <0?oeningen fo beïe
geïegen toa£ / fo ïjabben be <6|oeninger^ De fcïbe ©er*
btigo niet miïïen betroutoen / be <é:ac&tett toaren
biep / en ober be öonbert boeten toijt / be JBaïïen ïjoog
enfïerft/ i^ gelegen op ben<$eber ban beêee/ ban
doeningen en^mbbenbpnaebenberre/ te teten/
buemijïen/ beEee-bijftquamaenbei©aïomï)etï)o*
ge toatee upt ïjet Eanb te fteeren / en ttia^ met fïaftet*
felen afgefeïjut/ bit $0$ ïjabbe 4- «toerftcn maer
toat te fttcpn / bien bag maeftte men be quartieren / fijn
€».<©?aef aBilïem ban «aaflau/ ben ^berfrcn©eec
en beïfeere ban ffama toaren ïjet5?o?t befïeötigenbe/
en rappo?tecrben bat fp ïjet fuik? bebonbeu / bat ïjet ge
feïjut beïjoojïgft gepïantsijnbeenacïjt uuren baer op
gefpeeït I)ebbenbe / men een bequame 25?effe fottbc ma*
ften/ en batter bequameïijlt ïjet gefeïjut ftonbe n gepïant
toerben/ in 't bertreefte»! ban doeningen / ïjebben bic
ban be £>tab met gtofgefrïjut fect gefcöotcn / ban ïjefe»
ben geenefcöabegcbaen/ ber Staten gefcïjutmofle te
£>eïjepe buuten om / bog binnen be toabben bertoaert^
geb^acïjt toerben/ enbe tombtoa^ïj^ïeontrarie/ fo
batfe baer quaïrjft ftomen ftonben. ©eComminari^
J^ijgan^ too?be tot^mbengefonbenom eenig ftïepn
23ier te boen bjoutoen / en ïjp quam toeberoin/ met
ïjem bjengenbe eenig 25ier/ 23?oobenfóae^/ en rap*
po^teerbe bat bc 25urgemeefierp ïjem groot beïjuïp ban
ge=
baen ïjabben/ en groffereeitalïejJbat fijn €rceflnitie
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ban öoen mocïjt ïjefafaen te ïaten boïgen. ®ie ban €in*
Den fonDen bacr ©ibje£ genoeg / De peeren töaDen ban
fijn «üfrcelï. aïöaec öp fijn €rcelï. gecommitteert/ terne*
ten : De $cere f$atfue£ ban €gmont $eere ban Henen»
burg Sioïjan $aiüï / ^octcu # ratré jl^aeïfon en oennierCant/ ïjabDen Ö3cr^agagietot^nmct3ijïgcïa;
ten/en aïfo fijn €rceïï. facgeeröc öat fp met ïjem te 3tam
De fouöen treeften (o fonöen fn De£ ^ing£Daeg£ fmo^
gen£ om ïjaet 23agagie Dat De feïbe De£ i©oen£Daeg£
fmoLjgcn£ tcD^ie upren fan ïjaer fouDe geb?acïjt meröen /
aïfo ïjet maec anöerïjaïf mijïban Daer ma£ / en öat Den
meclj fan beien gcöjupnt / ma£ fonDer eenige rencontre/
Dan aïfo ïjaer 25agagie ten tijDe ban ïjcnïupDer bertren/
woeïj met genomen ma£ / fo boeren fp met fijn <Örceïï.
boort / bcrïjopenöe Dat De SBagagie boo? ïjet ontfaieöen
aï te ^eïjepe meeïj gemeefï mag / Doel) Den *8 tegen Den
ie ban abonö fo guam öe ïmecïjt ban^fonuerftcneg ban Der
Ke.
3Ca / en De nnecï}t ban Den boomoemDc $auïi Die met
men
gen eenen genaemt gieter Croon op De magen fan De2$a*
Sa* gagie gcbïcfaen maren / en b?oe§ten ïjenoe trjóinge Dat
ie
De bpanD ïjen2$agagie genomen en binnen «©^oenin*
iöe
gen gefajagt tjaööen / en ben gebangen genomen /
ien Docïj meDcrom b?p ïaten ïopen fonDer rantfoen / en
fön Datfp gieter Croon gerantfoentïjaDDenboo?fe£ ton*
cel»
Ie. nen^jemer23ier/ DiefpaïDaer in't3LegcrïjaDöenïa<
ten ïtopen / en met eenen (Cromfïager Dermaert£ ge*
jbnDen om Den perfoon ban pieter Croon teïoften/ Dan
ïjaer 25agagte en 't geïDDatfeDaerin ïjaöDen/ faïeben
fp nutjt. 3|oïjan$auïi ïjaDDe in fijn & offer oma-ent
fcoo guïDen Die *ï 2tanD tocquam / facïjaïbcn fijn epgen/
uïeef't felbe meDe bcrïoreii De peeren faeuïacgDen incefï
ïjen^o
papieren
Diefegefejjut
in ïjare genomen
fóöfftrg ïjaööen.
"
tjaefï ïjet
bja£ meenöe
men
cell.
't feïbe te fteïïen/ maerfangefajene Datter geen bunre
U
faaïncn maren noeïj ïjo|öen/ Die men meenDe Dat Die ban
©nefïanö Daer faefïeït fouDcn ïjebbcn / Dan ma£ niet ge*
' mofï
feïjiet men
/ Daerin fijn
<£rceïïentie
niet Doen
meï inïjaïen
te bjeDen
fjaefïe
ban «ÊrnDen
200 ma3
bun*/
ren baïueu / en 200 ïjo?Den Die fn Daer öeöcn noopen /
Docïj De ï|eerc ban jfama ICrtêïrpmeefïer ban 't ge?
feïjut / fenöe Datter teepnig tijDg meDe berïoren fou*
öe toerDen / en mèröe miD&eïretijö aïle gereetfc|jap
beerDig gemaent om aen faeuDe srjDen te faefcöieten / fijn
<Örceïlemie aïeetiietgefcïjut noc|) gefMttua^/ of re?
nigen fcheut Daer op geDacn ma^ / Ijeefit öet #ojt Doen
op-enfeoen / ïjaer ontfaieDcnDe batter nn noeïj genaDe
boo: ïjaer ma^ : macr mbien ?n Die nu niet toiïbcn aen *
nemen / ki.tfc 5ijn gemeït fouben moeten maerhé?
men/ niettmijffeïniöê of [jnfoubefe met<6ob^ï)i!Ïpe
Öaefï met getoelt nomen oberbaïïen / Daer toe aïïc£
in fijn Sleger beerDig toa^ / Jtaer confent gebentJc DvU fn
cenige fouDen-mögcn nntfenben om alle^ te facf]fijtf=
gen / ïjietr ober i£ grote onecnigljcpD onber De faeïrgerDc
ontfïaen / De Capitci.n^ en officieren meenDcn men
fouDet niet nonnen berantmoojöen Dat men fo een 5Fo#
.fonDc obergeben fonber faefeïjoten te mefen / ten ïaetfïen mojben ft> cenébatsneenige uptfonDen Die aïïe«S
faeficïjtigDen
,' en ïjct groot
gereetfeïjap
meï acngèmccut
Öeöfaenbe
/ guamen
tgcöcrom
in ïjet 3?ou:t
en rapport
DoenDe / roa^ Daer grote berfïagcntïjepD onDer ïjaer
«if3iei aïïen/ en ïjefafaen ïjaer feïbe fijn <^rceïïentie obergegcHt fijn ben Den 2 .^mp / en jijn Daer upt getogen omtrent ±10
«xae.
<celL Ifêannen/ mant Daer eenige te boren maren uptgeto?
gen DieniettueDerin ftonDen nomen / met beeï^ou?
men en ïiinDeren / Daer merben in gebonDen bijf Mcta*
ïen ftueïten / en fe^ §fere Gotelingen / met genoeg
23u^rupt enfeïjerp Daer toe / fo Dat men ïjet tot geen
beter noop fouDe ïjefafaen ftonnen faeïtotncn / De tlnre
Compagnien sijnmet ïjaer ©enDeïen cnboïïc getacer
na doeningen faeïcpDet met eenige i^upteren/ Daer hc=
menDe/ 5Ön De foïDatenaïïeecrïoo^en onbjcom ba;
nïaert / en fonber gelD en $afpoo?t gecaffeert / öe ï|opïupDen en <©ffïcierg jijn gebangen gefTcït om ïjaer
te berantmoo?Den ban ïjet ïicïjtbaerDig obergeben. ^ï^
Daer o?D?e in gefïeït ma^ en èarnifoen / foo $ \}tt geÖeeïe Èeger Den bierDen 3Juïp fmojgen^ bjocg ober
XanD gemareïjeert na Den ©pflag / ïatetiDe De £>cï}e;
(Lïi)
pen ook afbjpben / en fijn genoeg geïijft ben 7 bacr ge?

nomen / ïeggcnbe De boojf^. pïaetfe op fjet upttetfte ban _ * ön
öe <©mmeïanDen
na ©nefianD/
gnuift ^eïfjieï
't up'£jJteU'
terfle
ria C>ofï-BnefïanD
ïag, ©erbuno
ïjaDDeopïjier
in öoojdc
ïeggen fijn epgen ©berfïe ^aenDeï / De Euptenant ban fcöanfe,
569
't feïbe ©ae'nDeï/ Daer in CommanDerenDe ma^ een $f"nbm
De <@uefncp
/ genaemt
^beïman (jeeft
ïa
©iïïe / fijn €rceïïcntie
Die ban^oïjan
öe &cïjant£
Doen ^I",as,
3lntfenfaurger
fommeren en op-cpfeïjeh / met bcrmanmge Dat fap ah
Dien ^p ïjet gefeöüt te HanDe lieten fntm bat 3p Dan tot
fuiken reöeïijhen appoinctement niet fonDen nonnen
rauen/ (|c. ^acropspantmoojbetiDatflibe^cïjanfe
boo? Den honing miïDeii ïjouben/ ennietmiïDen Doen
aïj§ Dieban^eïfsieïgcDaenïjaöDcn: maerkoiïDen ficï)
aï^
ïtrijgfiupöen
berbcöioenma^7
/ Daergabenfp
na aï*j 'tfaetec
%??
gcr eerïpe
ïjeeïbertoaeit^
gemareïjeert
noop / Dan fijn ^rceïlentie milDe Dat fp aïïe£ ïaten fon*
Den Datter ui ma£ / en met een flo« in De ïjanD uptgaen/
en Dat ben Huitenant Daer fonDe moeten faïijben geban*
gen / om Daer tegen teïofTen een 3tiutenant aen Defe5i>
DcDieucuöe/ genaemt J!ll5.3ioofiB>artcnf5. Dieboo?
<$?oeningen in ©erbugo^ ïjanben geracht toa£/en noel)
op geen rantfoen ma^gefïeït/ bermit^ïjp mebe boo?
ingenieur gefanipïit merbe/ ïo^ geïaten te mèrben. «$a
beleoberfenöingebsijn epnteliftaïfogeaccojbeert/ Dat
3P met uiitte fiovïien^ in De ïjanD upt trechen fonDen /
bbeïjifijn <ïBrceïï. ïjceft D'^fficïeren öare mapenen ge* ©r
feïjonhen/ enDenltuitenantmofï blijbentotDatlt^. $Bnïei
Soofï H9artenf5. Daer tegen ïcDig geïaten merDe/geïijït ^ag
flju<!5rceïï. ooft Den^»oïDatenïjarc23agagie gefeïjou? tDert
ncnïjeeft/ en ïjee ft Die meeïj Doen boeren, bacrsijn in oberge.
gebonDen ttoeeïjaïueCartouUicn/ eenïjaïbe^ïangcn J^JS»
tbjee ©eït-fturhen^/ aïban t^}ctaeï ./ 2000 ponbeu «isjcceii.
ïirupt^ enfeïjerp^ genoeg/ oott bier ïafïen Kogge/ en
een goeDe quantitept Hae^ / 23oter en anöere pjobifié /
Docïj
m'a^f.jn
niet^reeïï.
ffern. een trompetter na De
^enDe ^ctjanfc
7 3iHïp font
^>cfjanfc ban f^ementiï/om Die te fommeren/ Dan fp ga*
ben booj antbjoojöe bat fijn Crceïï. ïjaer meerDer p^efferen mofï eer jp De pïaetfe aïfofouDen obergeben/ Die
ban DenCtyfïag maren Daer meDe ingehomen. 3£ie
baa^ meï een ban De öefïe gefatfoeneerfïe ^cïjanfen ban
aïïe Die in De #mmeïanDen maren / geïegen tuffeïjen
Enptïjojn en MiDmoïbe op 't nieume ©iep / een mijïe
ban <6?oeningen / en ma^ ecrfl fap <6?abe ïDilïem ban
.ï^afToum gefaout / en naer ïjet innemen ïjaöfe ©eröugo
fcer Doeüberfaeteren / en betflcrïten / en &aööc een fia*
netfeï rontominDe a5?acötgemaeïit/ De^aeïjt ber*
mijDet / en De 3M berljoogt en geDint / Daer binnen ïag
Capitepn ^cfteït ban Gent/ met ïjet ïjaïbc ©euöeï ban
<JB?aef herman ban Den25erge/ metnoeïjeen anDer
ïjaïf ©cnbeï/ en ïjoemeï ïjem Den CommauDeur fea*
teot£ §ic\t I fo Dat fijn <£rceïïentie Daer boo? tmaeïf fine.
fteu gefcöut^ mofl pïanten / en met öe feïbe eïn^Dne
fcöeutcii Daer op geDacn ïjefafaehDc / fo ïjeeft ÏJP ïjet ober*
gegefaen / en i^ met ïjet boïn Daer upt getogen fonber ge?
en mapenen Den 1 1 tluïp / en Daer togen upt tmée
toeer
ÖonDertenbtjftigman.

t
£««
^u*
beo?
üeraen»
"'/
Sp meH
Der,
otiEW-

&'"*>
%tt umttti
tie Deeen£>cïjanf
ïjeeft fijn
5^aer
n €rceïïen
ïjaïf e©enbcï
/ Daer maer
Doerina fommere
tefaert
^oïbaten in ïacïj/ aïfo be feïbe ^eöanfe nïepn ma^ merm»
en niet meer in ïogeren mochten/ nütgengöeett Uïep? manigïjepD / maer fp ïjieïöen fym feer trot£ / fo Dat fp
ïjet gdjecïc Üteger ttuee Dagen opïjieïDen / en fe^
fhichcti gcfqjut^ / en etïijïte feïjeuten Daer op geöaen
3ijnDe / ïjefafaen ïjrt opgegeben / upttrecUenDe met
ïjaer 3ijt-gemeer / fijn erreïïentie fcïjonït ïjaer ïjen 23a*
miïDe De ^cïjanfe Doen ffec^aBiïïem
gagie/
ban ©ncfïanD meenDen Datfe nocï)
De Maten
ten / Dan«öjabe
Dicnflig ma^ tot befcljcrmmge ïjaerDer Jfrontieren / en
en Öei©aïlen bccöics
bccfleiücn/
beöen De feïbe noeïj n
.
:,
he
Ma Dat Hettefacrt ingenomen ma^/ tron fijn€r* Mn
feglw n'a;
ceïïentie ïang^ ^penoo?t / Dat G?abe JFreDerift ban S
Den 23crgc ban felfê berïaten ïjaDbe / Doo? De ^eben*
moïDen en ^^ente na ^tecnmijfa / aïmaec ïjp Den 1 5 macc
omtrent geïiomeni^/ Daer 3ijnDc ïjeeft ïjl1 aDbertiffe* ftaen&e
ment ontfangen ban ïiantfeïaer en öaDcnban GeïDer* ^teen»
ïanD Dat öe^ertoge ban #arma met fijn Steger in De im&üti

r
Het Achtchtwintigfte Boek.
ma natt0 SSttutoe obetfcïjeepte om öe J>cïjanfc ban ïmobfenbucg
57 tegen be £>tab ban ^immcgcn ober aen te tallen / Defe
t>e23e>
SqSJ? &c&anfe ^g beg 2Jiace£ te boven aïDaer bp fijn @xcch
ffnbnra ï^ntic in aenfienban öen ©panbgemacftt/ met grote
noft / ftofïen en tn groot pcrijcuï / ïjoe toeï feftec fcï)?i}bec ban
?S n D^^öCLiaiibfegercï)icbenifte fcïj?ijft/ bat fa De &ta;
bam, ten aen Smobfcnburcïjtien of ttoaeïf bupfent guïben£
meet te ftoff e geïepö Ijabben / fouDe De ^cïjanfe De
©panb een macnb offe^ toeften ïjebben bonnen opïjou*
Den I en foube fijn Cccelïcntie ban &tcentop niet tjefc
benbeïjocbentebcttrccuenJ maec metbe beïegeringe
getroofïeujft incbe mogen boo?tbaren / en berifpt De
ftatigïjepb Dei* Staten baer in : maec iftïjcbbe ban anDere toeï berfïaen bat ïjp be Staten baer in ongeïijft
Doet/ en ooft be gene bieft geo?bonneert ïjebben/ Die
ifc meenc ïjen be faftefo toel en beter beeffaen ïjebben
atëbefen fcïjnjbec: maer fommige ïjebben bie manier
Datfe aïtijb berifpen en oojbeeïen aï£ be faftcn niet na
Ijaren fin baïïen / en meenen ïjabbe ïjaren raeb baer
obergetoeefï/ ïjet foube beter gefeïjifttsjjn getoo?ben/
niette min ïjoe 't 3p / aï^ fijn «ErceHentie bit tijbinge
ftreeg/ bont ïjp raetfaembatmen om öet onfeftercte
betftrijgen / fjët beraregen niet beïjoojbe boo?fefter ber*
ïocen teïaten gaen / maer te bcïjouöeh : en ben ©panb
Die op fobanigen pïaetfe toa£/ baer ïjp &nobfenbutg

in't5^o?pban1tent 5^en 2a 3Juïpöeeft$amtaop
ïlnobfenburgboenfcöieten 285 feïjeuten/ en baer na
met een groot geb?upfcï) geb?epgt te f!o?men / ïjebbenbe
beïïupterpebeïe IButfaetbeu boen aenbjengen om be
gracïjtcntebuïïen/ ban fpmecben bp bebeïega*befo
rupbeïijïtontfangenbattertDeÏ2®o opbeneerftert aen*
Icopboobbïcben/ onbecbeteïïtemap<6?abe€>ctabio
ban jr^an^beït / een üongeïing bit niet aïïeen nïoeft en
b?oom maec ook roeueïoojS ma£ / ïjp merbe onboo^fïen^
getroffen met een ifêufrjuet-fcïjoot/ beVoeïfee ober be
Crencïjee ïjeen pajjee«:be / in ftjnCoïoneïfcïjapfucce*
beerbe Cïaubiu^ ban 23arïotte/ een ^oïbaet geeflimeert ban grote WoeMjepb/ bapperbepb en cefoïutie/
fo ïjp fytt na toeï ïjeeft boen blijken tot berfeïjepben
pïaetfen.

$m
öefcöi
*lii*
,enön
(m.,
<j52a\)|
fm
Jg^i
bcitw'
öooö.
Jiau
gjJJ
hcögt
öftct

ban m'^
bt wécïjanfe
@t$ nagt^ inquamenber
/ beruïa^
<écreïïentie
fijn upt
't Sleger banttoee
tobfenburg
e^cöanfefeer
toeïgemoet tnaceii/ en
renbebatfpinb
niet ban bier ^oïbaten Ijabben beeïoren enbijfgequefi/
eii Ijabben grote feïjaben ben ©panb aengebaen. 3K m
bpanbïjabbcfijngefcïjutbicïjt aen ö« jpojt/ fo batfe
baer op toerpen bonben/ 5p Ijabben boo^/'t gefeïjut geen
bjeefe / maer bjeejïben booL? lïSinercn / toaerom (6ec^
rit be 3|onge/ commanberenbe upt 't jfo?t/ baer tegëii||
btbt mineren / en toa£ aï tot ïjaïf be 3©alïen fgeïiomen / en baaien toeï gerefoïbeertomïjet tot ben ïaet»
toerftregen
noeïj bc'eïe meer ï)ct
feïjabe
foube ïjebbenïjebbcnbc
ftonncn ïidjteïp
boen aï£ Jrtemtopboo?
ge; fïenmanteïjouben/ eenige meenben men foube bim
êr-teeHenen boen om bit ban 'ttfojtbe
neracï p?ofijtg foube getocefï ïjebben / 't i£ loei toaer nafïjteenigebï
ban fijn €rceïïentiete berfefteren/ ban an^
Dat ïjetboo? bic ban ©?iefianb in't particulier toeïpjo* nabphomfïe
fjjteïp getoeefï foube ïjebben / ban ten $ aïtijb niet beren bonben bat niet goeb om berfeïjepben rebenen /
caebfacm bat men op ïjet particulier boo?bceï ban eent bit baer tegen geaïïegeect toetbcn. 3£en feïben nacïjt
$?obintie alleen foube fien / en baer en tuffcfjen anbere abbïfcecbe fijn tïÊcceïïentie met De pjincipaeïfie ban fijne
Daerimmer^ fo berie en meer aen geïegen toa£ geen föaeb / toat nu te boen fïont om ïjet f o?t te orttfetten /
acïjt foube fiaen. <®z cefoïutie ban bp fijn €rceïïentie {jet Vueïïte obecmit^ be grote abantagieu bit ben èf ertog
In ben töaeb genomen 3pbe om babeïp naec <ü5eïbec- ban parma aïreebe Ijabbe / niet toeï boenïijft faoecbe ge^
taubte treeften/ en beg ©panb£ boomemen tegen te acïjt / anber£ ban bat men foube fien om mibbeï te bin^ &
fïaen / maeftte tctflonb geceetfeïjap tot ïjet bectteft om
btn ïjem upt fijn boojbeeï te aonnen treeften / eenige' «rei
Den ©panb ïjet ïjooft te biebru / fijn (Senabe 45?abe meenben
batmen foube fien obec beJ0aïïen te nomen/ ^aj|
JMïem ban jföafTau ercufeerbe ïjem bat be Staten bat ï)P bannaaïïeappacentietaaaecineene incrtricablc ^i
ban ©jiefïanb niet fouben toiïïen gebogen bat ïjy wet fïrift/ baer too|beooftinbeïiberatie genomen of men bmt)
fijn boïft op De ©#cfe ^repartitie fïaeribe / boïgen be^©panb^^cïjuptenen<^cïjepcnniet foube ftonnen Ja|»[
foube/ en ©erbugo met fijn 1500 of 2 000 man/ en te niete béngen/ baer iuerbegeoojbeeït bat fuïft^qua^ „fetJ
ïjet boïft u$t be ingenomen 3?o?ten baer bp geftomen ïijftboenïptoa^/ om bat bit in een fceftere pïaetfe of sp
Sijnbe/ ©jieflanb ten beffen foube geben / toacc om ftifie biat begraben ïagen / en bjeï betöaett met een pnoti
fïju v£rceHcntie ban baer fcljepbenbe / ïjc^ft fijn repfe ©aenbeï of ttoee ^uptfé ^oïbatert / bat men Der gjfjj
gebo?bert/ en i^ ben 17 goet£ tijb^ omtrent ï^afteït niet bp ftonbe ftomen of mert maft öaec meec <&op tem
geïiomen / enfoboo^t^benfeïben abonb boo? EVnoï/ ïog-fcïjepenbpbecïjanbïjcbben/ bocïjmenfc&eef om oenoj
eube£auberenbacg£ boo? ^ebenter/ atoaec ÖP ben
ilfèanften %btl
- Capitepn
^>cï)eep^
ïag/ 'mi\
<®o?ïog-&cï)ip
een ben
omtcent bitmetmen
/ en baec
noembe
18 ober een fcïjeep^-bmggebe||fTeïe gepaffeert f en een
tymttè na ^ernljcm getroeften i$ I men foube niet bat ïjp tcCfïont in 't Stegec bp fijn €cr eïïentie foube fto^
geïoben ïjoe ïjet boïh Doo? De boo?ïeben öetten en be men/ enbefeïbe geftomen jijnbe/ foube baec op na^
quabc bjegen toa^ gematteert / en bïeef geïpe toe! bec geïet too?ben / ooft too?be boojgeffageit om Set
ïn 't mareïjeren na ben ©panb geheel toflïig en feec toatecinbe 0bec-$3etutoein te ïaten / ban men be*
couragiet$ / fijn €rceïïentie i$ ben 20 tQt2Cemï)em bont 't feïbe niet boenïijft en toa£ boo? bit tijb/ of 't toa*
geïiomen / en jijn aïbaer ben 2 j mebe aengenomen be tetmofi feec maffen/ toant het toatec bupten't ïegec
£>cï)epen / en maeftte fijn Crceïïentie fiaet om bt$ toaiS ïjogec ban ïjet binnen '$ %mb$ toa^ / fuïft^ bat be
anberenbaeg^ ober ben fóijn te pafferen/ ben 22 be i^ectoge ban $atma be Contrefcïjarpe boo| 't #o#
ntkt
Stugge boo? Berntjem gelept sijnbe/ i$ 't boïft ge= Öabbe onberfïaen boo? te graben / om ïjet toatec upt be
<6?acïjt in be IBaeï te ïepben. Dué toerbe boo? bef!
met fiet
pafl'eertinbe
23etutoe/1^00
te toeten
©aenbeïen met
€n^7 en
Hom
geïfeïje fïeeft omtrent
man /17(6?oenbeït
raetfaemfle gebonben boo? eerft bat ben feeere
nbctöfn Bacnbeïen fïerft 650 man / be €oïoneï 23aïfour met jprancop^©eecmeteen feftetgetaïöuptecenen boet«go. 10 ©aenbeïen fiech 900 man / <6?abe ^ïjiïip^ ban bolft^ m be nacïjt foube maeeïjecen een fïuft toeeg^
«lüaffau met 6 ©aenbeïen fïern omtrent 700 man/23?e* na be^ ©panbgHegec/ en §tm fïeïïen in €mbufca*
Derobe met 7 ©aenbeïen fïern met 630 man | Den <&}& be/ ineen pïaetfe bit be becjuaemfïe geoó?beeït toa^/
beban^oïm^met 8©aenbeïen <lzt\\ omtrent 1000 omben©panbafb?euft te boen. SWtoaec in be nacïjt
man/ beneffen^nocïj'tBaenbeïban Cafê'tmeïftin geacribeert3ijnbe/ ftfyiktt ïjp een quantitept Öüpter^
be ^»cöanfe ober be ^tab ïag / en 1 7 ©anen Kupteren upt/ ominbemo?gen-fiontben ©panb een aïacmettf
fïern omtrent 1 300 goebe fcoeerbare peerben / fo bit bp geben / en upt te ïorften / op ïjope ban becboïgt te too?^
ctm baer op ïettenbe / geteït jijn / obergeftomen 5fjnbe/ ben tot in be <£mbufcabc of geïepbe ïage/ Defe Upt=
ïjebbcn ^uartier genomen op ben <©eber ban 't toatec gefonben Suptee£ ïjacc beboic gebaen en bicijt bp 't %e*
boo? be ^tab en Rebben ïjaer ben 2 3 ^jjuïp aïbaer gere* gec ban $acma getoeefï 5fjnbe/ guamen toebecom/
trauceert. f et 3teger ban ben ^ertog ban ^arma fonbec bat fp becboïgt toecben/ en bïeef be €mbuf==
boo? ïmobfenburg toerbefïerh gejonben rupm 7000 rabe aï ffiï/ opïjoope ban bat ben ©nanb uutqrfto*
man/ baeronbec 2000 paerben/ 23arïaimont ïacïj ftomen foube ïjebbcn : maec aïfo na ïang toacïjten
met fijn Regiment m
/ be <*5?abe <actabiaeh niemanb becnomen toecbe / en bat fijn «tfcccïïentie
ban.ïiBan^beït tpefenbe't aofïen
een jonger Sloeber ban (0?abe ooft fmo?gen^b?oeg tot affifientie ban be€mbufcabe
br
CareïbanlBan^beït/ ïogeerbein'ttoefïen/ enb'an^ toa^ ftomen marcheren /en 3ijnbe bupten ijopt ban
bere namen eïï^ ïjaer ^uartier / De öupterije ïogeerbe
pet bo?ber£ te bertoacïjten /. bont goet bat b'<£mbufca*
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opïneftcn foube / de ïfecte #tancon£ ©eer/ met
1defammige
fóitmeefïet^ geen acïjtccdenften ccgemjbo^

bet ban ïjebbende / quiteecDen öacc fCroupen / en
boegDcnïjacc bp fijn «ercelïentiebic boo: toa£/ ence?
den alfa booité een fruit meeg£ na 't <®uartiec ban Dcrt
©panD. 3£e^ertogeban$acmaaenD'anDcc sijdebe;
gecrig 3ijnöe om ftunbfcïjapban De gcïegcntljenb ban
fijn <£rcclïcntie 3£cgec te ïjebben / en om bic met fcuer*
ïjepd te nemen / fb bebaï öp <^on $eD2o tfcancifco
Iliceïïp / (BMtiftt ban De fiupterpe / en Capitcpn ban
fijn cpge ©ane ï(5uptcren / Dat ïjp met 500 £ÉccrDcn
foberre rijDcn fouöè aï£ ïjem mogclrjft mare/ fouöcr
mcrftelijft penjfteï ban ïjinDccïage / en bat fjp ban
boo:t£ eenige €roupen tot Ijet feïbe effect untfefjieften
foube:De boojfeïjjeben Micelip/ begccricl) sijnbc om met
eenige merftcïijfte©ictociemebcc te ftccren/ mo?be fijn
«Brccïïcntieinet fijne töupterijegctoacc/ fo quant ïjp
daer op aeu/ enquam ben SQIacme feer bigt bp fijn
We «Êrccllentie/ toacr boo: Deïïitmrefïcr?tcrugge'ftecraptc ben/ na ftaer Compagnien / geïijft ooft DcDe Den ïiite ban meeftee JBarceï# 25aft£ / Die fo Ijacft baec met bp fton*
at ma be ftomen Dooj Dien fijn Compagnie ma£ ban be teieban
regacbe / of D'anDere maten al befpjongen ban be boo^
llenrfe fc^eben<Don$eD?o ffrancifco .föiccïlp / fu\ti$ batbe
imcn onfe De bïugt nemen motfen / macc be töupteten ban
n Den
öe«. fijn <£rceïï. quamen baec en tuffeïjen aen/ en bc föitmee*
fier J[©accei#2$aft£DeDe aïïemogeïijft beboicoin fïjne
&upter£ in o:Dje te ïtcrjgen / en nam toaer D'occafïe ban
een €roupe vömgcïfe in goebe o^Dje op een abantagieufc
plaetfefiaenDc/ baec ï)P fW)bp boegbe/ baec op befe
500 meï-gcmontcerDe iftupterg aenquamen/ en baec
op een treffen bcben / ïjaer baec na firaftg te cuggc ftee?
renbe/ DanDetfitmccfict 2$aftg en eenige anDereïjeb*
benfe alfa ban acljtere. aengebaïïen / batfe geDjongcn
toecben ïjet Ijooft te bieben/ en aïfo eenige Croupen ban
Ijet boet-bolft mebe abanceecben obec <©?agten en ftan=
©e
ten op ïjaer abantagie/ om be töupterije ban fïjn €rcelï.
üpte» te feconberen / feïjoten be feïbe foDappeclijft onbec be
* ban
arma töupterije banden ©panb/ batfe feec fto?t£ geljeel in
tetse* confufie quamen / en öaec op be blugte begaben / baec
gen. bïebenbee omttent ïjonbert Dood/ en omtrent cem) fo
beïebie öaec ^eccben quijt caehten/ en baec mecben
beïe gebangen / en onbec anbece ooft cenige ban bc
boomaemfieïjoofben/ onbec De gebangenenbja^ ben
#becfïen 5^on §eb?o jpcaneifco Btceïlp feïbee/ Den
Capiteun 5^on ^eccanbo bc pabjiïïa / bic feec gequefï
Kir,:
5ijnbe binnen ?Cecnöem fïcef / <©on ^iïonfo b'5tba=
I» ïo$:
^on^ieconimo <£acaffa IBacqui^ ban JÉon*
tcnegcoujectgequetfïinfijn aengefïgt/ en fijn fóomet.
afê 00U be Hornet ban ben $ectog ban ^acma toerben
gefeecgen en in ^ecnïjem geb?agt, ^p be Jtomcttc
banbcni^cctog ban #acma ftontfecchofteïijn gebo^
buurt ïjet 23ceïb Cö^ifïi met befe infeciptie: Hic fortiu m didi vet Spolia , Dat i$ : ï)p bctlt ben coof Dcc ftet*
. f'
ftc upt / acn b'anbec sijöc toa^
23ce$b ban lÊaria /
tnet t)et feinbeaen in De a©iegc/ ö«
en bit gefcljjiftc/ Quem
genuiadoro, Dat$: Den genen Die üi gebaect Ijebbc /
acnbib iït. <0p be Hornette ban ^Cïonfo D'?ïbaïo£ flont
Öet23eelDban^.3[an/ toijfenbeopeen 3tam/ noeïj
maten gebangen ^fintonio De ^inigagïia / Comptc
^ectoJ^anfceDp/ en^IacobUlmatucftt €apitepnof
3tiutenaöteu / beïjaïben Defe €>fficiecen toacen meec
anbere gebangen / en becfcljepbcn ^>paenfe en 3jta*
ïiaenfe Abelen boob gcbïcben.
5^c ifectogban patma befe nebeeïage gcljab $&
benbe/ feöeen bat !)P»ocïj pet tegen be ^cïjanfe ban
XinoDfcnbucg üiiïbc bepjoebcn / maec onbec bereï ban
•arma
D'^biaqucö
ïjcm 23?i'eben
acht bat
ban ^iïonfa
ben Honing
ban ^pangienl
bjaec gebjogt
m Ïjcm ïjabbe
beïafï
jreet*
toect bat öp booj bat macï aïlc aenfïagen of boomemen
lap
ibau om fijne écbeïïen te offenfecen foube ïaten baten/ en
bat Ijp fcïf^ in pecfoon foube tcecuen tot fecouc^ ban bc
n
Cat&oïijue faUen in ©janïicp / fo tjeeft bp geccet?
ïbötg feïjap gemaeht om ban fict beïeg ban Hnobfenbucg op
b«r_
tetceeuen / maec Demrjle l)P becfïoen IjaDDe Dat fijn
'tfcea
örceïïentie eenige ^cljepen upt ^olïanD ontboDcn
IjaDbe / b?eegbe [)p bat ÖP aïbaec btfet foube ïjebben
gebjojben / maec om ÖP Ö^ni feec ïjaefie om Set ge^
IV. Deel.

' fcöutenboïïitoebecomobec be ilibierc te boeren/ ïjp
bebont iueï mat faute Ijp begaen Dabbc / bat ïjp ficj
aifo fonbec 25?ntj5c obec bc Wad in fuift pecgftel Ijabbe
begebcn/ baec men Ijcm lieïjteïrjft be bictualie Ijabbe
ftonnen affnijben / en fijnen Itcgec in fuiken noob
bjengcnbat'et ban Ijomrcr enftommet naööe moeten
bergaen / i}y en Dar&t met bat ben <E>oou:ïttgtigfIc
ban 'be
bic met aïle
®m\cc jÉautitit^
nieecbe
pjobintien fobecbe
ban De
bc macï)t
ïpnbtoa^/
fo <ïBeuIjaefï
ftomen / martosn ïjp ^Fo!•,'*)
ï)em ober
§cbbcn(jetftonnen
fonöeïjaefte
be ilibicrc te fcje*
gefeïjut bptueöcr
Ijem
pen/ enplaute terffont Ijct %cfcljut aen b'anbec jijoe
rbanbe ilcbirre/ DciucUie baec toe Ijooti en bequaem
ba? / en Ijet gefseeïe l^clD ftonDc fupbee Ijoubeu met
befcljictcu / ftrtap Dat fijn «öjcceUentieiö boïü ïjeu niet
mocl)tcn bloot geben / Ijp Jabbe ooft Dicïjtc aen De
<®cbcc ban De ti&acl aen Defe 3tjDc eenige iCteneljteit
Doen op-metpen / oni 5ijn 3lcgec ban ter jijden te
bcbmDeu in Ijet ^cljcep gaen / en Dacc bp tua£ ge*
boegt ecne ïlcDupt in fomic ban ecu ^cljan^cnljaf^
bc jC^anc / tiet meftte alle^ met een ongeïooffeinhe *
beerDigtjcpD met een <©?acr)t Dacrom / Daer bp ontrent
zooo man in Den tijb ban bijf uren boïtyagt toa^ /
fïaenbe fijn geljeele aicgcr miDDeïr.rtijD in fiag-o^D?c/
cnljp felber met fijnen foon Den p?iure ï^epnutio / Die
aï^DoeebcnüptSJtalicnbp Ijem geluamcnmaé togen
in ^immegen / Daer Ijp tot Den brjf Den 3Hugnfio bleef/
cnöaDDcgeernegefien/ DatDteban l^immegcn nocl)
een Deel bolft£ tot berfcftectljepD fouDc IjcbOen ingeua»
men / Dan öp ftonDefe met gecne fcljone moojDen noef)
beloften Daec toe induceren/ ï)p liet Daer alïeenlijft bo^
ben Die ttocc ©acnDelcn / Die Die ban De ^taD fclf^ acm
genomen IjaDDcn / noeïj een Z&uptfc Compagnie
Boct-bolft / alle onbec 't Connnaudetneut ban ben
i^cerc ban oBelepn / en bermaeut ijcbbeiiöc Die ban
j^immegenbat fpftambaftigcuDen Honing getroum
bïijben foube/ ip ïjp met fijn gcl)eel3legcr r.a Ocnum*
detocgeinatcöeett/ CHfoboojt^nai^acfiiicl):/ ban
maec ï)u met 500 paecDcu na ijet ^pa get jgen i$ / om
fïjn gefontijepd/ fo ïjp boozgaf te beuib^gen/ eer I)u
upt bet Steger fcijepbe / fretoe tyu ober De ^>paenfe
Compagnie Hancie ban Cf ecuanbo bc pat\jüla bic bin^
nen^ierntjem geftojben ma^/ 3&on atomj^Dc ©tlïac/ cenbanbeoutfic gercfojmeerbe Capitepncnban
ÖetoubeilcgimcntofÉercic/ een erbareh en bappa*
©an §#& font parma acn $>auri)io De ,
Hujg^man.
3teba met ojbje om ficl) na 23mfTel te boegen / om bc
gcmutineecbc&pangiaci-öcn ban (Diefiy ^crentaï^ en
3Heume / te bolDocn en te betalen baecmcu feec beïe
mocptcn^mcbcljabbc; toant DciUiCrtogc in 't qinbe
Ï)Cm mofi bertoiïligcn De bccanbcnngc tjaecdec Officie?
laten confentcren.
ccugcïijftijD
pboojüccljacIt ljcbbcn/*ccr fp Ijcn mubcn
. (Cermnïe Dcfcfaucnm^cDerïanö gcfcljicben/ ïjeeft ja0«ore
Den Honing ban ©janliciju fijnen 3lcgecöcu27 ^uïp toert
booitï)opongcfiagen/ toaut De^rcDen ban Ho^ülc/ tan het?
Dcuc öe £™ia*
vöuinten enbanCempeignp./
/ ^)int
Cïjaunp
mcnigbulDig
Die ban Boyan feec #?anft#
eupt-loping
cn
gequclt toerDcn/ De tfectog ban jBapncltetuipöcn/ m^*
Datljp^opon
met gcbjclD
fouDc
maec.^int
De raen.
'„S"
Honing ingenomen
tjcbbenDc
Ijetontfettcn/
Hiooftec ban
25actöolomei/ Dat Die ban De £>taD IjaDDcn gefierftt/
en acu een Ijoge plactfe lag / fb bJccDcn De bclegecDe
feec berfcö?iat / fbnöecliugc aï^ bc Honing De .4>tad
Den 18 ^lugufii met 12 Hartoubjcn DeDc befeïjicten/
en een gcote bjcflegcmaeftt bcbbcnöe/ ficlbe fijn boln
in ofi^c om te ftoïmcn. ©ie ban bc &taD bit ficnbt
focljten te pacïemcnteren / en toert yec accoojt gc^
maeftt/ cnDc^ anDercnDacgjStociDcDc^taD DcnUo*
ningobccgegcbni / niet tegcnftacnDc De hertog ban
IBapncboojöanDaibja^metccn goet^egee/ om De
<!>taD te ontfettcn.
©c
5^e ^ongc ^ertog ban <Buifc ijS ben 1 5 Süugufïi gonBe
mefenbe j,15ariaf emclbaert^Dag/ met pjactnftcupt ?a"tos
fijne gebanftemffe ontnomen / en (joetoei Ijp feec ber- <ü\m\z
bolgt toerbe al? men fijn bïngc gebjacr toert / i£ °m'
ÖP Doel) fonDcc groot pecyftei / Doo? öe gccöe Ijuïpe JJfJL,,
Die Ijn obec al bout/ binnen parij? geftomen / ban gcuan*
C ee

Daec fcrntfl*-

J7*

57* baerïjpttoftna'tEeger
©en
ber»
maec»
bril
ïjtït üen
iöcere
ban la
«föoue
ren (1jit<

Ue/ftecfr

Het achtentwintigfte Boek.

ban bit ban beEigue/ baer
np ban ben ïfertoge ban Mse&nt ontfangen toerbe /
fuïï$ topfyecbee bcfcljjeüen öeböcn inïjetberboïg ber
CÖ?omJfoCation0.
£)ntrent oefen feïüen tijb of toepnig te boren f i$ ben
feec bermaeebm ïtrijgtfljeït ben f eete ban ïa j^oue
m 't bcfïcljtigenban feftérc bcïcgccbc £>tab aen't ïjooft
gefeïjoten / en ïjoetoeï eenigc meenben bat be feïjeut
niet boobelp toag / fo té ïju ben 18 bag na be feïjeute /
en na bat ÖP upt-ncmenbe pijne in 't ïjooft geïeben ftab*
be / fcec patientelijft en <£(j?ifïeïijft met gocb beifïanb
gefïoiben op ben 4. %i\fy 1591. binnen iBontcontout
bacci)pgeb?agttoa$L
Jaerdigt op z,ijn af-fierven.
de Heer de Ia NoVè , groot geaCht geleert en
Wils,
In 't polIcKCq

behalende In d'oorloCh eer en

prils ,
fterf geqVetft > Met groot Verftant oVt en grlls.

l^et $ een bappet en ftïoeft Heere getoeefï / feer
erbarm in <©o?ïoge en poïitijfte faften / bemint en
toeï geacht ban be 5ijne / en geb?eefï ban 3ijne bpan*
ben/ bewoning be tijbinge ban fïjn boob ftcijgeube/
fepbe met rccljt ïjebbm top te treuren ober 't berïic£
ban fo een bjoom en *£beï bibber. J©ant ïjp ïjabbe ben
honing feer gcote en upt-nemenbe bienfïen gebaen.
3£cr peeren Staten Hegcc in be 23etutoe toat bec=
ÜBrraet»
berfeïjt
fïjnbe / batfe toeï bannobcn öabben/ om be
Sagfnge
of men gcote en moegelijke tochten en acbept bk fp gebaen
fiet 3le. ïjabben / fo toag aïbacc booj fijn «Êrcelïentie ontbo*
sec boo?
ben ben ï|eere Klbbocaet ban ben ï.anbe ban i£oï*
de
ïanb/
en in fijne pjefentie toert aïbaet beraetfïaegt/
£tafe
toat
men
nn boü#£ boen foube / of men be &tab ban
Mim»
«neaen 3kimmegcn foube aentafïen / e
ban of men foube bepnfen
ub
fa
bat
men
ïjen
met
ïjet
becoberbe
boou: bit 3!aer toilbt
fyengen
Dan
ïjoubcn boo? gecontenteect / en baec-en-tuffeïjen letten
mcr. en nabecabbiferenen refoïbecen/ ïjoemenben bpanb
ben meefïen af-b^eun foube nonnen boen. ©eeïe toa*
ren ban opinie bat men jkimmegen nu beïjoo?be
aente tafïen/ ïjetlleger baecnu fonabn 5ijnbe/ ja
baer toarenbec bit opentïijft fepben nonbfeïjap te ïjeb=
ben bat$atma upt =&immegen fcïjepbenbe / ïjaer booj
af-feïjept gegeben ïjabbe/ fpfaubenbe^tabbooj beu
ïloning betoareu fo lange l)aec mogeïnï» foube toe*
feU / toant betoijle fp geen bolït meer toiïben in-nes
men/ bat öpfe niet ftonöe boo? bit maeï ïjeïpen / fp
fouben baerom geen gefeïjut booj be fïab ïaten regten /
maet fienaeneen goebaccoojtte geraken/ berïjalben
fp fufiineerben bat fijn €rcéïïentie geen acïjt bagen
boo? be^stab leggen fouben of fpfauöen ïjen obecge*
ben / funberenbe öare rebenen bat bc baggeren onber
bm anberen opcntlrjft upt fepben / nu ficn top bat top
bebjogen fïjn / ïact farma met ben fijnen boo? ben
^unbcï Kopen/ toant Ijpon£ met bceïtoij^maKen^ in
beu gtonb bebo?benï)eeft/ anbercbaer tegen fepben/
bat fp boo^fekec toifïen bat bc iföagifïraten ^arma
belooft Ijabbcn ben ïtoning getrouto te bïijben / ooft
Dat fp De£ noob fïjnöe meer boïh^ fouben innemen / en
bat tot bim cpnöe jprancop^ ©erbugo <6oubernenr
ban B^iefïant tufTcïjcn be <£3?abe m Benlo gehomen
toa^met 300 of 4.00 jüupttren en ^ooo ©oetuneeftten / met ofi$e om met bat Uolft fïci} te becbo^be?
ren tetbefcljecminge ban fobauigen fïab of plaetfe bit
bat ban noöe foube ïjebben/ batobcrfulfc^ beter toa*
re bat men met bet bepnfen ban of mm bet bit jaer
baer bp toiïbe laten bhjben/ en baer boo? alle be^
bpanö£ magt upt bic quartteren ban <6eïberïanb te tree*
ïttn/ todnïefïe alfa beft gebonbenen gcrefolbeerttoer'
be / gebolgt toerö. €n baer op bolgöe bat l)et Hegcr in
©ïaciibcrcu en boo? ï^uïfï toerbe gebjagt/ geïtjft top .
l)ietnabcrl)alcufi!lïtn.
©an fal ïjier eerft beröaïen bat be féecre ^ibnep
i0<niba*ncuc ban ©lïffmgen (b?ocbcr ban be ïf cetè
^>iöncp bc toeïhe m bm jare 1 586. ban fencre
quctfmt
11 55jn ©ijeboojSutpöeu gcaregcnöcbbmbe binnen

^emljem oberïeben toa^) ben» 8 iBep met aflifim*
tie ban bit ban 23etgen op Eoom t'famen ontrent 500
mannen een inbaï gebaen l)eeft in ©ïaenbecen ontrent
€etbenburg/ om foïjpfepbc/ bit ban©laenberm te
boen
met ï)etï.egcr
abfent krijten/
toa£ / bebctoijïe
partpe 'fijn
baer<£rceïïentie
ban getoaerfeïjout
fïjnbe / « JJ
bat b'€ngclfcï)e fuïl^in't fin ïjabben / en b'€ngel- &mi
fcöetoebccom getoaerfcï)outot 3tjnbeban b'^mbufca- «bou.
be / en toaer bit gelept toa£ / fïeeft ontrent 400 man / jg«
3tjn fierUergegaenal^bc bpanben toifïen / 01 in ïjaer mm
<Ömbufcabe gehomen fïjnbe / ïjebben aïbacr bapper- a? n
lijft gebogten/ fo batter meer ban ïjonbert ban be [!afCt
bpanben
plactfen
boob 3ijn
geblcbcn / gebangenge*
beïe berb?on? „i2
hen/ en ter
ontrent
Ipnbect
tot ©liffingen
in bc
b*agt5ijn/ en onber anberen emSlup tenant/ toefen* ©'«•
SÖeircn.
ïSaet^jcec
ben eenen
toerbebanooft
jfrancopg
tot S5ibbeïburg ïrcn
ben £>one
be ©aer
gebangm toerbe/
genomen en /ortbcrb?aegt
be toeïhe na5ijnbe
't gene
ober Jem
Ijtm
bebonben
/ fcöecn
felf^ te accuferen/ baneenigquaeb boomemen geïjab
te fyebben : maer men ftonbe nocï) ben regten gronb
niet berfïaen / men foube ïjcui na ben I9aeb ban be
Staten en fijn ^rceïïentie fenben met be info?matien /
en bat men mecnöe meer Iigt£ en fïof^teftrijgen/ fïjn
compaignon toajSboojgccepfïmetquaeb boomemm/
baer ban mijn ©joutoe be |)jincefTé5ijn a^rceHcntie ab*
berteerbe/ op bat l)P boo? b*ni fage/ bpmiftïbe ban
bentrr3juniji^i.
&ijn ^rceïlentie p?ince cH^aurit^ ban i^affau/ m
Öebbenbeo?b?egefïeitbatbe toerftenbpbe5>paenfeges gg
maefttenberïaten toebcrgcflcgttocrben/ en fïjn boïft (ijnï
gemonfïert en fïerft bebonben ïjebbcnbe 694.5 man te sec
boet en 1 53 5 te pcerbe/ ïjeeftbefeïbeïjier en baer in
guarnifoengefonben / gcnjftooh ijet gefeïjut/ palen/
feïjepen/ ponten/ met Set gefeïjut/ affuptcn/raberj§/
materialen tot fcïjeepg bruggen/ buurenbaïften/ bee* 0
ïen
/ bebben ....
tot Ijet gefcfjut
/ fpatren .
/ fto?betoagen£/ id
....
....
feftuppen/ fpabén/ Ijoütoeïen/ cnaïleanberegcreet* J»
fcljap/ na ^ojbjegt gefonben i^ / a!£ ooft ï)« $ok ^m
ber/ ïtogel^/ Hbnten/ en toerbe fommig gocb aïbaer ®;5o{
bigt op 't toater geïofï / om ïjaefï toeberom t'fcÖ^P te nantq
hrijgm / be «©o^ïog-fc&epen guamen ooft bertoaert^/ JJJj^
en cenige feïjepen toerben afgebanftt / fo bat öet feficen j&o^
batmenbooz bit jaer baer upt feïjepben foube/ mib* öeDe
beïet-tijb toerbe inEeïanb fecreteïrjft beeï gereetfe&ap &M
ten <©o?ïoge berept / geïp top terfïont berïjaïen fuïïen. #cbo
^m naefï-ïefïm aunij 1591. Ijebben be ^tatm lairc
ban foïïanb en iBefï - ©?iefïanb een ^ïaccaet ïaten fnr'(<J|
uptgam / nopenbe be pjebenben Canonciaeï / <©ffi^ cofief
rien/ 23mefirim/ ^cjoïafïerpen / ©icaricn/cnCo? mw\
fïecien/ fïaenbe ter collatie ban beitë?aeflfeïijftïjepboer g- »H
boo?f3.Eanbm/ enbanbegeefïeïijftflicïjamenenCoï* ^^
ïegien ber feïber / mit^gabers* ban ben gmen bit ïjen bp tenue 1
ben bpanbm bc$ ©abcrïanb^ bcgeben tjebbm/ en be 't J»
partpé bet feïber 3pn ïjoubenbe / opbe penen baer in J^*
begrepen. <Segeben ui ben fage bm naefï-ïefïen lunij Mm t
rbc. rtj.
}epta
be ^cerm ^>tatm <0e* «"(»
59 1. ïj^Wötn
4 Suïij 1 gbec!Sebtr
5^en ber©ereeni
ïanben een pïaccaet upt- ^^
neraeï
gegeben inljoubcnbe feïjerpberbobbanop bc&ttbtn/ ben ö«|
*£att
ban bm §£.
't gebict
onber ban
pïaetfm toefenbe
/ en&pangien
tabmen ban
woning
in ben ïïijfte
&pangien/
#o?tugacï en anbere gelegen 3©efï-toaert£ ban ©?anft= toaert
ri)ft m ^ngeïanb/ uoeïjooftop be^>teben/ ^abmen »>«*
en pïattftn geoccupeect bp ben ^pangiaerben / %op JJJJ
ranopfén/ Jiabopart^/ atigeuréen anbere moettoiï- &pbm
ïigeöebelïm beg woning banfeinftrijft en^abarre ^»a»
c upt JJJjf'
in 5öneboo3f
en te bom/ gemtoeboe
be
©creenigbccïj?cbmwo
^ebcrïanbningrpcn/
ban Salpeter/
%m*
25ufljocber / «Öefcöut / iltfïjecp /Motm ! 2onten/ nopfen
JiBufqucttni /Ooer^/€o;fcïcttcn /ïïiifïiugen/ Han* *?Jf!
cm / ^picffm / ^cïïeban:bcn / ^ïag-3tocc eben / wfoft; \"^t
fpijfe / wopec / Eepïcn / fabelen / €outoen / ^nftaen/ isëfi*Haafïen bid fefïig f aïmm / m baer boben / nocl) €ac- J«J»
toe/ öogge/ ^abet/ («3avfï/ 25oefttoept of anbere Jfa5?anminbe^cberïanbmgetoaffen/ opbeberbeurte ban •
ban be feftje / m anbere grote penen en fïraff en. <6cbaen ^?anfc
in'£ 45?abcnöageiim biecben bag Sfuïtjrbc rcj.
Sm?

Vervolg der Nederland/e Oorlogen.
mpm» $ïaccact op 't bctboö ban ben upt-boee ban öc bsn^
ïtóSan ncn *anD^ OCtoaficne grepnen en aïöcrïjanöe foo?te ban
leniipr»
loerDati öci*cntoeeftïïoo?n/
September 1 591. gegebenin'£<®?abcnï)agc ben 4
* Bfil' jêocï) ïjebben bc peeren Staten d3encraeï ber ©cree*
JJa, nigöe ^cberïanöfe $2obinticn öen • K September unt
c§e &e, ïaten gaen een pïaccaet op öe J>abegaröen en ïJaffc'
'oaffcn- pookten / berftïarenöe Dace On nul en ban ontoaerben aï^
2tm>
laentic ieöc £>abegaröen/ en $afTcpoo?ten / aïeebe gegeben
jet te ofnocïjte geben bp eenige <J3aitberncur£ of öare 4&e*
MCt
ronimittceiben / om eenige goeöercu / cettoaren/
toen
ftoopmanfeïjappen
/ feïjepen / toagenen / perfonen
ian be
„_. te boet of te paeröe / in bpauöcn llanöcu te mogen
^cbm brengen/ treeften /repfen/ ofinbpauöenïanbenb?pe;
Som $» te rn°8en fattn I Öaeï agricuïture en öanbeïirige
peen*, te mogen b?ijben / ober en toebcc ober acn bepöe yy
rpac«; öen te mogen teeeften / en baren ïjanaeï/ rcafijqueen
ïSc neootré te mogen boen / en bat boo?tacn geen &aeur/ begarben noci5$afTepoo?ten uptgegeben fauben too?
tamn. öen / ban bp öen felben peeren Staten <£>cncracï of
öen ïüaöe ban £>tate / baer toe bp ty n geautïjorifeert
toefej;öe / op pene öat öe gene öie ïjen met anberc
^abcgarben of $afFepoo?ten befjeïpeu foubcn / ge
ïjouben foubcn toefen aï£ gene ^abcgarben of $afle?
poojten te ïjebben / en baer ober bp öen Iirijg£boïfte
te toater of te ïanbe acïjtctjjaeït fijube / fouöen toefen
cantfoenabeï / en bare goebcren feïjepen / boa*
gen / en paeröen confifcabeï / en bat öe gene bic
fuÏBe^afpoojten foubcn uptgegeben bebben/ arbitra*
njft gefïraft
fee/
@c. foubcn too?bcn na gcïcgcntbcpö ban bet fa»elati*
^ norï) ben 20 g>eptemb?i£/ anno boojfs.fcpben
ibebe
irra
feïben ï|eteen Staten <©cncrael uptgcgcücn felter
Jjet $ïaccaet ban ben [Carra op 't fluft ban ben €ngeïfcbe
6 ba» Eaftenen/ öaer bpbecboöentoo?ö bat niemant ban De
JjJ11"
ingefetenen
bet ©eceenigöe
n bc gen
onöerfïaen
öe <£ngtlfcf)e^cöeeïanöcn
Eaftenen opfouöcn
anöec mo=
geiten/ b?upfe te feopen in 't regarö ban öe €fïimatie / ban
'ti ma!
be fauten
en gcb?cften
bet maften
ban öeteca/
ban ban
ban ouöen
tijben of
geufeert
\$ getoeefï
/ op ber
««• beurtc ban öe Eaftenen anöer^geftocbt/ cnöaerenbo;
ben
nocb 22 ponbeu ban rï groten 't ponb de, €n bit
bp p?obifie.
!at
&odj i$ ben 25: l^autij baec na ^Impïiatic op ïjet
c! c boo^gacnöepaccaet uptgegcbenöen bijf öen j^obem^
itapt» b^. ^ïcfnai^noeïjeenpaccact untgegeben/ öaec
frobfc bp geboöcn toett öataïïefoïbatenop ïjafarb uptgaen*
be/ foubcn aeu öe officier^ en löet-öoubei^ baec fp
aTör feomeu / tonen ^affebuïïe ban jjaieri ^becfïen of Capi^
tepnen/ inï)oubenbe ïjoeïangfp fuflen mogen uptbïij^
ben/ enbpfautcenerpicatiebanbetijö/ enbtbonöen
in minba* getaï en anbec£ geïept ban in 't pïaccact
ban benz6^>eptembet9o avticuÏ04inbien fp ben in^
gcfetcnenonbee
/ offpatanbfaten'/
cenige
fc^aöe tocgeboegt^abegacbe
ïjaööen/ bat
bacrem bp öen
in*
gefetenen fiiïïen aengetafï / en boo? öen Ï5aeb ban ^Jta*
Ui of 00U boo? be <6ecommitteerbe öee ^obinciaïe
Staten /öaet
't bun befïgcfïcaft
geïegentoo?ben
i^ / mogen
be^
tcocïien
en befonöet
/ öat infp eecöte
ooft fuïfte
befcïjaöigcr£ mogen boobfïaen/ fonöet öaeêombpïjet
Urijgg-bolft gemoïefïeect te boojöen.
Éa öat öe $?ince iBaueitiu^ ban «fèafTau upt <6cï
öaïanö toa^ bettcoeften/ i^©ccöugogetcocften met
ö|ie ïjaïbe
boo?gefleeftt
Ibïocötecen
/ öat eenig
men nieuïijft^
ïj^bbeCattoumen
befeïjanfï en
/ aïtoaec
boïft
ingeïept toa^/ öanfcDa^nocö nietboïftomeïijft opgemaeftt / ïjp öeöet befcijieten / öocï) mofï nocï) meeigtof
ban öaecomï)Pooftöe^>oïöaten
doeningen boen ftomen/ geen
't todft
hem gefcï)ut
fecefpeet/
an*
öec aceoo^t koiïöe gunnen / öan bat fp acïjtcdatenbc (jen
joc§. gebjeec/ mocfïcnuptgaen/metbJittcfïorftcn^: tuaee
jnbe* öoo? öie ban <6?oeningen toebecom ceneu bjoen toe^
B©flr Öanft ftcegen ober bc paffagie ban bc 23ouctang / baant
110, fonberöe feïbe fc&anfeteïjebben/ toa^ben pa^ gcflo?
\mt> ten / booj öie ban OB?oeningen / en aïïe£ toat ban <£m^
■ ' öen guam / en upt Ooflb?iefïanö mofï te toagen eencn
betten W$) ï)ccn om ïangj CoebcrDen gebjagt koetöen»

%l$ nu aïïe^ geceet gemaeftt fcua^ bat tot ben €ocjf)t ^^^
inBïaenöccenmettoerbe
toefen / fect
\$ srïn
"üiu£a'
^xccttcntic
ober geacht
öe tyk nobig
Ijonöcttf e feïjepen
fu tan
bijteïijft in ^eptcmbee boo? %uïfï geftomeu / baet <$ aften
onöci* toaven aïïccn 72 feïjepen
be Cabaïïerpe.
©au anbcix fcïiepcn en fcjuptenboo?
to^tenber
nocï) een JJJJ"
©urn é
groot getal / bt töacb^-ïjeereu Er ofèn / ïiamncn / ©lam*
Waiïi I ïïeiigeriöberg meteen^Durgcmee|Ierban ;ïEib* ^etlbeïburg iDcroe^ quamen in ïjctlïcger bp fïjti €rceï^
ïentie en toareu toeï bectoonbert ban bc gcfleïtcniffe
ban ber^taö en abbenuen/ bebtn ïjare rreufe/ ter*
ftïarenöc öat fp ïjet anber^ boubcn öan fjet gefept bja^ /
niettemin 3ijn €rccïïentie toa^ feer couragieu^/ en Ijaö*
öe
gocöe
moeb om met <6oöe£ {juïpe meefrec ban De
<§>taö
te toerben.
<®ic ban §ct ïaub ban ïtëarê foubcn ttoee^rom ®ie*an
mcïflager^ metbp ^>cl)epcnen
bierperfoncn aeu fijn
oErcelïcntie
met'^anö
ecnföequ'efïe
norablc
en gegoeöe
ban öe gemeente onberteftent/ en/ bcberfoeftenbe
Dat fijn i©af^
Bomen
€rcenentie öen
genabe batncmai
/ en fobatïange
fijn krSn
\f'&
Creelïcntic
niet toiïöe
Mbc inaenfien
fp ftcm
partpe getoont ïjabben / toant fp tjet fcfbé öabbcn moe* •actoor»
ten boen öoo? bebtoang ban bc ^bcrïjcercn ban ben "n "1CJ
lanbe/
bie öen afé nu berïatcn ïjabben/enpjcfcntcrcnDe
tf# KJjj1
üefcljuIöigcobcbientieenafTifïentie/
berfocïjtrn ben
contci*
tijö tsan tyie bagen omeenige ban be^otabïcaenfjju 5«'«e
€reeïïentie te 3enben / 3tjn <öreeïïeutie met aöbij^ JTJ?
ban
be boo?f5.
l|eereu
gcreferibeert
batfjcm
3p
'
ten minfïcn
binnen
be 36Öceft
uuren/ïjenfoubcn
maften fcp
te ftomen met een fó mme ban 7000 gtüben gercer / en
©fïagier^ fenben om mctïjcm te acco:bccren fo ban
be boo?gaenöe aï^ toeftomenbe eontnbuticn / of Dat
ÖP ïjcnïieben bicn tijö oberfïrecftcn 5ijnbe / tot een roof
geben foube. ^ien boïgcnbe jfjn fp binnen bc 24 mis
ren genomen (toant ï)ct uptfoopen / en roben ban
ïjet <©o?loglj^-boïft ïjem toel öeöe ïjacüm I toant
öie ïjaööen boen'^ bye öagen öappcrïiu gcpïoubcrt en
gerooft / en beel perfoucn gcbangei / fo Dat'ec
toeï toarrn 1000 gebangencuin tyt Hegei:/ öantoa*
ten rnecfï aï ban ftïepn becmogen. <ITie bantllanb
ban J©ae^ beïooföen 5^000 guïöen/ öe fytlft binnen
14 öagen / en ö'anöer örift 14 bagen baer naer / in
toeïft aceoo?t be 2$aifliu ban l©ae^/ perfoon noeïjte
gocöeren niet toaren begrepen/ öaer toaren ooft biec
^ojpen in 't 3tanö ban ^ermonöc öie ooft berfoe^
ten in contributie te ftomen / öie men pafpocjt bcr=>
ïeentljabbe/ enmetöeneerfïenbertoacïjt tocröcu/ öie
ban 't 3lanö onber €^ent toaren ooft genegen om on*
ber contributie te ftomen / toant ber Staten ïiup*
terpe ïjabben ben ^ September boo? be $oo?tenban
<0ent getocefï / en b?ad)teu goebc bupten niebe / 5iüft£
bat 'er feer grote bérflagentïjcpb aïïc bic guartieren
beur toa£ / öcur öien öaer tocinig boïft^ omtrent toa^ /
amgefjeu ^arma beeï boïft boo? ïjenen na 3D?anftrijft
Öaböc gefonben.
3Bcnö?ie21ïjaïbe
^eptemb?i^
ïentie
Cartoutoenbe^'^nacï)tébebcfijn<!Erceï*
b?engcn boo? een <^>cï)anfc
öie bod? öe Jbtaöïeptomöietebefcï)ietcn/ öan bic ban
öe ^cïjanfe jjebben |)aer opgegeben eermen ïjet ge^
fcfyut geb?upfttc / men beeft ooft öe pïaetfe onöer öe fïaö
bcrept om ïjet gefeïjut teb?engcu/ ban öe toegen toa=
ren feer oubequaem om ïjet feïbe tstffyut te boeren /
ï .
bangrjbet
i
öen 2 2 '$ uacftt^ toerbe \jct gefeïntt booït getogen met noe
bc Jfêecricn bic bc ftuoterpe tot ^3upt gcï)aeïtljabbcn.
59c <6?abe Pbiïip^ ban ^oftenïö
en tuf"
feï)enuit©uptfïanögeftomen/
en ïiettoa£
ïjem ï)ïcc
mcöcboo?
^tiïft in 't Ecgcrbp5nn<a5rccïleutie binben / öocï) tSi
ïjebbe fcï)?ijbcn^ gcficn/ ban een ban öe ïïaöcnbau Jfln©flf»
51JU
/ öaerï)aööe
ï)P aeu/ feggcnöe
gctiïacgt öat
ïjaböe
ïjp jen
geen <ï5rceiïentie
contenteuient
menöatIjcin
niet en rcfpectcrcöc en tocpniclj acïjtc / öat 31J11 €p
ceïïentie öe Coïoncllcn en Capitcpnenbergaöertbaö^
bc/ fonöer ïjem öaer bp te öocn roepen / Dat fijn €rcek
ïentie beboïen fyabbe bat men <*3?abe ^ïjiïip^ ban 0öfc
fan foube obebieren / en boen bat öe feïbe ïjem upt &
nen name fouöe feggen / ïjp p?ee^ niet tcmin<è?abe
$P»p£/
en ïjieït
öat men 3tjn
eere meeranö'crcp?opoofïen/
te fto?t öeöe / en öat öpfeggenbe/
öat niet
Ccci

toi%
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toiïbeïijDert/ öPtoiïbe met be Staten fpjcïten/ en ïie* fïe ban ïjet ïeger en feïjepen berrrocnen / «ptgeno^^ \
bec jijnaf-feïjenten af-reftcningc cpfcljch/ fomtna ÖP men 1 4 feïjepen bit niet nonben bïotten / boo? bien öet bwnt
toag ïjeeï gemocht / niet tcgenfïaenbc befen ï5acD^-ï)cec bjatcr met bentoinbfoïeeg geujo?bentoa^bat be feï-^J1!
facïjtc 3ijn genabe fuïft^uptben öoofbe te fïaen/ Dit be fc$t$en op ö« £>aftingee ïanb ïeggenbe/ bp bm Je M
toa£ (jet bcginfeïbanöet migbecfïant en misnoegen / bpanbeu\uerbenberb?ant. ^oeö^ontb^agonpoogbeten/
ttiffcöcn jijn €rccïïentic en Den<i5?abe ban^oïjenlo/ niet boo:ber / aïfo #arma öem beïafï fabbt bat ÖP ,%.„
ficö nergens in fieeïten foube/ bet toeïfe in öet aïber* jflgg{
b'üKÏft Dacc nacr noclj meet en meet toenam.
minfïe ben toeïjt in ©?anftrijït foube mogen beracö&rjn
CrecUentïé
in
be
beïegermge
boo?
ï^uïfl
$jjn*
êtjn
ben
De
I
DcDe
ben
Dp
ban
Caïïo
boojüeehen
om
ban
bit
fcelcaerc
teren/ Daerom maeftte ÖP een fcöan^ te Jbint^anji«ulft. ban 2Hnttoecpcn niet obecbaïïert te booten / en in* fleen / om ïjet upt-ïopen ban bit ban ï^uïfi te beïet*
genomen ïjeböenbe aïïe be fcöangften£ om^nïfi geïe*
gen / öeeft fijn Crcclïentic be ,|>taD met een €rom
ontrent befen tijb fcö?eef Cïjarïe^ i^eraugiere <6ou* ben
jpettec boen fommeren / en eenigc uut bei ^tab rie* berneur ban 25?eba aen ben ïfeere ban ^ïbenbaene^
pen aen ben f£commcïfïagec bat ÖP niet rtaber foube belt / batöetgarnifoen ban €>eertrupbenbecg niet bo*
ïiomen of foubcn baer n\ feïjieten/ anöere riepen bat benbe
aenöi
ten. 500 foïbaten flerïttoa^ / onberfïen banammu* He»re
Öp aen «omen foube/ ban ben (trompetter mecuenbe nitie ban(So?ïoge/ geïijït ö^ baer ban goebe info?ma* ^etat
of bjeefenbe bat fnfouben feïjieten/ $toeDecom gefco*
öabbc / jijnbe
bit bat
aïbaer
yj™
men/ met anttooo?be batfpaï£ nocö met fijnaËrcek tit
gietc
<H5ouberneur
ma^ ben^eefe
bertcochenbante ©aterbija
ifobe/ fiül\$
öpwwt
ïentie niet ftonben acco?Deren / bit ban ïjet ftïepn frïjan£*
Um boo? be £>tab fepben / aï£ fp ïjet obergaben / meenbe bat men in bie tijb toeïpetgoet£ aïbacu foube ^'^
fo men
feïbe&tab
attaqueer*
en na^nttoeepen bertrocuen/ bat be foïbaten bin- ïionnen
bt I ten effectueren/
minfïen aïbaer
een fbc o?t
opbjeroenbe
om De 53?'
nen bcr .§>tab toeïgebeïibereect toaren om te becötcn / feïbe te bïocqueren/ en befeïjabete beröinberen / bit
ban be 2So?ger£ niet / en bat be 23oigcc£ fepben fp
garnifoen toa^ böcnbe / om baer na bc$ te beter ge*
Ujiïben öaer öupfen met feïjieten niet laten bebecben / Öet
ïegentïjepb
teöebben ; ÖP abberteert ïjem mebeDatbc
qocïj bat fn öen feer beuïietcn op ontfet / baer toa£ ben gemutineerDe
^pangiaèrDen in 23?abanb geacco?'
2 5 September '$ nacïjt£ een 23oec ingenomen met tyit* Deert toaren / en Dat öare af- reheninge gemaeht
ben ban JBontb?agon bat öPfe öaefï foube nomen ont* toiecDe/ Docötoarertnocïjuptöaecgacnifoen niet/ en
fetten / boeïj fo ïjaefï ftet gtfeïjut uptbe feïjepenop öet
ïauö geftomen toa£ toéebe De batterpen geen too paffen Dat Den ïf ertog ban $acma met een goeD Deeï Urijg^ban ber^tab geceetgemaeftt/ en ïjieïben bie ban Der boïït na©?anUrijh fouDe bertrecnen/ 'ttoeïïue^int
<6ufïain in J^enegoutoen bp een bergaDecDe. 5^e*
&taö ïjen feer fïiï / De£ nacïjt^ boo? ben *? torcDe fen
b?ief toa^geDateect Deii26^eptemb?i^/ Dan tm
ïjet gefrijut gepïant / maec fp gabeh bet ober eer
nietgeïegen
't jaerpet
optertruuDen*
*»• Jet gefcöut fpeelbe / ben 15 ^eptemb?i£ $ |)ct boïft toa£
becg te
beginnen /foïaet
en öetintoa£
ooïi geöeeï
bupten öet
lOQJt
Dacc upt -getogen met 6 bliegenbe ©acnbefé / ban
Dcffepn enboo?uemen bansijn <örceïlentie en De Staten.
geben
ban
aen lijn toaren
"niet ftóer
omtrent
j 50 man tebeftïaegben
boet/ en
in be Dertig
pacröenban/ be
Commanbeut^
«CBjtrcelI.
3£cn 29 September ié <6?abc Sloö^n ban ©ofï*
ban
ïjen feer fulften&tab fonDccïtanon beetoacöt te \jtbben / fo gequittcett te ïteubcn / en bieten bat aï be biiefïanb / be b?ocDer ban <6?abe «EDfacD / Defer toe*
23o?gcr£/ ïjabben berou bat fp Die niet be neïe afge* relt fonber ïiinbecen oberïeben / ÖP $ gebjeefï een ï|ec*
<0o(ifhebcn ïjabben. H&en bont baer in ober De 2000 pon* re ban feer groter beïeeftïjepb / bp ben toeïnen öet mee* tyteé*
3an
ben ptïber£ / 7 JBetaïen ftuftgïteng en 7 Hfcte gote* fïenbeeï bergeenber/ bit om öaretftcïigie upt©?anït*I«,J
ïingen / ban aï uïepn/ feïjietenbeïjet ftoaeefïe 6 pon* rijït en^eberïanb mofïen bïucöten / een bepïige ber*5eï,
<cenfo!<bcn pfer^/ in ïjftupt-treeïten ban be foïbaten upt be treït pïaetfe geöab öebben : top öebben t'sijner gebacö^
Öfi J ^>tab bja^ baer een foïbact ban ^ngenïjaben bit een teniffe Dit ^jaerDicöt öier bp geboegt.
vitnn teoutoe toat benam / ïjet iueïne tot ïtenniffe ban fijn
Johan
Van ooftVrlefland prlnCc feer begnoe- Crceïïentie ïiomcnbe / ïj^ft^Ingenöabenbeboïenben
Leefc graef
heeft
,
fiaben f^m f0ïöaet te appjeïjenberen en boen arquebuferen /
die de baLLIngen oM die reLIgl pLaets Ver Leent
»?"utoe
'^
toeï&2ïngenïjabenboïb?agt
tjeefx
/
enpaffeerbe
be^
toatbe* bpanb^ foïbaten foo boojbp bert gearqutbufcerben
geftorVen si Inde , sïln ziele nV bil god Leeft.
nomen foiöact / Die ban Eeïant» fonben baer noeïj 40000 pon*
klftnen öm $l'te of ftrupö in met 200 fpieflen / en fo beeï
fieiofre / cocr^ / bit ban Eeïanb bjongen feer / om na ïjet Ea^
i®e$?incejBawitgban$af]au wt't ïanb ban
»on ae.' te gaen / of tm minfïen boo? ïffenbijn / ban fijn 5©aeg bertroeften 3ijnbe / i$ ben 2 <Bttob^i$ in Eeïanö
Sm ^tfdteie to^ öaec toe niet feer getint / om baer geïiomen baer ÖP Teer feefïeïp toerbe ontfangen en
getoeïlehomt / en öoe toeï eenige toeï geerne geftert
' boo?
niet te beracïjtecen
't geneïjp
nocö boo?
be tuin? .öabbcn bat men nu be goebe occafien boo? üoïïanfr
,
termeenbete
erpïoicteren/
oonïtreeg^p
tijbinge-bat
vt oi.3ö; ifèontbjagonCafïeïepn ban 't fóafïeeï ban SÜnttoer* foube toaernemen / fjjet toare tegen bit ban <!5eer*
pen bafï bagelijït^ fierner toert ban boïn boo? ïafi trupbenberg/ of'^Üertogenbo^/ fotoa^jijn^rceï*
ban benïfertog ban#arma/ enbatïjp meer boïït in ïentie boïgenbe boo?gaenbe öefoïutie gan^ gefïnt
Öet %*$ gefonben ïjabbe/ fobatïjpbooi bie tijb baer om bit ban j^immegen te uebtoingen / betoijïe ïjp
geen meer boojbeeïfacïjteboen/ enfïjnanber befTepn abbectentie öabbc Dat De25o?gerenöaerfeer ober Den
baer boo? te niet gaen foube / toaerom ÖP metjet hertog ban @arma toaren beïiïagenbe / en Dat De
ateger fo öaefï be feïjepen fouben mogen pafferen/ feïbe in groter benautöepD fïttenbe / bafï aï bet*
meende te bertrecnen / geïijnjpbaernabeben: iBaer teert öabben bat fp öabben/ Daerom beeï na beran*
aengefïen bat IEontb?agon met be ^pangiaerben en beringe toaren öaïieribc/ en betoijïe ^arrna öet boïft
anbere foïbaten aen ïjet mareïjatn en aï in eenige meefi aï na ^enegoutoen bergaberbe om in ©?anift*
3£o?penbanBïaanberen geïiomen toa^ / bit ïjp feer rijft te repfen/ fo toa^'er geen apparentie om met
quaïijK tracteerbe / en ïjem tot25o?bo?g / 23ebeeen een groot Éeger tocberom te neeren om ^immege»
en baer omtcent fferftte/ fo ïjeeft fïjn^rceïïentie een te toiïïen ftomen ontfetten / ooft toa£ ÖP boo? €ö?b»
beeï boïïi^ bat ïjp baer meer meenbe mcbeban oaen te fiiaen i^upgeng bit een langen tijb binnen i^imme*
nemen/ gecommanbeert baertebïijben/ ombenbp* gen gefetenöabbe/ en numetrantfoen beeïofï toa^/
aub tegen te flaen / en ïjebbenbe ben ^agifïraet becfet ban aïïe geïegentöcpb ber ^tab toeï geinfo?meert/
en bcn<£ommiflari£ 3fan be©o^ ineberom in 5jjnen ooft toaren be mcefïe fo?ccn be£©panb£ upt<6eïber*
ouben fïaet gefleït aï«S 23aiïïiu ban ^uïfïer ?Cmbaeïjt / ïanb bertroeften : &o toert ban goet gebonben bn
en bat be <6?abe oBeojgiug Cberïjarb ban ^oïm^ Coï* boo?gaenbe öefoïutie te bïijben J fuïft^ $ fijn €rcef*
boHs
ïoneï ban ïjet Eeeutofe regiment met aïïe beïjoo?ïij* ïentie ben 14 <$ctob?# met 3tjnen 3legec/ gefcöut en
ban
Mont* fte en genoegfame boo?raeb öet Commanbement aï* ^munitie ban <0o?loge tot (^ofïcröoït omtrent J^im^
baer geïaten toerbe/ i$ 5ijnCrceïïentiemetaïïebere* megen geftomen / aïtoaer öem <®?abe JDiffjeïm ban
I
l^af*
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$affau met acftt ©enbeïen ©?iefcöc foïbatcn mebe
liet binben / jijn <£rceïlentie öeefi tetfïont De pïaetfc
toefen befïcïjtigcn / baer men De 25?ugge foube leggen /
enüe quartieren geracmt. 3^ieban be^taö riepen/
toat al beCrommeïen inbe2I5ctutoc boen fouben of
fp be JBoïf toiïben jagen / öebben ooft na be Hupte*
ren en©aetboïft gefcljoten/ en tegen ben aboub ïjeu*
ben fp baoj 't «0o?ïog-fcöip ban fan 3lamb?ccfy£ /
bat boo? be Jbtab ïag een tocpnig ïjogec ban Hen*
neppe&amec (baer men in 't ïeggen ban be fcïjcep£b?ugge toa£) gefcöoten / eneenen&ootfgefelgeraeftt/
Öet been af / fa bat 'er toepnig apparentie ban ïe*
ben toag / Rebben ooft biïe of bier fcljoten na be
Stugge gebaen / en bte upt be ^cöanfe ban ftnob*
fenburg feïjoten tocberom bapper in be Ibtab / ban
obermit^ïjetgetoeïbigfcljietcn uptbcc ^taböeeftmcn
be fcjjeep£ - brugge toat ïeegec gelept / boeïj aïfo be
tëebier baer toijber toa£ / en men niet fcfyunten ge*
noeg öabbe/ ftonbe men bie afêboenietboïmaften bat
ïjet ïeger baer ober ftonbe paffcren / ban be£ anbe*
ren baeg£ b?oegö ftonbe men baer met toagsn en pacc*
ben ober crjbcn / en pafleerben ïjet Regiment ban
<0?abe f ö&P£ banBaflau met acïjt ©enbeïen/ ö«
Öegiment ban be ^cïjótten met 10 ©enbeïen / öet
Regiment ban ïjet .fèoojöec quartiec met 7 ©enbeïen /
get Regiment ban be «Snaclfrfjc met 16 ©enbeïen/
't Regiment ban Hptcertjt met 8 ©enbeïen / ïjet föegi*
ment ban©?ief!anb met 8 ©enbeïen/ öetföcgiment
ban ^eberobe met 8 ©enbeïen / en öet föegimcnt ban
Eeïanbmet 7 ©enbeïen / ennocö i7©aeiibeïenfiiip*
teren/ en oberbe ïfttbiece sijnbe/ treeften acïjter be
&tab in be baïepe / en fïcïfenbc öen in fïag-ojbje / lyitV
tien tjen baer tot ben abonb toe / en op ben abónb qua
mien toeber tot be brugge ; bcfen bag bebe fijn vörceï*
ïentie be Jbtab op epflTrfjen : 33an gaben booj anttooo?t
bat fp meerber madjt fien toiïben/ hopman Snater
Debe fijn <£rceïïentie gocaen oagöfeggen / ten feïben
Dage arribeerben in ïjet Heger aïïe ïjet gefrfjut / en
öerefïcrcnöe feïjepen met Ammunitie. <ï£p ben 170e*
Sreep men bc quartieren / en toerbe meefï aïïe ïjet $aec*
öe-boïft geïogeert op ben ^arbe boben be &tab aen ïjet
<®pt I baer een Stugge ober ïag / boben be £>tab
ïagen be^ojïogfcöepenban^gtabcntoaettmct ette*
ïijfte gjacöteh en ponten / om 't boïft aïbaer ïeg=
genbebpongebaï in be^etutoc te nonnen ïjeïpcn/ be*
fen bag toerbe
Capitepn töoïïe
gefcöoten/
baer 3ö'n
roufteïofe
en onboo?ficjtige
fïoutfjepb
feïf oojfafte
af
toag, &rjn€rceïïentieïag feïf op ben ï^oenber berg/
met 't mcefïenbeeï ban 't Hegec I men raembe be
5ö?effc te frieten aen be l|ocnbec-poa#e / en ban baer
na ben öoeft ban 't toater toe/ toefmbe be Boojtoofï-jgöe ban be £>tab/ en boo2t^ ban ben ïjfleft af
tot ben Happen toen toe aïïe^onber ïjet©aïït-öof/
èe rebene toaerom be 25atterrje aïïjier beeaemt toer*
be / toaö / fo om bat be Jouuren niet gebult toa^/
aï£ ooft om bat be öibiere fa ïeeg tóaö / bat men
ban ben öoeft toren/ fïaenbc in 't noojtoofïenban be
iètab / aen be Öibiere fijbe / en baer bupten om b?oog
ï*oet£ moc^t gaen/ niet aïïeentot ben -Happen toren
toe / maar ooft tot be fóaepe toe / in be 35etutoe fouben
flaen s flncftcn / en in be <©pe ^ (ïucften / en op ben
ï^oenbeeberg
fouben 3 ©eïtfïücften
fïanfteren /faengocben
't ge>
fcïjutacnbcanocc^joc/
bè folbatenïjabben
Couragie batfe opanberïjaïbeiibag tijb^ befenlteatr
aï^ boe öaöbcn befeïjanfï/ batmenbooj bén©panb/
nictöabbe tebjeefen/ enbemeenbenin eenbagof ttoee
ftetgefcljutte'pïanten:
meenbc ©erbiigote
bie mmii be<©?abetoa^ bien
baernacïjt
loopaerbcrtbinnert
fenben / ban fp toerben t'famen te rugge geöjebén.
Eijn a^rceïïentie bzot nac^t en bag grote onuutfpje*
(ii}7.#fteïpenarbepb / ïjebbenbebe^ temeer moepte/ obér^
mit£ be fieftte ban be $%tett ban jfamar^. $frt &■
feïjut gefïeït 5ijnöe ïjeeft 3ijn €rcefientie Hm ao toeber*
om een trompetter aen be£>ta& gefortben / die&|agt
tooo? anttooojbe bat men <0fïagier^ foube fenben/
en fp/fouben
^tab toeöeebaercenigein't
ben
en fontupt
jijn'erCreeïïentie
binnen / 3tegerfen*
be i|eeren
banlfêepner^toijft/ ^Pfoo?/ enCapitepn25crnarb/

^n upt 'cc &tab quamcu/ ben ©aenb?agec ban bert
If ecce (6ouberncur oBeïepn / ben ïuptenant ban
Snater met een Üact$ -bertoant c enaemt ^jonft?
ïjo?(i/ be^oebec ban ben genen bie ïjet ïjup^fteribaec
#1 €rceïïcntie te ^ofïccfjoït op geïogeert toag / in
5ijn ïebcn toe te beljaren plag/ cnbaec ftomenbe/ fep
oen I geen ïafï te ïjebben / om te ïjanbrïcn of pet te tcac*
tecen / en fp?aften ïjoog / bat fp eehi bobbeïe ^»tab
Öabben / fpijt / fpaben en fcïjüppm / met getoiïïig
boïft^ genoeg om fjen tebccfïecften / bat ïjrn fecour|
boo? ïjanben / en na bp toa^ / bog ïjabben 't toiïïen
ïjocen toat 51JU ^rceïïehtïe begeerbe/ fc. ^ijn <£rceïïentie ïjeeft ben €compctter / toeber na be £>taö
gefonöen / bat fp pcmant met ïaft om te ïjanbeïen fou*
oen uvt-fe^ieken
'l bie bjacïjt
tot anttooo?ten oat
ben/
men fouDefoïjaef
bat f?menmeen*
tot
! niet tracteren/
morgen toe bertoebert foube / bat I)ct fa ïjaefï niet te
boen toa£/ en fqibc bateenigcfepöcnbat men toeï 7
jaren baer upt gctoeefïtoa^/ bat men nocö toeï cenia
Se bagen baer upt Öïtjben fouben. £>ijn ^rceïïcntie bit
quaïijft nemeube / ïjeeft tecjïont be <®ftagicr£ toe*
bcrom na be IbtaD gefonben / en be juuc toebetoni
ontboben / ïjet feïjeen fp niet anberj? focuten ban ter^
gibecfatie en biïaeperu/'ïjenbetroutoenbcbat fp ont*
fet
toojben
/'aïïeen^immegc
be boo?ïeocn
nachten
ïjab*
ben fouben
oit/ ban
bc45(iabe
teeftcneri
u bier
gebaeri / 3ijn €reeïlentie toa^banmeeningebe^ mo^
gen^ b?oeg öetgefcïjutbanbeSDatccpcteboen fpeïen.
Oaeg^ te boren quam benïïaeb ban.State metföo*
ba / en föamminga in 't Hcger bu 3ijn <£rceïïcntic/
be feeere ban Ulepnber^toijft / ^octo?©oct/ enöe^
ne^ banberlfia/ toarên baer te boren geftomen/ oie
ban (Cieït/ 2Sommeï/<6o?cum/ ïjabben baer ooft ïja^
re <0ebeputeerbè / ben Crefocier en $en!lonac# <Subenbarnebeït ban^otterbam toaren baer webz gefto*
men / befgeïijft^ toaren baer ooft geftamen SJacob
Mu&$ I en be 23urgemcefïer be ©jie^ ban toegen
oit ban^o?bjecïjt; W$ nu oie ban ^immegen ban
©erbuqo niet bernamen/ en faoen bat Jet met 5ijn
(ïErceïïentie ernjï toa^ omïjetgefcijütte boeri fpeïen/
en öaer ïjuofenen.^tabte beberben/ fofonbert fp be^
anberen baegg toefenbe ben 21 <©ctob?i^ anberê<0e*
beputeerbe/ baer onber ben 23urgemeef!er ©ïaming
toa^/ en toert oberftomenfobeïebe foïbaten aenginft
bat fp bien namibbag met \}m bïiegenbe©acnbeï^/
fïaenbc tommeï/ bernenbeHonten/ metïjare23W
gagie upt fouben treftften / en ban toegen be 250|ge*
rpe tóécbenoba-geïebertfeftere articuïen bie fp ban 5^
rie €rceïïentie becfoeïjten / baer op fp ïjen pjefente*
renbe toaren ober te geben / eenige ban be feïbe articu*
ïen toerben ïjcnïiebcn geaccojbeert / eneenige afgcfïa*
gen/ boeïj aïfo fpbe feïbe niet abfoïuteïtjft toiïben aen;
nemen / begeecben fp noeïj eerfi een^ binnen te mo*
gen gaen / b'toeïft ïjen geaccojbeert i^ / ïjet mcefTe
baer f# ïjen tegen^ feïjenen te oppofcren / toa£ o,it men
Öen niet mebe )coi\oe toeïaten be erercitie ban be fioom*
feïicïigie/ be£ namibbacg?5 jijn be t^opïupben J>na?
teil en!3anbanI0ecrben feïf^inperfoonbp 5ijn€r*
ceïïentie geftomen / en berftïaerben bat ïjacr ben tijb
te ftojttoa^ om bien abonb upt te treeften/ berfoeften*
be baeeom bat men {jen tot be£ anberen baeg^ '^ mo|*
gen£ baer in foube ïatenbïijben/ baetbe<©oubccneüc
be #eece ban <0eïcpn bertnib£ 5|jn ftranftte feer op beoé
infifteren. ©an öeeft fifn <£rceïï. bat niet toiïïen con*;
fenteren / ban opconbitiebatmen foube toeïaten bat
men omtrent 300 mannen op öet ©aïftïjof foube ïoge*
ren/ eni£obccfuïft£ bie Compagnie ban jijn <£rceïï.
garbe / met eenigé ban öet ©aenbcï ban €auitcvn
25ö2rit£/ baer terflom ingetogen/ onber 't bïicgcnbe
©aénbel ban be45arbe ban fijn €rceïï. t'famen fïerfe
omtrent 3ooAnan / en toerben geïogeert boo^ oie uaeöt
op't©aïftïjof.
3£e articuïen bie ban toegen belfèagifïraet en23oj*
gerpe of gemepnte boo? öare (©ebeputeerbe obecge^
b^agt en berfocöt toerben/ toaren befe na-boïgenbe/
en toat baer op toerbe bergunt en öen geaccojöeert
toert / # baer beneffen^ geappofnïïeect.
€cc 1

Appö«

Het achtentwintigfte Boek.
57*

Appoftille en vergunninge.
Sijne Excellentie als Stadhouder en Capiteyn Generael des FurftendomsGelre, gefien
en gevilïteert hebbende defe articulen van wegen deMagiftraet en gemeente van Nimmegen aen de felve by hare Gedeputeerde overgebracht heeft
j
daer op van wegen de Heeren
Generale Staten der Geünieerde Provintien
geaccoi deert, en gerefol veert 't gene navolgt #
Word by fijne Excellentie goet gevonden.
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Word by zijne Excellentie infgelijken geaccordeerc, voor foveel de Wereldijke goederen ten beyden zyden noch in efïè wefende
aengaet: dan belangende de geannoteerde goederen ,lullen de felve naderhand ten beyden
zijden worden oniflagen. Maer aengaende de
Geeilelijke goedereD fal daer in worden achtervolgt het reces in den jare 1581. en andere
by de I .andlchap gemaekt , en 't gebruyk daer
op by die van Gelderland gevolge.
III.
(Foi.58;

Sijne Excellentie fal als Stadhouder 's Lands
van Gelderland van wegen de Heeren Generale Staten , de Stad van Nimmegen regeren volgens hare Privilegiën. Behoudelijk dat aengaende het ftellen van de Officiers en het ver.
nieuwen van de Magiftraet (lijnde een poindt
aen het welke de welvaringe van de Stad en
confervatie (onderling is gelegen) dat het ielve
by zijne Excellentie in de qualiteyt als voor,
fal gedaen worden. En belangende d'accyfen >
Impoften, &c. faldaerin worden gehandelt,
en fullen die van Nimmegen , hun daer in reguleren gelijk andere Steden des Furftendoms
Gelre. En dit alleen byprovilïe en gedurende
defe oorloge en fonder verminderinge van hare privilegiën.
IV.

Conditien die verfocht werden.

i|eteetfïearticuï. :
3fn ben cerfïen bat sijne €jeceïïmtie be^b ban Bint*
merjen en aïïe ingefetenen enöe 25o?geren bakbien / befet trjb
binnen of bunten ber feïber 3ijnbe / geïiebae accojberen al>
foïut en genetaeï patbon/ en bergetin&e ban aïïe fouten f
migbaben / ejeeeflén en migbmpften / aï> §tt fept ban be
rebuctieinben^are i?8?. géfcïiiet/ en boo?t£ alïeg toat
febett bet feïbet tnb tcgené be genetaïe en particuliere Hnicn
en ^Jntentien ber Staten <0enerael ban be <ï&eunieerbe
P?obintieni£gccommitteect/ fonber eenige creeptie/ toaec
ban be memorie boot» en te met bïijben fal/ atë ban faaen
lik nopt gebeurt of gefdjiet fijn/ met ejcp?e£ betbot en in^
tetbictie aen aïïe gjnfh'rierg / s&ffkiet$ / en anbete / ba»
baerafgeenbermacnof bcrboïgteooen. 9}ntoat manierenof onbec mat betitel battet 50. <&# pene bat b'^betttcöirg
gepunieett en gcfïtaft fuïïen mojben al£ petturbateut£ bari
begcmepnetufle.

II.
©at aïïc25o?geren en ingefetenen befer Jbtab / fo;<éce*
Ütlijix sü$Wtu\t\\}k I fuïïen aïbtcr gemaïntcnceit merben/
in 't boïuomen gebmpïi ban aïïe Ijace goeberen / roetenbe
en oncoecenbe / en geïjeeïpeu gere jatneert / fo in tjare goe*
beten/ en Senten, aï£ betïopen pacfjtcn ban Dien/ biebp
be <0eneeaïe Staten / Meüen / plaetfen / en patticuïiete
baet ouöet tefo|terence / bp manier ban confifcatie of anper*
fïntg / gebutenbe iicfe troubeïen 3ijn gcanuoteett of onbec 1
geïjouben■ / fonber eenige bojbete befpiemge of moïefiatien.
III
©at mitgbienbe boojfc^eben ban Bimmegen/ en aïïe
anbete baer onbet getjotenbe / ï)un fuïïen toeöerom bcge^
ben / onDer be autïjocitept en geïjoo^faemjepb ban 3ijne
Crceïïentie en ben Staten 45cneraeï befer gcunieerbe#^
bmtien / om getegeert te mo jben afë booj bate ban ïitfc tiou*
bïen / in boïuomen gebmpü ban aïïe ïjare teerjten/ pjibiïegien/ cofïumen en pjeeminentien aïgeen tnjï$en &in<
cipacï^ooftfïabbe£ futfïenbon$<0eïD2e/ fonbet boojöer
belafïïnge ban eenige <&mjfen/ Stmpofïén of ^mpofïtiim /
Dan men binnen be boojfejfeeben Jbtab befet trjb geeft / of in
Die anbete ^teben De£ ilimmeegfen nuartier£ gegeben too?*
ben*

IV.

Sijne Excellentie verftaet dat belangende de
Religie daer in agtervolgt fal worden den voet
by de generale Staten van de geünieerde Provintien genomen, en dien volgende binnen
Nimmegen geen exercitie van andere Religie
als van de Gereformeerde fal gefchieden. Behouden nochtans dat niemand in zijne confcientie fal worden gedwongen noch eenigfins
onderfogt. En belangende het ftellen van de
Magiftraten fal daer in de Refolutie van
't voorgaende poinct worden achtervolgt.

©at JoneCrceïïentie binnen Defeïbe&tab geïiebetoe te
ïaten openbate cnu^eereccitie / fomcï ban öe Catïïoïglie.
aï£ be «©etefojmeetbe 0eïigie. ^onöa' bat eenige 20o?geren/
ingefetenen / of anbere fïcï) onbertoinben fuïïcn malfeanberen
baer ban te recereïjeren / of eenig bifoïbje of fcïjanbaeï aen te
boen. <&al\ in ïjerbergen / pubïique of p?ibate plaetfen/
bien aengaenbe jegen£ ben anberen in bifpute te tteben / con*
tinuerenbe Dientïjaïben / be jegentuoojbige JBagifltaet in be
Öegetinge ber ^tab. 3W£ oofe befer en aïïe betóoningïijïte
IBajefïept^fficicten.

Wort by zijne Excellentie geaccordeert ,
behoudens dat de Borgeren willende het effedfc
van dit poinót genieten, hun fullen moeten
onthouden in Neutrale plaetfen.

©at aïïe burgeren en ingefetenen
ban Nimmegen/ fo
V.
nn of bier naermaefê gemennt 5tjn upt ber ^>tab in neutrale
of anbere plaetfen te bertteeïten / &et feïbe bjpcïijït fuïïen
mogen boen met ïjate familie/ enmeubïegoeberen/ of be
feitje aï^ ooit beonroerenöegoeberen te mogen bergopen en
alkneten I ofboenabminifïreren en gebmpïten / bpbegenc
bie ïjet öaet faïgeïieben / met b?p acceé tot bet £>tab om öa^
re faken bien aengaenbe te Dirigetcn.

VI.
Alfo de middelen in defen geroert gedeftineert zijn tot het beleyt van de Oorloge, en
kan 't felve om der confequentie niet geaccordeert worden.

^ftem/ bat beboojfcöjcben ban Nimmegen tot betaïinge
ban ïjare genten / en anbere VI.
toettige fcl)uïben boo? en na be
rebuctiegemaeht/ tik bocötenïajleber boo?fcö?eben ^taö
berbïijben moeten / fuïïen mogen ïicljten en ontfangen be
3ticenten ban begoebetenen ftoopmanfcöappen ^afjécenöe
be boo?fcïj?eben ^tab op en nebetmaert£ be ötbiere ban
IBaïe/ en bat aïïeenïp ter trjb toe / enfoïange be boo^.
fcöuïben betïopen tenten en ïafïen betaeït jrjn. VII. ©at
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VII.
Belangende de Garnifoenen,fullen dien aengaende die van Nimmegen getra&eert worden
als andere Steden der Geünieerde Provintien,
'en nochtans tot minftequetfuren van df Borgerye.

VIL

3£at 5jjne v£rceïïentie bc &tab niet faï besnaren mei
terug groot getaï ba» garnifoen/ Dan Ito? fo bed aï£ben
noob bereuffeïjen fal Cn bat met boo^uube communicatie
en betoiïïingeban be jÉeefïeren ban 25:oebecfc[)appen en
SCmptenbantocgenbec gemepnte/ en inaïïcngebaiïebaec
in geen anbet te leggen ban ©ttutfen of jScberïanbcren. ©e
todue fonbec nofï ofïafie bcr ^tab / 01: et bet feïbet 23o?gc5
ren en ingefeteucn 00 be maniere ban ïr*oïïanb met fcc\ikc
berpïicïjt.
<£ntoefïdj
onbecbiengc
[\'fuïlcn
j fogefcï)iet
en geïhTi
fuï«£ tot nocjj
ban feïfé
toegen
bc$ £lonilif;£
aïbaer
$.

VIII.

VIII.

Wort by zijne Excellentie geaccordeert ,
wel verftaende dat de vonniffen en andere

3jtcm/ bat aïïc bonuiflén / p?occburcn/ en acten bari
^ufïiceonben üBagifïract ber boojfcfacben &tab gegeben

'Aden
hier vermeit
zijn gegeven
en gefchiet
achtervolgende
des Stads
enLandts
Rechten. ,

engebacn/
tufïxï)cnbegenc
tegmtooojbigfïj'n
getocefï/
of tjunne ;3f ttc$Dicac
ïjebbcn /bic
gcabboucert/
fuïïen ban
toeer*
ben 5ijn en bïijben in nragte ban 't getoifébe.
IX.

IX.

Word by ziji

^at5ijne€itceïïentie en bc peeren Staten <6enecaeïban
ïjare 3luri£btctfe niet fuïïen gebogen cenige artcfïen / et-een^
tien of rep?efaïien / tegen£ pecfouen of goeberen ban bic ban
«Nimmegen onber 't beïifeï ban fcïjulbcn ten saf!c ban be feïue
«©encraïiteptofban ben 3futfïenbomme 43eïce / en <0racf=
feïjapEutpïjen/. gemaeftten gecontractecct gebureubc beft
trouuïen / ban geumnncn bc commercie afë b'anbere ^tebeii
be$ $imnicegfcn tmacticren.

•
■ r ■

X.
Sijn Excellentie fal byden genen daer 't behoort de goede hand feer geerne houden, ten
eyndedaer op na behoren worden gelet. Aldus gedaen in het Leger voor Nimmegen den
a i O&obris 1 59 1 . En was ondertekent ,

tJfyCattrice de Naffau.

X.

©oo?t£ meer bat Jijnc €rcetïentic gcnabcïrjït geïieben toiï*
ïcbcgocbeïjanbbaccacnteïjauben bat ben btoecrgbiju ban
be^ebcebctume/ tot mecMrj&en acijtccöceïe en bcebccflfc*
niffe ber 23ojgeren ban Nimmegen/ Érnöem en aïïc geerf*
benbanbe^beruetutoegeïegt/ macï) gefïicïjteten in aïïec
toefen gehju te boren gefïdttoojben/ en baer aïfuïuelDtjncn
cnanbecenoopmanfcïjappcn aïgin ben gare ban ttoee-en*
febentig by ben Staten <êenetaeï tot ©o?t onbee &tapcïtegt
ïiggenbe /'en ben 25o?geccn
en intooonbecen
fairn-ne*
gentoebeïjorenbe/
gcarrefïeert
/ beruogt en ban
De penningen
baer ban tot fitter bc§ ïirtjgé aengebangcn3ijn/ De boojfs.
2$o?gercn en Sfntooonberen op gebenrenbe ba$ fïonben rao»
genboïbaen/ enuetaeïttoo*ben.

Fol.?9)

Iget
6>paen0
uatttiacn
cettefit
ipt

negen.

«Brabe
WÜité
aan
ï^afTau
mert tot
if}un«
negen
U$
(Hom*
man,
leut ge «
Kelt-

%&c$ anberen bacg£ #ibe.t>oïbatenmctlf)atebïie*
genbe ©acnbefë / flacnbe /<£rammcï£ / en foanbeube
Honten tint getogen / met ïjaerbagagie/ en toecben
geconboneect tot booj be ^>tab 45?abe / men ïjeeft m be
£>tab gebonben 15 IBetaïen flucjftcn $tft§ut$ I i%
§fere/ ennocörebeïijfte Ammunitie ban $oeber en
ïtïoten/ be.5>taben 23ojgetuc bont men in eenen ar^
men flaet / bc öttufen toaren feer boojfcljoten en onteamponeert / m be rjupfen lua^ toepnïg imboeï of
rjun^-raeb / mant boa? btcn fn fo ïang fonber nersnge /
feoop-öanbel / en acherbott gefeten ïjabben / fo ïtafr
ben fpboo? noob rjaren befïen rjtto^-raeb/ enbebben
berUogt en berteert / en berïiïaerbe bc .ïBagifiraet
feïf^ bat geburenbc bat men op 3ticent maeftt baren/ ober be^ 000 bebben/ fomifobanuut ber ^tab
gefonben en brcliogt ujareu boa? ben noob en armoede /
mant een maïber doggen baer De acïjtien aïöaer ccjï uft
mahen / ï)abbe aïbaer gegaHïi'cn m fcoap ^ 4 gitïöen.
<5?abe^rjtïip^ ban J^afTau i^ aïban; tot €o;\iiuan
beur gefteït / en in $rjn abfeutie ©om / boo?ts $#$ lx r
ingeïcutóCompagnien/
' &i
fïeï / ïijnben en ^pfïjn /a^^eïjaef/
^>ijn ^naöc föa&iec'
ban £|o!)enio
toa^benii <&ctobn$ b?ocgmeDein bet 3£cger geï;a
men / en mebe omtrent öet trartaet getoccfi
^ctïicïjaem ban ben ^berfïen jJBatten ^d}cnïi/
toa^ ban bie ban Nimmegen gcliicrenbccït / en fijn
ïjooft op ^>int Hlntïjoni^ poost gcfldt : bocï) be
B3arflui£ ban Barrafaon ^tabïjowbcr ban OMbcrïanb aenbe^ïtoning^ ^ijbe %m Ijetljaefï bocberomaf

nemen / en tyt ftooft met be gttartieren in een fcifï
bn ben anberen leggen/ en in ten iCocen bcmaren; tgec»aï^ nu be Mab ban ben i)?incc j^auritiu^ ingenomen {taem
toa^/
toeibcïjctfeïbe
^"c°cf
ten pompe
in begrote ïicöaemfeer
Ueüit boo? öeedrjucti
ben ïjogen tnetgro*
^lutaer nen
begraben/ inbctoB^af ban een feertog ban <Ê5eïDei^ ^ften
fijnen g»cöen"
ban .i&aflamnet
ïanb:
%bc\ Ibcn^ince
en ^berfïenJïSattritiu^
en l^apitetnien
ïjet ïijïi boïgenDe
thjee
engeïenbenbe j bitbobeïieïjaemgefduebe meccberccr/3!aren
aïöïjetöobeücïjaembanben berrabcr iloeïanb 3!o?ïi / JJJ?
'tbcïït na ïjet innemen ban <Debentet opgegraben / j$im,
en aen een gaïge geöaugen tuerbe / fo top boren ber* m^ea
Ijacïtbebbeu. *
^'
^cn25€)rtoI:^fijnbe öaben ban Staten/ ncf^ en'
röe n ban
feu^
be <$ebcputee
<6eïöcrïan
. ^oD'anö
Hptrecïjt/
©2ïefianbe
€^ber-f
ffd/ b3ijn/ Cjccelïen^
tie <©u:abe pgmpP ban Üoïienïo / 3©üljeïm en $$Si ©«aer»
ïtp£ ban kaffan / en aïïc ïióloncïïcn in be bergabcrin !Jfafn8e
ge
üwf men
met öen
Ueger boen
/ cu toöo?t^
mtn
ter 'geteefi
hanbta /neusen
foabeboo?t£
/ bebau
öjtcfïaub
en iDber
HTfd / Ijiditu feer iuflatttelijÊ acn om op Riteen* •*•*&«
mijfi / anbere op '^ ï)crtogeubofdj / ban bc 03?abe ^°
obecmit£ bat' bol boïlt^ ïag toerbe niet bermaent. fonöe/
tioeberben / ooït toerbe mentie gemaeïit ban &k to0?J
benfed en ^oï/ ban op ^tecnnJijïi mecbe fecrljartSS
met faftiQit piopoofien gebjongen / ban 31311 Olrceï èarmeii
ïentic óp?abcn ban ï|ol}eii:a / JDiïïcm en $bilip$ Jjb°m
batï ^ajTatt / 23?cbcK»be / f ama / 25aïfouc en m- ^fn'
bett lirtjg^-oberften bic in bc bergabermge toaren jrg3cij
€ ec 4

tp?a* l8^?-

aï upt
57* fpjaften
en fttanften

Het Achtenrwintigfte Bock,

eenen tnonöe bat fp beeïe fielten
öabben/ en bat'er meeefouben toer*
ben/ en bat öet ïeger feergeftoaftttoag/ bat'etniet
gecaöen toa£ eenige belegeringen meet te beginnen
ömgeenfcbanbetebeöaïen/ epnteïijft toerbe gecefoï;
beert bat men öet boïft in ©arnifoen leggen foube /
boel) bic ban Uitrecbt / ©ber-§ftel en ©jiefïanb fyek
ben öen feer guaïijft / meenben men fouöe nocö toeï tnat
upt- reebten nonnen / öetoijïe be bjeefe onber be bpan*
ben toaü / boeïj be rebenen en meefte fïemmen koetben
be getoicbtigfïe gebonöcn / en bïeef aïfo gecefoïbeert
ö'toeïft fonberïinge ooft baerom öacr bp Weef/ ober*
mitp be fïeftte ban Den Slöbocact ban ^óïïanb / aïfo in
öefe tjjD niet befonbet£ ter banb toert genomen fonber
3tjnabbij£.

winnen van overwonnen te wefen van fodanïgen perfonagie. Ik bidde U E. hem dat te feggen met mijne
feer affeótieufe recommandatie.
Ik bidde UE. mijne geaffeótioneerde recommandatien te doen in de goede gratie van
mijn Heere de Grave van Hohenlo.
Uwe geaffedtioneerde
Dienaer
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"®it fcbjtjbenöe quant mp in ben fin / bat in be 5}a* Dto,
ren 15-74. en *W ©eröugo toefcnbe<©ouberneuctjan JecSa
^acrlem en 3Jonftec 3£irft &onop OBoubecneur ban öet nince
«^ootöerquartier/ b'occafic altemet^ biel bat fp ake; ^V
Sfaerbicöt on 't obergaen ban
met^ aen ben anberen fchjeben/ fo ter fafte ban toiffclin^ &p ^
^immegen.
gebangebangenen/ aï^oeftter oo?fafte ban Ut aebaii; ^J"
geu/ «©?abeban25offu/ tot ^00^1 gebangen fitten ièont
NIeVMegen
Is
anno
VlIfentaChttCh
gereVoLteerc
be/ en ban benïfeere ban&.^Iöegonbefittcnöe tot aen 1
en bil slln EXCeLLentle tot de Vnl« gebraCht en Uptcecïjtop't fóafïeeIB?eöcnbo|g gebangen onber bc JJJJJ
^pangiaci-ben/ ban toeft fcb?rjben / ift b«nr eenigS
gekeert.
becöaeï maften faï/ ïjoe toeï bet bier ter pïaetfefo niet te goaeJ
pa^ # ftomenbe / aïj lange booL: bp jijnbe / maer moet #™
2Sp een anbet i$ bit *$mbi{$t gemaeftt op bier
tot bermaeft ban ben Hefer baer toat ban betïjaïcn / be 53
fïeben en 't fojt ® eïföijï.
toijïe tft öet qp bebootgetoecbe blaten bebbe booj bu te^t
ZVtphen, DeVenter, DeLfzIeL , HVLft end' gegaen. ^pïupben fcejcgenöen ben anbecen aïtemet ccni
NIeVMegen
met groter beïeeftbepb / maer bet gebeurbe ooit fom* m li\
tijb$
bat 'er aïtemet^ centge fcïjamperbepb / bttterïjepb
heeft slln eXCeLLentle aLLe op een Iaer Ver- en bertoijt
onbet gemengt toa£ / immer J ©eröugo ^0*
Cregen.
nop bertorjtcnDe bat i)P eenigesijne Jaoïöaten ük qe*
bangen
fatcn bp ben $?obooft guaïijft getraeteert ïjab*
#tancop£ ©eröugo ftffêccf ben 2? ^ctob^aenbie be/ en babfe
tetoaterenteb^obegefet/ bet toeïft bp
ban Mi nmegen befen naboïgenöen uuef.
fcb?eefbatbem/ bie een €belmantoa^/ nietboegbe/
en meeranber^/ bi^op^onop anttooo^öenöe met
"Ü Dele Eerentfefte , Eerbare gunftige vrienden » bcïefcbamperïjepo/ fo fent
benban •*-*
bP Ö«n ooft een Catcchjf:
Ik hebbe verftaen van de Officieren en Solda3?ran>
ten die fijne Hoogheyd de Hertoge van Parma in mii^ en ®efïament in^paen^ / oberrcï)?tjbenbe öem
baec beneffen^ / batbbbacrinïefenöe / sijn faïigbepb
Secötw y L ftad geftelt haddeom die totlConinglijke Ma
binöen
foube / en toijfï aen öet mi^bjupft ban be afgo*
go / aen jefteyts dienfte te bewaren , en iet fonders alhier aenberrjebec^ap
ifïen/ enbiecgeïijftemeer. ©eröugo bit
ö£ i ia» gekomen, het devoir het welk gyluyden neffens haer
Qtfifcact
gualijft nemenbe / ftot met fijne boeften / fcb?ijft bat bp
Dec
gedaen hebben, of 't nu wel u-lieden de Stad in Die ben Uinberen fonbe teïeeren geben/
bP toa^ een
handen van fijne Majefteyts wederpartye gelevert hebben, isdefelve nochtans ook feer onbetamelijken te man en toifï boe ÖP a$ een €ï)?ifien betjcojöe te ïeben /
menen.
houden de penningen foby uwer-lieden beruften tot fent öem in pïaetfe ban bien een ^ieft of ÜLancie / en be*=
de onderhoudinge der voorfebreven Soldaten en haer- roept öem te ftomen tuffcöen De2Sebertoijft en^dïft*
luyder fervice. Daerora begeren , u - lieden die maer te paerbe of te boete man tegen man / of geïijft
voorfienige willen doen, dat fodanige penningen na getaï tegen geïijft getaï bp bcnïiebcn te ffeïlen / 't feïbe /
gebeur h?erluyden nagevoert en invlyteterhand ge- en ben bacb binnen öemaenb tot fïjnefteure/ $c. ^>os
ftelt worden, om daer door te vermyden wyder la- nop/ be aiancie of peft ontfangen ö^bbenbe/ fenö
fteringe en calamnie die u-lieden daer uyt wert ïjem eenen ïebenbigen €feï / en fcMft toeberom bat bP
volgen , defes my tot u- lieden veruende bevele fijnen b^tefomfangen beeft/ en öatbpte b:eöen i$l
de felve in de befcherminge des Almachtigen. Daïaten
binben
tuffcöen
^ïft*
maer te/ tot
toeïften
epnbe
/ fcfeijftbeip23cbcrtoijft'
/ aïfo gp banen #ae»*
tum Grave denz^ Odobris 1591. leeger ftont, u- Öem
1 ieder goetgunftige vriend , en was onderteekent ben onboo^fien3Öt/ fofcnbc iftu eenen febonen <£fü/
FrancojsdeVerdugo, noch ftont beneden ter fijden aen (bet toa£ omtrent païmfonbag) op bat gp u pjoceflïe
.f;
aldus, Ik worde bericht dat u- lieden in Spangien bebbenbe gebaen met cenen bouten €fe\ / op $aïmfon* ..-.»
willen fchicken om uweexcufetedoenvan dat men bag cenige païm-taeften op nemen mooeïjt/ en op ee?
u- lieden niet heeft gefecoureert en gcaffifteert , nen ïebenbigen <£feï rijben in tepften ban be treffeïpe
dat in fuiken gevalle de Ambaffadeur gedachtig fy , bictorien/ bie gp in bit quartier beftomen bebt. IEp
en weet ook wel dat ik u-lieden wel eer gelegender gcbenftt (fept &p] bat ift t'anbecen trjöen ban eenen fan*
tijde en vroeg genoeg mijnen perfoon, en alles wat tafhjïien geefï geboon tybbe / bit foube gepjofetcert
bebben / bat aïïe bê ièpangiaerben bit ben in btft
in mijne macht is geweeft geprefenteert hebbe ,* en (©omogen fuïïen
gebonden tjtbbm! aïïe toeï op eenen
dat gy'twas,
felve opentlijk gerefufeerc hebben. D'op- <ttftï na spangien fuïïen mogen
fchrift
rijben / $c. ©ooit
Edele Eerentfefte Eerbare mijne gunftige vrienden , Borgemeefteren , Schepenen en Raed fept bp/ bat ÖP b?oebe i$/ bat ÖP be boeften bit hp
der Stad Nimmegen.
Öem gefonben mft I fo ïïefniet ïjeeft / aï£ ÖP toeï boet
5ijneaancie of J^iefte/ bieöPom3ijnent toiïïe betoa^
$p tytft nocö eenen blief gefcöjeben aen bendeere ren faï. <ên berfeftertöcm/ fobegjnquifïtte öem toe
S>egnoban^o?t/ met3Dncpgenbanö/ bate ban ia ïietsijnefaligöepttefoeften/ ÖP foube beter baa-tn ben
atleenc bit naboïgenöe eptract ijebbe nonnen beftomen / toccö binben/ aïéöpinsijnefieft/ fc. ©eröugo ber*
gramt ban befefpotterpe/ fcïujjft toeberom/ bat ÖP
gctcanflateert upt be ff rancopfe fpjafte.
m febjijbeng met5ijngefcöenft ontfangen ^ttftl en
©anften Ik heb verftaen dat mijn Heere de Grave Maurits , Vaï (fclMft bp in ^paenó feggen de talMano tal dabat
felben luft heefr om met my te ilaen. Indien ik de bequaem- do, bat i^fuïftenbanöfüïftcn gifte/ gpöebtmp boe*
ften
ban
utoe
Confffrorie
gefonben
/ en nu eene rjan
SSte heyd hadde » ik belove u » dat ik hetn niet weygeren
fcegno foude: Want al viel het ongeluk fchoon aen mijn fijde, utoe^ebicanten/ en fobanig fuïïen toefen utoe p?o*
ban
ik foude evenwel niet komen miflèn , deeere te ee- pïjecien afê 5Ön utoe ^opöcten/ een goeöefafte iffer

*?*•
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VcrvoJo; der NedeïLinéfè Oorlogen.

'i.4c; 0at tnbtcn aïfjiec geen 4Ê5efê genoeg jijn / om be
^pangraecben uut ïjet ïanb te blagen / batfe aUe
fuïïen opfitten op utoe Confïfïocianten/ en fixh
ïen afé ban op toace<£3c$ fitten/ toant Defcn $ maec
eencnnipïjaïben.
25cïange
onfe bint
t'famenn
/ ik
nbe iju/
omfïeaec/
faï
binöen tot
23cbccto
utotMmi
toant faï mp met 4$oö£ ïjuïpc bcccpt binben / om mp
&p n te tamoen / $c. €ucn fa iu u ïjcb gefclj?cben met
geïijïte macjt / of man tegen man/ gntoiïtbatmen
banutoe taictotien bccteïïe / nabien gp fa biutoitè met
öe mijne fpottet / en fa\ feggen Dat 't feöect ih ïjicc
te ïanbe ben getoeefï/ ih mp ïjebbe betaonben btn»
nen SGmfïecbam/ afê 't ubolnbeïegectïjabbe/ ttoee
jaren öaecna ïn 't nemen ban be^iemecbp/ en ook
m 't nemen ban ben ©ijft baec gp «Benecaeï toaect /
en gp be£ nacïjtg n taoïïi taeeïiet / een bacb ban een boo^
naem ftcijg^obccfïe om b,em fó beïe te tonnen. $ebbe
baec na mp bebonben om te minnen ben 3£ijït/ en
übje fïeenteban &cöcïïinïitooube/ aï£ mijn ï^eettaan
23offu be toja&Ren paffeecbe/ en baec na totï©oj*
mee baec utoe tooïïi taecfïcopbe met ïjun ©aenbeïeri/
en gp bit aenfïenbe betoaêcbe 't Cafïecï ban $uc*
metepnbe/ gpfuïtmp toaecacïjtig toinben bat tït mp
te J©o?mec getaonbeu ïjebbe / aï£ üi mijn taoïn taec*
foo? / foo 't mp gcbenïit ik faï u utoe bictotien feggen /
b'eenefêaen ben ©iemecbiju aïreebegenoemt/ b'an=
bet afê gïjp guaemt om ben ©ijn tocberom tetoinnen
met utoe $ojïagïjfcf}cpcn / b'anbece al£ gp ïaefï toaect
tot&acb
te %ftmbtlf
b'eecfïe geïuïite
fa gp
tl anbetebie
toeet ebenamfooofbeeï
aï£ be ttoee
in ben toinb
fïoegen/ toaec fijn alle utoe bictoricn nu om be mijnen
te befpotten/ en ïjebbe nopt ïjooten feggen bat gpopt
tegeng ong ben ïjanb acn 't cappiee ïjebtgefïagènof
gebat/ enbe en ben ban utoen bjief fo feee niet be*
D?oeft / aïg on£ be oojfaue bit gp mp gegeben ïjebt om
uteanttooojben. <ütabet toijïen/ mijnïfeerc^onop/
gebe<6obu betec ïtenniffe ban 5ijn <©obïijue macïjt/
in ^aecïem ben 27 Jfottn 1 575. onbetftout/ ubjient/
tia u taecbienfïe / onbectefcent Francoys de Verdugo.
jfcocïj moet ih ïjiec taeeïjaïen ban eetten tyitf be*
toeïfte ^onop aen ©ecbugo feïjjeef I baec in ïjp een
5Cnageamme
maeat op
#ien" #/
naem/
fept bat
©ecbugo in&paenfcïj
te feggen
eenenen25etü7
en
uefïupt baec upt bat sijnen name mebe brengt 't gene
tot Öp i$l boï touJeetï)epbcn bïtteeïjepb/ en beeïjaeït
öaec op / bat bit ban ^mfïecbam sijnen €compettec /
tiieöpbaecgefonöcnöaöbe/ öabben boen op ïjangen/
ooft bat ïjp cenige 3ijnec bjpbuptec^ïjabbenboenops
Öangen / |c. baec óp maeftt Ï)P geïijuenifle ban ïjet
ombrengen bec <6^aben ban €gmont en ^oom/ban be
moojb ban jSaecben/ en meecanbcrebatïjp öem bec*
toijt/ ja toiï ïjem ooft ban ïeugen beftcaffen.
Hiec tegen feïnijft ©ctbugo tocbecomaen èonop /
en bectoijt öem ïjet ombrengen bat bic ban <6o?cum
ïjabben gebaen eenen Ccompettec en cenen Cambon;
rijn / en bat/ fept ïjp / bit fuïh^ beben boen / en toacen
geen 2ÊUtgec£/ gelijïi be gene bie utoen €compettec
beben op-ïjangen/ ï)P bectoijtöemïjet ombrengen bat
Me ban 't Boo^bec-quactiec beben be^uptfenbiebecö|onften toeebt n / en- beïangenbe ben top-buptec£
öie öp öabbe boen ïjangen/ fuïït£ / fept ïjp/ moe^t
W öoat na 't cecöt ban b'v0o?ïoge / toant be ïtoo^be /
fept ÏJP / i$ Öaten ïoon / en ïjp toeet toeï bat fuïhe boe*
ben/ mijn ^eece ben^incenretbeïjagen/ nocïjooït
Diefe foubemiïïcn boojfp:eïien/ maec nabien ïjp öe
feïbe fo feec acïjt / fo faï ïjpfe cantfoenen tot jijnen goet*
Dunnen/ boo^goetceeïjtban ©o^ïoge/ fulh^ïjpniet
macö boen / be ^oïbaten tcehftenbe foïbpe ban ben
ïtoning / bit boo? een maenb foït^ moeten ïo£ geïaten
fcüo?ben/ en bit anbec£ te boen betaïen/ $ tegen ben fïijï
ban <©o?ïoge/ en fept bat bit ïjet cec^c ongcïijK niet
1^ bat ÏJP ben halbaten boet / en bat ïjp boo^ aï*
ïen ïupben ban bccfïanbe moet önfcljulbig geïjou^
ben too?ben ban 't gene ïjp gebaen tjeeft/ mbecoemt
Ijem bat ïjp ban aïïe jijnlieben niet eenen ï)eeftboen
fïecben / noeïj bïoeb boen becgieten bupteu b'^ojïoge /
Öoetoeï ïjp ben naem boect ban 23cttï / ïjn ïaet be baeb
booj ïjem / 't ié 't bïoeb fept ïjp ban ö'acme 3£uptfen /

en be #?!efTer£ bic aen ïjaec jtjbe omoeb^agt $n / bat
to?aeribooLj<6ob coept / en nietïjer bïoeb bathp ge*
<ïoitïjeeftmethoeïenmoebe/ ïjp fc^ijft batïjpïjenöe
toaectj
epb ecban
fept/ bit
bitttti
g/ toant
Öp
i^boïb
onbeïee
ftöept
aï^ to:" ijnen
eeïjeptbjief/
/ om fept
bat
ï)P ïjem gcfept ïjabbe bat ïjp ben CDettom onïjepï acn
boet/ cnfoïjpïufï öeeftfuïï^ ïmmoiibetc ïjotenbat
ÜP ban aennemg be pjefentatie biéïjji Iht m boet / te toe*
ten / bat ïjet gene ïjp ïjem ban beebe frfeflft / namest*
ïijft bat ïjp een ïogenaec i$l bat ïjp ïjcir bat toiï feggen fö
becbe ban öem 5ijn cappiee ïanft i?s n geïper magt /
t5ijn i^ maec toijben geMap / ïjp $ ten man / fdffijt
ïjp / een ^>oïbaet / en ftiïftg fa\ tfti hem betonen / $m
ïjem be eece toiï boen/ bat ïjp ïjcin macö binDcn thOetjni
25cbectoijït en OTmaec / met geïijftefo beeï ^oïbateh/
of man tegen man / ïjp betfeftect öem bat ÖP niet mijtert
fa\ ïjem baec te feggen / bat ïjn ban goeö'c &oïbaten ge*
ïeect beeft / bat f tocect öp ïjem a^ vgbeïm
an met eccen/
ïjoetoeï ïjp ben rtacm ban een 23euï boect / . en faï beto^
nen bat ïjp een €beïman i$/ fuïïrê ïjpitt fïjne biiebcn
met betonfl / en bib <©ob bat ïjp ïjem betec ucnnifTe tot
geben/ ban ïjem/ bebeugt en <£bcïbom: befenb^fó'
i^ gebatcect in ^aecïcm / ben 7 ffebjuacij 1575. en fleTc
onbec / bit gene bit meec tocnfcl)t u te fien ban te fc&jj;
ben/ onbectefient Francois Verdugo. «©nbec eencit
anbecen boo^gaenben bzizf gefeïjjeben binnen &»titgt
btn z6 ^>eptembec 1 574.. onbecfeïjjijft ÖP aïbu£ / utoe
bpanbbieutoenfcljtteïjebben in 3ijue magt/ engetc*
hent Francois Verdugo.

9[ft ïj^öbc becfcïjepöen b^ieben fo bp ,f>onou aen Bcl^
bugo / aï^ bp ©ecbugo acn &ouop gefcljjcben / bit fo
boï €o?tofic en beïeeftïjcpt 3011 / a!£ beft Int en bitta
5ijn.
toiï 't ïjiec bp ïaten.
3©p^art
toilïen toebecom heecen tot önfe matetie / op <Bm
btn±<®ctQbp$/ i£bmncn<£nuïjupfcnupt<gngeïanb&fe tent
aengeïiomen /eenen Die Ijem uut-gafbooj eenen pjincc "m£eJt
upt ©ecfien / 31J11 bienaec^ fepben bat ïjp toaLs DcnKS"
:woebec ban ben iïoning ban ^ecfien / maec upt fïjiicn' tan
fCijteï en bïeea fiiïh$ niet / toant sjjnen ^ame toaé fo fcc''a
ÖpfcïfêfcïJ^cf;
Duxde Erevano,DonLazarodeMelikatz,
Grante Montanién de DeigrariaSai"
arcaNoë,.
Princeps ex Perfia. Jfp cep^be btïl 6 actOb^ ban

oBnïtïjupfennabeit ^age om 3tjn €cceïïentie/ fo Ïjp;
fepbe, tefp^cUcn/ bit ÏJP becfiont bat baec bectoagt
toecbe / en aï^ban toebecom te cugge te nomen / om
op^ambucgte cepfen/ bitfctyyft ben $eete l&octoz
fcanöjlöaeïfon/ aen ben ^eece "^bböcaet ban ^oï*
Uub I be ïKcccn ^ucgcmeefïeccn ban ^aecïem ïjeb*
beu bt ^ttvt 3rïot# toan ^cöotccbofcö fone ban beri
23ucgcmee|ïcc «©eccit 3©iïïemf5.ban £>cljotecbofcïj/
namaeÏ5Söacbo2binaci^ïnbeni?obc ^jobintiacï ban
Ifoïïanb/ bïcecnirrert tijb ïang tot Confïantinopeïen
getooontïjabbe/ cnecbacentoa^in beefc^epbe talm f
ecpjcfTeïaft gegeben om ïjem bpbefen gepjetenbeecbert
%$UKt tt ïaten binben / en ïjem ban aïïe£ te onbecbja*
gen / gelijk ïjp gebaen ïjeeft / en om btfe$ betec te ba**
fïaen/ faï ifefjiec fijn epgen bncf fïelïen bit ïjp aen be
25ucgemeefïecen baec ban i^ fcïjjijbenbe.

U Heeren
Erfame voorfienige feer difcrete Heeren. Mijii ^.^
■*-'
nakomende
— e CJL. exprefle bevele» hebbanöc
il< my op giller avond met deBurgemeefter Tomas^c^
Tomafz, en Meefter Egbert ö E. Gecommitteerde^^
laten vinden , by defen geprétendeerden Broeder des ^cöo*
Konings van Perfia , den welken ik terftont gemerkt tetboftb
hebbe , te fpreken een wey nig f taliaens* en dat niet feer "°PeRÖ*
goet , en ganfchelijk van Spaens vermengt, recht als j^mn*
doen de flaven die op de Turkfe Galleyen fitten : niet itetite
tegenftaende fegt hy dat hy noch in Icalien noch in p«n«
Spangien geweeft is: Waer over ik my verwonderende gc",ïa/
hoe het mogelik was dat hy de fpraken konde , gaf mijn Die fient
voorantwoorde. Sper at e , willende irifereren met dit000? te$
Spaens geitalianifeert woort , moogt gy verbeyden gy J^Jig
fulthet wel vernemen. En hielt hem voort geheel ach- 6?otbec
ter,weynig antwoordende op de propooften die ik hem ban
voorwierp tot dat wy aen tafel gekomen zijnde , en een Jj^af.
weynigdoorden wijn verwarmt, foik vermoede, hy
watliberaelder begoft te werden in het fpreken.
Seyde

5$o

Het achtentwintigfte Boek.

Seyde onder andere dat hy was een broeder van den
Koning van Perfia , altans regerende > dat hy acht Jaren
gecommandeert hadde over tweehondert duyfent
peerden tegens de Turken. Dathydaer na gevangen
zijnde van haer tot Conftantinopolen gebragt foude
.geweeftzijn,endaer tweejaren gevangen gebleven te
hebben, en dat hyrneer dan een Jaer geleden vandaer
"na Polen gereyft was , fo dat hy cot Conftantinopolen
foude moeten gevangen geweeft fijn , op de fëlve tijd
als ik daei was, het (oude mijn wel vreemt geven dat ik
daer zijnde van aliodanige gevangen als is de Broeder
VAn den Koningvan Perfia n iet gehoort foude hebben ,
temeer overmits (gevraegt lijnde hoe hem de Turken
traineerden , wefende haer lo groten vyand) hy my
antwoorde , dat fy hem feer grote eere bewelen , en dat
hy alle dage door Conftantinopolen met een koetfe
hadde gereden , geaccompangeert met wel hondert
Tui ken , en dat hy goed acces hadde by den groten
Turk,en gewoon wa> alle dagen by hem te komen, uferendemethemdeTurkfetale, die hyfeydealdaer geleert te hebben : Het welke alle niet veel fluyt ; want in
den eerften fo is't in Conftantinopolen geen gebruyk ,
dat mans perfonen door de Stad met Koetfen rijden:
ten tweeden heeft niemand groot acces tot den groten
Turk, jade eerfteBaffa felverdiehet gantfe Rijkreg^èrt/, die ook fijn Suft^r getrout heeft, gaetnietby
hecpongeroepen, en werc feerfeldenby hem ontboden ;hoe veel te minder foude hy fijnen gevangen Vyand b> hem laten komen. Tenderdenzijn zynietgewoon een gevangen van fulker importantie achter ftraten. te laten gaen , maer ter contrarie fluy ten die in een
vatte wel !>eforgde t iren, Gevraegt of de Turken hem
gevangf n hebbende wel kenden voorde genedie hy
was; an:woorde, en fouden de Hollanders den Koning
van Spangien niet kennen ofdenHertogvanAlba?Segt
dat hy geloft is met een grote fomme geks hem van fijn
broeder uyt Perfiagefonden , het welke indien het alfo
waer, wat foude alfodanigenPrince, alshy hem fegt
te wefen gemoveert met fo kleynen en armen State
achter land te loopen , daer hy met grote pragt weder
van Conftantinopolen na Perfia hadde mogen reyfen ?
Segt dat hy van Conftantinopelen op Polen (wiens Ingeletenen hy een wreed en ftuurs volk noemt) van daer
opDantswijk, en Denemarkenzijnreyfegemaekt te
hebben , dat hy in Schotland en Engeland geweeft is ,
dat hy hare Majefteyt gelproken heeft, dewelke hy
feerprijft, dat hy uyt Engeland weder na Denemarken meenden tekeeren , maer dat hy om dat daer geen
Schepen waren, genootfaekt is geweeft hier in 't Land
(Fol.41) te komen. Dat hyte Enkhuyfen aengekomen zijnde,
en daer van de exploicten van zijnExcell. gehoort hebbende , niet heeft willen voort trecken fonder zijn
Excellentie gefien en gefproken te hebben.
Segt dat hy uyt Denemarken na Moscovien reyfen
fal,dat de Groot-vorft hem ettelijke duyfent paerden ,
by letten fal , om daer mede door Tarrarien in zijn
land te geraken.
Segt dat hy een Koning van Tartarijen fesjaren in
zijn Pallevs gevangen gehad heeft,die hem daer na ontlopen is.
Segf dat zijn Broeder de Koning van Perfia Chriften
is, en al tijts geweeft is , het welke nochtans alle de werelt bekent is , alfo niet te zijn , maer dat hy een Mahometaen is, weynig in zijn geloof verfchelende van de
Tu/ken.
Hy doet zijne gebeden voor en na den eten feggende
in Latijn , de welke in 't minfte niet ftrijden met de gebeden die men hier gebruykt.
Segt datTaurisalover acht of negen Jaren denTurk
weder benomen is geweeft, en dat zijn broeder daer
Zijn hof is houdende , daer ik ter contrarie wel wete ,
dat noch over drie Jaren als ik te Conftantinopolen
Was, de Turk daer noch meefter van was.
DatTauriswelioodag reyfen van Conftantinopolen is, daer nochtans het Turkfe Leger in drie macndendaer kan komen.
Dat in Perficn uur*werkea en kloeken zijn als hier ,

het welke ik nochtans niet gelovë) en overmits dat die
in Turkyen niet gevonden worden.
Segt dat de Turken maer beeften en ongeloovigen
zijn , en dat daerom de verrader de Koning van Sp«igien tegens haer behoorde te Oorlogen , gelijk zijn
broeder doet , en niet tegens de Chriftenen.
Segt te Marfilien en in Languedok geweeft te zijn,
alwaer ik niet weet hoe hy gekomen mag zijn, alfo hy
nochinltalien, noch inSpangien, noch in Vrankrijk
geweeft is, dan moet daer met de Galleyen geweeft fijnj
of op de Galeyen daer van hebben hooren fpreken ,
weet ook te fpreken van Mr. de Montmorency.
Sijn eenen dienaer die hem vertaelt , dunkt my een
Nederlander te zijn, fpreekt wat Italiaens, maer fo
met Spaens vermengt , dat het veel beter Spaens gefij kL
dan Italiaens, die ander feyt dat hy een Honger is>
fpreekt nochtans Hoogduy ts.
Dit is het gene mijn Heeren dat ik over tafel fittende
en met hem fprekende van hem heb konnen vernemen.
Aengaende het gevoelen dat ik van hem hebbe , gelove
vaftelijk dat hy niet en is de gene die hy hem fegt te wefen uyt het gene dat ik hier boven verhaelt hebbe, en
noch veel andere redenen die de tijd my niet toe laet
alle uyt te drucken ; maer van wat natie dat hy zy , foude ik niet konnen oordeelen, om dat ik hem zijn eygeir
tael of eenige goede tael niet hebbe horen fprekert
Hy heeft ook weieenige mijnen van een Spangiaert >
ook fo valt zijn tonge wel na het Spaens , ik hebbe opin ie dat hy op de Turkfe Galeyen gefeten heeft , alwaer
men aliodanigentprake fpreekt, en alwaer hyookgelegentheyt gehad heeft yet te vernemen van Conftantinopolen enPerficn, al-hoe-wel dat het nochtans weyfeyt. Maer
hy wat quaetsin'cfin.
heeftnig ,fluyt
dan't gene
of hemhy gedaen
is om ofgeiefroyeert
te werden
ftaetmyniettoete
dunkt
dat hy'tot
eene zijn dingen te feggeni
plomp enmyflegt
aenleyt,
enfo het
hy
'cdoetomgedefroyeerttezijn, dat het ook niet duren
fal, overmits dat het de Boeren merken ("uilen. Wy fijn
van daeg by ü< n Advocaet Barnevelc geweeft , en hébben hem die iake verhaelt, wat hy voor antwoord ge-».
geven heeft fuilen U E. uyt Meefter Egbert U E. Gecommitteerde breder en beter veiftaén.
Eerfamefeerdifcrete voorfienige Heere onfe God
Zy met U E geichreven in den Haeg met grote haeftc
defen 1 1 Oétobris 1591. lager ftont U E. ootmoedige
en dienftwillige dienaer, en ondertekent, F/oris va»
Schoterbos. 't Opfchrift was , Eerf ime voorfienige feer
difcrete Heeren , mijn Heeren den Burgemeefteren
der Stede van Haerlem, totHaerlem.

^Qctoo? #?an£ JBaeïfon fcfujjft m een anberen bnef
ban oen 8 <®ctobii$ l nopenbe oefen $eer uut $erfïen
alöu£ : ik meet cugcntïijfc niet mat ife ban i)em fcïfêijben
faï / Dan Dat men met goebe boojfigtigïjepb letten moet/
om te berfïaen b'oojfafte 3tjner aennomfte aïhjer/ en bp*
fonber
't $ mogeïp
een *e"
ge=
b?eft / om
en fo3nnniet«örcelï.
en meette infp^enen
niet te /feggen
/ ïjp Ü^ft
ïlngetfe bp ïjem Die een mepnig manft gaet / fis mem©r
proverbii AnftoteUci concave, &C

ban #ïbenbarne- ©e nw
5!oï)angetoeeft/
trfi i$ ben
beltf$nmetbefen
een grote
fteftte^eere
bebangen
&*benbcgJJJ
eerfï een jtoareftolijft gekregen Daer in men meende fo,cnf/
De<0?abebanlf
öatÖpgebïetoe
niet lange nptnfotOcïjebben
^uptfïanö /meberom
geftecetofotn*o
5ijnöe / fheitgt»
h
fcö?eefaenïjemben4^rtob#/ bat bu eenige flngu J^JJ;
liere mebicamenten upt ^uptflanb ban De rneïgebarem faetu
Srjtie ïiebe ©?oub$-nïoebet met gebragt ïjaböe / fa ban *f IJL
TerraaÏÏe^
figillata,
poïbet
aï^&•anöer^/
"^"Jf
ïjem
mebe tegift
beulen
na 3jjn
begeren pojeffntfcrbe
/ öefe fTeftte gen
m
geöuutenbeaïeerttbijïe/ en quam inöefetijöfcecciua *$**&
fijnab^
njfctepa£/
aï^ boeaïïe en
'^Eanb^faben
bijden
Directiemant
tnetbenbeïept/
men meenbe/
foljp J^S
toiecö.
gefont getoeefi Ijabbe / bat men nocö pet merheïp^ bp
Der ïjanb foube in ï)et tnetu gefïeït ïjebben tegen ben bp*
anb / tot berboïginge ban De bictorien / be wijle $arma
na ^annrijlt fo men berfïont fclierïijït mofl bertreeften.
3©ant

Vervolg der Nederlandfê Oorlogen.
i ©e
*ja£
S
tBöft
ciü-«n
toen.

j©ant men ftabbe nocï) beefc&epben aenfïagen m
^ Öooft/ Die baer boos/ en ooft om Dat men beel fieft
boïftöaobe, aefttee üïebcn. ^e«52abeban^oï)enÏQ
font ooft ten feïben tijbe aen ben boojfcïjieben ïfeerc ban
<0ïbenbarnebeït fefteren b?ief/ bieï)pfcï)2eef batïjem
Wen morgen geïebert toa£ / ban toegen öen ïf cttoge
ban 23cperen 25ifTcDop ban aiubift I en fcï)?eef ï)em
baer beneffen^/ op Dat t'abonöof mojgen tip eenïgc
nietgepjefumeett toetbe al of tufftfjenben feïben ïgcit
tog enïjem eenige fonbeclinge cojrêfponDentie toojDen
onöecïiouöen
Den oo£fp?onft fotoacrupt
fuift fdfêö'bcn
toa.S
geöaen //namentïpDat
Ï)P oriïanrin
3Npt£*
ïanb tot betrigtinge eenige 5ijnöer particuliere affai;
ren gecepfl toa£ nal©urt£bueg/ aïDaer onDer anöere aengetroffen IjaDDe Den booifcl^cben Hertog ban
SScpercn / Detocïfte tot ttoee of D^iemael met ïjem m
pjopoofï geftomen sgnbe/ berftïaecbe De grote ïufï Die
&p fjaDöc te fien öataSonne/ 25etft/ en anDere^te*
öen op öen èijnfïroom gelegen/ toeöerom onber ben
Mjïit geb?agt/ en ooft boojtaen geïtjft anbere föprfïcöcn / mogten getracteert toerben / infgeïijft£ bat
ï)P goeöe naunnrfeïjap met öefe 3LanDen begeerDe te
onDecïjouDen. ©aer- en- boben ooft Dat ïjp eene acte
ïjaDöe bp Den hertog ban $arma onöerteftent / Die
i)\) gem ooft ten feïben tijDeïjaDDe bcr toont / baer bp
@amut beloof öe be J>paenfe gatnffoenen upt öe boo2/3.
£>teöen toeg te nemen/ foberreDefe&anDen ban ge*
ïtjften beloof ben / bat men op öe feïbe ^teöen bp entree
jmfen toeöerom niet fouöen attenteren. J©aec op De
bóojf5. <J5iabe afé boe gcanttoooit ÏjaDöe / bat fo betre
Stjtie fteurbojfïeïijftc <6cnabc totbebö2beringe ber boo^*
fcfneocn fakm / eenige oMinten aen 5tjne <£rceïïcntie

"öen peeren
af-beerbigen
en öaec
in 3ijne Staten
ïjuïpe en ïjcttoacrt£
aööjeffe foube
acïjten ban\oiltiel
nobe
te ïjebben / (ju in fnïften gebaïïe baer in geerne fonbe ï)el*
pen ïjetbefïe Dom.
3£en 1 5 Octofyté 1591. $ be @au$ <0?ego?ü$ be
14- ban bien name gefïojben / ennasjjnenöooö fïonö
i*n«f- öen #au£ fïoeï fïiïïe iy öagen/ öaer 5tjn fcïfêtjberg /
öiefeggen Dat menuet öaerboo?ï)ieït/ Dat Defe$au£
nopt eenige b:ou perfoon beftent ïjaöbe / boeïj poer
mag öaer af fo beïe geïoben afé ïjem goet öunftt / bp be*
<3?cte fen$au£ttjbtaa$ tot föomen eenfeer ejtote öictte'ban
ficCn föoo?n f f° öattec becïe öan jonger fïutbcn / en aïfo
pbefe^ *n De ©afïenbe Dierte feer toenam/ toecDe toegelaten
9m
Dat De gemeenen man bïeefcï) in De bafïen moeïjten
9b to» eten/ baer op boïgöe fo groten fieefte bat binnen ï$o=
S*n
e°' men
ban 60000.
^ugufïopo.
tot ^lugufïo
15.91»
n 3ta»
fïo^benaïleen
toaren
gn pïaetfe
ban befen
^au^ge*/
J«- toecbe geftoren goamieg ?fintoniH^ jpacïjinetu^ Car*
ie?an^ öinaeï üan ^oïonien geboortig / iiefe toerb genaemt
onioé ^nnocentiu^ be negenbe/ öp toerbe geftoren öen »9
'Htbu
Octobji^/ oefen Pau^ öaDDc boo? ^ingenomen alle
letnp
maenö joo©o Uroonen tot öen ipeancopfen ïtrijg upt
S^ te fteeren / tot öat eenen Catboïijüen fóomng in ©?anft*
irnan. rijft fouDe gemaeftt fijn: maer ï)p ïeefbe maer ttoee
"?""' maenDen / toant ïjp fïietf op Den 20 3£ecemb?i£ De^ feh
9 B*>
m* bengaer^/ out 71 !3aren.
noemt
gn Defen ^au^ pïaetfe ïjeeft De fïoeï een maenö fïiï*
no» \t gefïaen/ en Daer toaé feer grote pattpfcöap onDer
ünJJau^
rentiu^ De dTarDinaïen / ö'een fbcïjt Öe^anÖer^fiemmeteftO'
be<>
pen/ öaer gingen ooft grote öjepgementen om/ on*
Werft.
bet Defen ttoifï fïo?ben DjieCarDinaïen binnen !5o*
©c
Catbü men/ epnteïgft fo toert Den 30 januari) Dc£ boïgcnDe
Jiacl
gaer^ 1591. öe Caröinaeï i^ppoïitu^ BïDob^anöis
nu^ tot^au^ geftoren en toeröé Cïemen^ Den 8 ge^
naemt / ïjptoa^een jfïorentiner ban geboojte / out
Sinug
46 blaren, ©efen ^ati^ toa^ Den Honing ban ^pantoete
gien feer tdegebaen/ entoa^ een ftertbpanD ban öen
Paujj
lüöning ban ©zanftnjft ^enrift öen biecöen/ Die öp
nnSË ^°02 tm fcettec beroojbeeïbe.
« «e* 3fn guïio te boren toa^ fefterc quefïie ontflaen tnf^
wmt. frfjen ben f eeee 45erarb ban ï©atmeïo ^zofl ban Éaï*
öefcöii ïanb/ en be $eere ïtareï Öooiba / Detoeïftc ï)ia' upt
tufliröen toag" ontfïacn / Dat bc boo?fcïj?eben S^ofïban Eaïïaub
b« ©2ofi binnen Ulerntjem neffen£ ben<©?ofï ban€toentego*
«aiianb Öan ban ©oo?tt «ft ben name ban bie ban #ber-gffeï/
enÊcojba.
care! aeii'beï|eetcn0aben ban Staten toaren foïïicitetenöe

feftcre pjobifïe ban^nïber en ^out / om 't feïbe te be*
freïïen bjp ben öupfe ban lÖemfeï bat bp SBebcrboibc in?
genomen toa^ / en ftomenbe in be ^aêï booj tit fóamer
ban be peeren Staten/ 31311 ïjem aïbaec be böojfs. öoo^
be beufeïfeïjapt met be ï^eere Bittté Camminga beje*
gent / en aïfo bc boojfs. i^oo:ba ècnig gefpjeft ïjabbe
met fefter perfoon / nópcubc De beïegerïnfie ban ^tecn*
toijft / en be flifte Der &tab ïf affeït / fo b?aegbe be boo?*
fenzeben ^oft IBarmelo aën^oojba na fefterc 23?ie*
ben fo dTapitepn liojnput aeii ïjem ïjabbe gefcï)?eben
boojïjct iutercipieren 5i)ne£ bncfé / Daer op I5oo?Da
anttooojbe / ï)u \nifte ban geen tyiebcn / en litt ficö
ooftboo? 3!jncgoïöen ftrttenöic ïjnomöenöaï^ bjoeg (-f0i.4ï)
niet feï)2tcftcn / ïjabbe tocï mibbeï om ooft eene te laten
maften/ öaer Den ^,?oft op repïteeerDe / Detoijïe ïjpin
fijnen tyitf mentie gemaeftt babbe en Ijem tot Den biitf
ban ïtojnput rcfereerbe / fo moft ï)p Deh blief ban öen
feïben ontfangen ïjebben / öaer iii bornput öetHanö*
feïjapban Ober -^|Teïtenï)oogfteul)aööegeIeöeert en
geinjurieert / en Dat öe gene Die 0ht tyiebeh fuppn^
meerben / en be peeren Staten (JBeneraeï niet én open*
baerben/ l)ieïtïjpbe feïbe ban geïijfter toaerbe en qua?
lirept aï0 feomput / bat |)p baerom De feïbe bjieben
boo? ben bagbjengen foube/ ïjicropïjèeft ïïoo^ba toe=
berom geanttooo:t / lj\) bjee^Dc booj 3ijne goïbe ftet=
ten niet ttie (jp be 23ocren mogt afgeftnebeït èn gefïoïen
Rebben / l)ièc booi be boojfcïj:cbcn 3©armeïo tot
toom / bertoeftt fïlnbe / ïjeeft fijnen ^oingaert ge*
togen/ baer mebe öp ïjem te ïiibe toiïöe / öoc^ öen
<^ofï ban (^toente en anDeren f ïjieïDen ïjem te rug?
ge en btkttt Dat / en tf oojba $ ï)em onttoeften /
tcrfïout baer na 1$ JBarmeïo binnen geroepen / en
3jjue piopofïtie noVienbe §et puïber en &outbatbic
ban Óbec-Üflel berfocïjteu tot p^obifïc op 't ï)up^ te
i©emfeï / onber öc£ i| iloo^ba tianfelfé ooft iii Den
ÖacD met groter ongcfmpniigïjtpö opgefïacn / en
toilbe ben ^ofi aïbaer aeriftïageu / toaer op ïit £fee*
ren öaben öenïicben beïafïen be ïiamer te rupmen /
en genïieben met iiic gare cjuefiie niet te bemóepen/
baer toa£ toat anber^ te Doen ban meerber importantie.
l©armeïo obeDieerDe öet bebei/ en ging ter damere
upt / KoojDa bïeef aïDacr binnen / 't fp upt b?efe boo^
IBarmelo / of Dat ÖP ebert-beï De quefïie berïjaeïDe.
ï|ier upt i$ een grote ttoifï tuifcïjenDe $20bintien bah
©jieflanö / Die föoojDa toiïDen boo?fïaen / en <®ber^flêïDieDen^ofï. 3©armeïo toiïöen bdojfïacri / ónt^
refen / Daer ooft De Staten ^Beneraeï meDe gemoept
fijngetoo^Den. 3&ie ban ©jiefïauö feï)?eben aen 6\t
ban <@ber-Üffèï en ooft aen De Staten (ïBeneraeï ert
boojtg aen aïïen Coïïegien / bm boomocmöcn J©ar*
meïbbooz eenen Sicarium , bat té / boo^ eene moo^be*
naer Die 'een Dagge of poingaert ö?aegt omquacö te
jDoen/ uptroepenöc/ bic ban Obcr-fffeïöitfeer qua^
Ijjft nemenöe / Ij^bben öen gemeïten i©armcïo op
eenen Daer toeupt-gefcï)2eben Sanö öag Demy^ep*
temb?i^ booj |jen befcöépöen / en ïjem copie ban De
miffibe ban Die ban ©?iefïanb aen Ijenïieben / en aen öe
Staten <6eneraeï gefcl)?eben boo?geï)ouöen / Daer op
Jp IjenïupDen foDanig btticfyt geDaen / en aïfuïft bes
toij^bertoontéeeft/ Dat fp oojDeeïDenDat fp aï^Docn
ter ttjD nocö niet en ftonben bebinben Dat ïjp in Dier fafte
pet
fouDeljebben
'ttoeïft^n
3ijnDer
êerengeDaen
niet ïjaDDe
Doen moeten
/ ïjierbeljouDeïijft
op öebben öie
ban
Obeu-üffeï aen öie ban ©?icfïanD / en ooft aen De ^ee*
ren Staten <0eneraeï gefeïjjeben / Dat fo pemanö
3©armcïo boet toiïDc IjouDen / ben feïben foub men fitj
aen 5ijn €recïïentie en Ijenuipben / tik na bc|^ibiïe^
gien
ban ben toaren
Hanbe / be^
boo?f*5. JIDarmeïo
competen*/
te töecïjterg
en nicmanb^
anberg //berbocgen
en ï)aer ftïagten infïitueren / en met beljoojïijften regtc
upt boeren/ offo ficï) 't feïbe tcboenniemant^ foube
toiïïen onberfïaen / Daer mebe ban nocï) Ut ontfcïjulbig
i^ niet boben regt bc3toaer t / en ttiz feïbe na gebeur mo*
ge gefïraft tooien. Eo begeren 3pbat ïjaer €b. alïe
aentoijfïngefofpbaer ban mocïiten ïjebbenmetbein?
fojmatien bie ïjacr<i2b. en anberen baer ban moebten
ijebben genomen/ öenïiebentoiïben oberfenbeu/ Jen*
ïupbeu berffefterenbe / fijn €rceïïentie / en fp fo onpar*
tijöeïnft
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tijöeïp in Defe faïicrr fotttrm p^oceöeren afó 51; ban confcntcnroojliinat^a^c]ctcaojöinariébteöu Di?$?o
<35oö en regt^toegen fcïjuïöig taracen te Doen / fo 511 Dat bintien toaren gebjagen/ öaer ccnigfïn^ IsaDDeii moooit niet Doen fouöen toiïlcn / mofïcn fp Den boomoem*
gen beefïreeuen
/ ' Dan aengcfïcn
ter oo:faltirban
De
erplotctcn
/ lïoeï) berfcïjepöen
fcïjulben
oen banïBatmeïo/ na De nontfrfjappen foljen Daer boojfcïjzcbcir
ban toaren getoont / en bolgcn^ Der algemepnee regten toarcnüptftaenöe / enöatccnigc ban De ^jobintien/
Jj|efnniptie / quod quilibet prefumatur innocens 6c
quote in De gebjagen
confenten
bonus, doneccontrariura probetur, bati£/ Dat een Ijauc
babbcngcfnrntert/
fotoerDe
ojbte noc'n
gcflcltniet
Datgcïjeeïijïr
befelbe
pDcrgepwfumecct toert onfcïjuïöig / cnbjoom te 5911 reftanten fouben toerben ingcbo:öcrt / op öat Ijet cre^
tot Dat Jet contrarie betoefrn toert / 0002 oufcïjuïbig Dijt ban Den 3!aube bcliouöcn / en berflerat mogt luoiïjouöcn / en fouöen ober fuïftjS ampte£ eiï eebéljaïben Den/ booujDcntocïtomcnbctijö. vijngemcrlitöatingé?
niet ontgaen mogen sijnc ontfcïjuïD op 51J11 «Sö.becfoeït balie De lïïoningban ^pangien bleef cantinuercr.be in
Öaer naöcc acn te nemen, ^acr meDe Ijcm fijn eere ge^ De pzatectie ban De Ëigcur^ / D'occaflen Ijaer ooh fa
repareert/ cnj)ate£ -tob^onöerDanen boojtaenban ïanfï£ fo meectcgen^ jjet acnfraenöc faufoenbau Den
fuïue en biergeïijlic onbccfcijulbenebiffamaticn beb^ijt 3jare 1592. fouöen pjcfcntcercn om De bpanben meet
toetben / en bïïjbcn mogen. Uien De Staten 45eneraeï af-bu2culueboen/ of fo De iïoningban ^pangien De
fcïnjbenjp in gelijken finne meDe / Dan boegen Dacr ïigeur^ bcriiet / bat aï^ Dan boojfcuer gcïjouDw mofte
&p/ DatDenboojf3. ©jofï ficljtctecïjteeecbieDet/ en toeröen / Dat ïipf sijnc geïeben fcljaben / en bcrïoren
Öat sn ïjem aïtijb beftent ;tjebben / en nocï) ter tijD etften* reputatie in Defe ïanbeu met alle magt foube tofilen
nenboo?een«2öeïman meteeren/ en een aengenaem berljalcn / en tot Dien cmiDe 51311 upttecfTe magt
fibmaet Ijaetg 3tanö£ / Daer ban fp ooïi alfo tot Die tijb tegen Defe geunieerbe Stanbcn aenïeggcn en emplope^
toejijn gebicntcretoccft / en Datjp fijne €D> ïjoogïiju ren / Dacr ober Dat De fcïbc pjobintien Ijacc ooh Uc$ te
bcöanücn.
meer/ fotereeneraï^ ta'aubcrcnbptijb^ moffen p?cj
pareren / en beerbtg fouben te toater en te Eonbe.
&mm<&em*
be
toaren
3lacr£
bcfe£
$n £föobembet
22£
pna<» taélbanbe ©ercenigöc «fècberïanben in Den Hageber* ^>o toa^ bp De pjopofitie ban ben ïïabc ban &tate
fc&e st gabert / aïtoacr beïc jaïten ban getoigte / niet alleen Den booigeflageii bat men be confenten fo ojDinacté al^ cp
*£ ve ^*act öcfec ^a«öcn > maer ban De ganfebe <£D#f n* traojDinari£ / aï|i men boo,j ben 3jace 1 592. foube blaSuSrtr Ö*Pt ten fjoogfïeu betteffenbc / berljanbelt toccöen /
gen /op bat öe£ te beter in 't bclent ban bet öojloge /
ban De al$ fijn De cecfïe en ttoecDe beranöeringe ban Den fo toeï Defenfibe aï^ offenfibc tijDeïijIi goebe o:ö?e mogt
mv&in* ^§>taet / en fauen in ©janfetijft aen Defe 3tanöen tot toecDen geflelt / Daer acn De 3tanDen ten ïjoogf ren toa^
gelegen / gelijk b'erpcricmic ban Den lopenben ^are
fóoninginne ÖabDe
/ ö'aflïfïentien
meermacï£ berfogt
SérgaV ban€ngêïanD
geïeert. «&acr toeröe ooïi goct gebonDen cc &t&
ijcema»
berfogt
te toater / fobptotDe berfeheeinge
^nöe en betoaringe ban ï)et Canaeï / aïg om Den fooning ban Eutp^en te Doen fo?tifïcercn / Dcfgelijh^ toeröe
fencf ban&pangienafbjeuuteDoen/ enïjoebetbemenupt boojgeflagenbat'ctnoDeïijKtot conferbatie ban benemu
ftragte ban ïjet tractaet Daer in geïjouöen toa£ / en eeni* ringe en trafijlie / ecnirje beranDeringe Dienbe gcöaen
geanberefaften öeegeregtigJöepD/ enb'autoriteptban en gemaent te toerben in De lijfïe ban De Conboucn en
DenltanDeaengaenDe/ mitfgaöerjS Deb?pe trafpeen aticenten / fttiï^ Dat De pïaccatcn en ïijflni tocrDen ge^
«abigatieop'ttoefïen/ öebecfogte affïfïentie in 25je* refnmeect/ ooit toerDe o?bjeberaemt tegen 't berïoop
taingebpöactj^ajefïeptupt öefeïanöcn begeert/ en m'tftuïtbanDe mnnte/ raeD en mibbeïen bootgcfïa*
op meer anöccc fahen Die ban tijDe te tijbe boojgebaïïeu gen tot bolboeninge ban eenige oubc fcïjuIDen / op öat
toaren/ en gerefumeert toeröcn / en omïjace pjinct- öe feïbe fucceffibe Betacït / en öe Eanben üp ïjaec crebtjt
palentcberigtencnberfehcrcnDat bp De boo^.^ta^
mogten bïijbai/ ooHop'tjaerïijU^onberöoubbanDeten i£ bebotert 't gene 't toeïn De feïbe geacïjt ï)cbben te BjoHtoe De ^inceffe ban ©cangien/ en ban Den <6?abe
fïrecnen tot boiberinge ban <6obeg eere /ban Den bienfï ^énbnlt jp?eberift gaten fone / mitfoaöerö Der bies
öa-gemeenc fauen/ af-bjèuu ïjaeröcrbpanben/ en De öogtctert ban Den ^jincc boo?f5. $0. |De. ban 23ouiv
conferbatie ban ben toeïftant/ piibiïcgien en geregtig* bon / ten aenfienban De grote en fonöerïinge Dienfïen
Öept ban Den HanDe / mitfgaber£ ban alle gocbe tytent* bp 5ïjn boo?f5. €tceïïentie Den aianbcn geDaen / en on
fcljap /en cojrefponbentie met öate jjfèajefïept ban
anDere poinctcn / en boojbalïenDe fahen Den toeï«Engelanö/ bènï*omngban ©^anftnjfW eninbena' meer
fïanten
conferbatie ban Den 3tanDe en jjare geregagburigeïanDentcï)oabcn. ©oojt^aïfoDe HanDen goe^ ïjrpD"bcttcflfcnDe.
Den booifpoct gefiab fjaböen ter fafte ban De goeDe upt<
€VpöefebcrgaDcringeIjebbenDeIïegccrber^ bon öe
Homfïc DicdBob De ©creenigDe ^obintienberïeentïjaD^ ^tabban
^immegengefonben fjaren 23urgemecfïec
De / Dat fn öare buanDen niet alleen merFiriijne af-feeuft ^onftec aBilïem ban Zoomin / om be Staten <0ene>
ïjabbcn gebaen /' maer batfe ooïi Dc^ ïioning^ ban raeïteremonfïrercn be naboïgenbe articuïen/ Die top
Jbpangicnboomemen opBjanftrpöabDen belet/ of aïï)icr fïeïlen met De rcfoïutien op öe bantbn be <G>cnc*
ten minflen fuïkö ftaDDen Doen retarSeren / DatDe fto^ taïe^tatenDaerop genomen.
ningDaer mebe bjajS geDicnt getoeefl / alïe£ na öat De
V
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«Staten

De Remonftranten hebben in goeden bedenken te nemen,dat ócCe langdu rigen Oorlog
niet en kunne uytgevocrt worden > fo daer tóe '
by de Geünieerde Provintien Steden en Leden van dien niet werde gecontribueert. En
dat by experientie bevonden is,gene middelen
dragelijker en den armen inwoonderen min
quetfelijk te zijn, als 4e generale middelen
vanconfumtie. Verftaen daarom die van den
Rade, dat in conformiteyt van de Unie en verbinteniffe , en voornamelijk uyt kragt van den
Contradte, met de Remonftrantenalfoopde
reductie gemaekt, zy Remonftrantcn gehouden zijn, de middelen van Confumtie, fodie
inde andere Steden des FurftendomsGelrcin

Articuïen ban totgentse ^taö
ü>immcgeit
3ln ben eerfJen te ïtennen te geben De «pterfte armoebe e»
cïïcnDe Der 3!ntooonDeren Defer ^>taD / Die feDert bet berttelt
bet peeren Staten en 5ijn€cceïïentie meet afê opt öier be*
borend / gebïeften geeft in 'tbiflettenban 8oo^>oïöatente
boet en 1 50 ^eerben / ïjet toeïae fo beeï moepten Ijeeft inge*=
ïjab/ obermit^öct feïj^epen en Kermen Der 23urger^/ öie
ïjare beöDcn / en l)ct gene in öare ïjupfeu Daft-Digt toag / ben
^>olöaten obergebenbe / öaer feïfê met flro in UeïDerg en an^
Dere ongelegene pïaetfen metenöeeïg moeten behelpen/ Dat
Ijet in De i o Dagen ïjeeft aengeïopen / al eermen be feïbe ïjeeft
bonnen onDerbjcngcn. 3^iet tegenftaenDe |)et fecbie^-gelD bp
mijn peeren Staten Dm ^agifïraet obergeïebert een 3|aer
pjotate upt-geöepltte fuïlen toerDen,
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0L45) train iijn * datelijk mede in train te laten
w gaen, fonder dat te defen kan dienen de gealfim tegeerde armoede der Burgeren , fo by den
jccelf. felvcdaer in 'tgeringfte fai worden becaelc,
in toe* maer fulks raeeft komen tot laftc vand'inlegJj gende garnifoenen, en paflerende Koopliea den en Paffagieren. Sullen ook de Burgetfai» rye , de vrye commercie aldaer weder vallenWJ1/ de , daer door ten fuiken winfte geraken ,
pofWU datfedefefo geringe middelen lichtelijk fullen
jDaer kunnen dragen, fcnkanookhetuytftellende>BW»fer middelen niet gepretendeert worden tot
a" den een-en-twintigften Februari 1592. als ten
welken dage de Stads accyfen komen te expireren,om alle confufien te vermijden,fo dit geheel andere middelen zijn, die met der Stads
accijfengantfeh niet gemeens hebben , en dat
die by dagen en roaenden kunnen werden verpacht. Hebben ook de Burgeren van Nimmegen hier in te minder fwarighey t te maken , fo
die felve middelen hier te vorens, die van
Nimmegen aen de zijde derGeneraliteyt lijnde, aldaer in train zijn geweeft , en geen redenen,hacr ogen te flaen op die ranTiel en Bommel,fo fy 't ex contraétu fchuldigzijn , en als
de hooft-ftad des quartiers,d'andere lieden een
goet exempel behoren te geven. En fullen die
van deRade alle devoir doen,om de felve middelen mede binnen Tiel en Bommel in train te
doen brengen.
IV.
Fiantliterx, aen de HeerenCantfelaeren
Raden desFurftendoms Gelige en Graeffchaps
Zutphen,om met den eerften jeenen Land-dag
of quartiers-dag uyt te febrij ven. En wert verftaen dat mits by de Soldaten genietende logijs
en beddinge, men hunluyden geen brand of
vorder fervice fchuldig is. Wat aengact den
brand voor de wachten , reparatien van corps
de garde , en 't maken van pal ifïaden , 't felve
zijn lallen de Steden eygentlij krakende, gelijk
de felve by andere Steden der yeunieerde Pro*
vintien worden gedragen.

V.
Salt'zijner tijd nader hierop werden gead-

VI.

hem op 't inhouden dèfer ~,na
faleren.
inform
doen Raed
derDen

th esdj

11. 5e af-feftept met mijn $>ce*
Zfrat be Itëagifrraat b oïgenbe
ren graten en ftjn<£rceïï. genomen ïjeubch boen berfame*
ïen/ b2u bagen continueïtjft/ be 43emepnte om befeïbe re
inbuecten tot acceptatie ber generale miüoeïen/ ban fulft£
bp ïjaec niet öebbcn nonnen erlangen / fcggcnbc onmogelijk
te fijn/ bobenben ïafï bec foïbaten bk$ § nopt bermennt
ïjaöben/ in befeöaecarinoebc befeïbe te ftonuenb?agcn. €n
baecom mijne peeren Staten ÓBencraeï bemoebiglp bib?
benbe / ïjacr unt fpcciaïe gratie en fonbcrïaige genabe geïiebe
te becgunnen r'remptie ban bien tot ben uptgana be£ toefto?
menben 3jaer£ 92 . 't ïneïft fp met alïe 'biciifttoüïigfjepb tegen
befeïbe in ber tijb te bcefcljuïöen genepgt 31311.
III.
45n fo Op mijn Ijeeren be 45 enerale Staten en fijn €rcdï.
5toacighepb l)icr in gemaeftt trjojbe / bat ten toepnigften upt
fonberïinge gratie ftaer geïiebe te ronfenteren be erempeïen
boo?f3. tot ben 2 1 tfebmacij 92. om alle confufïe te becmijben
enboo?tc nomen/ belrjijïe De Stcrijfen en Sjmpofïen befcr
tijgïoop ftebbenbe/ tot ben feïben bage berpagt jijn. <£n
ombaec-en-tuffeïjen/ opeenengemepnen 3ianb-of *öuar*
tierg-bag / eenfomiigen geïijftelijft baec op eencn boet ge*
raemt te fcwnöen/ tot onberjoubinge ban 0202c en cenig*
tjepb tuffeïjen bie ban Cieï / dommel / en anbere «föeïbecfe
fïeben/ en befe&mb ban ^immegen/ baer fïc£ een beel afc
gereetg ïaten geïufïen tot onfec burgeren bectorjt en nabeeï
te fullen flaen/ fofp boojhacr confenteren in befe fafte be*
b2oeft / en boben ïjaee tot noch. toe geb2upfttc bjpïjepb eeuig*
fïu£beïafttoecben.
IV,
3&at ooft mijne peeren be Staten en fijn €rrcïïentie/aï£
êtabljoubec btft$ #urfïcnbomg <6elce / geliebe be goebe
Öanb baer aen te ïjouben/batben boojfs.Btanb of nuactiergbag eerfïbaegg mag boojfó. too]Den/om neffen^'t boojgaenbe
pomet en anbere te beramen eenige mibbelen tot fecbicebe*
feg guarnifoeng / betoijïebe 2500 gulben booj be 2 maenben
hietbefïant5ön/ en ïjetganfcïj onmogelijk $ (mbienmen
bedojgerpeniett'eenemaeï eu begeert te ber jagen) fonbec
ferbice öet guacnifoen te accommoberen. 5^at mijber^ mijn
peeren geïiebe 't feïbe <J3uamifoen te berfien met eenigen
b?anb boo? ben aenfïaenben 3©inter. Snfgeïijïien he fïaö
metbjanbboojbetoagt/ en boo#g met eenige fomme ban
penningen tor reparatie ber fóojp^ be (0arben / 00a om pa*
liffaben te maften/ en anbere timmeringe/ metabböébaiï
fijn<ercelï. enbe^ ürijg^raeb/ tot conferbatic ber flabop
berfeïjepben pïaetfen fonberïing nobig 3ijnbe / tcgen£ be aen^
flagen en inbafïen be^ bpanb^.
V.
55at mijne ^eeren&taten en 3tjn <!Brccïïcntie geïieben ter
eecfier geïegentïjepb / of immerg ten langfïen tegen^ be toe*
ftomenbe3lente/ totftofïebec <0eneraïitcpt/ be^tabaen
berfcijepben 5toaifte o?ben / en fonberïing aen be ïanb 3ijbe /
tebomfo?tificecenenbanaïïe0 baer toe nobig berfïen / aï£
een frontier ban fo grote confequentie toefiact / om be bpan*
ben / bit be feïbe £>tab 3toaft en onfïerft achten / niet aïïcèn te
mogen toebecfïaen/ ban ooft 3tjne opinie baer ban te bene*
men/ en te berooifaften/ bat ï)u befeïbe niet ïigteïtjftaen
VI.
3jtem/aengaenbe be Conbopen en ïtcenten / 6ïe ban toè^
gen be peeren Staten bp ïjare <0ecommitteerbcn aïïjier ont?
fangen too?ben/ baer metficl) be &tab in genen beïen en
moepe/ nocï) begeert te moepen/ betutjïe bc boojf3.^tab
rmtig/ bat'er ncfen^ ben ïopenben renten nocï)
aïfobera
oberbe
60000 baeïber£ te betaïen fïaet / bat Daer macï} ge*
gunt toojben te ïïgtenaïfuïfte bier fïupberg op peberen guï*
ben / bie tot ïicenten of conbopen bctaeït tooien / aï^ be fel*
befïeeti en tot nocï) toe ontfangenïjebbcn/ totbec^taö
noottoenbige reparatien / fonber bebjeïftebe negottatie of
conbopgïjanbeïnietftan gcb2upftt toojben. ^cngcfien bat
-totföieï/ 25ommel/ hernoem/ en anbere pïaetfen/ ber*
geïijfte penningen bp confente geïigt toofim.
Hier

m

5*4

VIL

Het achtentwitigfte Boek,

kan fonder voorgaende comHier op en
municatie met de Heeren Staten Generael
niet gedifpoaeert worden.

VIII.
éaldefen aengaende met de Heeren Staten
Generael t'hunder eerfter gelegentheyd en
bykomfte worden gecommuniceert.

IX.
Sal dit poinct betreffende aen de Heeren
Cancelieren Raden df s Furftendoms Gelre
«ftGraeffchapsZutphen worden gefebreven.

Defe en dusdanige X.reparatien en concerneten deGeneraliteyt niet.
-

XI.
Dit fal ter eerfter aenkomfte
van de Heeren
Staten Generael met hare Edele worden gecommuniceert.

VIL
3£at ïjet tïcbeïtcnbaii tanenbojg / en anbere ® ojpen in
Der buffel / tot 7 of 8 in getal / mitfgaberg Die ban ïfeutTen/
en anDere Hïeeffe ©ojperen in De ^becbetutoe onbee
Dieïjare
fcïjan£
ê>cïjcnKen
aï£
25iee /tij*
geen anDerngt'aïïcn
/ en löcrïttga
gcïjaD ïjebben
êtaD gelegen/
tot Defe
Den
binnen Der feïber gebjoutoen / getooonlp fijn te gebnipfcen/
De feïbe bieren/ fonDcreenigc bjemDe DaeronDer te bcgrij*
pen /b?paujier mogen nomen ïjaïen/ op aïfuïïien boet atë
fp tot noeïj toe geDaen ïjebben / en bp Der fïaD goet gebonDcn
faïtoerDen. <&o\i ïjaer feoren-getoag / appelen noten/ en
anDere Diecgeïpebmgten / aïïjier na ouDer getooonte ter
merfet / en een peDee 35o?ger en ïngefeten befer fraD ban fijn
epgengetoa^/ aïïe£ faï mogen binnen bïcngen/ fcnDercenig
conbop Daer ban te betalen.
VIII.
<Dat Defe nagefpecificeerbe goeberen / aïg te toeten / aïDer*
ïjanDe oflen / boter; / ftafe / gefouten ïjupDen / ïjarinït / bofc^
ïjarinn/ fp?ot/ fpeft/ entar/raepoïpenraephoeuen/ taïft
ofongeï/ entoa£/ inïanDfeseepe/ toit fout ban foutgefo*
Den / aïberïjanDe bifcïj'uoaer / nabbeïjauto / lengen / bloten/
fcïjoïïen/ fpierinft/eïft/ faïm/ en fcïjelbi^becg of gefouten/
in tonnen of bennen gepafct. Sltem / geDjoogbc fcïjoïïen /
lengen of tontbtë / Die alljiet op Der affeïje geïaben / en te ïan*
De op neutrale pïaetfen en na ©ento op Der ffèafe optoacrt£
geboert too?Den mogen / op eenen reDeïijïtcn en mtnDeren
P?ö£ / 't fp Dan op De ïjelfUf ttoee DerDenDeeïen / fo ïjet mijn
peeren Staten faïgoetDuncben/ mogen gefïeïten gemin*
Dect tooien/ Detoijïeop De feïbc goeDecen/ te ïanDe ober>
gaenDe / geen frauDen gefcïjieöen / of gratie (geïp t'feïjepe)
ftan genoten toojDen: neffen£ Dien Dat'erfo grote ongeïDen
ban conbopen en bjagtcn oplopen / Dat fonDcr moDeratie Der
Eicenten / alïe neringe Dientïjaïben Der £>taD / en De peeren
Staten «Beneraeï ïjet p?ofijt t'eenemacï benomen faï too^
Den. €tnfïeïp en fonDetïing begerenDe/ fuïï$ geconfen^
teert te mogen toetDen / immer£ ter tijD toe öe fïaD 43:abe
faï gereDucetrt 5ijn / D'toeïhe top ban toegen onfer fcïjanïeïec
gemeente/ DieDageïpggebangenengefpanncn too?D/ en
Decïjaïben gene goeberen in 't tëp / ^cöepenoom^ / of
Mae$ en tt&aeï gelegen / gebjupnen ftonnen / DemoeDig biD^
DenDe / bp Den peeren Staten en sijn €rceïï. ter eeefïer ge*
ïegentïjepDgeeffectueeet magtoojben/ toaer Doo? <J3ob ?S^
magtig miDDeï faï fcïjicHen / toaer met fïg De burgeren on»
DerïjouDen mogen.
IX.
Ütem/Detoijï De fcantseïter en fóaDen Defeg ff urfïenbomg/
Den iSEoïïenaer <6ij£bert Hocfcen j fampt anDeren (officieren
De£ groten «peïrifen €0$ / ban Sfiernïjem aïïjtcr gefonben /
enbanïjier
ber*
trecaen / om;na'^
aïDaer<6?abentoeertfe-fcïjané
Den feïben tëM / Die totöebben
noeïj Doen
toe aïïjier
ontfangén ^ / te Doen collecteren / tot merKeïijïi acïjtecDeeï
ban De neringe Defer£>taD/ en ban afle anDere fleDeuop De
l©aeïfïroom geïegen / in fo berre Daer geen gcïijhöepD op De
JDaeï en Den illjijn geïjoüDenrtoojD / Dat mijne peeren ^ta^
tenenfïjn^reeïï.geïiebeDenboojfj. €oï aiïjierte Docncoï*
ïecteren/ péïpïjierbeboren^totnocïjtoegefcïjiet^/ Doo?
aïfuiae^^cierenaï^ïjaer goetDunfeenfaï. (Offoimmei^
tot boo?Deel Der (tacraïttept fouoe mogen fïrecben/ Den
boo?f5.(€oïinoeboo?f3. ^cjantfe te ontfangén; Dat Daer
X.
toe aïfuïne ^ff icier^ mogen tooien
gefïeït / en De feïben ful*
ncnbebeï geDaen/ DatmennocïjteceenDernocïjter anDere
jijDe eenig agtcrDeeï Decben ïjebben / Den eenen fïroom meer
afê Den anDeren gefabocifeert of bejtoaert te 3ijn.
©at mi^ie peeren Staten (©eneraeï en fijn €rceïï. belte*
ben toiï eenige plompte miboeïen ban penningen te Doen ber?
fïreeften/ Daer in Dcïjupfïngeen tooonplaetfe banfïjn <8>t>
naoe alhier binnen De fïaD / gerepareert en ui nootbouto on*
DerïjouDen mag tooien.

5^atoohbp Denboo?n. peeren Staten öettractaetmet
fijn €reeïf. opgerigt (fo onfe famcntïij&e gemeente Daer booj
een fonöerïmg genoegen faï Dragen) totmeecber bccfeïterin^
ge enronficmatie ban Dien / met Den groten 3egeï Der <6ene^
raïitept macïj befegeïc tooien.
<teouDöefe£ ^taD^fecreet-3cgeïïjier onDeropgeDjuïit
op ben 3 ^obemb. 1 591. ftiio novo. <6n toa$ onöerfcbjc^
Aétum in 's Gravenhage defen 1 3 November 1 59 1 . Ter Ordonnantie van den Rade
ben/ (Cero?Donnantieeene^ eerbaren tëaeb Der ^taD^irn^
van State, &c.
megen/€nonDecteïtent. I. de Hart. Cnbejegeïtmween
f opgeD^URtjegeï.
•
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t©cn biccöen $obembf ig / ig op ben $ame ban jijn ben in '$ <£?abenï)age onbec 't fegeïban 3(ufïitie gjtet*
«Örceïïentie aïg <0oubecneuc / Capitepn <©eneeaeï op gebjuftt in^ïaccateben biecbent^obembji^n^>
en SUbmieaeï / mit£gabet£ pefibent en töaben ober naiw1* ie.
i$oïïanb / Eeïanb en ©jiefïanb/ een ftfaccaet uptgegaen tegen berfcï)epbcn moettoilïigljeben / infoïcn;
^ie USagifïraet bef £>tab ban 25?ugge ïjebbettbe
fefter
bertoog gebaen / aen be Staten ban Eeïanb en
tien / ongetegeïtï)eben binnen Den ï^age / op 't bup?
ten en binnen ïjfof / op be ïünoterbtjft / ©ijberbecg/ 't Coïïegie ban be ICbmiraïitept tot ifêibbeïburg refïbe#
©oo$out / ^ennetoeg en nieu pïantagie ban't 23ofcïj renöe/ op beopeninge ban beüaben ban ber^ïup^
bagcïtjft£ gebeurenbe. <©aer bp geïnterbiceert / en en baerttoc2$mgge/ i^baec op geboïgt fefter accoojt
„ berboöcn toerbe/ceefï. 3^at niemant ban toat ouber - tuffcöen be boojfcf)?eben Staten ban Eeïanb / en
„ bom/ conbftie ïjp fp / boo^taen in be faïe ban be booj
boozfcïfêebcn Coïlégieter eenre/ en De boojfcïfêeben
„fc^ebenï^obe / <ü5aïcrpe/ ïjet gehele binnen en bun^ 't
.ïBagiflract ban23jugge ter anbere 5ijben/ in naboï*
«ten^of/ foube mogen ftaetfen/ noten of ben 25aï genbc manieren.
>,tefïaen: nocïjte met 25uflén nocïjte bogen / nocïjte
Eerft zijnde voorfchrevea Staten vanZeland, en %ctooft
n fïeenen nacc <2)upbcn / ïlautoen / &p?eeutaen of
» anbec gebogcït te frieten of te toecpen / nocï) met 'tyoorfchrevenCollegie te vreden , de voorfchreven tHflrfjen
„fcïjcrpepijïen/ fiitfcn of ï^antbogen te fcïjieten/ fo openineeteaccorderen,en de negotie en traffijke door ^e^ta'
» toeï op 't boo*fcï)?eben bupten en binnen feof / aï£ op t iluyie gat toe te laten , mits dat de voorfchreven 2eian&
„be ©gberberg/ fónoterbp/ ©ootfjout/ nocï) ban van Brugge haer hebben fterk gemaekt , en belooft, rn'tcol*
„ De ©oeïcn booj bc 25o£poo?te tot be nieu pïantagie / (o fy hen ook fterk maken en beloven by defen te jwe
„ booj of in be feïbc pïantagie. Zbat ïjem ooft boo^taen beforgen , en daer voren in te fl aen , dat'er een goed jjörnff
jjniemantbetbojbcce/ eenige pupn/ mifié of bupïig; enbequaem fchipongewapent fal mogen gelegtwor- calitept
„Öepb en biergeïtjue te toecpen of boen toerpen in den by die van Zeland omtrent het Fort ter Hof-fte- tot
de, met een feylfchuyte met twee mannen, om al- öj^nta
„ 't boo$out / opDenbennetoegenftnoterbijft/ booj derhande
proviande, en notelijkheden voorden vol- ter eenre
>, 't ï)up£ te ÏÏDaflenaec na be pïactfe toe en ban baer toe^ ,
„ bei* na be ïfeuïfïrate / nocïjte booj eenige goebe ïuntsen ke op den voorfchreven fchepe wefende te halen , en al- eno*
daer aen boort te voeren i £n dattec voorfchreven j^«il
j>ïmpfen in 't bbo$out/ pïaetfe en cïbec£ te brengen Schip fal voorfienzijn
vaneenenbequamen fchipper ban
>, ofte boen bmigen / mitfgaber£ eenige nieutoe toagenmet
eenen
matroos
,
en
op noch mogen leggen ©lugg*
7> fïagen in 't ©oo$outte maften / maec be oubc toa; twee of drie Cherchers ofdaer
onderfoeker
s , met vier of ^\^a(
3>genfïagcn te boïgen/ fuïft^bieDoetetttjDaïDacc be- vijf arbeyders , tot het onderfoek en verbodemen
van ö?n/ on
>, bonben toou:ben. 3£at mebe be ftinbeten ïanft£ bec
„ftrate gaenbe/ uut becfcïjoïe ftomenbe/ of baec na de goederen aldaer paflerende En dat de vooi fchreven be ope»
onverhindert
daer fullen
J5 gaenbe niet fuïïen mogen ïopen / coepen / ftcijten/ beg? perfonen!_!••
f , en/-/- onbefchadigt
•
i "ln^la
ban oe
3, ten/ met fïeenen/ noten of anbcce bupïigïjepb tooien/ mogen blijven , en hun officie exerceren , en van be- ^abgn
») be JDageng eoepenbe en ftcijtenbe naïopén / noeste hoorlijkeSauvegarde, 't fy vandenHertogevan Par- ban Oet
3, ooft gebuucertbe be^ebicatiein of omttent beitel ma, of anderen die behoort verfien werden, tegens ^'"P^ /
>,ften eenig cumoecmet toepen/ ftcijten of anbecg te alle vrybuytcs, en tegens alle inconvenienten van al- baerttot
» maften/ en gebuutenbe ïjetfpeïcn ban be^geïen/ Ie andere Krijgsvolk te wateren telandedienende, in23|ugae,
„booj be&ecfte ïopen / of eenige infoïentie in Decïiec* dienft van den Koning van Spangien fijnde.
Dat ook in tijde van ftorme , onweder of anderen (pol-4S)
bet fïtatebanbebjijben
/ en bit 25uffen/25ogen/
aïïe£ t'eïften cep-j,9> fte
fe opoftebe opbetbeutte
fóoïf/ 25aïlen/
nood het voorfchreven febip of fchuy te , en het voor»©ijïen en anbece infïcumenten/ baec mebe fp befen
fchreven volk vryelijk en onbefchadigt 3 onder , boven
» conttabeniecenbe bebonben fouben biojben / en baee- of beneden't voorfchreven Fortfullen mogen wijken ,
a>en-boben nocï) een muïete ban bettigfïupbec^/ bic en aldaer blijven gedurende den voorfchreven nood.
»>be bienaec^ banben^?ocuceuc<6eneraeï (en batöc
Dat van gelijken defchepen, fo tot her verbode>,3furigbictie ban benï|age fïteftt) mebe be bienaet£
men aldaer gekomen, als die met hunne geladen goe>jbanben25aiïjuban ben^age/ tefpeetibe fuïïen mo*
deren opLicent , in het voorfchreven Sluyfe gat , hen
» gen met bet baeb af-nemen / en baec boo? erecuteten/ fullen begeven onder , boven en beneden het voor•i aen Ijct opperff e ftïeet ban be conttabenteut^ / en bat
fchreven Fort fullen mogen wijken , en in verfekerr>
»>totï)enïupben epgen p?ofijte / baec bocen^ fp-ïupben heyd blijven , om hun in gelijke gevalle jegens alle
„o'ereeutie gc^ouben fuïïen fijn te boen. Ëafïenbc en nood te bevrijden.
»bebeïenbe nocï) mebe aïïeupt-t)eemfe bebeïaec^ binDat mede alle de fchepen , fchippers en goeden met
j>nen ben tijb ban ttoee bagen ben^age te cupmen/
„en anbere baec inftomenbe niet ïangec ban ttrjee öa den Koopman of Facteur der felver , voorfien van behoorlijke pafpoort, vry, vrank en onbefchadigt van
5j gen baec te mogen bnjben op acbitcale co?cectie / bat
foldaten of andere Krijgsvolk te wa,,mebe boojtaen geen bebeïaec^ / fo toeï op 't ï|of/ alle tervrybuyters,
of te Lande onder den Koning van Spangien die»
>,aï£ mebe in be grote ïlecfte gebucenbe be ^jebica^
nende , fullen bevrijdt zijn, en onder gelijke Sauaticl begcabinge of tyt tcoutoen tjen fuïïen becbo?- vegarde
en protectie alsvoren mogen gaen en keeren ,
,> becen op 't binnen $tof / fóecft-ljof ban be gcote ftec* tuflehen, en vandepeerdemerktaf tot Brugge toeiri
j) fte / in of omtrent beftetft-pojtaïente fitten om te
„bebeïen/ nocï) beïupben na te ïopen omaelmoeffen/ der
Stad , 't fy zy hunnen wech nemen lanks Damme
„noeïjte eenige onmaniecïijftïjept of infoïentie op be of lanksde vaertcn.
33 fiegcaeffenifTcn of tcoubjingen te beb?ijben : maec
So ook de Staten van Zeland en 't Collegie voorfchreven belooft hebben en beloven mits defen, de
„3> bp
fo
becce
5p
't
tooo?b
<0ob|begecen
te
ïjoocen
/
fuï?
ïen öcn in aïïe fcbigljepb op een pïaetfe apact in be te fchepen en goederen , met den Schippers en Koop,, fte mogen begebcn. 3£at nocï) mebe be gonftïjepb mans of Facteurs voorfien van behoorlijke pafpoort
33geenige ban be boomoembe poincten ban infoïentie van de vryöuyters en Krijgsvolk van hunder zijden,
fo in 't gaen als in 't keeren van Zeland na Brngge , en
„ ïjiec bocen
in 't genecaeï enbecboben
perpetreren/
„nocï)
in acï)tecl)oeftcn
anbere fouben
pïaetfen
fpeïen of van Brugge na Zeland te bevrijden en ongemolefteerc
„tupffcijen/ en bit aïïe^ mebe op arbitraïe correctie. te houden.
Des fal de voorfchreven Magiftraet van Brugge ver„23eïafïenbe en autïjoriferenbe mib^bien ben ^jo=
„ curc ur <©eneraeï oan ben ^obe ban $foïïanb / $£>a\b forgen by den Hertoge vanParma, dat de Schepen
.,ju ban ben ï|age en öare ^ienaec^ / bic befe fafte en goederen met de perfonen in de pafpoorte op Brugge of van Brugge na Zeland begrepen , vryelijk en on„fpeciaïijft aengaen foube / aïïe bebeïaec^ befen ober*
befchadigt van alle vrybuyters en ander Krijgsvolk
„tcebenbe te app?eï)ehberen/ enboo?t£ tegen^ aïïen
„anöcren obertreber^ ban befen te pjocebecen tot ere* van het gat van de Sluys of Peerdemarkt tot in
„cutie ban beboojfct)?ebenpecnen en boeten/ fonbec Zeland , en van Zeland tot in het gat van der
„ eenige bifTimuïatie/ connibentie ofbecbjag. <^ege^ Sluys voorfchreven mede fullen gaen en keeren ,
<PDb *
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gelijk dat tuflchen Antwerpen en Zeland is gecoftumeert.
Is ook overdragen en onderlinge geaccordeert volgende de refolucien , en meeninge van de Generale
Staten der geünieerde Provintien , dat alle goederen op
Brugge } en van Brugge herwaerts gaende of kecrende ,
fullen verboderjit werden , en gene op eenen Bodem te
laten pafTeren , dan met kenniffe , envoorgaendefpeciale pafpoort van wederzijden.
So men ook verftaet gene Koopluyden , Facteurs
ofpaflagiersover of weder te laten gaen, of komen,
dan voorfien als voren met pafpoort ten wederlijden.
EnwataengaetdeLicentmeefters, Cerchers, onderfoekers , en arbeyders van der lijden van Brugge ,
om de goeden van Brugge komende te onderfoeken ,
en arbeyden in de ydele fchepen van Zeland , zijn t'famen verdragen , dat die fullen mogen geleyt worden
t'haren
in een van
anderalhier.
ichip daer hun believen fal ,
omtrent koften
de Cerches
Is ook onderfproken dat.de Generaels Licentmeefters , en de Officieren van den Convoyen en Licenten
ten wederfijden , mitfgaders Koopluyden en hunne
Facteurs van der iijde van Brugge , of hunne dienaren
goet hebbende in de Vlote , of verwagtende , eenfamentlijk deSchippersen hunnemaets, aldaer liggende vry en vrank t'allen tijden , tot en van de gedeftineerde Schepen ten recherce , en op hunne affairen aldaer refpe&ivelijk lallen mogen gaen en keeren ,
fonder
daer toe eenige voorder palpoort te behouden.
En fullen de rechercen , en verbodemen van de goederen gaende en keerende , op fuiken taks en prijfe gefchieden , lo ook van de Schepen als van de perfonen
van dier fijde over en wedervarende, in aller manieren gelijken 't felve voor Lilloen Philippinen isgeufeerttedoen.
Aldus gedaen op 't hof van Zeland tot Middelburg
ter gewoonlijker vergaderinge van de voorfchreven
Staten , en ter prefentie van de voorfchreven Raden ,
onder hunne refpe&ive fecrete cachetten > den ai
Oótobrisifpi.
Burgemeefters, Schepenen en Raed der Stad van
Brugge hebbende overfien de poinóten en articulen
van accoorde hier boven ftaende , hebben de felve
geaggreert, gewillekeurtengeapprobeert, aggreren,
willekeuren , en approberen by defen fo by de Staten
van Zeland, en 't Collegie van den Admiralitey t , die
iijn geaccordeert en goed gevonden, in kennifTeder
waerheyd fo hebben fy de contrefegel van de fake der
voorfchreven Stede hier op gedrukt , en dit gedaen ondertekenen byhenlieden Greffier defen 14 Oótober
1 59 1 . was ondertekent P. van Bello en gefegelt met een
cachet in groenen waffe.
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Den meere Boel De Caron / Doen obergeben aen De f °«*
peeren ban De decreten fóabe ban De boo?fcïj?cben $$o- S"
ninginne/ De toeïfte Daer op ïjebben eenige apoftilïen ban
gefleït / en ïjebben ïjem beïaft boojtaen niet te Doen bup- jpoffo
ten ïjet bebeï ban De boojfs. peeren Staten, 3£e ftïag* öfc
ten Die fp ober De feïben DeDen beftonben Daer in/ Dat
ïjp De contributie upt De platte 3Lanben ban ©ïaenöe*
ren DeDe ontfangen / fouDer Daer ban te Wen reftcnin*
ge Doen aen De Staten / nogte ooft niet toelaten Dat Den
©ntfanger Die bp De peeren Staten <6eneraeï boa^ ge^
fielt flg Daer mcDe fouDe bcmoepen / Dat öp Daerom re*
Kcninge fouöe Doen aen De <0eneraïitept / fonDer
bem Daer meDe boo?taen meer te bemoepen : Dat ÖP
üpt fijn epgen aDbij^ fjeeft beftaen te maften / toer*
hen ban jpottiftcatien / niet tegenfiaenDe Dat men ïjcm
erpreffeïijft öntboDen ïjaDDe niet Daer in te Doen Dan
bp oïö^c en refolutie ban Den lïaDc ban &tate : Dat
ïjp
niet ïpDDe
toiïïen
toelaten
/ Dat/ D'impoflen
ban
De Dicfte
23ieren
berpagt
toierDen
ïjoe toeïfe Daer
beef meer geftofl IjaDDcu Dan fangen tijD te boren /
maer liaDDr fïcïi berbo^Dert De collectatie ban Defefbe
miDDeïen te geben aen eenen sijnen faborijt ïüojneïijJ
iHien : Dat öp De Ifêonfïet - comraiffarifjen niet
ïjaDDe
'toiïïen beïjuïpig
fijn tot /bebcfïinge
De
©?Donnantien
Der IBonfïeringe
aen Den ban
toeïften
Den Dienfl Der ©jobintien fo beeï gelegen i$ I fuïït^
Dat De boojfeïijeben o?Donnantie binnen «©ofïenDe
acïjter gelaten / en in bergeting gefïeït f$ : Dat De
boojfchjeben <6ouberneur 5ijnDe berfogt getoeefï ban
Den i^aDe ban &tate om een of ttoee Compagnien
ban jtjn guarnifoen / tot berfïerftinge ban fjet Ee*
ger / Daer toe niet ÏjaDDe toiïïen berfiacn : Dat ïjp
Den Commifjari^ Hangïep met eenpoingaert ÏjaDDe
geDjepgt te Doojfïeften / onDer p?etept Dat ïjp Den
Sergeant IBajo? fouDe bermaent tjebben ban ficïj
toeï te Dragen in fijnen ïafl/ Ijem ïjope gebenDe/ Dat
Dooj Dit miDDeï ïjp fouDe mogen ftomen te fucceDeren/
in 't<6ciubernement ban De boojfeïjjeben ^>taD: ^at
ïjp ficïj foeftt te fïeflen m De goeDe gratie ban ïjare
j^ajefïept : maer Dat De fóaDen ban ^tate quaet bin^
Den Dat ïjp ;ijne fauten niet toiï beftennen Die ïjp te*
gen Den &taet ban ïjaer ïanD öeeft bcöjeben / nocFj
gen Daer ban foeftt te geben befjoojïpe fati^factieen
boïDoeninge : Dat fp binben geenfïn£ te beïjoren/
noeïj ficïj niet ftonnen boo? boIDaen öouDen / ban
Dat Defe faften / Die epgentïrjft aengaen Den fïaetban
'tStanD / fouDen eïDerf geïjanDeït en af geDaen toet*
Den aï^ boo? De gene / ban De toelfte ïjp 5ijne com*
mifiie
ontfangen
ïjeeft/ en
Dat anDer^DoenDe/
'tfeU
be fouDe
31311 Directeïgft
te rontrabenieren
De p^ibiïe*

gien/ regten en pjceminentien ban 'tEanD/ berfoe*
't:
ftenDe Daerom Dat De boojfchjeben ^orep^ in'tber?
boïg ban Defe fafte aen ïjen getoefen tooien / op Dat
fijn fïuft boo? ïjenmogte geïjanDeït en aftjeDaen too?*
Den / en Dat De reftcninge ban jijne ïjanDelinge bp
ïjen gebificeert fouDe tooien / na Dat in biïïiftïjepD
3[n jfèobemberbefe£ 3faergis$ Jfêaria ban $aflau en met goeDe confiDeratien bebonben fouöe tooien
<*5?abinne en JBeöutoe ban Den SScrge / fufter ban ben tebeïjoren.
#ooggebagte Jtëiftjeïm $?ince ban <®rangien / ban
<0pDefe articuïen ïjebben De peeren ban De &ccre
't ïjupg tot Hïft gebaren/ en öe b?ugge bjeftenbe i$ in tm ïtabe ban ïjare H&ajefïept bp miDDeï ban 3lpo* JJft*
be ouöe Hffcï gebalïen / ïjare ttoee outfte bogteren/ ffiöen aïDu^ geanttooojt/ op 't eerfie Datfp betflaen C
IBJfïjelma en ^fufiana bccbjonlien aïbaec booLj ïjare bat ïjp geïjouDen i^ refteninge ban De contributie
en ban banffpo*
be
oogen/ met nocb een fjuffcou/ De JÉtoeber toerbe
te Doen/
en boo?tacnDen<0ntfanger
f^ecIefl'
bp De ÏjanDelinge
Staten gefleït
gejaïbeert / boeïj Dooj De becfcïjjifttïjepb en becbeerniffe 3ijne
Daer meDe
te ïaten begaen ; Dat ïjp Kn
«teeg De ftoojtfe/ en bïeïin een DooDïijfte ftranftïjept: ïjet ttoeeDe poinct fal beanttooo?Den / en noeïjtan^ Sare
Jtëaer ïjeeft Daer na ïjare gefonDtïjjpD tocDet genre*
foDoo?3ijninbentie
't gene Dat'erDe gemaeftti^
Die£ te KS.
^a',r'
meer
Dient totberfefterïjeptban
pïaetfe/ menïjem
3&e ftoninginne ban <£ngeïanD/ ïjeeft in 't <0ou*
gen.
bernement ban «©oftenDe gefleït €Duart cfèorep£ / Den Daer op niet berifpeng toecrDig ftan agten : op 't Deröe icannei
Dat ïjp
Daerben
op taft^
faïanttooojDen
: ïjoe toeï
't niet reDe^ «Ü»"*"
bjoeDer ban Den «t&eneraeï ^oïjan $orep£ I mitê bat ïijft
i^öat
ban be 25iercnen
anbere
ïijftog^ ggJJ
ten/
fo
bcrïjoogt
\3jeti)e
/
Dat
ben
armen
foïbaet
op ^oïcw
ïjp sijne commiffte fouDe ontfangen ban De peeren Staten <6eneraeï en aen De feïbe eeD Doen / Dan a$ ïjp nu in
fijn gagie niet fouDe ftonnen ïebcn : op 't bierDe bp *****
't<&oubernementtoa0gegaen/ tjeeftïjpbeïe faftenge* faïiDer op anttooojDen: IBaer fo b'o?Donnantien Die
Daenopfïjn feïfë autoritept/niet tegenfiaenDe ïjetcon* ment' *0oflenDe in train ïjeeft toiïïen brengen/ con.
tractebebeïban De peeren Staten «Benerael/ epnbe* trarie getoeefl jijn / ben genen bit baer ingefleït fijn ge*
lijft fo ïjebben De Staten <0eneraeï Daer ober ftïagtig ge* toeeft ban toegen ïjare jlfêajeftept beïangenbe bcüifcï*
toeeft aen De &oninginneban«2ngelanb / en ïjebben pïpue ban ïjare epgen onDerfaten / fo ïjeeft ïjpfc met
eenige articuïen tegen Den feïben Doo? ïjaren $geut j goeDe reDen getoepgert; op 't bijfbe bat
ïjp baer ooft
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op anttooojöc / tiocgtang moet men bemerften / bat
afé getïeget ban De Staten te beïbe toag/ be&tab
ban <0o(ïenbe feer geb?epgt toag met beïeg ban ben
Heere be ïa lootte : op 't felle bat gp bet op anttooo^
fee: oo 't febenbe tie boojfcgjeben^ecre^areug m öe
anttooo^be tik gp gebaen geeft op b'articuïen/ tegen
gent obergegeben / ontftent 't meefïenbeeï ban be mate;
rien baerinbeebaet/ en geeft baerom geen reben boo*
fauten tebeftennen/ 't gene bat nietig: enboo?t£ be*
ïooft gp boo^taenjfïcg te fuïïen reguleren boïgenbe be
bebeïen ban be Staten <0eneraeï / entöaeb ban£>ta^
te: op'tacgtfïe/ inbien't mijn peeren taan bentöabe
ban&tate belieft eentge te fenben na<©ofïenbe/ a$
1.46)
fijnbe be beguaemfïe pïaetfe baer onberfoeft gebaen moet
too^ben ban 't gene bat boo?gefMt toojb tegen be boo^
fcg?etaen <6oubctneur / gp faï gen cóntentement ge^
't foubegemceftt
guanjft
teben:
paffetuantgptecgtetaoo?tbaet3ijnbe/
nomen ïjem ban baer te boen nomen/
be bifïantte / en Dat gp taan be pïaetfe/ oaeefp rergtc*
boojt
boojbeEee
afgefcgepben
$ : <©p'tte boen
ïefïe//
baer faï5i|n/
ïafï gegeben
ioo?ben
ban be föefteninge
en fo ber apparentie foube 5ijn bat 3011 ontfangen
groot fijn / fo moet men inbagtig jijn Dat be feïbe bec«tegen fijn getoeeft/ aïleen boo? 31311 Detaoir/ en met
get bïoeb taanbeonbecfaten taan gare Ifèajefópt / feggen boo?t£/ bat garel^ajefïept beeaöbcrteert i?S ge^
tooien bat te25ergen-op-Eoom befeforiee ban be
«üto^ïoge
ban f^uim
be ojöinaiee
ïeenimI
gen bp bebetaïinge
bieeUin "boenbe
gouben /anber
Man Munt
qanftbaer in be $?8bintien / ben IBagifïraet ban be
booL}fcg?etaen &tab tetfïont (be betaïinge gebaen 5ijnbe) afgefetfoubengebben/ be fpecienban gonb en fib
bec / tot fcgabe ban ben armen ^oïbaet / een fafte
conttarp get ttactaet : tuaer in / fo fp continueren/
mijn peeren be Staten / en töaeb ban ^tate fuïïen niet
bjeemt binben / fo gare Ifêajefïept om te beteren een
fuïftincontaenient/ anberftn^baer in boe booten tot
be meïbaert ban gaer onberbanen. töebacn tot atëitgaï
Den7^ecemb?i^i9^i. ftiloAnglico. iCero^bonnan*
tie ban be taoo?fcg?etaen mijn peeren ban ben decreten
föabe taan gare JÉajefïept/ onberteïtent
Tho.Wilkes.

,

Magten meer ober gem aen gaer quanten / btueïft gp
metgrotercerbiebmgetebocn beïoofbe/ entoeberont
tot(©afïenbc geftomett 3tjnbe/ fo geeft gp eenen Mtf
aen ben boo^noeinben feere HDbocaet ban ioïïanb at*
fegjeben/ ïuiiDcnöc aï^ boïgt.
Mijn Heere,uwe fonderlinge afTcftie die U Ed. mijn *, ty&
broeder den Generael alrijt toegedragen hebt, doet my
^Ste
hopen dat U E. die niet minder te my waerts fult willen £&otii$
betonen,voornementlijk in defegelegentheyddateeni- &on'
ge fchijnen van my te vervreemden/t welk uwe eere en Jan*"*
reputatie niet voegen (oude, het is den menfehenna- «©offert*
tuerlijk dat hare daden in berifpinge konnen vallen : fte *tn
Maerhetftaetdengeenen toe die uyt gelijke lijn, dat ÈJL
zy met haren wijfen Raed in alles weten re voorfien. fan ©f.
Aengaende 't mifveritant 't welk daer geweeft is te mij- öMtöac»
nen Jafte, het is wel wserdatikuythetfchrijven van nmttt
mijn Heeren de Staten (omtrent voor
twee maenden
ontfangen) niet anders afnemen kan , als dat haer E. E.
cóntentement meenen van my te hebben, nochtans begerende van gar.fcher herten dat hun niet overblijve eeniget'onvredènheyt, die ik niet trachten foude we» te
nemen , heb ik ü L. den regenwoordigen willen fchryven , en U E feer hertelijk bidden , my met U E. advijs
by teftaen,hoe ik my in defe faken te richten hebbe.En
hoedanigen inftrudtie het U E. ook believen fal my te
geven , ik fal die voikomendijk achtervolgen , ontfangendedefeweldaed dar ikantwoorde mag krijgen. Ondertufïchen verwittige ik mijn Heeren van den Rade
van State, dat hare Majefteyt my weder in mijn Gouvernement heeft geren voycert, en dat ik haer des te
hever gehoorfaemt iubbe , om voortacn te doen blijken de begeerte die ik hebbeaen haer E.E.dienft te
doen, het fal U E. believen byden felve fo wel voor
my te doen , als ik U E. t'eenemael vertrouwe dat U E
doen fal. En boven de glorie die U E. verkrijgen fai
van fulke goede en verfekerde eenigheyd te konnen
voortbrengen , fal ik noch meer aen U Ed. verbonden
blijven dan ik oyt was. Hiermede, &c. uytÖoftende
den ixDecembris 1591. onderftontUE.feergeaffectioneerde om u dienft te doen , en was ondertekent
Ed. Norits. Het opfehrift was. Aen mijn Heere mijn
Heere
Hage. van Barnevelt Advocaet van Holland. In den

CpnteïijH $ ïjet tagwtftim Doo i intcrecfRe ban goe^
3Dm eigent ban be peeren Staten bp gare Höa*
be
b^ienben gegeeï ter ncDer Qtlwt/ engj; geeft gem
fefiept ban <£ngcïanb / geeft aen ben 39bbocaet ban
na in aïïe^ geDjagrn tot ndkïmx bah beèecren
^oïïanb / be ^eere fïogan ban «©ïbenbarnebeït in tttft ^er
Staten <©cnera
cï en ^aöe btin ^tate.
ttjb upt €ngeïanb / onber anbere nopenbe befe fafte aï;
^ebJijïe be ^ertogc ban $aruia bjeberom naer
ouggefcïfêeben.
©^anftrijft tua^ getogen tot guïye ban beïï-igeur^ om
flouae
n/ Dat De ïïonmg ban ©?anfenjft belegert gaDjjgg Mijn Heere den Advocaet , Ik werde fondelingc gebe/
teontfe
tten / fogaDöc De ïïoning ooft eenen fego*
tart beden van diverfe Heeren van den Rade , en namentlik
nen
goopboïftébn Denanöeren/ niant De©o?fïCgjï'
\***e. met grote inftantie,van den Soon van den grooten Trefiiaen ban Hingoït toa£ met omtrent 5000 ^èaerDen
'öe forier die van den Raed is , en geheel d'affairen als Se- en acgt of pooo^i
te
mtfen te boet De Koning te guïpe
cretaris inhanden krijgt,want alle rapporten,fo wel van
10'
gefonbe
n
/
en
De
fóomngimte ban €ngeïanD gaDbe
den
Raed
als
anderfins,
(nu
z,ijn
vader
krank
geweeft
is,
:tia»
»
doch als nu bekomen) by hem aen hare Majefteyt ge- ben (6?abe ban <£fter ooft met een goet 3teger ban
daen worden , dat ik fo veel te wege foude willen bren- €ngeïfe tot SUffïflentie gefonben / fuïft£ bat benfto^
gen ,en de fake van Norits fo verre by mijne vrienden nïng een fcgooulegerbpbcn anberen gabbc/ fo bat
recommanderen,dat de Staten zijne fautea fouden wil- gp ban meeninge nja£Den^ertoa;ebanparma te ge^
len vergeven , en aen hare Majefteyt van de voorleden moet te treeften / en Den feïben flag te ïeberen / 't toeïft
be ^oninginne ban €ngeïanb berftaenbe / wt get
faken niet meer klagen , terwijlen die van den Rade ■zijne reconciliatie gemaekt hadden ; en dat hy ook hen- fcg?gben ban garen HmbafTaDenr / ma«? baer in feer
luyden toegefeyt hadde , den Staten en Raed van State beftommert en Quaïijft te tacDen / en get fcgeen Dat
in het minfte tot het meefte te obedieren, latende noch- bp aïbien ben honing baer bpperflfleerDe/ bat fp ben
tans onverlet de Rekeningeen bewijs, diehy aen de <£5?abe ban €f!k ïnüïc rocöeroin ontbieben met be
«tfngeïfe troupen / Daerom Den ïionfng om be $to^
Staten fal moeten doen, U E. 't felve daeromme re- ninginn
e tebeïiebcn fijn refoïntieberanberbe/ en met
commanderende.
fijn eerfïe boojnemen banlïouaente beïegeren boojtging
/ aïfo be fóomnginne get feïbe ten googfien ter
3Dc fconingiime gabbe op be boïeantien ban be ^ta
gerten
nam / 5ijnDe gare JBajefïeut fo gefuflineert
ten beu bibber <£buart $orit£ in €ngeïanb ontboben/
en öaet feer gefioojt ober gem / om bat öp be Staten tuerbe op be feïbe &tab ban Sotiaen geafïïgneert
ban aïïe gaer gebatte/ mte boenconftofïen/ fp gab^
geen refpect bjoeg/ en bebaï öem in fijn bup^ aï^ geban* be
ooft mi^contentement / bat be Koning beeï tijb^
gen tebïijben/ öocïjboo?goebeintercefTie geeft fp gcm
baer nageeonfenteert bjeDeromin fijn<0oubemement gabbe berfTetenin't maften ban get ^outoeïnft ban be
te treeften / mib^ bat gp be Staten foube obebieren Bieonte be €urainc ntct be i^ertoginne ban 23ouiïïotr/
troupen ongeem»fert/
pïo^
en maften be feïbe fatféfactie te geben/ bat 'er geene ïatenbe bae^-en-tuffegenga
^bbre 3

©ergad

banee*
ni&eqe*
niuqp
ntffett
fctjicöe*
ban
6e
©?anfi»
rtjti
en
rfnge
in
belegt»
ban
rrjft boo{
®?an&<
aen.
Sou*
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/ toaerom te Honing aen ten ^ccrcbanS&eau*
5«Jpectt
noir fïjncn ^mbaflaöeuc in €ngeïanb feïjieef batgp

beïtoninginne foute fienmetalïeneetfïig^epbengoet
öeboit te bejegenen/ en contentementtegebèn. 3£e£
geïpg fcgjeef ten hertog ban$5icon/ aenbcnboo?fttytoen £fccre 23eauboic uerfeïjepben bjiebcn ban be
geïegentïjcpb ban te beïegetinge ban töouaen / p?ee£
feer be 45zabe ban <Öfter / bat ÏJP fïcï) aïïe bagc bafar*
beeebe afë of bp een fimpcïfoïbaettoategctoccfi/ en
bat ïjp met aïïe effecten betupgde bat bp foube toerden /
geïijfc ÖP aïreebe toa£ een bjaef Capitepn / deHonin*
ginnne ban €ngcïand / ebentoeï niet gerufï pijnde
in be faïte ban @;anhrtjlt / ontboot ben 43?abe ban
«Êffejt bpï)a*r te bomen/ omgaetteonberriebtenban
be gefegentfjepb ban be faken aïbaer / aïdu£ i$ be feïbe
<iS?abe met bè^eecclleigenna vgngeïand getrochen /
ïatende baec-en-tufTcïjen ben ï^ecre fiogierï©iïliam£
om be <ü;ngeïfc tcoupen te commanderen. <©ndei;
tuffcljen bat men bafï beficïj toa£ om ïjet beïegban
töouaen te bodeeen / fo toa£ be hertog ban $arma
met fijn 3tcgee gefcomen omtrent ©aïencienne£ / en
be ïfertog ban iBapne maeftte gereetfegap om ï)em
te boegen met ïjet 9üUgecbande3iigeur£bp ben hertog ban $arma/ en om die ban öouaen te meer te
animeren bat menfe boojfeftee foute ontfetten/ ï)ad
teïjp bacr in gcfonden fijnen epgcnfooneaï£<ï£beefte/
öocïj om fijn 5|on(t|)ept^ toilïè/ toert bemeen^tad
ïjouDer gegeben / be £>tad toa£ tocï uoojfien ban $)aec*
tebolït en ©oetboïb/ en ban alle naotö?uft/ en de*
öen beeï uptbaUen en fcgcrmutfingcn / betonende toeï
öat'er25ecg
goedebanHrijg?ïupden
in ïagen
/ be Honing
bcöe
öen
&. Catïjarina
/ detoeïbe
een fïcrUte
toa£ ban ber Jbtad / fecr bappcr befebieten : maer ï)et
toag aï te bergeefê/ boa? be fïcefte befeïjermingeban
öie ban binnen / fo bat aïbaet beeï boïh£ bleef/ toant be
beïegeringe omtrent 7 maenben buurde.
man* <©eburenbe bcfen tijb / en een totjïe tijbg te boren
m\tz> fo nam te &paenfe factie binnen $atij£ beeï toe /
btQobn goo? fefïien mannen W aïbaer 't Regiment babbcn
««SS?'
*&&mi mt$
/ m / betboïgben
u teae.. öe^e
Bjebe-ïiebenbe
ïupben&enen ®?eöe
fpoïitpen
aïg goetgun*be
Jjnee fïjge ban be Wttet$ / fïonben na ber feïber goebe*
Sfay ren/ fjieïben beïe Kjepmeïpe en feïjabeïijefte ftaebfla^
öan$a> gen / en maeuten alfej? na baren fin / toant fp aïïe
«1të aen magt aen ïjaer getogen ïjabben. 25atnaba£ ban
mnS ^ï""0» cm man ban 8oei>e nature / geïeert en bt%ett.J ' coemt mentban/toa£
geregtigöepbt
ban ïjet parleiitfe mannen/ #?efibent
in öaer boo?nemen
aïte^
met^ ïjinberïijït / baerom 5pïupbcn acn ïjem ïjaren
aenbanft loiïben maften oni tot boïftomcn auton
tept te nomen / toant ban befen berïofl toefenbe/
mcenben fp bat niemant ïjacr boo?nemen meer bcr
ftinberen fonbe berben / fp iictim ban ben boo^d)^
ben
$?efident/
na ben
ftaeb ging
op ten/ "15
3tomu?i£
/ bpaï^ïjetï)Pfeïepn
<£j)afïeïet
acntafien
en
bjogtcn
onber
gètoulftboo?
ban eerfl
't ftïepn
ïet
/ en ï>em
fïictcn
ï)cm't aïbaer
in eenCïjafle^
bupïe
gebangenifte/ bier op boïgbeCromeujS 5tjnenargficn
bpanb in een ïïch'g£röTt/ en tytt tym ncberhnicïen/
in p?efentie ban b'anbere fefïiene / en ïjem toert ba^
beïijfi 5tjne fententie boo;geïefen : aï£ bat ïjp ficj
Ijabbe bergrepen/ en fcpuïbig toa^ bebonben inCrimenlxfjeMajeftatis divinas & bumanse. <ön bat ^P
.1 obectupgt toa^bauberraberpe. 25?ïffon befe fenten?
tie aenïjorenbe / bjaegte ïju / ban toat regter£ ÖP
bertocfen toa^ / en toat getüpgen ïjem fu\t\$ fjabben
obertoefen/ baer op be anöere fefïien ïagten/ en fepsa0»»* öen f ÖP foube baer fententie geboo?famen / ben goê;
fiöfnt1 '' tettongeïuchigen manfienbc en borenbebefe ongefun*
2Batna* beerbe en fcïtfamc piaceburen/ bad ïjenïupben batfp
20?iffon ï)em in eenbaficgebangeniffe fouten bemuren en betoo?b
fïupten/ opbatbpïjettreffeïtjïictoerft/ bat bp onber
fonbec
ïjanbcnbaööe/
foubetotfcljabe
mogen bolmaecfcen/
'tto'eïïtans
fojine
ber^boo? fijn bood
banbe repubïijïte
foube
SK8' a$ta bï0bcn: Mmfm bidden toa^ bp öcfe fcfieïmfe
eem. t»«ïeben te bergecfé / en ïionbe nauïijï^ fó beeï tijb£ ber^
aen en toerben/ batbp öem opbe€atï)oïijhe maniere mogt
get*opt>. biegten / en toert terftont ban ben S^euï aen ecnen

ïabbet / bie aen een baïït gebonden toa^ / opgeïjangen / en met be noo?be geboob.
c#a befen toerben nocj ttoee anbere ban ber Straten «ta«
opgenomen en gegrepen / ben eerfien toa^ Cïaubiu^ '"H"
^Irferiu^
een Öaet|-^eer
een man
ban een onfïraffeïijït
ïêben ban't^arïemcnt/
/ befe tocrb ban geïijHen
5^ mn$
®w*
ne
boo?geïefen/
ïjp 't feïbe
de fententie
dcn^?efïdcnt
aen de ïadder
dood ïjorenbe/
gangen / enfienbicï Ï)P SJJJJJ
ment/59i
in ïjacr tooojden / en riep oberïupt / nadien 3p fuihen too?t op
groutoenj/ fomoede/
en boo?treffeïijïtcn
eerïpen ïjogen
ftcnljabden
gcdoot/
fo toaéïjpfijnmanïebcn
en c?f,£,!!
berepdeïjemterfïond ter dood/ fp?afc fijn bieeïjt tegen
ecnen $uefïec/en toert op geïijïier maniere opgebatigen
en gedoot / ÖP berd?oecö bc doot met groot geduït fect
fiantbafleïijft.
§>pn mede gïjebangen toaë ^|oï)anne^ €ardibiu£ (E-azïJU
3Ioöan
Öiutiu? / een i5aet?-l|eec bah tyt ïage gcregte / een ncégen.
opregt en b?oom man/ defe toerde mede op gcïjjïicr fcuig
maniere opgeïjangen en gedood,
SS^
3$t$ anderen daeg^ tjingen de ïicïjamen ban defe d?p %etv
boojtreffeïijlie mannen r$ mo?gen^ op be pïaetfe ban banö«
(!B?ebein 'tdatfe
ïjembde/
met /papieren
op de der
bo?fï/
in* Jjjja*
ïioudende
berradcrö
ïjandljoudei^
$iette=
tocrt
roen/ enbpanben<0od^toaren. meu
" Bafïn befeUoïb?agte
mcenben
f); tyt USapne
nu al na feïbe
ba- gjjv
ren
te Rebben / en baeb
bat ben
Jf cetogban
%t%f;
benliebcn ontfienmofï. ^p fcfeeben ben 20 ^ecem* ticne

tyig aen
honing
#ï)iïippu<?
"ban
eenen
fBjtf*
b?ief
/ bicbenfp ïjem
tjefuit^pangien
B5a« f^
tijeo/daniitcn
den fonden
honing boo?
ban ben
De buïpe
dieCïaudio
bn tot boo?
nfngöfl0f
fïanb banbe Catïjolijïie tieligie ïjen gcfonden badde / ^n
bcradbertcerde
bem gebangeniffe
bc bedoffinge
ben den
hertog
ban
45uifr uptn fijne
/ enban
geben
%tt gcynam
fuptïafïommet ben Honing te ïjanbeïen ban bet Ito*
nihurijït op ben jongen ilertog ban <J3uife te b?engcn /
en ban 't ïfoutoefiju ban be feïbe met te infante 3ijne
bcgter.
^efen bjiefen toa^
't meettiidccï
defe 16 on*
dertepïicnt/
toat bptuffebeu
toegen ban
gemtercipieert/
en toert aen ben fóoning ban Bsanïirp gefonden. ^e
hertog ban iBapne bat een toereït toij£ man toa^/
ban aïïe beft faïten ftenniffe geïiregen ïjebbenbc / merbte
toeï bat fpïjem ban aïïe boogïjept enautoritept meen*
ben te ontfetten. €n ae^te bat bitboo? ber ^paenfec
aenpo?ringe gefc!)ieben. baerom nam ï)p ooo? ï)cm
baren moettoiï terfiont te bejegenen / en aï toafi fo bat
bpïjembpben ^ertogban parma foute begebenom
brm met fijne troupen te bergefeïfeïjappen/ foïietï)P ®e*tt
aHe^fïaenentooginbecïjaefina^anj^/ en nam met gaJJJ
bem 3tubobicum ^ofpitaïiumBitrium/ nu ïag bin* bomt
nen $arij$ ^ibacu^3Juarra 3legaetban ben Honing 6im»n
ïjieït/ ^flr^'
met ttefebanCoscefponbentie
^pangien/bat Hit
ban
defe berfïaenbe
be hertog
jfeapne be moettoiïïe
becfeftiene toiïbe fïraffen / fepbe tbt bén hertog / bat
men m oproeren / beeï tegen regt boen / en nocï)
meer ïijben
oeebjagenmofï/
mogt \)tt011^
gebeuren /batenmen
toiïïenbc aï teanber^
goebe bifeipïijn
berïjouben / be gemoederen beeï meer beebjccmdcc
ban in geïjoojfaembepb gehouden foube toojben/ baer:
tegen \33üüe be hertog ban ülBapne sijne boogbeufr
bebouben / tie fp ïjem fogten te benemen / en fepbe
bat befe moettoiïïigïjepb geffraft mofï jijn. ü^ant 31 jne
toeberpartpen Jem baer mebe in anber ^>te ben fogten te befeïjuïdigen / geïijït of bet doo? 5pn bebcï ge*
febied toarc / en bat bp aïïentïjaïben aïïe rpe geflagten
tiefe berttoijfeïbe ïupben tot een öoof gaf / be toet*
ten beg &oninftrp£ \sjiM omïteeren / ben ouden
SUdeïbom af-fïeïïen / en een nieuto regiment in ©?anït*
rijn aenfïeïïen / toaerom bp pft bat be redenen ban
fabarra niet gefundcert toaren / en aï$ ()P ban ©i*
trio tn fijn boo?nemen gefïerïtt toerde / fo beïepde bp
de faïte aïfo met ©itrio/ bat bp be aenbangei^ ban
iiefe groutoeïpe fahen iiie bp ftonbe bebomen / ge*
bangen nam / en itehe baer bier of bïïf terfïont op
ban
't ï*afïeeï ban ïoubje opgangen / en bier boo? (eg
0?apne
nam be fóegeringe ban ttcfe fefïiene een eunbc / en ÖO£t ff»
toert be &tab ban ©arn^ bier boo? eenfgfin^ toe*
berom in typïjepb geb?agt / en be ^ertog ban ntop»
ntgebaR
De feflff»

Mavnt öangea.

Vervolg der Nederlandfè Oorlogend
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jUSayiie toert ïjiet ober ban een pber gep^efen / en bet* bigt toerbe/ boo? fo beïe feïjone tyugten bie fijne b?o^
fcteeg ïjiecmebe sjjne beeïocen ftoogïjepb toebecom. mig|jepbbageïp^boo2tb?ogten/ enboojbe Nabuur*
Ceomeug bie ben f^efïbcnt 25?iffoniui ïjacc ïupbee fc^ap I toaer mebe 't feïjijnt Dat <©ob ïjen t'famen
fententien boo?geïefen ïjabbe toecpete bctgeefé gefogt boegt / om ïjen meec mibbeï te geben om pet toag goet^
aen te bangen tot bojbecinge banOBobe^ gïocie en toef* j8$f
en
/ be gebangen
fcï)?ijber ban'
De fententien
Daerontrjuamt
na te tftëeïun
en geïjangen
/ entoecDc
ben baect ban ©janftcp en jföebecïanb / uptfleïïenbe ïjem
25euï0ie fön ïjanD aen be ontfcïjuïDige ïupben geïept te cefïe te becftïacen / tot bat ïjp mijn ïfeecc 25usenbaï
ïjabbe mofl ooft aen ben fïrift fïerben.
foube gefp^often ïjebben / ban be toeïften ïjp abbij^ en
3£e honing ban ©janftrp toa£ na ïjet innemen aïïe abbjejj nemen foube in aï 't gene ïjp aïbaec te ïjanbe*
ban jftopon / bat top boo? beeïjaeït Rebben / getogen op ïen foube ïjebben / en foube boïgen 't gene ïjp metjffee
be jftontieten ban ©2anftcijft / om ben ©ojfi ban 3m* fetycef aen ben boo?frïj,jebcn %eece ban 25n5cnbaï/
ïjoït met be3£uptfeï)iiïpe te ontfangen / ohbei* toegen 3ijnbe in fijnen b^ief pacneuïacitepten bic niet berftïarct
toog ïjp tot £>eban om jet ï|outoeïijft ban ben ©ir ome mogten too?ben / ban tec gelegenbec tijo en pïaetfe.
outoe* ban tëTucaine met ïjet ©?outoeïijn Cïjacïotte ban bet
55at ïjp met ben boozfe^eben ^eere ban 2pit5enbaï
ü tu^
jflSacft te bo?Deecn/ toantbe hertog ban SBouiïïion ooft foube bifcoucecen ban 't beïept ban 't 3legec / ban
jen
n®i> ïtobb?egt ban bec HÓarft ïjabbe befe tot 3tjn erfgename
't feïbe
'ttoeïft
contentement
ïjetï^outoeïijft
ban fijn
en ban
3tjne ojbje/ïjeeft
ntf De in allejijne goebecenop fijn boobbebbe binnen 4I5ene*
ontfangen
/ bc ïufï
bie ïjp
ïjab^
uraf>
bebanhiettebïijben
fonbee
Dienfï
tebocn/
en
bat
te
ben gemfritucert / mit«f batfe met een if eere ban be
en
bien effecte ficïj pjefentccen be fcïjoonfte mibbeïen iiie
[t Religie foube berfjutoeïijftt tooien / met betoiïlinge
be£ Honing^ ; be ïfertog ban Hotteringen ïjabbe ïjaec mogeïnfti£/ mit^ bat bc peeren Staten baecnatoiï^
ben ïupfïecen / ïjettoeïft foube fijn b'oojïoge in Hotten
bar* geecne tot een feïjoonbogfee geljab / be ïgectog ban
ifèebet£ ïjabbe ïjaec ooft geecne ten ïjoutocïijftc geïjab ; ringen/ enlturcnbucgtc boccen/ toaec toe ïjp geecne
■:te
fijnpecfoon toiïbe gcbwpftcn / en bat ïjp baec in niet^
lin Dec Ifêaec Den Honing toiïbe batfe ben Biconte be (Cu*
*acft raine tcoutoen foube / en fp mogt fonbee be£ Ho*
ban De fijne foube fpaecn. <^epjoftjtcnbic bc bececuig*
etto» ning£ betoiïïingc niet tcoutoen. 3£en Honing bleef be ^?obinticn baecbp boen honöeu / fepbe ïjp fecc
nne
in23oo aïïjicc een toijïe tijb£ / en bcrfUpmbe eenige geïc*
gcoot en openbaa- te fijn / aïfo be Itoning ban jèpan=>
[Ion. $entïjepb / baec in be Honinginhe ban Cngcïanb
giengeene fojcen meec tipt SStaïicn foube ftonnenfen^
eenig mifcontentement ïjabbe / geïijft ift booj beeïjaeït ben/ en ^et foube onnobig fijn bat een beeï ban be gene
bic ben hertog ban ^acma in ïjaec ïanb ïjeeft/ baer
t)ebbe,
3&e ©iconte be i&urafnc afê ïjet ïfoutocïp gefloten toe gccmpïopcert toecDen / Dat ïjet Hana ban <&u\id\
ficij ban fccii Honing ban ^pangicn af fcljepDen faï/
tltc De toa£ / font ïjp Hapitepn jiBonnet met infïcuctie na
urai-- Hupft/ om afbaec o?b?e te fïcïïen aen toien mcnfïcïj
fent
ïjop ban/ bat
lBcnt£
nietguaïijft
te fecc fo?cni
tot ficïjupt
g'eaffectioneectSifTf
ïjebbcnbe
ïjn fecc
ibugtf*
aïbaec foube abb^effecen om be pacjuettenban^uptf* iien
apt*
ïanDbepïigïijftenbiijtig
obec
tefdjiehen
/
en
ban
ben
ïanb foube ïionneu krijgen ; niet ftonnenDc Die obec ben
Pn
aon»
toeïfte men bectoittigt mogt toecben ban aï 't gene baec 0ijnb:engcnDauop beu bobcmban ïjet 23i>"öomban
:tna
pafferen foube. ^aec na ttoftïjp na 3FnjfTeïbo?p/ aï Hoïcnl
upft/
^ati^et bon nobetea^ bat ïjn ijaefï anttooojöe neg*
uffef" toaec ïjp meenöebatïjp ben if ectog ban £>toepb?ugge
ge
op btfe faUen / op bat ïjn ben Honing baec ban
foube
binben/
en
bat
ïjp
ben
feïben
foube
ïebecen
ben
W/en
ollant/ buef ban be ^crtoginneban25ouiIlionenbe3tjne/ en
bectoittige
; ban toicn£ mehünge ïjoc toeï ïjp ïjeut
tot
auto» ftcm bectonen be begeecte bie 3p ïieDen ïjaDDen / om becfeftect ïjïcït / nottjtan£ §*tèbe Ijp tot norïj toe niet
met fijne jegcntooo?bigïjept beceect te mogen tooien ftonnenbefluptenmet5ijne jföajcflept op bat poinct/
opijate 25mpïoft/ en om te continueren ben goeben en ftonb niet Doen ten fp Dat ÖP eecftbaftaen ïjaDöeben
toiUe bie öpaïtrjb tot bit ^up^gebjagen ïjabbe/ en bat toiïïe ban De ^eecen Staten / fonbee toeïfterg co:cef=
|jpaen3tjne 5ijbe fozgbnïöig fouoe jijnom foem aïïen poubentieenbpfïanb ïjace aenjlagen in bie quar tieren
Dienfï te boen / en aïïe beguame occafien te foeften/ toepnig boo?beêï fouben Doen. &a ïjaef! afê ïjp De mee=
ümïjemtebetupgenbe magtbie Ï)P obec ïjemï)abbe ' ningebec boo?fcïj:eben l^eecen Staten becflaen foube
öat öp öem ban mijnent toegen foube feggen bat ï)p niet ïjebben / foube ïjp niet ïaten be feïbe ben Honing tec?
beïjoo^öe te becfupmen b'oeeafie ban be abminiflcatie fïont te ïaten toeten / be toeïfte op bit fubjeet aen be
in ïjanben te nemen ban <©uïicftccïanb / fienbe bat ï|eereban25u3enbaïfeïjJijben foube/ enïjembenobk
ïjp een nabuur toefen foube ban be Heeren Staren geDepefcljenfenben. <^ebaente ^ebanbeii3s0obem^
bec bereenigbe j^eöerïanben / en ben ïfettog ban b?i^i59i/^c.
§patmain©?anftcijft gecoepni/ bat öemniet^ftonbe
©an bebo?bec ïjanbeïinge ban ben ïf ertogban ^ar* rFoi.48;
tegen gefïeït toojben / en bp aïbien bonnet meeftte ma in ©?anftcrjft en ïjet ontfet ban tipuaen faï Ïjïcc na Utepfec
bat ï)P fmaeft in bat boo^fïeï ftceeg / foube ïjp ïjem ban in 't^fiaer 1 591. bec^aei ban gemaeftt toecben.
sgnen toegen bjeebec openinge boen op befe fafte /
3&z Hepfec 0oboïpïju^ De ttoeebe ïjeeft omtrent bcfen
IftoDofc
'ttoeïftgebaen ;ijnbe/ foube bo?bec^ rqifen na J^oï- tijb toebecom gcfocjt boo? eenige gefanten te onbec*
ïanb / en aïbaec ban fijnen toegen befoeften Me-W^ow
DecianD/
fan
ten
£>pangien'
ban eenige
ben Honing
fent
b?ebe tuffeïjen
foeftenom
om ,0e'
te<5e»
enbe
<6eunieecbc
#?obinticn
te
maften/
mep*
na
toebe©?inceffeban #cangien/ enïjaec feggen 't bec*
tyict bat ï)p babbe in be boob ban be ïfeece ban Cïiafliï* nenbatïjpfulftg btbc upt fïjn eprjen gemoet/ en Dat Delen
ïonïjacenbjoebec/ fo om ben banb ban JBaegfcfjap ïjp opcegteïijft upt eenen gccöen pbec Daec toe gene Cionfac
en b?ientfcïjap iiit tuffeïjen ïjaec ïieben toa^/ aï^om gen toa| / en bat ï)P mepnbc bat ben Honing ban ban tye*
be tuf'
'tbecïic^ 'ttoeïft Bjanftcijft en ben bienfï ban ben tóo* jèpangien nu beeï meec foube toiïïen be Staten toe* ban
ning/ baec aen geïeben ïjabbe/ bat ïjpnietfofeecebe* geben of acceuberen / om bat ïjp De oojïoge tegen De fcgen
be
geecbe/ aï^be boo?fcï)?eben b?outoe #?incefTe betoi> woning ban ©^anftrijU te bctcc foube ftonncn upt- fjanj
fïngc te boen ban ben Dienfï en goebc affectie tik ïjp ïjaec boecen / en boo? be Staten ban De beceenigbe $:o*
&ta*
tenban
toegeepgent öabbe / en toaec toeïjp ï)cn becbonben bintien geen meec beïet^ foube ïjebben / boeïj ïjet be
Qicn 1 en
bont/ boou? ïjet macgfcïjapbie tuffeïjen ^en toa^/ ï)P fp toat oo^fafte öem ïjiec toe bctoeegt ïjeeft of met /
ïjab geagttjaet eenigen tcoofï te geben in ïjaer becbjiet/ bat toiïïen top ïjiec niet in bifpupt béngen / noeïj be tiecee»
öien ï)P boo? btfe cepfe betupgbe be beeïagtigtjcpO ^it öp boo? befe tijb onbecfoeften / ban ïjet toa? ben &ta* Waöe
&pm*
ïjabbeintjaecbecbjiet. ^atïjp ïjaccooft foube becftïa* ten (éenecaeï bec beceenigbe JHbecïanben feec fuf^ lanocn.
Cionin*
ren b'aïiantie ^k ()P gemaeftt fyaifiie I baec ban öp peet / en ïjabben Daec een goet beïjagen in : De Ho*
4gcoot contentement becljoopte en mibbeïen om fijn uinginne ban <Êngelanb / fo ben $gent ban be
©abeeïanb/ fijn Honing en 3tjne naburen te beter te ^eecen Staten ^oêï be Carou $|eece ban iècïjo* banflBn»
einne
Knge
netoaï fcï)?eef/ bp feftece miffiüe ban De 21 Sobcm*
mogen
Dienen.
5^aec
na
foube
(jp
't
feïbe
boen
nopenbe
fijn ïfoumeUjft aen fïjn Crccïïentie be 43?abe ban &aï bjig 1592. ftilo Angiiae , ïjabbe tegen öem inonDeJjoub
Des
fau / bat ïjp ben feiten foube feggen be begeecte bie ïihge becftïaect batfe befe bjebeïjanbeïinge niet ïjieït geianb
f e ö?ebe«
|>p ïjabbe ban eene goeoe en opcegte bjicntfcïjap met ban boo? puuc beb?og en beceptie j en bat fp baec boo; bt»
b|fealtjfe,
§em te onbeeïjouben / baec toe ïjp meet en meer geuo?
geïjeeï tegen toa^/ enbecfoefttinbien'tgoetgebonbcn
^bö 4
tootèe/

Het Achtentwintigftc Bock.
(ïoi.«f3.)
tjj02{je / jjat fjp em$ obetltottie / aïfo ïjp baec in bc JBin; verre zy , dat wy vertrouwen , verkrijgen dat beyde
0
9
5
de partijen de Vredehandelinge, diewy fullen voorree
'nu
niet
bde
foube
bedetten
/
bat
fjp
tod
gaetne
eeng
wenden plaecfe geven, en hare Geranten daer toe afobecftomen foube toiïïen/ ooft om een pegdijft tccucf?
veerdigen
, fo fullen wy tot de vredemakinge die gene
tenïjem mogdijft fïjnbe (inbien be<0efanten4ban ben
tcnoUCCÏiomen)tianfuUiemtcntiUCÖiÜe^
fócufecmog
tftCU.

éaec-en-tuffeïjen quamen be <0efanten ban Den fóep*
feu tot 25?uffd/ namentujft ©aïentijn (eettijb£ 25if*
feftop ban fóoïen) 4&abe ban ^fenbojö / &pmon <0?a*
be ban bec Hippe / Sloïjan Jtea* ban jpecdfïepn /
<©tto jfencic be 2$epïanb / üecce en 23aron ban töepb/
' met <&itk <*M)ten ban H&efpeb?tm / en ifrtancopg $ï>
ïippo ban ffomfïeb / doctoren in ben öegtcn / befe
in 't begin ban december
quamen met feec
fp feec ïjecdijn toetben ontfangen/
baecgtotefïaet
tot25mffd/
ben hertog ban $acma upt25?ufTd na ©^anïmjubec*
tcoeftensijnbeben 16 «^obembec te boren na ©alen*
cijn / baec ben jongen ^cetog ban <&uifc ï)em ont>
moetebe: J&aec bc tijbinge ontfangen öcbbenbe ban
be fcomfï Der 4&efantcn ban ben fóepfec tot SdjuflTd/fê ÖP
inpotfenaSSjuffd gefceect baet&p eenige €ommunt^
catie ïjabbe met be feïbc <0efanten / bodj bleef baec niet
fange/ maecbectcofebeni3 <Dcccmbcc toebecomban
baec na be fcontiecen* 3£e boo?fd)?eben ©efanten toecDen tot 23?uffel tod gettacteett en gebefcopeect / en ble*
ben aïbaec tot ben 22 ^anuactj be£ boïgenben 3[aec£ /
haböemeteenen&tompettec bjieben gefonben aen be
éeecen Staten <6eneraeï bec beceenigbe ^cbedanben /
om pafpoojt om in ben J|age te nomen / en be bne*
ben ban ben Hepfec obec telebecen / en ban $ep£ en
bjebe te fjanbdeh/ enb?pdtju te pafifreen en cepafte*
ten / en toant be Staten 45enetad baec op gefeï^e*
ben jjebben bat fp niet gecaben bonben in eenige fjanöe*
ïinge ban b?ebe of becfoeninge met ben honing ban
&pangicntetteben/ alfofp tot feec beïecepfen bêbon*
ben dabben / bat ïjp onbee Htkfti ban bien niet anbecg
enfogt/ banftenïieben te beliegen en geïjeeï te mine?
een/ f e. fo fijn fpepnbdp toebecom becttoefcen na
Denïtepfec/ boojgebenbebat befóepfec Ijenïieben toe*
öecom ontboden fjaoöe / om Ijcit tè gebmpuen in m
bete 5ijne gcoottoigtigc en nootfaftelijheaffaicen/ ïatenbe aïïeenïp aïbaec ben ïfeece <&tto Üencilt be
25epïanb SDacon ban töepb boojfd^eben/ bebsdene
baec na #afpoa?t beeftcegen ïjcbbcnDe tn l|oïïanb
genomen i$l en be tyieben be^ üepfecó aenbeCfee^
ren Staten <6enecad bec Beceenigbe Bebedanben
obecgeïebect ö^ft / tn ooft aen becfeïjepben ^>teben
banbe©eceenigbe ^ebedanbfcïjep?obintien/ toeïng
m!)outlrja^aïbuts\

Rudolph de tweede , door Go des genaden
gekoren Rooms Keyfer > altoos vermeerder des Rijks.
EErwaerdige, voorfienige, getrouwe en beminde,
„„.,,._. Alfo wy achten dat het ons ampt, 't welk ons van
öolp&f
f/rföu» Godisopgcleyt, ten hoogften betreft , dat wy niet alvan die volkeren,
De 331. ' leen den welvaert , ruft en vrede
aen bc welke onder onfe heerfchappyegeluckelijk werden geregeert: maerookdergener, welke onfes Rijks palen
«feteticn
bec bec» naburig zijn , en volgens dien van geheel Chriftenrijk,
tenfgbe fo veel wy met onfen vlijt en authoriteyt vermogen ,
J$efter* neerftiglijken forgvuldelijk betragten: fo zijn wy al
landen.
van over langen tijd befig geweeft metdefe gedagten,
op wat maniere beft het oorlog , dat nu fo lange Jaren
in Nederland eertijds heerlijk bloeyende en met ons
feer vaft vereenigt ('c welk wy ook op andere tijden
hebben gefogt te doen) foude mogen werden fonder
bloed geflift , en ter neder geleyt : Welk gepeyns
niet weynig is vermeerdert door de geftadige klagten van de naburige Hoogduytfe Vorften , welkers
landen daer door grote fchade geleden hebben. Derhalven alover een wijl roet de voornaemfte Vorften
des Heyligen Roomfen Rijks , hier op beraetflaegt
hebbende , fo fenden wy onfe Gelanten , al te famen
feer treffelijke mannen, tot beyde de Krijgsvoerende
partijen, op dat fy van onfent wegen haer gemoederen toe den Vrede doen inclineren. De welke , fo

verkiefenuytdeVorften van beyde de Religiën, tot
fegs-mannen, welke fo veel als mogelijk is, van partijdigheyd vervreémt en van fufpicie vry lijnde , alles
rijpelijk overwegende, haer uyterften vlijt daer toe
fullen aenwenden , dat den heyliamen vrede op redelijke eerlijkeen geenfins bedriegeiijke conditien getrofFen,en ten laften die fo fcbadelijke en verderffelijke
wapenen eens werden nedergeleyt. En hoewel wy achE. dit,'t van
welkdengy-luyden
des
felfstenofdatUtenE.minften
Raed vandoor
uwe defame
Staten wel
fult verftaen , als welkers veyligheyd wy geeme beveiligt fagen, nietonaengenaemfal wefen : nochtans op
datgyluyden van ons felfs het ge voelen moogt krijgen
van de oprechtighey t onfes gemoets,en u felven van onfent wegen ten vollen alles goet beloven, fo hebben wy
goet gevonden defe JVlifiiyegoedertierentlijkaenU E.
É. telenden. Hetfal danU E. E. alsde lel ve ook ten
hoogften betreffende , toeftaen de menigvuldige nuttigheden die hier uyt aen 'tgemeene Vaderland dat
meer als te lang door de milerien des Oorlogs is geaffligeert , konnen rcdonderen , u felven en u Burgers
in fulker voegen voor oogen te ftellen , dat gy niet
gehengtdat defefo fchone gelegentheyt voor by ga,
en wy vergeeffemoeytendoen. Want fo 'tvoorfpoedig iucces der faken , dat fig fomwijlen offereert
(gelijk de a vonture des oorlogs twijffela^tig verfcheyden en glibberig is) milTchien eenige benaemde ge»
dagtenifle der voorlede milerien , en de vreefe van
't gene mogt volgen, dat fy, Mars voor het tegenwoordige een tamelijk uyt-wendigblygelaet tonende,
ftraks fouden denken in veyligen ruftete mogen leven fo
, behoorden de felve fo in 't overwegen van binnenlandfe en naburige als buytenlandfe exempelen te
conlidereren , dat dikwils op een oogenblik tijds
het grootfte gewigt der faken fo feer wert omgekeert ,
dat het gene heden met eeren konde gefchieden , morgen door nootwendigheyd te vergeefs wert gewenfcht:
Want hoemenigmael hebt gylieden felfs en uwe naburen gefien dat den ftaet der lieden en Provinciën
feer ligtelijk wiert verandert? Dat nu de toevallige
veranderingen, gelijkdekoortfenin een menfchelijk
lichaem , met een felle bitterheyd en groot gevaer vermengt zijn , weet gyluyden beft , die dat beproeft hebtt
laten deplonderingen , roof en brantftichtingen ,daer
door de ellendige Provinciën fo diepverfugten, vernieut,verhaelt, vervolgt en gecontinueert werden, wat
fal daer eyndelijk anders uyt ontftaen,als't welk God
verhoede) een eeuwige verwoeflinge , fonder hoop
van fekereruftc of bondige veyligheyd. Wydan, die
wenfehen dat gyluyden een waren , vallen en geenfintsbedriegelijken vrede, mitfgadersuweoudeprivilegien en baten fonder bedrog (daer ons niet weynig
aen gelegen is) moogt genieten , fijn U E. E. op goeder
trouwe, dien wy met ons Keyierlijke woord by de
wytft-gelegene volkeren, hoedanig , of hoe barbaer die
ook fouden mogen welen, ligtelijk ftaende houden ,
dit alles proponerende om in coniideratie te nemen.
In welke fake fo gy het niet aen uwen vlijt en goeden
wille laet manqueren , fo fult gy udevoir treffelijk aea
ons betuygen , en u eygen rulle leer heerlijk en bequamelijk verforgen. Van onfent wegen fult gylieden
t'allen tijden, alles wat men vaneen goedertieren en
finceren Keyfer mag verwagten , u felven vaftelijk mogen toefeggen. Datum op ons Koninglijke Slot van
Praeg den 2z dag Novembris , in 't Jaer onfes Heeren
ïyjji. van onfen rijken , des Roomfen het 17 des
Hungaerfen , het 20 en des Bohemifcn , infgelijks het
17 Scconder tekent Rudo/phusiV/at lager JacobusCurtius ,
aSentftenau. Noch lager flont aldus, uyt eygen bevci
des Keyierlijke Majeftey ts , ondertekent ,
Joh. Barvitius.
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Vervolg der Nederlandte Oorlogen*
m boomoemben$eere<©ttO ^emigbanSSepïanö
Ipïjeere ban tëepö in ben^age geftomen fljtlöe/ fo
J^pïjeere
toaren De peeren Staten «Beneraeï niet bergabert / booj
dien be<©ebeputeerbebanbien eïïtué na ïjace refpcctitie
$?obintien
pn'ncipaïen
serepfl toaren/ contributie
fo om te boo^
Deren goebe enrefoïutien
en eonfentenban
tot
oefenfie ban ben Hanbe : afê om rapport te Doen en re=
oen te gebenbanïjarebefoingeban'tboo?ïeben gepaf
feerbe
3Jaer //enenïaft
te Krijgen ooft
tot om
't gunt
te boen
foube ballen
namentïp
Den boboer
boomoembert
$eerebantöepb5ijnaffcïjept te mogen geben/ nopeu*
De 't genetaant
ïjp uptmenaïreêbe
beg ftenfer£ genoeg
name fouDe
mogen p?opo^
neten/
geinfb2meerttoag/

tic ban
en
!«.*
an
tepb
an toe*
en brn
tcpfec.

ban 't gene ïjp ban toegen Den Hepfer foube toiïïen boo^
Dragen / Dan aïfo ïjet tointer bagtoa£/ en De toegen
quaeb en onbepïig / en tempeefïig en guaeb toeber toaer
Doo? fp foïjaefïniettoeDccom bp Den anderen ftonben
Komen / fo ïtep ïjet noeïjaï ïange acn eer fp toeberom
bergaberen ftonben/ ïjet toeïftbp natoa^op 't ïaetfïe
ban De IBeettSCnno 1592. fo Dat top 't berïjaeï ban
bien tot Dien ttjötoeïuptfïelïen fouDe. <©anombattop
ïjier begonnen ïjebben/ fuïïent ïjier boo?tberboïgen: W$
nu De peeren bp Den anberen bergabert toaren / fo ïjeeft
De boo^. ^eere bantëepb aubientie berfogt / bie ïjem
Den x7 JBartp bergunti£ / tentoeïften Dage öp fijne
pjopofïtie eerff bpmonbeen baernabpgefcï)?ifte ober^
gégeben ïjeeft/ befomma ban fijne ^opofltie befïonb
Sier in / Dat fijne ïïepfecïpe jBajefïept ïange beebjoten
jabbe befcl)abeujfte<®02Ïogc baer mebe bejtëeberïan;
Den nu fo ïange gjaren toaren gequeït en gepïaegt ge?
toeefï/ Daer ober niet aïïeen Defeïbe: maer ooft ïjare
acnpaïenDe nabuuren in grote eïïenDe / jtoarigben en
Defoïatien geraeftt toaren / niet fonDer fïo?tinge ban be*
ïe driften bïoet£ / en aïfo jijne ïlepferïijftc JSajefïept
tot berfcïjepöen repfen fijn Deboir geDaen ïjadde / om be=
fe <$o?ïoge tot een goeD epnDe / en Die eertijt£ bïoepenDe
^cberïanben toeberom tot ïjaer oube rufïe en toeïbaren
te brengen/ b'toeïft noeïjtan^tot noeïjtoe riet öabbe
nonnen tetoegegebjagt toerben/ tot fijne fóepferïijfte
Jfêajefïeptg groot ïeettoefen / maer toant ïjp ooft bage*
ftjft£ toa£ ïjorenbebe ftïagten ban be naburige ï|oog*
Duptfc ©o?fïen / toeïfeer£ aianben baer boo? ooft grote
feïjabe toaren ïrjbenbe/ foïjabbeïjp&emmet be boo?;
naemfïe ©o?fïen beg #. tëoomfenètjft£ beraetfïaegt /
en goeb gebonben/om fijne gefanten tot bepbe be fötijgf
boerenbe partpen te fenben / om ber feïber gemoeberen
tot ben b?ebe tè boen ineïineren / en bat ïjenïieben geïie^
ben
bojDerenentebetoiïïigen
eene t'famenfto?
mingefouöete
enbergaberingetot
bebjebeïjanbeïinge/
of tot
continuatie ban betyebeïjanbeïinge inben^are 1^79.
binnen fó euïen geïjouben / ten ober fïaen ban eenige b?eDe-ïiebenDe fóenr en Jfurfïen bepDer Öeïigion / Dat Daetv
om De peeren Staten boomoemtgeïiebenfouben goet
te binben om beboomoembcanbereïfeatn gefanten
mebe in befeHanben te boen nomen/ tot bo?beringe
ban fijne fóepferajfte iBajefïept^ opgeïepben befte / baer
op Ïjp feer toa£ aenïjoubenbe.
%t peeren Staten (©enecaeï baer op gebeïibereert
Öebbenbe / Rebben ben 7 2Cp?iï baer op gegeben tuft na*
boïgenbc fcïjnfteïijfte anttooo?be / ïjebben boo?t^ ben feï*
ben23aron en©?p-^eer gebefropeertban alïe onftof
tenbpljeminfïjnatogpgebaen/ en ïjem bosberg be?
fcïjonften met een gouben ftetene ban omtrent 1 800
guïbeng / be anttooo?be toa£ ïupbenbe aï^ boïgt.

l ftat* t NA dat de Heeren Staten Generael der Vereenigde
Nederlandfe Provintien hadden verftaen,dat het
too?t
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den Roomfen Keyfer en ook van Hongeren en Beemen
Koninglijke Majefteyt belieft heeft als hare gefanten te
committeren den hoog en welgeboren , Edelen , Eerentveften, en Hooggeboren Heeren Salentijn Graef
totYfenburg, Heere tot Grenfau, Symon Graef en
Eedier Heere te Lip , Johan Heere van Ende, tot Periftain,opThabiffau, Proftnits,en Leutemifchet>Otto
Henrich van den Beyland,Vry-heer cot Rheit>Heer tot
Bremt? DiderigEgten van Mefpelbrun, enFrans Philips Fauftj &c. Om acn henluyden te bevorderende
bewilliginge van een t'famenkomfte tot een vredehandel mee den Koning van Spangien * of tot continua-

) tie van devredehandelinge in den Jareï^o; binnen
Ceulen gehouden ten overltaen
overftaen van eenige vredelie*
vende Chur en Furften beyder Religion. En op den
27 der voorleden MaendMarty by de propofitie tet
vergaderinge van de Staten voornoemt gedaenby den
voorfchreven edelen welgeboren Heere Otto Henrich
van den Beyland , Vryheere tot Rhey t , tot vorderinge
van haer Majefteytsopgeleyden laft , ernftlik is aengehouden , om de voorfx. Heeren Gefanten ten eyndC
voorfx. in dele Landen mede te doen komen , hebben
de voorfz. Heeren Staten , na rijpe deliberatie daer op
gehouden , eerftelijk fijn Keyferlijke en Koninglijke
Majefteyt van fijn aldergenadiglte goeden willens, tot
defer Landen behoudenis en confervatie , alderonderdanigft bedankt. Biddende haer Majefteyt met behoor*
lijk refpekt en reverentie alderonderdanigft,vaftelijk te
geloven, dat (y niet meer van God den Heere almagtig
wenfehen , dan dat eens het bloedige oorlog , 't welk nu
vele Jaren in verfcheyden oorten van deChriftenheyd,
en befonder in Vrankrijk en de Nederlanden , van de
Spangiaerden , en Spaensgefinde aengevangen en gevoert is, en noch jegenwoordelijk met groten ernft
en Jbioetvergieten gecontinu eert wort, (waer van fy
ook de incommoditeyten en difficulteyten volkomelik
gevoelt hebben , en noch dagelijks gevoelen, en daer
van alleen door de machtige hand van God den Heere
Almachtig, enverweckingedesfelfs vandernabuure
Potentaren harten tot defer Landen affiftentie en defenfie, fyluyden altijd een goeden uyt-komft verwagt
hebbcn,en noch verwachten) in een gerufte en welverfekerde ftant mogte worden verandert , en overfulksde
gemeene Chriftenheyt in goede ruftegeftelt en gehouden. So dat fyluyden henaen hare Keyferlijke en Koninglijke Majefteyt fijner aldergenadigften goeden
willens en refolutions dies-aengaende altijd feer verbonden fullen houden,en willen niet twijfelen of hare
Keyferlijke Majefteyt meyntdefake gans vaderlijk en
trouhertig. Maer overdenkende 't genige den Nederlanden isovergekomen door de vorige voorgeftelde
handelen van vrede,en 't gene fich prefenteert en openbaert in de jegenwoordige, en konnen niet verftaen dat
van de Spaenfe fijde yet anders , als 't gene te voren bedroeflijk en befwaerlijk in defe Landen is gefmaekt»
daer mede gemeentwort. Dat het eerfte voornemen
van de vredehandelinge in de Nederlandfe faken begofl:
met Ho. ged. mijnHeereden Prince van Orangien &c.
en de Heeren Staten van Holland en Zeland met hare
geaffocieerde,fo in den Jare 1 574>.als daer na te Breda in
den Jare 7 5. vol bedrogs was,is onwederfprekelijk bevonden in
; der voegen dat daer uyt niet anders dan het
verliesvan vele Steden en fterkten inde felven Jare 7$-.
is ge volgt. De handeling metDonJohantotMarchein
Famine in den Jare 77. aengegaen , is alleenlijk op louter bedrog aengegaen geweeft,en heeft veroorfaekt een
opentlijke violatie van de pacificatie totGent in den Jare76. onder de Nederlandfe Provinciën opgericht. Hec
innemen van het Kafteel en de Stad Namen ; item van
Charlemont,Marienbourg,met de ruyne en ondergank
van vele quarticren en fteden, eenfamentlijk een grote
bloetftortinge is in den Jare 78. daer uytgevolgt. De
handelinge daer na door den Baron van Selles voórgeflagen,heert het fundament geleyt,dat de Walfche Provintien hen van den andere vereenigdeProvihtien hebben gefcheyden. En de voorfz. handelinge binnen de
Stad Keulen heeft niet anders als de geheele defectie
van de voorfz. Wallche Provintien , het verlies van de
Steden van Maftrigt , en 'iHertogenbos, met den afval
van veeleHeeren van de NederIanden,geopereert. Wat
een bedroefde uyt-komfte de verbloemde voorgeflagen handelingen met de fteden van Gent , Brugge , en
andere, hebben medegebrogt, is meer als kennelijk*
Waer toe de voorgeftelde vredehandelinge van den Jare 87.cn 88. met de Koningl. Maje. van Engeland heeft
geftrekt, namentlijk om onder dexel van vrede niet
alleen defe vereenigde Nederlanden , en de goede
ingefetenen van dien , maer felfs het Koningrijk
van Engeland geheel te incorporeren en ruyneren ,
heek de feer grote en vermaerde armade ter Zee in
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Het achtcntwintigfte Bock.

de voorfchreven Jare 88. (felfs gedurende de t'faraenfprekinge) tuflchen Engeland en Spangien op den dag
gefonden , meer als notoir gemaekt. En de Heeren Staten Generael , prefagerende uyt de voorgaende handelingen fuiken voornemen , konden in de voorfz. jaren
87 en 8 8 hen tot de verfochte handelinge niet laten bewegen. Met meerder fwarigheyt foude 't felve als nu
befocht worden, nademael in de voorfz. handelinge
fig fo groten en geweldigen bedrog fo notoirlik heeft
geopenbaert gehad , befonder nademael daer na niet
alleen niet de minfte apparentie van beter intentie
van de Spangiaerts en hare adherenten , maer wel menigvuldige tot gelijken eynde van bedrog en violentie
ftreckende aen den dag gekomen fijn. In wat manieren de Ligeurs in Vrankrijk tegens den leften overleden Koning aldaer federt by de Spangiaerts opgefet
fijn, ook fulks dat fy den (elven haren Koning met
alle fpecien van bedrog, geweld, en indigniteyten
getradteert hebbende , hen eyndelik nietontfien hebben fijn eygen perfoon door de geeft elijke hand moordadelijken verradelijk om te brengen, isimmersalle
de Werelt bekent. Item hoe in verfchey den quartieren
en Provintien van Vrankrijk deSpangiaerts en haer adherenten hen pogen meefters te maken , en den jegenwoordigen Koning van fijn aengeërfde regt met alle
uyterfte geweld , fonder eenige apparentie van redenen of fondament, te beroven, om alfodeoverlange
voorgenomen monarchie der Spangiaerden over alle
Rijkenen Landen te itabilieren. Daer van geven genoeg getuygen is de tochten in den Jare 90. in 't eynde
van de Jare 91. en nog in den jegenwoordigen Jare by
den Hertog van Parma gedaen: 't felve en de forcen geionden , en nog eensdeels weiende , in Bretaignen , en
Languedok , en Provencen, doen daer over roepen de
geheele Werelt. Ook en geeft het de Heeren Staten
geen kleyn bedenken,dat van defe voorgeftelde handelinge van vrede juy ft in den Jare 1 590. in de maend van
Ocfober tot Frankfort isopeningegedaen,ten tijde den
Hertog van Parma met de meefte forcen vandeNederlanden in Vrankrijk was getogen, om dentegenwoordigen Koning en het Rijk van Vrankrijk te ruyneren, en dat na fijn wederkomfte de fake is opgehoudefci, tot dat hy wederom gereet was in 't eynde van den
Jare 9 1* om met gelijke forcen j en tot gelijken eynde,
na Vrankrijk te trecken. Van gelijken maekthetden
Staten een groot achterdenken , dat de voorgeftelde
handelinge van de vrede henluyden voorkomt in plaets
van de beloofde en verwachte cxecutien , die byde
principale Kreytfen van den H.Ro: Rijke wasgedecerneert tegen den Koning van Hifpanien en Hertog
van Parma, tot ontruyminge van de Steden en fterkttn by hen op den Rijksbodem geoccupeert , daer in de
(Fol.50,) Staten haer jegens den H. Rijke forondelijk oprecht
en gewillig aen haer zijde hebben gequeten gehad , en
ten genen dele in gebreke (uilen wefen. Behalven
dat de Staten van het bedrieglijk voornemen der Spangiaerts indefen,door de eygen brieven desKonings van
Hifpanien, en brieven van fijn privé fee retarisAdjagues, aen de Spaenfen Ambafladeurin'tHofvanfijn
Keyf. Maj. Don Guilelmo de S. Clement gefchreven ,
infpecie wel fijn geinformeert : en hebben boven dien
grote redenen om wel te overwegen , 't gene noch onlanks by openbaren placcate van wegen den voorfz.
Koning van Spangien is gedecerneert. Behalven datde
vruchten van de befoingen, indenaefte maendengedaen tot redres van de regeringe des Forftendoms Gulich, Cleef, en Berg, binnen de ftad DuiTeldorp (defulke fijn , dat nu meer als oyt te voren getwijfelt wort , of
defelve regeringe niet meer Spaens als van de voorfz.
Landen felfs fijn) van grote eonfideratie en als mede
Spaenfepractijken geacht worden. Ten leften konnen
de Staten niet vergeten de bedroefde en befwaerlijke
proceduren , die (o van outs als by menfehen gedenken
gepradifeert fijn in Vrankrijk en in defe Landen , uyt
deRoomfe maxime, Quod hareticit & rebellibus (daer
voor d'ingeferenen defer Landen,doch Gode lof (onder
reden gefcholden worden) non fit fervandafides. Mits
welken , en aengefien den Heeren Generale Staten ,die

eeds en ampts halvers voor de gehele wereld en den Almogende God fullen verantwoorden moeten van 't de»
voir by haer gedaen tot behoudenifle en confervatie
van de vereen igde Nederlanden , en den goeden ingefetenen der felve, niet en konnen verftaen dat fy met
vrucht > noch binnen de vereenigde Landen noch buyten (daer mede fy defen aengaende en anderfins in een
vaft verbond ftaen) noch ook aen de K. Majefteyt van
Vrankrijk en anderePotentaten, Forften, en Republijken defer Landen en der geheleChriftelijke fake vrienden en verwanten , yet fouden mogen openen tot vorderinge van de voorfz geproponeerde handelinge, So
falhaerKey: en Ko. Maj. (den welken de Staten altijts
alle eer en behoorlik refpedtte dragen en bewijfen , alderonderdanichft fullen verbonden blijven) aldergenadichft in 't goede believen te verftaen, dat fyluyden ,
volgende haer fchrijven aen hare Maj. van den 1 Januari iypi.op de felve voorgeftelde handelinge uyt wettige en hoogwichtige redenen niet konnen relolveren.
En worden de voorfz. Heeren ge fanten ernftelijk verfocht defe reden haer Maj. ten beften te rapporteren :
en fonderlinge,dat de HeerenGenerale Staten,aenfiende dat de voorfz. Heeren gelanten alhier geen vruchten (ouden doen, den felven tijdelijk vandemoeyte
wel gaerne hadden gefien ontlaft, en tot dien eynde terftont,nadatfy van haer voorgenomen komftebyparticuhere perionen , weynig dagen voor het fcheyden
van delefte vergadermge , waren gead verteert, aen de
voorfz. Heeren Gefanten gefchreven hebben. Daeren-tuffchen bedanken de Heeren Staten voorn, de
voorfz. Heeren gefanten in 't generael en particulier:
fonderlinge ook den voorfz. welgeboren Vryheer tot
Rheid,feer vriendelijk , dat haerl. belieft heeft haer defer landen faken ten beften te bemoeyen,'t welk fy ook
t'allen tijden tegen de voorfz. Heeren gefanten,en een
yegelijk van hen bereyt fullen wefen gebuerlijk te verfchulden. En is henl. feer leet , dat door het fcheyden
van haer laetfte vergaderinge , (die notelijk,om te vorderen inde refpective Provinciën goede refolutien en
confenten van contributie.tot defenfie van den lande ,
defen jare heeft moeten gefchieden)den felven Heeren
gefanten geen antwoort op hare brieven tot haer genoegen heeft konnen gegeven worden ; (onder dat de
jegenwoordige byeenkomfte der Staten fo haeft heeft
konnen geformeert worden , als wel geraemt en gewenfcht was: eensdeels overmits de Staten van de refpective Provinciën van de Vereenigde Nederlanden
door de fwarighcyd van de poin£ten,daer op de vootfz.
vergaderinge is geley t geweeft,fo haeft niet hebben gerefolveert,en eensdeels,door dien de gelegentheyd vaa
vele Provintien fulks is,dat byfonder by wintertijden,
door de Ysgangen , tempeeften, en onveyligheden van
de pafTagien,deGedeputeerde der felve fo haeft by den
anderen niet konnen komen. Maer de vergaderinge
geformeert , en audiëntie by den voorfz: Vry-heer van
Rheid begeert zijnde, is defelve den tweeden dagdaer
na gefchiet, en fijn alle andere faken gepoftponeert,om
den voorfz. Heere gefanten op 't fpoedigft met defe
antwoorde vriendelijk te bejegenen, 't WelkdeStaten
verhopen,en bidden dat haer Keyf. en Kon. Maj. voor
wettelijke onfchuldaldergenadigft believen falaen te
nemen , en defer Landen laken in allergenadigfte recom andatie totdienfte van de geheele Chriftenhey t
te houden.
Aldus gedaen en in de vergaderinge van de voorfz.
Heeren Staten Generael in 'sGravenhage gerefolveert,
den 7 April , 1 ƒ92. was geparapheert, Onder ftont gefchreveTer
n , ordonnantie van de Heeren Staten Generael voornoemt, ondertekent, C.Aerfens.
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Vervolg der Nederland/ê Oorlogen.

„ öefe $2obintien fou&ert fcoebcc get^agt fijn getoefïe t of
„een becfefceröe rufïe* 45oö faï öaec in booten afê
„'töembeïiebenfaï/<$c.
(£cc tou tot uefliiut ban btt 3jaec ban 1791. ko?
men moet ift aïfyec £>ommarie berïjaïen öet inïjout
ban een fefcec 23oeff£nen 'ttocflun öefe tijöuptgcUo;
men i$ / en geömht tot Hurenuojg in öe ïatijrife fpja*
fte/ gcöeöiceeit / entoege-cngentöen 3£oo£Ï. fóoning
ban^ïfpantenen^ijne toijt-beunaeröe ^incen/ oen

iCtjtel öaec ban toa^ aïöIIJj. Vaneen lichteen veerdige veroveringe van Holland Zeland en 'c Stigt van
(jytregt) een korte beraetflaginge.
T N welk Boeksken den Autheur gefeyt hebbende dat
■* de voorfchreven Provintien door gene vredehandelinge waren te bekomen, door dien de Ketters en Rebellen te loos waren , en onder dexcl van vrede en eenigheyd te maken, fomaektenfy dat den onvrede te
langer duurde, enden vrede vertrocken werde, enfy
vergaderingen en t'famendikwils
verf°CDten(feyt
komften
hy) omfulke
van vrede te handelen, want de
fulke waren tot haer voornemen feer nut en voorderifanö ^'k> en wenfchten dat die dikwils gefchieden, en de2 anti
den daer toe feer grote naerftigheyd dat men op verfcheyden plaetfen en dik wils mogte vergaderen ; want
fo doende wierde haeroccafie gegeven om Vorften,
t
«egt Magiftraten en andere beforgers der republij ke , en des
nero* Konings Dienaren, dietefameri gekomen waren, de
la.
venijnige en bedrieglijke opfetten van hare rebellie heimelijkof
'topenbaer
blafen.
Wanttoeditte door
middel vanin brieven
haer inin tehaer
afwefen
ver-

trouwen, achten fy geenfins veylig noch ooi baer voor
harehandelinge. Daer en boven (feyt hy) fogten defe
lofe menfchen de gene , die fy aen haer tijde met geen
geweld tfecken , noch door d'oorloge dwingen konden, door middel van fulke vergaderingen te bedriegen enteverleyden. Want fy hier door duyftere articulen vol bedrqgs by gebragt , door conditien tot
valfcheyt voorgeftelt , en door voorwaerden tot lift
gemaekt , de Godfalige verleyden , de onvoorfigeige bedriegen, en de voorfienige befchimpen en oververvalleri. Dit blijkt (feyt hy) aen de Koelfe vergaderirige , maer wat den Overften van dien Truxes
een weynig daer na wedervaren fy , is kenlijker dan
dat men 't felv e behoeft te verhalen, dit blijkt ook
(feyt hy) aen de Pacificatie van Gent, daer door het
lofe voffen bedrog van den Prince van Orangien feer
veel Provintien van Nederland bedrogen fijnde , buyten hoop en meeninge in de fa&ieufe rebellie van Holland en Zeland verwert fijn : daer en boven fo verre gebragt dat fy met haer wil en weer-wil, verftoorten te
niete gedaen hebbende de oeffeninge der Catholijke
Religie, in een openbare rebellye tegens den Koning
t'famen opftonden, dit is de vrugt van de vergaderinge
met de oproerige : dit is den oorboorvan de t'famenkamften. Door defe bequame middelen , lift, bedrog,
en loosheyd onder een vermengt , voorderen de hoofden der rebellen haer fadtien meerder dan gemeenlijk
de onfterke en onvrome fouden konnen doen.
Voorts omtrent den tijd dat men de by een komft
houden foude , wierden geftroy t (feyt hy) eenige confultatien in fchrift en druk , dewelke daer toe ftrekten datfe eenen middel aenwefen die meeft bequaem
engevallig fcheen ora teüegten den oproer der Nederlanders ,en hare lagen te vermijden. Daer walen conrultatien , de welke hert drongen de vryheyd van de religie : andere het weg nemen van 's Koningsgarnifoenen uy t Nederland , daer en ontbrakendernietdieditin een volder vergaderinge derStaten
Generaelverfogren. Hy verhaelt noch andere voorflagen die gedaen werden om de Rebellie ter neder te
leggen,andere feyden dat'er geen nader remedie overig
was om de Rebellen tot de oude gehoorfaemheyd van
haren Koning te brengen, als de wapenen, door de welkefy of bedwongen of haer vleugelen gekort, of tegens
haren dank fchenen gedwongen te konnen worden.
Defen raed , feyt hy , hadde den Koning niet onï'l-5')
bequaem gevonden , en heeft terftont met meerder
y ver de fake begonnen met de wapenen te vervolgen ,

door de weJke hy de fchadelijke aenflagen van den
Hertoge van Alencon broeder des Konfngs van
Vrankrijk , tegen de Provintien van Braband en
Vlaenderen bedwongen heeft , de welke hey meiijk
veribgt , en aengelokt fijnde door den Prince van
Orangien, dood gefworenvyand vanden Koningvan
Spangien , op dat hy 't gene hy feifs n iet vermochte ,
door eens anders hulp te wege brengtn moebte: op
dat hy den Koning te meerder quellen en befchadigen foude : daer na verhaelt hy verfcheyden geichiedeniffeder Nederlandfe laken , met fo grote partijdigheyt (als hyfijn begin met openbare lugenen gedaen heeft) en befchuldigt de Staten en Regeerders der
Provintien die het tegen den Koning van Spangien
hielden niet alleen doorgaens van Rebellie, en oproerders: maer feyt ook dat alle ongeval, ellende en
alle quaed van henlieden voorts komt en fpruyt, en
feyt dat niet alleen de Nederlandfe Provintien die de
Koning van Spangien gehoorfaem z.ijn, van de felve
feer gequelt werden , maer ook dat de wijt gelegen
landen en Rijken door henlieden ontruft werden, en
de geheele wereld ontroert, daer defe Rebellen, feyt
hy? haeruyterfte beft toe deden en na tragren , om
aller Princen herten , allerhande natiën van volk , alle
landen, alle rijken, en eyndelijk de geheele wereld
tegens den Koning van Spangien op te roekenen.
Want defe bofe menfchen , feyt hy , weten wel dat fy
met geen ander bequamer middel den aenftoot des
Oorlogs van haer konnen af keeren. Ja dat meer is ,
feyt hy , fy weten vaftelijk , door lange experientie geleert fijnde, dat fy anders in haer rebellie niet veylig
en geruftig konnen beftaen. Sy vreefen niet , ja beioven haer felven alles geluckig en fonder perijkel, fo
lange als fy den Koning van buyten met oorlogen,
oproeren en commotien quellen konnen , en defen
auteur voortgaende in iijne lafteringe befchrijft de gene die de Koning tegen geftaen hebben voorde alderboofte en godloofte menfchen die op den aerrbodem
foude welen mogen , in alshy dit, na fijne maniere,
meefterlijk gedaen heeft, fo vraegt hy, maer. op wat
magten, kragten, wapenen en vertrouwen fteunen
defe bofe en fchelmagtige menfchen ? die fo ongeftraft
de omleggende volkeren dorven beipotten en beroven , en denabuurige Princen , lantfchappen ontruften, rijken beroeren , den Koning, diefomagtigis ,
felfs gaende houden , en de gantfe werelt bewegen?
hierop antwoord hy fijn felven en veracht haer feer,
feggende, datfe geen ervarentheyt van Oorlogen hebben dat
, fy niet te velde fouden dorven komen , en den
ftrijd met de vlugt fouden foeken te voor komen, maer
omhaernabuunge Provintien re beroven, haer beftiael te ontvoeren , haer land te pionderen, de huysIuydentebefchadigen, de Steden ontbloien vanGarnifoenen , t'overvallen en te pilgeren , daer in, feyt hy,
fijnfe feer vroom , aerdig en vaerdig , en daer in en wijken fyniemant.
Maer vraegt hy voorts , wat voor toeverlaet en vertrouwen hebben fy dan , en wat ftoute verrnetenheyt
en onbefchaemde moetwilligheyt heeft hen bevangen,
waer door fyagten alles ongeftraft te mogen ontgaen ?
en fijn felven beantwoordende, feythy, dat hy gelooft, niet anders dan de gelegentheyt der plaetfe, die
van naturen tegen alle invafien feer fterk is , Zeland ,
feyt hy , is omcingelt van den Oceaen , verdeylt in
vele Eylanden, heeft weynig havens, die leer fterk
fijn , fwaer om in te komen: infgelijks is Holland met
zant-klippen(door een wonderlijke weldaet des Scheppers) lanks het ftrand dat t'eenemael vyand is van
d'oorloge , by na geheel van 't Noorden in 't Weften
tegens de Zee omwalt. Hier béneven is het feer vol
van Rivieren die nader Manen loop , door Ebbe en
vloed {opfwellen, vol van waterige Meeren, Poelen en Sloten, dat'eteerop'twatcr fchijnt te drijven,
dan vaft te ftaen, de conditie der plaetfe dan , leyt
fict,
hy , maekt het volk (dat anders van naturen fagtmoedig, heufch, vriendelijk, en met alle beleeftheyd bcgaeftis) nu metKetterye befmet, en tot dele rebellie
verwekt fijnde , fel , ftout en hoogmoedig : want het
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{iet, feythydattetgefetenisineenfeerfterkenveyli- I
ge plaetfe. Hyaenmcrkt nu door menigvuldige experientie dattet uyt haer moeraffige en waterige plaetfen,
die quahjk van menfchen betreden konnen werden,
feer qualijk te krijgen is, ja fy hopen nu wel dat men
hem uyt haer holen , die door de nature der plaetfen
feer fterk , en derhalven den kriigstogten contrarie fijn,
naulijks of nimmermeer fal konnen verdrijven.
Vorders vraegt d'Auteurmet een hevigheyden exclamatie. Wel fal men dan altijd dat gebroetfel van
die Rebellen moeten verdragen , fal dit verkeerde gefpuys van defefchelmfe menfchen nimmermeer uytgeput worden. Sal dien ftinkenden poel der misdadigen
noyt uytgedroogt, fal die fchadelijkeoorfpronk van alleongeval, ellende, en quaed der ganfchewerelt, niet
gedempt én gefmoort worden? Sullen de oproerige Rebellenïlichters
,
en aendrijvers van alle wederfpannigheyd tegen den Koning begaen , ongeftraft hare naburige Provintien des Nederlands mogen pilleren , de
omleggende landen der Princen befchadigen , de verde gelegen ontruften , de rijken beroeren , den Koning
felfsflepende houden , eneyntelijkdeganfche werelt
in verwerringe (tellen? Sullen hen danaltijdsdeProvintien tot een rove geftelt , de Landfchappen der
Princen, haar aenftoot. onderworpen, en de vergelegen haer beroerten altijd deelagtig wefen ? Infgelijks
fal men eeuwig verdragen dat deRyken ontruft, en
deganfehc werek-gedurig door verfcheyden beroerten
ontftelt word ? Maer wat ? fal den Koning felfs , die
niemand indoorlugtigen ftamme, niemand in grote
van goederen, en magt is wijkende, en die niemant
op den geheelen aertbodem in heerfchappye gelijk
heeft, gedogen dat hy langer , en dat noch van fijn rebellige Vafallen , abjekte perfonen , daer beneffens
feer bofe en fchandeleufe menfchen , die met alle foorten vanmifdadenenfchelmftuckenbefmet fijn, verfmaet, befpot, verworpen, flepende gehouden , en
dienvolgens trotfelijk gehoont en onbehoorlijker wijfe getra&eert word ? Wat verftandig menfene heeft
oyt van luik gevoelen geweeft? Wie wijs fijnde heeft
dat geraden ? Wie een beminder fijnde van de Juftitie
en billikbeyd fal dat voor goet houden ? Waer toe
is niet gekomen het onbehoorlijk voornemen defer
Rebellen ? wat hebben fy niet door haer Godlofe aenflagen dorven beftaen ? wat fchadelijke exploicten
hebben fy nietgefogtte executeren, en wat fchandeleufe feyten en bofe daden hebben z.y tegen den Koning en de Religie niet bedreven? Dit is (feythy) fo
notoir voor alle de wereld , dat het onnodig is te verhalen. En voortgaende alfo in fijne partijdige verhalinge, vraegt hy wederom: maer falmenfedan (feyt
hy) door geenderhande middel konnen bedwingen?
Ja foude men geen middel konnen vinden waer door
men henluyden ook tegen haren dank foüde konhen
dwingen en treckeM tot de oude gehoorfaemheyd hares Konings , op dat de gene die in wederfpannigheyd de eerfte fijn geweeft , verdelgt en weg genomen fijnde , de laetfte daer weder onder fouden komen ?Hier difpu teert hy en feyt dat fo magtigen Koning (als de Koning van Spangien is) fulks met fijne
Koninglijke heyrlcgers te vermeerderen , genoeg
foude konnen doen , maer hy foekt een veerdiger
middel en ligcer , feyt hy , daer met fulks kan gedaen
werden met meerder profijt fonder des Oorlogs onkoften en moeyte , en dat binnen fo korten tijd als 't immers mogelijk is, alshy nugefeyt heeft dat niemand
foude onderfoeken naer den perfoon van den Raed-gever noch na fijnqualiteyt, endathy gefeyt heeft dat
God wonderbaerlijk is in fijn heyligen , en dat hy
ook wel werktTn deflechcfte en abjekte menskens. Ja
dat meer is in de kleynfte en veragte creaturen , wonderlijke dingen. Dewelke de onfterke op de wereld
uyt-kieft , op dat hy de fterke befchame : die dikwils 't gene hy voor de wijfe en voorfienige verborgt , den kleynen openbaert , en uyt den mond
der kleyne kinderenen fuygelingenfich lof bereydet.
Seyt vorders dat hy langen tijd op dit heylfame werk

ften middel foude mogen gevonden worden om de
Rebellye dier Landen , die de geheele Chriftenheyd
fchadelijk en moeyelijkis, eens uyt te dempen en te
verdelgen.
Ten leften
is 'thy.
hem door ingeven van God,
in den fin gekomen
, feyt

9|ft moet öiec aïïeen bit tuffeften bepben feggen / jon* f *|'
ftige 3lefec : befïct öoe Öcfé 5®upbeïg dienaren / ba* [$
re ^unbeïfe moojberpe / bojben noemen <*5ouïijfie b«c!
openbaringen en ingeberf / en 't gene Oen 3EHinbcï Jfi
een menfeï) -moo?Det ban Oen beginne/ ïjenïieöen in^ig
geeft / becben <0obe toe fclnijben / en Dit fctyijami ban
De ftomt mu in Den fin / 't gene ift t'anbecen ttjoen 3cf
tybbt
geïefeh om
ban cefoïutie
De geïjepmeniffe
bec 3ïefuiten
Die {Jnp
fp gebjupnen
te Doen nemen
/ om een^
mai *
en Honing of $?ince te Doen becmoojben / of Doen t»fi
ombrengen/ D'toeïn in afé boeboo? een fabuïe hjcït: gj[
maer ötc en öicrgcïijfte rabcn ïcfenDc / en 't geen in nul
jeDett nocï) meet ïjebbe gefïen en bebonben / ï)et«n<
toeïn ift ter geïegenbee pïaetfen fal behalen / fou* jjljbc in f}acft ful\\$ geïobe beginnen te geben / Dat be* of d
fe ®u$oe\ft en tylfcfyc föaeD^-ïjeetcn/ ïjate bec-«ti
bïoeltte mooiDcrpen met Den Dekmantel ban ijet in* {*
geben <Öobe£ foehen te beccicccn / mfyt of ban Den moi
eenigen goeDcn (0ob / pet rjuaebg fouDe mogen ö«»
boo^nomen / baecom in öiec Dit tuffeïjen bocgè / op
Dat men baec op ktte of Defe gcfjepmemffe Dec %t*
fuiten niet nomt upt geïijfce nonet / aïg 't gene De*
fen onbefeïjacmben Stogenaec en fiaebgebec in open* /F(
baten 3^un Detf nptgeben / en fchjijben Dat Bern
45ob fuïftg ïjeeft ingegeben / bat in ban Defe gcfjep*
meniffe gelefen tybbt i£ Dit. 2Cïg De gjefuften pe*
mant töiïlen tefoïutie Dóen nemen / om een w*
ning / üettog/ pjince / of <0?abe te Doen DoDen/
becmoo?Den of ombrengen/ Doert fiiDen atmen men^=
fcïjenïtómen in De meDitatie Hamec/ aïDaec gchomm
3»jnbc /fo toetb
"geb?agt/ bebeftt
een me^ met
getoonben
tn een
cjeffóten
pbote aïbaer
ïioffceften
een 3Qgnu$
l&tif omringt rtiet Cacactsten / sq?«fumeect met
eenigen goéöen öcuït / en in 't itptïjaïen ban Dien
metpen fp baec eenige bpppeïen J©pmatet^ dp/ en
op 't öefjt ban Dien fet men bijf of5c^ gtainen (of
patec nofïet ftraïen) Die bettonen / Dat men/ fo beeï
ficchen dg men met bit me£ geben fal / fo bed ffc*
len
uptinïjêt
©agebietbanbetïoften
fal / en /*tfeggen
felbe fp
fit*:
lienbe
be moubje
ben moo?benaet

45aet mignon of befiebjienb ban<$ob / betltoten ge=>
ïp^Iepïjte/ met'tstoeerbban&ampfon/ 'tsmeetö
ban^abib/ baec öp dBoliat 't öooft mebe affïoeg/
't 3toéecb banOBibeon/ 't 3toeetb banSlubitlj/ baec
fp
^olofecne^/ en't bat
öooft
't stoeetb
bec
e!Eacöabeen
ban mebe
Sint af-floeg
f^icter //baec
öp MaU
ci)u^ 'too^mebeaf öieum / 't 3toea'b ban bien $au£
9juïiu^ be tbjeèbe / toaec mebe ÖP uptbe fjanben be£
finten cufete ièotufe / gjmoïe / jpupence/ ^ojïi/ ,
23ouïogne/ en anbere ^teben/ met gioot bïoetbêc*
gieten/ gaet/ 3fjt een Moeft man/ en be $eere bó>
fïetne ntoen acm / baec na balt Defe J|eïfcl)e tcoupe
op bef
ïjaec ïmpen/ en b'aenfienïiJKffe onDecfjen boet be«*
fe
tneringe. ftomt Cöetubinen/ öomt &ctapjn*
nen / iconen en Ijrafcïjapppen / feomt geïuftfaïige
engelen bec ïiefbe/ om te betbuïlen bit bat ban eeu*
toige gïocie/ en b?engt öem tegentooojbeïp beften
ne bec Jftegöen / bec #atciaccïjen / en bec JBacte«*
lacen/ l;p i$ niet meec onfe maec utoe. «Ungp/ <&
(ï5ob / Uk bccfcïnicneïijK 30t/ bit fjem in fijn meb^
tatien ontbeftt ïjebt / bat öp een Cpcan en ïlettec
mo|i boben/ om fïjn ïtcoon ben ftatfjoïijften Honing
te geben / toefenbe boo^ on^ gebifponeett tot De
IBoojb/ becbubbeït fijn getoelt/ becffecKtfïjn hcag^
ten / op bat fjp utoen toiï uptboece / geeft öem een
Öepmelijfc^atnag/ Daet mebe ÖP onthomc fyt tooeben Dec ^ecganten / geeft Ijem bleugeïen / op Dat
De ^eflebatDen Defec 23acbacen niet^ op fijn ge&ep*
ïigbe ïeben attenteten / fpjept urne &tcalen op
fijn jieïe upt / op bat fp Jet Slicïjaem fo anime*
tm I bat ö# fig ttomi boo? be engte toecpe fon*
fijn finnen heeft geleyd: te weten hoe den veerdig- j bec pecijM*
©efe beftoermge geépnWgt fï/nbe/
fc?eiv
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Béngen fp Dem booj öett SCutaec / en tonen Bern een
fcBtlöetp / öaec öe «engelen Den ^acopijnec fBonift
gacoö Clement bafi Bouöen / en fjem boo? Den tB?oon
<0oöö pjefentecen / féggenöe: tgeeceftet öaec utoeri
acm/ ftet öaec ntoe tojane/ enten uitboecöer ban
«toe juftitte en alle De Bepligen (iaën op ban gare fioe?
len om Bem piaetg te manen. $a öat öefe Dingen
geöaen fijn/ fijn öaec maecbiecfjefutten/ Die met
oefen manfpjenen/ enatë fp öp Bern nomen/ feggen
fp tot Bern/ öat Bp Oen becgoöet fcBrjnt/ öatfp bec*
baeftfnnce 3ten öenglantg Diewnö om Bern 10/ fp
Kliffen Bemüanöen en boeten/ fp BOllöen Bem «iet

mecc boo? een menfcB / maec feggenöe met fugten 3tg
te Banen na 'tgeUiö englojie/ 'trjoeln BP alceöe Be*
fit/ feggen 3p Bern. S& toilöetooel öatmp <*3oöge*
nofen Baö in utoe piaetfe / in fouöe bescheet stjn öat
tfinietin't^agebiei: fouöe gaen/ maecrecDt tot na
8et $ataöü.o7$c.
ban öen
SDatctlC
be$

fecn£

Voorts feit den Auteur van 't voorfchreven Boexken, dathy dit fijn Godlijk ingeven de verftandigfte
mannen geopenbaert heeft , die'tfelve feer preien en
feiden datter geen veerdiger. middel foude konnen
gevonden worden i en rieden hem dat hy 't met den
eerften foude in 't werk Hellen. En dit hield hy voor
het twede teken van een Godlijk ingeven , om dat het
fulke verftandige en treffelijke mannen , fo haeft hy
't haer te kennen gaf, grotelijk behaegde , en dat het
van den Hemel in fijn herte gedaeld was, en daerom

vertroudehy vaftelijkdat hetgenevan Godewas ingegeven , dankbaerlijk en met groten luft aengeno.
men en ter executie gefteld foude worden , en na
dat hy quantfuys vele omwegen gefocht heeft eer
hy het kan uit fpreken om dat het, ftraf, wreed en
grouwelijkis, en dat hem de hairen te bergen ftonden in 't overdenken vaa 't gene dat hem die fcherpe
noodwendigheid dwingt uit te fpreken. Niettemin
fijn gemoed is beluft
feggen,
'cgene
hoge nuttigheid hem opentlijkte
raed voort te
brengen
, en de
te
Hellen ten aenfieti van alle de wereld. De middel
dan om de rebelligë Provintien tot reden, en onder de oude gehoorfaemheïd ?e brengen van haren

nigmael door lange Oorlogen vermoeid j of door oproerigheden grótelix befchadigt, die in tijd van vrede in 'c werk hebben geftelt. En al hoe welde tirannen en verdruckersder republike de profcriptie menigmael mifbruikt hebben , fo hebben fy niet te
min'tgrouwelijke beeld des felfs aerdig weten af te
beelden : en wat goede dingen , uitgenomen de
deugd alleen worden van de menfehen niet mifbruikt,
nochtans volgt hier uit niet, ook en fal niemand
met recht affirmeren , dat de wettelijke Princen,
welkers recht vertreden werd , de profcriptie tegen
hare mifdadige vafallen en rebellen nietfoudenmogen gebruiken. Daer na verhaelt hy exempelen van
't profijt der profcriptie , en wat een veerdige remedie die is om de ruft weder te brengen in beroerde
Landfchappen , betuigen kloeklijk d'exempelen van
de naeftvoorgaende jaren, daer.op feit hy , datltalien
en fonderlinge te famen met de nabuurige Jandfchappen van de braven en ftruykrovers , gemeenlijk banditen genaemt in korten tijden gefuivertis, nergens
anders dan door de profcriptie , waer door fy te hoop
geraken , fo dat een jegelik der felviger , hoe grote
mifdaden hy ook begaen hadde, en met hoe velebofefchelmftucken hy ook befmetwas, een van de geprofcribeerde verflagen hebbende , voor hem en
een anderen, die hy daer toe uit de geprofcri beerde
wilde verkiefen, vergiffenis kreeg van alle de begane mifdaden : Macr, feit hy, wat blijf ik op een
vreemc exempel ftaen, nademael het naburige voor
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: luchtet? alshy dit gefeit heeft, komt hy vo'órt, en
! toond wat hy in'thcrte heeft, en wat hy dus fe;r
I prijft, en is, feit hy , het hooft der rebellen, den
j ftichter en voorganger van de boofe confpiratie
; tegen denConink begaen, ikmene den Prince van,
j Orangien, dood gefworen vyand des Coninx door,
j de profcriptie niet omgekomen? Antwerpen en de
j Pro vintien daer aen dependerende, fouden by fijn.
leven
noit onder
de kennifle
fubjecïie hebbende
des Coninxvangekomen
fijn , gelijk
een ider
de NPdérlandfe faken , niet fal ontkennen. Vermits die lofe Vos en duifend konftenaer lichtelijk een middel
gevonden foude hebben , waer door hy die foude
ontfet hebben. Kamerik diend tot exempel, 't welk
Conink
en'wettelijken
Prince, defe„Wat
veerdige
del feid hy
te wefen de Profcriptie.
is dan midleid
hymet een wonderlijke liftigheid, als hy*t niet lanhy , de Profcriptie en van wat waerde is in de
ger konde inhouden, om den Conink meer fpotste
klaechlijke Oorloge, in de Rebellie te bedwingen, maken , aen de Franfe heeft overgegeven- Dat blijkt
en de voedfelen en overblijffelen der oproerigheden aen dien Secretaris des Coninx die om de heimelijke
weg te nemen? Dat leeren ons , feit hy , overvloede- collufie met den Prins , op 't verraed bevonden fijnde,
lijk,fo deHeyligefchrift, alsdeHiftorien » en voor- in Spangien voor 't Stadhuys des Coninx onthoofc
namelijk van de oude Romeinen. d'Exempelen der is, aengemerkt dan dat men foeen overmatig groot
fchritturen proberen feer klaerlijk hoe veerdigen re- profijt uit de profcriptie , als het hooft der rebellen
medie die profcriptie Cy in dufdanige hoogwichtige aen een kant geholpen fijnde, fiet voortkomen, en
en fware laken, voornamelijk (feithy) alfmen feer ftaethetfelfdeook niette verhopen van der ledematen door de profcriptie te vernielen ? Maer wat feg ik
goedebeloninge fteldvoor de gertedie dat in 't werk
ftellen. Galeph een vroom held van het Ifraelitis volk
te hopen, ja men fal 't fonder twijfel hierna fekerlijk
( feit hy ) fwarigheid voelende in 't houden van de pof- verwachten, te weten by aldien de hoofden van de Stafeffie der roeden die hem waren opgedragen , feide, die
ten der rebelle Provintien opgerekent fijnde onder de
Cyriatfepher fal flaen en innemen', fal ik mijn dochter 1 geprofcribeerde , inde vergaderinge belet werden te
Axa ten huwelijk geven : en haer heeft gewonnen At komen. Indiende Magiftraten envoornaemfte aennipl Calebs jongfte broeder, en hy heeft hem fijn doch- voerders der rebellen door de profcriptie den Steden
f|of. *s- ter Axa ten huwelik gegeven. David heeft een Camp ontnomen werden , (y fullen voorwaer door vreefe en
1 *'7' aengevangen tegen Goliath den Philiftijn , beweegt dreigementen verbaeft fijnde, door fware oproeren
door de milde belofte van den Conink gedaen, waer moeten beweegt werden , om des Coninx hulpe roedoor hy (Goliath ) nu onder de geprofcribeerde gerepenen offy willen of niet(feit hy) tot des Coninx oude
kent wordende. Den man dan ( feggen het Ifraelitis gehoorfaemheid , aenveerdende fijne lachtmoedigvolk ) die hem fal verflaen , fal den Conink begiftigen heiden genade haer dikwilsgeprefenteert, feer haeft
met grote rijkdommen , en fijn dochter hem ten wijve weder keeren , fo fullen in 't einde verftroit werden de
volkeren die de Oorloge begeren.
öcg, geven , en wil fijn vaders huys vrybuit vrymaken in Ifijf. if.
Voort, feithy, hoe ligt de profcriptie te weeg ge- (Föl^3«?
raèl. So is de Stad wel bevrijd van 't beleg , daer mede
bragt
kan werden , met hoe weinig moeite en koften>
fy vanjoabbenautwas, als hem 't hooft van Seba ge40. 12,
bracht werd , en in dier manieren heeft den Conink kaneen ider man van verftand lichtelijk fien, men
van Syriende Ifraelitifen Conink Achab geprofcri- fal der voor eerft weinig moeten profcriberen (feit
beert. Den Conink van Syrien hadde de ?s Princen hy ) te weten in elke Stad vijf, fes, feven of daer
van heyrwagens geboden , feggendc : gy fult niet vech- omtrent, na de grote van elke Stad, of hare uitten tegen ider de meefte en minfte , maer alleenlijk te- munrenheid boven andere in gebied of de rebelgen den Conink van Ifraèl. Nu wat een grouwelijke
lie. En de voornaemfte regierders der Steden , en de
fake de profcriptie fy, verhalen ook, feithy, de we- \ aenvoerders der rebellen <£ee
boven andere uitftekende;
reltlijkehiftor
ien
,
in
de
welke
de
oude
eeuwen
me' van de welke inde algemeine vergaderinge derProvinnen*
IV. Deel,
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fen gefonden werden- Infgelijx op dat de fake een yder
vintien,in de byfondereconcilien en t'famenkomften, kenbaer werde , en door verfchciden landfehappen
en inde bedieningc derRepublijke de fake der Ketteren gehandelt en gegouverneert v/orden , en defer verfpreit, en voor deganfche wereld notoor werde,
namen , toenamen , bedieningen en officien, en an- datmen een mandament in alle fpraken in druk geve,
op dat waer heen de geprofcribeerde hen keeren , in
deredingen totde kenniffe der perfonen doende, fal- de
handen vallen van de executeurs. Dat het felve
men fo perfecT: als 't mogelijk is in de Bulle der pro- mandament op een feker plaetfe, enby een fekeren
fcriptie moeten uitdiucken, en op datmen de confuDrucker gedrukt fijnde, de felve kracht hebbe als de
fie der namen vermijde, en een dillin&e en klare ken-exemplaren,
diedoor dehand van den Notaris uitp.e.
niffe der perfonen mag hebben, falmen de geprofcri-,
j:
aentekenen
konnen
Steden
der
deorden
fehreven, mits dat fy met dat zegel des Coninx bezebeerdena
gelt Zijn. De welke men door heimelijke boden in de
en op dat de fake een beteren feer ras fueces mach hebmetecnén weg in deielve profcriptie ver-i Steden der iRebellen fal 'mogen brengen ; op dat de
f
ben falmen
fake in geeniger manieren verholen blijve , maer een
wijfen alle de gene , die in des geprofcnbeerdens , 't fjg
hy verborgen , of gevlucht , of verflageiv.zy; , admi- yder notoir werde, tot'veerdige vorderinge van de
niftratie of Officie trede. Demagt van de profcrip- executie. Insgelijx datmen ter*plaetfe, daer het mandament gepubliceert is , galgen of ftaken oprechte met
tie fy,dat een inwoondér, of uitheemfe, of door bloet- uüflekende
flecken , om de hoofden van de geprofcriverwantfehap of andeTfints aen de geprofcri beerden
beerde, die daer gebracht fullen werden > de name en
verbonden, of felfs inde proferrptie gemeld , de geprofcribe rde om te brengen vry fy , om den fel ven bedieninge , om die te onderfcheiden , daer by Hellende, daer op te fetten ,op dat die verraders des Vaderlants
prijs. Opdat de geprofcribeerde nergens veylig , en
en
rebellen
tegen haren wettelijken Prince, hare ver,
vertrecken
hen
fy
waer
maer
*
fijn
van niemant vry
diende
ftraf
dragen,
aen een jegelijk ter dood mogen overgelevert werAlshy nu dit fijn duivels ingeven aldus befchreven
den. Inigelijx falmen de executeurs vergiffenis en
en hooch gelooft heeft , feit hy vorders» Doch waer
de Relieeuwige "vergetent beid van 't gene iy, tegenenorm
het tóeverhael ik alles in 'cbyfonder, nademaelhec mijn
gie en den Conink, oi wat hoe fwaer en
©ok mochte wefen, begaenfouden hebben, beioven : beroep en voornemen niet is , den Conink en des felfs
hier beneven falmen volgens de Coninklijke mild- Princen en Raed , een middelen voorbeeld voor te
heid een beloninge (lellen voorde gene die de gepro- fchrijven? Ik (feithy) fal genoech mijn fchuldigen
fcribeerde oflevert, of'thoofc der verflagene terbe- plicht volbracht hebben , fo ikfe vermane , en een
veerdige middel van profcriptie vertone , om Juftiombren.' tie
ftemder plaetfe fal brengen * maer fodén
te plegen , en wrake te nemen over de vyanden Gp:
ger 't fel ve niet te weeg kan: brengen , faj hy. evenwel
des.
Maer men foude mogen vragen waer toe dan devan fijn vergiffenis en beloninge, als daer blijk is dat
hy omgebragt is , niet gedefraudeert worden. Dat fe dingen by gebracht werden ? op dat fy het mogen
ook een geprofcribeerde , fo hy eenen anderen van verftaen die het aengaec , wat voornamelik de profcriptie zy , en Wat een flrenge , doch veerdige remedie
ie-,
als
recht
felve
't
ombrengt,
eerden
geprofcrib
de
te
tot de uyterfte qualen. Daer na , hoe lichtelik den Comand anders fal genieten. En men behoeft niet
nink hare fchelmfe aenflagen regende Religie en den
van
executie
de
tot
die
onkoflen
de
dat
,
vermoeden
Conink voorgenomen , mitsgaders de boofe en hertdefefakegedaen moeten werden , te fwaer fullen -fijn.
Want daer fai fchier niemant wefen vande geprofcri- neckige Rebellie, foude konnen verbreken ? teniet,
beerde ofhyfal' merfijnè goederen,, die van wegen en krachteloos maken. Op dat fy hen niette feerop
hare krachten , rijkdommen en fterke plaetfen beden Conink geconfifqueert fullen" worden,,, de belotrouwen, oftrótfelik dé Conink befchimpende', hen
ninge'des ombrengen , en de onkofteilL van den Comeer beroemen.; Op dat , als fy feggen j vrede en vey^nïnkgedaen , genoeg: vergoeden, fyïijn rijk en over- ligheid,
hen niet een fchielijke ruineovervalle, gelijk
vloedig in goederen, fouit den roof der Kerkelijke
tollen
der
diverye
de
uit
als
ri,
een
die
weedom
in haren buik heeft , en fy fullent
eninkomfte
fchatten
en fchattingen des Coninx,door de onmatige exactien niet ontkomen» Eintelijk dcfe dingen , feit hy , fijn
van de hare , en den buit der vremdelingen.
tot noch toe by gebracht , op dat die geconfideert
worbeftemt
fal
profcriptie
fijnde , God hem een herte geve, genegen fijnde tot
Voorts de plaetfe der
die
ftad
een
weten
te
,
dient
den idaerfe eer executie
bekeeringe, waer toe fy, de finguliere goedertierenheid des Coninx van felfs aennemende, hen wederom
opeenbequame plaetfe gelegen is, tot welkpde gene
hebomgebragt
begeven
onder fijne gehoorfaemheid , die tot noch
eerde
vluchtende, die de geprofcrib
mogen
begiftigt
ben ,met de toegefeide beloninge
toe 't geweld des Oorlogs , hoe wel menigmael getergt fijnde , tegen hen niet heeft willen aenwenden,
worden. Sodanig is S.Geertruydenberg (d'welk nu als die vele Godfalige en onnofele menfehen , hen almen
flaet onder'tgebied des Coninx) totdewelke
daer onthoudende , wilde verfchonen , het welke in
uit allé de plaetfen der rebellen even ras. en licht te wanekonnen
fal
toevlugt
fijn
en
ter en te lande komen
de krijgs- tochten, voornamelijk in defe boofe tijden»,
men. Daer of in een diergelijke plaetfe falmen een O- niet vermijt kan werden. Nademael de fchuldige de
verfte moeten ft uren of een Capitein over deprofcrip- onnofele in de ellenden des Oorlogs brengen , mitsgaders de arme krijgs-liedcn voor haer werpen. Maer
tie geflelt, vergefelfchapt met een getal der Soldaten, te weten 3. of 4.000. of daer omtrent, na dat door dcfen middel van profcriptie , en door dele made faek fal fchijnen te vereifchen : te weten op dat
niere van expeditie, dieverde de veiligfte is, fal de
te
fleden
Godvruchtige van benautheid verloft , en de Godlofe
hy garnifoen hebbe orain de gehoorfame
voor
fijne begraefrenifïe gegeven worden, So fal de
{lellen. Daer fal hy ook 's Coninx Placaet van de
profcriptie vaneen publijke plaetfe of laten roepen, bermhertigheid en waerheid den Conink bewaren, en
met blafen van trompetten, trommelflag , kloeken
door goedertierenheid fal fijnen troon verflerkt wordgeluit, affchieten vangefchut, en voorts alle Cereden ',acngefienhy door defen middelde ootmoedigeri
,
gewoontlik tot fulke dingen ge- fal konnen fparen, en de trotfe overwinnen , dieobmoniën diemen
bruikt, fotot opentlijker kenniffe der faken, enfe- flinatelijk wederfpannig zijn.
kerder vertrouwen, als om de vyanden mede fchrik
Daer naer komt den Autheur en fpreekt eerft<le
Conink
aen , en daer na fijne Princen en Raden , dat
aen te jagen , en op dat de Soldaten te vieriger , mitfgadèrsandere tot executie des felfs te wackerder ge- hy doch defen veerdigen middel wille in 't werk fielmaekt , en heftiger aengeport mogen worden , ten
ten de
, Catholyke Religie daer door befchermen , de

welken einde het gepubliceerde placcaet opeen opent- Calvinife Ketterye, die de quaedflevan allen is uytlijke plaetfe aengeftagen fijnde, vaneen ider gelefen roeden en dempen , en doet daer over vele exclamamag werden , dat het ook door den Notaris van den tien , en ten lellen fpreekt hy ook den Catholyken aen ,
Coninkgeadmitteerr» geautorifeert en ondertekent, en raed haer God te bidden , dat hy des Coninx
of indient nodi? is befegelc, io feker en veylig als herte wil bewegen om defen veerdigen middel te aen'c 1 m rn ers moge; ijü is, a"en de naefle Steden en plaet- vaerdenenter executie te ftellen , ofdathy de gemoederen
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deren der rebellen door een gelukfalige vreefe beroere, nadeel toefen fOUde/ De felbe aettfïagett fOU&C nfCt UtïjU Staten

dac
fy de fachrmoedigheid
des
Hcrfjetö / dataengenomen
Com'nx,
Ijp fijnen perfoon
en leben daer
too?den:maer
met fulaen
in toagen
fe^ JJjJJ^J,
Staten
- beertelija
noch toeondankbaer
t Cathoiijken
refenteertento
haerdikwilsgep
lij'k verworpen , felfs mogen begeren j &c. Dus ver- toilde/den geunleetden Sanden niet feer difficiel nocb uan jgoi*
redefen autheur en bofen raedgevsr , die fijn bloed- te p?ejudiciabel 3önde. ^0 3Pncï©ajeflcpt bier ober \*f,*l
aierig en bitter gemoet derf noemen een ingeven de genegentBeid der peeren Staten / 3pner €rcelï: en
Godes, daer het waerachtelijk beter een ingeven, des andere principale berncmen moebte / foude alfdan
geerne pemant ban ben 3ijnen oberfenbenom openin*
duy vels met recht foude* mogen genoemt werden.
ge
daer ban te boen/ met fulaedifccctiealg fijne M&
&kt lefer ditig den raed ban oefen 2flutBeur/die
SudenConina ban «gpangien / 3ijne $2incen/igee* jefteptgftacten leben toao' bereidende /Bp Badde Bp
ren en föadcn tögebende/ om ^oliand/i?eland/en Bet Bern berfcBeidene erbarene ploten / die Bp bertroude/
^ticöt ban Uttecln beerdiglija tot ttess Coninr ge* en niet Begeerde nocb gcfint fcoage met d'<£ngeife (dienss
lj0O?faemfjeid te Béngen / te toeten / de p?ofcciptie BoogmoedigBeid Bp genoeg berfocfit Badde ) dit niet te
baer mebe BP epgentltjB meent / bat be Conina foubc openbaren/en den Conina ban ©?anarijB die Bern beel
te uoop fetten bet leben ban feaere perfonen in etae (u* baddeaengeboden/entoaft nufnne gelegentbeibniet
bc ban de^detïandfcpobtntien/ ban öe Regenten om bat Bp geen middel ter ^ee fiadöe/ bermitö be
=üand / om die te boen om* ^panjaerdenbem in 25?etanien te beletoerr gaben:
en boo?jlander0 ban 't /om
fula loon ais BP baer op IBaer alfodenConiunbanB^anörüö oon afTiftcntie
Brengen en bermoo?Oen
leben degp?incenban ban gelde ban de geünieerde landen toa.ö berfoenende/
bet
op
bP
fetten foubc/ geüja
<©?angienBogcrgedacBtenifFegedaen beeft gebab/ la* en bat de Staten ban de berecnigdc Nederlanden fcl=
(foi.j4.) tendeficBboo?flaen dat dit fulaen fcB?ia enb?eefeinde ber ban meeninge toaren in den acnjïacnden jare / ben
töegeecderg fouae manen / bat fpiieden ben goettoillig gelun bojder te berfoehen/fo toerde fön bcrfocB met
afgcfïagen boo? defe tijd.
t'nde genaöe en ongenade des* Coninr fouöenoberge- beleeftljcid
jBilo?d
€0omassi|autoert/fonebe3S ïeflcn HertogsS gjgjjf
ben/ offo fpBertnecaelöBopinfatreerden/enalfober;
plactbe
ban^o?tfol&
toasf met bier middelbare febepen ban Jgy«
nicmanb
moo2t en omgeb2acöt toerdende/dat
raed
tn Coningtnnc ban €ngeland enttoeeRlepnder/ en ztm»
feban beomgeu?acbte (alfo die boïgende3ijnen
be?
derben
foude
en
toefen)
foubc
t
eenigc bittualie febepen/ in dcfen jaer 1*9 1. in Eee jfj^j"
mebe geö20fcribeer
Sleeden / en bit mibbel i$ Oem / fo Bp ficB beroemt ban gelopen/ om de «§paenfe af-b?eunte boen/ cnbp- S
450b ingegebcn / en poogt bat mette ,gcD2ifture en er* fonderom de ©lote ban 3lndfen toaer te nemen/ ^pat*»
tijben tebetoi> en
teficn of fp daer ecnig p?ofüt boen foudennon- *itxl+
empelen uitte J£t'(lo?ien ban boo?ledentoefen
/en ban bc? nen / men toacljtefe tegen Éerj$mi(Tc toederom
fen reebt billin en toelgefunbcect te
fen moosdadigen raed toil befen fïatteerdcr en bupbclg t'Bup^s / en Hoopten fp foüden eenigc rijfte p?infen
raedöman groten dana bcgaen/ais of bittoat nieuö berobcjjeri en mede bjengeh/^ocB eenigen tijddaec
toare / daer bo?en Bpeen grote en bette recompews na ftrecgmen tödinge boe Öet met benlieden gegaen
fcerdient Beeft: maer flpfiet niet datde<£onin&dital toag. ï©c boo?fcb?ebe^ecr'e (€boma^ Hautoerttoag
gedaen beeft in ben jare 157?* öcIök in tnmnnfefde aüdmiracl ban defe febepen / en boerde Bet fcöip ge*
2&oe6foI. 317. talum»4»ö^baeitljebbc/ bp tijde ban noemt de Diffiance,met omtrent 290, mannen/en den
fcen Hertog ban 3filba/al0 alle be intooondeos ban bidder ^icBard<6?ienfielde ©iceadmirael Baddeop
Bp opcntlpc publi- 1 90 manncn/d'anderc na adbenant bare grote/fp Bab^
Nederland gepiofcribccrt toerden
catie ban be ^tcbeljupfen in besteden die onder fpn den nu al eenigc maenden t'fcbeep getoeefï / en Bad*
t$mt flonden / feggende : datter geen rigeur nocb den beel fien bola op /toaren in September omtrent
iMjeetBeidiöBoedanigdiefmt mag/ dieöejlederlan de CPlanden ban 2ü3ore3ef/ baerfp flli lagen aen Bet
öers? niet te bertoaebten Bebben / fo aen Baer perfonen/ opland 5plo?csf/toacbtende na de É»öife ©Iote/en toa*
atëmetbertooeftinge/ bonger^ nood /en 00b metten ren een deel bolr te lande gegaen omberfcBtoaterte
f toeerdc / in fuiner boegen datter ober al geen reliquien Balen en de fielien toat te berberfeben/en alfo fp Bier op
bljjben fullcn/ ban't gene tegentooo?deUjb nocb g^^ anber liggende tpdingc uregen ban een pnaffe bat
't land doen berbai* een^paenfc ©loteban in de bijftig febepen/ onder
jiBajeftept
fal 3öne met
l maerbctooonen
ïjeelen\$doen
ander b?emde lupden / etc. Baren SCdmfrael 5^on 3ülon3ö ïk 25a3an B?oeder !en
eninbctpiaccaet ban p?ofcriptie / daer den Coninn ban ben ifêarcjuiür nc ,§. €2ucc/ die ban ben €0*
ban ^pangien uitgefonden toatf om de gin*
ban l|tfpanien den ^n'ncc ban <02angien p?ofcribeert/ nina
dife
©lote
te gemoet te baren en in te Balen / naBp
en loon fielt op't leben ban den |P?ince ennjnc goederen ten roobc geeft / ban date den 19, JBartij 1580» toasf / den SUdmirael lautoert defe fubijte bomfle/daec
geinfereertin't iy. 25oeö ban mijne BifiosifcBe Be- op fp niet en toaren berdoebt/ban fodanigen grotc©lo*
fcb2ijdingc fol. 109» 210. xu. en 211» berfelaertBP te geadberteert 3önbc / BeBBen Bare fepien op gebaelt/
boo?r^^n/ alle de gene die den pjince niet berla* alfo fp Baer te ftoafi bonden teg«n de felbe te beeB*
alle t'famen ban alle goederen / 2fcdel / ten/ toant dcjs 3Cdmirael^ fcbipbolB meeflalBranB
ten //pnbeertfe
eere gratie / en genade / nu en in toebomenOe tijden/ toag / en op bes? ©ice^dmiraetë fcBip toaren
gebende Bare goederen en perfonen / toaer dat de felbc 00b toe! 90. Branben/ fo oobop.b'andere/ enfocB^
gebonden fullen too?den / 't fp in 3jjne landen of bul- tent te ontfeplen:bregen 00b den toind ober de ^paen*
tende felbe /aen de gene die de felbe aenflaenen occu* fe : iBaer bc ©ice-3Cdmiraeï$f fcBip be Revenge,
fcBappe/ geld/fcBuldenen leggende aldernacfl Bet €planb / en öondc fo niet
peren fullen/ 't fpüoopman
actiën of crediten/landen/beerlijBljeden en andere/ etc. toeg bomen / maer toerd ban ti6 ^paenfc bejlotett
en in meer ander gefebjiften / bier en daer in de booifs* tttffcljen Bet €pland en Benlupden/ 't toeïn <©?ien*
mijne BefcljJijbjngeberBaelt/ Boe toel Bpg^« bpfon= fielde fiende fleide Bern tot tegentocer/ toant ijpcen
ber loon op elb perfoon Beeft geflelt / gelp atë op den feer grootmoedig mantoaö/ en Boopte met getoeïö
ïgeere ©Jince boo2noemt/docb 't febijnt dat de ConinB doo? te breöen: maer Bet ^paenjef <©alliocn^. PBi5 A ®e .
en fijne töaden/defcn raed felbe boo? pdei en onnut Bou* lippc groot 1500. baten biel Bern terfiont boo?toinö JBSa
ben en bertoerpen / uit oo?fabe die top Bier niet totllen op't löf/ toant boo? de grote ban'tfcBip/endeme*onertjai>
berbalen.
niebte ban de fepien / toerden de fcplen ban de Scben* J|« Set
<©e ConinB ban po2tugael v^on Sflntonio tocfende ge bedcbt/en fo Bebalmt datfedoo?toaert$ nocB aebter- SS
DSatbe
Betofen in €ngeland / Beeft in ^ecembjtë defejS jaerö f doen toaertjs feonde fepien/ dit grote <0allioenBaddcujn fopban
ban $02 , onderfoebenaenden l^eerc SÜdbocactban Rolland/ of gefebut d?ie Boog Boben malbander/ en elf (lub in elbe *e f »'de peeren Staten ban de geünieerde ©20bintien / of
tngacl
/ bebalben dat fp aebter uit Badden sï,,f '
aebt met
nje / boo? /uit
de Staten ban Rolland en Eeland niet föuden toilïen leggende
't
toeib
andere abO?deerde op dit J&itt*
o
tonf
berbo?en eenigc p20pofitie die BP foude toilïen boen/en SCdmfraelfcbip de Kebenge : <©?ienfielde bede Bet
SoenWï* belanden boo2flaen om eenigc aenflagen de toclbcdc laecbfle gefebut ban de ftebenge in Baer febieten /
coraen landen fondeclinge p20fïjte!ijB / 3rjne lEajejleit feer fo datfp Baer bo?tsStoeg maeaten/ alfo fp genoeg te
«en tx dienilelijB / en den ComnB ban^pangien m groot doen Badden om öaertefalberen/ fulrgefcbiede oob
IV. Deel
€ee 2
ande?
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anbere tic bacr genaenf en / al.ö ooft een 25tfcapsf<i5aïs | ©lote ban Snoten / baet op öcfe €ngeïfe fo lange ge*
lioen/enbenaiömfrael banbe©liebooteu/toefenbe, toaeBt Babben / en bctoijle fp Den metberfebtoatee
een nieute febip ban fcjs Bonbert lafïen / fu!]c batfe bei* ; toilben boojften/ (lont baer fulben ontoeber op / batter
be mofien finben/baerna toerb BP noeB ban bier anbe* 1 ^febepen ban be ^nbife ©lote bergingen/ fo oor fjet
re geabo?beert/ baer be€ngelfe Baerbapper tegen febip föebengemebe berging met 30 ^panjaerben
toeerben/cn bic ooft af-floegen/boeB guamen tclben al tk baer op blaten / en eenige €ngelfe baer op 3i)nbe /
toeer anbere acn/Bebbenbe altijtö ttoeeof b?te <®aiioc* ! bieben en berb?onöen mebe.
nenaen boo?t/ bitgebeeljt bueröe i*. uren lang tot bat j <De peeren Staten ber toeveenigbe ^eberlanöen
alle be maften en alle bet opperfte met be bojfïtoeringc berftaen Bebbenbe bat be Coninbl. Ifêaj. ban ©?anfc*
afgefloten toatcn/<02ienfielbe toas feer geguetfï / en rijn febere b2ieben ban ftepzefali* en marne berleent
betoijle ben Cbiruegijn Bern berhonb/toerbe ben €Bi* Babbe aen eenige 3fjner onberfatcn opte ingefetenen en
rurgtjn felftf mebe gefeboten/ en 8? op nieuö int Booft intooonberg ber bcreenigbe $eberlanben/bebben fijne
geguetuV aloMjetnaeïjttoatf lagen fprontom Bern /en |Baj. berfocljt / bat BP tegen b'ereeutiebanbefelbe
feboten met alrebanöc gefcBut/beg mojgensf al(t baeB bjieben foube toillen berleenen 3tjne bieben ban furtoas / «Stfenfielbe fienbe Bem rontom befet/ en batter röcamie/ op bat op be beugbeli&Beib ban be fcljulb tie
geen Bulpe ban ontfetboojjjanbentoag/bat oos alle öeboo?f3» perfonen p?etenberenbe toaren/ cerft rijpe*
fpn arupt op een ton na berfeboten toa.07 fo belaft tjp ipu foube gelet mogen too?ben/fo Babbe 3(jne lEaj.ben
3ijnen oppetften 25ufieljieter/ 't febip te finnen/bat ftp Staten berleent beboo2f5.3ijne b?ieben ban furtBcantie
boo? 't eejlijbde Diclt / ais bet Coninginne febip ben üooj ben tjjb ban een faee/maer alfo be t^eeicen Staten
bpanb ober te geben / ben opperften 2£>u (Tebieter be* boo? be oo?loge fo bele te boen Babben geïjab / batmen
reet 3ijnbe om 't bebel ban «Bjienfielbe te bollwngen/ bacr op niet babbe Bonnen boen / fo Babben be boo?f5.
fo fielDen ficö ben <®pperfeljipper en ben onber £api* peeren Staten op nieujS boo? Baw gecommitteerfce
tepn ben bier tegen / feggenbe batfe ftare eerebolno* aen3ijne ffêaj. boen bertonenbatbe bergunbe bcie^
mentUjK liabben gegueten / mitö batfe 1 $. uren lange ben ban furebeantie fiaen nomen te erpireren / en ber?
gebotljten Babben/ fonber eenige Bulpeen ontfet te focinenoüecfuljc bat fpne|Kai« be felbe b?ieben ban
krijgen / tegen meer ban btjftig grote febepen ban ben furebeantie foube gelteben te bcrlengen / en Btoenbo*
topanb / W geaebt tocröcn toel 1 rooo mannen op te ben gemerfet bat eenige ber impetranten ban be boo?f3
fiebben/battet öacrom beter toare be fiebe / geQuetfle/ b^ieben ban margue nu toaren ban 't getal 3ünbcr bp*
en gefonbe/bier nocB toaren/in't lebcn te bebouben/ be* anben en rebellen / toaerom alle Bare goeberen/ actiën
toijle fp genoten fagen bat be ^pangiaerben tmllicb en gereebtigbeben aen 3tjne |Baj. berballen en gecon?
toaren Ben genabe aen te bieben/ en bat Bet geen feban* fifgueert toaren/bat 3öne iBaj.gelieben foube beboo?be toa0 Bet febip ober te geuen / betoijle Bet gcene ma* fcB:eben Staten en Bare onberbanen te beb?jjben ban
(tennoebb02jïtoeringe bab.be/enbatftet eenige fcBeu* grocer guellingen in bit regarb/ Bun tefebenben en
ten onber 't toatec Baboe/ boeten
Mc maer
flecbtelün
geflopt impetranten
guijt te feBelben
bö gerecbtigB«'b
W betegen
boorf5»
toaren/enalreebetoelfc^
toatersf
in Baböen/fo
ban alle
margue
/ 3tjne rebellen
be
iiattet niet berbenonbe gcb?ar Bt toerben / maer foube boo*f5.&taten fouben mogen pretenberen / ten regar*
moeten finben» €n Boetoel <©?ienfielbe na alle befe beban be fafte 3üne |Bai* b^eebec bertoont/ optoells
rebenen niet toilbe 8ö?en 7 fo boer noeBtanS ben <©p- berfoen ber peeren Staten boo?noemt/ 3öne 3jKai.be
perfebippee met eenfebupt na beö topanbg acomirael boo2f3 Staten ber nereenigbe ^eberianben bergunt
^on 3Hlonfobe25a3an/fogeguetftalsSBPbja^a©ant beeft 3öne bieben ban furebeantfe en guötfcBelbfnge
Bp Babbe toel ix. toonben in fijn licbaem en Booft. ! in^eferfo?me.
^0naHlOnfObe25a5anBO0?bCBemgoettOillig/enb2e> j TTEnrik by der gratie GodesConinkvanVrankrijk %mtn
fetlbe bat fp B« bier Upt befperactljeib int feïjip mOCB> *■ ± en Navarre, Allen onfen Lieutenant en Generael, JjMl
tenÜeben/enBaerfelbettmetBenlUpöen
t'famenbOen
Gouverneurs
onfe Provintien
, Admiralen,
Vice- Comn&
gES
fpnngen/batOObfpnbOlft OntotlliCB toarett
ommeer
Admiralen, invande Landen
en Provintien
van Normante abO?beren/fO p^efenteerbe BP Ben allen Bet leben aen/ j dy e, Picardye, Bretaiuge en andere van onfen Conink- J«n
en bat Bet fCftipfbOlÜin<ïEngelanb fOUbe gefonbentOO?* ryke, en allen Officieren op hetftuk vandeAdmirali- ^^e*
ben / eenige fOUben rantfoen betalen en bebjljt fpn ban teyt,Capiceynen, en Bewaerders van onfe Zeehavenen , gunt be
gebanbeniJfe en ban op be*0alCpcngefettetoO?ben/ ' en anderen onfen Officieren dietaengaenfal, Saluyt. J"""
befe COilbitte tóerbe ban ben meeden DOOP aengeno* Onfe lieve goede vrienden de Heeren Staten der ver- g^e™
men/ enbaer opqnamen bele boten aen bOOJt/ baerin ! eenigdeNederlandfe Provintien hebben ons doen ver- radtc
èetfeBeepfOOlb en folöaten fonber 0?b?e in Kepen/tegen tonen, dat wy hun hier te voren geaccordeert en doen senVtp
ben baiTK ban <0?tenficlÖé en ben 25u(Tebieter/t0ant fp |expediëren hebben onfe brieven van furcheantie voor KfrB»
toeeföett bat BP B*t feBiP nOCB fOUben boen finben. 2111* een jaer van de executie van fekere brieven van repre- re bue*
bUjSbanbermeeflert 3ijnbC/ fOtoerbe<©?ienfielbeuit falie en marke, verkregen van eenige onfer onderdanen toraöa»
tjet fCÏHP geftaelt/feer ftoab en fïau 3ljnbe / en f\P tóerb opte ingefetenen en inwoonders der voorfz. vereenigde {§J2J"
banton 9Clon30 be2533an en fijne Capitepnen be* Provintien, ons verfoekende de voorfz. furcheantie te marqoe •
ïeef öelljft OlUfangcn / en bebcn Bacr befte/ Oin Bcm tC willen doen verlengen,en hierenboven gemerkt dat ee- öpreniae
tioen genefen en eureren / ban BP toag fo feer geguetftV nigeder Impetranten van de voorfz. brieven van mar- ^fatèn!
batöp benttoeebenofben berbenbaeB baerna ober* que fijn van't getal onfer vy andenen rebellen, waerom Gttmpt*
leet/ BP toonbc totter boob toefpnegrootmoebigbeib alle hare goederen adtien en gerechtigheden aen ons tte«t/en
enftantbaftigbeib/ enfpne bpanben felfses toaren ban vervallen en geconfifqueertfijn. Dat ons believen fy, fCwjriW
fpne biomigBeib bertoonbert / ben grootfebipper flerf om de voorfz.Heeren Staten en haer onderdanen te be- ge ban
ooaboo? fijne b2omigfteib / en BP liet na een fame ban vrijden van groter quellinge in dit regard,hun te fchen- aNe &*
ken en quijt te fchelden alle de gerechtigheid die de {JJJÏJf

een b?oom en bloeft fclbaet / b'anbere geraeftten toeg/
b'een bier en banber baer/en bele ban fjenlupben gua*
men bjeber in<£ngelanb / enrapporteerben/ batfe
meenben batter toel 2ooo.«§paniaerben gebleben toa*
ren/toant ttoee <0alioenen fonften W Bet febip en ttocc
onguament/ Bet bolbbeelgefcljoten 5ijnbe/ b'anbere
aen 't 3Lanbfettenbe/en b'anbere febepen guamenbaer
mebe t'Bupjes / inb^engenbe noeft eenige ölepne p?infen
ban geene grote Importantie / toant Bet €ngelfe febip
!Kcbence toert met fpngefcbutgeefiimeerttoeerbigte
toefen bonbert bertig bupfent gulben/ boeb Wc feBabe
Hebben be <£ngelfen in ben nabolgenben jare toel
tocöerom berbaelt.
^Depnig bagen na bat bit gefr ijf et toa.tf / guam be

voorfz.Impetranten van brieven van marque, onfe re- negene
bellen,tegens hun fouden mogen pretenderenddagende fte toell»
dat hare onderdanen, die van gelyken gedurende defe JSSj^.
oorlogen in Vrankryk befebadicht waren tot feer grote ban fpne
fommen, noyt eenige reftitutieofredene vanjuftitic HBflj- '
hadden konnen krygen tegens de Admiraliteyten en
andere van onfe Crone, waer vanfy nochtans noch
noyt gegeven nochte verwillicht hadden dergelijke
brieven van reprefalien, gelijk fy hadden mogen doen,
ten ware geweeft het refpeót 't welk fy leggen , onfen
dienft en gemeenefaketoe te dragen* By middel van 't
welke wygeneygt lijnde tot haerverfoek, en begerende de voorfz. Heeren tegratifieren gelijk de afFedtie en

goeds
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devoiren , die fy geftadeiii'ck bewijfen tot welvaert van
onfe faken, dat weerdig zijn. Om defe oorfaken en andere ons daer toe bewegende , hebben wy de voorfz.
Heeren Staten Generael geaccordeert en geodtroyeerr,
accorderen en oclroyeren mits defe, door defe tegenwoordige verlenginge en continuatie van de voorfz.
furcheantie van alle vervolg en executie der' voorfz.
brieven van marque , om wat oorfaken het ook wefen
mogen, voor het naefte jaer, volgende na d'expiratie
van delaetfte furcheantie. Sonder dat gedurende den
voorfchreven tydzydaer om vervolgt, gequelt noch
gcmolefteert mogen worden » op wat wijfe en maniere
dat ook zy. Ën dat in regard van de Impetrantender
voorfchreven brieven, die in onfe macht zijn , niemant
uitgefonderc , en wat aengaet de gene die rebel tegen
ons fijn, hebben wyden voorfchreven Heeren Staten
gedaen,en doen mitsdefen gifte en quytfcheldinge van
alle de gerechtigheid en aftie , de welke de voorfchreven rebellen tegens de felve of haer onderfaten mogen
hebben of pretenderen in kracht der voorfchreven
brieven. Daerom begeren wy en belaftcn u luyden,dat
gy lieden , een yder voor fich de voorfchreven Heeren
Staten onfe voorfchreve gifte en remiffie, en alle 'c gene hier boven yerhaelt , lult doen , gedogen , en laten
volkomentlijken vreedfamelijk genieten , fonder daer
tegens te doen , nochte te lijden dateer tegens gedaen
werde. Bedwingende om 't felve te doen allen den genen die'caengaen fal, en die 'c behoren fal, met alle betamelijke en redelijke middelen en manieren. Want het
ons alfo belieft. Gegeven in 't Leger voor Rouaen
dentf. December ïn't jaer der gratie i?oi. en van ons
ryk het derde. Onderteekenc He/try. En Jager van wegen den Conink, Revot . En gefegelt met het Coninklijke fegel in geelen wafïe,op eenen enkelen fteert.

3©pöebben fjteutoooj Begonnen te betfjalen öat öe
Contnn ban j^anfirtjB Oaööe Belegert öe ^taöban
ïfcotoaen / ooft meöe öat öe ©o?|t Cfjrtfïiaen ban
en .8. of '9000.
omtrent 5000.
met etöenConitt
28nf)olt
n tepeeröen
fjuïpe toatfgcfonöen/
^uptfentebö
öat ooft öeConinguine ban€ngeïanö öenboo?fcö?e*
ben4tonfnHban©5anBcijK eengoette Oulpe gefonöen
fiaööe onöec fiet Beleg ban öen <0?atie ban €ffer I ooü
liaööen öe Staten <0enerae{ öen Comnn eenige fjnlpe
öelooft te fenöen/ gcfpi-iiruaei4 na geöaen ïje&ücn/
a$top nvt naboigenöe 25oen behalen rullen/ doen
eer top öftSSoeft (ïutten / faï kh lm feneren B?tef
öpboegen/ öie25artöolomeug<02ppOüi07 öiebpöen
tornt ban öe bootfj^uptfen toag aen öe Staten ban
f^olianö gefcfjzebenöeeft/nopenbeöen boojfs.tocftt
op öat öe faae en öen todjt öet bö02f3,^uptfen/biemen
meenöe öat öoo? Jleöerlanö genomen fouöen 0*BBen /
om öen hertog ban ©arma / öle met een fcöoon %t*
ger beïajl toa$ na ©janncöö te trec&en / afbaeun te
boen / of öem f0n toebt te Beletten / of teöoen retarberen / te beter teberfïaen/öen boo?f5» b?ief ban <£??p\m$ toatf uubenön nlöusf :
USffTïbe Ï7 ^e*e Ercntfefte , Hooggeleerde vermogende Heeren, Ik
D«n25ac> *-* twijfel of mijne brieven komen felden tot U. Edeie ha n.
Tlfjolo»
den, alfo ik moet de felve vertrouwen perfonen die ongewis wis fijn, en geen boden zyn te bekomen die uit onfen Leger
he ^erwaerts trecken ; in voegen dat ik myn brieven aen U, E»
m*
•tetateii E. benbeftellendeof naSedan of naCeulen, fo wanneer de
tatHgol' gelegentheid fulx prefenteert, om van daer na Holland geiflnb.
ichikt te worden, Ikhebbete voren uwer E. E. verwittigt»
hoe dat onfen Leger door Lotteringen getogen is , en de oorfaiewaerom datmen den weg door Holland niet genomen
heeft, defgelijx ook hoe dat 't leger wefende totVerduyn
fekomen, het garnifoen der felver Stad een uitval gedaen.
eeft van f oo. Arquebuziers, en 3 . of 400. peerden, de welke
fyn van den onlen met fulke furie gerepouieert geweeft , dat
den Velt-Marfchalk van den Hertog van Lotteringen de Heer
van Monftruel gevangen is geworden hart aen de poort, en
gebrocht inden Overften Tempels logement, de welke hem
met fijn Ichutren en peerden feer eerlijk gedragen heeft , wy
hebben ook fekere kafteelen en ftedekens ingenomen , die
«den pas en victualiën feer waren belettende, alsFurbag, S.
Avont» Conflans in Lotteringen en inChampanien , Han
Sarny , Attigny , en als huiden het ftarke Cafteel van Aumont by Sedan , wefende befchoten en hebbende fich overgegeven behouden 't leven en bagagie vanden foldatendie

daerin waren , en dat overmits haer Overfte Capiteyn Larche dood gefchoten was meteen grof ftuk, den Conink de
welke weder gekomen was van een aenflach opden vvand,
die hem by Verduyn vergaderde , is felver by den appoinctemente en overgevihge ócs Cafteels geweeft. Ik denke wy fullen morgen vertrecken na Artel , daer den Gouverneur van
Mafiers binnen leyt , S. Pol een vermaertkrygsman , van
daer hoop ikdat wy trecken fullen oa Rijms, omganfeh
Campagnien onder des Coninx fuhjecT:ie te brengen, het
gebreekt ons alleenlijk aen fes weken langer goet weder, ruiters en knechten fijn wel gemoet, byfonder fo verre een
maend betaelt word , want fy hebben niet meer dan een
maend foldye gekregen op de monfter plaets den 10. ftylo
veteri. Van Rouaen en andere plaetfèn in Vrankrijk fullen
U. E. E. fekerder tijdinge bekomen door Monfieur de la
Pree, danikhunfehrijvenmochte, als nader fulkeProvintien, en hebbender meerder bericht daer van als ik', Mr.de
Rebours is aengekomen , maer niet zijn volk die hy in Nederland aengenomen had , en te Iaet gekomen is , is gediffipeert en vertrocken elx hun weg, overmits de Vorften
en Caiimirus felver hunlieden geen pas heeft willen vergunnen , onlen Leger felver pafierende door des voorfchreven
Hertog Cafimirus iand en heeft niet gevonden dan lucht en
water , fonder eenige provifie van brood , daer andere Vorften genorg van proviand den Leger geaccommodeert hebben, alsdenBiflchopvan Ments, den Hertog van Tfweebrugge , den Vorft van Lutkefteén , en den Grave van Naffau , van Sacbrugge die den leger gunftig zijn geweeft en van
allester nood verfien hebben , Datum Beauker. Hiermede
Edele Erentfefte , vermogende Heeren uwer E. den Heere bevelende den iy. O ctob. lypi.
Poft. Alfo den Conink fijn JFronticren by Luxenburg
en op den Maes Wefende , geernc verfekeren , en etlijke zynen Majefteyr van den Lotteringer afgenomen we-»
derom tot zynen Majefteyt gewalt bringen wilde , fo heeft
zyne Majefteyt 't Leger doen trecken na Ville-Fr
eti Moion hart by Lotteringen , daer wy nu liggenanch©
, ca
verwachten het gefchut , om den felven Steden ftrax te
befchietcn en aenvallen, en hebben alfo Artel en Rijms laten
. of fulx ook
om de Hertoginne van'
Bouillonleggen
s Land te befchuttgefchied
en en befchermen het mag wei
wefèn , vele verftandige perfonen hadden geerne gefient
dait den Conink Reyms aengevallen had , niet twijfelende
of zyne Majefteyt fouder meefter af geworden zyn, 't welk
eengroot voordeel foude wefen voor de jvoornoemde Maj.
allo vele van de Ligeurs voorwenden , dat de felve niet gcfacreert is, 't welk gefchied zynde, het fchijnt datter veel van
de principaelfte fouden den Conink toevallen, onder ftont uwer E. Onderdanige. Ondeteekent , Barthalomius Gryphius.

Wp toWen Dtee nu toatbojöec ban öe Danöemi*
ge nan öen hertog ban^a?mafn ©lannröntefeg*
gen i$ / fuipgen / en opfcöo?ten / tot in öen jace
1591. toenomenöe/ aHeenlün bermanen öat tn oefen
jace fenece onluft ontfïaen e^ getoeefï tuffeben fnn €x* ,
ceüentte öen ^m ffitmitm ban^aflau/en oen
toelgebo?en i^eere <0?abe ban !&o8enlo / öoo? öten $fr
ne €rcelieneje/ öetorjleöeboo?noemöen <0?abe ban
^oöenlo tn ^uptlïanö toasf/alietf m öe <©o?loge aen»
ginn öeöe met aöbijö ban öe Coloneifen / Capitepnen
en ö?üg^obet(ten/ müfgaöecö öe-ftaöen Dem Bpge>
boegt / öoco öe <©?abe ban ï^oDenïo toeöerom utc
«Duntfianö genomen ^jjnöe / eninöeSeger0 Bn öert
&h ban <©?angien genomen 3?nöe/ fcöeeu toel öat fprt
€rcell: öen felben genomen boet bolgenöe/öen <©?abe
toepnig Bp öe raeöflagen öeöe roepen/ enöe'tfcBeeti
öat fpn €rcell: meer toais Douöcnöe ban öen<0?abe /e . ,.
banöen<©?abe
ijenio
/ öantoatf
/ öieöemötejs
nan^affau feer
©(Jtitpjj
Belgenöe/en ban^(fol,;5,)
nlaegöe
öatmen fpn cere te fto?t öeöe / naöemael Op fuftineec^
öe te toefen Steutenant <0enerael ban ben boo?noemöen ^2fnce ban (^angten ober ^ollanb/Eeelanü/
a©eft-b?tefïanö/ $c. fijn <£rceiU öaer tegen fufitneren^
öe öat Dp commiffie OaDöe m Conberneur en genen
Steutenant nenöe / öe <©2abe ter contrarie fufïtneer öe
öat Op ai boo? fpn €rceli: rommiffie / Oaööe commif?
fie geljaö ban H feutenant <0enerael ban ^ollanö/Ee*
lanö / enöe a©e(t-b^tefïanö / geirjn ftu al bp trjöen nan
fön<Êrcell: Heer baöeröte commifjie Oaööe gebaö/ ^
en bp bele actenöaerin toa.ö Debefif rjt boo? fjjne ^^
teil: commtffie / en namentlön ook notö Bp refolutte
ban öen 7.5peb?uarö is 87* öat öe peeren Staten ban
Jlollanö en 3©efïb#e|ïanöm öe felbe atiaHteft toajj
€ee 3
secon^
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geconftrmeer t / en Belooft tint onbee fijn €rceil: beleit Dat De felbe gelieben fouten/ alfnu beter onberrecBt
/ Deboo2f3* p?obifionele acte Beuren boo?
alg «Bouberneur en Bern al£ 2lieutenant <6enerael toefenDe
b2oeDer becleent / te reboceren / en Beuren
nefteltenonbecBouDeu fouDe bwben tot berfe&eringe fcB2eben
boo?noemDen
BaoeDer te inDuceren / ficB te toillen
of
ban DeftanDen en SteDen 80. ©enDelen folbaten
laten genoegen met Bet betoint en toeficBt Der firijgSberBaelt
fo!. 50.
25oefeal meet
in't xz.nocB
bo?en ccbe
Bier
meetDefc/ geltjfe
fanen
ober De^teDenban 252eDa en Steenbergen/en
Dien
D002
/
Qucfite becmeecD
Ut
Daer af DepenDeert / p?efen terenDe om in alles*
fnnéoneel: €rcellentie ^ufïec fBacia ban$a$au 'ttegene
bcIDoen
en eenmael met iieffelijBe en b^ienDeltibe
angien
ceban^2
Den$2in
<8berle
be£
bp
gepjocreert
miDDelen
Dcfe
Differenten te bernieten / en om allen
cecfle Dtuftïjou öc eenige <Docötec en erfgenaein ban
Stëarimiliaen ban <£gmont <*&abe ban Muiren / etc. boo?Deren oniu|t en ftoaricBeit Die Daer uit fouDen mo?
De aonumfïratie BaDDe ban De goeDeren ban naren gen ontfïaen/ te berfiocDeh / Dat fp Bueren toel ge«
B2oeoec De ï&eere §9Btltp$ $?ince ban (©2angien In iiefDen ^eer bjoeDer fal Dragen en Doen Dragen ful&en
* refpect/Dat bp fijne feennifife enboo2toeten Dejffêagi;
Spangien gebangen / De toelbe fijne €rcell: fufiineer
flraten beranDert / De <©fficieren geflelt / en alle fafeen
De
ban
De Bern atë bjoeber toe te nomen / ten minfïen
eenige importantie metgoeDe co?refponDentieen
baDeclijbe goeDeren in 25?abant gelegen/atf ban 252e* ban
Da/Steenbergen/etc.enDat fijnfufïerfouDe Baer laten ujnaDbö0fullen geDicigeerten berricBt toerDen/ De
gefjoon en gefloten ten oberflaen ban fijne
genoegen met De abminiftcatie ban De moeDerlijfee re&eningen
gecommitteerDe
/ en Bet relinua geemploj eert /Daer
Staten
De
aen
reïieninae
noeDeren/ mtttf beiDe DoenDe
«3enerael : en bpfonDer Bielt 3tjn <£rceil: Daer op aen/ en fo Dat fal beBoojen : <&f bp refupö bau Dien / fo bab
obermitg BP berltont Dat De boojfj. I|eere <®2abe ban fp De boo?noemDe €D: peeren De Staten <0enerael
^olenlo en fijne boo?noemDe Sufier boojgenomen Dat Baer belieben fouDe te committeren Die ban Den
BaDDen metten anDeren in Boutoeljjne te becgaberen / ^age en ^obintiale naDcn ban f$ollanb / of een
feggenöe 5ijn €rcell: Dat Bp bp boo?tgan& ban,t felbe competent getal Der felber/ booj De toelbe fp Beur actie
^utoelm/berfïont/ öem fulr al$ b2oeberban3tjnen fouDe mogen tnfïitucrenenfieur recBte berbolgen te>
gen Den boo?f3. ^eere b?oeDer / fo fp te raDe fouDe 6e*
outfien 252oeber De $2ince ban (®2angien toe te beBo* binben,
3&p toillen Bier nugeenb02berberBaelban
ren / Daer tegen fo fufïineerDe Baer boo2f5. €rcell: ban
maliën/
alleen Bebbe Dit Bier toillen aencoeren / alfo
<©?angien USada ban $affau/ Dat fp bolgenDeDe 02* Defefa&ebp anDere en oob in anDere EanDenbeel an^
02e ban Daer ©aöer üoogl: ifêemo: bele jaren De ge- Dcröi^berBacltgctoojDen bpDe gene Die ban De 002fieele aDmtniftratie ban öare Jgeece b?oeber$J goeDeren
en Bet ongenoegen tuffcBen fogoe^
tjeBab BaDDe / en bo?Der bef)002De te beBouDen / en De fa&ebanDenttoifl
De
nab?ienDen
niet
toel onDerricfjt 3ön getoeefl/ en
tooo2f5 J^eere <0?abe ban J&olenlo Dat tip fpn toebo* Datfe oualiiö Doen Die Bet bnp? Der oneemcljciD (lo&en
toiU
fouDe
menDe <0emalinne Daerin bp alle mibbelen
len boo2(iaen/ en Boe toel eenige acbeibenDe toaren om tuffcBen fo goeDe brienDen / 't toelö top op onfe manier
re Bieten De BanD te (lenen tuffcBen Deur en Dompel/,
ban
«&abe
boo?f3.
Den
en
fuflee
3'jjne
en
:
€rcell
fijn
$|olenlo te bereenigen en te acco2beren : fo bontmen toantmenfept:
Vrienden mogen wel twiften en kijven,
Daer 006 anDere DieDepartjjfcnap boeDenDe toaren/
Maer
vrienden fullen wel vrienden blijven:
otgelgumen tn futfte faben gemeenlin Doet/ Die net
Bier oor gefcfjiet U l toant al ftoetoel / eenige ge*
bier (om Baer eigen boo?Deel of anDerfinö) Daer onDer gelrjfe
lijb
ift
gefepttiebbe/Denttoifl focBtente bermeeren/
toaren fiofeenDe/ in boegen Dat fpn €rcell: op fpn te
fiennen geben acte berbregen Beeft ban De peeren fo BaDDenfe Baren Dana Daej na aitoeeft / en al bleef
gecommit* Deur Queftie Bet t|utoel{jn tuffcBen Denboo^noemDen
^tacen<*3euerael/Daer Bp bp pjobifie toert ren
ban De toelgebojen ^eere <02abe ban^oBenlo eenige jaren
eengoeDe
%
De
ban
catie
teert totte Abminift
$2ince ban<©2angieu fpnen bjoeDer in252abant ge* in fufpenst / fo Beeft Bet eben toel namael^ te toeten in
legen /namentlib onDer 25?eDa en Steenbergen /om 5peb?uario 1597* 3ün boo2tgancEi ge&aD/ geip top
Der toelbe HeengoeDeren jijne boo?f3. Suffer felbe fu* r'3tjner plaetfe fullen berBalen.
ftlneerDeoobgeDeelte te Bebben/ en DatDaerom fp te
Wp fouDen Bier nocB in'tbo2t berBaelt Bebben Bet ®enw
meer recDt.ö BaDDe om gep2efereert te toerben tot tractement Dat De Coninfi ban dSpangien geDaen öcfc#
D'aDminiftratie ban Bare bolle b2oeber£ goeDeren / Beeft Die ban BetConinbrijn ban3firragon/ Detoelne ^om*
boo2(laen BaregerecBticBeib en ©?ibilegien;
b002 een Balbeb?oeDer/enoppofeerDe oberfulr tegen totllenDe
Daer
ober
oberballen en grote ftoarfcBeDen geleDen
Deboo2f$. acte ban De peeren Staten <0enerael/ en
quant De fane fo betre Dat 3ijn boo2f5. €rcell. ïiem uit Bebben/ en Dep2incfpaeIfteb002fianDer$ ban DeP;iftraente ban De felbe acte Datelifc fielDe in pofTefiïe ban bilegien/gerecDtigBeib enbiPBeDenban^t felbe röfie
De aUDmimftratie ban De felbe 232abanDfe Heen* met fcbanDelijbe D00D omgebjacljt / en Bare goeDeren
rjoeOecen /Daer tegen De boo2f5.|Baria ban 3&affau geconfifQueert/Dan top fullen Daer ban in 't nabol?
fpn €rcell: öacen bjoeDer DeDe roepen en in recBte be* genDe Boeb en ^fare eenig bermaen ban manen/ om
troft boo2 Den Bogen raDe in ^ollanö / en DeDe alDaer te befien en toel te oberleggen bp beStaten ban De ber?
eifcötn casfban maintenu:maer3ijn€rcell.<©2abe eenigDe ^eDecianDen / of 00& geraDentoa^aenDen
jÈaurit3 p2oponeerDe alDaer erceptie / fuftinecenDe Coninfe ban Spangten ful&en genabe te berfoenett
öat De fienniffe en ^IuDicature ban Defen niet toe aio HBfcBael tfpfingecJ|iflO2icu0 De felbe U toetoen*
flonD Die ban De boo2f3* l^ogen aaDe/ fo DefeQuefïie fcfienoe / en De^ Coninr ban Spangien goeöigBeiD en
r oncecneecDe HeengoeDeren in 252abanD gelegen /fu* miltbeiD binnen Sarragoffa De ^ooft jtaö ban Wt*
ftinercnbc oofe Dat Die fa&e aen arbitrejs geftelt toaren / ragon betoont / 1$ berBalenDe en p2pfenDe* fflp toillen
Die Daec ban De öenniffe fouDen mogen nemen/ na ber* Dan Bier nu toat rufien / en on$ bojbec berepDen / om
mogeng feöere acte Daer ban gepaffeert ( Die 3jjne De nabolgenbe gefcBteDeniffe meDe aen Den Dag te
D002f3. fufterniet raeDfaem en bonD te bolgen )Docö brengen / en Dit^oeu beflupten mette tooo?DenDej^
naer bele allegatien ten beiDen 3(jDen alftier te lange becmaerben pinp / feggenDe Dat
Een Conink, Vorft ende Potentaet,
te beenalen / fo nebben Die ban Den Bogen ftaDein
Hoe groot en machtig hy is van ftaet,
j^oilanD bp fententie becelaert Datfe De exceptie bp
So
wel is hy gehouden en verbonden»
fpn €rcell: gepcoponeert aDmitteecDen / en Den felben
banbeinfiaenDe/omflaen cnabfolberen. €\\ alfo te
Aen den eed by hem gedaen t'eeniger (tonden
befec tijD Den ïïaeD en üeenBobe ban 252abanD aen De
Aen
de Republijke
of valt
't gemeen
Als fijn
Officiers alfoo
quefte,befte:
3tjDebanbegeumeetDe P20bintien nocB nietentoasf
Want hy is minder als het rijke,
opgececlit/gelijH etlijbe gjacen DaernageDaeni^ge?
Ende
ook als de Republijke.
toeft/ fotoi(ïliaera?rcell:bau<©2angien boo? DietjjD
^e felbe:
niet toaer fp ftaer nu Bier te SlanDefotiDe mogen aDEen
Conink
of
Vorft
is niet boven de w«ten,
eert
/
Dieffecen Beeft Baer Daecom epnteliö geaDöjeff
Maer
de
wetten
moetmen
boven hem feiten.
aen De peeren Staten (©eneracl / en alDaer berfocöt / [
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Vervolg van de Nederlandfe Oorlogen , Beroerten en
Borgerlijke onecnicheden, gefchiet by
tijden van Alexander Herten van
Parma , &c. Gouverneur en Capiteyn Generael van de Nederlanden,
pnder 'tgebied van den Conïnk van Spangien : mitsgaders de Prince Mauritius van Naflau , en Wilhelm Lode wijk van Nafiau,
regere
nde
Gouvede
rneur
s enic
van hde
wegen
Heeren
Staten
nerae
l over
Vere
Nedederlan
dfe Prov
in- Ge- *
tien , daer over de felve geftelt en
gecommitteert zijn.
I^prt begrijp en inhoud.
Eginvandenjare 1 592. Meefter Johan van Oldenbarnevelt , Raed en Advocaet
vanden
Lande van Holland, yerfoekt ontflagente zijn van fijnen dienfte. Ade van
de Staten
van HoUand verleent den Heere Mr. Johan van Oldenbarnevelt, nopende de contin
van fijnen dienft als Advocaet van den Lande van Holland. De Staten Generael uatie
fenden
volk tot hulp van den Conink van Vrankrijk. Hertoge Johan Cafimir Palfgrave
geftor—^«^wi
ven Hertog Richart van Simmerens voorgeven aen de jonge Palfgrave. Antwoort van
D ir
r> tr
h-F avee"fimeR-aden- RepHjkc van de Hertog Richart. Duplijke van de jonge
Palfgrave. Pal%rave kkhart verfoekt op nieuws
audiëntie, wat de Palfgrave FrederikVier op heeft dom
antwoorden. De CheuVyorft Fredenk vertrekt uit de vergaderinge, en wat Herto
g Richart voor delefte
mael voortbrengt, en7 zijne proteftatie. D'antwoordevandeCheurfurftelijke
Raden. De Palfgrave Johan
Ofimirbegraven .Palfgrave Fredenk erft het gedeelte van de Pais, dat de Palfgr
hadde. Hertogh Richart van Simmeren neemt en trekt de tutele over den jongenave Johan Cafimir befeten
Palfgr
cenige plaetfcn in de Palts m; dan doet daerna afftant. Hetog Wilhelm van Cleve ave aen , en neemt
, Guük , Berg, &c
geftorven. DoftorTheophilus Homodei AmbafTadeur vandcnConink van Sweden verfoe
kt hier een rd *
giment Nederlanders aen te nemen, 't welk geconfenteert word. Verhael van de Oorlog
e desCo
van
Spangien tegen het Comnkrijk van Arragon
Antonio Perez, Secretaris des Coninx van Spangininx
en
hadde:
door laft desConinx van Spangien fecretclijk doen ombrengen Johan Efcovedo,
Secretaris van Don Johan
van Ooftennjk, en neemt de fchuld op hem. Perez vlucht na Arragon ineen
gepriviligieert Cloofter,
daer hy met geweld uitgenomen werd , en na Saragolfa gevoert. Perez doet fijn onfchu
dan vijftig gefchnften en billetter, van des Coninx hand, de welke daerom geftoo ld blijken by meer
rt zijnde , vonden fy
een ander voet , genaemt het recht van Separatie , nochtans in Arragon niet gebruy
fententie tot fijnen voordeel by vonnuTe van de Seventiene van Arragon. Perez keii k. Perez krijcht
word in de Inquifitie
gebrocht, daer hy deur een gemcin appel vier iryren daerna weder geeifcht word,
hy werd uite Inquifitie verloft. De Markgrave van Almenara word in degemeene gevankeniflè gebracht,
hy 14. dagen daerna in fterft. De vervolgers van Perez foeken hem noch andermael in de Inquifidaer
tie over te levevllïl
tSfe
f x?°?-™™™ ■ fchjeten «n kind dood, en eenige quetfende. Perez en Johan
Francü
co Majonj
n werden de Inquifi
tie overgelevert , het volk raken op de been , en verfoeken Gü de Mefa
tot haeriioort , tot befcherminge van haer vryheid. Hoe veel doden engequetften
in defen
ven. Perez werd uk de gev^ankenifTe gelaten , hy vertrekt met Gil de Mefa uit Saragoffa, enoproer blehem op eenen berg. Gil de Mefa fcheit van Perezenkomt met brieven van hem in Vrankr onthoud
ijk by des
Coninx Sufter, die hem in hare befcherminge neemt. De Conink van Spangien
doet een krijchs-heyr
hchten onder Don Alonfo Vergas. Privilegie van Arragon. Sententie van de Sevent
van Arragon,
dat de Juftitia of hoog-Richter fchuldig was de wapenen in handen te nemen. Hetiene
Arragonfe Leger
verloopt. Alonfo Vergas komt met het Leger in Saragoffa, en wat hy daer uitrecht.
Jan de la Nuza hoog-Richter en Juftitia van Arragon werd gevangen. Sententie over hem gegeve».
teevanNaffau reyft m de Provmtien van fijn Gouvernement, en eerft op Utrecht , trekt Zijn Excellenyflel en Gelderland. Queftie tuflTchen die van Gelderland en Bommel. Die van Hollandvoort ria O verfenden mede
Gedeputeerden aen die van Gelderland. Sijn Excellentie reyft na de quartieren van Braband;
heefteen aenllag op Maftncht, te vergeefs: trekt naZeland. Van de gelegentheid van de Oorloge in den beginn
e des
jaers 1 592. Wat volk de Hertog van Parma by hem hadde. BeraedOaginge van Parma en de Ligeur
s ge^
houden om Rouaen te ontfetten. Een Compagnie Ruyters van de Conink in route geflagen.
linge tulkhen den Conmk en de Ligeurs. De Hertog van Parma neemt de Stad Neufchaftel en SchermuthetCafteei
in , hy belegert Rue te vergeefs , hy komt over de Riviere de Somme , en trekt na Rouaen toe. De Conin
k
breekt het beleg van Rouaen op. De Hertog van Parma belegert Caudebek , hy werd gefchoten
in zijn rechter arm, neemt Caudcbek in. De Conink van Vrankrijk hem verfterkt hebbende , komtnaParm
as Leger
ioe. De Baron de Chaftre gevangen. Dappere fchermutfel tufkhen den Conink en de Ligeurs. Grote
ie ml armas Leger. De Hertog van Parma breekt het Leger op , en brengt het op een ander plaetfe dierdoet een aenllag op het Leger der Ligeurs. Refolutie van de Hertogen van Parma enMeine om .hetBiron
Leger over de beine te brengen. De Hertog van Mcinc ontkomt de periculen, daerin hy met hetgeheele
Lc4&Zt 4
ger
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ger ge-weeft was. De Conink van Vrankrijk neemt Caudebek wederom in. Des Hertogen van Parmas
telijk vertrek uit Vrankri jk. Sententie van den Hove Provinciael van Holland , dacr by het Huwelijk
fchen Dirk Fij'i van Hove , en Maria van Bekenfteyn verklaert werd nul , egeen , en van onwaerden
haer toegelaten werd een ander te trouwen. Maria van Bekenfteyn trout een ander, fterft eindelijk

i §92,
eintuf, en
Ton-

der kinderen . Dirk Fijk huwe'iktdaerna ook., noch by het leven van Maria van Bekenfteyn, en procureert een dochter. D. Warnetus Helmichius Predikant tot Delft, werd by de Curateurs van deUniveriiteyt
Leyden, fend
beroepen
tot ProfefTor
Theologie
\ 'twelkAntwoord
hy afflaet.'by De
CeurvorftStaten
van Generael
Ceulen ,
Prince vantotLuyk
Gefauten
aen de Staten
Generael.
de Heeren
aendefelve Gefanten gegeven. Den Conink van Polen Sigifmundus de III. trouwt Anna, dochtervan
Erts-Hertoge Carel van Ooftenrijk. Johan Grave van Maiïderfchcit , Bifiehop van Straesburg , fterft.
Aenfïag van fijn Exccil. voorgenomen , maer door een kleine ooifake te niet gegaen. Steenwijk by de Pr ince
Maurits belegert. Antonio Coquel Overfte Lieutenant van La Motte , commandeert binnen Steenwijk. De
Ridder Francois Veer werd door fijn been gefchoten. Verfcheiden uitvallen. Hopman Olthof blijft met
meer andere dood. Grave Lodewijk van den Berge eri Capiteyn Blondeï dood gebleven binnen Steenwijk.
Houten Toren by Capiteyn Johan Cornput geinventeert. Die van de Stad brengen een wagen met vuyrwerkenop de wallen, omdaermede de Mijnen fchadeloos temaken, doch te vergeefs. De mijnen werden
gereet gemaekt. De belegerde houden fprake. Het gefprèk werd afgeflagen. Daer word eenig volk in Steenwijk gebracht. Sijn Excellentie werd door fijn wange gefchoten. Den Overften Dorp werd in fijn beengeichoten, daer van hy 's anderen daegs fterft. Steenwijk word by apoinclemént overgegeven. Schrijven van
de Heeren Staten Generael aen fijn Excellentie. De Heeren Staten Generael fenden den Heere van Mathenef( fel.a.)

fe en de Raedsheer Loofen aen de Rade van Staten itvVfiefland. Wapenfchouwinge in 't Leger voor Steenwijk gedaen. De Heere van Famars befichtigt de wegen en de gelegentheid na Coevordenen zijn rapport.
Miffive van de Heeren Staten van Holland aende Raden van Staten. Refolutie nopende de belegeringe van
Coevoerden. Charles de Heraugiere Gouverneur van Breda , fchrijft aen de Staten van Holland. De Grave
van Hohenlo, verfchijnende inde vergaderinge der Staten van Holland, vertoont zijn mifnoegen. Prince Mauritius fent de Heere Reynier Cant na den Hage. WatReynier Cant van Wegen fijn Excellentie Mauritius van NafTau de Heeren Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland aengeeft. Andere fwangheden voorgevallen nopende de belegeringe van Coevorden. Coevordens belegeringe en gelegentheid.
Oetmarfèn word ingenomen. De Heer; van Fama word dood gefchoten. Zijn Excellentie komt wederom in
't Leger, daerentuffchen hadde Grave Willem van NafTau de loopgraven en fchanfen gevordert.Uitval van de
belegerde. Willem Hendrix Bundich, Capiteyn en fijn Vendrich blijven dood. Zijn Excell. eifcht het Fort
van Coevorden op. Gelegentheid van't Leger van fijn Excell. en wat voor Coevorden uitgerecht werde. De
Heere van Kenenburg gequetft in zijn flinker borft , het loot daer in blijvende. Tijdinge van des vijands
komfte om Coevorden te ontfetten. Refolutie van fijn Exkellentie en fijn Gn. Graef Willem van Naflau,
om de comfte van Verdugo aldaer te verwachten. Advertentie die de Grave van Hohenlo doet vankontfchap, die hy hadde van des vyands overkomfte. Brief van dau Conink van Vrankrijk aen de Staten Generael.
Propofitie van de Heere van Buzanval aen de Staten Generael. Groten brand tot Delfshaven in Holland. Verdugo maekt gereetfehap om Coevorden te ontfetten. Hoe fterk hy w:,s, Hy komt met fijn volk ontrent het
Leger van fijn Excellentie. Johan van Steenwijk heeft Verdugo advertentie gedaen van de gelegentheid
van het Leger voor Coevorden. Brieven van Franc^oys Vèrdtigö aen Jr Johan van Steenwijk. Verdugo beftrijd het Leger van fijn Excellentie van NafTau, omtrent }oo. doden van den vyand, en Van der Staten
zijde niet dan drie. Gtave Willem van NafTau gequetft. Sijn Excell. doet het Fort van Coevorden opeifchen»
daerle genoegfaem mede fpotten. Die van 't Fort van Coevorden fênden aen fijn Excell. een trompetter. Accoort by fijn excellentie aen de belegerde van Coevorden vergunt. Graef Frederik met fijn Garnifoen vertrecken uit Coevorden. Ongenoegen van die Van Over- YfFel, om datter Vries Garnifoen in Coevorden geleyt was. Miffive van de Heeren Staten Generael aen fijn Excellentie in 't Leger voor Coevorden. Refolutie
van de Gecommitteerde der Heeren Staten Generael , nopende de befettinge en cömmandement van Haffen; en Coevorden. Inleydingeen aenvank van 't Collegie der Theologie , gefchiet binnen de Stad Leyden
den Ö.Odober 1592. Publicatie nopende het aenvangen van het Collegie der Theologie. Predicatien ten fèlven dage binnen Leyden gehouden in de drie Kerken. Bereidinge en byeenkomfte der Heeren Curateurs,
Profefforen , en Magiftraten totte inleydinge voorfchreven. Oratie van Jan van Hout , Secretaris der Stad
Leyden, en begin der inleydinge. Acte der Heeren Staten van Holland , nopende de fondatie en ftichtinge
van het Collegium Theologie. Ordonnantie der Staten van Holland en Weftvriefland opte directie van Collegium Theologie. Byvoegfel en aenhank der regulen en wetten , daerna hoe de Burfalen , en dien het aengaet , hen gehouden fnllen fijn te dragen. Oratie van den Eerweerdigen en feer geleerden Heere D.
Johannes Kuchlinus , Predikant tot Amfterdam , by de Heeren Staten van Holland en Weftvriefland
beroepen tot eerfte Regent van ïhet Collegie der Theologie in de Univerfiteyt der Stede Leyden ingeftelt. Namen van de eerfte Studenten of Burfalen in 't voorfchreven Collegie. Ordere by de Heeren
Staten van Holland geftelt , om' te geraken tot promotie ivan den ftaet en waerdigheid van Licentie en Dodoraet. De Palfgrave by Rhijn Frederik de IV. lend een Gefant aen de Heeren Staten Generael. Propofitie van
den Heere van Buzanval aen de Staten Generael. Refolutie der Heeren Staten van Holland en Weftvriefland op't aengeven ven den Ambaffadeur van Vrankrijk. propofitie nopende de confenten voor den jare
1595. Tijdinge van dat de Loreinoyfen voor Beaumont waren geflagen. Pretenfien die deGravinne van
Meurs fuftineerde te hebben op't Geftichte van Ceulen : haer werden reprefalien vergunt tegen Ceulen.
'T regiment van den Grave van Arenberg geflagen. De Hertog van
krijgt bevel van den Conink van
Spanjen om wederom in Vrankrijk te trecken. De Grave van FuentesParma
komt tot Brnffel , en fchrijft aen de
Hertog van Parma. Den Hertog van Parma fterft. Van wat conditie en aerthygeweeft ij. Sijn begraefnhTei
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Die van Romen rechten een ftatue of marberen beeld en een fteenen tafel tot lof van den
Hertoge van Parma
op. GravePieterErnft van Manfvelt Gouverneur van de Nederlanden byprovifie
in de plaetfc van den
Hertogc van Parma. Conink Tohan van Sweden de derde geftorven. Affcheyt genomen
by de Gedeputeerde
van de Provintien , geweeft hebbende ter vergaderinge van de Heeren Staten Generael der
Vereenigde Provintien, vervatende in't korte fekere Articulen , 'die fy hare principalen hebben voor
refolveren ter naefter vergaderinge , die den io.Januarij 1593. in den Hage gehoudente dragen , om daer op te
foude werden. Eynde
'
Q
des negenentwintigften Boekx.

HET
NEGENENTWINTIGSTE
BOEK.
$ Bebben in 't boo?gaenbe 25oeb ber* toe heeft laten bewegen : onder proteftatie nochtans?
Ijaelt
bebfcto?ien/ biebe$?incej|Bau*
dat> fo verre hy in't bedienen van den voorfchreven fat™
ïitm ban $affau in Den jare 1 59 r.ber* ftaet,
den fel ven bevonde te befwaerlijk, hemgeoor- telt/
«regen Babbe / met Bet beroberen ban be
.gteben ban ^utpïjen / ^ebenter/ïtulft loft foude wefen, en vry ftaen , hem daer van te excüfe- nopenbe
en Himmegen/beBalben be f o?ten / ^cöanfen en ren en t'ontlaften, Dathy in't eynde van den felven ja- „„"""'
re, bevindende metter daed den arbeyd , moeyte, fwa- ban fp*
fïeenten in't boo?fcf)?eben 25oen' becBaelt/ baer benef* righeden en periculen in de bediening van den voorfz. nen
feng ooft<©lben
öat ben
fïbboca
et '0 berfebe
lanbss ban
Staet feer groor,hem daer van wel geerne hadde ontfla- Jy%§0
banban
barneb
elttot
pben^ollan
cepfenb/^o;
inbe gen
gehad ; maer niet begeerende intempeftivelykj en uocaet
gtegettf bp 3Ö« €rceli. toaggerepft / en bat BP in een
grote fiebtegeballen 3ijnbe/ eenigeraerflagenacBtec de Landen in gevaer en perykel ftaende (als in't einde ban De»
voorfz. jare Lxxxvi. en in de jaren Lxxxvii. ^nn^0it
toegen bleben en niet uitgeboet* too?ben. J£et boo?* vanden
fijnen |auö,
fcBaebcn jaec ten efn&e genomen 3rjnbe / toaö men öe- en Lxxxvur. gebeurde ) den Heeren Staten
jaren (F0I.3.)
felve
de
in
van
dienftteonttrecken : Hadde daer
ban üc;J ficB te becaetflagen tnatmen in bet toe&omenbe jaec / menigvuldige verklaringen ter vergaderinge van de
beruijlebet|ertog ban parma toeberom na©2an&*
jace
rü&toaiS bectcocöen/ombe^tab banftouaen/ ^k Heeren Staten gedaen, en dat hy alleenlyk in regard
dien, fyn uiterfte devoir wilde continueren totban ben Cornnn ban ©janncijn belegert toass / te ont* van
ter Landen dienft en redres van de verlopen faken, fo
fetten/ foube boo? beBanb nemen /beopinienbielen in de vergaderinge van de Heeren Staten van Holland
öfbecg. <©ie banj|ollanbfouben tod geerne gefien in de Generaliteyt , by fy Excellentie als elders , daer
Sjebben/batmen <©eertrupbenberge/ bat hie ban 3£o?*
felve hem doenlyk foude wefen , fonder dat hy hem
b?ccBt toatna lacb/ foube fien te beroberen: ban bie 'tkonde
in de limiten van fyne inftructie * en
ban «©elberlanb / ©?iefïanb en «©berpffel/ Bielben dat diengehouden
by hem in de voorfz. jaren van
feer aen batmen bet toeberom foube beginnen baermen Lxxxvn. volgende
Lxxxvin. én Lxxxix. gedaen zijnde alle
boojleben jaer 'tfelbe gelaten Babbe :anbere toilben mogelijk devoir en de faken gekomen in apparentie
'titeger boo? doeningen / anbereboo?€oeboerben van redres, was in den beginne van den jare vijfthien
getooent Bebben: 3&ocBtoerbe einbelün befïoten bat*
negentig befloten , hem van den voorfz» dienft:
men gteentotjfe / een feer fïer&e plaetfe belegeren fou* hondert
te excuferen : daer ran hy hem ten felven tyde mede
be/baer toe men fecreteiijb alle p^eparatien ^e gereec hadde laten diverteren , en tot continuatie bewegen,
manen.
Hfecefict
dat hy.in de jaren negentig en eenennegentig niet
gn ^pnuario imberförfjteiBeefler ^oban ban fulx
Slogan
'ban <9b <©lbenuarnebelt/ftaeb en Sllbbocaet banbenHlanbe fonder befwaernifle,den voorfz. dienft gecontinueerC
öenöac* ban üollanö/aen öe Staten ban ben felben£anbe hebbende, en in 't einde van den jare eenennegentig
ncticlt
met een üïekte of padie gevifïteert zijnde, en daer door
fHacb en ontfïagen te toefen ban 3ijnen bienfte / boo* Uien Ijp be*
vindende fynen dienft te mogen con«böocaët bont ben felben bienfl Bern te feer beftoaecujn te 3tjn / te befwaerlyker
tinuerenhadde
:
eindelyk voorgenomen 5 alfnu met
SJl? Dat ÖP öen fdben ö^n'1 niet b02ber en nonbe blijben d'expiratie van 't fefde jaer van fynen voorfz. dienft:
hem te ontflaen , biddende den Heeren Staten fynen
banêoibebienen ftoarepaffie
/Rebbenbe in'tenftenteban
laetftc ban ben
boo?lebenjare
lanbDec» meteen
coltjbe
gebifiteert dienft en arbeyd te .houden voor agreabel , verfekeontfla»
rende haer Eedele dat hy met vlijt , gedurende zij'"- ■ getoeeft / en nonnen
bat öp continueren
baerom te beftoaerujner
1gen te bienft foube
/berfoebte menin fijnen
fijnen
dienfteden, niet
anders
hadde gefocht
5jnt>ait gebanen bienfte en arbept foube toillen Bouben boo? befte nenvan
Lande.
Prefenterende
ookdanvan't gemeen
den jare
f0nen aengenaem / bernlarenbe bat bp gebucenbe 3ijnen
Wenfïe.
te laten gebruyken, foom fyne fucceffeurs
bienft niet anbers en öabbe gefocöt ban bet gemeen eni?5>i.hem
anderen , desnodigzynde , van alles te informeren,
befte ban ben 3[anbe/met pjefentatie ban 5(jne fuccef- als om middeler tyd aen den Heeren Staten, in alle ocfeur of fuccefTeucss op allesS een gebeel iaer bp goebein^ currentien dienft te bewijfen na fya vermogen , verfoe(Iructie ban allejs nobig 3tjnbe te informeren/ en mib* kende in recompenfe van fijnen befwaerlijken dienft,te
beier tijb oob aen ben peeren Staten in alle occur?
renticn bienft te betotjfen na fijn bermogen / mit&bat mogen blijven in de goede gratie van de Heeren Stahy gedurende den oorloge in geene anbp in recompenfe ban ben getroutocn bienfl foube mo* ten,endereAc"te,dat
dienften fal worden gebruykt fonder fijn congen bltjben in begoebe gratie ban be peeren Staten :
fent. En nadien by den Staten opalies volkomelyk is
en Bern acte gebenbe/ bat ^p geburenbe be <©o?loge in gelet, en {onderlinge mede op den jegenwoordigen
gene anbere bienfïen en foube toojben geb^upftt fonber
gelegentheid
van de fakenis van
Oorlogenvan, enden't
gunt ennodig
en ook ftreckende
tot dienfte
f jjn confent. $|ier op bp be boo?f5.r$£eeren Staten ban ftant
Hollanb gebelibereert en beraetfïaecBt 3ijnbe / të Bern Lande:Hebben eendrachtelyk en gemeender hand verfpn berfoeö afgejlagen/en berfocBt bat Bp 3önen bienfï klaert,dat fyluyden in't generael en particulier, feer goefoube blijben continueren / berblarenbe éenb?acBtelijn
de genoegen van de dienften vanden voorfz. Advocaet
hebben,
en hem daer van bedanken. En den voorfz. Aden gemeenber Banb/ bat fplupben in't generael en par*
ticulier feer goeb genoegen Babben ban fpnen bien*
, ernftelijk begeert , en in't vriendelijk
fïe / Bebbenbe 00b fijn tractement becmeerbert/ en vermaentvocaetinvetfocht
fynen voorn. Ampt en dienfte, ten aenfien
Bern berleent befe nabolgenbe acte : bacc op BP in als voren,en om andere redenen, die de felve nader kan
fn ben boo2fcft?eben bienfl isss blijben continuerenbe.
confidereren, te willen continueren En hoe wel de Staten mede wel konnen verftaen , dat den felven Advo-den
fttSim T) E Edelen en ^e Gedeputeerden van de Staten van
caet uit fonderlinge affectie , luft en y ver tot voorftand
Enban Holland en Weftvriefland , Scaetsgewijfe verga$2oïIanïi/ dert fijnde , is by haerluyder Raed en Advocaet van den en welvaren van den Landen egeene koften , moeyten
tcrlemt {elven Lande voor gehouden : Dat nadien hy indenja- of periculen is ontfiende , fonder verwachtinge van
SörSw re i?8o. verfochewas, om tot dienft vanden Lande vorder traiclement , of om eenige andere confideratien
ganban aen te nemen den voorfchreven ftaetj en fijne excu- boven 't gunt by liquidatie vande voorgaende koften
fau'en niet werden aengenomen, hy eindelijk hem daer endienften metten fel ven by de Gecommitteerde Ra-
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voorden is vereffent. Willende nochtans dat den Lande
den
van
e
diend
en
eere
tot
,
noemden Advcaet
t, en noch vorder
buyten fynefchade fal hebben gedienfoo
lange God de
,
nuere
conti
e
dienft
felven
inden
Heere de gave en 't vermogen fal verleenen , den felven
Ar^voraertoepevoeet en ^accordeert hebben defomme van twee duyfent ponden vin veertig groten vlaems
aende dienften,bo'c pont, ten refpedte van fyne voorg
ude mogen zijn
ndefo
engae
diesa
hem
by
gunt
't
ven
ontfangen. En dat den voornoemden Advocaet voor
fyne toekomende dienftenjaerlijx hebben , ontfangen
en genieten fal, mede de fomme van twee duyfent ponden inde plaetfe van den voorgaenden appoin&emente. En foo verre den felven Advocaet eenige koften
voortaen dragen fal van convoyen, kuntfehappen , reifen of andere extraordinarife onkoften, dat de felve
daerenboven by'c gemeen Land gedragen en betaelt
fullen worden* Gedaen in den Hage, in volle vergadefeloemt. Onder 't Zegel derftont,
ringe van de Staten voorn
Onder
591.
1
arij
i.Janu
x
n
kt,de
gedru
op
hier
ver
tekent
Ter ordonnantie van de Staten , en was onder
C.de Rechtere.

fenbeti
ÏSL
ban&en
«onins

ti$ft<> ^m / m betoijle men ben Coninn ban ©?anft*
cÖö Bobenfjet tocgefeibe geïb/oo&Bulpebanfcbepen
toegefonben beeft /Beeftmen Bem noclj<©rabc pijfs
jtpjjöanSaiTautoegcfonben mctxo.benöelcnfolba*

een goeb en toelgeballen nemen / en bat fp Dcm oon na
fijnen boob baee ban bann toeten fouben / baer tegen
3ijn f. <0n. niet ttoijfelbe / en bertjoopte fp fouben fij*
netoelmepnenbe aentuebentcn beften en niet anberj*
ais toelmepnenbe becfïaen/en fitb aen fjjn $. <8n.
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bermaten bernlaren en Betonen / bat fijn f. 43n.toel*

mepnenb boo?nemen imt bes te meerbet luft en pbec
in'ttoernte ncljten oojfaueBeBBenmocBte.
igiee op Beeft 3ön CDeucf. <0n. 3ün becaeb Begeert/
betoijle Bet Bern ató een onberfien Begeeren boo? guam
en bat Bp ter cerfïer gclegentbepb baer op anttooo?be
geben foübe/ namentlrjn ben xi. gaiiuanj / betoijle Bp
bagelöftfe boo?ballenbe fafeen fulr niet eet*
anbereuonbe.
boo?
ber boen
I

anttooo?b baer op gegeben toa$/
H€t Sommatie inge
ban m 5P* *25«- aenbieöm^
nabele Bebanb
ge / bernlarenbe boo?të bat fp in be <® ulben Stille ban
Carolutf be bierbe/noeft Bp be beclaratie ^igifmunbi/
met eenige tooo?ben noeD letteren bonben / bie een
COeurfucfl / W Bet 1 8. jaee errepfet beeft / bojbec ee*
nigeffêombaerfcBöP of Curateel onbettoojpen foube
geen eel
er*
©et iegcnö
3tjn/toant ^iz gtilbene 25ulïe uiaerlp"♦ooft

m>
Jg
mma,
öc en w
*mm-

tnboegenbat
er ©etter engetoefenc Curateuc
ergeii2fbeïe
3ijnnètoötICC
öccne
curatele ban meeninge toaggetoeetf te
m[tX[ öcrj2upRen/maerbe€öeurfur(telöBeregerin*
öe3ijnCBuerf.<0n.obertegeben7betoöle nu ook fp*
ne€ftuerf.<0n. gelief be «|eem ©abertf topten palf*

©ranS>
rfjö.

Dam en arrmeeroen een i* wnxiw iui «?i
ban top $m na b?eber beröael boen fullen.
ê^ertog^ofjanCafimfrbe^
mm n<£H i^gfanuanj/f
aosan *-> f^r toerclb Binnen l^epbelBerg oberleben/ een bap>
£ffl,£p^boo?(tanbcr ban bie ban be<©erefo?meerbe Kelt>
be «Tbeurfurftclpe Ü»falt5
S al? gie/SCbminiflrateur banjonge
n paltfgrabe f reberife /
ben
ban
baer
VWm. en iBom
fj» i$? ben z 6 ber feïber maenb ftatelift Bcgraben in Bp*
3pn ban beleef urflen en peeren.
Jaerdicht op Hertog Cafimirs overlijden :

i^rtoge^angCafiMlr §^aLfgraefBfl benïftbllnj
Bil be 5franfClje en j^eerLanberss VVa.ö Be*
iék öent/
^eVr 5lln t^ellrtoCbtcn bie gebaen 3lln/
Ijs Vanbebooö VecfLonben en gefCbent.
©«toAï£
ban
Sa'
hame>
*»"•

repöt foube DeBben/ bat bP ban be bolle ftegeringe in
ben name beOTmacbtigen fijne^Cfiuerfurflenbom^/
ooft anbere Hanb en Eupben foube aennemen /
gelöfe öpalrebeBeboo?lübeïjulbinge ban eenige 3ön*
ber <©nberbanen ingenomen / en 006 in 't toerö toatf be
refierenbe in Beboo?lijbe plicöt te B?engen/en met <©o*
bessgenabe en bulpe/ met ben ottben en anbere ïïa*
ben / 3ijn Kegeringe alfo tebeftellen/bat berbopem*
lijbbe fclbe ter eeren<©obeg/ en besï ©aberlanbssen
infonberïjeib ber palt3 toelbaert (irechen en gebpen
foube. &o nu3ijn Cljucrf. <©n. uitfuln aengebange*
ne ïiegeringe toeberom foube toillen uitfeftepben / fou*
be fcbimpelijb en tot berfelepnfngc fijner reputatie bal*
len/ boomemelijbenbetoöle beClJuerfurftenen5fur*
(ien / aen be toelbe fijne CDuerf. <an. gefcb?ebenrftneeft/
^
öem nu alle tfamen boo? eenen reebten tfbuerfu
gulbene 25ul*
bennen en bouöen / bolgenbe be gemelte
cracb*
fcljulDig
niet
ficb
6n.
Ie. 3&aerom fijne €Duecf.<
boe^
rpen/in
onbertoe
tet bem berber eenige Curatel te
3Ö«
oon
toil
gen Ijp fuir niet te boen gebenbet. ^0
met
Cbuerf. <©n. 3tjn (6n. in3ijn Dogen ouberbom
er ben feiben b:un*
fulöemoeptennietBeftoaren/ma
telnb berfcfionenenruft febaffen. 25cf(uptenbe/ boet
nss feec
3ijn Cöuerf. <8n. 30" f- <©• ftw* aenbiebe<0n.met
CDuerf.
30»
bP
bat
ban
/
biuntelijb bcbanben
raeb/ bulp en Bpfianb niet toil berlaten / en neemt fulp
boo? eene boomemeltjfc ©etterlü&e b?untfcöap aen/en
iö 3ijn CBuerf.i0.baer tegenss niet be(io toepntger eer*
Biebig/oo&nageiegembeib boojgaenber fanenenge*
fpne ©etfebeften / met 3ijn 5?. <®t\. gelijfe ooh anbere
nben*
co?refpo
jfee
ertrouli
engoebeb
teren en©ertoant
enBe*
raeb
en
getrouto
er
Daerlupb
tie te onberljouben /
bennen aen te nemen en ficD baerentegen 3«n 3f. <0n.
alle ©ctterlijüe b?untfcbap te Betoöfen / gelnn Bp ban
be felbe b?unb en betterlp te bicnen geneigt #♦

^ocb 11002 fijne BcgraeffenifTe / W be hertog ïtf*
rbarö palfgtabe ben 1 8 januari) tot l^epbelBcrg ge*
Romen met ontrent po. paerben / en beeft albaer ben
t en fijne ïïaben boen arnfeggen/ m
jongen cneurfurf
baton bcm atë bc naefïe Bloebbertoanb bess jongen
<S;öcürfiirfi: / bolgcnbe be (©ulben 55ulle beö -Kepfersf
<£aroUbebierbe/ en^igifmunbi 25ulle en bet oube
ïieerftomen en geBmiR Ht$ Cïjeurfurfteïijben J§upsJ
fealt3graef boo? bet oberlpöen ban ben ^oo?lutf)tt*
llen beföege*
gen 3Puc|i 5!ol)an €afrmir toa?S berba
furftenbom
Cbeur
bet
ban
ringe en ?8öminiaratie
©aït3/totbat be boo2fclj?ebenfpnen $ebe f rebertö
tot bolRomene ouberbom genomen foube 3ijn: 5E>ef*
fij*
Ralben allioetoel bp öoo? fijnen bogen ouberbom en
al^te
meer
faben
en
nefclfsf menigbulbige gefcljeften
beel te boen babbe / en bat bp mettc fo?ge en curatele
nietanöeröbanmoepteuaööete bertoaebten/ en ber*
Dalben ük$ ttsel berfcfjonet moebte Blpbcn : uocljtansS
opbatmen 3ijnCöcurf. <0n. toel mepnenbe ©aber*
iijn gemoeb fpeuren moebte/ fo toilbe bp fijne Cöeurf. Vacn befe anttooo?öei^ban3ijn 5F-<0- Hertog ©i* mv»
igBeraetopberfocBt:n «gJJï.
gefcb?iftnocBeen0abe
<©n. bienfl/ ©etterlicbe treu/en fcOulöigc fo?g/freunö*
tfjarb geenepnig
n afgetreben/e «icöw
fpne
met
eento
tó
€>n.
maer
CUeurf.
fpne
en
n
bctterlicb offereren en aenbiebe
en bare Éanb en Stupben tot alrettjb / tot bat bp fön toeber inbomenbe Beeft boo? ^octo? pancratium 3Ö«
SS2S « nn SmiSn / 5taS« tot h Seit öat sijn f . <©n . Biet i« nocB «nlge Biomtcpt nocj) nut/
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luiben teeïhacct / en anticr-S niet ban toat öe &cifetlij* toanneec een CBeucfucfl fierft / en maulijf.e erben
ue confïttutten bccmocljren/ en foeftte: fijn 3p.<©n. acöteciaet / bie oubecbomg Balben onmunbig toacen/
mofi net Daer boo2 Ijouöen öat 3ijn CBeurf. 45n. jonB* fo fal bes becfïo?ben CBeucfucllen outfte bjoebec / of
IjeptjS balben / hèfc falie felfg met beeftont / tn boegen bennaefle bloetmaeg/ fuluen manïijKec erbe/ (Cu*
Dat 3ljn ^ofmeefrer; oefen bag fijn jf. <©n. Babbe aen* teuc en SCbminificateUc/ fijn alfo lange tot bat be out*
Oêfctt / öat lip Bet tïine föaben !)aDbe obccgcgcben/ fte bec felbec tot fijnen bagen en tecOten oubecbom
ban bén tocl&en ooft hefe anttooojbe Bern guam : en Bomt/ bat eenen CBeucfucfl fijn fal 18. ganfebejaec:
na öten fijn f. «3n. fpeucbe bat be föaben ben CBeuc* fo neemt BP ban bat cecBt / flem / en gemalb / en allejs
tol. +.) flJr(ï niet reef)t Baöben bericBtet / tof Ibe fijn f. <©n. bat baec toe beBoozb aen Bern: ban fal Bern becfelbe
füne Ciieurf . <0n* ben recljten gronö laten aenfeggen/ €uteuc/ ban fijne aömintftcatf e ganfcljèlijB aftceben
en cccIlelijB flatueecöe en D2öonneecöe be gulbene en met fijn ampt obecgeben. Uit toel&e tooo2ben
25ulleCacol. 4. farcen jonger CBeucfucfl tot op meneecflelijB BlaeclöBBan becnemen/ batbeibebe
bat 18. ecttu!öejaecimpubes,entotopöiefelfbetijö tuteel en cucateel ban einöen fullen / toanneec öe jom
onbec öf e tuteel fijn fouöe / en flonö niet in be£ min* ge CBeucfucfl fijn 18. iaec becbulb t0/ toant inöe
öecjarigentoilBeuc/ maec foube onbec betutele3(jn toOO?öen tutorèc adminiftrator toecöen btiDe tutela
tot op berlopinge ban ben lellen öag. <©aecom fp/ en cura 'tfamen geboegt: en fullen betöe Baec enti
fijn Cfjencf. <©n. tot net 1 8. iaec becbuit al$ mfnöec- BebbenaljSöat 18. iaec becbuit ij?: toelften öte parjacig / en onbec boogöp en baec na toojbe BP eec(i Pu- ticula Donec, in 't HLatUlifcBe / .en alfo lang tot in
bes : en becmogen bes$ Beifcrö ^igifmunbt 25ulle/is? öuitjS BlaecIijB utttoijfen/ toel&e particula ban öen
ïjp tot Bet i ? . jaec becbuit ties/ met fijn ianb en luiben 0ecBtfgeleecöen in temporis limitatio Scexcufive ge*
onbec bte curatele : toant be 25ulle ^igifmun* naemt toecöen. ^an fpfijn geüjltfaem a!£ ümites
bt/ cefeceect fig tot be gemene befc|)2ebene cegten/ temporis antecedentis, de excludunt omne tempus
bte baec toiilen bat be gene bienoclj onbec be zy. ia* infequens.
ren fijn / geen macljt Bebben Baec eigen goeb te abmf *
€en anöecen/ fo geben 00b öefe tooojöen te Bennen/
mflcecen/ entoecben Deibebe gulbene 25ttlle enöeg öat een ionge CBeucfucfl/ aljSBPfiet 18. iaec fijnen
Keifecd &igifmunbt 02öentnge met beie toefettinge ouöecöom^ becbullet / niet alleen öat recht / öe ftem
beclefen/fo Bet anbecg? foube toefen mofle fijn CBeucf. men/ öeBeuc eenen Koomfen ^oninB of föeifec te
<0n. betöijfen. $Ben toifl Boe lange <&t)mtf. PBiltpjS becBtefen/ maecooB allee toat öaec toebeBoo;t/ fal
onbec fijnen ©ettecen igectog freöecir tuteel en cuca* tngecutmt enobecgegeben toecöen/ toelftetooo^öen /
teel toa$ getoeefl /namentliB tot bat fijn i? jaecbec* alles wat daer toe gehoort, ban niet anöecö öanbatt
bult toas / en na bien tn öes1 CBeucfurflelnBen fijnen Eanöenen Euiöen Bonnen becflaen too?öen/ toant
©aöecltjften Cejlamentsf gebagttoect/ Beeft fijn f.- anöec$öan foubenfp niet opececen en toecBen. €n
<©n.öatfdbige noitgefien: toanneecBet boo?geletö
eecflelijBbattooo?b totalitertn 'tEatijn/
toecö / fal fijn f. <fön. baec op oou anttooo?öen. 25e* fulcb?engt
en ganfchelijkOf gehelijk ÜlöUfeS metficB/(Ot$SOOK
langenbe öat öe CBeucfucfl öe BulöingeBaööeinge* öaec beel af te nemen/ öat in öen felben titel öecgul*
nomen / Beeft fijn #. <ön. bte «Faben toel te blagen/ öen 25ulle te fïen/ öe betBieftnge öec tfucflenöommen
toaecom fp ben CBeucfucfl baec toe Baööen gecaben i en vice veria be fucflenöommen öe becBieftnge aen*
habemael fp toel toeten / öat fulr eenett Pupülo abfque Bangen: alfo öat öieöe becBieftnge Beeft/ öiemoet
Curatorisaucftoricate niet gebeuct. ffêen fouöe öiilir 00B öe eegeemge öecjpurfïenöommen Bebben. Welk
öat uitgeflelt Bebben / en fijnöec # . 45* bpBomfl bec* 00B öaec uit af te nemen i& 1 öat öe Tutor en AdminitoacBt / ooft be uegcaefntflTe ban ben ©alfgcabe Cafi* ftrator,fO lange BP inTutela & Adminiftrationis,tutomfcboo? Bebfcen laten gaen/ guiijBBtec bo?en$plarj rio & adrainiftratorio nomine OOB öe flem en bCCfiiC*
te gefcfjteöen : bocB BP Het öieï|ulöing op fijnec toaec* ftnge Beeft. 3©anneec nu öen iongen CBeucfucflen öe
öe en ontoaecöeflaen/en beBielt fijn cecBt na fijn noot* flemenbecBiefinge ingecuimt/ en öaec boo?geBou*
tyuft baec tegen toel erp2efireliB/ met bit aengeBan* öentoecö/öatBpbecflanbig genoeg fp becCB?iflen*
gen begeren / ftjn CBeurf. 45n. toflbe fijn 3f. <®n. €u* BeibeentucBttgBooft/ bat Bet ganfdje ï^ijBcegecen
teel en Curatcel goettoillt'glijB onbectoecpen / en Bern fal / te Belpen becBiefen/ Bet toelBe boostoacc meec i<s/
öaer aen gene becBinbecinge boen : 't toelB ben $alt£ öancen5fucflenöom tegoubecnecen/ foBan Bemöe
en bec feïber lanöen en luiben toecöe ten beften ge* cegectnge fijnen eigett5pttc(lenöom/ niet afgefcB?J&t
rei&en.
of ontBouöen toecöen / entë öatecempel nocB in bec^
©uplij=
^iec
op
Beuben
ficB be ^BeucfHCfi met fijne Kaöen fcBec geöacBteniffe/ öat&effec Cacelöebijföe/ öoe
ueban
Bp 18. iacen out getoeefl i$ 1 tot föetfec becBo2en i^ :
KtljOtl' eentocim'g t'famengefp2often/
en Beeft toefntg baec gelijBooB öe erempelen beel in ^uitfïanö/ ©2anB^
en
naöoo? ^©octo? 3luöocu0 Jgeu&ecn
fjjnen €ant3lec
waf- boen öupltcecen.
cijb / Cngelanö / <©enemacBen en anöece SoninBcpiraüe.
«Secfïlijft na öten fijn €Beucf.<©n.geBoo?t öats&oc Ben boo?Banöen fijn / öat öie öe 14. jaec ouö getoeefl
t023Banccatiuö fijn <©n.öen tijtel eeneg ©oo?munöecss fijn/ totöeïlegecinge fpn toegelaten getoo^öen/ en
enöec€Bcucf.palt3 ailbminiftcateuc gaf/ bat fijne öat iö fo bele öe gulöene 25ulle betceft.
3©at öe 25ulle of o?öentnge ban öen üetfee ^igif*
CBeucf. <0n.fuluen titel fijnip. <©n. niet Bonöetoe*
flenöig fijn / maec Daö Bern öaec ban af te flaen. ^at munbti^ belangt/ to02tbebobengenoembe öifpofttte
fijne CBeucf <©m nopenöe befec faBe niet genoegfaem öec gulöen 25ulle Cacoli öe 4. öaec in gecepeteect. <£n
foube beciebtet fijn/en bat fijne anttooojbe ban be ïla* iss men alfo genejs toegss gcflenötg / öat öaec tn flaet /
öenfiecguam/ baectntoagf frjnif. o^.beeletemilbe gelijB fp aengetogen tooien / öat namentlijB een ion=
bericötct : toant fijn CBeucf. ^0n. felf ben gconö befec gec CBeucfucfl 't famentlijft met fijn lanöen en lutöen
fane toifle/ en Bet toaö 00B fijne en niet fijnbec öaben onöecöe Cucateel fouöe fön/ tot öat ftjn %%. iaec bec*
fafte : maec öat fijne CBeucf. <0n. met caeö ban fijne bult fouöe toefen / en laet fïen fulx oob uit oefen tooo?=
föaöen Banöelöe/ öaectn toacen öefelbe niet te bec* öen: maec i^ectogbommen/ ipucflenbommen en
bennen/ toant öat öeöe fijnjp. <0n. felfë/ en Baöbe anbece toeceïtltjfte HeecfcBaften te abmintftcecen/
fijne CBeucf. <©n. fiq bele meec obec frjne jf. <0n. Jüa* totllen top bat fuïr al.ö ban outsf geBouben toecöe/ alg
ben te bef toacen / Ue fijne 5F. <©n. ful&e ongecijmbe banonfen boo2baöecen
föeifecen enCont'n*
faftcn inbeelöeben. jBaectoatbe BooftfaBebetcefte/ gen öaec toe geo?öonneectöoomfe
tjef / öaec toe niet ötofngen :
öoolbe fijn f <©n.feectoijt/ bat BP uit be gulbene ia bolgt beel meec Bet contcacf e öaec uit / öetoöle öte
25ulletoilöefuflinecen/ bateenec jungec CBeucfucfl Baeccefececen opöe bo?ige Uetfec^o?öeninge/ öaec
albacc eeeftna becbulbe 18. jaec Pubes, en tot Die aen boo?nemeliB öe 25ulle Cacoli 4. moet too?öen
ttjötoe impubes& Pupillus, enalfotn mteia,enna becflaen/ öaec Bpöettttele en cucatele met Bet itf.
fuincc tijö tot ftjn %<; jacen onbec bencucateel frjn iaec feit te einöigen / en fó Cacoli 4. 2&ulle mette ciaufottbi'. 3®ant baec baninbe gulben 25ulle niet een fula derogatoria uitgegaen / öat namentltB tot eetttoi?
eenig tooo?b tis te binöen : ia be felbe 25ulle b?engt o* genöagen niet öaec tegen mag toecöen geflatueect:
bec al ïjet contrarie mebe / met naboïgenöe tooo^ben: enfo öaec iet tegen geflatueect toecöe/ öat Bet felbe

en
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Het Nes;enentwintichfte Boek.
anuracBtig foute fijn: bcljalbéti Datfo en té &igif*
nuinöt25tlile/ OOR gene publica Ctl pragmaticalex,

toerDen ooft in ïli)i* afgefcöeiDen niet gcbonDen.
©o?ber en ten DecDcn / Dat ouöe Ijeerftomen belatt;
ffcnöe / na Dien hertog ïticuartö ƒ . <©n. fijn intentie
baer op grunöet / totl fön f. <©. ooft boegen öat felbe
tcbetoöfen. €nof toel Daer toe Bet tempel ban ben
/ fo Doet
gealleg
toerö Bet
COeurf
een
öaer't fel*
bc felbe
meteeit
fafte:£ toam
tot Depi)iüp
nieturjl
be
anDeregelaFMljeiD Beeft getjaD / in betracljtinge !jp
in 't +. jaeifnnegouöerDonté ban fijnen €>om3fre*
in boo?Derico ©tctojiofo até be felbe in 't ? jaer
boo?*
met
e
regeerö
$alt5
be
namen
mombaeefcBap
Der
in
taten
Eanö-f
en
JIBaf.
.
/toeten ban be ïseiferi
$alt5 arrogfert/ engeöagtec $altfgrabc 3freDertft
een reenter CBeurb02ft gstoo?öen / gelijft BP Bem in te
?. eerfle jaren een 3^302munöer gefcB?eben BaDDe/
ooft in ©oo?munöerfcBapnamenregeert/ öie3£een
geieiöenontfangenDaööe: naöe arrogation in fön
felfg eigenen namen/ até een reebter CUeurfurfl/ ban
nicug alle itcen ontfangen en gelöft / en alleen tot öat
fijn arrogseter <§oon §&Biltppu$ *p maer ooft tot
batöefelbe baflffijn 19. jaer berbullet/ namentlöft
tot op Den 12. december 2flnno 14.76. Daer BP ge*
floten toa$ / até een recBter CBeurfurfl / Die CBeu«?
ban toegen De geftbjeDe arrogation ( quse omma jura
arro^ati in arrogantem transferr) gecegeett Beeft.
3&atDanbo?öer gcfeiötoerDDat geenejcempelinïjet
ftutépaltstebinöenté/ Dat een CO^ucfucft öic 18
jaerouöté / aengebangen IjaöDe te regeren/ Dat en
ware niet noöig Dan Defer fijöcn te p?obercn / Dan Dat
fouDe hertog föicljart atéDiefulr opfjet contrarie/
ccffcriert/ boegen te betoöfen. IBaer Daer meDefijn
3p.(©.fienmag/ Datftetmet DenBerftomen anöcrg
Dan De felbe bermeint gelegen té / fo toillen fijn 5F- €*♦
©até-grabe SoDetoöft Den jongen /Die een foon toaö
ban EoDetoijnDen ouDenmet Den2$aert genaemt/
en een ^èoonjs &oon ban ïiomng ïlup?ecBté / erem*
«el boo?leggen / Dieng boogt of ©oojmunDec l&ertoge
«©ttöoj^alfgcabe fijn$©aöerg b?oeöer té getoeefl/
ttaDien öefelbe $até-grabc Sobetoöft De jonge fijn
18. jaer berbult BabDe / té Bp in bolle regerïnge bol*
genöe De gulDe 25ulle en &eifer ^igifmunDi o?Denin^
Ce / ban fijn boogDije afgeftaen en obecgegebert / gelp
fulicmet onDecfcneiöelijfte<02iginalen/ fo öp Cïjeiicfucfieltjlien atcljibo boo?ftanöen / en fijn 5p. <©. öate^
JtjöBonöc boojgeleiö toojöcn/ ooft in anöete toegen
flatelifttebetoijfenté.
3©at Dan ten biecöen öat üKtberiöjfc (Cefcament
betreft/ ijaömen getoiffe fienmffe öat fijn 5p. <0 öat
felbe onlanr in banöen geöaö/ en ban fulfte luiDen
fce&omen fjeeft / W Doenmaefó atë fjet opgetegt toec^
De/ altjiecup palt^s gcabe HloöetoijK Cljeutfutfi/
€0?iftfeligec geöagtenté / in Dienfl getoeefl fijn:
öaecom D^t geen toijöecö betoija ban noDe té. &u
toecöefijn 5p. <©n.inDat felbe binDen DatDaerin ex>
5J2etTeUlftgefiatueettté/ toanneeuDe jonge J^eec fijn
18. jaec etcepïn / Dat alö Dan fijn CDeutf. <ü5n. De bol^
ïe regetinge ban fijn getoefene ©oojmunöec fal ober*
gegeben/ ingecuimtentoege|ielbtoeröen:en DataU
ïeen Defen aenBang in Den felben (Cefïament gemaeïtt
toaö/ Dat fijn Cljeutf. ^0n. in toicDtioe faöen met
Derfelber getoefene ©002munöer raeDfouDe DanDe*
ien. T©aer Dan fijn 5F.<©.i|«tog aicnart toeöerom
fien han Dat oon De COeurfurfi SottttoijR paté-g?abc
fijn Cöeurf. (J5n. Heer ©aöe* öe gulöene 25ullen €aniet ber^
rroi.j.) roli +. en ^igifmunöi fceiferen/ anöersJ
fiaen / en fig ooft öaer in Deg Ijerfeomen^ etinDert : in
boegen ban toplen ^altö-grabe 3Iofjan Cafimir/
ongeacljtet fijn f. <©n. in Der poffefTic getoeefl té / De
meer berftaclöe gulöene 25ullen oon anöerss niet berflacn Deeft / gclijb met 3purflelpen en anöere gelooftoaeröige ^ecfoncn te betoijien iö / Dat fip ganfcftelin
ontfioten té getoeefl / Den jongen peeren / uit firagt
en nabecmogen fulftcr Baöerlij&eDifpofttion / De boU
Ie regeringe na Den *. J^artp / até öen jongen CÖeur*
furflfijn 18. jaer berbiiuv af te flaen/ grijjB fijn
5r» <0» C02iflfcliger geöagtenifie Daer toe albereiD al-
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DerDanDe prxparatoria gemaeftt tytft. &t> öaDDet
oonmette üSaDenDiegelegentöeiD/ DatfpinDeferfa*
ftcoolt met DcrDulDinge anöere niet geDaen ofgera*
DieDenbebben/ Dan 't gene fpluiDenaté becplicöte
naerg/ pligt en eeren fjalben/ te Doen en te raöen
fcHulöig toaren / gelp Dan 006 fijne CBeurf. CamergonBer/ Die fijn 5f.<0.boo2 een ^ofmeefler aenge*
fienljeeft/ De reben/ öiefpboojgeben/ nietgcflanö
Doen / maer alleen fo beel gefeiö te nebben / aenfeggen
Doet: öat fijn €[)oirf.<©n. Der SïaDen beDenhenui
Defefa&en begeert: fpöieföaben 3911 met anöere fafeenjegentooo?öig belaöen/ Dat fp fo Oaefl niet beerDig fijn ïtonnen. ^etotjle Dan / geltjft berftaelö i^/
Die fanen gelegen fo\v en öat fijn Cneurf. <0n. niet ge*
meint metfijn erempel anöere Clieurfurflen eenbe*
f toaerlijfie praejuditio te maften. ^0 baD fijn Cïjeurf.
<©n. ganté b2untftjft fnn 5p.:«0. toilDe metDiergenjfte
berber te moeien/fpn £ljeucf.<0n.berfcf)onen : toillen
ooft op Den onberfjoopten bal fig recljtens? erboDen
Hebben / ooft De fafte aen fijne ©ertoanten en brienDcn
ftomen laten. €nna Dat De Cantfeler uitgefp20ften
baDDe / feiDe fijn CDeurf. 45n. felfss / Dat alles* toat De
Cantfeler gefpjoften öaööe / toasS fijn Cljeurf. €5m
toiï en menmge/en berflont fijn CDeurf. 45n. Die fa*
ftenwt anöerö/Dan até Die boo2geb?agt toasf/ en baDDe
fijn jpi «6. nfet met De JSaDen/ maer met fijn C&eurf»
*©n. te Doen / Daer bp té Bet Dien Dag gebleben.
'0 HBaenbaegö Den 9 f eb?uarp / ft^eft De boogge* $&]$*
eent'famen^/ gjw
toeDerom
palté-grabe
Dacbte begeert/
fpjafte
en inïlicöart
p2efentie até
bo?en boo2tgeb?agt
gyB efet
opmw
Si*
öit nabolgenöe in effect/ Dat alöoetoel üertoge
cbart 5f.<©n. op Bet gene ban toegen fön CBeurf. <©n. j«öi«n#
boo2tgeb2agttoajS/ anttooo?DenftonDe/ fotoilöe fijn wfurfleï. «©enaben fig DocB »net toötluftige bifpu*
tatien niet treDen / maer tot Den gronD gaen / en beru*
(te De ganfclje fafte op Defe ttoe b?agen : of fjjn CÖ^urf.
<0n. ficBniet fcBulDigen acBtetot opboUeberbuïDe
18. jaren/ fijn5p.<©. tot een ©oojmunDec of ©oogt
te Bebben : en Dan / of öp niet fcBulDig fp tot op Dat 2^
jaer eenen Cnratenr of Süömmiftrator aentenemenl
3^eeerjtfb?age toa$fgefunDeeit opDcguïDsn 55ulle
en^eifer^igifmunDi ojDenfnge/ enöaDDetoeiïanö
^até-grabe gioBan Caftmir felf£ De ©oojmunö
fcBaftuitftragcDergulDen2&ullen€aroU 4. en&fc
gifmunDi aengebeert enfig Daer meDe beBolpen/ en
Daerom begeert ^rtoge StcBarté f. <0n. Dat fijne
'CDeurf. <ü5n. en fijne ïJaöen / toilDen fig ronD / met
neen of ja op De eerfle b?age berftlaren, 5^aer op De
CD^urfurfl boo? anttooo2De DeDegeben/ Dat BP to^
fijn 5p. 45. De fafte bp 't gene op &a*
BaDDe getoilD
berBaeltDattoa$f / ban fig retBteng erbieten / Daer
terDag
bp BaöDe faten bltjben / fonber in berber of tojjDer Dif *
puit Daer ober te ftomen/ Dog toilDe De b?age nabenfeen
en fig DesS namiDDagö te ttoe uuren Daer op berftlaren :
toilboo2 te brengen
iet toöberg
f. 45* 45*
en Defofönfön
Bet gelön
ftonDeBaDDe/
geerne aenfto?en/fo
CBeurf.
beanttooojDet tooien/ Detople fijne CBeutf <©n» met
anDcre getoicBtige gefcBeften toasf belaDen.
^aer op ^ertoge SicBart DeDe feggen / Dat De eer*
fle b?age in De gulDen 25ulle Caroli ^igifmunDi toa*
rebecftlaert/ en fo befcBaffen / Dat fön CBeurf. 45n.
Daer op toel terflonD anttooo?öen ftonDe / Baööe boo?
Ditmael niet meer boo? te ö?agen: fobeleöieanDere
b?agebelangDe/ ftonDe uit ^igifmunöi 25ul Detoe*=
fentoojDen/ Dat fijne CBeurf. <0n. en Der feïberlan*
Den en luiDen onDer fijn 5p. <0. até Den naeflen bloeD*
bertoant Curateel en Höminidration/ tot Dat BP öat
z? . jaer berbuït Beeft / fön fouDe / fpn f. ^n. en toiï
De flemen berftiefinge fijner CBeurf «©enaben niet
ontnemen / maer alleen fig Der Curatele en aenBang*
Den3BDminiflratieonDerbangen/ Dog Bet toa^nocB
tijD genoeg nopenDe De Curatele Balben fig te berge*
üjfteu : fön CBeurf. C5n. fouDe fig nu op De eetfle b?a*
ge De (€ute!ebetreffenDe berftlaren/ en ban fijne Jla*
Den niet (aten miffeiDen / en tot fijn eigen onncil geen
oo2faftegeben / ooft toel in acBt nemen Dat bp ^ep*
ferjes ^igifmunDi 25ulle eenflraf ban 1000. marft
<©ouDsi Den genen toerb opgeleiD/ Die Daer tegen
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Vervolg der Nederlandfê Oorlogen
ïiïïütlm. t 't m:\ti oou De ftaben fouDen &•* BaDDe fijn f. <©.boo?fön afttfjept enberreifen notï) «» föne
fouDen
tvacBten.
bele becnomen fiaDDe g*orc'ta'
WH bc

bagjentttw
Hier
.in op Beeft De Cöentfurlt nami&

De felbeinfoeen b?eemDe beeftanö
/ DatSöulie
Datmen
De 45ulDen
bullen aenfeggen
opnam: enoftoelföne€Beucf,<®,Dat i8. jaern>
negoiioerttomg nocB niet becbult BaDDe/ Dat BP ficö
DocB., gene
tutele of curatele onDertoerpen toilDe: jgu
t
f BaDDe fijn 5f. «0. De fa&e Doo? BoogberflanDige lui*
| Den en gelèecDen Doen becaetflagen / en De felbe öaD*
Den öebonDen/ DatDetutele totin'tacljtienDejaer/
DocB De curatele in 't ij» jaer DeBoo^D: DocB fön
5ruftelüfec <5enaDe toilDe Bet op Dit mael / Detotjte Bp
ban toegen fcoaHBeiD fönDer Bupf-b?outoen berrepfen
moefle/ niet Difputieren / Dan proteftando fijnrecBt
Bern boo?beBouDen/en toat Bern en De pofïèritept nootD?uft bo^DerDe beDenfeen / en uonbe fijn #. <©. Öeii
tptel^ en 3egel$f / gelijö begeert / niet bcgeben / fonDer
geDacBteficB Der felbe tot op Den ?. üBartp fetoftéIijBtégeDjuiRen. éSijne ïlaDen betreffenDe/ begeer*
DeBp Datmen Die naemBaft fouDe mauen/ Diefulue
Dingen ban Bern gefcB?eben mocBten Bebben : p?efen*
teerDe ficB tot alle co?cefponDentie en ^etterlpe
b?untfcfiap.

^ectoge" tfnaicöart
ban'tgene
niTuren7 iïa cepetittV
Dien
feïwf
anttooo2Den:
BaDDe/ Doen
« ' boo2aeö?agcn
1Cf°9 fijn fuclteajfie genade 3£ertoge iticöait ban Den
!ÏÏ Cöeucfucft cen ronDe en catego?ife anttöoo2De ban ja
intoooj» -of neen / opDcb?age of niet fijn Cljeurf. <@enabe tot
,nu bat fnn acïjtienDe jaer té berbullet / onDec fijn -Jf urtfe;
IÖ&e<ü5enabe föutele te fönficB acfjtet* fo ber&laert
fijn <£Beurfurflelö&e<0enaDe Daer op feonD mitneen/
en fielt acBt of negen reöenen/ Daerinebe ftjn neen feg*
rjenbcbcfligt/Dieniet befcö2eben reenten/ tooo?öen
jen intecpjetatien Der25ullen/ banbc&eiferen Carel
Be bierbe en ^igifmunDus? betoefen toerDen / en bo?en
genoegfaem berBaelt fön / beröalben top De repetitie
en rebenen bermöben toillen/ toant fp alle$ (trec&en
tor Dat betoö# Dat een «töeucfurft tot fijn bolle 18. ja*
ren genomen fijnbe/alle regeringe en aDminiflratie
ban fijn CBeurfurflenDom moet obergegeben too^
ben : en belangenbe Dat fün CDeurf. <©enaDe eerfl Den
5 IBaert njn bolöomen x8. jaren fouDen berbult
töerben/ Dat felbe too?bgefeit/ teniet toaerbig om DICeropterftonDban toegen fijn CBeurfurdeljjue ®e&*t»
eenigbifpuitaen te nemen/ DetoöleBetfpotteuj&fou*
<©.Bo?telijK toerDe geanttooojD: men BaDDe al* gj»{«
Se toefen fönetfurftelö&e <0enabe om een tjjD ban 6 Daer De<©ufóen2i3ulle/inBarenrecBtenberfïanb/ge; <&ntW,
toe&en De tptel ban curatele aen «nemen/ enDeme* ïÖH De tooo?ben uittoijfen / aengetogeö / en metten B*r- fom&
.WngebanDe gulbenes&ulle i$ Dat Der fouDeboo?fien feomen fulaen berfïanb/ bebefligt/ en lieten Daer Bp jw
toojDen/ Dat Der geen geb^en in De jaren fouDe toefen/ beruff en / in Dien fijn «p. »0, en anDere Die 't bèBoo2ö
en Den tijD ban feg toeeöen ftan boo? geen defeftum in Die fa&e rijper en in Den gronb naDenften/fullen fp
aÈtate geöouDen toerDen. 3Bant in De tijD ban tftoe&ert met fün CBeurf. <©. licötelijft eenig fijn. <©an alle
toerbnfemanb grootetoöfBeibnocö becflantgetoaf* aentoefenDe gefanten / fün €B*ucf. <©. in Defer fanen
p:o*
fen/Daerom ïjebbenöier bie,D?ie axiomataDerföecöt.s* bpballen en recfit gebert / en liet fijn CB^urf (0.énDebent»
CeleecDenplaetfe: Dattoeinig berfcBeelt/ fcöönt niet teftatie op fijn toaerDeen ontoaerDe blpben
te berfcBelen / Item Dat Die Dateiijfc gego?t fal toerDen/ flen / en bebagt ficB Daer tegen / fo fön f» <©, Daer te*
bat Die geöouDen toerD boo? al gegon te toefen / en Dat gen ettoa.sf totp?ejuDitie ban fön CB^urf. <0. fouDe
ft e Cjiialijn Doet / Die Ut begeert / Dat BP terftont moet toillen boo?nemen/Dat fijn CBcurf. 4öenaDe niet fouDe
reüitueren : Daerom fo acBt fön Cöeucfurfleltj&e »©n. uonnentoefiaen/ DatBP Daer tegen oou nafpnnooD*
ficB oon nietfcBulDig/ fijn jpucltelpe «BenaDe Die D:uft fpnbeDenbenbeBielD: 3egelen tptel betreffen^
toeinig toee&en De boo^muntfenap in te ruimen: De BaDDe fön furflelö»^ <©enaDe berflaen/ toaerom
EefonDerlijB Detoöle fijn furdelijne <0enaDe ftcö eenen öatfijn 5Purfïel.<0. Dat niet befioojDe: BetfouDéfpn
/ bpf
j©oo?munDer en 3ÜDminiflrato?em noemet / oor nieu* 5P. «B. befcBimpelöön/fpn Den tptel en 5*geï alteen
fïelöuc
CBeurfuc
3ön
toilDe
en
geb?uiBe
te
toe&en
toe 2iDminiflration/ ^egelen^ecretagraben te laten/ toelne öpin foo feleinenen fto?ten tijD/ Daer in <0cnaDe DientBalben niet intoilligen : toat De DienaerjS
öocö ganfeö niet nutlicïtë ïtan bolb?acDt toerDen / fon* Balben gefciD toasS/ Daer af BaDDe fpn CB*urf.<0*
ber ttoijjfel niet Doen fal toillen / neff enss Die fo BaDDen gronö/ enöonDeDefelbein fpecie toei naemBaft ma*
ficBgefcD2eben en ban ficfjla* feen/ maerbetopleBet totgener bjuntfcBapfoubege* (™-e.)
f»nif.<ï5. «aDenban
tenberluiDen/
men foubeftojtss fien/ !joê Dat Bet De Doen/
fo toilDe BP boo? Ditmael Dat blpben laten, ©aec
Calbiniftentot l^epDelDergenin Der©alt3fouDeber- op hertog «icBart feif^feibe/ BP toilDe Defauetop*
gaen / Daer uit fijn C&eurf. <$n. niet anDerjes nonDe af Der naoenben/ fpne €Beurf.<0. fouDe ban gelööen
nemen / Dan Dat fön furftelöRe <©» DeiDè geeflenjft en Doen : Dat De aentoefenDe b?unDen en Der aftoefenbe
met een anDer ober een. Boop (loten !gefanten fpner CBeurf.<0enaDe bpballen/ RonDefun
alle0
toeceltlün
fouDe toillen. detoöle nu fön CBeurf*<ü5 toeflaet en 3*.<0.licBtelöB toeten /toie Defelbetoaren: fofpljet
beBoo?D fulben onBepi te boo?feomen/ en De recBtmati* goeDmetDe palt3 meenDen / fouDenfp anDere fp?e^
ge aengenome
.UMÜU.UU..»n regeringe
, . te BanDtBabe
,,,».. n ./ fo,. bonDe
,,..„ Bp
.,, Rem TOerop 3Pn beiDe SStSS^ÊtSSSSSSf
onbijtengegaen/enbaernatë^eitogfiwöarttoeDer*
Balben
Dietutele nocB curatele
fucftel.een
fön
niet inruimen: enaDetoilDe ficö Def toegen eenmaelboo? om toeg getogen.
am Bier mebe ronb berblaert/oob fön boorgen recBW
^ ^
. . _ ... . ,.
. -^ ..
@e
aenbiebenö toeDer berftaeit Bebben/ met toeberficBt , F>€n ^ f ebjuarpnteutoeftnt/ of Den *£. ganu- »airj^mlicpaembanDe
Bet
toerDe
oube-fnjl/
/ bemoe* •^'arp
fnn 4?.<a.falBemmetbericBt en aenbieben
berber D?in* ïucBtigen5Fur(l/©alt5-grabeg}oBan€afimtrmet^
<©.
,. niet
. -.^^^^
Daer ober fön CBeurf.
gen/ en "■
gen: toant fön €öeucf. (©.DacBte ficB toöberg met groter p?acBt binnen l^epbelberg begraben tn 't CBoo? gg"^
fön 5F. <©• niet in te laten/ toa# DieiS nietemin Der DejSfliftsften % 45ee|l/ in bpfön ban hertog f reDerin bw,
n toillen te betonen eetbie* ©alt3-graef bp Den «ön en erfgenaem De£ CBeurfurfl ö?n.
feiber
Dig. allen ©etterlöbe
^alt3/ oofeban hertog ^icBart§palt3-graef/ f c.fente
timmeren/ ^ertog §oBanen Careï geb?oeber$
©en
geno*
aftreb
fön
De üKarfe-graef
rlrüer op Beeft ^errog fófcBart
palt3-graben/ de. tot^toeeb^ug/
Ui
ban €rbacB/
<*B?abe
<6eo»e
peeren
/
^urlacB
ban
&w HLitien/ 'aljiof Bp"ficBtoattoïlDe
béraDen/
enisfbe
ooROpgeflaen fonber na fön 3F- <©.toe* beibeDe ^urflen en SanDtgraben ban beffen/ %**
Smft CBeurfurfl
Detrrefu
Derbomfl te bertoacBten / latenDe alDaec ttoe ban fpne Dobict ban ifêarpurg/ en<«3eo?gö ban ^arm(lab^
<©. en meer anDere f urflcn en ï^eren Segaten en <©efart*
fön CBeurf.
ban
D'oo?fabe
.
<®
f.
fön
Die
/
^^en
£r?L
fön
ten. 3&e$alt3-grabe gioBanCafimir/ofBptoelbp
tSe/w toecB gaen fouDen berblaren/ namentlijb Dat
toatigEc; CBeurf. <©. ficö toöber in Defe faRe niet toilDe inla^ fön Bupf b?outo <£lifabet hertog 2iugu|li CBeurfurfl
SIS" *en. ï^ter op is? De faRe gebleben tot Den 7. 5feb?uarp/
ban^an'en S&ocDtec een jonge ,§oon en D?ie ^ocB3
Doo?
en
begeert/
auDientie
5p.<0.toeDerom
fön
Dat
boolJe
teren gep?ocureert BaDDe/ fo 3PnDe D?ie eerfïe nin*
Iefte»
fön
Cantfeler
DcDe
aenfeggen
BP
BaDDe
ficB
beDacljt
Dan een eeni*
mael
Deren jong ge(lo?ben / fo Dat niet leben
toa.ö/ tm
aemtinBet
20tBeagen
DocBter^0
ge
entoace toillenö gttoeefl ficB Daer op te berblaren/
WDatbp geb?eö ban mam
DocB nabemael Bet Ditmael niet ftottbe gefcBieDen/fo ItöDe fijn? oberlöDen^/fff
n->m
IV. Deel.

6ü8

Het Neg;enentwintichfte Boek.
Ipe erf/ op $ewg f rcDe rib palrtfgrobe De oefjeele
erffemffe Deö $alt3 geballen i.87 fo bat op ïac boo?;
noemDe jonge Cbemfurft 3preDerib nu Dat gebele
3JanO Deo1 $altö7 gelp het tojjien Den ouöcn <©oo?*
ïucjjtigen Cbeurfurft ^reDerib in poflefTie OeöaD BaD;
De/ genomen i&

j

felbe met aenbtcötngc ban groter aagten uit De £ta*
ten Dienfi lorben : Defelbe (€beopbilu$ ^omoöci/ baDDeoob particulier fcb?Übensf ban Den boo;f5 hertog
Stief
tfrrberiü
öarel/Die alf Doe in Den name ban fijnen bjocber Den
erfr fiet
ü'n be
Uoninfeallefaben De^Köïen bpfonDer Den <£>02toge
geöeelte
genoegfaem regierDe/ aen fjonber Willem bait
aMt$
bat
25loi« gefeiD föreflong ^eere ban Den <©uDenboo?«
8?crrog
H€rtog Stïcbarb ban timmeren Paït^graef/ niet en pitgam getoefen 9CDmiraeï ban^eelanD / Doe tec
%m
3afïmft
jegenftaenDe De boo2berbaelDe DanDcltnge / perft^ tijD toonenDe op 't Dutë te ^loicteu/ omtrent een bleitt
5
%chofc
fteerDenoclj bertneebeljjb Dat tip De tutele ober Den jon uur buiten SteiDen/ en beeft De felbe (CfjeopbiluS ^
moDet/
uit
braebte
ban
fijne
creDent
ie
en
particulier
ïjatrüe.
hertog gen CBeürfurft5FreDerib niet alleen tot sen ? jjfêartp
tnftructiegebanoeltmetben boo?f5. Sonber 3©illem
ïSic&arö toilöe nebben: maeroob bat bp DeaDrmniftratteO'
laan
bei* De paltjtöt fijn 15. jaren toilDe gebnunen / en ban 251op£ gefeiD tCreflong/ Dat IJP a!0 <0enerael obec
&imm> net opentujbe paecaten in Date Den 9 3peb2uarp on^ een Regiment ban fijne IBaj. fouDe Dienen / DelobenDe,
l\cm boo2 fijn maentlijb tractement en gagie ban 1000
©002;
als*
name
fijnen
op
ftijl
meutoen
19.
Den
of
Den/
gulIr,
»ttuf 1 munDer en Der $ilt3 SüDmtniftrator aenfïaen/ Daer in Caroluö gulDcnö / Detoelbe ter jtonö fouDen ingaen/
nemum gp Der palttfe töaDen Doen/ bertaentaft encaffeert/ mitö Dat De feibe €re(ïong bem fouDe bebulpig toefen
Caroli en &igifmunDi tot liebtinge ban 't felbe bolö / gelp bp DeDe / en Beb*
enfieB openDeinföeiférfe
tSi?c
oucr
öen beroept/
bracljt gullen
Der felber alle Der Cöeurfiirtte benDeboo?fj. (€re|Iong grote en ercefftbe boflenge*
jongi-n jpcn ^ait5 lecnluiDen / Dienaren en onöerDanen Daenfo tot (ïjne eigene toeruflinge/ ooft OcbbenDeDa^
geïtjr fön bui* en tafel bol gaden ban De aengeno*
t£~
Bebeelt/ ben
ban gualiteit
nicmanD Deanberö/
bemin
nen ban
aen / ei» bö02ftf)2e
CBeur-leeal$
te ontf
angen/De mene Capiteinen en officieren ban Den o^ojlogey aliS
neemt en eenige Xeen buibinge te Doen/ nam 00b eenige 00b ban Den felben <5>octo2 (€beopljtlu$ ^omoDei / fö
beeft 00b Den felben ^mbaffaDeuc tot uitbóeringe ban
SSn Pïaetfcnin/ en bet frijeen Dat W tot een fcbabelijbe fnnen
laft eenige DuifenDen gulDcn* ban noDe gebaD
tnöe <©02log gelopen fouDe nebben/ Docb toerDe cinteltjb
iMt$ ïjg fl1Re 0002 eenfoè anDere # nrflen berbjagen / fo Dat albier t e SlanDe / Daer bP g^n creDfit baDDe op te licl>
ten /en beeft oberfulï op Den 13. jjlep 1592. opge*
ïc ^«»0 fiicöact uit goeöen toillen bet gene bp ingeno^ liebt
Setaft
na
ban eenen2&2upn De Jpepter De fomme ban 4000
men baDDe toebccom ober gaf/ en fiono ban finte pje<
tfanö.
tenfte ban De abmimftratie ober De regering* taf gulDen/enDen 4. gjunijDaernattöCDbaneenen^att
45erritf5. 25urger tot ï©o?D?ecöt xooo gulDenjr/ en
Wl>rfn(1$au5af.
Denboo?fcb3eben€reftong
bertoiliigt b^bbenDe/Dat
Willem
Dan €le "T\€n <J ganuarp toefenbe D2ie koningen DacFj/ bpDaer bo?en bo^ge fouDe toojben al$ pzincipael te
-■-'is hertog 3©illcm banCebe/ 43 iliben 25erg/
toe/
«tfuilicS/ Defec toerelö oberleDen in bet 16. jaer fijnö ouDer* betalen/ De eerfie fomme binnen 6 toeeben en De
23evc& /
ttoebe binnen een maenD / tvM betalenDe intreffe
tot <DufTcïDo?p/ Dptoa$ ge'jutoclijbtgetoeefi tegen n ten OonDerD met De boften en fcbaDen/ beeft
<¥c.ge' Domtf/
met bet ^rouüjn toiaDes fioomfen jkoniiiböjperDinanDi ^oebter / bp De toelbe bp ttoe^onen en nier f\P De felbe penningen ontfangen/ en geimplopeec*
«©peuteren geteelt fyeeft/ onDer De toelbe Dat Jptou; tot uitbóeringe ban fijnen laft en commiffie/ en om bet
bolb ban<@02logeobertefenben na &toeDen. (€u(*
lijn jjBaria 3leort02a D'outfte «©ocbrer aen |Bark long baDDe tot fijn <@ber|ie luitenant ban Dat 0e^
Orabe 2fielb?ecljt 3p?eDerife hertog in Pmpf en / gebu*
ttelijbtt^/ DettoeDe ^oebter %nm ia geiwtoin&t/ giment gemaebt gonber Cbarleö ban ,§toebeele / Dfe
aen^biW HoDebJijfe ^alt5grabe bp abijn ffi>?r* Daer meDe na ^toeben gereift is / Dan De Jgeere €ref»
toge in peperen: De DerDe ^ocliter jproulijn Mi& long/ De toelne bo?ge gebJO^Den bjaö boo: Deopge^
liebte fomme boo?fcb?eben / fienDeDat bpniettnerDe
Dalenai)SgebubjelüBt aen ^ertog^onanbaniütoce
b2iigpalt5grabe bpiïbiin hertog ban peperen <$c. bcb2tjt/ en Dat Denboo?f3. 2§mbafTabeur boben fijne
tèe 4. <©ocbter Jproulijn ^ibilla iö lange tijD bier beloften bertrocbentoasj/ iö inl^ollanDgebleben/en
na aen peeren Caroluö |Barbgrabeban25urgauto( in recbtebetrocBenföubeboo2 Denzone ban ^obanD/
öebumelöbt. ^eoutflefoon hertog Caroluö iöo* j altoaerbP geconDemneertfönDeopteleggenentebe^
bcr etïtjfte jaren na ^talien gereid/ altoaer t\p Daer talen De boo?f3 opgenomene penningen met De intreffe
na binnen üomen in 't jaer 1*7?. ongerrout gefloj* ban Dien en boften: fdbp Daerna bomen te frerben/
ben iö/De ttoeDe fone hertog goban 3©iibelm/Dte fijn
en fijne
alle't felbe moeten
bolDoen/en
toel binDeren
Daer na bebben
eenige penningen
boo2noemDe ©aber hertog li3ilbelm gefuccebeert W boe
betaeltfijn/
Doo219<rftaeI
Defelbe iö eerfl getroutot met b20utoe gfacoba naarb* affignatieban eenige bogelen Die tot 2CmfterDam Ia> ban oe
rjrabinne ban 25aben : en na Deg felfsf oberlijDen met gen/ foiöom De felbe te bebomenmeer onboftenge- ©o?«ogc
©?ou Sntbonia t^ertoginne ban 3lotteringen. 3&e baen Dan Den ontfang ban Dien mocbtbeD2agen/ fulrJMaii
3berleDeni|ertog a©illem/ iö eenige jaren lang met Dat De foon ban Den boo?f5 ^reffong nocb cttelnbe «èt/au*
eenemelanbolife f toabbeib gegueltgetoeefï / baerom DuifenDen ter fabe ban Dien iö p?etenberenDe. 8<en
tegen pet
fjp tot De regeringe onbeguaem toaö getoojben/ en
DeïlaDen Die De Regeringe Deö ïanDöaen namen/
Bebben gemaebt
in 't befluitbanbanDe genaDe
bet boojgaenDejEoeb
*ïS?
toarenmeeftDeïioomfe aeligietoeaeDaen: Den 10 Wi bermaen
Dicbcüoninb *™>
l^artpbi^naiö Defelbe tot <©uflfeÏD02p met groote ban ^pangienaenDie ban ^aragoffaDe^ooft-ftaD ^tott^
ban het &oninbr jjb ban Irragon bctoefen tl^ft 1 toel- j^crej
P?acöt en (latte begraben.
©ertot
belKfcbael €ptfïnger fo feer p?üft/ Dat ïiptotnftfit *>**«»
fÈÖett» IjSH Defen jarettf fn Den i|age gefiomen eenen ge^
Dat De peeren Staten ban De ©erenigDe i^eDerlanDen M*
naemt^oct02 (Cbeopbüuö ^omobei/ ^mbafTa- Detf ^oninr goeDDeiD en milDigbeiD gelbft Die ban Dan
Deur ban De J^oninblijbe iBajefleit ban ^toeben/ ^aragofla meDe berfoeben en erbaren fouben. wp ^Patt'
bebbenDe b?ieben ban crebentie aen De peeren Staten
Baffj<
b02t top mogen
Dan De fabeen fooberleggenof
fullen berbalen/
jtaen
Bet Deomtoel
Statenteber^
ban &*ott
laaW
SS" Uicbtigen
'&***&*& furft
Der©crcntgDe
ban ban
Den ^00?'
müm
ïfertoge ^obintien
Carel <grffurfi
^toe^ l^eberlanb gerabeniö/ boo? baeren baer onberba^ k™**
£>toe< Den/J^ertoge ban ^uDermanien/b2oeDer ban 5Joban* nen fulbe genaDe en milDigbeiD Des ifconinr \jan Sjfln*
iSpangien te berfoeben, Süntonio Perej ^ecretarijs ffi \t*
iaSSn'
"^Ööninbban
^b3eDen/
enberfoebt
Dat
bp
albiec
^(ft fouDe mogen aennemen een Clegiment l^eDerlanDfe ban $taet ban Den I^oninb ban ,$paugicn getoeed tmel&
ren ®t> folbaten/ tot bofte ban De ferone of öoninb ban ^l»e* fönbe/ OabDeDoo? laft ban Den üoninb ban^Span^ £aeR
Den/ om te gebjuïhen tegen De iBufcobijter / Daer me* gten/ tnDen jare 1777. SoBan €fcobebo ^ecretariö $<®an
cc
rb
«0
lanbrriJ De bp rn ü©a?locje toaö. ^e peeren Staten (©enerael/
ban ^on
3Jan
ban «©odenröb Deööoninr ban ,$pan* ^f««'
gien
aen te
baftert
b?oeDer/om
boe
tuel
{?
Dat lp Den boo2f3 5^on goban JJgfi
Daer
in
eerft
groote
f
toarigbeben
maebten/
'nemen/
ttociu bebben eintelijb Daec ingeconfenteert/ toelberftaenDe
geerne geb?agt baDDe Dat BP De gebangen ïScbot fe Mn©oit
DatbP
niemanb
fouDe
mogen
in
Dienft
nemen
/Die
in
ÖoninginneUSaria i§tuart/ fouDetroutoen en Uo* aoöan
gecon
Tenteert actueien ötenfi uan öe peeren Staten toaten/ of De*
'
ninfi ban €ngelanb toerben/ Dat De ^oninb om KtX'
toert».
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rebérte ban <§taet nietbegéerbe) te toege geb?acüt/ bat op fiet oube en ttoe anöecè ciaufulett geecamineect oboj mrt
be boo?fcb?ebcn 3!oüan €fcobeöo / op een$n abonb na uit
toecbe:
te toetenquam
bat BPbem
becblijbebanalflTec
ttjbinge b7
r£"p/e0cor
©?anbcöB
/ tot boo?Deel
ben Soninb
lm
&up$ gaenbe ban bjjf of fessf förutoanten omcingelt
fijnbe / boojfïeöcn en omgeb?agt ïjer getoo^ben* 3&e ban©;anucöö/ enfiem beb?oefbein bc goebe ttjöin; \eq$mte
$*oninBb?efenbebat befebaebuit&omen foube/ torn ge bit ben CatBolo&en honing aengingen. Stem l^a^
batBp in ben fin Babbe na Bianucjjn of ^ollanb eit bcn&en
tuflfcBen ben öoninB en ^eres befïoten / bat bp albien Eelanb
tebectcecben: toaec op Bp anttooo?öe batif^/
be mifbabigerg ban be boob ban €fcobebo in Banben
moebten Bomen/ bat fèms be fabe op Bem nemen/ fpbocB in<©obe0 ampt niet fouben tceben/ bit aU ff^
en al£ een mif baoigec na 31cragon blucBtert foube/ leen een nenbec allee Becten toa^/ gebenbe op Bet mettege»
en bat be Ifcomna boo? ontfcBulbig foube geBouben boo?gaenbe een p^oteflatie ban ïoutec getoelb bat 6ööcn
tooien. 38nt0onjo pe«5 boo? be aennlacljte banbe fPBem bebentot acBtecbeel ban ben $$oninu: en bat S?S&,
©joutoe en ^èonen ban «gfcobebo/ toecbe eintelijB Bet tegen alle cecBten toasï / bat een man ttoemael ge* ut mm
baec obec gebangen/ en niet jegenltaenbe bele fimu* oo?beelt toecb obec een fabe/ en bat be €nguejle/ t^nfet
latte ban bm üjoninb / en bat $ece3 be meefie frucben obecmitss anbece pacticuliece ©?ibilegien / geen SSwa^
ban fijn betond fonbec 3Inbentaci0 gunt getoo?ben macBt tegen0 B^m Babbe/ en nocB meecbec betotjé *ennt>e
toa£/ fo quant lip tn fulben perjjnel bat Ijp ooB feec aenbicbenbe fo fp gem meec béngen/ tot uenniffe p^cp*
tojeebelib gepyntgt fijnbe/ merBenbe bat men Bem banbegeBeeletoetclt/ tot een grote bebleclitngebattt7y
geen belofte fuelt/ niet jegenftaenbe bat BP met ben be auto^itept fpne^fóoninjc/ entoace quetfinge ban &etma*
foonban «cfcobeöo Babbe geacco?beert boo? 10000. beebe pecfonen en een algemepne becergcnifTe : fa bat *m k .
JBerej 3&ucaten bit BP felfa uit fort eigen goeb betaelt Babbe/ nocB meec ijs batBP Bet bctoij.ötoilbe boenboo? een Kif'
met grotec pecieul uit be gebanBeniffe ontguam en becbepecfoon/ bieben jKoninb felbe fouöe noemen/ leöei
blucöt
Jta9cca>
ban^acagoffa/ lm®i3
blucBtenaec^lccagon inb'eecfïe&tab genaemtCa* fnfonbecBeptboo?ben3llcctjöbtfTcBop
gou m
outfle
bjoebec
ban
be
DKacbgcabe
ban
ailmenaca : Sf
latapnb
in
een
&looftec
/
albaec
Bp
uit
(jet
fólooftec
geeen ge'
p^biü« tcoBben toecbe/ niet fonbec becöecte ban bc geBele bo?* maecbep^efentatien toarennietaengenaem/ ennie* omöaif
geert
gecpe / oor ban be <©ee(ïelijBBeib felbe / bit $ece3 met mant bo?Ö Bem met fnne fanen beel moepen : ja nau* ödpen
getodö toilben becloffen/ als? gefcöiebenbe tegen be
Jtec/
USarfegcabé 0?cn8enbit ban ben
lic 3önepgen
ban
baecgp
SlllmenacaHibbocaten/
geb?epcBttoecben:
iSieteminhónöe
^re*
f^ibiiegten
ban
't
felbe
ftloofïec
:
ban
$ece3
begeecbe
merge*
fP Ben (Hl bouben fouben / alfo BP Bem met goeb recfjt be €nque(le tegenö ©ece3 niet tctoege brengen/ toarit «rogc
bonniffe bec iêebentienc ban SCccagon / toecbe fgSS
?/n?m?n becbebigen Bonbe/ alfo toecbe Bp geboect na «gacagof* bp
bernlaertbat
be €nqmflt tegen ^ere3 geen actie/ boSu
toert. 7n fa be ^ooftffab ban 3llrcagon/ altnaer $ece3 öem bec*
m&ata> bebigbe tegen becfebeiben befcljulbtgingen/p?efente* nocB oobbcniftoninbin fulnec boegen geenceebtte- 6pton>
Bemuonbe fiebben. 3&efenflacB meöe 0erafltJJfeöaB
JJrer8^ **nD* fiemfelben teontfcDulbigen/ bocBfcö?eef ban genjS
(fS; <j. ) baec aen ben ï&onin£ fenbenbe/ tot bien einbe aen ben 3önbe/ toecbe nocb een anbec bonb gepjactifeect om Zalt*
feoninn een ban be «effelünfte <0eefïelöne pecfonen Bern in be ^flnnuffitie obec te (ebecen / boo? ftuJpe ban raaon.
ban Sficcagon/ namelifebe p^o?ban*aoto?/onbec* balfcBegetupgen bp beniBacbgcabe banaïmenaca
bit Bem becepfena ^ollanö/ en bat
ric&t ban be ontfcBulbiginge bfe BP ban 'gïiomnr toegemaeut/
Danb ïjao&e boo? al 't geen bat men Bem op ieibeen Bp boo? tobecpe uit be gebanbeniffe bah Caftilliett
boo? anbece bingen meet/ toaècfcBoutoenbe benlfco» ontnomen toa^/ obectuigen foube/ bantocibebalf;
nfnBfo W Bi<* niet in becfacB / bat BP foube moeten BeibBet ConinncBbtoettelgBe fiontfebap Beeft boen
fnnbefentie cocncnaile£ openbaren/ maec beSï&o* beleggen/ maeconbjucBtöaeclijB/ aïfobe ^luüiciec
ninj: 25iegtbabec alleseï bertoecrenbe/ meinenbe bat ban^êacagoffa/ boo? ben toelbcn 'tgetuigcntpges
Bpalle be fcbiiften bangere? öabbe/ en bat peres gebentoa^/ baec ober namactè gebangen i$ getoo^
niet tot füne befeftie meecbabbe beBouben: fo Beeft ben: bieseniet tegenflaenbetoo^t pece3 banbe <Die®m Jpece3fienbebatBetalIes{omniettoa0/ röntoeblutbt naec0 bec ^[nQuifitie/ op ben 14. Mtp i^i.onbec J&m
oörfD tot ö^ ^ontnjc b?ieben en billetten en anbere meer
beceïgeBaelt/
b^ebenbe
Betfijnen
p?ibilegie
bec lÊanifefiatie
en anbece meec
met alle
recB- g°Xö
wme '"
Bitten genomen / UU bp fecretelö» acBtec gebouben Babbe / 'tboo?gaenbe
jpmecc manenbe baec bp een memo?iael ban be (iaet bec ten. 3flJ0nualle 'tbolbfacB berobinge ban ben per- &*&&.
ban Pere5/
fonbec
battecpioceburen
eenig bentöb
25oejc&en
JJJi gebelefabe/
e: boekboo?gegaen
toasf / en
bat befe
(Ircbtenbonni^Sfö0
bat* acmfm
tenen genbe en alfoeninbatBetfamen
ben gececBte ineen
obeclebecenb
boo; foon
j«ic«en 't ujeihc alle be becbolgecsf ban pece5 befcBaemt tooec* men pece3 op eenen nacBt Beimeipben foube toe<j boe^ *wt +•
gJnJJJ ben/ fienöe bat Bp foube geaDfolbeect b)o?ben/ fo een naCaflilien tegen Bace p?ibilegtenenb?pf)ebcn/ C^
sanD/we bonbenfpeen recfit bat albaec genoemt too?b ^epa- foauamcnfpalle tfamenin becoecte/en Bp toert met toföerow
öaerom
ratte / bat be üoninn ban be fae« foube afftBeibon / een algemein tippel 4 uren baec na toebecomgeep* wciictw
geftaojt
ftjr.öe/
om 't felbe fcüe&erom te eifcBcn / beBoubenbe fijn cecBt/ fcBet/ en banbe 3[nnuifiteur0 felfsS obecgclcbcrt in teaö
bon oen bat Bp nietemtn berftlaecbe bat Bern Ïpece3 qualn3ön eccfte gebanBeniffe bec manifeftatte / op berbeiic*
ft" een
tebanben&ecBeujBen2&an/
en fjooo ^ucatenin*
ucc gebtent Babbe al$ oit bafal fijnen Eanb$-Beece
anbec
bitn
Bp
uitte
gcbanftcntö
0:ah
/ toelben epfcb en
toont ge^ gebaen Babbe/ toelu cecBt nocBtan$ tegen 't geb?ui&
toebeclebecinge
ntetalgemeine
auto?iteptgefföiebe/
noemt
ban fdecagon toas?/ en ben Ëoninu fuljc niet b?p
&et recfit flonb/ al liet BP feboon luiben batmen tegen tbc*
om batinbefegefcBicöenijfe aile^eecen/ €belcn/ «ntonfli
toij$
ban
$cm/
anbec
beimj£
tonen
foube/
bjant
Ktööéren
en0ee()elDbe ban alle (laten bp een gua* &w
paratte/
Pece3 tot fijn ontfc^ulbiginge obecleibe obec be 50. men. ^e©icecop en eenige banbe gcootfie l^eecen ?/«„""
nocfj'
tan^in
papiecen en billetten bp be$ tioninjc eigen ijanb aen bantficcagon/
b?acBten Bem toebecom ineen Boet* gmüne
Bern
oefr
fjjeben
/
altemael
feec
pacticuliec/
en
bit
toaë
fe/jaebefclfbebegeecben
ban Bent bat Bp Bem fouöe öenoft.
«fet ge;
laten
fien
en
tafïen/
Bet
bolcb
vivaiaJibenad,vjttmm benguaöehbienfl biepece5ben Coninu gebaen Bab* va Antonio Perez : be 3Iuftitie riep
met fommtge ban 3tjn _
be/ bat Bp boo2 ben uttecflen noob/ na fo bele bt>
/
Sieutenanten
bongen
ben
iBarbgrabcban
acimena* g^L,
f toaactbeben / becbolgingen pijnigen en anbec bec*
ca/
bit
op
bien
morgen
gingen
toebecinbeiitguifitie
©Jaue
b?iet/ bat Bern / fón J|upsf-b?oub3e en Hinbecen
ontfcijulöig aengebaen m$ 1 Bent felben ontfegub toaögclopcn/enmeenbe Bem al in Banöentc Beböen öansw*
bigbe en betoonbe bat Bet gene BP gebaen Babbe om baec mebe na Caflilien te blicgen/ Bp toect te boet JJSJï
boo? bes* öoninc ejcp?e(fe lafl en bebel/ gebjongen geleit na be gemetne gcbanBent'0/ Bem bele fmabeUjbe oe Ccme«
toaö (om met pfo niet om ben Bal$ te bomen ) te tooo?ben gebenbc/ met fcbelöen/ fl^gcn en oo^ban* ™a*>
9ffo ban moeten boen. %\$ nu be becbolgec$ ban }^ece3 fagen ben/ fo battet toonbec toa0 bat fp Bem tuffeben toe* JS"
taei&en öatfp boo? be eeclie ©iecfcBace ban ben ^ooft-«©f* gen niet boobfïoegen: fpcwn/ iaet ben ©errabec sebwöt/
en (loo?bec ban onfe ©aöectanbfe toetten en b^p* Da« öy
SS1*
niet fóaen
tiert e fici*1
om batban
Bet ^l^ason
Boogüe cecBt
/ en Bern
gelönefouben
macBt batten/
Beeft / Beib fiecben / en Bp tiep om genabe en biecBte / en alfo JJ^ f™
joefefeft: cm fo toel ben tHowinu al<$ ben ©afal te conbem* toect Bp inbe gebanBeniffe gcb?acBt/ altoaec BP»4<nftwf*,
bJömoi. men/ f° öetrochen fp Bern boo?- be €ngue(le/ in bagen baccnaflojf/ en alfo
sehü * 't ttein
^oninb blagec en aecBtec 10 / albjacc Bp
is
IV. ben
Deel.
ïff 3
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Het Negencncwintichfte Boek.
is hy in'tgraf geraekc
dat hy voor een ander had gemaekt.

<Defen beröen aenfïag tegen pere3 fo fcB?f tbeltjb ge*
miftofmtflubtftjnDe/ foBielDenfe nocBtantf niet op/
om pe«5 op nteu moe gebanbeniffe Der ^nqutfitte
te hengen/ Bet toelbe fienDe De «BeDeputeerDen ban
Bem
noc&atf
öermael 't aijb / befïoten fp Datmen i $ . getëerDe fouoe biefen/
Detoelbe beften fouDen offtét tegen De p?ibilegien ban
i.iöe
'taijR toatf/ Datmen #ere5 in De ^nguifttie BaDDe
fmc o*
bet te Ie* obergelebert / fonDerftjn UangenDe fabeeerftte oo?*
Deelcn/ en of men De manifeftatie (boo? toelbe bier*
beten.
fcljareBP eerftgebangen enbeticBttoatf) mocBtont*
fiaen of ter toijlen opfcljo?ten. 3&efe i 3. geleerDe /
berblaren Dat D'oberleberinge ban pere? tn be gfnguï*
fitte tegen recfiten toaögetoeeft; Dan baer na opeenen nacDt boo? e-enen Hieutenant en <0eDeputeerDe
genaemt 3fan Blouijg |Bö?eno/ omgebocijt fflnDe/
b?efenöeDatfeomBaltf nomen fouben omDeoberlebe*
ringe ban öe 3|nguifitie/ foo roofgetojjS toegelaten/ fo
berblaren Die 13. geleerDe Daer na Dat Bet geöaen
tnech Dan be oberlebecinge niet tegen reeBt toaö : t£oe*
toet Bet tegen ree
b'erp?effe
toass / boigenDe ljet
boebbanoe
apilatienp?ibilegien
en reD?egbanDep?ibilegten
3Pebcr*
bolaerg/
focftcn

a&erftet*
hen gacï
met
2.000.

mannen/
fcgfeten
eeuf.mö
boob/en
quecfen
eentye.

ben toass. ^ijnDe nu geftomen aen te ge.bannenifte Der
manifetfatïe / fo ging Daer een ïieutenant in genaemt
Ha«er€laberia/meteenen<(3eDeputcerDen
(Curlan/
eenen3fimptmau ffèereujn/ met Bare ^otarifenen
%HebarDier0om
ieDer Daer toe mocBtDefereüStegualificeren/en
Belpen. ^e Officierö ban DatDe een
ju*

j 59a,
Jmj &
f ™cr,
coiiKato*
nsnüw
ïnnö^
me*

fiitieen fommige ïtiDDer.ö en itrijggfluiben feer toel fnvt*
(laen / en mtt'
in De &aleenDeDenDe
een toöle roeuen/
getoapent
pere3beneDen
Cipier/ bleben
Deöen Den fnnbe
ceremonie ban De oberleberinge : De Euitenant fpjan (Foli ,
alleen/ feggenDe Dat De peeren ban De 3|nguifuie al*
fulfteperfonen begeerbenDoo? Bare b?ieben om fabcn
betreffenbe't gelobe / en Dat fp Die ban Daer guamen te
Balen/ mttjSopfcBo^enDeDematnfeftatie: Daer tegen
fo beroept Bem#ere3 op fijn pjtbilegien en recBten/
maer al om niet / toant Bern en fijnen meDegefelie too?*
Den elr een paer felupfïerg om Bet lijf getoo?pen / en
maebren alle gereetfcBap om Bern toecB te boeren.
^Pbebalen Datmen Denoetfe/ omtrent De gebaube?
niffefoube teengen/ om De perfoonban ^eresteont*
fangen/ ennocBeen anDerom 31an ^rancifcoIBa* «ettoife
toijn op te fetten. ï©aer en tuffcöen bomt Bet boln op »«£ w
De been / roepenDe b?pl)eiD/ b^pBetD/ 't toelb Ben na Ba- P„ m>
een Deel arbeiDerjS en anDer focum
ban Sürragon/
mljouDenDe
een 'oie
mamfetïa*
tieitf/
nietmaclj
berboect Dat
tooien
in inoe DeSMjaferia
(of rerecBten geoojlooftijsr:
boifi/ toaefonDer feer toeinig getoapenDe mannen/ ^'fe
'tï|off ) Dat De ginguifitie iov fonoer Dat fune Bangen* bielenopDefcBaren/ Die op De piaetfe ban De juditia f07'öafc
befabeneerftgeoo?Deeltf(jn.
toaren : alö 't bolb fag Dat fp geen Booft en ijaDDen / en toonm
«DeConinb gefïoo?t fünDe/ Dat$ere$ Defaftegeo? Dat Bet niet alleen om De befcBerminge ban peres/ JjW«'
penbaert BaDDe boo? De juftttie / en met fijn eigen BanD •maecöOB Bare b?pBeDen en pjibilegien aen D?oeg/ |,aeXc
tietoefen (Boe tori BP eer fin topenbaerDefo lange ja* Quamenfp gelopen tot eenen <*3il De |Befa/ enber* b?p&«o.
focBten Bern boo? Baer Booft: Defe fp?ong met 14.
al0 lanepen
geleDen Doo?
n Daerom
ren IjaDbe geftoegen/'e
en fommige muobetten/ en biel op De merfet
uit 3firragon
nocii fobeel
en Den fëoninb
berBaeltiö/
Daer
De
paerDen fconDenen be meefleBoop boft met
en
toaerfcBouto
Den©?io? ban <6otor BebbenDe boen
Datöï»ful]CifoüDe moeten Doen; Beeft aen Den &m> De <6ouberneur / beriangenbe na 't beleiD ban Den gebecneur ban Sürragon gefclj?eben en Bern geboDen / Bele aenffag / Bet bol b moeD grijpenDe b?acBten 't bol»
Dat BP Pew3 in eeutoige gebanbeniffe fouDe betjou* ban Den <@ouberneur op De blucljt/ en bocljtcn furieu*
öcn/ of ten minflen fulbe o?0?e flelien Dat BP mm felijb/ Daer toaren omtrent 200, jongend onDer een
mermeer uitSCrragon fouDe nomen: Bier Doo? gene* baenDel/ en liepen ober ai om De typUetD rebefcijcr*
genfijnDe om fpeccj toeOerm De gfnquifitie te b?en* men / een geh Die uit Bet gaflBupg guam / maebte Dat
gen/ Bobben fpboo?genonien Bet felbe metgetoapen* Bp Doo? 't toer pen ban negelfïeenen toelontfientoerDe/
Der BanD te Doen / tot Dien einDe bergaoerenbe een beel Bet bolb floegen De bier muplen D00D / Die $crc5
boïr ban toapenen met beei peeren en fóibDerg ban meenDen toecB te boeren/ fp gaben ttoemael bier op
Den Bupfe ban De Bicerop / 't toelè te bo?en noit gefien Den <©ouberneur Dan toerD niet geouefi/ om Dat fijn
toaö/ toaer ober De ^taDengeBeel 3!rragon in be* toapenen fcBeut b?p toaren / en Bp bergeDe fijn ujf ober
roerten toa.tf/ ai?f (l.ijDenöe tegen Bare p?ibilegien/ De gebanbeniffe in een paerDe fial acBter een Deel ber*
maerbeo? Datmael berginn Dat aijs een roon/ Doo? bensf/ Daernaflabenfp BetBupsf Daer De ©iceropen
Dien fp 't felbe niet D02|tcn beftaen / Oaer felben niet ge* anDere perfonen tn gebïugt toaren in b?anDe / om Dat*
noegfaem gefierbtbennenDe/ DocBDecouragieBcrne- feDoo? De poo?ten D?ieef btec ban 'ibolb dood gemenDe Bebben fp omtrent een rnaeno Daerna/namentfcBoten BaDDen/ fobatff Doo? Den rooben b?anD geIÖH Den 24» ^cptemb?i0 Baec met omtrent iooo» D?ongen toaren na eengoeD Beenbomentefien/ D'een
mannen berfterbt ompere3 in De ginguifitie ober te Ie* Doo? een Deur/ D'anDer Doo? een benfier/ D'anDerDoo?
beren» 3£e <0ouberneur Bet boln boo? Den DatB berga* 'tDabfofpbeflftonDen: onDer anDere too?De DooDge*
Dert BebbenDe/ fteiDefe in <lag-o?D|e/ en om De bojgerg flagen eenen f|an Houijss |fèo?eno/ Diè een ban De
te berfcn?icben fcöoten enige roers log /De merntbefet <0eDeputeerDe toa^DieDe 13. geieerDe BaDDe Belpen
BebbenDe/ befettc BP 00b De toegen met «arren en ombopen/ DefefeiDealflerbenDe/ tbfterberecBtbeer*
Hrögtfboiïi en enige ban fijn ruiterije/ en Dacr toerD Delib/ toant 't gene ife en anDere tegen ©ere? geDaen
een 6inD ban Den ^imptman gefcBoten DoortBooft Bebben/ enbonbe nergens anDere Dan in De ftelïe ge*
Dat Bet D00D bleef/ en De <©ouberneur quetfle felbe te* fuibertfön. ^aerflarf 00b eenen gieter gieronimuss
mant met fijn eigen BanD/ De uure ban Den JtaeDte 25arDari / een ban De boo?naemfle naeDes-Becren ban
bergaDeren gebomenfijnDe/ foguamen De ginquüfi* Der ^§taD/ Die feer trotfelift tegen pere5 gefp?oben
BaDDe/ BopenDe grote beloninge te bnjgen. «ÊcnDie
teurö met Bare officieren en Bare b?ieben / en begeer* baDer
toa$ ban 6 of 7* binDcren toilDe Dat fp boo?
aDer!Éêg|an
naio?im7Die
pcre5/mitfg
ban3Bntom'o
DenDeperfoo
De
b?pBeiD
Baer lijf fouDentoagcn/ enDeDe 00b felfsS
men fetDe Dat |Bere5 op De toeg
5prancifco|B
uiterfle befle» €enb?outoeDie moeDer toaies ban
BaDDe geBolpen ban Cafltlten na ICrragon / en niet te* fijn
genftatnDe Datter op De felbe tijD in De felbe bierfcBare een ban De rijbfle Officialen ban ^aragoffa/ Die maer
obergelebert toaren enige fcBerpe reguefien tegen De eenen ujfujbenfoon BaDDe/ Die ban fijn befïemoeber
rjjecutieban De felbe oberlcberinge: De 30tcerop/ De feer bemint toatf / Defe riep Baren foon en feiDe / neemt
2$fffcBopban(€erbcl/ eenïïeuitenant/ eengeDepu* utoenfoonmijnnebemeDeenlterft inalfulbe befcBer*
teerDe/enttoc 3Qitiptman0 met alle baer <©fficierssen minge Der b??BeiD. éSönDeDit ontoeDer alDusfober^ «^u,,.
gegaen/ metDeDooDban omtrent yo, menfcBenban tronen
eomD'ereru*
g
gebanbenifr
De
na
gingen
^ellebarDier
tteteacBtcrbolgen/ De^ertogeban ©illa^ermofa/ De bpanDen Der b?pBeib/ en iyo» getoonDen/ Daer ™s*>
De43?abenbnn3Hranöa/ iBorata/ ^aflago/ en bp ban nocb Dele ban Dage te Dage fïo?ben / en De b?pBeiD KK
naefl alle peeren en iliDDeren/uitgenomen toeinig an* meeftergetoo?DenfönDe/ fotoerDen alle De Bupfenen opmec
Dere/ en na Ben bolgbe De <©fficiren ban De ^nguifitie/ benfleren geopent Die Du# lange ban b?efe gefloten u*»<n>
De «$ecretariö en alle De refte / om 't boln in ontftcB te BaDDen getoeefi/ uitgefonDert Dat fommige b?ou*
fiouDen. ^e anDere <©eDeputeerDe enïieutenanten toenenjongerd/ Daer met fteenen en tegeJen uit ge*
blebenin Bacc tiaeDïiamcr met Den nieutoen ï^ooft- too?pen BaDDen/ 40 fonDen fp terflonD fcBotelen bol
Officter : toant fijn ©aDer ttoe Dagen te bojen ge|to?? ttoebaft en berberfcBinge en bïeffeben met tojjn/en
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en be befte en mWm €tö oe»fa en anDere boo?* (toont all e beleeftfjeib/geDurenDe 't melft men .
riem met .
febapenbictojie. ma De DfenaertfDiein Degebanfte* bernopen/aig uit De b?ieben tot Dien einöe gefeB?eben/ min&
niffe maren / merftten Dat Bet fo f maer afriep / eu Dat gebleben iet/ en uit Bet bergift 't melft men bp een ge; mmU
De tap&eiD meefter merDe / begonnen fp Ben te onttoa- bangen 5irragonnopsf gebonben Beeft/ en aiöecmeefi
penen en om een goeD Been nomen te fien / mant fp fa* utt eenen brief ban Den Biceropbpfcen felben gebon*
gen öat Bet bolft (jen na De gebanftenifiTe menbe/ roe* Den/ en uit De ronbemnatie ober fuift feit bebonDen/
penbe $ere5/ en begeerDen fijn perfoon te ften: De Boemel Den mifoaDigen 'tfelbeöoo? gratie ban f BabaDienaerg begeerten op Bern Dat Bp Bern boo? 't bolft me Catöacine/en 'tboo?biDDen ban $ere3 bergeben iö
fouDe bertonen/ om 't bolft te bolDoenen te Doen ru- gemo?Den/ na Den melften men eenen anDeren tot 't fel*
ften: BpmepgerDenteenmijle/ uit b?efe baneenigen be feit berfoctjt Beeft/Die ooft g|an 5?ranrifco|Ba)o?int
feOoot/ nocBtantfDeDeBp't einDelöft/ begerenbeDat te bergeeftf Daer toe met grote beloften gefocBt te b2en= ,
men Bern eerft
ftlupltergafgeDaen
Doen fouDe/
ter* gen/ Die ban geltjften gebannen ü> gemojben : DocB beftonDDoo?
Den DeHlieutenant
toeröe/'t melft
entiaöen
binbenDe DatBp opDeniFranfen boDem niet b^pen
Ijcm Dat Bp öocö uit De geban&eniffe gaen toilöc/ mant onberbolgt ftonbe bljjben/ ief^ere3 einöel}jftin€n*
$ere$ öet bolft milDe De Deur opfoeften / |9ere3 meigerbe Dit gelanb getogen / niet jegenftaenöe BP in DeparDoenen
ten* uu ftoutelljft/begetenbe Daer %cu af/maer Daec toaö <8f* ban Den Coninft begrepen ma0.
Soft* tfctec nocö $otartë / en els focBt toecD te nomen / etn* 5^e Coninft ban «§pangien De gelegentbef D Der fa* ©« €w
mire w op
Delijft
Bp 't / en De Cipi er openDe Bern een ftlinftet/ feit
"?lfl öaIÏ
Dit fKaeü
/ refolbeerDeibi<
'Hlrragon bernomen
latm.
rigoreufelnft
Dat DeDe
niemanD
befcöabigt merDe en Bet bolft Baren fte ban
te maften/ BebbenDe
fonDer aenfienDerp?
toom mocijte (lillen / en uitftomenbe met bloten Boof* legtenbpBem folemnelift befmo:en: BebbenDe Dan «n
De tot eentetftenban DanftbaerBeib/ toouDeclunaefï laflgegeben ^onïfilonfo De ©ergatf/ De mclfte bp fe&h
Bp Bern gaen / ftiijt Dat Bp njnen aefem naul(jr ftonbe tijDe ban <©on gjan D'Siufiria *6enerael ban
mu ?/n
on?'
berBaïen: bobenDien maoftjnBooft met blote toape* terpe gemeeft masf/om eenen Steger te licBten Dete paer*
oec
©an
nen bebeftt/ tot een teiften Dat Bern een peDer mfu
en te boete / ban omtrent ioooo. man / en onber 't *,onforf
De Deftftermen/ en Bern ten B«Pfe ban «©on '©f ego De
ÖCT8a^
DerelbanDe
entotBulpba
n DeEigeurjef
€reDia gebjacBt BebbenDe/ fo gingen fp ooft gjan in
©janftröft felbetefenD
: Dit 3£eger merbeop
De Jp:ontieren
ban
3pramifco H8apo?ini berloffen/ maer alfo fp Daec Caflilien gebouDen/ tegen Den 24. éèeptemb?i£/
nocB<©(ficier nocB Cipier bonben/ blaften fp Dege> ompere3al0Dan fonDer fozne te berboeren: maec
«„*,, bannenifieop/ en lieten alle De gebangentfuit/ Dien alfo Defelbe na De berloflïnge ban $cre3 in 9firragon
tSmet felfbenabonDbertroft pere3 uit ^aragoffa met<0il miam ballen/ fo merben Daer terflonD reQuefien ober*
<Mioe Dejjfêefa / met nocB een goeD bjicnb en ttoe %aM* gegeben uit Den name banDe<0eDeputcerDebanBet
jtaefa jen / merDenDe met een groten Boop boir een «manier Coninftrijft en alle De Staten ban Dien / ten einbe De
mSiïm toan ecn mm bergefelfcljapt en uitgeleiD / Die Bern 3Iu(litia/boIgenDeBaerouDep:ibilegien/ De mape*
ontgont met Groot geroep en feggen goeDe reife menfcBten. nen milDe in BanDen nemen / om ' t gemeiD ban ©er»
tem on
J^p reif De negen uuren lange Den tneeft na Cinco ©il-- gasf te meeren / bolgenDe Bet tmeDe recljt / De geneeenen
la$ : en om fefter BeDenften Biel Bp fiil op eenen 2&erg/
oer g
ralibus Privilegiis Arrae;onum : t'nBOUOenDe Datnie* „Kïf*
en bleef alDaer D?ie Dagen/ fonDerDat Bp mater BaD* manbb?e
emt bolft
in 98rragon
mag boeren/
m*w.
De om teD^fnften/ Dan alleen Wijn ttntDie Ijobpgc* mette gemapenb
e BanD
reröt plegen
/ nocB nocB
nie*
toalmeDe genomen BaDDe/ en Die fo lange Dup^De: en manD bangen/ nocB befcBabigen/ nocB niet tm<®*.
fonöer anDertf teetenalg b^ooö. tfiBacBtjeiging BP löftaft bermoeflen / melft
reebt bpbe boojleben Conin*
om mater te foeften/ mant öaegö fifclt ijpoem ber* gen ban mragon/ en bp Den «Tatljolöften Coninft
öojgen : alDaer merb Bp bermittf gt Dat Bern De <©ou; 3&on PBilippuiSDe tmeDe meDe bef mojentó/
Derneur na jaegbe/ Boe mei te magen en bloDelijft alle De felbe bp Den boegen bebefïigt / onber feerfönD*
om De alteratie en moeiten bo?en berfjaelt/ neerDe beflraffingen. <©p melfte regueften (eerflelöft meiBogs
ge*
DerBalben Dooj raeD ban een goeD b?ienb meDerom cecfttelöft op aliejef gelet frjnbe/ en gemaeftt alle acten
binnen ^aragoffa/ B^m alDaer +o. Dagen bp een en'tgeeninrecBtenberfocBtiö/ enfommige bsten*
goeD
berbo?gen BouDenöe/ om'teinDe ban De ftingen alleen fcBulDig opfïen ban Den EanD $■ Bee*
fafte tebjienö
nermacBtem €n Boemel De ©icerop fcBoon re / ooft bemijs? geDaen ten
/ Dat Bet Sleger / 't melft <©on
ban accoo?D liet boo^geben / 't feïbe ma# om te beme= mionfo boerDe / guam tot fcBaDe ban De 3Brragonnoimen ïnaer Pcre5 fcBuiiDe / gelijft bleeft bp eenen gein- fen/en;onDer anDeren Dat Op Bet ftrögö-B«r BaDDe
terctpieerben b?ief ban eenen ginquifiteur/ Die tot Dien Doen aenfeggen / Dat Ben alleief b?p (lonb te plonDeren
einDe-maert-geÏDgaf/BopenDrDoo?arfuïftenDien(ieen en teberK^^^^^
al macBtenDe/ om te bernemen ofDaereenige Bope Deboo?fetDe uitgefp^oftenmerDe: DatDe^ujiitiaof* gentenmocBt mefen: Daegsi te bo?en eer Bet Caftiliaenfe te t^oogHlieftter ban 5Crragon frtjulDig matfomDe «etanbr
a©?aeft-leger binnen &aragoflfa fouDe ftomen/ fo paft* mapeneninrjanDentenemen/enDatBet Coninftröfte i7^,.,
teDefleencotfenenBolen
Bp Bern ban Daer na 'tberbergbe/
gebergte / Uem
aimaermetBPmater
Bern enin BembeBoojbeteruflen/omben intocBtbanBetCa* K '
(iiliaenfe^epr te meeren/ Bier beneben merDDe^u* Sufittta
bjooDgenerenbe: einbelijftguam Bp te gallen/ fijn* («tiagerecBte
lijft berfocBt/ om alg't^ooft ban Bet °1?£?
DeD'eerfie
frontier
Coninftröft
ban
Sflrragon
op te treeften/ ter erecutie ban 't gene ber* fcBta
/DaeronDe
rBielBP
Bern eenige Dagen/ en Daer gaf men Bern b?iebenban
felaert matf : Bp nam 't ooft aen / en pjefenteerDe Bent toa$ Dc
nieu en onbeBoo?ltjft accoo^D/ D002 b^iebeu ban Den millig
en bereib tot De berbullinge ban 't felbe, <€er* t%™lr
heeften ban ^aragoffa/ BouDenbeaen g&onlfêar* (lont begon
BP met Bet Coninftröft alle De bebelenen
tijnDeiaiKu^a: termölenDe faftenalDueiftonDenen ampten ban <©o?logen te noemen en uit te Deelen/ Dfe* Vu
Dattme menfcBenniet melberBolen ftonDen blöben/ men in een recfttfcBapen Bepr gemoonlüft i^te Beb* ™ mft!»
bonben Ijp en <ail be iKefa raebfam te fcBeiDen / alfo Ben/ melfte De peeren en boo^naemfle tfliDDersf aen*
<5« oe bertoog <©ii De jjiöefa na ©^anftröft / en nam een bjief namen, ifêen fonD boben Doo? *t geBele 0(jft / om te
Ka
toan $CCC5 mcoe aen l^abame CatBarine fufiec ban berftonDigen/ 't gunt bp Den gereebte banDegju(ïitie
bp een Bet ürügöbolft
tón sent öcn Coninft ban Bjanftrtjft / om te bepjoeben of Baec befïoten masf. UBen bergabert
en feomt J^oogBeib/öe berbolgbe onDer Baer befcBerminge mil* ban ^aragoffa en uit De jnrif Dictie ban Dien/ een ^9l ■* ■)
met tan
ü?te, tie nemen : ftrtjgenbe Daer na aDbertentie Datmen fpn goeDen Boop bolr uit De ^tab, |Ben Baeiü De blaggen
ben
^ ere; tn perfoon berbolgDe / bertoog tfnacbta Den 24. i^obem* ban &. gtete boo^t / 1 melft De blagge
ban 't Conin&&?anR* bn$/ mettme mannen na ©^anftrrjft/ en guamte
rnn
masef
/
ingeflelt
/
bemaert
en
uitgebeelt
boo?
etfno» pao /
Daer Bp <t5ii De m^a binb/ met antmoojbe ban geljj&e obertreDinge, «©e ^oog.KicBter toog feerDier*
fïa*
nity fn» IKaDame CatBarine/Die Bern onDer Bare befebermin. telöft enin (TacBoo^Den uitj§aragoffa/ met alle Bet
ftetbte ge nam/ metb?pBeiD
ban fijne Religie. <£n bpBaer bolft Datmen ftonDe berfamelen/ met alle De peeren
temt» geftomen fijnDe / Beeft fp
Bern feer mei ontBaelt/ en ge* enDen<CD0lDomDieteDierplaetfe maren: maerai*
l V. Deel.
fff 3
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fo m ttoe dagen bè Hoofden y aren Comnfc ontfiende bet Coninbnjb/ of bergadetïnge der bier staten ban
allcnflicn^ toecDd?open/ d'een ötcc d'ander daer/ 9drragon. 3£e l^oog-ütecfjter om dat bp ereruteerde/
't toelbbpdeleden enfoldaten gebolgt toerde/ fodat 't gunt fijn ©ierftbare/ de opperfïe toaracbrige/ en Ia Ma
Jjet licDaein toatf fonöcc Dooft / fonder armen / en liep gereebtlijfee ïïeebter ftjndebanditConinfirijb/ ber*
een tcOec fvjng toeegg/ toaer mede Ijct ganfeb ber* blaerde. €nopdat mentoete boeditgefebiede: alg
öe : fjettoelbenietbjeemttoas?/ alfofpge* de gjuflitia/ uit den getooonlijben Keed ban fijn ioag
toccberraden
^-t ^5r * fïcott
31ante
ragonfe
nocg ais
toaren / doo? toclc oogdtenaerg ban ©ierfebaer guam / toerde BP ban een particulier Ca^ mc^t,:
steger %m <^omnft/ cnmeefi doo? een gjnguifiteur bo?en
^lonfode©erga0$*njg0
ge* ban
^tj*u'
bangen/banton
en ban die
plaetfe ging öP ten ïjupfe bolb/
ban <©on
%x»
bcciot«t. ^actt/ detoelbe den Conïnb fcl}?iftelijb berblaer- pitein
de/ boebeel bolr bet Coninbrijbbèrgaberdeenront- SUlonfode ©ergasf/ die met ïtemat/ en bemondert wn
oin «^araoojfa öp een baööe/ tegen Bet Cafïiliaenfe maei fniettegentfaenöebP diendacb fïerben foude ) JSJau
%cQit : noemende de Capiteinen / ^oof den en <©fft- niet anderg toe fp?ab: alg dat bp foude gaen ten flup*
tieten die 'tConinbrijb geboden ïjadde/ en ried dat fe ban gian de €o?ella$ / toelb bupjS met nocb andere
fijne naajeffeit den MiijQ öaejl aenbangen foude / eer gefïelt toag tot een gebanbenifïe (nier tegenfïacnde
üe SCrragonife ai ijaer marot dan <8o?ioge bp een bre* dat in SCrragon geen particuliere gebanbeniffe macb
gen/ defen raed en onderrtebtinge beeft den i§paen- toefen ) boo? den genen die fp fouden gaen bangen :
fen fóoninn fcec aengenaem getoeefï/ en (jp fcöjeef toefende bet felbe een geoutoelijfee fabe/ toant alssje^
berfebeiden gefutberde bieden aen de Gedeputeer- mand fpn b?ood dood fiaet / toat fa! dan 't mes? doen i
den aen
/ de <0emeen0mannen / aen den ^ertogeban ©oo?toaer men toil fcggenin plaetfe ban morseftin
Billalgermofa/ aenden<©?abe ban ^[ronda en an- olla( de dOOd tuinde pot) morseftin prandio, (dat
dere peeren en Stioders?. Ban gelijben dede ook <Don tjS/ de dOOd 10 in de maeïtÖd ) Of de la vida , una comi3ilonfo de ©ergajS / dat ïjet Cafïiliacnfe Eeger / tot da,dati0: 'tleben oleet/ boo? fpijsö men eet. (Ser
geen ander einde firebte dan om na fö;anhrij» te geftelder plaetfe genomen fönde/ namen fp Ijemter*
trecben/ datypopbaerrecljten/ b?pbeden / nocb op Üond ban daen / en onder toegen ouamen bem mson^
nichen en andere ban dat gefelfcftap tegen/ die op Oem
geendinb
dat
tot
acbterdeei
ban
dien
of
ban
't
felbe
ïiijb moebt toefen/ niet docOt aen te reebten/ dato? (ionden toacljten/ en blommen op fijn boetfe / om bem
meer Sürragong gefinttoasv atë alle andere/ en dat aen fijn dood te fjclpen ; een fabe die noit geften i$] dat
bem <6od üoo? fuljc beljoede: na toelfte b?ieben bP den 23iec btbader ban den gejufltceerden / de dood
monfa binnen ^aragoffa guam/ bangende en fpannende ban den patiënt eerder toeet / dan f)p felbe : alg fp nu
te ©cc» de gene Die öP met fijn gefuifeerde b?ieben bedrogen bp bem cjuamen/ bootfebapten fpbem datbp mofl
sa^omtDadde/daernaoob 2lldbocatcn/ §p?ocureur£ en «0e? fterben: toaeropde ^uftitta/ doö? natup^ltjfee be*
%tmtn meen)$mannenfelf0toarennietb?p/ennocbbeeltDet* I toeginge feide/ bo^ dat^ toieissde ïïïecbter ban dat
tn*<fnninh
bonniffe* toaer
opfp bem anttooojden/
flnfVtinn?ln>rt / deConinö
hia^rnnfn
«©ara» tltfjër de gedeputeerden b^nbetCOninbrijb en <5ee^ I hnnntfifc.»
soffa/ en jteiijben/ onder detoelbe een goed Canonfb ellendig- felfjS: op 't toel&bP repliceerde/ feggende datfp bem
£ucSt- IpQ^amte fterben /ooh toer dender b?outoen geban- de Sententie fouden tonen : fUlr toerde gedaen / en fp
toonden bem fommige regulen met de$f €omnjc eigen
cecst. ' gen / bier na bangtmen oob Hlieutcnanten / fteilcnde band aen ^on Sülonfo de ©erga^ gcfcD?eben / toelber
diegenein<afficien en Staten/ die tot fuirbp'tConinbrjjb onbeguaem geacöt en gecondemneert toaren inljoudalduö luide:
getoeefi/ om feer getoicbtigeoo?faben/ (Irecbende
©ntfangende defen/ fnït gp 5[an de ïa $u*a/ f '"***.
't felbe tot guetfinge bandejs Coninjr autoriteit/ en j^oog üeebter ban Sürragon bangen/ endatibfm* ^il
tot dele grote tnconbenienten/ alfo ijaer berbiefinge merss fo rafcD toeet ban fijn dood / ais ban fön geban- ïa ^uft
tegen reebtenijs/ be^albendatfe inBabpl fijn/ toant geniffe: gbpfult bem terflont bet booft doen feorten/ iJjL.
de gene die tot luitenanten mogen uitgebojen too?* en laet den uitroep aldttë Inpden : Dat is de luaitie die S |u?
öen / bebo?en uit bet getal ban dien te toefen / die bpde den Conink onfen Heere defen Ridder geniet te doen, fiftta
bergaderinge ban de Staten opgctoo?pen en goed ge- als eenen verrader , en tïamenroeper desRijx , en om ^ *&
feent fjjn/ en fa doo? afïibigijeid of affettinge enige ban dat hy den Standaert tegens fijnen Conink opgeheven geg^cif
ïjc luitenanten ontb?aben / fo beeft de 3Ju(titiemacbt heeft: hygebiet dat hem 'c hooft gekort worde, en „
ïi?ieperfonen te noemen/ endeConinb een ban dien fijn goederen geconfifqueert , en fijn Cafteelen en huy- „
tcbiefen: men confifgueert oob goederen/ tegenjSde fen ter neder geworpen : diefülx doet, die fulx betaelt, „
p?ibile,gie ban Sfirragon/ niet alleen ban mané/ maer endefenbjieftoagban niemand ais bandenConinb „
oob b?outoen / daecenboben fjjnder beïe ban alle ^ta- ondertebent.
ten manuen en b?outoen gebluebt / en üit ïjaer goede3©aer uit men ftenbanden bedroefden (taet ban
ren geraebt/ en onder anderen eenen luitenant/ en een Coninbrp / alö de Hlandgf-Deeren alfulben ampt
datuitb?eefe der (iraföeid ende0 uitgelaten ontoe* op bun nemen/ datfp 't trtoedbonm.g met epgender
bersf. 25oben al toerde ^on gian de la ^uja / 3a> band fcb?ijben. hebbende nu den armen berflagen
ftitia ban mrragon gebangen/ en toaj$dit onrecöt- bidder dit bonniffe gelefen / fo feide bp / fioe dat i nie*
beerdige bonniffe aen bem ter erecutie gefïelt feer mant ftnn mijn föecbter toefen nocb mp ter dood ber*
deet lub / te toeten dat men Dem bet booft öo?te / met torjfen / a\$ bolle ©ergaderf ngen/ïtoninn en Somnft^
een fcijandelijben naemen uitroep diemen oberb^ni rijft / en ^ feide nocb bo?der : ,§o belp mp <5od / die
dede / ban dat bP ^en berrader / en een bergaerder desS Standaert i$ ban öutg afgetoebcn en gcbo?duurt /
bolr/ cnde^Coninbrijrtoa^ ^uirdat alledefege- en openbaerlüben Betoaert tzt fodanige toerben : laet*
bangemffen/ ter dood Mengingen / en berjantngen men den Standaert etrfl berbieden/ datt menden
ban de 43edeputeerden/<0emeen.ömannen/^ertogen/
<0?aben / peeren / Ridderen / <èee(lelijBcn en ban fo genen ïraftijt di?fe geb?uibt : de^m'et tegenftaende
in
en niemand
'tfebabot/
naer fagen
boo?t
bem alis
Uele andere perfonen/ nergems andere om fijn ge= boerden
der &tad fptoifl
fp bem
boo?tbalen
ter dood /
.toeeft / dan om dat fp de gerecbtelpe refolutien en ge- toiede gene toasf/ diedaer foude fierben/ tot datfp
boden ban Ijaer opperfie recljterg / fijn geftoo?faem den uitroep boeiden/ en dat bet pampier'ttoeïn m
getoee|i / of nebben totllen fijn. <©e 3lldboraten/ #?o- beraadt fybte i op bet ^cbabot gelefen toerde / en
tureursf om datfe geraden bebben / datmen de toape- fcaec toerde andere geen befcbuldiginge nocö ont*
nen tegen bet b?eemde fórtjgeüiepr/ bolgender bcnlie^ febuïdiginge gedaen dan berfiaeld \$i en foo toerö
der p?tbilegten / moebt en beboozde te nemen. ^ege> bemöet booft afgeffagen. 5^e €recutte toass de bela*
deputeerden om dat fp ban plicbt.s toegen eu't gene fp fiinge: boetoeï niemand bolgende de reebten en toet* .
gebouden en fcbuldig toaren/bet berfoeb der requeflen tenban'iConinbrp ban Sllrragon/ endeeerfie in*
boo?d?oegen / detoelbe ben doo? de tngefetenen de$f ftelfingeban 't felbe ampt / fijn Secbter op aerden / nt
jüijjc boo?ged?agen toerden, ^e ïuptenanten cm tijblijfee faben moebt toefen / aï.S Conf nb en ^ontnödatfp oordeelden na-de toetten en reenten deg Co^ rijb : 't toelft fijn 3Land bergadertngen gerecfjtelpen
ninbnjc/al0 toefende Uetbter^ die op der aerden geen berfamelt / en boe toel niemand / bolgende 't 45odde*
lijbe reebt / ban <©od ingeflelt / en ondetfiouöen in de
ïïeeDteraf 6wwn/ in 't gene berbaeldiö' kanalleen
ober^
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obéctreöfngc W eerfïen menfcDes* / geoo?Deelt of ber*
toefen macD too?Den fonDec befcDulDfginge en ont*
fcljuiDfginge : maer t)tet té Det föecöt en §u(ifttc ter
DooDbertoefen/ engereebt getoojben/ fonDec eenige
b'efcöulDiginge
te Doen of beranttooo?Dinge aen te ne*
men.
3£cn 19.gacobJFranfj
SCugufïi i?p Doe
u tétertöD
t'n DeneenIgage
gefto*
meneenen
jongman
toefenöe / toten$ ©aDee jpranS föepnerf5 ^euttoaec*
ber
banaen ^obetoelfte
ban jonkman
^ollanb fomtrent
n Den J^age%• inmaenDen
't^utt*
cntjctnoonbe/
tebojenuit <§pangicn genomen toas?/ ne&bcnbein
êSpangten geDient en getooontbp een «föebeof&u*
fterling ban 3F>on ^tego De €reDia / Daer ban top bo*
ren berljaelD DebbenDat SBmonto ©ere? bpbe <0e*
meente até Dp uit De ginguifttie toag berloft/geb?acDt
toagtenDupfe ban^on^tego De <£rebia/ <*3?abe
ban 5f uenteief in SBctagon (tot Diftinctie ban Den <©?a*
beban Jpuenteg in <©allitien / Die Dier te ïanDege*
toeefï té. ) $« befen boojnoemben üacob JFcanf3.
toerftlaerbe DatDP binnen ^aragoffa getoeefitoag/
en alöaer 1 7. Doof Den ban <6?aben en ïltDDeren op
(lanen baboe fien ftaen / toelfte ter oo?fafte ban Dat fg>
Dare p'tbtlegien / tegeng De$ Coninr ban ^pangicnö
abfolute macDt DaDDen toillen boo^ftaen / en $ere5 in
fijnrecDt DanöDouben/ alDaer gefet fijn: Det eerfte
Dooft feibe DP fïonD Duiten De poo?te Die men na 2Sar*
eelona
gaet/ Deen €reDfa/
té 't Dooft onDee
getoeeft
ban Dooft
Den boo?n.
3^on 3Nego
toiens
in een
marberenjteengefc&eben ftonbtoteeutoige fcDanD*

bleft ban fijn geflacBte : Efta es la Cabeca de Don Diego de Eredia Conté de Fuente in Arragon, que fac
eor tada por averfido traidor del Rey, fa Sennor , ii todos fas bience confifcados, Dat té: Dit té Det fJOOft

banton ^iegobe <£rebia <©?abeban 3puente£in
Arragon/ 't toelftafgeljoutoen té om Dat W getoeefi
té een berraber ban D en üoninft fijnen Heere / fpnDe
alle fijne goeDeren geconfifgueert: feiDenocDDatDet
Ijooft ban De gjnjïma met 1 3. anDere binnen De^taD
böo? De poo?t ban De Cancelacie (lonDen / met Dierge*
ipe;©tttafel
marber grote
onber goeDDefD
't Dooft banen DemilDigDeiD
gufiitia.
té DebangenaDe/
&e0$f oninr ban <§pangien / Die Dp Die ban Arragon
betoefeivfieeft/ boo?DatfeDarcgere(Dtig8eiD enp^t^
btiegienmet retfjten 5[u(iitie boo?geflaen DabDen/
öfèbefen jfêitDtei €ptfingec foDobg té ïobenDe/ en
on)Saenp?ijfenDeom fulne genaDe/ goeDigBeiD en mtl*
,) Digfj^DDesef ConinjtmeDete becfoenenen te betneij'
gen/ genoegfaem berfenett. «5ab DegoeDe De inge?
fetene ban De ^eöetlanDen en De Staten Der felber aiiS
boo?flanDcrö ban De tecfjten en pjtbiiegien Der %at\;
Den boo? fulne genaDe / goeDOeiD en De JSpaenfe mtl*
DigbetD / Die fp alle met ftaer ïeben / filoeD / goeb / bal*
linnfcljap en bedien ban De p?ibilegien en gerec&tig;
DeDen Der 3tanDen fouDen moeten betalen / até De ar*
me Sfirragonnopfen bebben moeten ipen en betalen
boo? bare getroutoigbeiD/ en toat genaDe en goeD*
nèt'D
foube Dotb
ban Den genen
Die
De giuftïtie
felf$ tefobertoacfiten
fcöanDelijn enfijnottgiboo?D
Doet /om*
biengen en bermoo?Den / tegen aHe rechten en p^ibile*
gien.
r$ toillen toeDer&eren tot Del^eDerlanDfefaben/
GW\L\
ban $aflau
Den boo?*
bon
leben:De3P?ince|BanritiU3S
iare bèbonben D^öo^nDé/
Dat ïjn/inopbrengen
ban De confenten en De fcöaerfigbeiö ban'tgelD bele
SS?/ öerötnDeringe geDaenfiaDDe tn fijne cxploicten / geeft
tfraban boo? fjcm genomen DaeromDe f^obmtien ban fijn
tönöau* ^joubernement te befoenen/ opfjaer HanDDagen/
ïïïf *" öe ^eltoe te ^^ttianen tot goebe liberale en beerDige
omtrtbutien/ té-Dertialben uit Den^age naer atrecüt
gereid attaaer öpDen j. 5Feb?uarp ntenbfltfttflmet
fijn bpD^öftcnDeboln na miDDag totfaéngenomen toy
mfnnalDaer terflon^ bp D^ni genomen De <6ecom*
mitteerDe ban De Staten en ban De ^teotn '^SlanD^
banatrecöt/ al#*otbergabcrt toe^hotopbe rene*
nihgen ban De Domeinen banatretïjt/ DaerDoeaD*
mtnifiraticbört DabÖe"ï©«. Willem ban Hlamf toeer*

De / fijn €rcellcntie toellenomenbe j jt^m bén abonD
ontfing fijn €rcel(» coppe ban een tyief ban De peeren
JSaben ban ^tate aen De peeren Staten ban H*
tretöt gefcf)?eberr/ inbouDenDe Datfe geen f toarigljeiD
toilöen manen gare baenDeien ban 130 Doof öen / te
bcrflernen tot 1 50 Doof Den / ten langtf en balf 3!p2il
gereet te moeten fijn / en Dat in minDennge ban Dare
confenten : De0 anDeren Daegjsf fjeeft fun €rcell. De
l$eere 3Jacob ban €gmont l|eere ban öcnenburg en
SoDan jpauli Die meDe gecommitteert toaren ban
toegen DegecommitteerDe öabenban De Staten ban
I|oUanD/ fenere p?opofitien te Doen/ inöebergaDe*
ringeDer Staten ban ötrecDt gcfonöcn/ altoaer fp
Dare b?ieben ban treDentie obergelebcrt Debbcnbe/
Dare p?opofitien geDaenDebben/ Die Degecommit*
teerDe ï^aDen en De boo?f3 <0eDeputeerDen feer toaren
beDanbenDe ban Dare goeDe affectie en fojgbulDig*
DeiD / en feiDen op Det eerfte poinct Dat fu |©c. f lo?i*
^eermael al gefonDen DaDDen in De bergaDeringe
ban De Staten »©enerael / met bolnomen lafl/ en ooft
bebelbat DP DenluiDen foube laten toeten/ fo Daeft
alffer enige ban De anDere $?obimien aengebomen
to aren / op Datfe Dan nocD enige neffenjs Dem fenDen
fouDen. <©p Det ttoeDe poinct Dat fp luiDen toel in be*
Denben geDaD DaDDen/Dat De beroberDe plaetfen grote
befettingebeDoeföen/ enbatfp Daerna ooft Den con^
fent geDjagen DaDDen / en Dare <©eDeputeeröe toel ge*
refolbeert bomen fouDen/ Doclj DaDDen in Daer con*
fent gefiipuleert Dat Die ban «0elDerlanD en <©ber~
Hffel fouöcn berDoogt too?Den / en op 't lefïe na gele*
gentDeiDDerfelbe.
€nbelangenbe Dagene ujn<£rcellentte gep?oponeert en De öaDen ban ^§tate ge*
fcD^eben DaDDen/ beroerenbe De berfterfeinge ban De
baenbeté / toaren fp feer toel genegen / Dan lieten Den
beDunben Dat Det gualjjbfouDe bp berfter&inge ballen /maer beter bplicDtinge ban nieutoe baenbeté/
DocDfp DaDDen alle DeCapiteinen Daer befefmbeh/
om Den 't felbe boo? te DouDen en te berpaen / of fp Den
toilben fiern
maben / en Den baenDeté tot 1 50. Doof*
Denberfierben: fp DaDDen tot ttoe Diberfereifenem*
gep?opooflen met De Capiteinen gefiaD/ enbp Den
Capiteinen boo?gefïagen fünbe/ Dat Det W Den Capf*
teinen gualijb fouDe bonnen te toege geb?acDt toerben/
obermitg feer bele om pafpoo^t of berlof gefeomen
toaren/ DatfpDeCapitepnen bp acte DaDDen moe*
ten berbieDen geen pafpoo?ten jemanb te geben : Deer
op Den geanttooo?D toerDe/ Dat bp licDtinne ban De
nieutoe baenDeté/ beeloon al pafpoo?ten fouDen be*
geren / Die men gualtjft fouDe bonnen toeigerén/ ober*
mitsf men Dan meer officieren fouDe moeten Debüen^
en beel al onber Dejtel ban Den te berbeteren / en om tot
officieren te too?Den geemplojeert / pafpoo?t fouDen
begeren / ooft Dat De nientoe iicDtingc meer ftofïen fou*
De / ten regarDe ban De nieutoe <0fficieren/Dan De ber*
(lerfeinge: DeCapiteinen gefp?o&enDebbenbe/ fou*
Den De peeren ïiaDenban ^tateban alleg aDberte*
ren.^aer na geeft fijn €rcellentie Die ban Ober-^ffel &ön
Doen berfcD?DDen tegen Den 1 1 5Feb?uarjj tot%c* SS
benter/ altoaer fön^rcellentie mebeféeraengeDou* ©i«DenDeeft om toilltgltjft en beerDigljjft te contribueren/ »
en ooft tot berfierftinge ban 't boetbolft/ onber Den re*
pertitie/enlicDtinge
ban een Compagnie ruiteren:
Die ban &tool namen op Det ïicDten ban een Compa*
gnie ruiteren rappo?t/ en fouDen De bergaDeringe tot
^ebenter fo lange continueren/ en DaDDen belooft aen
fijn Cjccell. anttooojDe te laten toeten.
©anDaer téfön €rcellentie met fijn gebolg niet ^m^
fonber grote moeiten obermité Den guaDen bofen toeg Sü?fn
ban De 25etutoe/ Doo? I|upfen Den iz. apeb^arptot mè%
geftomen/ altoaer fijne €rcell. metb?ie ï>enan&.
ISimmege
baenDeien n bo?gersS
fecflelfjft ingeDaelt tjs/ en toaren
DaegjS te bo?enb?ieben Den 6. feb?uarp binnen <%>wfr
fe(röfcD?ebenna<©?oeningen geintercipieert / onDer
anDeren meefl al inDouDenDe / Datmen grote moeiten
geDaD DaDDe / om o?D?e op Daren fïaet te fielten/ maer
Dat Det niet alDaer ftonDe gefcftieöen / en Datmen Daer*
om|n ^pangien DaDDe gefdnüen/ en Dat ©erDugo
Wf *

felbet
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«Sutflic
ïuffcöen
me ban
«©eiber*
; jnö en
ssom»
tnd-

Het Negenentwintichfte Boek.
1592,
fcRur baer toef BaDbe begeren te ceifen / ban DatBP 1 <£rcellentie/ rapporteerDen/ bat fönCrcellemie Baer
öaec toe geen oorlof naDDe bonnen ftrijgen / ooft Dat Bp toefegginge geDaen BaDDen / Die Uan 25ommei Door
regens ben tijD niet üzoeg genoeg toeperom fouDe Beu- Bern te totlien befcljeiben/ en met toeDoen Uan De l§ee*
ben mogen toefen/ Dat BpDe falie terijertenfouDe ne* ren Cantfelaer Daer Ijeenen onDerricBten / Datfe fou*
men/ enfotjp felDer fcijreef met Dom en genoegfame Den toillen Uerftaen tot Die uuDinmaei Ucrfocljte re
mtbbclen Daer foaöc nonnen fecourecen / Dan begeerbe Ductie aen'tipurfienDom/ en 't gene fijn €rcellentie
telneten of men ijemooB fouDe accepteren/ Datmen met lieniuiDen fouDe ge&anbclt Bebben /fouDe |)p De
befig toas om Bet Doin tot $ups/ 2$ern en meet piaet* Sanöfcljap Doen Derftenbigcn/om DerDers te Doen Dat
fen te ucl)ten/ tot recours Dan doeningen/ en Dat beBoorltj&fp: miDDeler tijDbegeerDeBP/ Datmen tot
Jdecöugo «SouDerneur uan CSelDerlanD gemaent anDere faften fouDe boortgaen. <©e Jgeere Uan Hiencn*
toas / etnbclyö fo uermaent De <©?ane uan JlBanf Uelt Uurgen gioDan fpauii «BeDeputeerDe Uan toegen Die
Dat fp Baer fouDen beneerftigen fjaren Dertooruen Uan i&olianu / uermaenDen Die Uan ïöommci Dat fp in
roem uan getroutoigljeib / niet te Uerliefen / macr Dat Bare inftructic belafi toaren BenluiDenaen te Dienen/
ter contrarie uan Ijaer getuigt mocljte toorDen / Dat fp Dat fp tiet gemeen befte onöerïjet DcrelDanafTociatie
tot ben einoe in Des Coninr geBoorfaemBeiD gebieDen niet fouDen toiüen UerljinDeren / en Dat fp ais geafloci*
eerDe ofte ais <d5elDerlanD beBoorDen te contribueren /
toaren.
de 3&aeropfpuoo;anttooo?De gaDen/ Dat fp Ben in
De
Beeft
Dag
't contribueren Uan ijarc quote niet fouDen acBterbou*
D€n 18. 3febrnarp/toefenbe3&ingS
i^eere Cantfelaer HLeoninuS inprefentie uan fijn Den/ en Dat fp met De iftaben uan ^>tatetierdragge=
«Êrccll. en De peeren «öeDeputeecDe uanDe JproDintia; macht BaDDen/ en ober Ijare bandenen Bare beeften
len 0aDe / Die uan De lanbfcBap boorgeBouDen/ Den contribuerenDe toaren/ ennocB teujeDen toaren ae»
gepaffeerDen en tegen tooorDigen fiaec uan <0elDer* Den «©ntfanger <©enerael Baercjuote op te brengen/
lauD/en toat tot Dorder rebr es uan Dien/ enomtoij* maec nietonDer DieDanCSelDerlanD/ Die nufcBenett
Der te nomen to t De Dorige r ufte / tranguilliteit en toel* ^n nieutoe maniere Uan «geringe op te ftellen / Die fp
Itanö uan noöe fp / toijtiuftig uoor ogen gefielt / en tot nkt goeD UonDen / $c. €n na Ueie tooorDen oUer en
De middelen Daer toe ftrec&enDe/DoomemclijH tot goeD* njeberotier fcBefDenfp metful&e anttooorDe/ Datfe Ben
toillig en fpoeDig confenteeren tot contributie / geijjö tn De contributien fo Boopten te cjupten / Datfe De <®e*
bp andere nabuurlanDen gefcöieDe/ UermanenDe / en necaliteit contentement Doen fouDen. <©aer naber*/IJAl É*
üp Den Griffier Uan Den i$oDeUoo?gelefenfijnöe/ De fïonDenfpluiDenDatDieUan 3öommelen(€ielanDer#(1*M *'
ttooznaemfie fiucnen en articulen Daer op De tegen* genen lafl in De UergaDeringe geopenbaert BaDDen/
tooojDtge ïanDDag Dienen fal. 3&aer na fo is De Dan om teBo?en enrappojt te nemen. &&n €rcell.
ilaebs-Beère ^ebaitiaen Sofen met b^ieUen Uan ere- niet Cantfelaer en ftaben BebbenDe Die Uan 35ommeI
Dentie Uan De l^eere aaDen uan «State binnen geftaen/ uoo? Ben ontboDen / en gecompareert fünDe / DeDe fön
cnnaUoo^efingeDerfeluer/BeeftBpDieUanDe^anD- j<ercellentie en Cantfelaer enföaDen Ben befte om Dte
fcljap uerftlaringe geDaen UanljetDeUoir engoeDtoil* uan Söommel te inDucercn totDeUerfocBtereDuctiete
ligBeiD Der i^abuur-^oUintien/ tenDienfle UanDe uMlen Uerftaen/ Daer fön Uele grote Debatten oUer en
HlanDen in'tgemein/ en fonDerlinge tot affiftentie toeDeroUer geDaen/ omgegaen/ DocBDie Uan25om*
Detf f urftenDoms <©elre en <*5?aeffcDap$ EutpBen / mei DeDen Uer&laringe genen laft te Beuben / Baer Dien
öaer in fp begeren te continueren/ UerfoenenDe Doo? aengaenDe topDerln te laten Dan op Den laetften
Dien Dat Die Uan ^elDerlanD bp tegentooo?Dige ton* 3lanDDaggefcBieDtoas/ DanDatfpnietteminBaecjJ
/uncture Baer <£. oon beBoo^lönen toilDen euertueren/ j ^taDS contingent in De contributie Die men tegen*
enBaerfelfStoeibaertmet UerBoginge Uan Bare miD* ; tooojDigramenmocBtetoilDenopenaennemen/ öe*
Delen Uan contributie ter Bertcn nemen en betio?Deren/ BouDelöff Dat Bet beleiDDer feluerniet fout» fïaenbp
Uoo^geuenDe Dat Die uan «aelDerianD bp p?oUiftc en cr^ Die Uan «SciDerlauD / Dan bp tonfent Der peeren ^ta»
trao?Dinari$Uafttoi(Dentetoege béngen en tot Bare ten <6enerael/ of gelp DefelUe fouDen belieuen te Dif^
Uetalinge nemen D^ie of ten minftenttoeCompagnien poneren/ ert Dat De afgefanten fouDen toiüen Doen
paerDen Htanciers/ elft Uan 100 Boofoen/ Diefou* pjojecteren enbp gefcfoffte ftellen eenfge articulen/
ben mogen bcïtleeD toerden met €>fftctet:ïi uit Der oaer op fpluiDen/ na Dat Diebp fün €rcell. fouDen geEanDfcöap/ en betaelt ter maenDe uan +8 Dagen. Uifiteertfün/metDieuanDerEanDfcBap/ naDerfon?
<ap Defe SanDDag të Uoo? eerft Uan toegen De contrt* Den mogen acco?Deren / Daer Uan fjj>aen Baer ptf net*
Uutie Uele te Doen getoeeft / met Die uan ©ommel / De* palen fouDen Doen rappojt.
toele UernlaerDen Dat fp Baer BielDen ais geaffocieecDe j
uan^ollanD/enDatDerBalUen'tfeluepoinctBenlui?rrvcen %u 5peb«?uar[j/rón Deneer Uan öenenburcj m\uai
DenmetenconcerneerDe: Daer op De cjuartieren Uan -L^engoBan^auli/gecommitteertUanDe^ecom^JluHani»
öe SanDfcöap fuftineerDen'tfelUe
te toefen
mitteerDe fiaDen Uan De Staten Uan IgoUanD en JgJ11
uanrjuaDerconfeguentie
en uan groteeenfane
pjejuDitte/
en ; ^efi-B^teflanD/nauerfoenUanauDientie/tnDeUe^
aetwu»
Bcbben eenige geDeputeert om Defe fane te communi* gaDeringe gefiomen / en na recommanDatie uan B«w ««rtien
cecen met fijn Crcell. ais .StaDBouDer / en met Cant* principalen en oDergeUmge Uan Bare b?ieUen Uan ere* 258*
felaer enÉaDen/ en te Uerfocnen Dat fijn €rcell. bp Dentie /Bebben fp in effect UoorgeDragen/ DatDieUan Mmt,
interpofitie Uan fijn autoriteit fouDe geitenen DeUoor* De anDere ^rouintien Debomfte uanDieUan<0elDep
ficninge te Doen / DaermeDe De^taD Uan bommel lanD toacBten / UerfoebenDe Daerom fpoeDige refolutie
en Baren aennleef DatelpnaenBetifurftenDom <©el* op Bet gepsoponeerDe. €en ttoeDen Datmen goeDe or ^
DeronDerBet j^immeegfe cjuartier toeDerom mocBt Dre toilDe ftellen op Bet punct Uan De contributie fo o?*
too?Den genoegt/ conform Den laetften tot 98ernBem Dinaris ais ertraor Dinaris / ten platten lanDe en in Ds
geftouDenen SanDDags affcljeiD/ en toerDen Bier toe &teDen/aengeffenmenonerDe 10 uaenDelenfolba?
geDeputeert <Dirft Uan 25?afiel toe Der %ce/ en De 25ur* ten fouDe moeten Bebben tot befettinge Uan De plaetfen
UoorieDen Corner bp fijn Crcell. ingenomen: en om
gemeefier ^enrin ^toartftamelin't^immeegfe/ De Daer
toe tetoiiiiger te toefen/ Datmen in beDen&fng?
feeere uan 5^o?t/ enCoufün Uan öc^el in't^nu ftellen fou / Des UerleDen jaerS gepaffeerDe Uictorieuft •
PBenfe/ enCarel Uan3CemBem en Der HanD-rente*
meefter oöelöcr in 't SSernBemfe rjuartier / Die meDe eppiotctcn / en Dat Die nottj tegen Den aeuftaenDen tp
Doorbragen fouDen/ Dat Bet gepretenDeerDe accoorD UoorBanDen fijn / meeft ftjn ftrecnenDe tot uoorDeel Uan
temporeel fp/ en Die Uan 23ommelniet en erimeerDe Die uan <3eiDerlanD. ^jtemDat De particulire Itcco^
Uan De contributie Uan «SelDerlanD: macr Uan De tenen anDere impofien bp eenige fteDen ingeftelD en
gurif Dictie uan Cantfelaer en «aDen en Die UanDe aenflagen/ fouDen mogen numen tot profijt Uan De
ïteöenhamer/ breeDer blijftenDe bp Des gemelten Cieneraliteit.
^c fjonucren in ^ommeler en €pelretoeerDen W
SanDDacgs
reces
/
't
toeln
be
05eDeputeerDe
met
Baer
nemen en fijn Crcellentie op uieuto fouDen Doen Uoor nlaegDen Benfeerop Defen 3lanDS-Dag / om Dat men
lefen. ;&c<&eDeputeerDe toeDer genomen fijnbe Uan fün niet toilDe Bebben/ Datfe onDer contributie uan Den
bpanD
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©pano fouöen mojen fitten / en fepoen in&ien fute niet jöocn
(menen e» ftaess
te Boen nopen
/ aan oaer
ïtiam
Djie Cngelfe
baenDelen/
ais ©eer/
/ Datfe alfoan niet fouDen non niemant cm /Dan
mogen gefcljtcben
fouDe
nen contribueren.
CliffoitenaHDiep/ en DaDDe 3ön€rfcllenttealleenlifi
menicfite ban b?oob meDe genomen / om oft nooD toa<©e©aenD2'agecban&luperberfocbt batmen Dem
toel
noen
DP
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onDer toegen De folDaten te Doen Dtflcibuêeren / De
re
fjouDen/
gececommanbeerttoilbe
boo?
Dienfï
Den
op
Dte
DaDDe
Dem
80. SluptecS onber
D?ie Ocngeife Compagnien ontfingen 900. ponDen
toacljten / en ais Dem bermaent toerbe Dat fuift gefel? b?ooDeti4^o. ponDennaes/De 5SeDerlanDfcfjeCom*
feftap te feer toas geDebautöeert/ fepöc fip Dat De pagnienom DatmenDebib;esijenno?t/ quamenom
moettoitlicDftcal upoen ©panbobergelopen toaren. geen bibies : De eerfïe tijDinge Die men te 25«Da Ree*
ge/ toaer Dat Defen tocDt ban 3ün €rcellentf e fouDe toen
nteutoe
29.
fen / ontfing men ban &arreb2ötoers uw Ijet lanD ban
Den
of
D€n 19. februarpoubeflül /
De
Debben
/
Xupö/ alSDat3ijn €rellentietoas getogen boo? b^
(tijl / alfo Det een frfj2icftel gjaer toas
nuartieren Dare refolutien op alles ingebjacDt / en Peer/ tot grote Kop/ en boojts na fBaéfïnf l)t / ja mim
boo2rsgebeputeect De gene bte tn De Staten «Benerad/ DetüDinöeliepeerft/DocD meec upt gifTinge Dan upt jaaau»
ïlaeb ban &tate en HlDmiralitept/fottDen befoigneren/ fefeere toetenfefjap Daer bp te ftonnen feggen / en toilöen j«^2
nb aen om De Dat Det fe&cr m^ Dat 3tjn <ercellentte DectoaertS toas S<H9
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te mogen te toege béngen / om bele confufïe tn De Dat
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fp faelgeerben
D002 Den
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naeeadbenfoube/ en Daer toerDe oob
l bintie te béngen tot een beerDige refolutie en confent
om <©eer trupDenberge te blocneren / Docfi 3U" ^Xttl
nS/fö«e pjopof me geDaen
Doen/
r pioniecS niet feonDe banDe banbe contributie en anDerfi
fufiineecDe Dat bp fonDemen
fouDen toeberom W
on/en
fouDe Die genoecfi
hebbenDe/ namen fprapp
DaecooaefepttoecDe/
Det
anDeren Den anDeren Romen/ Dit Dup2De lange /fulr Dat
Spcn Da r omtrent in Der fiaefi bp DteDeneerjf
alle
ten/ alberDein»pliep/ eecbatDeconfcntenban / en De
mofle
Sn/ Docb?ijn€cc.fepDn eDP
De
röomfie ©ereenicöDefijobintien obergebjacljt toaren
en Daer ban iberfkert toefe /en, meop!3öbann toeDe
f&oocfificaten fommige nocfi al met ïimitatien en eonD"ten.
toilDe tip Daec b?eeDcr op letten
gefteert
^ün €rcellentie toeberom tn J^olianDebt/
toarenoon b^bwlt Dattet 3ön €rellentie op Den ge,
om
gema
Heeft mentecflont p?eparattebelegeren : Docfj
e/
;nnD
.
^upt
.oo.
nocb
Daeft
r
mette
n
hcege
en
e/
"wb
muti t liacr becaecningein / De b?outoen en Daer te bei* te treeften / en &teentoijft te
fTto
emge
bmate ftaöDcn (p nacr 3ünttoerpen gefcfitfet. fijn eer toPbanbebelegeringebanDelen/ fullen topeberij
a^
en len.
rDcbDeolfe
anbere faften noeij tuffeDen ttjDen gcicfitee
tpaeDte
i* m»*t ^"öe
lSST'
mrboetbolh en omtrent 70, toagenS /
en/ ban
opgcb?acDt DaDD
Smtrentlegge
^ Daer
Sn
m
*^
t feomnft ban ©janftrnft DaDDe ftouaen feer ©an te
Da
te
Dat
tUbolltnDe»olB
^S
^e
tn goeDer o?D?e / toaren
be toaé feec feftoon
n af fjebben gemaeRt. ^©e i^ontnR toas te®0$v
ft rft om ren 4000. fo te paccDe m boetbolB / onDer nieft bermae
bed flerfter ban bolft Dan DP opt getoeefl DaDDe/ gjun
I
m
'*tf
/
er
^erfe
l
mm
S SSSaV
e ban ««g»
menigtbefiw*
groteten/
Degtmen
bobcn
/
ÖaDDe
m
PbpDe
SantD
beiinM
nfeKc
enfra
/
lDel/
w^J
anfenU
Den-Pr
re/ 9&2eDe»be/<BnW/ïanMMlt/ «an
^cfe/ pc Dem gefonDen ban De ^uptfe©02ften/ onDer Den ^
t/ ®"JÖ/ ocfi
Hper/ ^oenebel
mnngaerben/ ama
ban
elfe a«*
ban Jejng
Die&*tffe
bc ieerebanf met ioo. en Daer toen enbc
aenftolt/
ban
iffiaen
€D
S
jaei
\l
tt
De
»
en
/
öu
en
€<fw
ban
/
onDer ben èrabe
eS»/ Appelman
tftf
/
&Sa
IWge
entey *t
Jentm$$^
eouwntuc ban %m m* felUe ?&£&££& Jtate
be ttoee
toaren-ieljDc
en
genom
bpoift
n
ban
De
©eceen
f^*
.
baenDe
30,n
upt
meDe met 50 Carabnns en 50
3W «welïwrte fiaDDe f auliboojn. bebolcn bjooD te ninötoegefonDen Dabben/ onDer Det bdept banbe
•
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Het Negenentwintigfte Boek.
43?abe PDiüWart jaaffau / toefende tien baendelen geconbopeert ban 500. paerben / onder Det beleid
,$ederlandfe/ en t(en baendelen «^cïjotfe folDaten / en ban^onCarlotfColomna/ na $eberlanDbertroft* 1592,
baboe ben ftcwin&ftet beleg ban fiouaenfotoelacn* eentö/ omftcD tegaen boegen bpfjjn Regiment bat
geleit/ batmen oordeelde bat bet felbe fo goebftoop al aen 't martijden toa$ na ©?iefland toe / befe föup*
nietfoude ontfet tooien/ ban Det Eeger banden teren ontmoeteben tn Daer toeberfteeren een Com* <&m
(Fbin) geua*/ als* $arü0 gedaen toa.es/ niet tegenftaende pagnieSflrquebnflergtepaerDeban benComnft / De; comw
fiet felbe oor feerfterfttoas*/ toantbeDalben be jrran toelneopftontfcDapgereben toaj*/ Die fp in route ge* 8"'e
fconberben
fo toaren ooïube | (lagen Debben/ eenige DooDt bltjbenbe en eenige ge* JJ"JJ
5Po?ten onderHertog
De DulpebanDieIfêapne/
bepaui*
" gefonöen Dabde
"
bangen nemende/ men bernam ban Den bat De $jo* contn»
onder Det tommanbement ban 3£on iprancifto ninft gerefolbeert toatf {jet
leger ban De Sligeurj* te <n*l«l
<§P2ondato Hertoge ban JiBonte iBartiano / Des*
bomen befoeften/ enbatfjp totbien einDe alreDeatie SS*'
$aÜ!*nebe/(rerft 6000. &Wt(et$/ 1000, Italia- 5Ün 3HDel op ontboben DaDDe en betoiifinge geDaen Dat
nen en omtrent 1000 paerDen/ in feer goebe o?D?e/ Dp toilbe (lag leberen/ ban boe aen marcDeerDe Dp
Wat feertoel getoapent/ en toel geoefenbe folDaten. v©e boojti* in fïag-o?b?c / fenbenbe altoos* eenige boo? uit
bolft oe Hertog ban Pacma/ fiadbe in oefen tocDt Op Dem om öontfefjap te beroemen / De hertog DaDDe tpDinge
itertog benf&tnce föepnutio fijnen foon/ Den ffêarguigdel genregen bat De Ifconinu alleen na ïjem toe guam met
ban
4.000. rui teren fonDer boetbolft/ met begeerte om De
J&arma ©afto Capitein banbefiulterpeban IBilanen/met
bpfitm 10 Cdellutden abonturiertf / toet getoapent en te ruiterie ban be Èfgeurj* eenig affront te Doen / fo tip
fjaDfcr paerDe/ en bele anDere gjtaliaenfe üiDDeren / Die DieftonDeantreffen/ afgefcDeiDenban öet boetboln t
ben Hertog bolgben/ gelijft al* toaren iBarco po DocD ben hertog geloofde fulr niet/ en fond toeDer*

flaginge
ban
partna
en%U
Qtm$

üenom
Stauaen
tt ont»
fttten.

be
J^ince ban Ctaerrierp/
&afolo / 3Preberico
^ptnola/
eutoe ftontfcDapperg
uit met lafl Dem marrbeeralle ogenbe *§aboj'a
<6?abe ©incentio
en anDere:
ban \ om
bliftnftjjDinge
te fenDen / baerentuffeben
^parigiaerben bolgDenben ^ertog/ DeJ&ince ban \ De 8po?Dentuj& metbetgeljeele leger om geen occa*
ailfcoli/De Colonellen ©on «Diegopimentcl/ <©on fiere geben ban DatbaneentefcDeiDen/ Docfj be&O'
SOlonfo Hu^ou / en <Don ^ancljo De ftepba / en ©on tunft toog Dem tegen met een fcfioon leger / ban ruite»
BoD?igo i^igno en Hlajo/ Die öem oob'tboo?ïeDen ren enfolbaten/ toant ben5prancoifenK!Deimenen=
jaer gebolgt ftabben/ in öet ontfet ban $arij0/ en bebat meneenen (lag flaeu foube/ Qtiamenbanal* ^c6eC,
ban^on^iegoD'fJbarra/bctoelftelatenDeD'anDer ; len 3öben bp ben öoning aengelopen: Daer bielen mmtm»
öffairen baren/ toilDe firtjbp oefen toeïjt laten bin= eenige fcöermutfelen metbetf Coninr boo^totfjt / bie f""f*
ben
folDaet/
te geben
ober jetentoaterbegebenöabDen/
t^ftban
ieeDeneeni*
J5?nw
9I3* omalj*bceenraden
uit tenietminDer
boeren met om
fijn raeb
perfoon
i^et f)en
ge febabe
moften retireren/ eenige
De nare conti*
Regiment banton Houjji* De ©elafco/ Uiaö feer acBterlatenbe: Dit gaf oo?faeb Dat De jSpaenfe Den £"ö«
berminDertbanbolb/ Doo^ongemab enbouDe/Daer hertog ban fdarma befcDulDigben/ a\$ Dat hp a(j* w^lïg
fp feer nualijfc tegen moeïjten/ ty mocfjten in ailcj* Doe fjjn gelufe berfuimDe/ Doo? Dien \)p be ruiterpe
rfamen fiern toefen ober be 20000. man/ b?abe ban DeXigeuré geen berlof bjilde geben om op den
folöaten / Dct paerdebolb/ baer onber gerebent be Coning aen te ballen/ alfo Dp eeneimpjeffïe Dabde/
25enben ban <©^donnatien / Die bp Jjem toaren / baer bat ben Uomnft tegen fulbenb?aben leger niet guam
cberrommanbeerbe be pointe ban Cöimap derft o* fonder boetboln / maer bat bp befelbe op fün boo?^
ber 3000. €nbet jpranfe paerbebolb beliepen ober beelbedebtDielt/ geljjb Dem 00b boo? feber geban>
syoo. man/ toefenöe een ban De b?aeffte 3leger0/ gen Capitein gefeit ttoaj*: bjatter af fpbe ^§paenfe
öie in bien tpe gefien fijn. <De 5^elö-|Baerfciialb enfrancc fcD?öberj* contrarieren gier tn ben anbe;
•Öencraï bande jprance ttiaö mgn Sfeer ban 000 ren/ toant be ^paenfe fcft?nbtn/ bat in Dien De
«e: ïBonjö De la iKotte/ die gemaentb)a$ ^3?abc l, hertog ban $ar ma ficfj alftier fo gerefolbeert getoont
ban €berbenue/ b)a0 <0enerael banbe autillerpe/ j ïjabbe/ al^ t anderen tijden/ DP foube Datmaeleen
en commanbeerbe ober 't boetboln ban [jet &paenfe einbe Debben gemaebt ban be <@o?loge / en de 5praniegeralsS baer ©elt-HSaerfclialbgenerael/ DeCom* rotfe ft^ijberj* feggen bat De üoninn fienDe Dat $ar?
miflTati!* <©enerael 3o?ge25aflo rommanDeerde o- ma geen (lag kbilbe ieberen / gaf Dp een goeb getal ~
ber De ruiterpe.
ban be <CDelen ronfent om te mogen bertrecnen / %ttm
ben Hertog ban $arma nam baernabej$taD|leuf- tian
D€t\ Hertog fcfieidc ben 19. gianuarp banSian^ j Cbafleelin/ en baer na 00b Det Cafteel bp berD?ag/ jpg»
d?ecOij/ en na Dat Dpeemge Dagen te 45nifeenla |en liet baer tot «©ouberueur 5^on <©onfaio franco &,$.
3Pere (toelfte i§tadt Dem ingegeben toaö) fiiï gele^ 1 b'tipala/ baer na toog Det leger na ftue/ DierDeeft a&aftei
gen Dabde/ guam Dp eintlelpb den leflen gianuarp in : Dp fpn öranb bolh/ bat Dp feer beet Dabde/ uitbe JJM.
'tHeger/ 't toeln bindende bp^ele/ isfDpgaeniege^ omleggende <0arnifoenen bertoiffelt/ Det flo?f feer 5.
ren in De ,§taD / Dier begonbemenin fnnen öaeDte tnftjn leger ban ben bloetloop/en Daer fio?ben niet ^pbeU,
Difcoureren/ Doe men ftouaen beguamelürt foube 1 alleen bele arme folöaten / maer 00b eenige <®ffitie* wmut
Bonnen ontfetten/ toaerop berfcöeiden opinien toa* renen€delen/ onDertuffcDen DeeftDP Democraflïge *****
ren/ en onDerDun <0?abe£arelban |Baniefbelt(De piaetfen en gracDten omtrent 011e Doen bullen met 8Wf*
toelbe
ben Hertog tot -baer toe bcrgefclfcljapt
mutfaerden
/ en t'isaen
be
be/,toeDerfterenmo(lna|^eDerlanD/
om fijnHebben-,
©aDer |bele
muuren
gebomen enom tabftebofTcben
Die te bebtimmen:
maer Die
<©?abe peter €rn(l ban HOanobelt te afftfieren al.es , banber^êtaDDebben eenffuifegeopent/enbaerboo?
luitenant ban fijnen ©aber in De fafeen ban ber | Dettoater mbetSanb gelaten/ toaer boo? be mut*
Oorloge ) biaren ban geboelen / bat men met Det leger faerben en tabfteboffcfien toeg D?eb*n / èn berb^onbett
moft treeften op Hab?e De <©?ate (een (lab ban De %U bele ban be beleggers : fp Dabben 00b een out öabe*
gue/ baerDerebiere De ^eine inEee balt) en ban lijn ingenomen/ ban Die baniStte Debbenfe Daerooö
baer De rebiere optoaert.tf treeften aen be recDter-Danb toeDerombjomebjb afgeflagen/ en-aW Parmaban
opCaudebeft toe/ om Det nodige boib enbjftocDttn be belegeringe aftoog/ bielen Die ban $ue in fijnen *
ftouaen te b?engen/ baer Den Hertog niet feer tegen Dlnbcrtogten (loegenDaer eenige ban booD/ feregen
toa0: andere en particulier lijft De punecban^fto- eenige gebangené en eenen reDelpen buit.
ipen 5^on ©iego d'^barra mette^paenfeColonelj*/
[jielbenbet boo?een Difreputatie Dat men met foeen D€ Hertoge ban parma met ben pnnte ï5e^ mittv
maclitig steger eenigen anDeren toecftfouDe treeften/
nutio fijnen (bon / toeberom ber;* bolft berfamelt tos ban
ban Die Denaefle toast na den fóoninb ban ©?anft- Debbenbe/ ij* ben 17. SdpuIisJtoeberom oberbere? ^^5?*
rijft /De faften aen allen fijden oberleggenbe/ Deeft biere^Somme getogen/ boo? De ondiepte Die berebie* mrïK
Det Eeger feftere Dagen ftille gelegen te ^onbarnu/ remaeftttuflcDen Crotopen ^t.©ailerp/ en Dat op «wrte
bertoacbtenöe berfterftingebanbolb uitbebpleggen* eentfbbe/ toant Dp berftond Dat Die ban fiouaen feer ^SS^
be gamifoenen / en ouantitcit ban p^obifie ban bib?té benaut toaren/ en Dat ©illar^ Dabde laten luiden fo nactou'
enamonitic/ ban toaec ©on ssionfo Oe penbofa/ DP niet omfet toerde binnen fe# bagen/ bat Dp de a«tor.
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen,
,§tabt foube moeten obergeben/ Bier toaren bele ftoa- ben Bet <©arnifoen bemoeb berliefenbe beginnen té
rigBeben/ toant be ^toitferg boo? be grootc fïerfte parlementeren/en 3(jn üc$ anberen baeg0 baer uit ge? , 4IauÖ£<
biconberljnntoagmuptineerbenen toilben bertrec> togen/ met Baer getoeer en bagagie / en baer 3ijn tot Den w
Hen/ ben hertog Babbe bele moepten met Ben/ en garmfoen binnen getogen bjie Compagnten3©alen/ toaöau
genoecB te boen bat BPfe baer toe bifponeerbe/ om eet en be ^paenfe/ nan 't Regiment ban 3^on %quü$ be jjJJJJJ
©alafco/ban b^n Capitein mntonio Caballero be % - mtn.
fulcben
t'n
begeben
te
niet
Bern
en
/
bolgen
te
Eeger
bara/
bentoelfien Bét goubernement banbe plaetfe
mme
occafte. ^e l^ectoge ban $arma oberbe^o
3ijnbe/Bae|teftcbfeer entoocB tuffcBen 3tjn toagenen beboleni^f/ altoaer binnen gebonben toert een g?oté
mei bertoaert flrar naer douanen toe. <©e€onin& quantiteptban noren enanberepjobificn/ alüaerge»
toatf te bier njb naer douanen toe. ©e ComnH toagf fcïjtftt tot onberfjoub ban be$ öoninjc Eeger / ban
te bier ttjb naec diepen getoogen/ om €marum Ca- 't toel&e een groot beel tot föouanert geujacijt tö.
- .*,
flum/ biebootelicb branb toag te Defoeben/ maer fjo* ISaulir Babbemen ben%woge binnen Caubebefe Jjwgj
renbebe bomde ban ©armametfulben Baeft/ Beeft ( baer BP binnen gebomen toast om 3i)n gefontbeit te ®mb,
Bem terdont na Bet Eeger geboecBt/ en 3ijn bolbin beregen ) be berbemael berbonben/ al$J fp baer be tp- w b? w
be belegering bcrre en toijt berfp?ept lagen bp ben an* bingeïiregenbat beföoninbmetfönen^belberjïerbt ™JJfcbt«'
beren gerubt ben io. 3Cp?il / en boo? alle bingen boer* in aller blijt en naerdigBeit aen quam marineren met getbruöc
"Bet een grote menigte ban paerbebolft en boetbolït/geno- jwmt na
25oltoerb/ en>en 3ün
<©erbafö©oltoerb
beBp Bet gefcBut
fe ban ban
£. &.45erbafü
firijgljefboi
men uit be naefie^Kbenen «©arnifoenen/ beBalben gÏÏJ"JJJ
ferijgsbolb uit ^. ^ebert boo?dabtaf / baer na notB Bet uitBeemf«/ fo batmen feibe bat BP bp fitB fiab*
maeöte BP boo? ^inte CatBartne 25lobBup£ een be meer bon .7000. paerben en 15000. boetbolb /befè
fïart>02beninge. ^e ^ertoge ban $arma toast in tijbinge Beeft merftelöbe ftoaermoebigBeib beroo?*
groten ttoijff el/ toant niet tegendaenbe Bp menicB* faebt in ben hertog/ boo? bienBpfatBbattet Bern on«
te ban ïïupters om bontfcBap Babbe gefonben / bon mogelijk toa$J felfjai in perfoon baer bp te toefen / gelijfe
Bp ban 't boomemen ban ben ftoninb niet bernemem Bp altijb te bo?en gebaen Babbe/en ftlaegbe bat Bem nu
't toelft een groot bebenben gaf/ beroo?fa&ettbefn't gefontBeiö ontb?an / ten tijbe Bp bie meed ban boen
Steger ban ©arma grootefufpitien/öat be|&onin& Babbe / toant Bet Bem onmogelijk toaö Bet l&m te re«
ficB totten ftacft berepbe/ maer ben fóoninhfijnge* gieren ofte paerbe te (Ipgen: Bierom Beeft BPö^ojbif
fcButenamonitiegefalbeert fteböenbe/ bont geraet* neert/ batalle be$ l^oninr ban ^pangien brijg^bol^
Confnfi faem gefteet te bertrecfien na pont bel SBrcBe / geben* ben p?ince fpnen ^oon geBoo?famen foube aljs fyn
brecttt
be ben ^rtoa ban 25ulïion/ We bp bo?t$s tot een eigen perfoon/nf et fonber groote jaloufie ban ben J^er^
Öcc He*
togban|Baine/ betoelbebieeere toel boo? firn eigen
oec ÖOOi iBaerfcbalw ban ©?anbrijb gemaebt Baboe / bebel/
Öou>
bat Bl> in t aftcebften ben laetflen Boop foube boeren / perfoon begeert Babbe / al£ Bebbenbe titul ban Huite*
toaen op,
tenant banbe brooneban ©ianftrnït/ maerljp Beeft
Bp
toelb
't
/
paerben
800.
notB
toe
baer
Bem
gebenbe
ooft met alle neerfligBept en gantfcö gelucfeelijbnae Bet gebiffimulcert boo? fijne boo?firt)tigBeit/ men o?*
guam. 3£>en, Slbmtcael ©tllar£ berfeberbe terdont bonneerbe be plaetfe om Bet Eeger te berfeberen/toant
ben l&ertoge ban pirma boo? bpfticB paerben bte BP parma Bebbenbe beel fiebbolb bacBt geen fiacB te
totBemjfonb/bat be^onin» geBeel opgeb?oben/en toagen/ en betroube ooft be frantopfen niet bolbome?
Igö / baerom Bp Bet Eeger focBt toel te retrenrtjeren /
na Pont be Hartje getogen toa&
toant be leger- plaetfe ban W ban beEigue lag cp
<Dcn ^ectoge ban ©arma en be&paenfe toaren eenen
feer beguamen oo?t / (en IkIk op be felbe plaetfe
ban opinie ben Coninb te bolgen / om Bern te ftaen of
eenitfi boojbeel af te nemen / betofjle BP fnn fBöel niet een jfo?t maben / baer op ^k Balbe bartoutoen geïett
bierben/ tot berfeberinge ber felber plaetfe: ^e Ho*
/
toajef
't bol»
ban
ftoafede
't
op
nu
ÜP
uaööe/en
Bem
fip
Bier tetfen toa$ ben hertog ban SBaine/betoelbe boo? ninb quam met fijne troupen bad aen / en legerbe ficf)
be(l oojbeelbe öat men be &tabt ban ftouaen toel omtrent toatminberban een franfe mijl ban Bet Ee=
feoo2fien en becderfien foube/ en be<§tebe ban Cau* ger ban be Eigeurs* / be ttoee eerjle bagen gefcljieben^
öeöeïtop be fiibfere^aine/ gelegen op be paffagfe ber eenigefrtjermutfelen/ toaer toebe eêpaenfe niet
banbe 2ceBaben ^able be <©?ace / toejenbe met toegelaten toerben eenige uitballen te boen / maer alboo?raet ban pjobianbe en amonitte toel boo?fien/fou- ieenlöb be 5pranfe bie men niet in Bouben bonbe. <©en
befienin te nemen /baer met men hk ban fiouaen berben bag fmo?gen>' focBten fp Bet leger ber EigeurS
booten feonbe/ anberiStoareBetgefcBapen bat niet tenaberen/
iagenbe eenlgboetbolb tot op be plaetfe
alleen bte ban «ouaen/ maerfplupben felfsef/ Baefl baer op Bet 5Fo?t lag / en om febere Beggen te getoin*
groot gebjeöbanbictualiefoubenbeöomen/ befeopi* nen / 't toelb Ben belet toerbe / boo? Bet bliegenbe fgua"
nictoerbegebolcBt»
bun ban baer foen / met
b?on ban be Eigeurg/ 't toeib baer
na fagmen/ batbe
eenige fcBabe. 3©einiguren
iöninbopb?ab/omeenbeterEege£plaetfetebiefen/
©e m> Tï<£n ** 3Hp?ili(l £eger onbec «Caubebeu--gefio^
• • oo? bp öecEigeures Eegergeen fjalbe
.-»
—
UM-—
„«M.
uu„
trecbinbeb
en
be
batfe
toa0
/
,
bellonben
batfe
eer^e
't
en
ban U men/
toaarma
imii/
ielegert ,§cBepen W be aibiere betoaerbén / W 30. in getale mijle fpatie tuflfcBen bn\K latenbe / Bier Babbe Dp tod
itfauDc toaren/ &002 bet gefcBut beben bertrecben/ en bit toer* een guaben flaet mogen ontfangen / ten toare batmen
iefi.
be boo? ben ^eere be la Jfêotte/ <0enerael ban be 2Hr ben tpt be?guift Babbe met te beraetfiagen eene periai=
tillerpe fonber ftoaricbept befcbiöt / onbertuffcBen be leufe en bnna onmogelgbe maniere ban regeren/maec
hertog ban #armatoillenbe beficBtigen toaer men notBtanjS noottoenbig in be refolutie bie BP genomen
be artelerpe bed planten foube/ bergefelfcBapt metten Babbe ban Bet Eeger te (lellen in be Banben ban fijnen
e niet Babp?ince fijnen &oon / en met bele anbere / i$ BP boo? &oon / bieng jonge jaren fulben experientf
mettec
gfonb
^©ei^erto
toerbe.
be
en
bereifcBt
Bier
benal^
upt gcreben met p?opo?tio forten fngenieur
batmen
Capitepnen pegnuela / en ^iego be Cfcobar / oube Baefl ben €apitein €fcobar / ontbiebenbe
/
aeiiballen
foube
l^oninb
ben
eenige
ban
t
beben
Binbertog
ben
binnen
ban
tik
/
folbaten
en erbaren
blep^
etfotoaiS/ bat(gelijbmenfepbe) in
,2, ) febeuten op Benlupben/eene ber toelber trefte ben «fer* bpalbienB
rinengt met bagagie: be Hertog
oa0/enbe
neo?b?et
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Vervolg van de Nederkndfche Oorlogen,
i&tbtcre be fijne genabert / innemenbe een feer flerBe
en beefteben Steger-plaetfe/ omcingeltmetftrutoel*
len/geIö&erboo?gaens?inbat£anb3ijn / öat geftee*
Ie guartiertoas? omringt met een natup?Iijfte bellin*
gefeerbiep en b?eet/ betoelfte ftomenbebartbefïin*
fterbanbt ban be 3leger-plaetfe / en latenbe boo?en
een ftleine alarm-plaetfe/ bie be felbe en be recfjter jij*
be geneel beate / tot batfe berfamelöe met eene moer*
afaebtige befte/ betoelfte ban baer boo?«? tot be Ui*
biecetoeftreeftenbe/ Betgeöeele Steger genoegfaem
febeen te berfefteren. 5©e gefteele Kufterpe ban be %U
geurs? logeerbe in be bellinge / om batfe ficö feer ber*
nunbert en berftoaftt bonb : ben Commiffari^ gene*
rael ooft boob ft^anft 3önbe aen be pefïe/ en be paerben
uitgemergelt bbo? ben geftabigen acbeit en geb?eft ban
boeragie/enfeftermoeplö&e regens? bie iy bagenlang
bielen. 5^en U*oninft toaief geenfinisf beftommert ober
bcfe beranberinge ban quartier/ Wï\tt steger ber
%iqmt$ gebaen babben / latenbe ficö bafïebjft boo?*
fiaen/ bat be noob bun be felbe in banöen b?engen fou*
be / gelöft ooft fonber ttoijffel foube gefcljiet3ön/ ten
fcoarabet<0obfulrnieten belieföe/ en bat boo? bejs
©acma boo?ficbtigöeit 't felbe gere*
ban gel»o?ben.
öieect toaer
mHertogen
sDe UcOte ^uiterpe iiggenbe i,n be boo?noembe
bcllinge/fjebbenbeacbtec baer be 3&uitfcbe ruitere eii
bemannen ban toapenen/ bé utterfle Compagnien/
't toeift bjaren nic ban be ^paenfe ïanciersf / met be
Compagnie 3ürguebufie«s te paerbe ban ^uan be
Contrerajï/ toarentoat afgefebeibenbanbeanbere/
en ontöeftte baer 3ijbe / en ftoetoel 3&iego be Ubila
Calöeron / <©on ^Hlon30 be %ttma en ^on Carolos
Coloma ('t toeift alle be Capitef nen toaren lik ficö W
alle be compagnien bonben) bp HBong bela|Botte
acnïjielben/ bat öpeenigboetbolftfenben foube/ om
bat quartier /'t toeift fófeeropbenaenfloot Iacb/ te
beeften : rtocljtantf boicljbcn baer op niet / fo ter oo?fa*
Ite ban be grote confufie toaer mebe Bet ïeger gere*
neect toerbe/ tecoo?fafte banbe guetfüreban ben
^cetoge / alss óm bat men acBte bat bat Quartier
qualiftbefcDermtftonbe toerben,- Wit toelfie oo?faften
geo?öonneert toasi/ bat men ficö gefïabeliftboubc
foube met be bagagie gepaftt / en op pegelgft alarm
tkt gemaefit toerbe/figbatelift begeben na be alarm
plaetfe / en bat be Compagnien baer elcr be plaetfen
fouben nemen / tk Baer in be felbe geaffigneert tóa*
ren / Bet toasS fuift toeberbattet niet op ijtelt ban re*
aenen/ toaer boo? be toegen foogeflelt toaren/ bat
Bet onmogelift toaiS be toageng bp be refle ban be
bagagie te b?engen/ bm batfe eenen fefteren Beubéï
moeden opbaren / betoelfte met bat toeber onge*
bjutnelöft toa^. i©e Coninft guam bit, alles? te toe*
ten / boo? mibbel ban fijne ^piong / en befïoot be af^
fjefcöeiben Compagnien/en betoelfte bloot lagen boo?
bat pecijftel / een affront te boen.

biepen tóecb / begon 23icon fo bcele boïcr afó BP non*
beboo?fefterBeggenteboen paffeeren/ en bebaga*
Oie ben pas? af te fnijben / ttit maeftte een grote b?efe /
fobattcr Dele om uit Betperüftel te nomen/ De blucbt
namen /en om een goct bcenftomen fagen/ Hucatf
ffêartini Co?net ban be Compagnie bte 3&on SMonfo
be lïlenbofa geftab Babbe / toert gefeboten en lietet ie?
ben/ en be Co?net toertje geferegen/ fpfiregenom*
trent xo toagens? met bagagie/namen 006 eenige treftpaerben/ enbeleftuiter-paerben/ baer bleben om*
trentbtjftig^pangiaerben/ baer onber ooft beCa*
pttetn^ecnanbo ©enero/ bieficötoattepbecicB to*
nenbe om p?ü0te beljalen/ begeben Babbe buiten feftec
öicljt boenen/ boo?fcösten toerbe. Cinteiift Beeft
ficö 55iron teenemael geretireert / fonber tiat Bet
bliegenoe Cfguab?on ban Camillo Capi3uca ott bol*
fiomelift aen quami toant fo Uk aengeftomen toa*
ren als? f£ beBoo?be/ ©icon/ W ficB tebermetellft
begeben Babbe in eene plaetfe baer men Bern licbtehB
foube öebben Bonnen befcljabigen/ foube in groot pe*
rjjftelgetoeeft Bebben / maer beb?eefe en ono?benfngè
toas? groot in bet £eger ban be Siigeurs?/ boo? be fielt*
te ban ben l&ertog ban |&arma lik ftranft lacB / ban
frjneontfangenguetfure/ enBetbebbeBouben moe*
fïe. '©e ^ertoge ban Sfêepne 006 boo? een oub geb?e&/
bat BP een toijle niet feer geacöt öabbe/nu 006 niet toel
te paffe 3Ö«be / be jonge $?ince ban J&acma fiepnu*
tius? Babbe bp Bet ftnjgSbolft fulfien aenfien met al*
3ön ©aber / en be # rancopfen acBten Bern niet/ fo bat
Bet in bet Steger ban bejS Coninft* bpanben feet
gualtft fiont / en alle fatten onojbentllft boojt»
gingen.
nbe &tft jtówjj*
alïese berftae
ban #arma
Dtfnt
é ban ffêapne
metÉerto
ben g«iertog
raeb gebouben jfJJ
toat fp boen fouben in befe periculeufe gelegentljeit/en to9«i
bonben boo? 't befte en caebfaemfte/ bet ftrögsüioiftban ,
te berfefte
n toel
/en, - douane
te b?engen
ober be^epri
t foube* fnat™u
,
en
bate met
be meefle
flflte
Uk
mogelif
ne om
..._,.„....
..ren/
toefen / op bat be Coninft / bie Bet licBteltft foube fton* m %»
nen beletten / niet foubé getoaer too?ben / xm toert be g*gg
fafte met toeinfge gecommuntceért/ gemerftt bat bie „e te ,
aileenlift be* tomit.
Bope ban fulfie refolutie toel uit te boeren raeb
fcefloten
ben
albuss
blpben/
fiont in Bet fetreet
3önbe/ toerbe befielt bat binnen ffouanen in albec
Baefteen fiilte eenige b?uggen gemaeftt toerben/ en
aen beiben 3öben besï <©eberjS eenige fcöantfen of bol*
toerben/ bie met eenigbolft befet toerben/ om bert
Coninft te berBinberen/ mimW beoberbaert toil*
be beletten : habien nu alles? baerbig toas? / toerben be
H9ep aengeb?acBt / en 't geluftte fö
ft?uggens?
al eerz% be Coninft fulcr getoaer toerbe / be
/ bat ben
toel
Hertogen ban $arma en IBepne met Bet gefcöut/
munitie /meefle Kuiterpeen 5000 eSolbaten al ober
Bettóater geftomen toaren. *©e Coninft fonb eentg
bolftenmufguettierssomeenicöbeletteboen/ en m
' « ^T
up « *»*
u?ugge ar te roerpen/ mawynw
e late/ b'toelft
b?uggeaftetoerpen/ maerbettoaiSt
be^oninft merftenbe/ fcD^teBpboo?©on( >m WXar*
in
tBe eenigbolft/ en beguamen eenige toeinige
een 3&o?p geftomen toaren / en in eene ïjerfte / lik be
eenige
25oerengefïecBt Babben /blucbten/ baer bantoerbe
n/
fï
notabele boobgeflagen/ en eenige geguet
Cer^
ifco
të getoee
boben
to
onber bie
l*
0"
» fl ^on,. ,5pranc
■ , ^ w

gfmo^*
pnrterbaagfmo?*
izmtP toefenbe ben %z ptnrterb
k€n i8»p
DCn
Capiteinen/ francif*
bïlpaenf
X foSn
to b'<efpaba
3Lfeutenant
bane ^on Carolos? / met 30
uitgelefen ^olbateny omftontfcöap te nemen/ be*
toelftetetienupcenop ben bacïj toeber fteerbe / mebe
b?engenbe 1 4. 5Franfe gebangens? / en abnö^ / ban bat
begrote troepen Suiterpe guamen aen martöeren/
Boe bat BetlanbbanCaur bei^ibierebe jSepne na*
ber ftomt/ Boe Bet al firommer loopt/ en groter Beu*
^e ^ertoge ban parma Baefle ftcö / b?efenbe bat m m,
beien fo?meert / latenbe een genoegfame plaetsf baer be^órtïnft becs? bolft fenben foube/ om 3ü« moebe ros ba»
en tuffeben beiben / lanr betoelfte toel een groten Boop en afgematte ftrtjgefluiben te oberballen / en quam tn Jg"
boirbeöefttelift Ban aenftomen /geiijft boemaels? ge* ttoeé bagen bpbe 25?ugge Cleobalbi/ bie btc ban &e yni,
febietis?.
©arijsfonlanr tebo?en afgeb?ant Babben/ om bat*cuien
be
als?
ifytt toas? omtrent ben mibben ban ben batö
fe ban Bet <0uarnifoen ban <$t, ^enös? / niet befeba* Jj« [j
Boninft ficö bertortenbe met3ijn geBeeleïeger aen bicötfoube toerben/ bocö baer toerbe in alberbaeft Jft8^
be fpitfe ban fjet £eger öcr Hligeurs?/ be ^ertog ban eenfcöip-b?ugge obergemaeftt/ baer Bet 6rpg0bol& ie aegr?
«EMronmet koo Curaffier0 op bet quartier banbe obergeboert toerbe / en alfo otttguam BP geBeel Bet g^ft
«uiterpe ber ïigeurs? aengetroc&en të/ en fónber ban
el en be ftoarigljeib baer in bP tfg u bo?en umv'
groot peröftftabbe.
befelbegeboo2tofgefiente3ön befelbein fïacbo?b?e gebonben
ge*
geftelt beeft /en boo? be p?incipaelfte abenue tk op B*t ,^en eerflen nacbt al£ bet bolft ober be «ibjerr
«Spaenfe (©uartier aenguam i$ aengeftomen / en alle troeften en bp ben anberen geftomen toaren / ***&*
be 5francoifen ficb bp een geboegt Bebbenbe / in eenen tog ban f arma en bc ^erteg ban »pne be Boof oen
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©?anft*
röü
neemt
Cauüe*
beft toe*
öerom

in.
(Fol. ij)
©e
ïgerta*
gen ban
ï>uma
embelife
berttcfi
uit

I

Het Ne^genentwintichfte Boek.
ban 't S>Qtt te famen geroepen Be&öenbe/ toecbc gc^ IUSarta<©erritö DocBterban55eneflepn/ öcDtctbol*
fianucitintoatfojme menilïouaen laten moefïe/op genbe Baren tejïamente/ in 35ugufto 15 84. in Butoe*
Dat De &ontnB ficU Daer ban oeen meeftcr manen fou* lÖhebergabertmeteenen^iiBfijnban^obe / een
tie/ met getoelb of met intelligentie/De meefte bonben rijft jonhman / maer \y^ be feibc ober be feben jaren in
goeb bat Den hertog ban Jlfêapne baer in trecnen fou* ijutoelin geleeft Bebbenbe/ fonber ftinbeien te brtjgen/
be / Daer DP obermitë fpne inbifpofftie / toel toe geftnt Beeft fp Baer geBouben man berïaten/en een anber ge^
toa$.
trout / 't toeln alfo fp niet bermocöt te boen / Beeft fp
<©cn ^ectoö ban parma beBaclbe öp allen erbaren baer toe berfocBt confent ban ben ^obe ban ^ollanb/
59*
Boe
en
berftregen/
encinbelijnnaeenigepioceburen
Defcn feer pericu*
ban macBtfgcn
"groten lof/
ten eenen
ferijgtfobérf
bpanb/ toel
fulfeen
aenftenban
lofen aftocBt/ten
bit een particuliere fafte 10/ nocBtan.ö obermttjJ
in [jet obertrecfeen ban een fo grote ribt ere/ Boe toel Bet Bet een fa&e i$/W men niet beel Beeft geBoo#/cn baer
fommige ben name ban blucoten gaben/ en anöere ban men op toagentf en tn fcBuiren geBeej Rolland
bannoottoenbigBeib. i&z &oninn toecbooö ban be boo? Beeft toeten tefPëcfcen fo |)cb in alBier be fententie
fommtge.befcïnubtgt ban al te groten berfufm en feil/ bau ben ^obe ban ftollanb/ baer in Defe fanc berljaclt
bat t> fulben geftoabte en bp na ban Bonger bergaem albujS:
toect/toillcn bpboegen/ be fententie toa$f luibenbe
bcBiüg^Deer/alfoonDefcfjabigt beribiere Babbelaten obertcecnen/ 't toeln BP n\u toelnig ruiterpe foube
der fake hangende voor den Hove van Holland , tic ban .
Bebuen nonnen beletten/ of in ben obertocBt fonöer ÏNtufich
tja» |
bniif.r?
en Maria Gerrits dochter van Bekeftein, ïicn
feoninh
DocBDe
fïaen/
nonnen
Baboe
moeiten
orote
Miffive, enrequirame ter
toenbe tot onfcDnlb boo? /bat Bet niet goeb toa$ aen te impetrante van beflotenHove
baer
b$
Ianb/
befchreven en gerequi- be
, en Dirk Fijk van
JÊ»jO'
grijpen een leger bat befperaet toag en berobligeert te eenre
voorde
In welke fake
ban igot»
becuten / niet aileenliu boo? fijne eere / maer 006 bob? reerde ter andere zijden:voörfz,
, Hove geprelenteert
fchreven requirante aen de
biel ij ft
Baer leben.
nde requefte , hadde daer in te kennen gegeven,
^enisoninlt bebe CaubebeB belegeren/ DeCapi- hebbe
wijlen Machtelt Jans» dr. tuffcficn
tein 3tmöonio Caballero/ na refiftentfe ban bier ba* en geallegeert , rhoe, dedatrequir
ante geinftitueert heb- bet bu'
moede
gen gaf Bet ober /en trófe baer uit met fijne toapenen haer Groot
feel erfgenaem, haer 3F ij n ban I
univer
en
eenige
haer
bende tot
bon 23c> ;
en Bagagie/en toe?t met ba?cften na ftouaen geb?acjjt.
contraheren houwelijk Üobe tn

D€n hertog ban par ma bleef D?fe bagen tot
$arö# / en bet EegBer in be omgelegen plaetfen/
tot Daiter een b?ugge gemaent 3öntie te CBarenton/ fp
baer ober getrocnen sijn in 't ianb ban 25?pe / en bleef
einbelin fïtl leggen te €Bafteau€perij/bantoaerBP
nocB 800. man te boet «©uitfen/ 3©alen/en i*o.
^pangiaerts / en ttoee baenbeïen ban &imon 3!lutu*
ne3/en <©?ego?io %w$ oe 2anala/De ribier afgefon*
ben Beeft ober ^arijö binnen douanen / en l$? baer na
boo^tf bertrocben/Bet boln feer ftoaö en uitgeriongect
fijnbe/ en ftaöben in alle befen tocBt niet feer bele geïbjJ
ontfangen / fo batfe $tm befen tocBt niet feer bebanb*
ten / fp tofrben Bier en baer in garnifoen toerbeeït / om
Baer te berberfcBen. 3©P toiilennu be tfranfe faken
laten berufïen/en onö toeberom begetoen tot be $eber*
ianbfe gefcBiebeniffen.
Omtrent befen töb toatffri Holïant gtote fp?ane
ban ttoee geButoeDe perfonen/ be tojelfie meer
ban feben jarei» gebutoeüht getoeefi sjjnbe / ett geene
fiinberenbpbenanberenbcijgenbe/ toflDeDe bjoutoe
om ninöeren te genrügen ban ben man op 't Hof afge*
fet toefen: 3&efeb?outoe toag genaemt iBaria ban
25eneflepn/ en toa$ een natupjlpe bocBter/ ge*
feoont Bebbenbe tot 3! mfierbam W Baer <0root*
moeber/ genaemt iBacötelt giarns/ Die Baer ufter*
maten feer beminbe : befe Bare <©rootmoeber toag
een uttermaten rtjfie toebnbje/ geene feinberen/
maer boel ftintjS-fifnberen Bebbenbe/ betoelne niet mo*
genbelijben/ batfpalg toefenbeeen baflart en geen
ecBteninb/ ban be boo?fcB?eben Baer <«5rootmoe*
öer fo beminb toerbe/ beben Baer beeï fpijtf/gueilinge
en beracötinge aen / baerom fp bibtoilsf gualin te b?e*
ben toaö/en fcB2eibe/ felagBenbe Baer <©rootmoe*
Der bat fp ban Bare nicBten en neben/ altpb fober*
acljt toecbe/ en Baer berboeten Dat fp een bafïaert
toass/ en nimmermeer tot pemantg ban ben b?ien*
ben mocBt nomen / be (föcootmoeber Baer trooden*
be/feibe/ batfetebïeben foube toefen/ toerbe fp nu
beracöt/fp foube toel manen Dat fp meergeacBt
foube toerben / alö Bare anbercnicBten en neben/ Boe
ruft be felbe oon mocBten 3ijn / en etnbelijn Beeft Baer
boo?fcn?ebon <©rootmoeber be felbe IBaria döerritsJ
Dochter ban 25ene(lepn geinflitueert / eenig en uni>
berfele etfgenaem ban alle Bare goeberen/bele Duifen*
ben toaecbig 3ijnbc / op fehere conbitien : a$ Dat
a'.le W felbe goeberen / fofp fonDerecBte lebenbege?
booïtc acljtcr te laten / mocBt boomen te fierben/ toe*
öerom foube bcbolberen/aen be?s böo?fcB2eben uiaacB*
telt gjansJ naefle erfgenacm ban Baren bloebe. <©it te^
flamciumetberbooöbeuc(ti3t5ijnb$./ i^s be fcoojfj.

hefïrga
requirante verboden hadde , te
4JÊ*na
fonder voorgaende advijs en volkomen confent'van rn ban j
wijlen Cornelis van Rijk en Gijsbrecht Borren, des reteflamente klaert
quirantes voogden en executeurs van den
requirante
de
verbod
welk
,
rflè
van de vooriz. teftate
gehoorfamende, hadde door raed, met confent en ten
overftaen van de voorfchreven voogden, in den Oegftmaent anno i s 84. haer vcrfamelc in huwelijke met den bei»
htm nul
ett '
lam
voorele
baer toe*
voornoemden gerequtreerde , onder (olemn
au*
waerden,dacr by alle vordere gemeenfehap van goe- een
bet te
den,^ van winft en verlies, uitgefloten was gewceft,al gelaten
op vafte hope en betrouwen , dat fy requirante by deh
voo»fz gerequireerde kinderen procreeren , de Repu- t routeer»
blijke daer mede vermeerderen en ten laeften lijfs-erven achterlaten foude , dan 't voorfz. huwelijk gecontraheert zijnde ,fo hadde de requirante bevonden van
haervoorfz hoop en betrouwen gefruftreert te zijn,
oyermitsde impotentie van den voorfz gerequireerde,
n
in der voegen dat hy dé requirante noit hadde konne
aen
bekennen , waer over de requirante fo aen hem als
ael
andere hare vrienden en bekenden haer tot mecrm
imbeklaegt hebbende , overmits hy feide zijn voorfz
kopotentie enonmachtigheid hem by accident aenge
eken
men te wefen omtrent twee maenden of leswe
voor date van 't contraheren van 't voorfz huwelijk en
hoop te hebben, dat het ielve metter tijd door hulp van
geleerden en anderen foude mogen vergaen , en gebefert worden: fo hadde de requirante daer na gewacht
den tijd van feven jaren en een half, fonder dat van de
voorfz beterfchap iet gevolgt was, maer ter contrarie
was het voorfz gebrek ongeneesbaer, en buiten hoop
van eenige veranderinge, in 't goed, mits 't welk de requirante begerende moeder te werden van echte kinderen, (indien God Almachtig haer die verleenen wilde) wasgenootfaekt haer toevlucht te nemen , aen den
voorfz Hove, verfoekende ootmoedelijk veniam agen te authorifcdi , en dat het voorfz. Hof gelieven wilde
Hove ,
felvcn
den
van
fen
iTari
Commi
twee
of
een
ren
om den voorfz gerequireerde , 't fy by befchri jvinge oï
anders te doen compareren, in perfoon , of door fpeciaelgemachtigt, voor hem ofhenluiden, en aldaerre
verantwoorden , op alfulken eifch en cohclufie als (y
te rade foude vinden tegens hem te doen en te nemen.
Op welk voorfchreven te kennen geven en requefte *
de requirante by den voorfchreven Hove al voren everleent zijnde veniam ageüdi, was de gerequireerd by
fekere miffive van den felvenHove te» fijne voren verhaelt , belaft endc geordonneert , dat hy gerequireerde
of fpeciael gemachtigt van fynent wegen, tot fekeren
geprefigeerden dage comparceren foude, voor fekere
Commiffaris daer toe geordonneert, dien achtervolgende de voorfz partyen voor den voorfz Commiffaris
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Vervolg der Nederland/e Oorlogen.
fans gecompareert fijnde , hadde de voorfz. requirante
by de middelen inde voorfz. hare requefte verhaelt5ge
concludeert , dat het huwelijk tuflchen haer requirante
en de gerequireerde gecontraheert, verklaert foude
worden, ge weeft te hebben, en te fijn, nul, egeen en van
onwaerden, en de gerequireerde gecondemneert, hem

geerde proces verbael , hem informeren , wacr 't nood
en den Hove wederom rapport doen, om daernagedifponeert te worden na behooren. In conformité van
welke interlocutoire fententie, de Procureurs van de
voorfz. refpedtive partyen gecompareert zijnde, voor
den vooriz. Commifïaris, wasby den felven Com-

daer
van te tenietgedaen,
verdragen , of ten
minftcn
dat gevalle
her felvetoebyl Te
mi'fla'risgeopent,
de navolgende
poinótenofvanoffitie.
den Hove
en haer
in allen
weten dat partyen
fouden verklaren
fy eenige
gelaten foude worden, van hem te fcheiden ,eeuwelik Medicijns gebruikt en geconfuleert hadden ,om'tgete bly ven , en met een ander in wettig huwelijk te ver- allegeerde gebrek van den gerequireerde, geremedieerc
gaderen ,ende gerequireerde gecondemneert, 't fel ve re of weg genomen te worden : en wat oordcel dat de
gehengeneri gedogen ,mitsgaders ook mette requirante voorfz.Medecijnsdaer van hadden gegeven,wiedatde
procederen tot feparatie, divifieenreftitutie, van alle
voorfz. Medecijns geweeft waren, hoe lange dat 't feU
't gunt haer na rechte, nopende hare goederen en de ve geleden was, en dat de fehe Medecijns by den
vruchten van dien,verbeteringe en anderfins behoorde voorfz. CommifTaris gehoort fouden worden. Welke
tcvolgen^engereftitueertte worden, of tot anderen poindten van officie, by partyen voldaen , en fekere
fuiken fijnen en conclufien als 't voorfz. Hof bevin- Medecijns, die de felve partyen op het voorfz. gebrek (Fo1,1^
den foude , de requirante oorbaerlijx te wefen Waer van de gerequireerde geconfuleert hadden gehat,by
jegens de voorfz. gerequireerde voor antwoorde hadde den voorfz. Commiftaris gehobrc zijnde, hadde zijn
doen allegeren , dat hy van zijn i f of j 6 jaren af, hem befoinge geftelt by gefchrifte , en ter ernftiger verfoekc
altijd fo gevoelt hadde, dathy wdgeneigten bequaem van beide partyen aen den voorfz. tlové, wederom
was geweeft tot converfatie met vrouwen , gelijk an- rapport gedaen. 't Voorfz. Hof gefien hebbende de
dere mans perfonen, en overlulx was hy altijd van me- voorfz. requefte van de requirante , 't verbael voor den
ninge geweeft hem totten echten-ftaet ter gelegender voorfz. CommifTaris gehouden, inhoudende d'anttijd te begeven, maer dat hem gerequireerde onlanx, te woorde , roet prefentatie van den gerequireerde , mitsgaders deacceptatie van de felve prefencatie , en andere
weten, tweemaenden of fes weeken voor date van'c
ftuckenen
munimenten daer bygïvoeght en gehoort
huwelijk , by hem mette requirante gecontraheert, een
gebrek was aengekomen , dat hy hem felven in 't gunt 't rapport van den voorfz.Commifïaris, mitfgaders de
voorfz is , gealtereert hadde bevonden, fonder noch- affirmatie van de voorfz. requirante en gerequireerde,
tans datmen aen fijn lichaem cenige veranderinge had- daer by zy by eede verklaert hebben : Te weten t de
de konnen of als noch foude konnen bemerken, daer voorfz. requirante , dat zedert fy haer ten huwelijke
mede 't voorfz gebrek met uitwendige tekenen gefien heeft begeven mette voorfz gerequireerde, van den felven gerequireerde noit vleefchlijk is bekent geweeft.
of ook gevoelt foude konnen worden , 't welk den geEn.de
voorfz.geréquireerde,dat hy de requirante ftacnrequireerde metten eerften oorfaek hadde gegeven,om
te vermoeden dat het voorfz. gebrek , als accidentael de 't voorfz huwelijk noit vleefchlijk heeft bekent,
zijnde, mettertijd vergaen, endchy wederom tot fijn nochte vleefchlijk heeft konnen bekennen, mitfgaderg
oude difpofïtie komen foude, en «vas mitsdien mette d'affirmatie van M". Reynier van Amfteiredam , en
requirante in huwelijke ftaet getreden , inSeptembri Francois Vrank , Advocaten , en Adriaen d> Jonge
1584.. na dar het felve by huwelijxe voorwaerderi in Procureur van de voorfz. requirante. En van Mf. CorAugufto daer te voren was gefloten, met vafte hope dat nelis vanCuyken Cornelis Lucq, Ad vocaet en Procureur van de gerequireerde, daer by fy luiden refpeeïi't voorfz gebrek cefTerende, hy gerequireerde by de revélijken
mede by eede hebben verkIaert;noit anders uit
quirante kinderen verwecken foude, die na fijn overlijden fijn erfgenamen fouden wefen , en in fijn goederea monde van hare refpective Meefterflecn Meefter verfuccederen. Dan federtdefolemnifatie van 't huwelijk, ftaente hebben, dan de felve hare Meefterffe en Mee*
en gedurende de mntucle cohabitatie van hem gerequi- fter,hier voren by eede hebben geaffirmeert, en dat
reerde ende voorfz requirante,hadde tot fijn groot leer- de voorfz- Advocaten en Procureurs overfulxin defen
wefen anders bevonden, en dathy de ièlve requirante ter goeder trouwen hebben geprocedeert. Verklaert hét
noit hadde konnen bekennen noch haer de bit um conju- huwelijk tuflchen de voorfz.requiranteen gerequireergale perfol veren, hoe dikwils hy 't felve hadde verfocht de,gecontraheert geweeft te hebben,en te fijn nül,egeen
om te doen : 't welk hem gerequireerde een grote fu- en van on waerden,condemneert de gerequireerde hem,
fpitie gaf , om te prefumeeren dat hem iemant maleficio daer van te verdragen , admitteert de requirante van de
aliquo foude hebben onbequaera gemaekt,om mette gerequireerde te fcheiden, eeuwelij k te blijven, en met
voorfz. requirante te converferen, fonder nochtans dat een ander in wettig huwelijkte vergaderen. Condemhy daer mede iemant in't particulier lbude weten te be- neert de gerequireerde 't felve te gehengen en gedogen,
fchuldigen,en veel min 'c felve tcbewijfen, uit welke mitfgaders ook met haer te procederen, tot feparatie,
redenen de gerequireerde bekennende ter goeder trou- divifie en reftitutie van alle 't gunt haer na rechte , nopende hare goederen en vruchten van dien , verbetewen, den inhouden van des requirantesrequefte,en
ringe
en
anders behoort te volgen en gereftituefrt te
prefenterende'r gunt van fynent wegen hier voren verworden,
behoudelijken dat de gerequireerde infgelijx
haelt is, indien 't nood ware by eedete fterken. Confenteerdeindes requirantes voorfz concliifie ,welver- lullen volgen, fijne goederen mette vruchten en verbeteringen van dien , fulx als hem na recht mede bevonftaende dat hem gerequireerde infgelijx foude volgen
den
fal
worden
te competeren.
fijne goederen mette vruchten, en verbeteringen van
dien, fulx als hem na recht bevonden foude worden te
Gedaen in den Hage, by Mrs. GeerardvanWijngaer*
competeren. Welke verklaringe van den gerequireerde, den> Heere van Bcnthuifen , Ambachts-Heer van Socde voorfz. requirante gehoort hebbende, feidedatfy termeer,&c. Praefident, Je ronimus van Borte, Leonari
accepteerde de confefïie van de felve gerequireerdedaer Cafembroot , Pieter d'Iniofa , Frederik Verhorjè * Gerrit
Doeflz>Francois de Conink* Jaeob Pauli.en Niclaes Cr omin gedaen , mitsgaders 't confent by hem daer in gedra- hout
, Raedsluiden van Holland. En gepronuncicert
gen,verfoekende dien volgende rapport en condemnatie , mits dat fy infgelijx te vreden was , voor fo veel het den t\ Aprilis 1 y 92. In kenniffe van my,
F
C R IF P
nood ware te affirmeren, by eede hetinhouden van hare
&t boo?f3 iBana ban 23cfeeflepn/ i$ fcBmn t#D fffij,
voorfz. requefte waerachtig te wefen. En na dat van
bacc
na getto w iwt eenen jong Sflöbocaet/ toan tame* mèSa
wegen de voorfz. gerequireerde infgelijx verfocht was
rapport, ende voorfz. Commifïaris rapport aen den lpemtuüden/ rjenaerm |fêc $fclae0 banöccölft/ umeen
Hove gedaen hebbende , fo was de fake niet bevonden tot bectoonuerinae ban beien/ bat een perfoon ban 5^'
in ftaet om eintelij-k te werden gerermineert,en daerom fooöamge mtoöeïen rjemmet foobantoenbjou-pep ntvft
by interlocutoire fententie geordonncerr,dat de voorfz. foon/ öte ntet gefteel onbefp?o&en toasf/ tn butoe? m**'
partyen of haerluider Procureurs fouden compareren lijne fjegaf / Docfi fiptó lange jaren boo? fiaecgefio^ gjjg;
voorden voorfz. CommifTaris, die henluiden openen ben/ fonDec eenige Btnöeren bp Ijaec tep^otreeten/ Dntnt
foude fekere poinden , maken van hacrïieder geallé- dnticiöft t0 fp ooft fonöec ötnöeren atbtei te laten
<©gg *
obet?
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Het Negenentwintigfte Boek.
■J* obe rfeöen. <Düft 5rp ban Igobe (ö ooft cenfge blaren/ mtam/
oo?beel
gera=/
Den lionDe't tcelft
binDen[jp op
/ DatsijnBPeigen
Dan cm
Dier nccnfmö
ootfafte bjille
betf1*
na Dat/ tocöcc
np bangetjutoeiifct
De felbe USacia
25efceftijn
ha?? na toa-3
/ en Beeft
namaetë gefctjeiDen
bp De fel* boojcatagoriiftanttooojDe/ nietenDerö feon feggen/
«ft
nocfj t»e een ^ocljtec bertoeftt / Die Up Daec na i)p 3ijn tefta> Dan Dat Bp boo? Defen töD / De berocpingc ban De p25 bpöetle
ben Dan ment/ tot 3!jn unibecfeel ccfgenaem geinftitueect feffte (niet tegenftoenDe 50» b?picDeit) niet feonDe aen- .
Jlfêar ia Beeft,
nemen/ met bele meecanDccreDenen te lange te bcc*
ban Be<
Balen/ Dat ooft De p;ote(len niet bielen tegen 3(jn pee*
fteflfjn
foon/maccDat
Die niet &eBoo?Den te gefcBieben/Dan tec
j|eere
cbe
IgootUgelee
€bele
De
BeBBen
ID beflm töö /
en
p;o'
ereert
^oDan ban Dec 3&oe£ l|eece tot ,$0ö?ttoöB / mtt^ plaetfen en aen Depecfonen Daec 't beBoo?De en b^ucBt
een
gaöectf ooft De €. i| eeren 25ucgecmeef!ec0 Dec &taD BonDe gefcftteben/tot De meefle (licBtinne en geruftBeit
©ocötec. grcltJfn/ aig namentlöö $ietec 3D?iaenf3. ban Dec ban De confeientie Dec gene Die 't aenginge/ biDDenDe
De peeren Cucateucö/ Datfe uit oo?fa*
fflctff 1 3[an3|anf3. ban 25aecfDo?p / Sfacob CBo< Daecentuffcben
ne ban Defe fijne toeigecinge niet en biilDen na laten /
€u*
atë
/
25ucg
Dec
ban
3©illemf3.
gjacob
en
maf5.
n©!©ar*
crug
rateutó ban De ümbecftmt Dec^tab XrtDen / becoe> Baec goeD boojnemen te becbolgen ban een anbec be=
pen tot #20feffo: ideologie/ in De boo?f3» önibecfi* quaempecfoon uitDefeHlanDentebecocpcn/ alsS een
tett tot 3letDen/ *®. 3Bacnccum J^elraicBium / aïjef faftegeBeel eninallemantecen noDig 3tjnöe/ tot be*
rfjmjj
^eIff/ ten BooMtjftebo^DecniffeDec^tuDemen/ Die tot Den ïjer *
ntrot Doe «Dtenacc Des <0oDljjBen tooo?b$tot
©elff/
toelBen etnöe/ en om 't felbe bolgenbe Bace goeDe mee* Ren DienfigeoejfenttoecDen/ fcoant ip Doo2pemanttf
toert öp ninge/ te toege te bjengen/ BeBben niet alleen bec* anDecnJ ban Duiten te becoepen/ Die niét alle^ met Defe
Öer&en eenig toace / Dec aniberftteit of Dec gemeenc
Se irucai fcDetDenpecfonengefcljtHt aen benboomoemben^el* fafte
ebentoel geen boo?Deel of profijt fottben Doen.
tcur^ mü ijium / aen De 25ucgemee|ïec£ en ïlegf ccDectf Dec
CinDelnft
De l^eecen «Sucamerss beDan&enöe / ban De
uXr/ Q^t *^:l f/ cn acn me öan ^ Öccfien-caeD alDaec/ eece Die fp Bern
geDaen BaDD? n / en biDDenDe Bent fan*
firetc tot maec Daec toe ooft ge-bauiftt De autBo?tteit en'tboo?*
uetaen floten ban Ds gecommitteecbe Kaoen ban De<§ta* Deeg tn't cefpect alleen ban 't gemeen p?of(jt toel \uiU
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manieren Dearbelt toosbenbe/ ïmtoilöe Den Staren boven de conflitutien van den heiligen Rijke, niet
meer als onder andere Princcn van den felven Rijke,in
fcelieben uaer ftrijofboin t'ontfjouDentoan ailebï*anb* devoorfz
landen j, worden befwaert nochte bedroeft.
ïi&ljéit/ Die nocl) Dagdör op De arme <0nDerDanen Dal*
len/ tegen Der Staten bafelarinne enmeeninge: en En dat de gene die onder de protectie van den voorfz
töaec D002 noclj De Staten gefrerHt/ nbrï) De ©paü* Heeren Staten gefeten, of der felver bekende vrienden
en verwanten 2.1/n (onder den welken fpecialik mede
tien gef taant nonnen toojöen.
T\<£n lo.^ilïje&ben De boo2f5> peeren ^eTanten/
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T*\E Staten Generael vande Vereenigde Nederland-*-'fche Provintien,gehoort en geexamineert hebbende,'t gene uit den name van fijneHoogheid vermogens
twee brieven van credentie.Deeerftefprekende op den
Edelen Erentfeften Francois de Louchin , Heere van
Flemalc, Gouverneur van hec Caftee! en landen van
Stavelo,en Francois de Bruges, vart date den 13 Jaauarii, anno 1792 En ten tweeden fprekende op den weerdigen Edelen Erentfeften en feerdifcreten Heere,Heere Arnout van Bokholt Canonik der Ca'thedraler kerke
binnen Ludik , Edelman van de Kamer , en Raet van
fijne Hoogheit,NicolaesdeSalmyr Heere van Melroy,
en PhilippedeSaindt Efprit Borgemeefter der Stede
Ludik, van date den 1 5 Novembris 1791. op den 10 en

yerft-aen worden de Doorluchtige Hooghgeboreiie
Emilia Palfgravinne Chcurfurftinneby Rhijn weduwe, &c. De Doorluchtige en Hooghgeboren Hertog
en Hertoginne van Bouillon,en de Hoog en Welgeboren PrincefTevan CnimayjHoudik^ravi'nnevan Megen , &c. En de Welgeboren Gravinne van Nuehaer,
Meurs, &c. als vrienden getradfeert, nietverkorr,maer
datelik in haerRechten,Heerlikhedenen goederen,die
fyluiden refpedivelik in den geftichten, Koelen en Liidik hebben, gemainteneert werden, metafweeringe
vanalleviolentienendatelijkc óccüpatieh ter contrarien. En ten leflen, dat tegens het krijgsvolk van defeb
Lande , niet fo rouwelik , wreedelik , en buiten forme
van juftitiegeprocedeert , enden krijgsvolke van den
gemeinen Vyand,by eonniventie of anderfints al toegelaten werde dat hem belieft. Ih alle welke poincteh tot
noch toe feer grote gebreken gevallen zijn, én het volk
van Oorloge(d'welk ordinaris niet feer politijk noch ih
fake van State öf Rechten eervaren is) fulke pröceduyren fiende,en daer van horende,laten hen lichtelik dunken dat delelve meer ade van hoftiliteit als van oprechte neutraliteit fmakeh, daer uit dan altemet by eonf ufie
eenige exceffen veroorfaekt werden , hoe wel defelvb
den Heeren Staten leet fijn,die over fülx daer over rhéhigvuldige ftrafFen, ja wel caffatie van geheele Compignien gedaen hebben : maer vinden grote fwarighedeh.
in de continuatie en vermeerderinge van de felve ftraffert , 't en fy in de voorfz poincten (ïekerlik tegèhsdé
oprechte
verfien. neutraliteit ftrijdende) niet datelik en Wofi:
Syne Hoogheid en allen den Stendeh van den heili^
gen Rijke is kennelik dat de Heeren Staten (niettëgeni
ftaende fyluiden met grote gewichtige en wel gëforideerde redeneh mochten houden ftaende) dat den ge»
meinen Vyand, wiens geweldige handelinge allede
wereld fufpect is ) eerft behoorde te ohtruirneh dt
plaetfe by hem inden heiligen Rijke tot offenfieh iet alleen van defe landen, maetfelfs vanden Rijke geöcctipeert , willende metter daed betoohen het behoörhlè
relpecl:, de welke fyluiden deKeiferlijkeMayeftei'tj,
Cheur en Furften, en anderen Stenden van
den heililigen Rijke zijn dragende, datelik hebben ontruimt,aIle otede'n , Huilen en Sterkten , die fyluiden met groóte koften van den Landen , ja triet het bloet Van hare

20 Aprilis laeftleden,by den voorfz Geïanten r.efpec~Hvelik in hare £d. Vergaderinge , mondelinge geproponeèrt/ert daer na rijpe deliberatie daer op gehouden.
Voor eerft fijne Hoogheid van de gedane aenbiedingé
hoogelik bedankt, verfekerendë fijne Hoogheid, dat
henluiden niet liever, waerder rioch meer ter henen is,
boven deconfervatie en befchermënifïe van de Verce- onderfatén , eri vrome krijgfluiden , den gemeïrien vyand op den Rijx-bodem oritweldicht hadden,en de felnichdc Landen en den goeden Ingele'tenen van dien ,
ve (fonder yet van de gedane onkoften als noch genojegens de hövacrdige en tyrann ice heerfchappye van de
ten te hebben) den Vorften, onder de Welke die waren,
gemeene Vyanden , en alle onrecht en geweld van anderedan
, met alle Potentaten Vorften Heeren en Re • vry in handen geftelt hebben * alles op vaft betróuwëhi
publijken ,en fonderlinge met hare goede nageburen, dat de gemeinen Vyand van gelijken foudë doeri,of dafe
te houden vriendlijke nabuerfchap , eentgheid en cor- volgende de vafte toefeggingeen verklaringe van dcri
refpondentie:niet willende twijfelen of fijne Hoogheid Heerert gefanten der Cheurfurftelijke, Furftelijkèi
Rhijnfe, Over-Rhijnfe Nederlandfe Weftphaelfe eri
fal 't felve metter tijd fo wel als andere hare nsbueren NederfaXife
Creitfeh dert Vyarid daer toe met de daect
Potentaten Chuer en Furften, Heeren en Republijken
gehouden en gebracht foude wordert, hoe nu defelvë
volkomelik geloven.
En al is het fo dat by het volk van Oorloge in diertfte toefegginge by den gemeihën Vyand en adherenten is
en befoldingeder Heeren Staten Generael wefende, fo geilludeerr,en tot nóch toe vruchteloos gemaektiis iöimers allé de wefelt meet als kenlik,en de Heeren Stiteri
in 't vervolgen van hare Vyanden als anderfints,eenige
öngeregeltheitgepleegt,en fchaden gedaen mogen fijn, houden vöórfeker dat hy van de felve plaetfeh de minin den Geftichten van Koelen en Ludik, fb kan 't felve ftediehy totfijnert i'öornemert , om deh Vereenichdë
voort aen gericht en geremedieert worden, in dien ful- Nedeflanden,en den Heiligen Rijke t'ofrenferert dienkevoórfienihgedatelik gedaen wort,datdehgemeinen ftig achte,niet t'ohtruimen fal3ten ware daér in nieuwe
Vyand (wiens comportementen mits fijne grote macht volk van Oorloge geleit wetde y daer van hy hem niec
en voorgenomene generale heerfchappye over alle min verfekert mag houdert > als vak degene die hy teRijken en Landen , fyne Hoogheit gelijk andere Prin- genwóordelik daer in hêeft,eh daerbm hebben de Hee^
cen , met grote redenen wel ter herten heeft te nemen) ren Staten Generael redenen hen feer te verwonderen5
doorde inlatingeen beholdinge van Steden en bterk- dat de gemeinen Vyand henluiden fo flegt én bnervaf eri
ten, inlegeringe, en bevrijdinge van geheele Regimen- in fijne handelinge, practij' ken en proceduren hout, dat
ten Ruiceren en knechten en anderfints , in de Landen hy Onder d'autöriteit van fijneHoogheid noch meer
by
onder fijne Hoogheids gebied ftaende , boven de rede- vordering vart nieuwe beloften hen föekt té befpöttehj
ne en oprechte neutraliteiten niet werden gefavoHfeef t wie en weet niet dat dé H. Staten (dié haër faken géfuhof geafïï fleert, nöchte die van de Ghriftelijke Religie deert hoüdcö^Vobr al bfi dë genadige ëh krachtige hand
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van God den Heere almachtig, met vertrouwen dat lentie geopprefleert wort, en alhier is miferieus Iefïjne Goddelijke Majefteit ,omdefelverechtveerdige vende: So begeren de Heeren Staten feer vriendelik
Zake flaende te houden', metcer tijd aller Chriftelike dat fijne Hoogheid en Heeren Staten van Ludekhaer
Poten taten,Chüer en Furften, Heeren en Republijken j 1. dies aengaende mede van 't gene gedecreteert en generten tot haer affrlenrie, en refiftentie van den ge- termineert is, willen doen hebben prompte executie
meinen geweldigen en machtigen Vyand , en defTelfs ) van de fententie,en nopende de refte, ook redelijke
ambitieux voornemen, daer van fo loffelijke exempe- | fatisfadtie , ofcomplemente van juftitie.
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Jen , en vruchten , aireede gefpeurt worden) fal bewe- j Insgelijks begeren de Heeren Staten nochmaels feer
gen en difponeeren, nier anders (oeken, dan met goede j vriendelik,dat fijne Hoogheid de voorfz. Welgeboren
ordre degemeene fake in de Nederlanden , totgemei- ! GravinnevanNewenaer, Mours&c. hare Heerlikhenen befte, niet alleen van den felve, maer ook tot dien
den, Gerechtigheden . en Goederen , in de geftichcen
ftevan degemeene Chriftenhcit, te belijden, en de Coelen en Ludik gelegen , 't zy or de fel ve by den Offivriendfchap van alle Potentaten , Furften , Heeren en
cieren van fijne Hoogheid oft ander werden geoccupeert,
datelik
wil doen reftitueren, op dat haer 1. in haRepublijken te vorderen, fonder dat fy luiden in 't alren bedroefden Weduwelijken ftaet,niet langer boven
derminfte in andere Landen begeren te ufurperen,niet
liever hebben als har e beloften na te komen, fülxdac recht en reden geopprefTeert en befwaert blij ve , aengebuiten reden is , dat men van hen lieden iet meer is be- fien fy luiden anderfins niet ledig fullen konnen ftaen ,
gerende als fy luiden den z± Septembris in den jare haer voorfz luiden tcgehs de continuatie van de voorfz
i^po den Heeren Afgefanten van de voorfz. Creitfen, ] opprefïïe(alle rechte neutraliteit contrarierende)ook te
bygefchrifte hebben verklaert, en geprefteerc.En voor
verfien met de remedie daer toe nodig en gebruikelijk.
fo veel aengaet de verfochtc ftraffe van de voorgeftelde
Dit is 't gene de voorfz Heeren Staten den voorfz
exceflen van het volk van Oorloge, de or dre tegens al- Heeren Gefanten , op haer twee gedane Propofitien,in
le vordere excefTen, de vorderinge van de vrye naviga- vriendlijke antwoort hebben gegeven , biddende fijne
tie tuffchen dele landen en den lande van Luik,de par- Hoogheitdefer landen rechtveerdige fake, ingunftige
ticuliere palpoorten voor het volk van Oorloge ,ko- recom mandatie te houden , en alle de voorfz en andere
mende in eenige Steden van den lande van Ludik, alfo empefchementen (de volkomen onderhoudinge van
deHeeren Staten de vorderinge van goede vriendfchap goede en oprechte neutraliteit en nabuerfchap verinnen nabuirfbhap met de befte en bequaemfle middelen derende) te willen doen cefleren. Begerende ook, dat
altijd in fonderlinge recommandatie gehad hebben,en de vooriz Heeren Gefanten defehareantwoordefavonoch hebben ,fo fal van hare zijde daer in geen mangel rabelik willen rapporteeren.
noch gebrek vallen, indien deoprechte neutraliteit van Aldus gedaen en gerefolveert, in de vergaderinge
de fijde van fijne Hoogheid gehouden , en de voorfz var» de voorfz. Heeren Staten Generael, in 's Gravenempefchementen weg genomen, of daer in behoorlijk Hageden i4Mey, anno 1591. Geparapheert C. van
verfien en geremedieert wert gelijk ook op *t gene no- de
Gentvoorfz
¥' Onder
gefchreven
, ter ordonnantie
van
Heerenftont
Staten
en onderteikenc.
C.Aerfensi
pende het Dorp iet begeert wert, verfien fal werden.
Wat nu roert de voorf. Weduwe PrincefTe van Chijriay , Houdik, Gravinne van Megen , &c. De Heeren Qmttent befentijb geeft bc fconinB ^igifmunbug fce«o»
Staten vertrouwen dat fijne Hoogheyd en de Heeren ^be öecöe &onin& ban polen/getrout met ©joulijn lS baw
Staren van Ludik behoorlik lettende op het recht van 2llnna 3&otf)ter ban tien «eettfóettoge Catoiüg ban %£.
haren 1. en op haren tegen woöordigen befwaerhjke «©oftenrp. ^e 5peeft Uf met feer gtoote p?acf)t/ cere* rauntm*
ftaet , wefende door de onbehoorlijke en violente pro- monien/ triumpöen en magnificentie gefjouben ge? *e *
Sa
ceduren van de Prince van Chitnay, van meeft alle ha- toeeff binnen Ctacou/be ^oofflab ban Det ConinRrnB ban
öen
©ocöret
ren eigen goeden gefpolieert,en nu veel jaren onderde ban polen.
Heeren Staten protectie genoeg in mifcrie hebbende
gefeten,en dat na Godes heilige Woord,en alle rechten» T$ be maenb ban ïfêep/fïarf be Certoaerbige pjinre 5mÊ?
de wettelijke Overheden fchuldig en verbonden zijn j ,
-■■gioöan <(5?abeban iBanberfcfiept/ 25iflcnop. ban rei ban
gelijke gepreflèerde in hare gerechtigheit te helpen, en I «Straefburg/fjebbenbe fiet 25ifb0m geregeert z^ iaren/ poften»
fonderlinge fijne Hoogheid ten regarde van haer 1. in 3 maenben / en ettelpe bagen. $3 fünen bOOb / fjeb* 3
haren Heerlikheden van Aygemont , metten gevolgen &en ÖC peeren in 't 2&oebet-ï)Of / baer f? be CatfjOlÜRe Sf0&an
van dien , diefy van de felve fijne Hoogheid te leen is CapitUlaren en <©00mfjeeren mebe befCfjjeben &ab- «Brabe
houdende,en onwederfprekeük,onder het opperfte ge. i ben / boef) niet en berfcfjenen / tor eenen 23iflTcljop ber* Jgl
bied van zijne Hoogheid forterende is, tegens de vio- &0?en ben IfêarBgrabe 0O0an <Ö5eo?gen ban^ran* berfejeft
lentie en injufte occupatie van de voorfz Prince van benburg / «Hotjan f reberiR be$ Sfibminifïrateurg tOt 2Biffifiop
Chimay,uit een nullegiftevandeKonink van Hifpan- i l^a^gbeburgsS^OOn/ bebielBeOOB Op ben eerbaren jg"
gien (die immers onder het gebied van fyne Hoogheid | ^b bec ,§tab ^traefburg baer bOO? aengenomen Srg P'
geen plaetfe mag hebben) en kan fyne Hoogheid lich- IbttCbe/ befenberBOjen ©iffcfjop fjeeft be betBiefinge ftecf*.
teük(niet tegenftaende de nieuwe querele,nopende de tecfiont aengenomen/ enbaecop eenplaccaet laeten
jurifdiclie van de voorfz Heerlikheden, die uite geex- |nitgaen: maec be CatljöujRe Capitulacen Debben fiiec
hibeerde ftucken wort bevonden ongefondeert te we- tegenö eenen anbecen 25ijfcöopberR02en/ namemlijö
ben Cacbinael ban ïottedngen/ Cöadeö ban Slotte^
. 8 fen) daer in verfien , doende haer 1. haer voorfz Heer- tingen/ beiS hertogen ban Eotteringen ^oow fo bat*
( ' l ' likheden en goeden genieten,londer dat hy van de Her- tec trjoee 25tfTcï)oppen ban «gtraeföurg genoden 3ijn
toge van Parma,en veel min van de voorfz Prince van
Chimay,uit faken van dien eenig Oorlog heeft te be- getoo^ben/ ftiecboo? të een gcoote ttotfl en <®a2logc
ontflaen / biant bepbe be berfeo?en 25i|Tcöoppen be
duchten ofvrefen,gelijk ook den Heer in 't defenderen eeuce aengenomen fje&benbe/ oor beüiapenen aenge*
van fijn Vafallen,niet behoort te doen, befonder in een
fake by Gods heilige woord en allen rechten, fo hoog- nomen Jjèböen/ ombe poffeffteban 0ct25ifbom in te
lijk gerecommandeert, en hebben de Heeren Staten nemen, ©an bielRe <©o?loge ift D?eebec berljael ge*
daer in nietgedifponeert, dan na verfcheiden vriende- maef«Debüe/ in mijne generale beftftfijbinge enbec*
lijke requifitien aen fijne Hoogheid , fo door fijne Ge- bolginge ban be Stconü&e ban Carion / baerom top
fanten,als veel brieven gedaen. Endathenluiden daer Dier baer ban boo?t£ f rutjg^n fullen / en niet meer bet-tjalenban tot tjet boojnemen befet^ijIo?icn bicnflig
op voor een eenig ongefondeert middel van refuis was fal
mogen toefen.
aengefchreven,dat niet de voorfchreven Vrouwe Princeffe , maer den Prince van Chimay met de voorfz
Heerlikheit by fijne Hoogheid beleent was , de voorfz Wf trillen nu feomentotte beïegeringe ban ^tecnmij»/ baer ban \soptyet bcwnfjeb&en beginnen
Vrouwe Princefle heeft noch verfcheiden actiën, fo op
de landen en Steden van Ludik, op de Heerlikheit van ber^ael te maRen. ^e i|eeren Staten oDenernel goea
Beaurijn en andere Heerlikheden by den Heere van gebonben öebbenöe/batmen be ^tebeban ^tccnuujfc

BerlayraontgepofTedeert: en aengefien haer 1. by vio- I Öeiegetenf0ttö*/bOfgen&£be genomen tefolutien / en
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Vervolg ètt Nedetkiicift Oorlogee
SDrtöe nu betfcnaöcn opfïaftelen toeg genömett/fo &m
alle preparatieivbte men öaer toe noöiclj g?aCöt Oeeft/
in naeflen oereet gemaent / en 3ijrt €rc» $2tnce |Bauritms toog uit ücn igage öen 10 UBep na ötrecOt»

i etc. $u öèfe ftoopmanfcOap toag öefe/<6e2rit 42bertf5
1 öatröc fee retelp ban ten pince ïfêaUritiug öe DireC*
tie ontfangen / nopenöe 't bcleit befec fafte / nament*
lijn bat Op eenige officieren binnen «gteentoijn Oabbê
geperfuabeert en omgeftocOt/ Hermen ban ^teentoijn
op eenen abonbflont eentge fcOepert foube fenbenin't
steiiffaj /^JJSDemifyrtjeufalift in'tHö^teberOalen/Oöéöat öeginfel
ban ben ü&ep / baec eenige ban be «©ffieiera
Se!?" /^ener Borger en 3eebarenöe man ban €n&öut* bïe omgenocDt
toaren op fouben commanberen / met
bou^ei 'en ! oenaemt <0errit €bertfê. fener t|jö te bo?en ge*
eenigboln
baer
toefecretelin albaer geb?acOt /biefou*
nomen/ toeefttta* in ^pam'en/ Die öe öoninn felbe gefpjo*
ben
be
i^aben
ban
€nnOuifen innemen/en binnen bec
SS? ?c" &aöï,e 7 öc föomnft fjem bele goebö toe feggenbe /
ten Mtu »° JJP eemgen goeöen aenflag fonDe toeten te toege te <§tab <£nnöuifen fouben Oen ban ooft openbaren bie
ue aam* öjengen / om öe «êteöe ban CnhDUpfen aen beg ïió * Op guanftiijG? ooh omgeftocOt Oabbe/ en Ijaer alfo mee*
«meaIct mnl*5Üöeteöoen nomen /en toagfoobérrc baer me? fier ban öe^tabt manen. ~W Op Den nugefcf)?eben
• öe gefp2onen/ bat OP öen Boninft eenige mtDDelen bat
Oabbe/bat
alles aen
3ijbefulr tetoa.ögep?epareert/
niet refleerbe
ban t}t\'z
be articulen
Befluiten/ben bag
Saböeboojgeflelt/ bocO öaer Op genoegt/ bat fulr
met en ftonöe te toege
toene gebjaebt
aebzacfft toerben / ban met en üpre toaer te nemen/fo foube <0errit €betr(^i ttiet
iannfaemöeib en met eentg geib tt abonturen/ tot eentge toaren en föoopmanfcöap ongefufpecteert ati
omnopinge ban eenige perfoonen bte baer toe fouben baer oberftomen / en Oem in Oarc Oanben ober gebetl /
moeten too?ben geumiet / en betoijle bie fafte böl pe- entenonberpanbeftellen / Oeittfelf0onbertoerpenöé
njnelen en ftoarigöeDen toaö/ meenbe OP tiat om b2p* af fulfte firaffe al0 baer fclfS geliefbe/bp albien Oet hieï
Inner te mogen fcO?tjben en Oanöelen/ fouöe fulr be* toef geiuftte / al$J 3p 3ijne birectie boigbe / al# Ocm ttü
ouamelift nonnen gefcOieöen onber berel ban Oanbe- gefcOieben toaiss / bat aen fjaec 3tjljc ooft alle£ geceet
ïinge ban UoopmanfcOap/ban <02anen/25oter/&aé0 toóö/ bat niet en refleerbe ban 3tjn oberftomfte om al*
of öiergelijne. 3£e&oninftopbefe fafte gebelibereert ieö te befïupten: al0 Op nu öoo? jPr.5f rancoi0 |Bael^
Öebbenbe/ Oeeft goeb gebonben op befe maniere ben fort aen bel|eere jffêr. g[an ban <©lbenbarnebelt 28b*
felben eenige penningen te boen tellen / en öe m boojtg bOcaet ban ben Hlanbe ban j|o!lanb ailejef Oabbe boen
fiiieben aen ben ï^ertog ban l^arma mébegegeben/ obecfcljnjben/fo ceifbe <©errit €bertf3 na^teentotjft
om bjeeber metten felben te Oanbelen/ bte Oem ooft om een befUtit ban be fane te maften / en Quam ben 19
bo?ber ban penningen berfien fouben / Om anber to %P2i\i$ toeberom tot feoo?n / bP ^octo? Jpcancotó
piteinen en bof ft tot fpnen aenflag te betoegen / bocO in ffèaelfon/ enb?acOtbecfcOctbenftoacigOeben mebe/
J^oIIanb genomen 5jjnbe / Oeeft be fahe aen ^octój W be ^eer ban a©aterbiift / binnen ^teentop jötü
be / en Uit btn aenfïacO beleiben foube / Oabbe gemo*
5pcanCop0|I3oelfonte bennen gegeben/ om 't felbe beert
en bp gefcö?ifte geftelt / tóelfte ftoarigOeben met
feecetelift 3ün €rcelf. $2itice |fêaurltiu£ban $aflau
te openbaren / prefenterenbe fijnen bienfi tot toelbaert ben boojnoembenifèaelfonen ben igeeré ban J©ar*
ban ben Stanbe/ enafb?euftbanben^panben /ban | montacbmiraelban^ollanbt/ tot bien epttbe rnebé
befefaöe ijs lange feccétclift geöanbelt/ foö tnffcOen tot ^oo2ti geftomen 3önbe / gccommuntceect bèbbett*
öe bóo?fcO?eben <5errit €bertf3. en ben boo?fcO?eben De/ en op alle De gemobeerbe jbaariarjeöert/ ejcpeöiètt*
doctor 5prancop0|Baelfon/3Dn€jCCeüentie en ben te mibbelen gebonöen en Oemcinöeiintontcntemehi
Süöbocaet |Br. San ban (©Ibenbarnebélt en eenige gegeben 3önöe / fUlftg öatfe niet ttorjffelDen of föuöett
anöere/ en be boo?f3- <0errit €bertf3. ötelt co?cefpon? buiten alle fojge met goeöe netfeftertOept tot eett goeb
fcerttte met eenen Petec ^ircf5. onber bejeel ban en getoenfcOt einöe / ban Oet boo?nemen ban stjtt
l^oopmanfcOap. ^aer 3ijn beele b^ieben ban ober €)ccèll. fonbeclinge öienft batt öen Eanöe f en tot (Föi;i^)
en toeber gefcO?eben getoeefi/feer bobbelflnnig en bup* groot naöeel/fcöaöe en fcöanöen Der bpanöcn getto*
ftct 1 boo? be gene öie in öefe geltjne falie niet 3ön oe- menbebbcn/ 'ttoelfttoa^ om alle getfelbebollft Dat
oeffent / en fcOeen ooft eenen öe la #aelge met be ijaben innemen foube/ inOanöenett gebangett te
öefe 5pacto?iegemoept te toefen/ fo öertboojfcO^ebert ftrögen / 't toelft 3? meenöen toel öoenlift te toefen/ Om
doctor 5prancop0 iBaelfoen aen ben böojnoemben Dat De Oaben met een laeg toater b?oog balt / en fouöe
3fibbocaetban<©lbenbacnebeltfC02eeföen it <©cto* öaer op 3ön€rcellentieboo?t0metOèt3leger/ Dat
b?iiS i^9 1. ficO beftlagenöe bat OP 3Ü« meeningeirt öaer toe al gereet gemaeftt fouöe 30»/ boo? uiteen*
eenfafte ban fulfte importantie uit 3i)ncefcO?ifte niet toüftgerufttöebben/ om Dat te belegeren/ metfulfte
feonöeberftaen/bocn fcO?Üft OP & creufeere bitge* ö2eigementen/ fo 3p ben boo?fc02eben <©errit €bertfj
fcO?ïfte met 8 €. fieftte / nopenöe öe toeflcbté / Ooop niet terfiont Oem b2p etttojf leberöett/ foube OP al*
ih toel op be öoebe te toefen / en feit OP / in Oebbe <£5ers Ie batgebangen ©oln en (©fficieues baer ober torn*:
rit €bertf3.gefeit bat Op bubbelt fal Oouöen ban 't ge- manbeerenbeöoen opbangen/ of ten minften fulfté
ne OP aen peter 3£irrf3. fcO$ft / om op aiieiö naöet firaffenöoenlöbert / alssffp «Berrit €bertf^» foubert
te letten etc. 5fn eenen anöeren b?ief batt bén 14 <©cto* öoen / ofö?étgenteDöCtt; hierop ijs OSérrit €bett^
b#$ 15-91. fcO?öft Op aen öen felben ban ©löenbarné- fén Den 17 3fip2iïté toeberom ban óÊnfcOtnfen ge*
beit/beroerenbe be falie ban <©errit €bertf$ / Oope ift baren / omtrent D?ie uuren na noen / en feoménDê
öoo? <0obe0 Oulpe fefter te gaen/en op alle faften te let* fabonbjS laet in De CuinDer / Oeeft De£ anberert
ten na beOo?en / bolgenbe a €. abbtjsS / en belangen* öaegisr fmojgen.ö b?oeg Oet befcöeit gefonben / met eert
öeeenicObolft petoer^te öoen nomen/ fouöe ift om b?Jef ftén baer bpgeboecOt/ na^teentop/ en foube
berfcOeiöen confiöeratien niet goeb binbert / maer ee* boigen^Die refolutie/ tot l^oojn genomen/ otttbd*
nigeperfonagietebeb?iegen (fofulr met p?actöfte fê* Den 3önöe/ Bern terfiont Dertoaertö geboegtBebben/
fterlift foube ftonnen gefcOieben) fouöe ift getaetfaem om OenluiDen naDer en b?eeDer op ailcjs té onber*
binben/niettemin fal geerne Oooien/ toat öicfaengaen* recOtem USaer alfo öen felben %n 9ïp?iIi3S eenen
öebpöepjactefijnö fal mogen toeröcngeaöbifiteert/ gjngenieurban3ön <©en. <©?abe 3©iliem ban^af*
BpbertoacOtnocöioo piftoletten/ alfban neemt OP fan genaemt fl§c. gooft |Batt0euf3. ban 2üelfl / an*
eeng öertoaertsf te gaen/ etc. <3jn öen böo2genoemöen öers* genaemt ©tègoöaffe-mat/ t'anöeren tpbéri
Ojief ban ben 1 y ©ctober/Oaööe OP gefcOieben atbu& getoeefl en gebjuiftt bp öen <©berflen ,j$onop/ fto*
<©etrit €bertf5. igf gi(ïercn fjier getoeef!/én Oeeft nnjn menöeop25loc3i)l/ i$ De acnflaenöe narot tujfcBeti
berftiaert zoo piftoletten in fpetie op be 25oter ont* Dert IKaenöag en <©irtg${öag/getrócljen na ^téettr
fangen te Oebben / enineen anöere batt ben it |^o- toijn/ geaccompagneertmeteen ^erfant ban 4t&
toembjtë fcO^iift OP aen ben felben gioOan ban <©lben* pitein herben/ en een ^Serjant ban € apiteiniSpbeft/
barnebelt/ peter 3Mrftf3. Oeeft op öen 17 «©ctober en een groot getal ban folbaten/uitbeiDebebaenbèl^
toeöerom aen <©errit €bertf3. gefC02eben/öat OP öer* genomen/ latenDe Defelbefolöaten aen Oet ©erlaet/ert
toaeftt 3tjn ftomfte alöaer/ om baer articulen te fcim> Ditalleenliftom Degelegentöeit ban^teentoöft tebé^
ben/öaer bp boegenöe/ bat OP al gereet i$/ en Oem be ^ ficOtigen / en té flrar ban 25loc3öl toeberom na ©2ief*
ftlaegtöat befeoopmanfefjap geen boo?tganft Oéeft/ lanb gereifl / toelne fafte Oet boo?genocmbe toffein
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Het Négenentwintichfte Boek.

toan3ijtt €ttell\3t6(t geoeeïp geb20&en/toant «©ejrit
<gbertf5.berftaen OebbenDe 't gene tot 25loft3ijl toag
gefcOiet/en 006 Den groten toep ober ganttf ©2ieflanb
toerftropt/namentlijnDatmen met Den alDer eerften
^tcentoijn fouöc belegeren/Oeeft grote ftoarigOeiD ge^
maent om binnen ^teentop te treeften/ b2efenbe Dat
fp luiDen Oem alöaer fouDen OouDen/niet tegenflaenöc
Op alöaec ontboben toatf. 35en eerden ffêep quam
«Berrit «gbertfêv boo2 öen miDDag toeDerom uit öe
CupnDertot€nuömfen/ enl)eeftaen35octo2j!fêaelï
fonbertoontljetlefïe fc02ijben ban 3©aterDtjB/ Die
Oem Derifpte en toonöe geen goeb contentement te
. Oebben ban Dat Op Oem op öat feijben niet toeDec
binnen ^teenónjft OaDDe begeben/alfo Daer uit fcöeen
bat fp Dien roep niet aclnenï maer Oet baerboo? Ötel*
ben en Oen felfsS perfuabeerDen / Dat jijn <£rcellentie
boomemen toag om op <*3eectcuiDenbeeg pet te at?
tenteeren ï en <6errit €bertf5. feibe Dat De 25oDe te=
gen Oem bp monDe feiDe / ban ouDe jBep/ fon
öer meer te feggen / Daer uit OP meenDe Dat Oaer
meeninge laag/ DatljpDan Daer Bomen fouDe/
om 't icflc befluit te nemen met Den anDeren / al
't toelfte 35octo? iBaelfon aen Den boojnoemben, %ü>
toocaetban<®lDenDarnébeltoberfcO?eef/ommet3tjn
excellentie te communiceren/ oftmert nocD pettoetf
p?obifionelin
acgte totna'iSlant0
öienflerefolutie
geDaen /De
te
toerDen
/ niet noDig
tegentfaenDe
De genome
faftenoöicötoasfcerafaefneDen te toerDen/ Doclj fon
<£rcell. bonD niet raebfaemDatmen boboer op Dien
aenfïacl) / Die Op eerft fo (ener OaDDe geOouDen / fouöe
befoigneren / en alfo liep Ijet felbe boo?t0 Defect / Doó£
't gene bp He goo(lban1fleliïtec0anDentoaögeno*
men/ Do02la(l ban <©?abe Willem/ Die Dit Öejfein
ban 3tjn <£renentte niet toag gecommuniceert.

i

toatftoeinig toarersf in/ DocO men bebont Het Daer
al beei anDer-s Dan De gémeene opinie toatf getoeetf/
en men merfitetoel Dammen f)ter toat meer te Doen
fouDe Oebben /en fo ïicltfeüjft niet afloopen/ altf
men De refteninge gemaeftt OaDDe / toant Die ban bin*
nen fcOeenen toel gerefolbeert te 3ijn om ficO te be*
febermen/ en OaDDen ficO geretrencljeert binnen De
gracOten/Daer toerDen bafi alle Dage ban De belegger^
gefcOoten uit De (tab feben / acOt/ negen en tien/
fomtnösmeecen fomtiirê min. 35e peeren ^oljan
$auli/ meinier/ en § rancoiö iBaelfon / felmjben
uit Ijet Éegec Den 1 4 gunp / aen Den fgeere Sïbbocaet
ban aiöenbamebelt Dat men Den 1 3 feer furieu*
feltju op De ^taD gefcljootcn OaDDe/ in até ober
De 5000 fcöoten ban De 25atterpe / fonDer Dat
men Daer eenigebjeffe OaDöe bonnen manen of gele*
gentOeit Itonnen ftrjjgen / om pet metOeturijgöbolfe
op De fiaD te bo^Deren / Oet ÈrtjgebolK OaDDe Doo?
fe&erelfêtjne Die 3ijn €jccèUentie OaDDe Doen manen/
in De (taöö gracht beginnen tenomen/Dan fo Oaefl
n/
Doo?ge(lefte
aen 't einöee OaDDen
iftijneDatDiebanD
Defelbe nöen
fp
Doo? Oare
(laö onDcr
toerbebebo
3©allen een iBijne Daer tegentf OaDDen gemaent/fulr
Datfe tecfionD op De belegger^ fcUietcnDe / ttoee D00D
feïjooten/ DaerDoo? menDeHSnnciDebermoftefiop*
pen/ in boegen Dat na alle apparenrie Defelbe fiaD/
met ïannfamer OanD en met fcOabe ban Bom fouDe
moeten toecDen berobect / en te benomen 3ón / en na
alle apparentie fclmjbenfe fal met getoelD ban De
'BatterpeaUnernietbeel uitgerecOt toerDen: fcO?i)#
ben meDe Dat 3ijn €rcellentte noclj Dien Dage <§pmon
imaepnaertö uit Den ïlaeD ban ^tate en Caminga of
ÖoerDa uit De «©eDepweecDe ban De ^)?obintien fouDe
afbaerDigenaenDe peeren Staten <§enerael / om te
becfoeOen Dat fp Den ^eere ban ^tolburcO eerftDaegjf
IanD Oabben omber* fouDen infinucren/tot licOtiuge ban De aooo folDa*
StatengoeDban^ol
peerenrebenen
D€ fcOeiDen
gebonDen / aen De oöenera* ten te p?oceDeecen / in confojmite ban 't contract met
Uttit teberfoeften / Dat öe <©2abe ban üolienlo pier te IjemgemaeBt/ ten einDe men Doo? geb?en en faulte
ban nrijggbolB/ O^ïeger berf toant 3ijnDe/ niet
De abfeime
geDuren
lanbe ölijben
te toer*t benoDicötfoubetoecDenallebo?öereerploicten Defen (foi.m)
gebruist ban'jtjt
HanDe
Den De
Dienfie/ ban
om ten fouDe
^jrcel.
ben/ bp alDienDen ©panötegenDefelbenlanbenop fomer na te laten/ te meer/ obermitgte bermoe*
befe cjuartieren pet fouDe billen aenrec&ten of atten* ben toass/ bat befe fiaDt fonDer meerDer berliesf ban
•" bola niet fouDe nonnen berobert toerDen/ begeerDe
teren.
Daerom Dat Den (|eere afDbocaet De OanD Daer aen
Sfn €rcelïentïe toasf / getijn berOaelt të / op fouDe toillen OouDen / bat in De bergaberingen ban
top üp
ötrecljtgeret|ïenflelDeopalle0o?D?e/ om't.bolB De «Staten 45enerael / bp Diebani^ollanD/ De licl>
ben bp Den anDeren te Doen Bomen / tot omtrent 6000 tinge ban 't boo?fcO?eben Brijg^botü niet fouDe toe?*
gSüiïu wannen boetbolr / en bp De 2000 $aer ben / met on* ben geDifficulteert/ maer fo beïe mogelijB geaban*
tw frent 5° OeeleenOalbeöartoutoehen 4.00000 ponD ceert.
Belegert. polberg/met be toelfte Op te beibe getogen io"/ en té
baer meDe op Den 28 M*P omtrent jëteentoijft gefto*
<©en r 4 gunp / Oebben Die ban öe ^§taD een nitbal ^«iw
men/ Oet paerDebolft logeer De tot <6ict0o?n / en Oet geö^eben
belegger^
gebaen/ /Dan3tjnb
enDe D?ie
nonttc umwu
Dan men binnen
Doöen /toeöerom
acOterlatanDe
boetbolft
Daer 't becjuaemfle
toa?s/ D'eerllebielen
D2ie ; geen
gebangenitf
/ om bante Debenomen/
gelcgentOeit
bagen Datober3ijnal <£rcellentie
Daer boo?guam/
pan Die
ban binnenbeBomen
eenigefiennilTe
men
getoeiDïge jlo?t- regent/ fo Dat Daer anDergnieten to^ocOtmetaoomanDoozDemijne/omDegracOtmet
toerDegcDaenDanOetileger tebefcOanfen / fo tegen aerDe/Oout en anDersf te bullen/ Die men eiB tien (!ui;
De <§taD / alö na Ijet belt ban bupten : in Oet ïeger berö Daegö gaf/ Dan Die ban De (ïaDtoojpen Daer fo
toajef grote obérbloeb oberbioeb ban pjóbianDe/ fuïjr !feer uit Dat men Oet fouDe moeten laten/ tot Dat men
bat De ruitere Oun iu Den Boflbefleben bp De ,§oe; inftrumenten ban DeelengereetfouDe Oebben om on*
telaer^boo? feö (iuiberjj baecO.^/ en töaren toel na i DertetoerBen/DaertoerDeooBplactfe ban 25atterpc
gelegentfjeit getracteert.
jgemaefit/ op De toatermolen om Daer ttoee of D2ie Oal*
.
25innen
^teentotjB
lagen
1
6
baenbelen
boetbolB
/
be Cartoutoen te (lellen om tn De gracOt te fcl)ieten/en
Sfntanfa
CuqucJ én 80 ïluiteren/ Daer ober commanöeerenDe 3Cn* jDie ban De(taD Daer uit en uit De (rer&fïe Oalbe macn
Onrttle
t0onierCoguel/(ü>ber(le3luitenantban'tïtegiment jDiefpin öegracOtgemaeïiï OaDDen te Doen Delogeren.
nanittan iBalcn/ ban öe igeere ban la jjlöotte / een feer Bloeai v©en I|iDDcr©eeraitf Opbp 3üne folDaten in 't ma* ^mn'
\amav
folöaet/ ban eene Der felbe baenbelen 3©alen toagiBen ban De loopfcOanfen (ïont/ om 'ttoerftte Doen^an*
U fOïïI'
€ap. 452abe SoDetoijB ban ben 25erg / een iongman |beneer(ligcn /. toeröe D002 fpn been gefcOooten / baer -g*
man«
beerr
ban 18 jaren /jonn(te552oeDer ban 435rabe J^erman laen OP mee(r/ De belegeringe rjeDurenöe/ te beD* ^«7
binnen
ban bert 25erg / met meer anbere €apiteiiien en ! De lacO.
boa? jp
j&tcen/
toijH.
peeren/ al$f 3llnD2ie^ De $eD2ófa / be J^eere ban l 5T>ie ban binnen OielDen Oen feer mannelijnen / bc* J«n gt*
3©aterbliet en meer anbere / alle uitgelefcn en er* benberfcOeiDennacOtenuitbalJen/enblebcnt'elBen^ J£ö°tenbaren toert
folDaten
/ fo3Billem
(p toel ban
DeDen^affaubatt
blijBen : Deneen Ie(ïen
eenige Der
belegger^,
1 6 '^nacOtö
DeDen ober
fp eenen
®jj
IKep
<©2abe
ber* (ïecBen
uitba!
omtrent^en
^ojlarfi
/ Oebbenbe
pa* JSJJSr
blogen Boegel uit De (taD in 50n rugge geraefet fon* re BleeDeren toitte OemDcn : Defen uitbal toa^ feer fu; ien.
ber bloeD-rijfïinge. 55e gloopgraben na De fiaD rieutf met pieften / OellebaerDen en 0acOtftoaeröcn/ en hopman
toerüen gemaeftt /enbe folDaten toerDen geretran* bielen op De loopgraben/ Daer hopman (©ItOoffmet ©ftsof
cOeert en gejogeert tot op De Bant ban Deg (laDgf 3Ün bolft De toacOt OielD/enisS i|opman<©ltljcff met Wfi jet
Der i£,fJJ"\
tooö.
graft / De to^löe bjeet en Diep toatf / maer Daer 31)nS.Mitenant/ met^opman ^ansfCraö/ Dié on,
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$yn 30aenaei oeoppotncteert toa^/ met omtrent i ^tab foube mogen fenben/ om te fiencff^Sijnettece
Sö&olbntcnalbaerbooD gebleben / en noen 40 of 50 HMterg Daer uit foube aomienlirtjgcn/ bner ban beee*
flDaedi&getoonö/ be ©aenbjagec b?acbt Bet toen ne mag De Iguigtyoutoe ban een Capitein t Dan fp ga*
Del baer af/ en ban een efouabjeban De Compagnie ben Den tromfl&ger boo? antrooo2öe / Dat fp Dacr
uit begeerbe
Dan be %cce ban jpama bleben Daer meDe mei fo bele met
geuooon maren* te toefen / Detotjl fp bet fcbieten nu al
Doob/fijnen luitenant mag ober bier nacbten te bozen
<£encn tromflager uit ber <gtab om renen ge- tfjab*
Deerlin in De monD gefcljoten / fo Dat pp feer pericliteerDe / Den felben nacbt mag <®idel meDe Dooi Den bangen genomen 3ijnDe/ De meibe men niet benont £°?e'
gebangen tesijn/ berblaerbe bat<02abe XoDemp ff^S
reebter arm en aen De flinberljanb gefeboten.
«Den xi gjunp mecDe 3©iHem ï©tïlemf3. De outfïe ban Den ©erge D00D gebleben mag/ Den i9 3!unp ae en
hopman ban bet ©jiefebe Regiment feer Dceriiö ge* Dooj't Dooft getcDoten3önDe/ alg ooh meDe capi; &itm
gefcfjoten / fo bat men ban 3ijn ieben DefpereerDe / ge? tein2&lunbel.
fc\un^
Itjö Dp ooft ban De felbe febeut gedo:ben tg. &et leger
SoDan Compttt ban 2&eDa Die befe mn
berfmaate ban Dage te Dage/ en lag feer mijt uftge* /~]$pitein
^-^Stab
te
bo?en
tegen Den bpanD gebefenbeert IjaD- */««»
fpieit om te beletten Dat geen boln baer binnen ge* De/ Bebbenbegeinbcnteert feberen bouten to?en ban JK
f)?ocljt fouDe mo2Den / Daer ©erbugo feer na tracBte / maften / negen folDeringen boge / elb ban tien boeten/ gcbie»
men l»ag nocb (ïecn Doenöe om De grachten met aerDe magbiecbamv en (lont op feg raDeren / onDer mag Jj»
te bullen/maer
Die
~.. ban binnen
_..... Bebben
„._.. ben
— 16
.- gun?
»,...., j'ÖP 3<> boeten tym/ aenelbe3öbebobeni4/boben Spnu
ua miöbag fo derft met fteenen op De arbeiberg Die m 1 toaren bo^fttoertngen
ban ei ben planben / febeut b?p €ap.
öcgracbtentoetntengemomen/ DatfeDacr uit moe» jWnmufguetten/el&efolberingemocbmen afnemen Sjjf1
denfcBeiDen.
jnabeiicben / mag al boo?lucbtfg ban fparren/ tn lïïXm
■ jPjfl^f^an nageld loaren fcl)?oeben/fo Dat befen to?en semmt,
. «_i^-»J l ^ -*
E^tr
$ alfo men berdonb
Dat Dte ban Decent/ met l&cBjoebenburggenaemt merbe/ anbere noemDent
iegenflaenDe (jet Heger boo* ^teemmjö laclj / Da* 1Computg tojen na Den inbenteur / De eene fpotte Daer
gelijr met bele magenen en perfonen feer (terft aen (jet jmebe/
De men fouDe Daer toonber mebe
Iwig te CoeberDen maren mernenbe/ fo merbe bp aD wtrecBtenanberemeen
/ en be bpanben ganttf ban De mallen bou*
bntf ban fijne <£rcell. Den 1 6 tooomoemt bp Den föabe Den/ en'tbólnop be draten
/ Datfe nergenö
ban ^tate en De <2$eDeputeerDe ban De ^obintien ge* bupren fouDen mogen / Docb febieten
Bet masf een bodelib in^
refolbeert/Dataen genluiben gefrb?eben fouDe too^ fleument boo? Bet HanD / Bet merDe Den 26 giunp fa*
Den/Dat
't arbeiben
boo? ^teenmijn
Den BpanD fenDen
fouDen 100
op* bonttfnaDeraenDe ^taDgebjacbt/ eneenige |Kuf*
DouDen/ (pen ban
in (jet
ïïegcr boot
gucttierjs opgebjaebt/ De toelbe feboten na be gene ttit
magend en zoo perfoonen om te toerden / en Dat btn* 3P op be mallen en op De draten fagen/biebanbe
nen 14 uuren na De receptie op pene ban Den bjanö/ dab Bebben Daer tegen tmee ducben gefcbut0 ge*
en Dat men bare &aubegarDen fouDe bouben/ boo? b?acBt / febietenbe ac(jt of tien pont fmaerte / en Debf
gereboceert. ©erDugo roasef perfoonlift tot CoeberDen ben baer fo in gefeboten / Datfe mei t of 6 ban be |fóuf*
'tboelb bP feertferfc Debe maften/ mant bpmelber>
geraebt Bebben / fo bat D'anbere moeden be*
moeDe Dat ,§teenb)iju getoonnen 3tjnDe / bet op Coe* Quettters?
logeren / Daer ma$ nocb beel out net ban €r hWUn
berben fouDe gelDen / OP naDDe Daer een (terne batte ontboDen/ en men foebt Bet meberom fttwt typ
Doen maften / Daer meDe \^ Die D?t foube mtllen beleg* te maften : 't btftt bat baer mebe ui tgereebt merbe/ i$
gen groote afbMibe meenbe te Doen/ en Detotjle gemeed/ bat ben ingenieur gioodlBattljeuf3.ban
9p nu tijD<j genoeg ïjaDDe / meenDe Hp 't felbe fo flerB 30eid De0 natBtë baer op geblommen 3önbe / met bert
te manen Dattet onminlib 3ijn foube: eentge uit De aenb?eben ban ben bacbgeffen Beeft/ Dat De plaetfe
^?ent gebomen 5(jnDe/ quamen berfoefeen om De \sja- acBter Bet <@oderboimerb / niet alleen ban binnen ge*
Oenö te mogen reDimeren met gelb/ alfo^erbugo retrancBeert/ maer 00b met een derbe danettinge ban
DaerluiDen 00b op Den b^anb berboben babbe/ öet He*
ger ban 3ijn <£rcell. eenige afft(tentfe te Doen / efoDe* 't felbe 23oimerbafgefncben/ enbaeracljter De oube
dab0 mal/ aen'tmelbebit23oimerft rabelijnö
Ujn 3tjn fp met Den aaeD ban ^tate geacco2Deect/Dat* Boge
mpfelacB/ nocb ten beden mag / fuir bat men albaer
fe in plaetfebanbe lootoagenstenxooperfonenfou* domienbe/ gelijn men ban meeninge mag/ groot
Den opbrengen 4000 gulb»/ De belft binnen 3 Dagen/ beriieg ban bolb te beoefen mag/ bocb tiie ban btn*
en De re(ic binnen 8 Dagen baer na.
nen b^oebten in tmee Dagen be tmee Boogde folberin*
F)€toijie men meinig boojbeetë op te&taü met bet gen ban betoom terneber/ fo batter ntemant meer
^^öefcbutgcbaenljabDe/ beeft men feer (ïerlt met mtlbeopgaen/ eenige fudineerben bat Dentonen te>
mineren en graben DoenDe gemeetf / en men ma0 tot oen Computg abbpg Daer te bjoeg boo2geb?acbt
bier plaetfen in De beden mernenbe / gelp of men ge* mag /alfo fpne meeninge mag gemeed/ bat be felbe
meent baDDe De &raD in bier plaetfen acn te taden/ eerd ten Dage Deg do?mg foube aengebjoebt mo?^
bet üjclne een groot gelD bo(le/en men met groot perij* ben/ en batter alfban niemnnt tri be b^effe 110 dj
bel en niet fonber bcclieö ban bolh BonDe merben/men op De mal fouDe Bebben bonnen Dupjen/ of Bern Beb*
toaöDenz4. gjunpal gebomen in bet 25olmerb ban ben Doaben fien laten / Dat ooft be Condapelg Ben niet
De <®o|terpoo2te / Dan Daer mag grote fojge Datfe Dat fouDen Bebben bp Bare ducben bonnen ontbouben.
ban binnen onDergraben/ en banbe^tabafgefne*
3We ban be «étab Babben op Den in %\x\\p fnacbtg ®^s»
Den mocljten bebben: tuflrbenöet ©oltoerb ban De eenen magen met bf ecmerben ban blag/ peb/ fulpBer/ ££2*
<©ofterpoo?te na De poo?t toe/tot boo? tp Depoo?t/(laet en pulbet op Bdre mallen geBab/ Die fp b^aebten tot miba>
eenpoincte/ baer men obermitss Daer eenicb (leen* aen Bet pomet ban Bet Söolmerfc / baer Dte ban bup^ j« ma
merb maief/ niet graben fionbe/ Daerom merbe Den ten tn De graebten maren merbenDe en mineren* ZnS!
x4.gjunpbe!Snamibbaeg0beplaetfe met bier fiucö* be/ meenenDe Defelbe ban boben neber al bjanben* at toau
benbanbe25atterpe ter neDer gefeboten/ Dan men be te merpen / baer De meede arbeiberg maren / en al* Jf» / cm
moe(i Daer uit fcbeiDen / obermtttf De blinDen boo? fiet foo Defelbe om te b?engen en De mijne fcBaDeloogte Sfll"1"
gefcljut / niet mei gemaebt / en tmee Con(lapelg met maften/ maer Dte ban buiten Bet bier geroaermo?* mntm
tmccH&atroofenbooD gefcljoten/ en bcle anbere ge* Denbe/ Bebben Dapperlib met mufQuetten gefeboten/ pwe'
fo Datfe De magen niet af merpen ftonDen/ en Dat Bet £&£?,
qisetft maren.
«Dtcbanber^tabbabben een gat in baer mallen bier met beel pppfteng febietenbe alg roerg baer uit öwd <J
gemaebt/ Daer fp ben 13 met een belt-durnen Den Wogen en log gegaen3jjn / fp Bielben Ben ban binnen **L
eerden febeut mebe geDaen bebben / en feer na föne feerbloebmoebig/ en men ftonDen anberg niet ber* m*<3enaDc<6?abe3®tllem geraebtbaDben / fpöielben moeDen/ Dan Datfe mei geDettbereert maren Bet uiterben binnen feer bloebelijb en fmeeten met een (reen een fletebermacBten.
^Hlfo ging men bloebelib met Bet mineren boo?rg/
febampee SLtebeben uttbe ^tab. 2ijn €rcell. IjaDDe
aen eenen^. ter 25ma8e3©acbtmeeder tot <©eben* Daer tegeng riepen Die ban btanen/Dat fpban^ribi?^
ter geconfenteert/ bat Bp ecnen tromflager aen öe ten poeren öeroojben toaren/en in plaetfe ban '
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guamen/ ttoee Captteinen lgefTe$ctt
toeer nu fcBöppeïen en boutoelen Het
moefïenNegenentwin'tichfte
befigen/be# batter binnenBoek.
nacbtötebojen toarenber ttoec uit öe fïaö getoeeft/ ® totebel guamenber mebe binnen / baer toerter ombefcruipenbe eehe ban be 3©?tefe fcbilbtoacbten /
trent 100 gebangen/ en eenige in 't berbolgen D00D
flaenbeopbeContrefcberp/ tite fpfcn be tiatt ö?acb* geflagen. €enige meenben bat Coguel baerom tiit
ten / baer boo? men b?eefbe / bat fp ban Bet mineren gefp?eb babbe aengefielt / om alfo booj'tberflappen
nabcr benniffe fouben moqen benomen i fp toaren nu banbe toacBt op be ïjope ban accoo?t / bit bolben
al omtrent bertig boeten btep inbe myne/ onber bet &nu'b batfe meefi geb?cbbabben binnen te bnjgcn/
<0ofterboitoerb/enbaecna ten beiben ?ijben uit met
genemaer
biefeomtrent
binnen tujfcDen
gelet'be/60$tjn
ttoee banieren/ en men bonbe niet gètoaer tooien IBombeeb
Cjccell. öielttoag
baft be
batter
en
70
binnen
genomen
toaren.
batfe eenige contramijne maebten/ tie namens baer
men be mijne mebe foube tioen fpmigen/ toerben bafï
gereet gemaent / en met bjuib gebult / en men öeiiDe;
Het gefpjeb alfo b?ucbtelooè afgelopen 3ijntic/ ©c ma»
reerben of men be eene alleen foube boen fp?ingen /
te ma* nentaetbanofmenbertoeben foubetotbatménbe mijne bie toerbe raetfacmgebonbenbe mynen baerbig
boenmijne
fpjingen
en baernabefiabtebefïo?*
op be anbere plaetfe gemaent toerbe/mebe gereet fou* ben
men en/ betegrote
^2 geen
grote operatie tot acB* „e"s5'e,
matRt
be Hebben / men fag merbelin bat tik ban binnen niet terbeelban befïab/ en baer bleef 00b maer een man/ om te
en baer toerben geen grote flubben banbe Jfêai toerlj Sm
alleen
't boo?fcB?eben
25oltoerb afgefnebett
een Bal*
bemaenbaer
tegen opgetoo?pen
ftabben/ enmaer
ooft getoo?pen/ maer een groufamen b?eö en (lof/ meefi en tast
nocl) tot een anber plaetfe baer binnen ftetb toaren uittoaerts/ bebleinfïe mijne aen be <®ninger poo?te op«*
toecbenbe/en boe toel fijn Crc.toel boo? berfenert toas? bebebe meefie operatie/ toierp een flub banbe toal gy*
Boubenbe / of BP foube metter tpb toel meefïer toer* toecB/en maebte een opening om beertien mannen
tcffen^optebomen.
ben ban be plaetfe /bi'eg nietemin fag \)p ook toel bat
3&eu % 35ulp na bat bet gefebut ettclpe upren ian*
foi 2iï lJet noc& üg,e moeiten/ gelb en bolb feoflen fcube / fo fp
ge
gefeboten nabbe/fo op be boafttoeringe
' } alfo blebcn opiniatrerenbe / geïijfr Bet toel fcDeen bat? tik feecfeilib
bier
en
baer
bermaebt toaren / q\$ op be ©ois
©e mtj* fe gebelibereert toaren»
toerben
/
om
be
©panben W baer met bliegenbc
urn toer* %\$ be mijnen nu gereet toaren / fjeeft men in be
ten ar' grootfle mijne berticlj tonnen bufpoeberö fii gebaen/ baenöeljj optfonben te befebabigen en platter te fcljic?
macht
ten /alöoob op be &crfeto>en baer uit febabe gebaen
''toegeftopt
toegenbe bpmetbe acebe
5000 ponben
/
en
fo
toeberom
toel
beft
en boojtss met balben en plannen toerbe / fo fefioten 00b be folbaten met mufrjuetten en
gejïijft/en toel bicBtbctoaert/bcfgelnjc toerbe oon in roerö/ nabetoallen en fpiegaten / baer toesbe met
be mnne onber be <©ninger poo?tc biebleinber toaiö/ j t)it febieten 00b grote fcljabe gebaen / toant b?iè
omtrent ^500 ponbpoïber^ gebaen /en alfo tbëgc- ©aenb?iclj!ö/ bie be een in b'anbet£ plaetfe trafceü
maebt om ük te boen fpzingen alfmen Detoö?baer toerben gefeboten / baer onber hopman <©tto baii
©c 6de, foube binben*
e^anteniES foon b'cerfïe toaiss / fBonfeuc ban €bi
^Den z$ %ur\p fent Cotjud éenen €rommefïager ©enb^iclj ban v0?abe f ?eberin ban ben 23erge / toer*
B«öe
Öoubm meteenb?ief aen 3jjn Cjtellentie/ enberfoebt/ bat be met bet benbei met een Cartoutoe bloot toeg ge*
fftsJw. Bern mocöte berblaert tooien / op toat conbitien nomen / be <©berftenë flonben elb met ben bolb bat
men bem met fijne Capttcinen en folbaten toii^ fïo?men foube gereet/ op baer geojbonneerbe plaet?
be laten uittrecben/ $ijn ^rellentie^mtooo^bebaer fe/enbertoaebten maer |>etteben bat gegeben foube
opterfïont/ bat bp be articnïen nfet bonöe (clxfc toerben om ben flo?m aen tebangen / en toaren feer
ben / maer fo (jet Cooucl(ern(t toasS / öP moffit foragteug. %bk ban binnen toonben 00b gene ber*
eenige Capitetnen uit fenben om te Ijanbelen / [jet faecijtbeit/ fcDoten aen allen sijben baer fp meenbett
toagtameuj&laetnamibbatf)/ aWöê boó?fcfi?eben fcljabe te bonnen boen/ 3ijn ^incelpe Crcellentte «Gjrrejf.
(Crommefïager toeberom in be $téb guam / bocD liauritiuö toillenbe te na befien toat operatie be mij*
nebabbegemaebt/ toert 00b met een berbiogen fib* beet
pp guam ben felnen abonö toeberom ift't Iteger/
metfulbbefcljett/batCoguelbeismojgcn^bjie
€a^ gelboo? 3ijn iinber binnebacben gefeboten tot ópbe ^oot
piteinen foube uitfenben/ berfocbenbe baer tegen£ tanbentoe/ bocDtoaiSeen bleefcïj toonde / en baefï ^nöe
h?k <0pfelaer0. 5©aer $ijn bes1 anberen baeg0 uit- toeber genefen/ fiet binberbebem meer aenbe fp:a* ^0*
geitomen om teparlamentcren / be Capitepnen 25er- bealj^anberjs/ toant bp liet baerom niet te befoinge* ten.
ren / na ouber getooonte / ban be fp?aeb biel bem
na?b
ban lBontbeeb
/ '©abib
tui ©al / enpieter
öicquijn
ban kanten
/baer tegen
be Capiteinen
ban toat f toaer/ be <0ebeputeerbe ban ^ollanb babben
<©o?p / uit i^ollanbt / Wüeru.S 3Hb|iani uit bet in bebel fjem bagelit te bermanen/ om bem niet
^l&ikfc Regiment / en Capitein hu 23ub / €ngel^ï te pericliteren / ban bp toacfjte bem tik$ te min.
man / in be ftab alö <®iïagiet0 gefonben toerben / gionber 3©iUem ban <©o?p Colonel / eertijtsf getoceft
be p?ince iBaurits* (ielbe baer titfi conbitien boo?/ 3ijnbe 2öaliu ban ^elfïanb en éSebout ban ^elf / «M
batfe fouben uit trebben / fonber baer baenbel^en op eene tpb toerbe in 't bib ban 3ijn been gefeboten / mtt»
getoeec / bocb met baer 23agagie / baer toe toagens baer aen \yp besf anberen baegjS geflo?ben i$f / baer nen
gepjefentcert toerben om bie als? 00b Bare getoonbe toerben meer anbere ©jiefe Caplteinen gefr Oöten / ®°«L
en b?anbe te boeren / batfe fouben belOben in feö en géguetfi / ben fio?m ging ebentocl niet boo?t / 30" #& been
maenben aen be oolï-jnbe ban ben ïtbrjn niet te bie* €rcellentie liet ficb üebunben/ bat bet boo? bienbag sefcija»
nen / bat men Bern foube ieberen alle be berg* genoeg toaö / bat fiet ©oflerboltoerft ingenomen/ ten*
berboperg tik baer binnen toaren/ en mebe batfe en met ttoee ©?iefe baenbelen befet / en baft be?
** se* fouben oberleberen/ eehenbie menfeibebat25iec&t* febanft toerbe/ en bat op be <©ninger pooïte ttoee
fp?eh babertoassgetoceflbanbegecrecuteerbeConinginne baenbelen €ngelfe toaren /Ben baer 00b baftfetten*
be/ en bebaenbetó toerben op be beflingen ber flab
ÊSflS'
ban
^cbotlaub/
en
baer
binnen
foube
3|jn
(baer
en
geplant. Coguel toel fienbe batter geen Boop ban
aeflag
' tooo?bc
ban fp nietbattoilben
fp gaben
fulbe toeten)
arttculen
beel tebaer
Dartop enboojant*
f toaer ontfet/ nocb oofi om te Bouben toaj?/ fent toeber*
toaren / bat be folbaten eer alle foube toillen fier? ombefelbeb?te Capiteinen uit om te Banbeïen/ be
ben / ban tik aen nemen / fonber batfe noebtamef ttoee baer ban gegu«ft3önbe. ^ijn€rcelïentieen
anbere boojfielbcn / einbelijb toert bet gefp?eb ge- <arabe3©illemban^afTau/ Babbenietgeerne tot «^«n#
Banbelingeberfiaen/ nabien ftj be ^tab genoeg in JgJ
ïieel afgefïagen / en eib beerbe toeber tot ben 3ijnen.
t
Baer
maebt babben/ om be reputatie toilïe/ baer te* bCTa$#
c
g^en bolgenben nacfit toaren 3 00 folbaten fo ban
toe ee*
"
r
c
a
©
niiYom
Cóeberben als uit be boo?fiab ban doeningen uit gen0 toaren beaabenban^rate en <©ebeputeecbe vofmt$»
banbe^obintieu/enfonberlinge be<0ebeputcerbe ggj^
<j»
alle be bacnbel-s geboden / elb met een leeren farben ban
©?iefïanb/betoelbe meenben men beboo?be begrtw
met
1
^
of
16
ponben
buobmit.ö
gefonben
ober
bet
tnijh ge
bpanben
niet tot be utterftetoeemoebigbeib te bien*
t^acöt. HBo2afcb/ om 't felbe binnen te brengen/ maer atö
be febiittoaebten alarm maebten / bebben fp ficb gen / maer eer een gulben bmgge te maben/ om te
berflropt /omtrent tfefïig of tfebentig meenbe men bertrecben/einbelib '3ön€reu\ bergunbe ö^n/ batfe
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flen getmer en toasten mt be Baenbelg baer laten -.
be/met Baer rapieren en 3ijb-getoeer fouben mogen
bectrecnen/ mlt£ cerfï eeb boenbe Dan in feg maenben
«iet te bierten aen be oofl^ööe ban Den föïjijn/uitgeno*
men bê taetfïe ingenomen folbaten/ Die fouben toeöerom bp Baer ©aenbel* mogen gaenbaerfp uitge*
noin?n toaïen/be SöercObetnoperg enobcrloperiï fou*
ben tn bit contract niet begrepen sijn/alle gebangenen
fbuben ontfïagen toefen fönber rantfoen/ betalcnbe al*
ieenlifittoaelffruiber.tfbaegB0banBun Boften/ men
foube Ben Bonbert toageng boen Bebbeu om ïiare ge;
guetfte en 25agagie te boeren/be geguetfte bie Bet ber?
fcoeren niet foubett Bonnen bérbragen / moctiten baer
Binnen bujben/ tot barfegenefen fouben 3ijn. j§|)n
<&rcell. faeft uit beleeftBeft ben «©oubecneur/ JBater*
anfiSn be föuiterpeBarepaecbengefcBon&en.
3£en bnf ben Sulp 5ijn be «föoubecneür Coguel /
mctbe^eecebanJtëatetbtjK/ Capiteinen en folba*
ten baer uit getogen / (leen 5tjnbe 776 fioofben gefon*
be / en z<s$ geguetfte met 41 paerben / en baer toaren
omtrent ? ? o perfonen/ geburenbe be belegermge baer
in boöbgebfeben/ boen be ^eece ^agues ban Cg*
monty gfoBan jpauli/ Meinier Cant en 3&r. ^ancoief
!Baelfon/fcB?ijuen ben feften uit het üeger batter
onrrent ober be zoo fnbe belegeringe fouben geble*
ben 5ijn/ en €becart ban fóepbe fcBrijft/ batter om*
trein ^ 00 in tioobgcbIeben5i)n. «^ijnCre. Beeft baer
Op pjobifie boen filfrecfeen fötte Compagnie ban <©>
bei* -fëflel/ en be Compagnie ban ben ^eere ban 2&e*
fceroöe. 3£en<®bec?ten ^oap toerbe benfebenbenbin*
nen ^teentoijB begcaben/ be ^tab toaö feer befolaet/
« aecumcertenontftucaengefcBoten/ öe BUffen toaren
« tre bac&en af / be too:en en heeften feer cjualifi gefielt/
enbeDuifenenmuerenboojgefïagen. <©efe &tab t£
Belegert getoet gereaem ban ben bag bat 5fjn Crcell.
' <öaec boor guam tot bat be belegerbe Daer uit trocaen/
38 bagen in als?/ öet toass eene ban be fter&fte plaetfen
,; (uitgenomen doeningen) bie in alle Uk guarttecen
- toaren»
5©e peeren Staten «©enerael Bebben ben feften
* 5Iulputt ben t|age aen 3ijn Crcell gefc&reben ben
nabolgenben 25?ief / baer in fp Rem ten DoocBfien ban
■ 5iin goebbebofr3tjttbebanffenbe.
T^ ^orluchtige Hoochgeboren Furft, wy lijn feer
verblijc geweeft, te verftaen dat de Stad Steenwijk
door u Excellentie goet devoir, grote neerftigheit en
w,is beleit aen de Generaliteitgeredimeert is» God den
Heere voor fijne genade den Lande daer inbewefen,
ten hoochften bedankende, en üweExcell. voorden
arbeit en moeiten die dè felve gedurende de belegerin?
gè met pericule van ■zijn leven daer toe gedaen heeft ,
verhopende dat zijn Goddelijke Majefteit U Excell.
vordere victorie in fijne aenflagen (die hy na fijne gewoonelijke voorfichtigheit in tyden en wyleh na de oc' caften en occurrentien fal mogen voornemen) fal verleenen , ook u Excell. perfoon akijts by wefen en conferveren, dat defelve in geen meerder gevaer en nood
fal vallen, gelijk hy in het ongevil van u Excell. quetfure genadelijk begonft heeft te tonen, en dat de felve u
Excell. hem ook foo vele mogelik buiten nood nochtans met confervatie van fijne reputatie de periculen
vermijden fal, voor oogen nemende den dienti van het
Land , en hoe Vele den fel ven aen u Excell. perfoon gelegen is,*t felve u Excell. ten hoogften recommanderende, mitsgaders dat hem gelieve een weinig tijds hem
in de meefte ftilte te houden , ten refpefte van het aenftaende fayfoen van de Hontfdagen , als wanneer alle
quetfuren 't periculeufte zijn. En alfo u Excell» uit de
gevoegde advertentie van de Heeren Staten van ZeJand fal Verftaen, dat den Vyand met paerden en voetvolk foude marcheren na Vriefland ,ongetwijffelt om
zijn geleden fchadeen verloren reputatie te verhalen :
verfoeken , en begeren derhalven dat u Excell. gelieve
op allecircumftantien en gelegentheden fo voorfichtelijkente letten , datter voortaen niet worde voorgenomen, daer mede niet alleen de verkregen reputatie
yan 't land en u Excell., ma&r ook den ftaet felvcrin
perijkele geftelt foude mogen worden , bedenkende
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tot dien einde mede, hoe befwaerlijk en koftelijk de
lankdurigebelegeringevanS»eenwijk den Lande ge- (.F0l.2£.)
weeft is, en dat apparcntelijk andere plaerfen van gelijk
kefterkteenbclettingeweiende, mede fullen willen
opiniatreren. Of mitfdien voor defen tijd niet beter,
bequamer en fekerder foude zijn arte (dat is, met practijke) te werk te gaen, als apert o marte (dacis,met
opentlifc geweld) dewyle ook aireede een tamelijk
aental van volk in de voorfz belegeringen gefpilt is ,
fulx ons verfekerende, fullen defen eindigen , den Almögenden biddende u Excell. Doorluchtige, hoochgeboren Vorft te willen bewaren , in zijne heilige hoede.
Uit 'sGravenhage den ó* Julii, Geparapheert W. van
Nijeve/t Vt. onder ftonr gefch reven : U Excell. goetgunftige vrienden , de Staten Generael der Vereenigde
Nederlanden. Ter ordonnantie van de felve onderteikent,
C.Aerfem.
'tOpfchriftwas, Aen Zijne Excell.

'T'Cn felben bage fjebben be boojnoembe Heeren netaet
«*• Staten generael gefcD?eben aen ben Eabe ban ren^>ta»
Staten/ genoecöfaem in fubftantiealse(benb?ief aen teti <&tt>
fenDen
Xfttst
fijn €jccel./ öebbenbaeröeneffensS obergefonben ben tien
geere ban H&at&enefire/en ben «aebsSDeer «^ebafliaen re banen
Itofen/aen ben boo?fcl)?eben öabeban ^tate/ metten neffe/
«aet^öeer 25oblep / be felbe mebe gebenbe fenere ab* Jlfêarc
bertentie ban be Staten ban ^elanb/ fntjoubenbein
effecje/bat be Colonnel IBïrfiiei Cauiier uit Eillo aen bedactf"
öenluiben gefc&eben öabbe/aljBf batfeooö abbertentie
Dabben ban eenen getroutoen Coopman uit 2Bnt* aen
Itofen
ben
toerpen/bat im bpanb alle 3jjn macöt / fo ban Cabal* Ütabe
£>tatefö
lerpe ai^ boetbola/ toel fterii 7000 mannen nm ban
marcheren na ©?ieflanb/ tottetontfet ban ^teem fleer
ton& / met 7. (lucnen gefcfiutö( fjoe toel nocfitanss bat
anbere fepben/bat 8et foube toefen om net Cafleel ban ïanö»
3©ejterlo te befc&ieten) fönbe 't felbe oon bebefligt ban
een folbaet / be toelcae
nomenbe ban Camecin/ paffen
renbe boo? acfit Compagnien/ tuflfclien ©apamegi en
mï&$ 1 betoelfee marcöeecben en oon fepben na
i©?tefïanb te gaen / batmen baecom op alle.ö toeï
foube letten / en niet nieuws aenbangen / baer boo? \im
<§taet ban 't lanb fn gebaer foube mogen geraden/ en
öatjtec uitterlön niet foube toerben booigenomen
fonber eerflte boen een generale rebeüe ban 't boln
ban <©o?logein't ateger toefenbe/ op bat men fe&er
mocötgaenen toeten/ toaeropftemte funberen/en
op alleg fulnen boo?f*cfitige ooge en tonfiberatie te ne^ btfjft
men/
ais benbien
ft en berfeöertDept ban ben lanbe toert w
berepfcljenbe
toasf»
3& e fa&en nu$ flaenbe / toerben bedecuen gemaent
om te befiebcn be reparatie ban be gallen en beften/ ^»teeü'
en befo?tifieatie ber felber &t&u/ en toecbe geo?bonneert/bat öe ï|upf[upben fouben be loopgraben en repa»
Catte flecijten/ be gebulbe grachten oprupmen $c. rcert=
baer mebe toel b?ie toeeften toegeb^acfit toerbe/ on*
bertuflïfjen biel be berabinge toatmen boo?tj$ ter ban?
ben nemen foube / be bifputen bielen biberg toaer Bet
Eteger Benen foube bertrecfeen / en toerbe üp fijne Cr*
tellentie/enfijn (©enabeCfcabea^lllem/fceeren sa=
be ban ^tate/ en alle be aentoefenbe <5ebeputeer^
be ban be anber #?obintien ( uitgefonbert ak ban
Hollanb) gerfolbeert/ batfpne Crcellentie met Bet
Êeger na Coeberben foube trecnen» ©ie ban l^olianb
becnlaecben bat fp goeb bönben/bat men ben ftaet ban
alle beBoeften eerfi foube boen manen/ en W p?epare*
ren /en batmen be finale refolutietoaert Eeger fou*
begaen/ foube opBoiiben booaeenige bagen/ temeer
obecmitf fp naber abbpsf ban Bare principalen toaren
bertoacljtenbe/op 't bo?ber furniffement ban be ftooftpenningen en anberss / bie op be quote ban t^ollanb
opgeblaCBt foube moeten too?ben/ baer op be peeren
Staten ban ^ollanb alfboetegentooójbeUj&en tn btt\
j^age bergabert toaren fouben refolberen/ baer ban ip
in feo?te bagen nabe? abbpg toaren bet toacBtenbe / en
bat fijn CrcBem mibbele? ttjt op be plaetfe of pafragie
mocBf informeren/ tik fp berftonben oor te toater en te
lanbe bifficül te toefen/inboegen bat inbe mtbt eenigs
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fanöen toaren / bte macr een boet toaterjs Babben / en
battet toelfant toad Dat terftonb toeöer toeiiep/fcBoon
geötcpt 5tjnDc : met toelb aöbijoV Doe toel fp becboop?
ten be cefolutie eenige bagen op te Ijouoen / fo të men
ebcntoel baec mebe boo2gegaen/ baer na Bebben fp
beginnen ban De mibbelen te bifeoureren/ en onbec
öuöerenöieban ©2iefïanb/namentujK Camminga
en ïïoöa geb?aegt 5(jnDe / of Baer ttoeebe ^oooo gulben^ fouöen gereet toefen/ fo Baeft fjet leger boo?
CoeberDen fouDe toefen aengebomen/ enoftfabetoa*
re / bat 3ijn Crcellentie /met 3(jn <©enabe/ en anDere
firijgo'-öberften/ niet boenlib bonDen De belegerin*
/ obermitë D'on*
/ en continueren
Doenplaetfen
ge te nonnen ber
gelegeutbeit
om bet gefcfiut te planten/en
bat in fulftengeballe Bet leger boo?t$ na eenanöer
plaettf / Daer omtrent guam te marefteecen/ of fp Dan
öaec toe De boo2fcl)?eben penningen niet gebjftetoel
fouöen
bolgen / /en bebben
De ftrijgo'luiDen
©2iejïanD
öaec toelaten
te gewinnen
Daer op uit
geanttooo?t/
nietanDers? te bonnen Doen/ Dan in confojmité ban
b'acte
/ Daec op foDe Baeft
CSeDeputeerDeban
feiDen/
batbielmbe:
Bet leger boo2 igollanb
Coeberben
fal
3ijn aengeftomembebben Daec op berftïaert Dat te ber=
jtaen/ battet albaermoeftblijben/ en Dat fp Bet Ie?
gec boo2ttcecöenbe fouben Daec guota in De ertrao??
Dinarife confenten ban De 90000 ponben furnerenbe /
Daecaen ftojten 't gunt fp baDDen Detaelt/ Dat ooft in
fttlftcn geballe ai^ men CoebecDen niet bonbe tefto;
men/ bebclft ban bet ftnjgSbolft uit ©nefïanb ge?
tomen / toeber bertoaertö liet marcljeren en niet
boo2t# foube mogen treeften na anDece plaetfen / al
toaect fcfjoon na «Mbenfeel. 3&aec 3ijn betfcbeiDen
bifcoucfen gebjuiftt/ enonberanberebat3tjn Crcelï;
niet gecabentoace met fo ftleinen bolb boo2t te tcec?
ben / en Dat f\u legec in fulften geballe te CoebecDen
De gelegentbeit btnöenbé / om niet te mogen bie piaet?
fe becobecen / toebecom fouöe moeten fteecen / fonDec
elberg boon in Die guartieren te mogen gaen. 3&aer
op 3ijn Creell becftlaecbe U\ fulften geballe fuljc te foü?
Den moeten gefeftieben / Dat fp Dp öaceboojgaenbe
pjopoofien en rebenen gebleben / fonDec Dat fijne <tf5e?
naöe Daec op eenige reDenen Beeft gemaeftti
TB fteöbe beeïe Djteben bit Bet legec boo? ^teentoijb
•*• gefcfaeben gefien / ban De gene Die öp De bifcoucfen
biealbaecfobp ben fiaöe ban Staten als* tuffc&en
be anbece $>obintf en en bk ban ©2iefïanb en ^ol*
fanögeballen toacen / tegentooo?bicB 3ijn getoeeft/
maecgeenegeicfcn/ Dat De Staten ban ^ollanbin
bollen getale ben $2nKe3lBaucitiu$becmaent fouben
Beuben/ ficö aen Die btcto?leban ^teentoijft te laten
genoegen / en bet legec in gaemfoen te becDeelen /
ctcgelijftift nocBtan$ feec bim binbe gefcb?eben te
3ün/ in meen ook gene rebenen up Die ban^ollanb
boo2ge(!agen 3ijrt/ban bat pacma uit B2anftcijb ober
ben ïtftijn bomen fouöe / bele min Dat De ^ollanDerg
be ©nefen bare melbaect en bolftomen bebjpDinge
fouDen Bebben mifgunt/ en Dat De ^ollanDecg blijben?
be hp bare meeninge / geene miDDelen onbecfoebt lie*
ten/ om jB2intö3Èaucitiuef ban b02Dec belegecinge
in<©bec-^flrelofbp ©?ief!anb afbjenbig te maften:
tb meene bit en De b02bec bifcoucfen baec op gemaebt/
meejlenbeel becfiert / of uit febece pactpfcöap fo bwt
en berbccctbecRaelt mo?t : i^ct iö toel maer / bat niet
alleen bie ban ^ollanb/maer ooft be peeren Staten
05enccael /mitöb'abbectentiebie ban allen banten
nuamen ban 't becgabecen ban Den ©panD / aen 3ijn
€rccllentie en ïiaDen ban ^tate aentiielDen/ en te be?
benft:n gaben / Dat inaile^ boojficfttigljeftfóuDe ge?
Ö2iu&t too2Den / op Dat De becb)02ben ccputatie ban
ben lanbe en ban 5ijn <«Srcell. niet fcoebcc beclojen of in
p?cijnel geb2acf)t foube b)02ben/ bat 00b om be ftoabfjeit
ban 't 3Legec/bat
befeccbenue
belegecinge
feec bolb
gebcenbt
en geminbect
toaö / ineecfi
ban fjet
ban
<£>32loge geöacn en op benoDtge boften obccflacïj ge*
maeht foube toojDen / op batter geen inconbenten
fouöen ballen / Dat 00b op De töegen / aenboermge
bangefcBut/amonitieen Wbm gelet fouöe toerben/

toant Die ban ^ollanD moeffen De meefte penningen /
fo toel tot bet o?binaci$ ai.ö ertcao?Dinactë beljoeften
enonftofienbecf02gen/en fpne €rcellentie ging niet
geecnetebelDe/ 'ten toaceijp ban Die ban l^ollanb
berfeftect bjare / Datfe bare o?öinarife en eytrao?Dina*
rife geconfenteerDe guota fonDer faute fouDen op
brengen / Daer op öp ijem Dan becliet en geruft ftelDe /
fotoafiDan oobgeen onreben/ öatfi op alles? lette?
ben / en met goebe en roelgefunDeerDe rebenen alle
ftnacigljeöen en inconbenf enten bebaebten en oberleü
Den / fonöer eenigfing ijaec nabucen toelbaect en b?p*
mabinge te bemjben / ib gelobe 00b ieel bat be ©?ie*
fen / be fafte ban Cotbecbcn inel Ujat liebtee boo? ftel»
ben / als bet anbece IjielDeny tmmer^ljaDDen Die
ban 4$ciDeclanD en s^bec-§fTel meDe bace beDenbin^
gen / Die niet alles in De totnD te fïaen.bJaren / baerom.
ben bifcoureecbec fijne bifcoucfen toat te b?m uit*
meet/ boel) befcujle Ijp lange obecleben i$i brillen baer
op niet al feggen bat top toel bonben boen/ maer boo?c
baren met 't becDael bcr fabe na toaer&eïb enbebe bp? '
boeginge ban
uit be EefecsSban
be
toaecljeib
Diec bebej'cDeiben/baer
bonnen becfebecen/oob
ijeeft ben tijr
gefeect / bat be Staten niet te becgeefjï bace ftoacig*
fjeib Hebben gebab.
£.***}
eene {3JJJ
31ulp Beeft
acljtienben
D€ngenecale
coinge3ijnbanCrceilentie
ïBapenfcljou
alle Bet boetbolbin'cXegec 3ünöe bebolen te boen/ gelijbifiuit in*t ïe«»
Bet fcl)2ijben ban een pecfoon ban gualiteit / bie aileiefg! b00*'
gefien
bflDbe
Bebbete /31J11
aen/ alle
Den h"haJ
eitbebonben
ï&eece enbanopgeteftent
<8lbenbarneb
gcfcb?ebcn
aam.
't bolb uit be gtiartieren getrocben 3ijnbe / fclj2ijft Bp/
bebben
gefteltaecben^/
in feuenfïago?be
bp naeft baec
bicbant^
ban be ren
toelheofbebdta'liienk*/
©?iefe 2 1 j»»
bacnöelen be D2ie batalliens maebten / Daec aft eccfte »
in.'t Booft BaDDe 76 mannen / en ttoaelf in De lengte/ :»
Bet ttoeeDe 68 mannen in 't Booft/ en bectigin be leng* »
te/enljetberbe 58 mannen in 't Booft en i% (n be»
ïengte/ bebbenbe alle b?ie nocb fo aen <©fficiec.ö m,>»
obecfcBï'etènbebiecbe
fcBntten
omtcent
ioo tien
mannen
ten* »*'
Boogden/Bet
batallion
maebte
baenbelen
»»

«Êngelfen / Bebbenbe in 't Booft 90 mannen en elf in be »
lengte /toeinig oberfcbietenbebobenbe<©fficier#/Bet »>
bijföe maebten negen baenbelen ban |&oo?t^ollanb/ *»
Bebbenbe 8i mannen in 't Booft en H in De lengte/ en »*
boben De «©fficieriS omtrent 30 oberfcBietenDe : bet *>
fefte maèbte 7 aitrecBtfe ^aenDelen/ BebbenDe7o »»
mannen in 't Booft en negen in De lengte / en boben De »»
(©fficiectf omtcent 50 oberfcBietenDe: en 't febenDe»*
maebte oijfbaenDelen ban Bet Jtegiment ban 25?eöe* »
roDe/ BebbenDe 51 mannen in 't Booft enDe 9 in De »»
lengte/ en boben De <®flficiec0 ?5 obecfcDietenDe. v©e? »•
fe bataillonsf toacen geo?Dineect met te pieften in t »
miDDen / en op elfte 3ijDe eeeft De mufguettieref/en Dan »
DefcButten/ en na Dat fp Baec toat geer ecceertljaD* >»
Den / tcoeften toeoec in Baec guactiecen. i^iec uit ban »
men De toaecacljtige nomb?e ban Bet boo2fclj2eben .»»
boetbolft beeftaen/ ten boo?fcB?eben Dage guamen »»
nocb bier baenDelen boetftnecöten in 't Seger / Die bp »
be boo?fcB2eben ïBapenfcftou niet getoeefi toacen/ai.ö "
ban 't Regiment ban ©?ebecobe / $?upt / Mjtlj /en
^cBaef / en ban 't öitcecBtfe 3©illem €ljonif3. <ap M
benabonbguam toebec in 't ïegec Den J|eere ban reuan
5pamac0/Diemet 9 banen fiuiteten na CoebecDen *%««$
getoeeften toaief/om
De toegen
en geiegentBeit
tebeficljti=
;j»cJ{
gen/
cappo?teerDe
Dat Den
toeg tamelüften
goeD toegenm
fo na foube bo* t>e qtie*
mebe begeren
't gefcljut
bat menop b2engen
toaiS
nen te/ toater
algmen
fouDe / Dat ÖjJJ
ooft bet belD omtrent De plaetfe feer beguaem toasf/om \,ntm f
een leger te fïaen / Doclj Dat alle Difficulteit confifteec^ m (Sn
De in
Bet Dageiirbannaboecen
aenb2engen
ban bib2eef/
en
ammonitie
(@02loge/ertDie
mit^s De lengte
ban De "W**
toeg/enDenateban <0oer/€nfcfteDe en «ZDlDenfeel/,,
telften een grote of toijte ban Conbop foube moeten „
Bebben/ bp naeft een geBeelen bag en nacfit / toaer 3»„
entoa0/bat't bolb toonDeclijb gemat «„
boo?gefcöap
tert foube toerben / en fulr mits
De nootlijfte toacljten „
gefjeel onbeguaem toefen / om eenige mecftelijfte ap
pjoeften te Doen/ toaer D002. bp beien gepjefumeert ,
toer

/
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„ toertje / Dat F)tt B^tei* Biarc a32Cïfe aeti te tsflcn/ ïiocïj genU.E. Miffive van den 7 defes3 en daér uit, thti'sgsöe nabutren D2ijbcn f»et belccl) ban CoeöerDen feeiv dersuitdeopcninge,ter vergaderinge van de Meeren
aljeMmer De meefte|MofïjteftonncnDeaenb?enöen/toat Staren generael ,gedae'n by de Heeren van de Machenesen Lofen , U. E. medebroeders in den Rade , ver■>■> berefolutieitftoeeun met/ maer fal't ïcger getjeel
op mojgen bertrec&en. ^i't # aifo ban een petfonage ftaen dat toe vorderinge van feker voorgenomen exban gualite uït ïjet &eger boo? &teento(jfli öcfcö?e* ploiift van Oorloge , by U. E. aldaer een 'grote menigben /Den 19 ^funvannó 1592.
te van wagens, trekpaerden, en andere behoeften tot
Dis
ban
eerbe
<©eDepüt
w
en
Staten
D€ aaöen ban
den trein vandeartilleryeen viv'res dienende, tegens
den I4en io defesrefpeöivelik uit verfche,iden Protoeij&
&tcento
omtrent
/
aïöaer
en
$2obinti
fenöe toaren gerefolbeert met De belegermge ban Coe- 'vintien befcheiden zijn, en onder ander van ons 100
toeröen boo2t te gaen / mét tegenfïaenDe De rebenen bn wagens, waer op wy U E. voor antwoorde wel hebben
Ire «aeöemiteerbe ban $oManD gea! legeert / öebbenDe willen voegen, dat onfe Gecommitteerde ter vergadetot m'en einbe Die ban Den 0aDe ban ^>rate / De eefolu* ringevandc Heeren Generale Staten op huiden aeti
tu obergefcf)?eben / en om Die goeD te binben / tjebüen ons volgende den laft henluiden opgeleir, rapport gefp De peeren ban |Batl)enefTe en Eofen / aen De ^ta* daenis, beide van 't gene fyluiden nopende't voorfc
w\ «öenerael na Den tgage gefonDen / om De ^taten voornemen hadden verltaen , en oök van de redenen
<6enerael en De Staten ban i|öllanD / fulp aen te Die; en confideratiëri, die by de gecommitteerde van de ansien / en te berföenen / Dat Die ban I|ollanD tegen Den
dere Provinticn ter vergaderinge der voorfz Generale
ao gfulp/ aoo toagens na 't Eeger feuben fouDen/ bef* Staten, daer op uit verfcheiden ad vertehtien Wa"ren gegelift fjeeft 3nn <£jrcellentie Den SSurgemeefter ban moveert. Wy na rijpe deliberatie om twee principale
SSmfterDam ïïeinicr Cant gefonDen aen De peeren redenen niet hebben konnen goed vinden, dat met het
«©ecommifteerDe öaDen ban De Staten ban JgollanD voorfz voornemen fal werden voortgevaren, en dat wy
ban ftjnent toegen aen te Dienen fefeere potneten / als? overfulx tot het fenden of beftellen van de vobrft wagens en andere behoeften niet konnen verftaen ,als in
toP ter gelegener plaetfe fuif en bernalen.
den
eetüen,
overmits de extraordinaire koften, tot den
De
D3« ban J^ollanD aengeDient 3ijnDe/ Dat Dn
teiebcn ban Den 7 ^Hilp/ban De boo?fcii?eben Ï5a* voorfz exploicle beraemt, feer groot en exoribitaoc
De ban ^tateberfoclit toerbe/Dat Diebani^oilanD te? 2ijn,daer in wy tot veroveringe van de Stad van SteenwijkTonder
,
den ftaet van de conrriburien defer Langen Den 4 ) Der felber maenD uit ||ollanD in ijet %t*
bert
toeefion
too?bent
den verre boven de gedragen confenrehte befwaren»
toagentf/ en
gerfouDegefcöiKi
Dat uit De pjopofitie Der ©ergaberinge ban De peeren niet fouden konnen treden, byfonder niet, overmits
Staten (föenerael Den 10 Der felber maenD geDaen 6p als noch by de Vereenigde Provintien geen confent gedragen itot
s de aooooö gulden, totbetalinge van de
De peeren ban JlBatnenefle en £ofen / De Staten ban
koften
,
in
den lopenden jare gcdaen , en doch te doen
be*
lpe
beftoaer
^olianD berflaen hebben / Dat na Die
ïegeringe en beroberinge Der &teDe ban ^teentop/ inde affiftentie vandeConihklijke Maj. van Vrank»
3ün €rcell. en CSaDen ban ^tate/ met De «Debepu* rijk (daer toe wy airede feer veel duifent ponden uic
teerDe ban De pjobinttert/ in Den 3£eger toefence / uiu onfe gedragen extraordinaris confemen, volgende de
öefonTert öie ban ^oIlanD/goeDgebonbenöaDDen/ befprecken der felver, verftrekt hebben, en dagelix
oat met een goeDen trein ban gefrnut/ en anDere be* meer verftrecken moeten) nochteook tot het onderhout van het Regiment van den Heere van Stolburgh,
fioeften ter <®o?loge / en Den geöcelen Hegec boojtsf te
lanDetoiertf in/ na CoeberDen en in De Ctoente fouDe 'c welk van nieus gelicht word De tweede principale
albaetgeDjuiuttot berobe* reden is , dat nu den Staet van den Lande met feer gro-;
tooien getogen/ en *t fèlbe ten/
Dn Den bpanDen au re koften , moeiten en periculen gebracht zijnde in reringebanbefteDenenfrerïï
delijke goede poin&en , tot (onderlinge reputatie van
Daer geoccupeert / të na rijpe Deliberatie bn Den €De*
den
Lande,
zijn Excell. en andere Heeren/t beleit van
len en alle Den fteDen berftaen / Dat 't felbe Doornemen
booj Den melltant en reputatie ban Den 3lanDe/ de regeringe der Landen bevolen, defelve met grote
eenfamentlijnboo2 Den perfoon ban 3tjn «frcellentie forgvuldigheit en fo fekerlik als eenigfinsmogelikis,
énb'anDerelfeeren enbolfeeban <©02loge / ban ful* behoort in die poincten gehouden te worden , fonder
feen infifUte en confiDeratie i& 1 Dat niet tegenflaenDc defelve ineehigeapparentie van gevaer of perieul te
D'o2Dinar!0 Directie ban De (0O2loge/ 3jjn €scellen* brengen : welk gevaer en perieul wy (niet regenftaende
tk en anDere peeren ban Den ïlaDe ban ^tate de redenen by de voorfz Heeren van Mathenesen Loi$ bebotert / De Staten boo?noemttenrefpecteban fen,en anderen alhier verhael:) met het voorfz voornemen niet anders als groot en apparent korinen achten :
ftare beroepinge in Defe SanDen / niet en mogen leDig
eiten
commoDit
De
/
letten
te
rnpelih
óp
Daer
/
jlaen
want nadien aireede een goede tijd in 't veroveren van
Jegens De tncommoDitciten / De fenaDe iegen^ ba^ Steenwijk is gepafleert, en dat de gemeens Vyand overte /en anDere poincten Daer toeDienenDe/ rtjpeliute
lange wetende dat men in dien quartier d'Oorloge
obertoegen/ op Dat geDaen of gelaten mag too?Den/ voorditJaertebeleidenbedochtis,foisniet
te twyfe't gene boo? De üanDen befi / en De minfte peritule
, of hy isgerefolveertom 't fel vete fecunderen , fybooj Den toelfïanD ban Den ianDe en Den perfoon ban len
ne verloren reputatie by middele van dien te verhalenj»
en de reputatie van de Landen en fyne Excell te ver3ijn (ércellentie fttbjm tjf.
.
3©aer natotmeermaelaïïe fie rebenen / DienenDe donkeren en fwacken.
Wy hebben wel gelet, dat noch onfeker is, ol de Vy«
fo boo? Den boojtganu ban 't boo2fcD?eben boo?ne^
men/ alö Daer tegene /njpclin geejeamineert 3Ö« ) en and fulxfal willen doen,diredelijk komende ter plaetDe felbe tegenö Den anDeren geflelt 3tjnDe / iö eenb?ag*
fe daer
,
hy zijn Excen 't Leger fal gecampeert vinden^
irelïn berfiaen boo? Den toelflanD ban Den SanDe/ en of itidireftelijk by diverfie, aentaftendeeenige Steden j
boo? De reputatie ban Den feïben / en ban3i)n€)C' Forten of plaetfen in Gelderland of elders gelegen. Wy,
tellentie / niet geraDen te toefen / te tönfenteren in hebben verftaen , dat aldaer gedelibereert is , op de reöenboö2tganftbanöet boo?fcö2eben boo?nemen: en traiéte die men (des nood fijnde) foude mogen nemen,'
Dat tot Dieh einDe met goeDe «Denen/ fO ten Opfien ! maernademael den tijd van den Jare verre verlopen is,
getal van 't volk van Oorloge van defe landen,
goed als
ban De
ftet bermogen
banapbarent
Boften/é enöet
toan De grote
ijet 1|foeenaldaer
in ge*
pericule/
in Vrankrijk gebleven, of tot den dienft oa,fenten/al
D2agencon
boo2f3boo?nemen gelegen/ aenDenöaeD ban ^tate bequaemgemaektis, en den Vyand 10 lange re voren
van 'c voornemen van dien quartiere kennifleheefe
falto02Dengeanttooo2t/ Dat men 't felbe boo?nemen konnen
hebben,en daer uit alle quartieren advertentiera
niet goeD «an ninöen en De berfoc^te toagen^ en anDe*
airede gekomen fijn, fo achten wy
re behoeften Daer toe fenDen/ gelijfe geDaen igna in* van fynepreparatien
de confervatie van den ftaet van
voor
fekerder
en
beter
|out banDen23?iefacnDen 3KaDe ban ^tate/ Hitt
na bolgenDe^
den lande , voor de reputatie van defelve , voor de per>
Wijfe
,
Vrome
E Dele, Erentfefte , Hooghgeleerde,
foon van fijn Exc. andere Heeren , en 't volk van Ooren feer Voorfichtige Heeren ; Wy hebben ontfanloge, dat (tot foïiderlinge eerc en reputatie van den lanIV. Deel.
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Het Negenenwintigfte BoeL
de en
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minge
lullen

fijn Exc > de fake van Steenwijk, na vele difficulten gewenften einde gebracht zijnde) by aennevan nieuwe exploicten fulke periculeh gefchout
worden , en dat ter gelegender tijd weder by de

m

en bat gpnocD bjeebec tijbmgeto,a$ bertoacïjtenbe/
ban tjet gene Uen föpanfc foube toilien aenbangen / om
baer ban mfgelijïtf 3ün Crcellejuie en fjare CD. te
bjaerfcöoutoeu;

hant genomen mag wordena'tgene na de occurrentien
en gelegenthcit der faken bevonden fal worden fortder
©e «»
beeg tijbenberga*
toaren tn befc&eb
ï§oïlanD
Den poincten
/ en op ban
berfcöei
: Sn KSi,
apparente periculen doenliktewefen. Wy verfekeren jD€ bertStaten
befe bergabertnge té berfcöeuen / ben 3®eigrbo?en nVrfcKj
U £. dat wy alle gelijk, in feer groten getale,na rype de
liberatic, in defen gevoelen zijn, ook na dat wy in drie > 4Ö?abe ban ^OftenlO / De toelfce bertOOnt fteeft ftjne nrnben
dagen alle de redenen , ter contrarien voorgeftelt , wel
hebben geexamineert.Endaeróm is onfe begeerte, dat lanHDurigegeköutoeDienften/ Den&anDen m'tge^^9
*
defe antwoorde niet anders als totter Landen dienft eri tneen/ maer befonDerlib ben ^.anben ban l^ollanD &x
<s>rat«
Ijoogi.
excellentie
3tjn
ban
ieben
(jet
bp
fo
en EelanD/
werde verftaen, en dat men van ons geen ander gevoe- gebocfjt.en Daer na gebaen/De menigfuïDige com* ^Jfanbi

mifftenenacten/gembaec ban gegeben/ en bat öp uertooni
altijb bpbtebanSjolianb en ^eelanD / ook bp työen m nuf
te xm^ntegenftaenbe
niet öem
<®?abe banen Hlpcefïer/
ban Denpjefentatien
grote
aenbiebingen
gebaen) i&
gebieben/ en nocö te bltjben geheel geneicöt/ Dat
op 't bertren ban 3ijn excellentie be peeren Staten
3önDec %. öabben belaft alfnec te biijbcn / om fiem
te geb2uüien tot bec lanben Dienfic / tngeballe ben bp*
anb teaen befeibe / geDnrenöe D'abfentie ban 3ijn
pet foube toillenattentecen / Dat nu ge*
<SrceHentie
mifronte*
't
op
faue/
ci)2ebcn
enDeboo2f
T€nlaetfr
ment ban Die ban ©?tc.ölanb/ en ecnige anbere beurt üja.ö Dat
De peeren Staten ban^eelanb aen
P20btntten en apparenteltjK meöe ban 3ijn «freellen* fijne %. gefcö?ebenhabDen/ omeenige Compagnien
ttc/ ben J^eere ^tabgouDec ban ©jieSIanD en Den fenecljtenljen toegefonDen te too?Den/ tot tefi(remïe
ïiaoe ban «grate/ nocömaelg tn Deliberatie gcleit ; banbebpanbeninDienguarttere/enDat beCSecom*
3tjnöe / i$ aiö nocö bp öc boo?fc0?eben cefoiut ie geper * mittcerDe ïïaöen ban be peeren Staten ban igoilanö
tic no- fifteert/en tg niet te min bertfaen / bat om be $?o* \ baer op met 3ijnber %. gecommuntceert Ijebbenbe/
penöeÖC
belcge* bintien en peeren beter contentement te geben/gecon* j goebgebonben toasv batter tyie Compagnien toe*
ringe
fenteert foube mogen tooien/ Dat naDemael Die ban ! gefepn fouDen tao?Dcn / en Dat fiet felbe gerefolbecrt
ban
©^eflanDbetfelaren/anbergmetöetbolRbana^ieifc 3ijnbe/ aen be felbe Compagnien Daer toe patente
Coetter*
lanDinbebootftfnebenfaKe tefullenp?oceberen/Den gefonben toaiS bnbe <ö5ecommftteecbe ïftaben/ fon*
ben.
boo2fc82ebenJèeere ^tabbouber ban ©?ieflanb bp Der bat3ijnber %> befeibe patente Jjabbe gegeben/
benftaeDban^tatcen3ijn€rcellentie/ fo beel 3ön gclijft eertijbg geb2nibt toag / Dat siyetott %Mu
<föoubcrnemem aengaet/alö(0enerael ober bet boo^ u^en uebbenbe fulcc gefdjieb « 3ön / bolgenbe
frö^eben boo?nemen foube toerben geflelt/ en bat baec boo?gaenbe refolurie ban be Staten/ baec ep met
be Ciecommittcecbe Kaben boo?noemt niet goeö
toe boben
ban baenbelen
©2te(lanb feneeïjten
/ acöt of tien
ten
rutteren't boin
/ en tien
/ bijfCo?net*
of fegs gebonben baDDen tn Dtfpute te nomen / maec tjem
(luchengefcöutöbanbe generalitett/ met een reDe* felfS te abb?efferen aen be peeren Staten füne
ïijfte partpe bruit / fcgerpen anbere behoeften / benèf< peeren en jBeeperjEf / begetenbe bec felbe goebe mee<
fensS 't gene bie ban ©2iejSlanb baer bp fouben brillen i ningebaeropteberflaen/ met bcrfilaringe/ bat £p
boegen /onber goebe 02b?e/bp De generaliteit te ma* fuljrnietbo?berbeomme?rbet;auto?iteitte totllenge?
(ïbi.a+) «en/ fouben toerbengeb2uifet/ en Dat Daer toe gearbett b2iiiben/ al£ be peeren jStaten beltefbe/ en öatïjp»
falb302Den/bat3ün€iccell,met Den geïjcelen KaeD | fubc ook niet foube begeren/ ten toarefiP te bojen fuljc
ban^ïtate öem begebe in een Denuame ^tab/ en ! geöaDengeb2uiRtgabbe: maec bat men loei RonDe
batberejteban't gcfcöut/enbeïiocftenDaec toe bte* I beDenften/Dat fulc met fönDeceece niet RonDebelïaen/,
nenbe/metöetrefterenDebolK ban <©02loge/ in een allegecenDe Bet ccempel ban be ,$eccetari^ be fteeft*
anber berfeöert guartiec ter beguamer plaetfc fal met tere : bat tngeballe öp be b^teben ban be peeren ^ta?
ben eerden too?ben bergabert / op Dat De bpanD in on ten niet meer onDerteöenDe/ fulcfonber fijne oneere
feöerficit en bebenncn gcgouDcn / en öiJbc b02Deringe niet fouDe berfiaen too?ben/ en biergeltjbe p?opoofïen:
ban beé SauDsS Dienfte Deö te fcRerDer bp füne cxcell. en 't felbe gebaen 3ijnDe/oberleberbe 3tjnber %, bec*
en DeSaeDban ,§tate gelet moclite b?02Den / en tg fcljeiDen 02tginele CommiflKen en^ficten/ begecenDi
Dien conform in De generale Staten rcfolutie geno* 1 bat biegebiftteert/ en op alles? gelet engeDaen mocljt
men en Den boo2noemben peeren ban |Batïjene0 en tojerben na be£02en*
^ofen«meöe gegeben.
<&t peeren Staten ban ^olïanb bier op ge^oojt
|jebbenDeDe€D.C|eeren Qare <©ecommitteerDe «5a*
DafierentujTcBen Dat De peeren ban iDatïjenefTe en 'ben / Debben na lange beliberatie gier op gerefolbeert/
Eofenna 't Eeger rebben/ fo becfiontmen bat batternaefïecDacjfjbacrtDaer op foube too^Den boo?*
3ijn Crcellentie berfeïj fcB?ijben0 uit $B?eba öabDe fjennabebO2èn/enfuïralismentot'jSlanD0bienfïcett
Cïjatlc^ ontfangen / Dattergene bergaberinge ban ben ©p* toteentgfjeiD 7 bitcaDfcgapengoeDetojrefponDentie/
De t?e? anDgèmaeKttoeröe/ fioè biel nocbtan^CbarlejUDe tufTcben 3ijn €mlkmk en 3ijn <0enaDe bebinben
taugure
<0oubemeur ban 23?eba fcb?nft aenbe> foube te bc0ö2en/ entrjetDenecnbanDe€öelett/eett
^Bauücr^ ^eraugi'ere
ncuctan Staten ban ^ollanD Den^o^uip/ Dat De BpanD bp] ban ^02b?ecljt / een ban ^aerïcm / en een ban
S5?eöa berD2atï) intjeb?egen ïjabDe De 5?02ten ban (Cumgout/ ^©clft gec ommitteert/ om 3ijn <©enaDe 't felbe te ber*
en^5ergepn/ toacc ban be Commanbeurö (fcïpüft Klaren: toelKeo3eDeputeerbe rapp02terenDe Dat $i}n
aen se ÖP) fjaer eerlijKet baDDên gegueten ban Die ban 3©ef= «0enaoe De Staten beDanntc /en Dat SP «tct anöcrsi
graten tetio / Dat boó2f^ De 0panD/ na Dat ïjp D2te of bier Da.
ban
begeerbe / al.ö *t gene De HtanDen Dienfitg tuas\
*jo!lanb. gen tot (€urn{joutb?atblijben leggen/ bocjtö getroft<
ucn toag na ïjet tBo?p ban <©eei / altoaet öp aï0 nor £ D€ rcfolutie in De ©ergabertngeban beHeeren
toaiS / met ii Compagnien ^pangiaerDen te boet /
Staten <8enerael genomen 3i;nDe / op 't bec^
en bijf óf feö öonbert <®uii feit / en bier Cojnetten toog ban De Staten ban i^ollanb / jijn be boojnocm^
peeren ban |ïaat|)enef)'e en 3tofen / gefonben na
cuttecen
: men feit(fcö2ijft"öp)Datfe
ful* De
len
na ©:iefIanD/
en onDcr toegen ficl) macfïreren
bp anbere trou*
IfjetEegtr aen fijne Cjccellentie en CSenabe/ omDe*
pen fèuDcn boegen/en ïjaer toel (ïetb binben 6 of 7000 felbe futr aen te feggen / en fytft men alJe gerectfefcap
man te boet/ en 17 of 18 Co^nettcnr uiteren /toaer beerbiggemaebt / om met Dtt 3Eeger te bertreeben.
3^eni4 S"!P tywïit ^et iteger boo: ^tccntotj&
ban 9P ten felben Dage (fcïpöft öp) 3ijn excellentie
met eenen cmeffen 23oDe ooö bertof tricot ïjaöDe/ op / en Deg anbereu Daetïjss guamen ^p in 't ampt ban
len en concipiere , dan dat wy fo in 't ftuk van de contributieals
, in 't beleit van de Oorloge (beneffens de
andere VereenigdeProvintien) altijd fullen continueren onfen
j
goeden y ver tot vorderinge van 't gemeene
befte , by de fekerfte en bequaemfte middelen.
Hier mede Edele, Erentfefte , Hoochgeleerde, Vrome, Wijfe en feer Voorfienige Heeren&c. Gefchreven in den Hage den elfden July, iyyi.

©al^

Vervolg der Nederlandfê Oorlogen.
#M!êrtl}0 /enban&aertüèenfp boo2t$ bp,gtool/baer
begeren tëaben ban <§tate binnen togen /en Den i6
guam bet Heger boo2tö geïjeel bp Coeberben / eenige
üajen te bo?en fijne Crcell. be ttleeninge en refolutie
ban be peeren Staten «Benerael geïjoon en berfïaen
,. ftebbsnae/ geeft ïjp goeb gebonben eene ban fijne föa<
JSSf Dcn mfïcrt$Öemgecommitteert /naméritlijfe aeiniec
1Jus
fcnt tf*111
/ « fenben na ^otlanö / om be peeren «Becom»
öe«nw
mitteerbe
föapenban öe Staten ban Igollanb ban fn*
i jan. nem toegen fefiere fafeen boo? te D2agcn : Detoelbe 3ijn
<£antnacebfefobetegebO2Dertïjeeftal0ftemöoenuH toatf/ en
ben
«?a> beeft Den 1 5 <3!ulpDefelbe bp inonöe boo? geöaagen/
ie.
en
Daer na bp gcfcïj2tfte obergegeben 't gene Ijkt na
bolgt.
Mijn Heeren,

den , en gemerkt de 6000 gl. by die van Vriefland geaccordeert, niet beftant zijn om die ie vervallcn,om de
grote on koften die men nu fal hebben te dragen tot leningen van de wagens, trekpaerden en anderfints , behal ven de extraordinariïe tra&ement van de Officiers
inden
zijnde
fo fal
Ed. een
believen
op
regard Leger
te nemen
, en ',met
denuwe
eerften
fekerehier
ibmme penningen , tot hetextraordinaris , neffens d'ordinaris betalinge van den Crijgsvolke , tot lafte van Holland ftaende, derwaerts tefenden, ten einde alle inconvenienten ,defordreen confufiefdieby faulte van dien
daer uit fouden mogen in den Leger ontftaen) verheet
en wech genomen mochten worden.
Ald'is overgelevertden zy July,anno ifpi.

J|ieroptèbpDe<©ecommit:eerDeföaDertbattJgol<
lanö 02ö2<? geftelt en terfïortt eenig gelD na 't Eeger ge*
fonrnen en ooh amunïtie en btüses?»
TT^tSegec omtrent ^tool genomen 5(jnDe/i0al* «nber*
■*--*■ öaer toeDerom eenige ftoarigbeit boojgeballen/ fbian^"
namentlijfe Dat €bomaö 2&ublp föaeb ban ^>tateöeöcn
ban
DeConing
CngeianD
innebetuan
/berfocb
bat öetoegen
föiDDer©e
er met
<£ngelfe,
RrijgSbolf
t utttBn3''
twpem*
Qetïegetbectrecnen foube na hen guarnifoen/ om bert6e,e'
op beeerfïe berfrfcijbinge met bet <£ngelfe regiment S1
na ©aanftnjn of 252ttannien te bertrecben : Dit maeb* cocbew
te b2P \x)at ftoarigbeiDjef/Detojjle&et Slegerftoaé en öenfiet regiment ban ^tolberg nog niet gemonfïert toatf/ (F0,« **)
bocb toerben be €ngelfe Daer na toeberom ontboöen /
alömenberfïontDatDeljulpe öie ©erDugo gefonDett
tóerbe / aeriguam : baerentufftben boer men met öe >„„
belegeringe ban Coeberben boojt. ^itijafeen plaet^ beS
fe bte ban naturen fïarïf t$/ m liggenbe tuffeben ttoee Befege»
mojafTen/ baer ban be eene loopt fe£ mijlen toeecf)0 r*aem
fanö tot aen ben ^ulfart/ 't anbec toefltoaert^ ban bp ff
na gelii^e lenate rot aenbe^uiber^ee/ be0uttenbe
Me ttoee moerafTengefjeei ©2ieffanö/©mmelanöen/
be hemeen een fhm ban <©ber-g(Tei/ baer^teen*
top en ©ollenfio in kit/ fonöec
Doo? be boo?*
noembettoaelf mijlen lengten cenenbatIjerben
patf i&/
Dan
/
m+\*' ■ D002
altoaec
^?vv* en
vu bicfit
v»*t»jt bp
^fr Coeberben
èenen
\LyvULtUtU / cïiEiJÜLt
iTLIILiI 3anö4HIlfl«

'T Yne Exc. verftaen hebbende uit het rapport vari de
z-'Heeren van Mathenes en Lofen,de refolutie by den
Heeren Staten Generael genomen, op 't gene men met
het Leger voor Steenwijk optrekkende voorts foude
voornemen, is ferftontbereitgeweeft hem daer na re
reguleren fo veel mogelijk en den dienft van den lande
fou Je komen te vereifchen.
Dan overmirsdefelve refolutie onder andere poincten verPcaen worde in te houden, de meeninge van de
Heeren Generale Staten te wefen , dat fyne Exc. met
het gehcele Leger foude marcheren na Coeverden , ën
aldaer voor eenige dagen vertoeven, om het krijgfvolk
totveroveringederfelverplaetfegedeftirteertte verfc.keren.endan voorts het vorder inhouden vande voorfz
refolutie te achtervolgen, fo heeft fijne Exc hem met
het Legerden i$ defer van Swol derwaerrs vervoechr,
en mijn met brieven vancredentieafgeveerdicht, om
den Heeren Staten van Holland en uwe Ed. van wegert
fijne Excell. vaftelik te verfekeren, dat fijne Ex ell
(blyvende interminis van de voornoemde refolutie)
hem fal gereet houden , om des verfochc ai befchreven
Zijnde, hem met eenig krijgsvolk te laten vinden ter
plaetfedaer het tot wederftant van den Vyand ren meeiten dienfte van den Lande , bevonden fal worden no«
dichft en dienftlijx
— z —t te
— —wefen.
• —-——.-■
1
Siine Exeeiu heeft wei gelet op de fwarigheden by.) toech tó tufteften beibe De moeraffen / omtrent Duifent
de Heeren Staten g?confidereerc, omhetvoorfz ex- 1 treben b2eeD. ©erDugo öabbe Coeberben
feer geploit op Coeverden of andreplaetfen in dien quartiere j DeriH
fïerRt/en
fllbaer
tn
güarnt'foe
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el
n 25erge
verre
Verre van
Van de
de ftroom
ftroom by
huHfr
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m4ar»An.
ha« hör»
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V....Y!*'.'
der hand
ltubent&Ztibe&i
nemen , maer
€bert
aen ! hortfe DanDe
en
herma
n
ban
€nö
geb?oeberö / ©afqueg een ^ban*
ge -en by de voorfz refolutie tot difcretie van fijne Exc.
iyne Genade Grave Willem, de Heeren Raden van gtaert/enCbalon een foon banpalamebejS/Dteeen
State en Gedeputeerden der Provintien , was geftelr, baftarr toaö ban fcene be Cbalon in 3ijn leben §?ince
of men d'Oorloge in dien quartiere foude continue- ban <©rangiem boberi bien babDe ©erbugo Daer nocö
ren, en dat de fake in deliberatie geleit, en allecircum- tn g"fonben ftonbert ^paenfe ruiterenteboet/ obec
itantien geexamineertzijnde, eindelijk na verfcheiden ' ftet moerad uit De ©anett ban lüenöO en
5^00 J§ancorn municatien goed werde bevonden , dat het Leger , CftïO De 3lepba genomen / fo Dat men fiielt batter
Om'
v°v°rlT? de7are,r"foudenvrcheren, fo heeft zijne | trent negen bonbert of Duifent Rloefee en b?abe folDa^
üxcell hemdefelfde tochten vooreerft nietkonnen ! ten tn toaren. ^e P^ince
ontrecicen : te meer , overmits geraden was het voo.n. berDen gefeomen 3ijnbe / fjeeftIJKaiirmu^ b002 W*
huis Coeverden eerft aen te grijpen, om redenen hier j (lagen/ en De ap20t&ten fjegonfïRet STefier en beferr rre/m Reeft bet SJeaec
nafommierlijkverhaeit. Namentlijk, de commodiboo2f$
gelaten
onber
bet
gebieb
ban ïanÖ/
<02abefijnen
3©ille
m
teiten die men heeft bevonden, om fo wel d'artillerye, ban jlafTau / ^tabfiouber ban ©2fe(
j&e*
munitien,vivres, als andere behoeften te water en te be / en bp te met eert
Deel ban 't ïeger
D2ie (rutRem
lande, aldaer aen en of te voeren , beionder , overmits gefc nutö boo2 (©etmaerfum getogen / 'tentoelR
%tmen van wagens als noch ten vollen niet was voorfien. ger feer nut toaö/ om Den pa#boo2 De p20biDen
anbe te
Item de importantie van deplaetfe,in voegen dat beb2pben. 2fiionfo liaenbo luitenant ban ©erbusó
defelve met Gods hulpe bekomen zijnde * vaftelijk te lag Daer binnen met een baearmtertf/ en öopmati
verhopen is, dat alle de andere daer omtrent lichtelijk €totcRel met een baenbel boetfeneebten/ hp piante
fullen volgen , als het meerendeel (fo men genoeg ver- met grote beerbicbeit bet gefebut Daer boo2 / en DeDe
D2tefcbeutenDaerop/ m guamifoen berftaenDe De
flaet) gerefolveert zijnde die te verlaten.
aenfe
omfte ban 30" €rcellentie/ fa Daer met grote
En ten derden, de grote apparentie om het voorfz
b^eefe
rer bt boo2 De belegeringe uitgetogen / Oen Daer ^
huis te bekomen,door den groten fchrik federt het vertn
met
toillenoe laten bejïuiten/bie ban binnen &*«&&
overen van Steenwijk aldaer verrefen , geaugmenteert
ben
ter(lontfp2aeR begeert en be ,§tab ooergegeben/ 55S
en beveiligt by een fchrijvens, inhoudende fekere prefentatien en den voet om daer toe te geraken , behalven op De felbe conöttten ai^^teentoijn. <©e fóeere tf bat seno'
dat delelve plaetfe verre van den Rhijn is gelegen , en led De Xebin üeere ban ffama
ctf <®mcatl ban De ™n'
feer bequame retraicl:e , en feer quade acceffen geeft mttlferpe toerbe albter ben DerttgfïengiulP öoobg
e- JMf*
voor den vyand, om het Leger te konnen befchadigen. feboten / fonber Datter pemant anöer^ Doob bleef/ lm f$H
Voorts overmits dat in aenfien van de grote extraor- toaöeenRloenmoebtgen b2oom €Delman/ en flaö* toecb
dinarife onkoften voor Steenwijk gevallen, en die vor- Degeflaötg De toapenen ten Dienfte ban Den EanDe
JSfi?
der indien quartiere gedragen fullen moeren worden , geD?agen/ bp
toaö eene ban De «©eDeputeerDen ban
De
'
Jaef!
vaft vele opfpraken zijn gecaufeert, dat by uwe Ed. ge- €Delen getoeefi / Die anno
i<66 DeKeauelleflÊn be

neFvnn^a daer toe excraordinarie ^ overgeion- ' «m^ftme ban §arma fiSr
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Het Negenentwintichfte Boek.
Jaerdicht op 'c fterven van de Heere yan Famars.

CBarLeg De LcVHn Is Voo? <&etMaerfett Doobge?
fCBoten/
toaer D002 $iin V?oV en UinDer D2VCBIC& Leet
genoten»

bonD fuir geenfinë te raDe / fuflitteaDe Dat men
alDaec geenruiterjS RonDe miffep / ooft Dat Bet peritu*
leuiSfouDe toefen/ toant fo De ruitere Daec morbten i592
geflagen toecDen / fouDe Bet gcljeele 3teger in Dangiec
5ön / en 3ön €xtellentie mecnDe men beboeföe De ©p*
anDDaec niet te foeften/ aifo men getcoo/l toa^Dcn
felben alöacc te bectoaebten / leggehDe alDaec feec toel
getcancBeect en op Baec boo?Deel/ fo toel tegen De
ftec&te alj$ De aenfcomenDe bpanDen / Die fp Ben lieten
bebunften / Dat Ben ban opinie toel fouDen becanDecen
metBetrcgenacBttg toeDec/ toant Bet regcnDc Daec
feer
Dat De loöpgcaben
feec na bp in 't
toateccontinueljjö
begonnen /tefoRomen/
entoacenBaceafcbenuen
meéfl al bolmaefet/ uitgenomen Bet cjuactiec ban De
cuitecgf Dat aenfJoBan ban ^teentoijr Bui0 too?De €wlk

^epjmceifêaticftiu.s ceit Daer na booè ©men?
feel/omDegelegentOeitban Dien te beficBtlgen/ Die
ban binnen btelen met part fóuiterg tut / DocB fp toet*
Den tertfortt toeDcrom ingejaecljt / eentge toeimge Dotien acttterlatenDe/3ün €ccell. meeninge toatf Dttmael
tttét <©IDenfeel te Delegeren / nabemael Bp <©etmarfen
tn geRcegen BaDbe / Dat Bern feer toel te paffe guam /
cm tien pasi boo? De pzobianDe tuflTcDen ^Dtooi en €oe?
Peröentebeb2ijDen.
Mn
3&en lefïen Sluip guam 3ün «Êccellentfe toebecom gegcaben.
<©en eecfïen 9fiugu|li quamen DeDeleggeriS in De
Cjrcell. boo2<£oeberDen/Dacrcntuffcijen BaDDe 3ijn genatte
Jsonu
toallen ban CoebecDen Daec fp in bcgrabcn lagen / en
ÏÏSmam <&&** WiUsm ban $aflau feec gebojDect met De fappeecDen al boo^tiö fo bele Den ttjD ItiDen mocljte/ en toen
<Hottm>
in t %%■■ loopfebanfen / Defelbe Degonft acBter een Rerfte buiten Boe toel Die ban Bet fo?t feec fucicufêïib fcljoten/ fo een apBci-öaer* fyt viieli flactiDc / en Defelbe booatg ban De fterfie rta
toatec maec een in 't logecen ban De toallen gefebo?
iï$e BetbleR toegeleiDet/ DittoasJaenDe3uibf0De:aenbe ten.
^ijn Crcellentie DeDe Die ban Bet 5?ojt opeifcBen/
i?aöc noo2ö3ööena «©2ent liet Ijp een befloten fcDanfe op
boo? önt;
g«iem maften/bae? ttoe baenbelen Rnec&teti in toaRen mort)» maec<©?abe5pjeDeciftbanDen25ergegaf
tooozDe/ Dat BP t totten uitecflen boo? Den Conin»
*en/ om öen bpanben Den pa# na doeningen te belet* toiiDe BouDen/ men fouDe obec een.Balf iaec toeDec
Üaüfldu
B?7xóüp. ten. <©ei§opluiDertl)aöDenDeeene3ijDe öefec feljanfe Romen/en
Bo?en Boe Op fig Dan beDacBt fouDe Bebben/
graten pan 't Cafteel afgefteert / een ftuR toeecBsï open gela *
ff n feec ten / om uit en in te gaen / mcenenDe Dat De ©panDen , Daecom
toant Bp fpaaft
Btelt BPftf'0
becfeRect
't ontfet/en
ïitfiE"
00RgeBeel
te RoenDec
: 3tinbanCraif.
BaDDe
niet beel UUballen Doen fouDen / Den laefïen 3Iulp op aen lBonfieuc
9 b02>
©eec
gefc
B?eben
/
en
Bern
becfoebt
Dat
brrr.
Den
recljten
mibDagbielen
Die
ban
Bet
Cafteel
uit/
Mttd
Bpmet!et€ngelfeRcüg$boI& Daec toeDec mocljt Ro?
toa.i oe met $00 man / Defelbe meelt De feljanfe boo2b£
menbooueneRleinetgDt / Daec op Defelbe Den toiecr
ieïDertDe/ tegen ober De openinge (Die Doehnöcft mocfit Den3Cuguflieen€Delmanaen
€ccellentie font/
toefen ban omtrent acBt of negen boeten) tn een belD en Bern becaDberteecDe Dat BP 3un
met3ijnbolR
met Mojtïi beDeRt leggenDe/DefefcBoten gefïaDig Doo? maceBecen fouDe / Daec in fijn Crceilentie toelterte (lont
b?e?
Bet gat of openinge boozfcBseben / DeanDece liepen
Den toaö/ BebbenDe 00R tijDinge geRjegen Dat De <©?a DèfcBanfeaen/en beflo?mDen De felbe/Dettoee Ca* beban^obenlo
Bet cegimentban^tolbucggemom
piteinen Daer tn leggende toeerDen Ben mannelift / en
flect
RaDDe
/en
Dat
fijn <6enaDe met 3ün ruitecpe ett
flocgenfe toeDerom ban Den toal af/ maec ban De
$t6tbuccBfe regiment ftecR toefenDe omtcent
fcDotenuitUet€o?enRomenDe/ RonDen fp Baec niet Bet
800
man goet Rrpg^bolR (Dan fjaDDenbeel 3©üben en
betopen. Capitein Willem ^ennjcf3.25unDing/ bleef femöeren
bp Ben)aencjuamem
EK* al°öec DooD met3ün©aenD2lcft / en Den Sergeant
»Un.
ban Bet felbe baenDel / met 3 % folDaten en nocö meer
5^en % 3lug. 6ceeg 3ön €%t töDinge/ Dat ben %v*
anD
Die obec $!Bön geRomen toaiö/fo ^uitfe/^paena
Dfrtg «a# geguetfle/ onDee De toelfte De luitenant ban 2flan ban
e» 30» Jto2tenoo2t toa£/D'anDec Capitein €iarDt 3Ianf3. fealsJ 3©alfe/ flecR toacen omtcent 4800 man / fd
>mcln/
3©eberfpan / BaDDe tien ofttoaelf DoDen / maec beel ruitere aljtboetbolb/Datfeeenige Dogen niet BaDDett
©aen»
getoonDen/ftpfelfgtoaSongetoont/
maec gebertoet toillenmaccBeren fonDergelD/ enDatDe<Spaenfe en
blpoen
met
Bet
bloeD3ijnDer
©panDen
en
ban
3tjn eigen fob ïöalfegelbontfangenbaDDen / en De ^>uitfen toass
tooo.
baten/ en DeDe grote toeer tegen De ©partDert/ Die al?
Datfe tot <0?ol gelD ontfangen fouDen / en ber*
temaelopDe toal Quamen/ en toeDerom afgeflagen belooft
(tont Daec na Datfe nergens na fo tferR toaren al$f Den
toecDen/ en fo Die ban bet grote %mt Daec niet te DuL- roeptoa^gegaen / toant Daer toaren baenDelen Diê
pett»arengebomen / De ©panD fouDe meefier ban De geen Dertig ja geen ttointig fïerR toaren/fo Dat ©erbu?
febanfe getoojDcn ftebben/ maecfienDe Defelbe aen gofienDeDatBP Daer meDe toeinig uitreeïjten fouDè
èomen / toechen Datelib af/ acljtetiatenDe bele DoDen/ Ronnen/ een Deel ban Dien binnen <©?ol/en een Deel
en Daer onoer ttoee ©aenD?ager0 ban 't regtment I Der felber binnen «©IDenfeel DeDe treeften / bertoacö*
ban ©ecDugo / SoBan 3lope5 iêpangiaect en |Bon» tenDe meecDec fecourief : DaerentuflïBen gtnft men poo?
fietir De ftuplp eert 3©alon : Dejs anDeren Daegss bec; CoebecDen feec (leeft boo?t met graben en fcBanfen
foeht <©?abe 5f?eDerift De DoDen ter begraeffeniffe / en alle De abenuejef te berfojgen / fulc Dat fp Den
ttoaelffren 25ugufïu0 op De gracBte Döo? De contre?
't toelft Bern bergunt toerbe.
©erDugo BaDDe feer lange gefolliciteert aen Den fcöarpe 3ön geRomen/ enbecBoopten/miuSDegro*
<02abe gieter €rn(l ban HBangbeit (De toelRe gene? te D?oogBten / Bet toater toel een Balbe manö lengte
calclaft BaDDe ais <iI5ouberneur <0enerael in abfentie ! af te mogen laten/ Daec toefp Den 13 alle p?epa*
/ om Den boïgenDennacBt't toatec
ratiente maefttcn
BP fcljot
Boetoel
DetoelRe
banparma/
fcanDcIgertoge
niet toel
toasf/ alDocB
geRomen
uit ©2anRctjR
toeDerom
geben / en af te Iepen uit De graften ban Bet
te paffe $nDe / Bern noclj fonDerlinge De faRen niet Dup# in De ouDe graften ban 't bleR/ en ban baerbe*
aen nam en 00R na Bet &pa gereid toaö) om fecourö neDen
inDeribiere/ toaernamen meenDe boben get
Daer meDé
ban bólft en gelD te Bebben / Dan BaDDe luttel geBoojg 3Fo?t meDe een ^am in 't toatec te inflaen/en
gebogen / D002 Dien BP meenDe op eenen anDeren te beletten Datfe neen anDer toater De graeftten föu*
Dat
Boutlag/
men bebontooR
Den Ronnen beRomen/
Der 1 fpinDea©alleng
bangen/ om Deel
toat aen ente Bebbenoeeen
De fróntieren
BoeR
/ nietDatfo 'tlage
eto20cBtBaDDen
te Diberteren/
Statenop Eegec
toolc Doen bergaDcrcn/ fo BaDDe |BontD?agon De %uU 1 ofDaeronDertoasfnocBplaetfeomtemógen mineren
geacBt toerDe Dat een groot bob?*
fen of Caflelen ban ïDcfïerlo / 25ergeiR en (CurnBout ' en fapperen / 't toelft <©en
felben 11 Dito Ij^eft <©?a*
fouDe.
geben
Deel
|
bont
geraDen
niet
men
tnaenomen/ maer öetoijle
Daecom bet 3tegec te fcbetDen/foisf ©ecDugoeentgfe? be 3©illem ban ISaffatt met een (&ambo?ijn in 't
tour0geacco2öeett/en3ijn€rcell.62eegtuDingebat< fo?t gefonDen eenen geintercipieerDen b?ief ban
fe omtrent Den HBjjn geftomen toaren: De Staten ^onailonfo <©abeloei (DaetbpBpt>eftoaerliR felaeg?
<0enerael fcbieben aen fijne <eceell. om een geDeelte De / Boe toeinig mac&të men Ijem gaf om öet
banDe«tmerentefenDennaDcnaftijnRant/omDen 5Po?t ban CoeberDen te ontfetten / en Dat febert
bpa«D Bet oberftomen te beletten/ Dan3ön of rcellentie Cempagnien ruiteren Bern met gegeDen/ naö*
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Vervolg van de Neder!and/che Oorlogen,
Ut iïopaérDenmocötenuitD2engen) gingen alle De Crcellentf'e op Den z? ijet tfttn toeDer Doen opef*
folDaten ban binnen met ooft be©?outoen op De 2502(t* fcfjen / aen Bet rabeltjn bco2 De fmiggc leggenDe / baer
toeringe (taen / Daer uit men becmoeDe Datter confu* op <*5?abe 3P?eberi& ober De toalle boo? anttooo?De
fie binnen moeit toefen / en Datfe Daerom toel geerne ftaDDe gegeben Dat 3tjn €rccll. noclj een maenD of
opgeeifcljtfoubetoillen toefen: ten felben tijDen qua* ttoec bertoeben en Dan een trompetter tocber fenDen
/ en Dat BP Dan fouDe fien toat Bp te Doen BaD*
mat öoR acht baenDelen ban 't föegimênt ban <©?oe- fouDe
na men met ttoee ijalbe Canons bcgonfce te
toaer
/
De
nebelt ïn 't Eeger / latentie een bacnbel met fjet ïïegi*
ment ban 25?eDeroDe DcneDen aen be feljepe ban 't toa* fcljieten op De b?ugge en met D?tetjcelcn op't5?o?t.
ter/ men Degonbe oor Den felfDen 1 z liilp een 3f o?t op IKen begonft meDe De gracht tebolienin'tnoojb?
/niet tont ban De Catte/ Die meöe feec ber*
te manen in 't EuiDooiten ban CoebecDen in 't moer* toeften
BoogDeenboo?
tging: ten felben Dage toerbe met een
afife / om fo beel Doenlife toaö De moeraffe / tn (jet oo*
tfen te (ïupten/ en Die ban binnen te benautoen/ aen (teen in 't Ijooft Dapper gecjuetfi / ©itu$ ban Cam*
toel&3po?tfofeergearbeit toerbe/ Dattet genoeeïj fo minga <©ecommitteerbe ban Die ban ©?ie|lanD / Dan
ttoee Dagen bolmacnt toa&
'ttoatffonDecpenjRel ban fterben.
^enx4^ugu|ïi toerbe ^[on&Beer <$acob ban €g* **,**„,.
D€n z\ 3üugu|tt i$ fjoödn #ault ftaeb neffensf monb^eereban &enenburclj in De trenc&ee boben 7e\iïn
3ijn €rcell. / Die boo? een ttjD uit net ïeger tnag 3ijn(ïin&er bo?|tboo? Bet osfurcuke in öet fiooft De «.men*
getoeeft / in Den ^age om gelD boo? Bet Steger te juncturen penetrerenoe naoptoaerttf gaenDe gefcBo* J"r?ft9l'
toerfo?gen / e« oo& tot <©o?D?ecBt om fijne eigene affai* ten/fo DatterDen aDcmDoo?cjuam/en Bet loot Daer ?J!f jaS
ren/ toeDeromtot^toolaenge&omeii/ DetoelfteDen nocB in bleef/ niet fonDer groot penjnel ban 3ijn Ie- ft«
ai ÖfulP fclj?eef/ Dat Daee eert Conbop toa£ genomen/ ben / Docft isf Daer ban einDetife buiten (jope genefen. / ffijfj
te toetert/ Bet Balbe baenDel ban De tfecre ban fo De CDprurgijnö en JUSeDtcijnsj felf^ Daer toe auaDe S™
ötnöc»
potltë met De bane ban De föupteren ban ©eer en moetftaDDen.
poelp/en Datmen alfe gereetfcBap mae&te om Bet fel*
«©en i? feïjoten Die ban binnen 't 5po?t ban Coeber^
toe tuffcfiert Den zz en z $ toebet af te beecbigett / Dat Den boo? een nieu ftlitet gat/ üp ften gemaent/ met een
3ijrt€rceII.ffB2eefomnocBD2iebeltftür&en$/ en ^ ftur&engefcDut/opDe<0albcrpebiein gaer geachte
of 400 fcljerpg/ en Dat 3ijn €rcellentie ooRfcB?eef gemaentmerbe/ en fcfjooten een Deel ban Dien aen
aDbcrtentie te gebbcn/ ïiatDeg ©panD.3 meeninge fiucfeen/ 't toeln eenigfinjs be toerfeen retacbeerDe/
toatf ober te nomen / Dat B? Daerom Den <©?abe maec toecDe ban Die ban buiten Daer na fo in Dat
ban ^oïjenlo gefeïjiebctt BabDe / Dat Bp met De % gatgefctooten/Datfe Daer uit niet meer fcljieten Do??
Coznette ^uiteren en 'tbolüban ^tolbnrcö (foo De (ten / of ftaer gefcljut moe(t gcbemonteert3ön: ban
©panD De ïlibiecen pafleert) bp öem in 't Heger ! ö«lünen fcöootmenDebalb?uggebanDeb?ugge ban
uomenfouben/
felben
't jpo?t af / Daer Doo? niemant meer
ober buiten
De b?ug*fo
te
bettoaenten/alfoïjetftptoasSgeDeiibeceect
toatcr toaö nu fo Den
na uit
De S^gaennonDe/DefenDacügcoeben
Die ban
grachten batter maer omtrent ttoee boet toaterjS feer Dat 3? buiten 't öabelijn omejuamen in be
en moDDertf in toa$s / en Dat men ïjoopte Dat pt contrefcöacpe/ aen fener Damepe in 't oo(ten ban 't
fcDoontoeDer Dat felbefeerfouDe Doen D?ogen/De graf* 5fo?t (taenDe/ Die Die ban buiten tetltontblinDen/
ten toarenbe(teet te bullen/ erteengalDerpe Daer on? jen toierpenDaeraerDetegeng/ omöaerDaerte mo<
öer te manen / om beDent Daer onDer tot aenDe toal te i S*n öeDecnen / en ban De brugge af te fnjjben fefeere
gaert
/ en Dat gemae&t | en
ttoee8albemaenKen0bpDen©panDin'tnoo?Doo(ien
te 5ijn/fcfjootb?p
binnen tienboo?eenmuftïuet
Dagen: nocö fiaDDemeneenCat
ooiten in De contrefcBarp gemae&t en tn geöou
befteet te manen tegen Bet ^upsS / om meDe binnen Den : Bier tegen DeDen Die ban binnen tegen Den abonDj
■
tien Dagen gereet te 3ijn : men fcij?eef baft alom gelD berfcBeiben uttbailen / om Die ban buiten ban.De ijaU
Detoijle De ertrao?Dinarife toernen fo beel tto(ten / Dat* be manen te berb?gben / en te beletten jbat men
ter naülir betalen aen toa$f/ De peeren ban Me* BenaenDeBamepenietber(terRte/ ofteDeBamepete
nenburcö/ïlenejs ban Der %a /Camminga enSoo?* berb?anDen / Daer toe 5p b?anDenDe penrepen Daec
bafcBzebenaenbeföaebban^tate/DatfetoilDentjjD; aen toterpen/ DocB toerbe belet Dat De fiamepe niet
fijn berliaen / Datter geen geb?eö ban gelD moröt Beel &onbeb?anDen/ in Der boegen Dat fp Daer bleben/
toefen / op Dat om een nleintgen geen groote fcfjanDe Deie? narBtiö toerbe op De boet ban De gracOt / om 't ra?
noen feBabemocBt toerDcngeleDen/ Bet bsooDtoaffer beltjn leggenDe eenige fcljanöfeojben geplant / om
Qtialtr te benomen /eenb?ooDban ioponDen feolten Daer gefejut te mogen bjengen of De gcacljt te bul*
Daec 11 (tuiberjs tn 't Eeger / Dan öet bier toafifer re? ïen / om fo aen De toalle te nomen / Doclj uit ban bnv;
öelirnoopss en tocl te benomen»
nen fienbe 't inconbenient pecicule/ betltetcn Defen
«IBctuötoeutuitBetSegergefcBjebenbpDe J|eere nacfjt beiDe De boo2fcB2ebrn Ijalbe maennens en
iscuc&ett fifcaelban'tïegec/ Datljettoateruit DegrncBten 'trabelpn/enbertroclienaUeiefbinnenop't^t/bjan?
DcnDc een Deel ban Deb?uggeboo?t af/ nocBtoo?De
ban 't 5po?t / fo laec§ afgeleit toaö / Dat ban 't 3utttoe(t
boltoccn af boo? bp 't toeit boltoerh tot De potnet ban't Defen nacBt in 't oo(ien een frBan^Ren getoo?penin
noo?D boltoerfe toe De gejfjeeïe geachte D?oocl) lacB/ niet 't moeraffe / Die ban binnen (tanen op een ban
inljebbenDeDanflijft/ en Dier en Daer eenige putten Baer Catteneenbicrop/ Daer tegentf een groot (tufe
of poulen met toetnig bupl toaterö/ Dat men me* toeecljüS buiten toeber een bier gefien toerbe/ 't toelfe
De mettet gcaben en Delben alom fo boo2tgegaen men bermoeDe ban een uitgefonDen bobe te3ijn»
<©p Den z6 boo?fcB?eben toerDe een generale retoaö Dat men op een ijalbe fpieffe lengte na gefto*
beuebanDeCabaleriegebaen/
Die malus aen p?efen?
men toae? aen 'tBalbemaenRenbp Den ©panD ge*
te
becBtenDe
paecDen
noclj
fterfi
bebonben toetDen
mae&t in 't noo2Doo(ten ban 't 5po?t/ in De contcefeïjer* ober De 1400/ Deïjalben 70 paecbenban
©alen toe
pe/ en om Die ban 't3f02t nautoer te belluiten/
BaDDe men tuffcfjen Den i? en 14 Dejö nacljtö in 't <©etmar(Ten3Dnbe/ en?o ban $iitli#, tot 'peeren*
moeraffein 't noo?Doo|ten opgeto02pen een feïjang* | berge/ noen Beeft 3ijn €-rceli. omtrent Den miDfcag
Ren / en obermitsf men alDaer fo?gDe boo? eenicfj I toeDerom 't 5p02t Doen opeifcljen/ Dan gaf <©?aef5prc*
ontfet/fotoasf meDe Den felfDen nacBt opgetoo2ben öecifi boo? anttooo?t/bat men nu De toallen fo fouDe af^
eentamelijfeefcBantfe/ reept op Dentoegban €me* fcBieten aïtf 't ^utö / en een fto?m of ttoee aenfenDeri /
IicBem / Daer Den ©panD / fo Bp Romen toilDe /fouoé en Dat BP baer na nocB tijDö genoeg fouDe neb*
moeten pafferen / boo?t£fo men eenige batterien ge^ ben / om een trommcffagcr uit te fenben : b002t#
ging Bet bullen ban De geaf toon toel boo?t/ en toatf
p?epateert
BaDDe
op
De
gracöten
ban
't
3po?t
in
't
3uiDen tot ttoee (tucftert/ om op De b?ugge te mogen fc&ié* men nu al 40 boeten in De giacbt / en toaren ooli
ten / ert tot 4 (tuftRen in 't fuibtoeften om óp De faufe* bie ban buiten alom in De contrefenarpe üegraben.
b2epe en paliffaDe te mogen fcBicten/ fyeft men Den I^oelj (tont poft dato, Dat De gracht op IjupDen/
felben nacljt Daer D?ie Jalbe Canons ingeb?aeBt /
zi DeöabonDjö
obertoel
'io boeten
ober
en Dit aileö alfo gep2epareert 3(jnbe / IjQbDe 3ön I Dattoa$SDen
De Delft al toajS
gebult / entoelfulr
6$ boeten/
IV. Deel.
feDD 3
W
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üljs Dc-n ©panö ai Quamcomonfe bibjeg te occupe*
ten /fo nebben top den toecnban IBeppel en ,&teen?
tonft nocö open / daer Den ©pand niet nomen ftan dan
( foi. 27) boo2 bet ^aptf te 3©edde bp doeningen om / toelfte
ccrien langen d?acp i$ / en fp Daer sijnde / itfb&en twn
toecï) na jltooi toeder open / etc.
^>ït toerde ooft geconf irmeert OP b2teben ban 3io>
fctim*
gr oan fjan pauit föade ncff cnö sitn «crcellcntie ban Den t %/
26 en z & Éugufti / die daer bp nocï) ander particula=
feomiie rtteiten boccljt / nopende deg ©pandg ftomtïe / om
üai4ioee (tfoeberdcntcontfetten/endatde Sïaden ban &tate
te out» 3ijn€rcdlenticftaddenberfocöt bm eéntae ïluiteren
fitten.
e De# ©panDg
te fenben na Den ftlujn/om D'oberftomiï
te berlnnDeren / en Dat fp ook 3tjn «excellentie Daer toe
felf^betfoclHen/ Dat bp Daer meDe fouDe toillen fto*
men / doel) Dat 3tjn excellentie / <0enade / en peeren
nabele Difcoucfen Daec op in fijne pjefentie geljouDen
't felbe DuTiculteecden/ en aen De SlaDe gefcl)?eben
ïjaööe / neen paerDen uit D*t Eeger te mogen mi jïen /
Dat Op ooft geenfing geraDen bont om eenige feparatie
te Doen of andere aparte bergaDeringe te maken /
maer gerefolbcert toa.ö Den ©pand alDaer te betDat3ün €rcell. beïe exempelen allegeerde
toadjten/
rie ban
Dat bet fcljeideh Den lanDen altijt nadeeltg getoecfï
en 3tjn toas/ Dat Op beel oojbaerlijfter acljte Oet ileger te ber*
aénaóe fterften / en Den ©panD Daer te bertoacljten Dan Ijem
öaer te foeften / en Dat men niet fouDe nonnen beletten
mm
S !? m tc ^eifer^-toaert ober te nomen / en fo Die tróupen Die
mïïmi men Daer fond geflagen mocDten tooiden / dat dan de*
om be fc tronpc ooft al in groot Dangfer 3ijnfouDe.: Dat fijn
J°mflc exeilentie daerom ooft aen Den <0?abe ban ^obenlo
©eröngo gefcfjjeuenbadde/ dat fo den ©pand Den öïjtjn paf*
aiöaec te fceide / Dat Ijp Dan met De ocngelfe en Oet bolft ban
fto*
gteger
in 'tDen
bp fjem
ft meDefjeeft
^tolburc
öen <®becf!en
feSttrn men
SüDbó*
ooft aen
excellentie
fonbe. ^ijn
tact ban i|ollanD gefcfj2eben / goet te binden dat men
fouDe fenDen op 'ja^aben*
nocö centge
^§tool/ met De ruitcrsS ban Den mitmee*
/ of tot baendelen
toeert
(Ier ^onfte / om Daer te berfefterber te toefen / en om
DetfnooD 3ijnDeDefelbetot berfefteringe dcö üegerö
te nonnen geb2uiften/ baant De fafte fo gelegen toas Dat
Ijp aen 't beroberen ban Coeberben geen ttonffei
fïoeg / Dp aldien men continueerde met ïjet graben en
Deiben/ en Dat men Den ©panD toel getrooft.toagy
bat Ijp ftet niet foude bonnen ontfetten : ter contrarie/
fo men öet % _egcr feneide en berdcelde / Datmen niet
alleen beïe tijD;$ en grote fio jïen berliefen fouDe/ maer
alle«?oofttnDangieren pericule (tellen, <3of)an pau^
ii fcl)iijft ooft Dat 3tjn €rcelientie b?ieben ban Den fca*
De ban ^tate ontfangen IjaDde / ftoe Dat fp De b2ieben
bp 3tjn €rcellemie aen Den <©2abe ban Jgoöenloen
©eer gefcö2eben/ fiaDDcn opgebouDen / tot naDer
anttobojDe ban 3ijn €xcellentie/en Datfe jijn €rcellentie nocljberfocDten/toel te toillen peinfen/ öoe beel
Den ^taet Daer aen gelegen toa$ / Dat men De ftontie*
ren niet bloot liet / Daer D002 men Den ©panb oojfafte
fouDe geben om eenige plaetfen banimpo2tantien aen
te tallen/ en Dat Daerenboben De Ribieren pafTabel
toaren ï Dat De Compagnien bau ^tolburcf) nocD ge*
b20ftenenftoafttoaren/ en Datfe Ijaer baenbclö nocu
niet OaDden / ooft Dat men op De felbe geen goeDe refte*
ninge ftonDe maften / a!0 toefende nicu en ongeoejf ent
bolft/fo dat fp in alleg redene ban confideratie bonden/
Die 3(jn€rcetl. nocö b2eeder foude berflacn uit feftere
memo2iedenboo2f5- ^aulimede gegeben / om 3ün
€rcell. te communiceren/ remitterende derefle tot
Difcretieban 3ijn€rcellentier dat fijne €jccell. inp?e?
fentie ban fyne <©enade <02abe 3©illem Hem (^auli)
Ban defe memo2iegefp20ticn Hebbende/ bielt Hem toat
geoffenceert/doo? dien f)p dibccfe reifen aen den ïïade
ban &tate gefeftjeben ïjadde / dat f)p geen paerden uit
tiet Ileger fionde mifTen / en De reben toaerom bp niet
geraden bont feparatte te Doen ban 't bolft / en nu bes
fonder de# te meer / indien men continueerden/'t felbe
fb berre gebjacut toasf / dat men Dat foude beroberen/
en'tEegcrgefecondeert3ijnde/ Den ©pandalcjuam
ïip nocb fo fterft / bet Hooft ft onde bieden en ftrenften %
^acr na Daöde 3ön <£rceU> ft002da met «^toartfen*

burg en nocö een ban De gedeputeerde ban ©jfeflanö
ontboDen / en na bele p?opoo jien gefp?ofteu/ men Den
SlaeD fouDeantbooo^Den/ Datmen oo:baeriift bond/
Den ©pand alDaertebertoacgten / om rebenen boo?;
fcö2eben /ooft men meenbe ï)p De ribieren al gepaffeeft toa$ / Docg indien den föaeD goeD bont Dat men
De&teDen met ïjet bolft ban ^tolburg en Die uit
©2anftrijft toaren geftomen fouDe befetten / Datmen
Dat Doen moeïjt / Dan Dat men De 45?abe ban l^oïjenlo
en De €ngelfe Daer fouDe laten ftomen/ etc.
^
?©en<02abe ban i^oïtcnlo te ,§tool geftomen fijn* JJJJJ*
De/fcö2eefDen 3o3Hugufti/Datïjp Dien morgen dra» iatuc
trent^uuren geteiife ttjDinge beftomen pDDe/ ban fwje.
renen
Die nocö
DaegiS te/ bo?en
/ na midDag
€mmerift
toasföe£gebieefl
Die fefteren
25o?gerbinnen
ban JJJ,
dom J°'
ban
€mmérift Daer flrar inftomenDe gefp20ftenïjaDDe/ Jjfijg
Die eenige Dagen ober D'ander3ijde onder Den ©panD ijpj^
getoeefi3tjnDe/berfefterdetoaeracötig te toefen/ Dat öanbe^
De©panDDen aSDe.önacötöbegotl pdde Den ïtöijn *v*m
te
Dat Den 'felbe'n
metpafTeren/
ïjenluiden ooft
obergeftomen
toajs 2502ger
/ Dat öP Den
(ï^künijn
toa$s Jjjjjj,.
bierbeöalf Duifent man/ Docö niet Daer ober/ Dat
|Bon0^2agonober(ic toass ober De ^pangiaerden
en felfjS in perfoon daer bp ober de Buitfen / te b)emi
De Regimenten ban tfirenberg/^öcrlapmont en^on*
3aga b)a0 commanDerenDe «arabe Carel ban IBanf*
belt / en toaren Daer bp 6. Cojnetten ü uiteren / tferft
omtrent 400 /Detboetboift ïjebbenDc meèjl lanft ge?
toeer en mufejuetten / eri % Compagnien Carabtjng/ .
Di« nicülir aengeftomen toaren/Die fouDen gen boegen
bp 't bolft te bojen obergeftomen/ en tc <©?ol en <BU
Denfeel toaren.
€er top b02Der ban Defenber^alen/ toillen top al*
gier feftere miflïbe Deö Coninr ban ©janftrijft/ aen De
peeren «§taten <0encraelgefcfi2ebenDenleftcn ^ulp
1 y <?i. uit 3tjn Heger boo? OSfparnap/ en bp Den &ta*
ten ontfangen Den 19 3f ugufïi/cn Dep20pofitie Die Den
l|eereban^5u^anbalDen 2S 3üugufiiDaema aen De
ninft
ban generale
©2anftrijftStaten
gebaenbanïjeeft/beröalen/
De boojfy
peeren
toegen Den boo2i'3
Co»
2&?tef Dcjs Coninr toa^ luidende aiss bolgt.
S Eer lieve en goede vrunden , ikhebbetiiet eer als f*$m
binnen twee dagen ontfangen uwe depefche van montnk
den z6 der voorleden maend , en hebbé gefien , datgy ban
luiden wel onderricht zijnde van den getale, daer toe ^™£
gekomen is het volk, daer mede gyluidenmy hebt wil- te «Be#
len afïifteren , onder 't beleit van mijnen Neve Grave nerale
t ten dienfte,
hebt ,geoordeelt,da
van Naflau,gy
Philips
die
de felve
mochten doen
niet was te gelijken
by dó #mm

't felve
tot haer
doet hare
diegyluiden
koften,
de voor
hen continueren
volleonderhout,
getal, hoewel het
veel minder is, het welke ik niet kan tegenfpreken,wefende waerachtig,dat 't felve volk veel is verminderr,fo
doordefiektedie daer onder is geweeft , als ook niet
zijnde getrocken verre van der Zee, vele hen hebben
beholpen metdefelvegelegentheit tot haer wederkeeren, tot welke de Capitainen,om dat fy felfs niet waren
verdacht van een folank verblijven, alsfy herrewaerts
hebben geweeffc,niet hebben willen doen alle het belet,
dat fy wel hadden mogen doen. Om defeoorfake,nademael ik fie uwen wille te wefen , defelve wederom tot u
te ontbieden, vinde ik 't felve feer goedt en doe het ook
tegenwoordig verftaen mijnen voorn. Neve Graef
Philips, U, Ei hertelik bedankende van defe goede officie van vriendfehap, die gyluidenmy hebt willen betonen byde affiftentie van een alfulken fecours,'t welke
my feer wel te paffe quam.en my van't beginfel van fijn
aenkomfte (gelijk' t ook federt is geweeft) feer vorderiikwas,wefende verbonden getuigeniffe te geven in
faveur van mijnen voorn Neve, van alle fijne Capiteinen, en felfs van alle de particuliere foldaten , dat in alle
occafien , die fich hebben geprefenteert , fy luiden hen
altijd leer eerliken vromelik hebben laten gebruiken,
hebbende niet alleen bekent gemaekt haer vromigheic
en couragie, maer ook vertoont in alle hare actiën, den
y ver en affe&ie van den genen by dewelke fy waren
gcfonden : in mijn regard feer droevig zijnde haer
dat ik
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haer niet hebbe mogen doen het tractement waerdig vreugt van mijnen goeden vóorrgank, als ik ontfange
na hare verdienftenjmaer ik gelove ten minften.dat fy- van de uwe. Ik ftelle aen den Heere van Buzanval, mijnen Ambafïadeur,om w luiden breeder Verklaringete
luidenfullen doen rapport, dat het is het befte dat my
mogelik is geweeft. Ik volge defelve ordonnantie in de doen, van de voorgenoemde fake, en ook te feggen den
ontflaginge van uwe fchepen, gefchut , en fcherp, wel- ftaet van myne faken alhier , en om u defen niet langer
kers opfienders ook haer dienft en devoir dies aen- te maken , biddende God feer lieve en goede Vrienden
gaende wel hebben volbracht. Daer is niet als het kruit, dat hy u luiden wil nemen in fijn Goddelijke hoede en
c welk ik genootfaekt zy , om het groot gebrek , dat ik Vaderlijke befcherminge.
Gefchrc ven in den Leger voor Efparnay , den leften
daer van hcbbe , u 1. te bidden my te willen laten , en te
vermeerderen noch met die faveur de grote verbinte- Julii,anno ifjji. Onderteikent,HENRY, en lager, Poióïiers.
'nifle, die ik hebbe van defe heerlijke affiftentie die gyHet opfehrift was : Aen onfe feer lieve en goede
luiden my hebt gedaen. Ik hadde wel ge wen ft, dat defe dankbaerheid hadde mogen wefen voor de lefte im- Vrienden , Mijne Heeren de Staten Generael des Nederlands. .•
portuniteit, diegyluiden van my foudet ontfangen , en
3£e
boojf.
Heete
SCmDaflafeeur
tres? Comnjc tan
dat ik voortaen hadde mogen beginnen u 1. niet vorder
laftig te wefen,maer myne faken fijn gebleven in fuiken ©jannnjH 25u3anbal / De boo?f. gftwef De# Comnfcg
ftaet,dat ik u luiden daer van als noch niet geheelik kan aen üe peeren Staten <©enetael oefonöen Beböenöe/
ontladen , want gedwongen geweeft zijnde te licentie- tytft bo?öec aen öe felrje peeren Staten «©eneraei
ren myne Hoochduitfche Armade, als geen middel bccfocJitauDjcntic/uiehcmbcrgunttötcacn tien *8
hebbende defelve vorder te onderhouden, vinde ik my 3Cugutlt / ten toelaen Dage !)» aen De boojnoemDe
wederom althans met minder krachten voorfïen , als peeren «Staten geöaen Beeft/ öefe nafcolgenöe #?o*
ik oit geweeft ben , en zijn aen de andere zijde myner
Vyanden preparatien veel groter , als zy oit hebben ge- pofïtie:
•••• .* ••
,
MijnHeeren,
weeft, hebbende dat voordeel op my, dat die gene, die DE Brieven van den Alder-Chrifteliikften Co- f^ouofi»
henonderfteunen,hetfelve aen middelen niet laten
nink , mijn Meefter,gefchreven aenU. Edel den tfetian
ontbreken,gelijkgyluidenwelzijtgeadverteert,datde leften Julii , bedanken U. Ed* fo particulierlik van 't *cnJ*f
Conink van Spanden henluiden van nieuws heeft toe- goe fecours, dat gyluiden hem gedaen hebt, met rt&Jjnïi
gefonden een feer grote fomme gelds : dat is de oorfa- volk , uwe artüierye , en munitien van Oorloge , met aen br
ke daerom ik bedwongen ben myteoppoferen tegens alfulk bewijs van dankbaerheid en verbinteniffen aen u £UxCrt
her gene fy pretenderen te doen , en tot dien einde te
luiden, dat niet nodig is u luiden daer van vprdere fpe- ^™
'
wege te brengen nieuwe macht , ben ik genootfaekt ciale verklaringen by my gedaen te worden , achtende
jmy ne vrienden wederom te foeken , om my daer me- behoorlijk, dat den Dienaer fwijgt, aldaer den meefter
de re behelpen , en egene hebbende , daer van ik my fo fo klaerlik fpreekt. Ik komedan tot 't gunt meeft imfeer verfekert houde, als van u luiden , addrefïere ik my
porte ren
t , dat my meeft nodig dunkt , u tegenwoorook tot haer veel vryer , mogelik , als de eerfte dien
dig voorgehouden te worden , om u 1. particulierlik te)
ïlen, die ik daer van airede hebbe ontfangen.en de ken doen vrerftaen,d'afFairen van zijn Majefteit , 't welke ik
nifïe, die ik hebbe van de laftige faken , die gyluiden fo veel te liever doe , om dat ik te voren gefien hebbe ,
voor ufelfs hebt te dragen , wel toelaten. Maerdefe- dat de kennifle, die u luiden gegeven is vanonfen ftaet,
is geweeft een goede remedie tegens de inconvenien*
kerheitdieik hebbe van de goede af&c"he,die gyluiden ten en accidenten, daer mede de fel ve gedreigt wort.
my toedraegt , en ook dat het goed en quaed van mijn
Denkt niet , mijn Heeren , dat de Conink , die uwe
fortuin is gemeen , en onfeheidelik met de uwe , doet
my defelve confideratien ce buiten gaen. Om die Oor- troepen weder fend , de f el ve min van doen heeft als te
fake bidde ik u I. my noch de vrientfehap te doen van voren , doe gy luiden defelve hem leendet. Ter contrate willen continueren uwe goede aflïftentie, en omu
rie is't gebrek federt vermeerdert, fo wel door het vertrek van de uitheemfe Duitfen, die fijn Maj. te voren
niet te ontbloten van 't volk van Oorloge , fal ik my te
vreden houden , dat gyluiden my wilt continueren het in zijnen dienft hadde,als door het ge weldjdat den Conink van Spangien tegenwoordig verdubbelt tegens
fecours , 't welk gy luiden my gefonden hebtgehad , in Vrankrijk.
een Regiment Lands-knechten,van de welke de koften
niet veel meer fouden wefen , als van 't onderhout van
Maer hadde
fijn Maj.belooft
heeft ,liever
willen
't geen hy
u luiden
het welk
wasvoldoen
, van u luiden
de
't volk, dat gyluiden alhier hebt, ik vertrouw my fo
veel op uwe goede wille , dat gy luiden my dit verfoek voorfz troupen wederom te fenden, als gyluiden de felniet fult willen weigeren , niet meer als gy hebt gedaen ! ve weder foud ontbieden ; dan de felve op te houden,en
de andere voorgaendeverfoeken, van alle dewelke de hem daer af langer té laten dienen , als by avontuire u-r
we goedigheit hem foude hebben geaccordeert , io
J'egenwöordige
is de meeft
importerende,gelijk
ik ver verre hyu luiden levendig hadde doen remonftreren,
lope dat die fal wefen
de alderprofijtelixte
of gewichtigfte, fo verre fy haer effecl: heeft, en dat 't felve mach
hoe feer hy defelve van doen hadde.
promtelik gefchieden : want in fuiken gevalle make ik
En om u luiden kortelik te feggen , in wat ftaet d'afmy fterk , felfs het eerfte geweld te gebruiken , aleer de fairen in Vrankrijk zijn , moet gyluiden weten : dat ten
macht , die defelve gereet maken , te famen lal mogen zelven tijde de Paus en Conink van Spangien fijn eens
komen. Ik gebruike met uluyden niet vele grote cere- geworden ,om te doen procederen tot de verkiefinge
moniën, om dat my dunkt dat goede vrientfehap die van eenen nieuwen Conink, en datfe affigneren plaetfe
onder ons is, 't felve niet vereifchet, en ook dat het en tijd, van allen fijden den genen die eenigfins van debefte argument is, omu luiden te perfuaderen my te fe faótie fijn om te beginnen defe ontrouwe handclinge.
helpen,dat ik't van doen hebbe. Ik fal u luiden niet feg- Waer toe eenige Gedeputeerde met den Cardinael van
geri van myne verbintenifle, daer mede ikmyaenu Sens hen hebben laten vinden tot Spa , by den Prince
van Parma, ten einde alle middelen wel fouden mogen
18) luiden houde verobligeert, 't felve uitftellende, tot dat worden overleit, om de verkiefinge te doen vallen op
God fal believen my te geven en verleenen eenen beteren ftaet , en 't felve te bewijfen met de vergeldinge,die den Conink van Spangien, of in gevalle van fwarigheid
ik daer van lal doen, altijd io gewillichlik, als ik ui. op fijn Dochter, defelve uitheilikende aen een van
vryelik vervolge te continueren my tot ui. te verbin- den HuifevanLorraine.
Om te beginnen dit grote feit , dat fo langen tijd by
den. Ik refervere voor 't einde van defen, my met u luiden te verblyden van het innemen van der Stede van den Spangiaert voorgeflagen is , en dat met de minfte
Steenwijk; gelijke beleef theden,die ik ü luiden mits de- moeite, en meefte authoriteit, maektallegereetfchap
fen betone , onfange ik van mijne andere vrienden,die aen allen zijden , om te fenden een nieuwe armade in
wel weten, dat dit geluk my is gemeen met u luiden, Vrankrijk, om te doen buigen den genen die tegens fijn
der welker rechtveerdige fake fiende dat God favori- voornemen hen foude willen ftellen. Daer wort nieu
f;ert , is een goed teiken , dathy ook allo doen zal de volk gelicht in den Coninkrijke van Napels , en Milamijne, en dat ik wel haeft u luiden geven fal gelijke aen ,'t welke men feit te wefen wel tot 6ooo hoofden.'
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Hy heeft doen komen nieuwe forcen in Bretaigne; en
de Prince van Parma vordert ook met alle mogelijke
diligemie een verfche armade,om daer mede in Vrankrijk te komen in 't einde van September.
De Paus felfs contribueert daer toe de betalinge van
i2oo paerden, en van een Regiment voetvolk, en men
heeft advertentie , dat hy 't eens is met den Conink van
Spangien,om te geven auchorifatie tot de eleiSlie die hy
hoopt te doen op fijne Dochter.
En wie en fie: niet klaerlik uit de viericheit die fyluiden daer in gebruiken , wat voordeel fy daer uit verhopen ?En hoe fouden fy groter en apparenier daer uit
konnen wenfehen , dan alfulke , die daer uit apparentelik volgen foude , te weten , dat fy fullen een partye van
de Francoifen,die de hand fullen gehouden hebben aen
defe elecr.ie,maken irreconciliabel voor haren wettigen
en natuurlijken Conink ,'t welke den raed is van Achitophel , om Abfalon execrabel te maken voor fijnen
vader David.
Dat ift, waerom de Alder-Chriftelixte Conink meer
als oitte voren benodigt is,ordre te (lellen op fijn affairen , en alle fijne vrienden en nabuiren veel heftiger te
roepen tot zij nderhulpe, en henluidennatedoen fien
het uiterfte dangicr,da: hen openbaert,om tegronde te
doen gaen niet aileen het geen dependeert van fijne autoriteit >maer ook den ftaet van de nabuiren; 'c welk
de Spangiaerts op 't lefte referveren.
Ift nu dat fijn Maj. eenige nabuiren en vrienden heeft,
daer af hy zen aenfien van de voorgaende weldaden behoort te verhopen een gereet fecours , dat zijt gyl uiden
mijn Heeren. Waerom hy hem te vrymoediger tot dien
einde aen u luiden is addrefïerende, en u luiden verfoekt, dat gyluiden in fijn dangier wilt aenmerken het
u we , en gemerkt principalik in fijne ruine gefogt wort
de uwe, wilt daerom hem affifteren van uwe middelen,
ren einde hy mach ontgaen die onweder hem over
',lhooft hangende.
Sijn Maj, agt,dat uwen ftaet niet fal worden befwaert,
maer eenige verlichtinge genieten door den voorn
dienft tegens den Vyand,ift dat u 1. belieft hem de middelen te prefteren , om te lichten en te onderhouden
een goed regiment van 5000 Voetknechten , voor fuiken tijd3als gyluiden fult oordeelen,dat den jegenwoordigen nood van fijne affairen fal vereifchen, en uwen
ftaet mogen lijden. Seker mijn Heeren,ift dat gy luiden
met eene oprechte fchale overweegt , hoe veel u luiden
gelegen is aen de behoudenifle vanden Alder-Chriftelixten Conink , en hoe veel dat importeert het ftuk
van de gepretendeerde electie van een Conink , dat de
felve mag werden gefcheurt. Ik weer, wel , dat ik eenigfinskenne uwe goede wille tot fijne Maj. en uw goed
oordeel , om de voorfz fake wel te overwegen , dat gy
niet fult bevinden dat dit verfoek gedaen wordfonder
redeneen buitens tijds.
En boven de vruchten die uit defe affiftentie fullen
genoten worden , fie ik nog andere rijfen,die niet klein
zijn, het principael is , dat door defen exempele andere
Princen fullen worden opgewekt, om zijn Maj. te hulpe te komen met alfulken fecours, dat geduriger en
vafter fal wefen , dan 't gene dat fyluiden tot noch toe
hebben laten volgen.

I

fe Armade , en aen d'andere Zijde ifTer alfulke armoede
in Vrankrijk , door de continuatie van der Oorloge, en
de fcheuringen , dat fijn Maj. de middelen niet heeft te
mogen onderhouden een ordinaris Regiment Francoifeni
Defe occafien fchijnen den Vyand fo fchoon , dat fy
hier op een fekere hope gekregen hebben,te mogen komen tot haer luider voornemen , doende terkiefeneenen nieuwen Conink, prefenterendealredcden Conink van Spangien fijnen grijfen kop , om daer op defe
Croneteontfangen ; en Taet hem voorftaen, dat fijn
Dochters hooft fterk genoeg is,om defelve te dragen,by
gebrek van 't zijne: door de fwakheit, die hyprefumeert te moeten fijn in den ftaet van den Alder-ChriftelijkftenKonink.
Sulx dat mijn Heeren hem daerom moeten diverteren meer als oit , om hem te doen verliefen defe hope :
en in 't verfterken van fijne Maj. moet men allede we-,
relt bekent maken de f warigheit,dewelke fal hebben de
gene, die hem fal willen belaften met defe ambitieufe
entreprifc, en den felven doen verklaren defelve woorden van eertijds den ouden Antigonus> feggende: O
Kroncwijlmen hoe /haer gy weegt, geen per/bon Joude hem
■willen
vervorderen
u van de aerde te lithtem en zijn hooft
daer mede
te verderen.

Als wy dit jaer fullen gewonnen hebben ,dat is,dat wy
den Vyand 't felve hebben doen rerliefen,fo ifler hope,
dat God het daer na anders fchicken fal, want hy is gewoon zijn goetgunftigheit te bewijfen den genen , die
hen behelpen, en in fijne vreefe liberalik alle hare
middelen tot defenfiezijnder fa keemployeren.
Gyluiden moet daer in, mijn Heeren,fo veel te vyeriger wefen ui: fake van uwe weldaden , fo voren bcweien aen onfekroone , excederende byna alle d'andere die
, defelve hebben gefecoureert in defe lefte neceffiteiten, fo tot confervatie van alle uwe meriten en weldadenals
, tot behoudenifle van defen Prince , die niet
nalaet fijn leven in alderhande hafarden teexponeren,
voor den vrydom van de Chriftenheid, en by alle middelen falfoeken te erkennen fo vele onderftants en fe-,
cours , als hy van u luiden heeft ontf angen.
Dat is, mijn Heeren, een van de poincten die ik hadde u luiden voor te houden van wegen zijn Maj. Daer
is noch een ander , 't welk ook niet is van kleine confideratie , dat is , dat gyluiden voortaen uwe geweld van
wapenen fulx wilt difponeren, en wenden 't gefichte
van uwe Armade in fulker maniere, dat den dienft, die
daer uit fal rijfen , mach welen generaelder , danfe tot
noch toe heeft mogen wefen , op dat den Vyand daer
uit mach gevoelen meerder incommoditeiten, als uwe
Vrienden fullen gevoelen meerder foulagement.
Want nadien den nood en natuire van der Oorlog ,
in de welke wy alle zijn ingewickelt , ons daer toe hebben gebracht, dat ons goed en quaed , tegenfpocd en
voorfpoed ons gemeen zijn , en dat wy tegenwoordig
niet zijn dan een lichaem, dat wy eenen gemeinen Vyand hebben, en dat hyaentaft die partye, door wiens
verfwackinge hy verhoopt eer te komen tot den onder- (f0i.j?.
gank van alles : moeten wy mede onfe middelen , die
God de Heere ons in handen heeft gegeven,doen ftrecken fo vorderlik en favorabelik , als doenlik is* tot onderhout van 't geheele Lichaem.
Deonkoften
voornmannen
Regiment,
't fclve
maer
foude wefenvanvan't 2500
, foude alsbedragen
Laet daerom ons geweld d'eene den andere nader
1 1000 Cronen alle maends , door dien onfe betalingen komen , als tot noch toe is gefchiet , laet ons mede onfe
veel hoger zijn, dan van defe Landen; en datfonder de Raden nader voegen , en niet letten waer wy meerder
avantagicn , die men foude moeten geven , fo in 't op- vruchten fouden mogen doen in 't particulier (want dat
lichten alsvoor de wapenen. Zijn Maj. fal daer van foude ons haeft ontgaen, ift dat 't felve niet gemaintetrecken defe commoditeit,dat 't voorn Regiment altijd neertwer^door^tgenerael) maer daer wy den Vyand
blijven fal geheel by fijn perfoon , en door de betalin- de meefte afbreuk fullen mogen doen » en te meer
gen fal gehouden worden in fuiken ordre en difciplij- fcheuren de commoditeiten van fijne aenflagen , en de
ne, datfe fal wefen befet met de befte foldaten , dieje- treinen van fijn voornemen.
genwoordigin Vrankrijk fouden mogen wefen5diehen
Ift dat gyluiden delerefolutie neemt , mijn Heeren,
daer onder geerne begeven fullen , ten aenfien van de fo heeft de Konink mijn Meefter my belaft u 1. te vergoèdegcregeltheit,enop hope van daer onder eere te fekeren,dat hy fal fchicken de forcen,die hy heeft in Picardie onder den Heere van Longeville, om te vallen
behalenOok , mijn Heeren foud gyluiden zijn Maj. tot geen in de Landen van Arthoys en Henegouwen j en zijn
bequamer tijd affiftentie mogen doen , als tegenwoor- Majefteit approcherende mettet meefte geweld van
dig ;want hy ontbloot is van alle fijne uithcemfe Duit- fijne forcen in die quartieren , zal d'aenflagen hel-
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pen vorderen, die aldaer (uilen rnogen gemaekt wor- be fouDe Doen ff o?ten/ DocD Den regen beracfiterDe hen
den.
feer tn De toeraen/maer Den felben regen bjajS Den ©p*
^ En twijfelt niet, dat indien de Spangiaert hem eens anö 000B feer fcDabeltB/ toant De toegen Daer Ö002 feer
vint belem mert , om te defenderen 't gene hy meent al- guaeDlüarenömtemarcBeeren/ Dieö niette toto fo
derverfekerfte te houden , of fal haeft beginnen te def- niarcljeerDen fp feer ernff eltjB/ fo Dat fp Den y Dar h na
pereren van fyne ydele imaginatien vande gepreten- patfe te^Berfe toaren obergefcfleept in 't^^
effchap te
deerde Monarchye* en dathy fal gedwongen wefen 25entDem tot ölfen/ ttoee mijlen ban Cocberöen
aen
ifyne handen tetrecken van de Staten , daèr hy niet guamen/Den bierDen September guam ftp te <8tmlU
J>
cflem
/
en
boójt
^ bp Iju Hleger ban m €xce\l/ tot op ^ h ^
aen heeft ; 't welk fal weien de verfekerthek van uwe
eenb
iere
nDee
lmöt
liberteit, en't avancement van de liefFelijke vrede,
ënav altoaer fjp bleef ff tlleggen/ f£°m
daeromgyluiden tot noch toe fo lange hebt gearbeit.
fonDer pet anöer^ uit te rechten Dan De geleg
entBeit ^tjön
Legt daerom,ift dat het u belieft,defe fake in rijpe de- De03leger0beftcïmgen
en
bernam Daerentuffenbo,hom'
De/
liberatie,houdendealtijdijdefe maxime voor oogen,dat alle fiontffJiap ban De Béleg
cnnge / toaec Bp beft foliDe *Ztm
door de onderlinge dienflen van de partyen d'eenaën mogen frjnenaenbal Doen / en toaec en Boe ei&e natie £iilm
d'ander , het geheel zijn wefen en behoudeniffe trekt.
3nn plaetfe BaDDe / a\$ Bp Den eerff èn nacöt tot €me. **««■
Gedaen in den Hage den iS Augufti 1 792. Onderte- lïtbemgefiomentoaief/DeDe BpDebelegecDe met biec
kenthuzanval
,
. En overgeleyert ter vergaderinge van teBenenfeenntffe/ Dat BpalDaec gehomen toai?/ Bp
deHeeren Staten Generael,den zp Augufti,annoif92- BaDoegoeDr gelegentBeit om ban alle fancn Renntffe
3Bat l)f er op entelia bp Den (geecen Staten <0ene* te Brijgen/toaHt fé&ec €Delman/genaemt goljan ban
racï gerefolbcert ig / fullen top Bier na ter beguamec ^teentoijB/ eigênaec ban Bet Buitftec &ttem/ Daer
plaetfen beclialen / toant De faae ban De felbe Staten 30n€rcell.eecfï geiogeert toag/ en Daerom bp m
toacen te Defec tijb in fulaen ffate/ Dat fp genoeg te €rcell. fo geeect / Dat BP Dageltr ten ^obe becBeetDg /
Doen BaDDen acn allen aanten o?D?e te ftellem
en aen De tafele ban 3i)n €rcell. BaDDe gegeten/ ètt
x
ÏK f ® öefemaenDban^ugufïotoa^Daeceenenfc^b moebt gaen befien alle De loopgraben en anDere toer*
Die boo?'t5po?t gemae&t toerDen/Beeft oob feennff*
mte» iR«?ujfeenD?anD te^elf^aben/ fo bat De eenene Ben
fe geBaD ban alle De Dtfficulteiten Die men ontDefeten /
?n jn genocgfaem afbjanbe en gcote fcBaDe gèfcBieDe.
alö neceffiteiten Die men mocB ben / D002 3ijn eU
gentnüflgatfe/enDöoj eenige tBeb
Jaerdicht.
Die De grootffe bp 3ön
In SCVgVffo Verb?anDe ^etfS-BaVentfeenjllöeh/ crcell, toaren /met Den toel&ertBp Bern Beel familie
3£aerLliben.
beVrVeclMenfCBenraeCfiten inDjVC&lCB aec gemaeln BaDDe; <©efe Beeft, m ©erOugo met ;nn
bolR tot €mi'tcBem gebomen toas?/ op Den felbert^0^8
mggen utt Bet 3leger ban 3ün <ercelU fijnen Dienaer &< ^
'trbuao XSJ f to<lIljn tóeoerom aeeren tot De belègecinge gefonDen met een jefïoten b^tef aen ©erD
ügo in
%m
acte v v ban CoebecDen. 3&en <©becff en ©ecDtigo / De? ger / fonDer boojtoeten of confent ban 5ön <ercell't %z;
laf. I^S
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Dat BP "««e
nitfette belt / om fecourg/ om Bet $on ban CoeberDen Dat BP na ^leutoenBuisÈf ginft/ en in 't toeDer
aeeren ban ge- 8eöam
feec getoelDtg ff erft BaDDe Doen manen / te ontfetten /
n.
bertoonDe Dat fieel ©2ieffanD Biec aen genoegfaem op mnn %m \tw moogt feggen Den CMabe ban ©o, SB
tnajs BangenDe/en Dat <0?oeningen fonDer CoebecDen
met 3im bols en fo Bp u b^aegt Boe ff era Die W 8« a*
niet nonDe boo? Den Coninfe betoaect nocB becfeaect Benlo
moocBt feggen Daer /af/
en anDere potneten al^ gp ge> 8522
blijben / Beeft ten feiten fecoucs? benomen/ te toeten/Bet
regiment ban |fêon£ De Ia CBapelle/ toefenbeeen benDe / 1$ bp uit Bet Steger bertroeften na De 3&?ente /
Bui!af/alöu^
afgebe
%*mt
^ anjEf
regfment Blui&enacen/ met een regiment Italianen opeen
cn €5eim
K^,anDer
nenerDigt
öutoij
mt: Stow
genaeB?b,
ban<©on*0afïon<§pinola/ en BetfjfcBetegiment
ban ^tanlp/ en oob eenige Compagnien paecDen/ on* BanDtcBt
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Den ïjr,öc
bjtef / bp
i* na®eröugo/
De ïefingeenban
De,
fiemDiett
JRf!li?2rJ?ei
SS i^erDugo
DecBetBeleitbaniDonaiifonfo S&abaloö. ©ecbugo bp
gebjaecBt/ toie op 3tjnjef peeren Bui* iag>
aceeg Dit bolft fonDer Dat Bern eenig gelD Daec bp ge.
fonDen toerbe , Daer Doo?Bp feec beb?eefï toatf Dat Bp SS?; ^int,ï°5?öc öe &**** uan ^°ÖenI° / «n SS
ontoilligbolBBebbenfotiDe mogen/ en Daec toeinig anttooo^De/ feben baenDelen boetanecljten en een
uitrecBten fottDe/toant beBalben Dat fp geen geïD meDe ruitenen : nocB gebjaecBt/ toaer Bet ruiter Segec baen
fe?acuten/ fotoaren De cegimenten en baenbeltf feec of fp getrancBeert toaren/ en Boe BoocB/anttoooiDe lag/
Bet
f toafe / Doen Daec guam nocB meec fecouctf / namens ruiter Heger te leggen op 3tjn gonaertf Bof/ en 't felbe
Ii)R een regiment &pangiaeeDen / onDec 't beleit ban omtrent een manö lengte Booclj geretrancBeett te toe^
»n SSlfonfo De fEenDofa/ eneengoeDeguantiteit fen:noclj geb?aeeBt of men Bet toate toel pafferen
ruitecpe/Bier meDe en met De gene Die ©erDugo te bo= mocBte / anttooo?De / ja : item of men rDaer
toel Doo*
renBabbeenbojDerögelicBtuit De garnifoenen Daer roDenmocfjte/anttooo?De meDe ja/ mit£Datm
en't
omtrent / toa$s pp toel omtrent 4000 te boet / en om* nam Daer De toeegen lopen: na allen Defen iö Den
trent toetntg min atë 1800 paecDen ff ec& / toant BP jongen Dten nacijt in 't logement ban ©ecbugo gelo.
■erft
VerDuso ttaööe öp te™*m regiment ^pangiaerDen / een regi^ geert, en De^ anöeren Daegsi ban Daer toeberom afae^
au. ment Italianen/ ttoee regimenten ^uitfen ban De baerptgt met een hlein b^ief&en gefcB?eben bp De fianti
4&aben ban aürenfierge en 25ar(emont/ een regiment ban 0erDugo felf^/en met 3(jn fecreet ^egel gecar [je§ren / De Emfecrtoalen / en <Joo man Die met <0?aef
herman ban Den 25erge fo lange in De 3©oo?(iaD en
omtrent doeningen gelegen öaDDen / en Daer toe A/lOnfie
bm™ ay ^receu****
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Cerboo^CoeberDen/maerooB op Den 3©aert boo? tetaen
^^
t
<©oej5Durg/ boojEutpDen / '0 d&abentoeert en eb
'(€ felbe in ^uitsr. *
ber^ / men toerfetefeer neerfïig om alle De guartieren
te omgraben/ en fenanfen op alle aDbenueief te maften/ A^fn peere /met Den fcengec Defe«g Beb ih iitoen
toaren oob feer (lern grabenDe in öet DoltoerB ban Bet ^*b}uf ontfangen / u biDDenDe te
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afpö?t/ en meenDen Dat men iri ttoee of D^ie Dagen 't féu ne ftntff re opinie ban u nocfite ban utoe actiënDat|jebfte
Wftt

6a

o

Het Negenentwintichfte Boek.
filtjft b?p op u But^/ toant ban nip fuit gp altijbs geen ©panben toaren al aen 't hnjefien /
fag Daer een
«Moer fracmnent ontfangen / Dan ban een b?ienD / al? DeelDoDen leggen / be toelbe ais ben men
bag begonDe aen
leenliHtoilöeiRtoelbatgbpmp Dibtoils fcö:eeft/ in te bomen / aen bare ftteeDeren toel frtjeenen nieejï 25e*
geiobeDat gp nodjte ban utoe nabup? goet tractement belljebberen te toefen / fp toaren al in toitte bembDen
nocD ban utoe gafïen piofut ontfangen öebt/ en toas ober bare öleöeren/fo toel betboetbolb alörjctpaecW
onberteibent F. v*
bebolö/ommaïfianbereninben Duifteren te mogen
Benne
n/ Dort) ©erDugo baDDe beel ban De Donberl)eit ^9*
<©en jongen met oefen fyhf toeDerbómenbe / paffeerDe alle De toacöten ban ©erbugoos iegec fon? DeS nacbts berfuimt met bet pafferen ban be brugge/
bei- eens gebjaegt te too?ben / en uomenDe omtrent De maer fo ben bag begonbe aen te bomen / «onDemen
toacDten ban öe Butterpe ban 3tjn €jtcell. / én ban bè te feberDer op baer febieten en treffen / en bet grof ge*
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raeb gebanbelt te toerben»
benleggen
in 't/ nabanen
jagen toert
nocb niet
toeltoegel
eenige
meenenfurt?
n in Sf?0»
te
aten:eereDit3tj
ban Sm
TT7€DerberenDe tot ©erbtigo/ üetft Bern altemet eufe aenbal
lengetoeefï/ men p^efumeert Datter toel &p«nö/
Y v laten fien / en
fcfïen ^eptemb^is 's abonts ?ooofmeeropDeplaetfeentjetbeID boob 3tjn geble? J"ÖI" j
maebtebpin DiberfeDenreifen
eentg rumoer op Den toeg ben/ ; Docbbe^ifïorift&ijbersbanbe ©panDS 3Öö« 5*S
ban Cmmeiicbem tegen Oetguartier ban De ^oo?D- febmb
en ban omtre öonDert ban alle natiën/ en ««*«B^abc
ban
^olianDers / om 3(jn Cjcceïl. te abuferen / en bet bolb aen be 3ijDeban De ntState
n niet meer aïSD?ieDoDen btkècflrijt beo? Den Dacb met groot gcbröS
hot u« ^/.l, H.r" i; _i..t";v,i,u^: 30.n wepaoe <&?&'
a** bet
awnch*™™
men aen
hpftnit bco2 Den bacil met nroot rrchris aengebo
jfjet %e> quartierbangionber5FI0?ïSban2ö?eDeroDe en Daec 10/ Detoelbe m ben eerfien aenbal in
't bun ban
&am*
ijccüan
K,em
fl 8cw«^
TlfteMöetoe7
öV'p?inTi'pa
'^a'n *^n'
bet nieu regiment ban ^tolburg lag en fo boo?ts/ leg? fnnen
!ï,¥5ie!5
bmb gefeboten
is/
Daetmen
ben
rtembinD/
en
toas De uogel Doo? en toeDer boo? gegaen / fö
|fja
genöe Defelbe ban tjet ouartier ban De ,$oo?D-i§ollan?
ban
.flfT.» beC3ï M im mt* saenö l toatu ©^«öo eene fmalle pat bP ttoee gaters D?ie bingers ban malfianDeren
^a»au- b?ugge ober De ©ertjt gepa0eert3ijnbe/ moefi toel m Den bum baDDe/ Dan en toacen De binnenfle pac?
tpen ban beDermen niet geraebt/ maec boo? get bet
iiik uuren tijDS toe Djengen/
't bolb in o?b?e te flel? gegaen:3ij
n<tf5enabemet tegenfiaenDe De boo?fcb?e*
Ien / om Den aenbal te Doen / &om ïjtbbm
tot ttoee of D?ie
plaetfen eenen furieufen aenbal gebaen/ ja fulr Datter ben guetfuce bleef gefïaDig in Den firijD tot Den laetfïen
al eenige ober be toallen banDetrenrtjeentoarenen toe/ Daer na DeDe öp (iel) in fijne tente berbinDen / ett
riepen mttoik / ©icto^ie/ Daer op De nabolgenbe me? berblaerbenDe €öicurgijns bat rjetfonber bangiec
be aenbielen / Dan fp toerDen met fulben couragie ont? toas/ m loot ïatfj noebtn 3ijn fiembbe/ Capitein
fangen en toeberfïaen/ Dat alle De gene Die in De frtjan* ^cöaef baDDe bem oob feec baliant geQueten/ftp toajs
gefleben meteen fpietfe in 5ijn been /ban een ban Den
fen
toarenaftoijben
gebomen moeften
baer alle/ Doob'geflagen
toerDen/en
Detcencöee obecgeballen toas/ Capi^
be refte
©panpDiem
latenDe bele DoDen/Den
alarm toatf terftont in 't groot Seger bemomen/ Daer tetn3BbngaerDen D^oegbem oob in 't ftoaerfte feec
toel/ fomma alle De Capitet'nen en ^olDatenban
om 't felbe terftonD op Den been
/en marebeerben Der
3(jDe gebben in befen grote eere f ngeleit en
öaer't ben noob bereifebebe : toas
<02abe Billem ban groteStaten
blptiggeit
^affaii / Die feer tot Dit beleg geraDen
getoont. m Defec felfDec ttjD toaffec
baDDe/ reeb
baer met grote neeritigbeiö na toe/ en flelDegoe? geen b?ooD in 't Steger te boop / fo Dat men ^ufTcbuit
beo?D?e/ fenD eenige ruiteren fo ban be l^eere ban uitbeeloe/Doeö Daer quameenconbop bienfelbeha
*
|3otliS ais anDere Die fji> gereet bont uit W Èeger na bonb ban iBeppen / fo battec toebec b?oob toas. ban
De ©panDen toe / om ficlj te tonen of fp ter 3ijDen in De ^eDert Dat ©ecbugo ütfe aenballen tjaDDe Doen
©panDen toilDen ballen Die ten flojm liepen/ Dan be boen/ bleef o? nortjtot €m?licl}tm in 't <*&aeffcöap
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Vervolg van de Nederlandiche Oorlog-en.

Jjatt
25?nt^m
*Den 9. fïaen/
'gnacBtf
omtrent
etoaeif feö^en
uucen onöcfcöanït.
beöe D? boetefelle
en
#onDen al in toapenen / 3ijn €rceli. font o?te banen
töuiteren na ïjen toe / om ben rumoerig op te BouDen
en alarm te maften / 't toelft fp geDaen öebben/ en 3ijn
obcrfulr al ben nacbt in toapenen getoeeft / en men
meenbe öatbpbeg negens* toeDerom een aenbal op
öer&tatenEegerDoentoilDe/ Doclj 3Ün €rcellentfe
ftaDDcDeo'abonDe'tebozenober algoeDe o?D?e gefïelt
.
èn De toagren bermeerDert. <©aegg te bojen BaDDe 3ijn
«sSii ^Cjccell. een (€2ompetter gefonDen aen <0?abe jftebe?
»o« öec rtn ban Den 25erge om Det 3f02t ober te leberen : Daer
jo?t aan 0p <©^abe 5PreDeriïj boo2 anttooo?De gaf/ Dat pet geen
fm op/ 3po?t toa$ om fo ober te geben / en Dat np Dat met 3t in
rifcfjen/ eere niet boen bonDe/maer toilDe Dat ijouDen / met
Daetfe
toelfceanttooojDefp een groot fïtiB toeecBtf bertogen
Ztaoep
jii'nbe / too?Den fp toeDerom geroepen / en bp |et
ntebc
5po?t toefenDe/ fetDe eenen «^pangiaert tegen Ben/
fporteti.
öatfe gèDult toilDen nemen tot '£ anDeren Daegö / om
öatfe met De Capiteinen en ^olDaten eerfï fpjeften
fouDen/ toelfte anttooo2be $ini €rcellentieen€fena*
öe berfïaen fiebbenDe/ Hebben nocb eenö bertoaertg
gefcDtbt / en «regen De felbe anttooo?De / en bat fp Des?
anDeren Daegö conDf tien etfehen fouDen.
<&en io'£ mojgeng font 311 n €rc,toeberDertoaerto7
Danbertoeben
't fcgeen3P
met tot
3t'jnna€rcell.
gefiten/ feggenDe Dat*
fe
fouDen
Den miDDag.
^ijn€rcellentie Baboe gefïaöelib met bet graben
öoenboo?tgaen/ in boegen Dat een grote partpe ban
De mal ter neDer (to?te / en facbmen altfDoen Den
potnet Die3p Daer tegen gemaebt BaDben/ en men
Dat men met B*t graben '0 anDeren DaegiS op
(joopte
fiaertoallen 3ijn fouDe/ men b20Cbt bet gefeïjut op
be Catte en anbere plaetfen/ om be$ anDeren Daeg^f te
fcöietem^cn iz '0mo?geugfieelb2oeg té ©erDugo
met alle 3ijn bolfe gemarcfjeert na <ÊfTenb2ug en
Eacrtoolt/ ert Beeft men fijne Caballerpe DicDt on*
öerBrtJBolttnöjietroupenfien fïaen/ Daer fp omtrent bier Kuren geïjouDen fiebben/ 3ijn €rcellentie
j&ecft cenige Có?netten ruiteren Daer tegen Doen fïaen
een Quarttcr ban een ttujle ban malöanberen/ en toag
BerDugo boetboln in D« a©oït / en Der Staten
bola tn De trencgeen al in toapenen / Die ban get
l^uiöteCoeberDenBonDenïjenfeer toel fien / eenige
ïjaDOen bermoeDen BP Daer genomen toag meenem
öe Dat 3ijn €rcellemie 't f on beftomen foube / toant
ïjp aDbertentie ïjaDDe / Dat 5ijn «Ércellentie DcS Daeg£
té bojen Daer een trompetter gefonDen ïjaDDe/an^
öere meenDen Datï)^ 3ün €rcellentie focfjt uit3ün
boo^Deel te locnen / alö ijp nu facg Dat 5ün <£rcellentfe
Tïcm lïil btelt/iiS DP toeDerom na €miltc öem bertroc=
fien/ Denfelben miDDag toerDe een gebangen inge?
ur
iDeDat ooilban^
n <0oüberne
25oDbergetprum
Dcbjelnefe
öjac'Rt-/
en meer
f «©jabeSl
ban aiDenfeel
anbere <©ber(len Daer bp toaren / en öatter eenen
^pacnfen Colonei dood geblcbenen eenen Capitein
jtjn arm afgefet toass / en öatter in De Dertig toagen$
met gcGiietfte toaren ingeb?acbt»
ban
een
ban 't 3po?t ftem
tf ïj^bcn eDiegefonDen
sDcö namiöDaeg
/ en
excellenti
50n
aen
er
(trompett
ban
-'«Caefcct bp geftfm'ft berfocöt Dat men ïjcmfouDe bjtllen tocla^
'SS'SS' ten met ©crDugo te fp?efien/en met fijnen raeD te mt>*
uittreclien / met liet gefcHut / ^iegenDe ©aenD/e-3mS
Ön , 'gen
fen / 0aenDe trommel / met alle bagagie / amunttte /
een
etc.enDat3ijn acrcellemiebjaaerticS fdnDe gereöt mö;
Doen geleiDcn in 't «aèfte f o?t Dat Den Co*
ften enigen
Setter.
ntnft Daer omtrent UaDDe/ Danfjecft3Ön €rceilen;
tieljen UieDerDooj ^eDenifco lateb aenfeggen / bat
ï)P niet bjilöe toelaten bat fp tnct ©erDugo fouD?n
fpieften / maer inDten fp niet tjeiïi toilDen P*É
Daer op Rebben fe uit
öatfp eenige mot'nttn fcbtcïien/
Gefci)t«tDen^2oiT'^rt <öbertbtnï<!Bnö /Den €ap;i*
tetn C|)2ifïojf er be ©afqut/cn eenèii ^paenfen <£api?
teingenaemt anionfo |isartihc3 / DiebjeDérinfifleer,
Den om met ©eröugo te fp?éï?en/ Daer na om tmt
of D:ïe Dagen ti)Dö te moacn nebben / fyi-vam
of gefïngen 3ijnDe / ïjeeft m ajjtfdlentie'najbeele

ÖengefeitDatfjpin regarD ban fïjnen Hebé <5?ab^
JpaeöeriB gen fouDe laten pafferen met bare bliegen De
BaenDelen / fïaenDe (frommelen / al jftaer getoeer en
bagagie / Daer meDe fp niet te b?eben bjaren / bJOuDen
Daer bp gebben Bet gefcfjut en De btb?e# / Dan en Beef t
3ijn <Êjrfellentie Daer toe g;eenfinj£ toillen berfïaen/
Den ^oflfaert maebtc meer tooo?Den ban bet <Co?eti
Datter op luag / Dan ban jjaer oberïeberen / Daer bjert
gefeit öatter beei pzobifieban 0ogge b^m toebebo*
renDe op toajS / ö'toelnl^ernftigberfoc&t te mogen
uitboeren/ Daer op 3tjn Crcellentie feiDe / Dat bp
febeen meer bebommert te 3ijn ober 3ön Hogge
al^ ober Deö Contnb0 $%üi$ / Deröalben fip öem feba* (FoLji.)
menDe/ Daer niet meer af Do?li bermanen / en fo tge
©afgueö toeDerom na Coeberben gegaen/ommet
<©?aef3preDmBtefp?eben/ Die Dien nacïjtnocf) toe?
öerom quam / infifrerenDenocb om ttoee of D?te Da*
gen te fjebben/ Dan toilDe 3ijn €rcellentie Daer toe niet
berfïaen/ en b^ftöem in Den nacöt toeDerom gefon*
Den / Dat bp te bjeben toatf/ noeïj eenen Dacö gem Daer
in te laten/ mitë Dat fp bierCompagnien ban3[Hi
bolb fouDen ontfangen.
€inDeiiB ig bet contract Den ik &?ptemb?i$ be*
(loten in Deferfo^me:
25rcoo|£
ZYn Excell. van Orangien begerende te believen
mijn HeereGraveFrederikvanden Berge , fijnen
goeden Coufijn , heeft hem geconfenteert en toegelat en laet toe mits defen , ahook aen den
,
ten confenteer
Droffaert van Coeverden , Capiteinen , Officieren en
Soldaten , houdende guarnifoen in de Fortrefïe van
Coeverden , te mogen uittrecken met haer vaendelen,.
wapenen , brandende lonten? paerden, bagagie met alle't gene haer toebehoort* uitgenomen Artillerye en.
Amunitie j fo wel van krijgs-gereetfehappe als van victualie, tot wat plaetfe haer belieft te trecken: 'tfelve
confenteert ook zijn Exc. aen de geeftelijke Juffrou,
, kinderen, huisgefinnen , knechten en
wen vrouwen
maegden , der felver voorgenoemder binnen Coeverden. En tot vorderinge van haer vertrek fullen haer gelevert worden wagenen en behoorlijk con voy,o m haer
fekerlijk te geleiden, voor de welke de voorfz. Grave fal
geven Oftagiers , tot dat zy weder fullen gekeert wefen
in het Leger : belovende zijn Excell. by defen , by fijn
Princelijk woord , dat noch denHeere Grave, noch
eenige andere die trekken fullen uit de felvige Sterkte,
falgedaen worden eenige fchade of letfel aen lijf ofte

bp
Sfja i
CjectjI.
aenbe
Beleger*
öeltan
Coener?
ben
tier"

gunt,

Gedaen voor Coeverden den i z September , Anno
ondertekent: Maurice de NaJJau , Sec.
iy^x.
goed. Was

D<étoijIeDefe belegeringe begonnen toasi / fo ïjefi*
ben Die b.an «©ber-ffflel aen De peeren Staten
«aenerael afgebeerDicljt / De Jgeere 25urgemee0er Der
(ïab^bjol ^octo2 Eambert ter€uile/met b?ieben
bancreDentieen injiructie / om tebertonen B^t recBt /
gerecötigljeDen en pjibilegien/ Die fpluiDen toaren
pjetenberenDe op Bet mth en Cafïeel ban CoeberDen/
berfoebertbebï>alDien<0oDDe genaDe gabe/ Dat ïjet
boo?f55fo2tof Cafïeel mocBteberobert too?Den/ Dat
men^aer#20bintie fouDe mainteneren in ba«r p?ibi*
legten engerecBtigBeDen/ertDat De befettinge «n be^
toaringeban Dien foube gebaen toojben bP.3lJn Crcel.
ban €>rangien / al^ toefenDe BaerluiDer ^taöbouDer/
metöctbrögtfbolb op ijaer repartitie fïaenDe, 3£e$e*
ren ^tatert <t5enerael geöoo?t Ijebbenbe De. p?opofitie
ban toegen Die ban (©ber-flfTelgeDaen/ m o.p alletf
gel^t/ïiebben Den boo2f3v0eöeputeerDen / gegeben fe*
bere iBiffibe aen fnne boojnoemDe <£xte\l om Bern
De felbe tebe-ljanbioen /fo berreljetboo2fcB2eben fo2t
ttoocgte getoonben en bcrobert tooien /met toelne
•boo2fcB3ebén »fTibe pe <aeöcputccrDe Wt%tQtt
boo2 (©oeberöen berttochen 3tja
3lö nu met Die ban 't 3fa?t/nopenDe De oberlebcrm*
.
gegeljpnöelttoerbe/ toa.ö men alDaer feer/ bebom*
;
mert toie menep- fKtl^wjS leggen fouDe
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Het Negenentwintichfte Boek
45êtterflel6b«rödcbeït/*p€r^fffn^?tefacn 3fjn (gen leggen om te commanderen, den Heere van
Ocnaöe <0tatie 3BÜ!cm ban i^afTail gecottlttiunt* Groenenvelt,met eenige Uitrechtfe Compagnien,
éeert liebbenDe/ té 3tjn <©enabe Daer meDe niet te b?e aengefien wy ons verfekeren darfynen perfoon alle de
aengenaem welen lal , en Hendrik de Vos
ben getoeeft / DegerenDe ©2iefcl) <©arnifoen Daec on te Provinciën
die
ter
nominatie
van de voorfchreven drie Steden tot
teggen/en toag te b2eben acte te gebcn/ Dat lip liet booj
het Drofhmpt van Coeverden gecommiiteert is geDe generalitcit fteuben/ en fjate bebelcn obeDicrcn foiu weeft
(der fel ver Landichap als noch aengenaem we*
te/ fonber p2ejuDitie ban De gerecntigïietb ban Öfó
Die ban <©ber-$lYci Daer fende) in de bedieninge van 't felve ampt laten treden ,
ban <©ber-ff flTe'/öocö/ toaren
tneDe niet te bjeDen Daec toerDe boo2geff agen Dat mitsby hem doende eed en beloften, cok caverende
menombefafteboo2eer(tte accommoDeren Daec op de voorfchreven gerechtigheid en privilegiën van
leggen fouDe een baenDel ban ötcecljt/ een ©2iefct) Over-Yfleltefullen onderhouden. £n ons verlatende
baenDel / en een ban <®ber-f|flel of l^OUanD / ban na* dat u Excellentie hem hier na fal reguleren , fullen demetten <6enaDe nOCU Die ban ©2te(ianD/ Daertn fei\ eindigen, den Almogenceh biddende,
QCen COntcntement / fOOOllbe anDcte geen contente* HooghgeborenVorft, U Excellentie te verleenen
jnentDaeCinnamentJljnCenaDefetDeteflaenopDe in gefontheid een lankfalig leven. Uit 's Gravenhage
t)eiofte{)embp3tjn€tCellentiecjeDaen/ ttlitggcbenDe den 1 Septembris, 1591 En wasgeparapbem Brienen
aCtea!ÖbO?en/enfetDe3ljn€rfell. Dat 3Ön <5enaDe \ V'. Onderftont, U Excellentie goeigunftige Vrienftem fulfee acte Cjecjebetl tiaDDe met toeten ban Den den, de Staren Generael der Vereenigde NederlanfïaDeb^n^tate/'t toeift Die ban <©bec ffflel/ Diei den. En lager ter Ordonnantie van de ièlve. Ondertöat §ebiQ toaten / toat fatfuec DeDefpjefeen. 3^en j teikent ,C. Aerjfens. Noch lager ftonr, Collationeert
l)?ief Die De peeren «Staten ièeneraelaenjjjn €jCCeü* j en gevonden roet tknOrginel accorderende, bymy,
/ Daer ban jEn was onderteikent Müander.
fcltfeben in fabeur ban Die ban (©ber-ff (Tel
al£
JuiDenDe
toag
gemaefet/
tjebben
mentie
top
bolrttt
l$èt actoo2b. gefloten 3ijnDe / fo të ten feiben Dage be

TTOoghgeboren Vorft , Wy hebben niet mogen la•"-ten u Excell. te adverteren dat de Ridderfchap en
Steden der Landfchap van Over-Yflel, afgeveerdiget
hebben den Erentfeften en Hooghgeleerden Lambert
ter Cuilen der Rechten Doctor Burgemeefter der Stad
Swol, met behoorlijke brieven Vart credentiecninCrcell- ftrucTrie , om aen ons te remonftreren her reeb' en geta'tJLv
get tooo?
het Landfchap van Over-Yffel in't
't
rechtigheid ,welk
generael, en de drie hooftfteden, Deventer, Campen
6en.
en Swol in 't particulier tot het Huis , Borch , en Stad
Coeverden hebbende zijn , en van wegen de voorlz
Ridderfchap en Steden te verfoeken , dat wy de voorfieninge by u Excell. fouden willen doen dat de vooriz
Landfchap en Steden ('t voorfz huis te Coeverden met
dehulpevan God verovert zijnde) in hare hebbende
privilegiën, recht en gerechtigheden niet verkortet dan
gemainteneerten inintegrum geftelt mogen worden,
en dat dien volgeode de voorfz Dodor ter Cuilen op
heden in onfe vergaderinge erfchijnende, de voorfz retnonftrantie by monde gedaen heeft, en fo klaeren
duidelijk by exhibitie van vele wettige munimenten
van den tijd af van Keifer Hendrik, in't Jaer duifent
vierentwintig tot nu toe t'famentlijkgelefen, engeexamineert't voorfchreven recht en de gerechtigheid
bewefen heeft , daer wy anders uit de felve overgegeven ftucken niet kunnen verftaen, Dan Dat De bOOÏJ

JltèifTtbe
ban
De
Qecten
Staten
<Btxit»
tael aen

fctj?eben Sanbfcnap cn ^teDen ban <©ber -ffffel / tot
CoeberDen/ en in liaerlteDec berfoeft/ recljt Rebben

en gefunDeett 3Ön: Waerover confiderende datden
welftand van de Landen in't generael , en van elke
Provintie ia 't particulier daer aen ten hoogften gelegen is, dat een yegelijk in zijn gerechtigheid, recht en
privilegiën werde gemainteneert , alfo de wapenen by
de Landen daer voren aengenomen , en noch tegenwoordelik gevoert worden , en dat 't felve gefchiedende achtervolgende de generale Unie by de Provinciën
befworen, fonder in eenigen tijde d'eene opd'anderen
in 't minfte yet te ufurperen of te impieteren , God
den Almogenden onfen gemeine fake fonder twijffel
fegenen, en eene goede uitkom fte daer van verleenen
fal : en daer tegen doende , dat daer uit meerder ongeluk en ftrafïe hier namaels foude geraken te volgen.
So hebben wy niet konnen laten tot quijtinge van onfen eed , ook voor de eere en 't welvaren van den
Lande de voorfchreven Landfchap en Steden in haerlieder biliig en rechtmatig verfoek te believen , verfoeken en begeeren derhalven , fo God AJmachtigden
Landen die genade doet, dat het Huis Coeverden
wert verovert, als wy verhopen, dat u Excellentie de
befettinge van 't felve huis,wil doen in conformitevan
de gerechtigheden , en privilegiën vanden voorfchreven Lande van Over-Yffel , ten welken einde goed gevonden isu Excellentie voor een expediënt voor te
ftellen>datdcfelve op 't voorfchreven Huis foude mo-

1592,

<&m fj
j boo:noen.De ^52abe 5preDetift ban Den 25erge/niet Den 3Prrber«|
^20fi en 3iin%2oeDer
barman / ban
€njS/©afcjucief
/ 5"Jg
CDalon/
^llonfo l^artines
metnoefi
een Capi^fomtw
tein met bliegenDe ©aenDeig / barnenDc Hlcnten / en m?cftra
alle Söagcgie Daer uit getrotbcn. €cncn ^opman SiLSJ"
Sübamgenaemt/
in 't Willem
Cafleel ban
't grof ge«
>
icïjut DooDgetileben toa^
; <©2abe
niet tegenfraen*
De 3nn rjnetfure / toa£ te paerDe gefeten / om Bet bclfc
te tien uit trtrfeen / Daer tegen uit 500 getonDeper*
fonen/ befialben
Defienen
/ Daeren Daer
toaDetoeamumtie
op 't ÜUftf
gebonDen
negen (ïurfeen
gefeftut
genoeg/en omtrent bierljonDert malber Kogge: 31J11
€rceI!entieen3ijn<0enaDeIiebben Den l|eere 43?abe
5p2eDeriH ban Den 26erge goeDe fiere aengeDaen / en
öaDDenberfcOeiDenDifccurfcn met DenanDeren/ alji
3iinbe2$2oeDer0eni§ufter0feinDcren met Den anDe*
ren/ ftp befelaegDe fig ober De nnDerr Captteinenen
<©fficier0 Dat fp oo?fa6e toaren gefreeft ban net ober*
gaenDerpïaetfe/ fufttneerDeDatljet noen toe! ficu*
baer toa0 getoeefï/ en fo men fpnen cacfc gebolcijt BaD*
De / fouDet nocl) niet obevgegeben ijctl en.
3i»aer togen tocDerom D?ie B?iefe baenDden tp /
nantentttn tiet baenDel ban 3i)n<6enaDe/ ban <£be$
fonen^fTuerusf/niettegerflaenDeDatDieban ©bccgffel Daec tegeng oppofeerDcn / Doel) l)n toa0 onber*
minDertDegerecfitigöeiöban Die ban €>ber ffffel /
en toerDe geftelt aen De peeren ^tatm generael/
omopeirgerecBtigijeiDteietten/ en Daer bar met
nenni(Tcteoo?Defen/geli)bDaernageD8enijS: en al*
foöet^uijö feer omrampeneert toajs 1 tj5O2D?e0e(ieït
om eenige gemacnen toeDercm op te mrnen/ en De
toalienterepareeren/boojtjSDe (OTrcntgeen/ Cattett
en &tganren te fïetnten / en toerDe een itifte gemocet
ban
nootD2uft
Daer mcöe"^«eenige
te p20bian>
&*#,
Derenalle
en De
bootten
/ ban/ fo
allecma munitie,
Dagen norgen
ïjterna guem ^octo? ter Cuilen/ fn ^otto? Süöel^"00
met noen anDere<©eDeputeerDeban<6btr-^frelin 't ©öer.
Heger / bp De anDere Die Daer te bc?cn toaren/ en ötcl- igffei «au
Den fiaer feer gualitben Datter ©?ie» ^ernifcen op ^"j*
<£oeberDen geleit toa^/ feiDen/ Dat 't en toare men £antf«
fienluiDen in Bare gerecfjtiglieiD mainteneerDc / fp fbmip
niet een fïuiber fouDen eontritueren/DanDatfp
jj'*e*%
nemiDDeleningetoilIigï)tüaDDcn/
Dat De
Datgemeenu of St
uitoefen fouDen; Defgeltjr fp^apen Die ban ©2ief[anö
meDe
/ en /Daer
boo? Die
tt)D geen
mt'DDeltoeg
in
te
bmDen
kv$ toa^
moefïen
De Staten
generael
fienluiDen fcïjeiDcn / na Dat fp beiDe part pen op alieg geöoo?t
ÖaDDcn/Docn alfo op De befettinge ban Haffelt Daec
De ©?iefen <0arntfoen injöaDDen/ csfe quefïte toajj/
fuflinerenDe Die ban 4£ber fffTel t&t De ÜteDe ban
Rafelt buiten alle ttotjfel tocjS befjo;enDe onDer De
p?otoirtïc ban <©ber- f ffcl / en Dat oberfulïtf Die ban
©jicflanDgeenrecfjt ijaDDen Daerfiare^arnffoen in
te BouDentegeuiSSjaerlteDerDapfien teült/ caec te*
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foi. 3a) tea^tt^ btc ban i^itcfïanti fuftfncecöen feite te tomen
te bermogen uit fase ban contract meteenige<6eDe*
puteerbe/ fo ban De Eanofcfjap alss ban De &teoe
gaffelt gemaefit : We ban <©ber-ff ffel baer tegen feU
ben jïilb contract te toefen nul en ban ontoacröen / al$
gemaefit bp 43ebeputeerbe tentoeber 3tjoen baer toe
niet gelafl nocb geauto?ifeert toefenöe/ en ooa bp bare
principalen nott befjoorlp geapp20beert: enbelan*
genbe Coeberben / fuftineerben Die ban <£berpffel bat
Coeberben wet Mentent oubentöDen eenftuaban
<&berpffel getoeefttoajef/ en bat be ^oflban Coe*
berben get ïanbfcbap ban <©ber-f ffel ftoeeren en
eeb boen moede. <©ie ban©2iefïanb feiben ter con*
trarfe/ bat be 3&2ente een $20btntfe op ftcfi felftf/
eneertüb0een<tf*2aeffcbap mag getoeefl/ en bat ben
boften eeb geen fubjectie mebe bjacftt / ban allecnlia
Daer toe ftrebte/ bat bP Den pa$ toet betoaren en geen
fmjgöbolK baer 0002 foube laten trecben tot nabeel
ban Die ban «tëber-fffTel/ bft bielpen be gfatooon*
öertf ban «©ber-ffffel mebe (treeften/ engeiija ban
outtf be #20bimlen ban ©2ief!anb / «Dber-fffTel/
^mmelanOen en ©2entbe ban eenen ,$tabftouDer of
Ooubemeur plegen geregeert te toojben/ toaer ban
<©ber-f| ffel ficö nu gefebeiben/ en met <0elDerlanD en
IfcollanD onber't45oubernement ban$2ince Ifèau*
rittutfgeboegtftabDen/enmeecanDertf/ etc. €inbe*
UjanaDat De Staten «Benerael eenigeuit ben baten
pDDen gecommitteect / enDaer op genomen aDbitf
ban De ÖebeputeerDe ban DeflaDe ban ^tate/ be
partpen geboo2t bebben / foo Bebben fp befe naer*
toolgenbe refolutie baer op bp p?obffie gegeben/ op
3©oen0bagDen 30 december 159X. bfnnen<§tool.
befettingeen commandeDE fake belangende endeCoeve
rden , is afgedaen en
ment van Hafïelt
ban
Se Ët* gerefolveert volgens het advijs van de Gccoramitteerrommft' de van defen Rade en der Gedeputeerde van de Heeian fil«' rén Generale Staten ' en van de Provintien, over de felren 5>ta» vc fake gevaceert hebbende , welk haer advijs fchrifteten tot* lijk overgegeven inhout dat 't garnifoen van Vriefland
befettingc
BooenVc uit Haflelt *oude geroSen worden, en de entie,
als
Excell
zijn
tie
van
n
difpofi
ter
enftae
wBefct* voorta
Itoge en Gouverneur van Over-Yffel , en voorts in alles de
JJJJL, voorfchreven Stad blijven als een lidt van Over-Yflel :
dat den Rade fal befchrij ven de Heeren Staten en Stad Sent
tanüaf' houders van Vriefland en Over-Yffel , endeGecomfrit ni mitteerde van de Drente , om by den felven refpecti<£oe;
becbeti. velik binnen lekeren bequamen tijd by den Rade te
prefigeren, overgelevert te worden, pertinente memoden en deductien van de gerechtigheid , diefyïöiden refpectivelik lullen willen pretendeeren tot het
huis en veftingevan Coevejde^en'tcommandement
aldaer, metdenftucken, munimenten, enverificatien daertoe dienende, om op het gene alsdan Onder
den Raed gelevert zal \vefen,by den felven Raed geordonneert te worden na behoren , en defelve fake ongedecideert hangende, dat het Garnifoen inCoeverden
doen fal den navolgenden eed,en ftaen tot commanderoenten gehoorfaemheitvan den Rade, alles tot confervatie van een yders gerechtigheid, om't voorfchreven Huis en Veftinge na de decifie van de principale
fake overgelevert te worden , aen den genen die 't toeJtffOlB

ge wefen- fal worden. <&f t të De formulier banDeneeD

b002fClJ2eben. Ikbeloveen fweeredatik het Huis en
Veftinge van Coeverden welen getrouwelik zal bewaren ,tot profijt , welvaert en nutfehap der Heeren
Generale Staten van de Vereenigde Nederlandfe Provintien, en tot fulke verfekeringe van der gemeine
Landfchap en Steden van Over-YfTel, dat ik op het
-voorfchreven Huis en Veftinge gene vyanden van de
Heeren Generale Staten of der Landfchap en Steden
voornoemt , fal ontiangen * houden , of onderhouden,
of gedogen eenigefchadeuitden voorfchreven Huife
en Veftinge den onderfaten der voorichreven Steden
en Landfchap gedaen te worden , en dat ik fal gehooriamen de bevelen vande Heeren Raden van Staten der
voorfchreven Nederlanden, fo waerlik helpe rny God
Almachtig. En zal op defefake en refolutie. behoor-

IV. Deel,

lijkeade gedepelcheert worden, onder ftont, accordeert met het voorfchreven Regifter : onderteikenE
Chr. Huygem.

jSaDatDeafgetoojpcn en afgefcbotenetoalienbatt
Coeberben toeöerom toaren gcrepareert / Ijeeft men
beraetflaegt of men nocb pet b02ber£ in Dien quar tic
re foube te banD nemen / be optnien 3|jn biberö ge*
ballen / boef) alfo men D002 bet guabe toeber De toegen
niet aonbe geb2uiuen / bat oonöetbolu ttt befe ttoee
belegeringen feer gematteert/ en bele ftöacfie en feran*
nc toaren/ bat men ooa nfeutoe mibbelenen p?obt»
fien foube moeten utttgollanb fcblcRen/ alfo bte ban
©2tef(anb en <©ber-§ffel berhlaerben nfet meer te
Bonnen geben / en batfe al ober ïjare confenten betaelc
ïjabben/ boclibenöaeb ban Staten fetben bat men
ntetb02bcr£ foube bonnen bpber banb nemeu/ ban
met boortoetenban be Staten <©enerael : 3ijn QxttU
lentte ftipeef felf#/en üeüe 00b be i^eere gioban ©au^
It fcg2üben aen be l&eere ban <©lbenbarnebelt/36Dbo^
caet ban ^olianö/ batbpeen^ tot j^tool toilbe bomen/ alfo {jpgeerne met öemfobanïjetbo?berboo?nemen alj$ ban tjet leggen ban bet <@o2log$-bol» toilbe fp2ebcn/ 3ön €rcellentfe toaö feer beBommert met
beftuiterpe/ alfo De paerbenbphausf totbeenpeint
toaterfionben/ epnbelibalfo be^eere ban<©lben*
barnebelttebefertöb niet toel te paffe toajef/ en oberfulr niet Bonbe bomen / en bat ben ftaeb ban &tate /
De Staten <©enerael berfcfireben/ en bat men ber*
flont bat ©erbugo be ttoee Regimenten ban 525arlap^
mont enffirenberg berfonben babbe metfejSjjonbert
paerben/ om benzoon tepafferen/ fo i& baer niet
bo2bersf op gebolgt. ©erbugo met be reftebanbe
paerben en boetbolb; fo^pangiaerben/^jtalianen en
Hui&enaren bleben omtrent (©Ibenfeel/ befettenbe
<ï5?ol/ 45oo? /CnfcljeDe, en Hingen. ^Sijn ^rcellen*
tie troBeinbeilB ombenobenocln bejEfbpanbsf te beletten na ^ebenter/ ^utpben/ Hengelo/ ^§elem/
^otecum en <2lten/ na ^ebentcr/ altoaer bp Set
firögsbolfc eenigc bagenliet ruften. <Den óOtiobet
fcö2eefpauli Dat 3ön €rcellentie eentocfit boo?Dans
Den fjaDDe / en alle De toebtpaerben ontboDen öaDbe /
öoclj Dat |)P tot Eu tpben Den felben Dag boe? be &ta&
Bomenbc"/ bem alle De
toebtpaerben te gemoet 3$n
geaomen / feggenbe Datfe met De tocbtpaerDen «
a&oesburgb toaren getoeeft/en Daer feb2Dben ban 3D«
^rcellentie Deftomen barben / Datfe toeDerom rö*
Den en De ponten met bet gefebw ?n De ^c^epen met
De beboeftenop Satón fouDent Den 14- «©ctoberrufet
30n €rcellentie na De ^eter / trecftenDe üic[\t bp €ra^
meriB/tneen^02p^02nift/ albaer bontfebapbrö*
genbe Dat Dentëpanbna benfSpntrofi om ober te
fcöepcn/laet ftcar blafen en reebt Den gantfeben nacbt/
öoe toel De toegen feer guaeD en Diep toaren/met al De
öuiterpe en De beeriïgbfie ^olbaten na3©efel/ in
meeninge / om met Den bpanD te treffen / maer Defel*
be toag D002 een 23oer te paerDe getoaerfebout/en toe»
Derom te rugge getogen na f pen of €pen in £aer ou*
De leger-plaetfe/ Duötroh 30" <ercellentie toeDerom
af/Docb eerfl eenen bacft bp aBeftl ruffenbe / Die ban
3©efeltoonDebet bolnban 3bn <Crcelientie allcgoet*
toilligbeit / bebben be jonge <02aben ban l^afTau ge^
Defropeert ehben'3Ddn gefebonben/ enmeenbenbat
gebomen foube beb*
3(jn €rccllentie baer 17oor
enbetfmibbaegb.tf
boo?t/
banft^toogbben
ben/
op 't ^upö te j$on0belt gegeten bebbenbe / 3ön eent*
ge ©urgermeeflersi uitgebomen op een bcetiötoagen/ en bebben 3tjn €rcellcntie bereert met een lafl
3®Ött^ en 6 zamelen / en beeft bet ïeger bien nacbt
gelegert tot 3B02ni& en^oofl/ baerget boo2t0ba»t
Daer gemarebeert beeft na .Sebenter/ 3ön€rcellen*
tieen<6?abe 3®illemboo2t0 na2ïernbem reifenbe/
latenDe ben <©2abe ban i&obenlo bp bet leger/om Daer
ober te commanDeren. Sn Defe bopagie fobie ober
Dagb en nacbt gefcljieDe/ niettegenftaenDc regenen
ontoeDer/ toerbe geblaegfit Dat öet bol& feer afge^
menttoasf/ gelöft 00b een partpebie getrocfien toa<
ten na Stralen/ meenenDe Dat te furpjenDeren/ maer
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genDe De refolutie Die Bier na fat tooien gefnfereert/
faelgeerbe/obermitg Die ban binnen een uure te bo* eni0Daeroponttoo?penfebereo?Donnanrieop De Di?
rental in toapenen toaren/ Door net paforen ban
omtrent zo paerDen/bomenDe onberfieng ban een an- rectie ban 't felbe Collegie en toe$ Daer aen bieeft/ 1592.
ber ook / fonber ban oefen tocht te toeten / anbers? (foo ban alfo De inauguratie of inleiDinge ban Dttn niet
fijn €rcell. öat hielt) fouöe Den aenjlactj boor getoté ter(tont boo?t ging/ maerbad uitge(ielt toerDe Doo?
berfcheiDeneboo?ballenDe faben / fo i0 in ^eptem*
'0 abonbtg i$ ber Defeö iaeriS op De particuliere bergaDennge ban
: Den 18. ©ctobec <0raef
gelucht hebben
Willem
3ijn excellentie met fijn <0enaDe
/ De peeren Staten ban Jgollanb en 3Be(ib?iefIanD/
Cometten
ban l^afTau geconbopeert met ttoee
ai$ ïShpfoo* en ïtpBoben tn SllernBem oenomen onDeranDereoobDefefahetoeberombp Der hanD ge*
metDe25agagie. *©*n 19 3i)n Die ban CielDerlanD/ nomen en gerefumeert bet reD2ess ban De 0?öoniian*
tie/ Daer OP bet Collegium Theologiae bOO?fcB?e*
IgollanD / ötrecöt / <©bcr-f fltf gecompareert tn beninDeaniberfiteitbanEeiöentoag
opgerecljt/ en
Den ï5aeD/ en na beele Difcourfen Die Daer bie*
len/ liepen De opinien Daer op DatBetXegerfcbei* Defelbe epnDelüti gerefolbeert en geo?Donneert / bat
nen fotiDe/ Docï) berblaerDen Die ban <0eIDerlanD/ be inauguratie en inleiDinge ban Dien geDaen fouDe
<©ber-$fitf en öttecïjt/ Dat fpanDerg geen Ia(t tooien/ na Dat binnen Bleiben Den bierDacf) ban be
BaDDen ban bare principalen / Dan Dat öet &eger geDachteniffe De^ ontfetss en berloflïnge Der felbet
nocBbpDenanDerenfouDe bltjben/ om te ften of De &teüt ban De-flrenge belegeringegehouDentoerDe:
occafie Bern fouDe prefenteren om in Die guartieren en om bat Dit té een feer getoichttge fabe/ Daer uit
noch pet aen te rechten : nochtans betoijie Jet anDertf menberhooptebatDenHanDegoeDeDienft en bo^De?
berd aen toerDe / Dat fPDaer in geDult namen: alfo ringegefcljieDen/ en groot nut met Derttjb baer uit
toerDe bet leger gefcöeiben/ en 3tjn Cjccellentie De* fouDe genieten/ foo hebbeib Defe fane met Bare om*
pefeïjeerbe De patenten / bolgenDe De geraemDe itjfïe: (ïanDigBeben toat in 't lange ijier toillen in boe*
Daer toorbe ooh o?ö?e gegeben / Dat men fiet gefebut
en alle gereetf 'cljap nebertoaertg af fouDe laten Drp* ABtfo B"?t ben peeren HiDöerfcBap / Cbeien en %a\ei<
a
ben/ en De artillerpe en 't gene DaertoebeBoorben
CiecommitteerDen ban Den ^SteDen / rep?efen* *uw tn
<©orbrecïjt / en ïjet bcupt tot 3Mf fouDe brengen.
gen.
^jn excellentie atébp ben 9 <©ctoberbp&eben= terenöe De Staten ban HoüanD en a©e(ïb?ienanD/gy»*
Der dii lach/ reeb eenen bacB met De <©raben 3©ü% goeD geDadjt en belieft heeft binnen Defer ^taDt coiiife
lemban l&afllau en &oj)enlo ter jacBt/ aen Clten* EeiDen op te rechten een Collegie Der (Cbeologien/ber&s*
Bergt) / en na bp emmericn nomenbe Beeft BP eenige fo BaDDen De ©urgermeefieren en BegeerDeré Der Sj!?/
ban De ffêagidraet berfocBt te fprefceny en eenige uit- boo?fclj?eben M>ttbt / om in fo BoogBtoichtigen fane ttnnm
genomen 3ijnbe/ Beeft ijen fcecmaent ban ïjet uit? en Daer aen Den StanDen fo beel gelegen toa0/ nietöecfiafr
fetten Der #zeDicantcn/ en Bet toeDec innemen Der lichtbaerDigB te beginnen / maer met goeDer omficB5 &?
Sefuiten / Dat fp Daer in anberg fouDen boorfien en tigbeit enaenDacgt met goetDuncben ban Den arBt* mtobn
orDre (lellen/ mant bPbe «uiten /.geftoorenbpan* bare^eereKecto?/ mitfgaDersf De goDfalige/ b?o- i«u
Den ban De ©eceenicïjDe p?omntten/ tot 3(jn naburen me/ geleerDe üoBanne^Cuchlinusf/ bp ben l^ee*
nietbegeerbe: DelBagidcaetontfcBulbigpe Baer/ ren Staten boo?noemt geftoren en gefïelt/ om te
feggenDe Dat Bet niet Baer/ maer De ©o^fielöae Ka? toefen De eerde Kegent ban 't boo?ftB?eben Collegie /
Den toer» toaggetoeeft: bte ban €mmencb toaren goeb gebonDen en beffoten »t felbe Collegie met foba*
feerbebreed/ forgenbe Dat Dei Éeger baer omtrent nige bcboo?lühecierage en placht aen te bangen en te
Bomen fouDe: Deganberen baegöss berfcfienen Drie inaugureren a!0 behoo?lpben en boor be CB?idrf#?
ban De ftaDen in't$eget/ bp 3ön excellentie/ en be»©ereformeerDe Religie/ niet tot argerniffe fou*
feiDen Dat De inflellinge ban be ^efuiten al bp Den ou* be toerDen gebuit: om 't toeln te boen niet alleen
ben ©ord boo?genomen / en nu bp ben ^oonbol- geraemt toa$ ben 6 oagh ber maenD mtobtig
Brocöttoatf/ berhopenbeDat 3ön excellentie/ Bern besf lopenben j'aer0 1591. maer toatf Defelbe bagö
atë een ©ord Des tëtjcnov Die macljt BabDe (bermo- binnen Derboo?fcB?eben,$teDe uptgeroepen tot een
5en0DejSïieligion0b?eDe)foDanigen Keligie a!£ f)P bper of biDDag bp De bolgenDe afïefiinge ben DerDen
goeD bont in 3tjn SLanb te Doen oeff enen / bier in geen <8ctobrtó / na boo?gaenbe blocben gedacB ter &upm
mate fouDe (tellen: maer beg met te mingoeDena^ af boor ben bolbe geDaen / Daer ban De DoubelDen tm
buurfcljaponDerbouDen/ en fouDen De ^efuiten niet bebele ban Den boorfcö^^ben 25urgermeederen en i^e*
ban ober De fcBolen te feggen tjebben. Enn erceileri* geerber0geD;uftt/ en binnen Der boorfrïweben jSte»
tk anttooo^De Dat tjp Den ©o?ft ban Clebe geen regel De tot alle gemene plaetfen na getooonte 3(jn aenge*
in 3ijn Kegeringe nocfjte fteligie toilbe boo?fcb?üben : Placht en opgefiageny 3i)nDeban ben bolgenben in*
maer Dat ïjp De gjefuiten / Die Deö Coninn ban
ièpangienö berfpteDecjS toaren / boor geene naburen fouDen»
uonöe UjDcn / en Dat Die ooö ftaDDen geraDen om %> DE Burgermeefteren en Regeerders defer Stad
nen©aDertebermoo?Den/ enbaeromalle3ön leben
Leyden , laten eenen yegelijken mitfdefen weten, l0^1'0'
lanb Ijaren bpanD blijben toilDe / toant De moo?Dec dat bp Dinghsdage eerftkomende , de welke wefen get J^
Die 3tjnen ©aDer omgeb?act)t fjabDe/ befeent ïjabDe fal den feften defer loopeode maend van Odober, Hangen
DateengeleertmanbanbeKoomfeJSeligie ftem fulr 's morgensten negen uuren in de Univerfiteit alhier, 5^.^
afgeraDen / maer Dat een Slefuit ban €rier en anbere het Collegie der Theologien, by de Heeren Staten Si
van Hollandt alhier opgerecht , opeabaerlijken fal iSfieobu
5Iefutten hem Daer toe opgerocöentïjaDDen.
laten
3©p toillen nu Defane ban De <®o?logen toat
werden aengevangen , bcgonft en geinaugureert : #*•
berufien / en tuffchen beiDen ban eenige anbere fanen teji einde elk eenen die 't aengaet , hem daer by mach
berlmel mahen. 5^e Staten ban i^oUanb en Wtfc laten vinden. En dat fy om 't felve te bequamer te web?ieflanD gaDDen in Den boo?leben jare 1591» Den ge te brengen , den voornoemden feften geordonDerDen |Bcp / naer berfcbeiöen Deliberatien gerefol * neert hebben , gelijk zy ordonneren mits defen toteenen vierdach. Eenen yegelijken bevelende hem als
beert op te rechten en in te (teilen in De ^oge ^chole
ofte öniberfiteit Der ,§taD HleiDen/ een Collegium dan van alle uiterlijke handtwereken af te houden :
theologie booj 't eec(le ban een en Dertig ïonge ^tu* maer alfo ten felven dage voorde middage PredieaDenten/ omalDaeronDertoefen te toerDen/ fonDer- tien zullen werden gëdaen , 's morgens ten acht uuren
lingein ftudüs Theoiogiae, om Daer nagebjuintte beginnende, tot födamge plaetfen als men des SontoojDen ten Diende ban 't 3Lanb / fo ber herben/ nendaeghs gewoon is te doen : Begeeren en vermanen
^c holen en anöerfinsf / Daer De felbe toe bequaem eikeenen , hen daer toe ernftelyken , en met ^'aenielvc
dacht
te
begeven
,
en
God
Almaéhtich
als
den
eenifouDen gebonDen too?Den / en hebben 't felbe Collegie
böweèrft boo?ften en begiftight met acht Dupfent gen gever alles goeds , vurichlijken aen te roepen en
gulDen jaerlir / Daer ober ge(ïelt fouben too?Den te bidden» dat nem gelieve fynen Goddelijken fegen
een Regent, Subregenten Öec©nomus, allejS bdUj oyer 't Vöorfchreven Collegie uit 'té ifcorten , op dat
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'tfelveeintelijckegedye tot grootmakinge van fijnen ! 3fatlf5. batt 25aerfÖ0?p/ ^flfOÜ <€fiomdf5; en Q#
heiligen naem,welvarenvan'r gemeene befte, ftichtin- , COÖ 3©Ülcmf5. ban Der 2$urgj)/ ©unjermecfteren
ge en opbouwinge zijnder Kercke. En zal ten eynde , fEMeter €>0tn pettyfó. ban <^fftöC0cn/ fpietec ^0Ctf5^
voorfchreven de werck-klock ten voorfchreven dage
ongeluyt blijven. Elck fegget den anderen voort. Aldus na voorgaende klockgeflagh voor den volke afgelefendenjOa:oberannoi55>2.Enwa«onderteikent,
Bymy

$?ewca<
ÏSiS«
Hen
ten
w™
Sm
in De
w* „
mtmu

ban C0?tebelt / &rae$ 43Üfbertf5. ban 3&0JP /"Cfaesf
3©Memf5. ban 3$armont / Eauieng 2dnD?tcf5. ban
jJ§rjrjaenfb)ijCtt / |Bc. ^faac .^tCOlar / fop ban
! 23?0UCl)0bcn / en^llrnoutt^upn De ^Joöe «gcftepe*

nen/ jjBr. SJombout J^ogeibeeto öaeöen penfiona?
xt$/ engianban^out^êecretari^
j^. van Hout.
Wt De bjelcne fulr bergabert 3ijnDe / 5ön in Defer
o?b?e afgegaen ban 't maetf)up0 na De groote &eef*
-pvdtn bootfclfeebert feiten bagï) genomen mefenDe/ plaetfe
in De gniberfuept/ Detoelcbe om De me atoaer
belieben
Det
ac&terbolgenDe
-^önoe^eDicatien
tetoerbengec
ekb?eert/ na getooonte met tapijten
ban De geroerbe 25urgermeefteren / in 9et afïefen
toa^bereptenberriert.
bo?en ingelüft berfjaelt / '$ mergeng tenbe$
acöt<©obbe?
uuren
©oo? aen gingen De ttoee ömberfüeltsf 23ebeUen/
beginnenoeDoojbe bolgenbe penaten
Daer
aen bolgöbe be ^enaet ban Der öniberfiteit / en
beften tooo?t$ / eerft in De «tooft-feertBe/ Die na
beneffeng
006 De ertraojDinarife p2ofe(fo?en /
Den ït.Söpofiel ptro genaemt #/ boo? ffit* ©e* gier acijterDefelbe
guamen De ttoee Curateursf / tuffcöen tfttt
ut$M/ Die tot 3ön «*m of reDen genomen baboe bepDentjebbenDe D. Cuchiinum,naöetoekRe(tra)c
upt ben eerften b?ief tot <€i motöeum aen *t 4 Captt- guamen Die ban Den <©ereci)te/ betoelne nagebolggt
reu
tnaren ban De o?binar tfc Dienaren ban ber &tabt/ Des
6. Ift dat gy dit den broederen voorhoudet, (o fuldy felber nleeberen of leberpe D?agenDe.
een goed dienaer jefu Chrifti wefen , opgevoet in de
ofnin Defer o?D?e ter boo2fcö?eben graote Steef*
woorden des geloofs , en der goeder Jeere welke ghy
plaetfe genomen 3tjnDe / D«ft öem eln ter getooonlg^
doorgaens nagevolght hebt.
7. Verwerpt de onheilige en oude wyvifefabulenjen berenbeöoo?löBerfitpiaetfeneDergeftelt /te bieten be
peeren Kecto? en fo o?Dinarife al?s ertrao?Dinart(0
oeffent u in de Godtfaligheit.
8. Want de lichamelijke oeffeninge is niet feer pro- P^ofefToien/ onDer De felbe ^. Cucblinu0 aen be
recljterljanDt ban Den (loei / en De Curateur^ met Dü
fijtelijk :maer de Godtfaligheyt is tot alle dingen proban
ben <6eregte aen De (linner^ano ban Dien. 3©aer
fijrelijk, als die de belofte heeft des tegenwoordigen
en toekomende levens.
na be 130021*5, ^erretari^ Der ^taD S^epDenop Den
gin De pmrraeö / bit men ootB noemt be 3lee$f-ftoci (IpgenDe / Oceft boo? De gemeene ftuDenten
HooafilanotfcOe ï&ercne/ Doo?Jj|enrfcum «Ballum/ en anDere toet)oo?beren /in groote menigte bergabert
bie tot snn teem of reben QaDöe genomen De bolgen* 3ünbe/ eenenlepneinlepDingegebaDt/ en 3önbp be
öe plaetfe / genomen upt Bet betDe Capittel De$J felbe fulr DoenDe afgelefen/ en uitgeroepen beacten
bau flicbtingeban
'tboo?fcD?eben
Collegie/mitfga*
tmeeben bjtefsuot (Cimotïjeumaen't bpftienbe ber* Derjs
De ïiegulen/ Statuten
en ^öonnantien
ban
fet.
En dat gy van uwe kindtsheit af de heilige Schriften öien. %lk$ in boegen büt na bo!genbe«
geweten hebt, dewelke u mogen wijs maken ter faligheit door het gelo ve dat in C hrifto Jefu is.

<gnDe in De J&outoen Uiercne (baer ban ïjet gebjuin
öieban DeJHancopfe taie bergont i$) Doo? kantel De
Üètellesv s§oneban|fê.€f)arle0De 3Bielle$/ SMe*
naer Der Jprancoifer gemeente tot 3©efel / upt öet ne*
gcnbeCflPUteiDe0^.3Cpofïe!0 en €bangeltft Jlfêa*
fcgciaen'tlaetfieberfet.

<@frtti
banaan
BElievet u , Edele Erntfefte Heercn Curateurs defer banlgoul

vermaerder Hooger Schole , Wijfe voorfienige
Mannen Burgermeefteren defer vrome Stadt Leyden,
ti$ Der
dat ik yet als een inleydinge tot de hooghwichtige ^»ccreta»
en noodige daed op huiden alhier voor handen Zijnde* <§»tabr
en beqtn
fegge ? u believen ftrekt tot my waerts een gebod, 't Is 3tepöen /
billijken dat mijn dienftwillige vlijt u belieyen vol- IrpDinse
kome ,ja Vöorkome : Immers tot mijn vermogen
Daerom zo bid: den Heer des oughfts dat hy afbeiuitfende.
jjeixg' ders in zijnen oughft
toe, boven 't welcke niemand verplicht is. Ik fal my ber fn»
wnae en %\W toelne ^ebinen omtrent ten ttegen uuren dan,fteunende op uwe goerjonftigheit te mywaerr,
ÈPX bolepnttoefenDe/ 3ijn De peeren Curateuröbanbèr gaefhe daer toe gebruiken laten , hoe wel verfekerc
letmeo anibecfiteit / aië De <£Dele Crerttféflé ^eere dat den laft mijn fwakheyt te fwaer en fchouderen
ren &u. gjonnïjeer gioöan ban Der^oesf / (geer tot 5&oó?t* ondraeghlik fal vallen : maer in groote faken(feit men,)
iflët génoegh gewilt wat meer gepoocht te hebben.
82?
öaeD2ClmonDe
in Den ftogen
öaDe / en ^lonööeer
?b?en én''tovfa
öaro lban
/ ^oogïfêeemraeDt
ban Sfibja*
3NIf* Mijn onervarentheit gevoeght by de ongewoonheyt
mm> lanDt / bepDe tot Dien epnDe bp 25urgermeefleren van dees faken te handelen , daer by komende die
SMn" öefcljtóben/ en binnen geuomen 5önDe op *t ftaeö* kortheyd destijds, my naulix om daer op te denken
my by de verftandige genoegh ver- (Fol.34..;
["piJfnge nup^ becfcBeenen / Daer 006 meDe genomen 3ün De vergoft, fulleh
en.
gy Almachtige eeuwige drie-eeGeeft
ontfchuldig
boo^-j. boo^noembe Cuchlinus, en beneffen^ De 3dbe De
achtbare ^oogögeleerDen peeren / D. Johannes nige Godt dat ick binnen de bepalingen bly vende, niet
HeurniusReótorvandeUniverfiteit, eerfte enordi» onbehoorlix, niet onftichtelix voort en brenge; maer
naris Profeflor der Medicijnen , D. Francifcus Junius yet dat de ooren van u Achtbare , Hooghgeleerde Heeeerfte en ordinaris ProfeflbrderTheologien, D. Lu- ren Redlor en gemeene Leeraren , gefamentlijken
cas Trelcatius mede ordinaris Profeflor der Theolo- van u diepfinnige en kloeckverftandige Jongemangien , D D. Julius Beyma , Everhardus Bronchorftius,
nen, 'tbloeyfelen de eenige hope onfes lieven VaCornelius Grotius, Gerardus Tuningius ordinarife derlants bcvalhcken moet zijn.
Profefforen der Rechten , D. D. Gerardus Bontius
Alledegene diehemdesbevlytings-luffc aennemen
en Petrus Pau ordinarife Profcflören der Medicijnen , en doorarbeyd en volftandigheyt der geleertheytna
Bonaventura Vulcanius, ordinaris Profeffor der trachten, nazy in haerjeughtde walgende letterkonft
Griexer fprake. D. Francifcus Raphelengius ordinaris innefwolgen, de diftelige redenkavelinge, en wijtProfefïorder Hebreeufer fprake, D. Paulus Meruia luftige redenrijke, fo niet geheel doorwandelt, ten
extraordinaris Profeflor der Hiftorien. D. Rodolphus minftenin'tdeel gefien en belocht hebben : vinden
Snellius extraordmaris Profeffor Mathematices , D. hem ftrak voor oogen gefteln voorneemlijken drie
Antonius Trutius Lyranu? extraordinaris Profeffor verfcheiden wegen, daer van deeeneleyttot een gedurige en beftaende deughde een yegelijk zijn recht
Philofophi»; D. Henricus Bredius extraordinaris Proverleenende
, die wel van de mcefte menighte met een
reflbr Rhetorices,en D. Jacbus Ramfacus extraordinaris Profeffor Logices.
luft ingegaen , en betreden wert.
Eenandere, neemt zijn einde in de kenniffe vaa
<Z\ya ban geltjcnen op 't boo?fcb?eben met$up$ ter
felber uure genomen SonEtneer Peter ban Der &oe0 kruyderen,fpruitfels en gelijke geheymeniffen der na*
i^ebout / peter Sfiujtaenfë. Dan Oer «©erf / üan
tuyren gefamentlijcken in 't neerftigh onderfoeckeri
ÏV. Deel.
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Het Negenentwintichfte Boek.
derZelver,'tooge hebbende op de behoudenifle van f gy my te voren komt met een gedenken van den ui
terftennood, daer wy dier tijden al t'famen in gekodes menfehen heil en gcfondigheit, en de weghne
men waren, en in watgewiüerenfchrickeliker dood
mingevande aen vechtingen en quellagien, daer in wy al tefamen hadden moeten vallen , indjen gy o lief, dezy door onmaet en misbruyk komen te vervallen
lik ,o gedenkwaerdigh ontfet , ons ter g^luckiger dameeft
Beide
s.
wandelaer
ame
fe vint ook genoeghf
ge
niet waert toegebroght geweeft , fo dikwils geven
aengeport en verwekt zijnde, om of hier of daer den
wech te betreden en met een fweetende hygen , na mijn oogen rivieren van tranen.
Doorluchtige Hooghgeboren Vorft , eer van 't
, door de eeren , ftaten ,, rijckde hooghde te ftygen
Huysvan
Naflauwen, Prince wiens gelijk de voorbeter
heylige
O
ftaende.
toon
ten
aldaer
dommen
gaendeeeuweweinigh fagh, de volgende weinig fal
helfche , onverfadige goutgierigheits-luft , waer toe lien : kloekmoedige , manhaftige , geftrenge Overkondy 's menfehen herten niet mifleiden ?
fter Loys van Boyfot , door wiens beider bevel , raed,
Een derden weg heeft zynen loop tot de eenige eeu- daed (naeftGod) onfe verloffinge is gewracht: eeuwige onveranderlijke kenniffe des waerheids, tot het
wigh, eeuwigh, moeten uwenamen leven, de tijdedaer toe alle Minne-wijfen oit getracht
,
goed
te
hooghf
hebben.
.
lijke dood daer in gy beide ten diende van 't Vaderland
naderhant zijt gekomen, en heeft fuiken heerlijken
Maer ieyder , door hoe weynigh neder plant wert daed niet doen fterven.de venijnige tand des vergetendees betreden I waer komt dogh den menfeh (liever heits en falfe niet doen fterven , des werelts dood zul*
Godt) dees forgeloosheyt en verkeerde keur ! van eerft len uwe namen overleven , foude zulken heerlijken
tefoecken't bekomen, 't behouden, 't befchermen weldaed , de eenige behoudenifle des Vaderlands ge't geen buiten hen is, roof en plonderinge onderwor. weeft zijnde , en daer mede de wijfe Prince H. M. fo
pen zijnde ; de tweede forge te nemen voor 't lichaem't bekommert was , dat hem de fwarigheid een doodlijkekrankte veroörfaekte , immermeer in vergetinge
van gefondigheyt , 't welk of men
en
de muordadige knyven der boofdoenderen
voor dinge
wel behou
werden geftclt ? 't fy verre , 't zy verre.
met groote moeyte een tijd langh bewaren kan , en of konnen
Maer wat is my ? ben ik bedrogen? neen. Ikfie, ik
fpijs
en
het wel de klippen van overvloedigen drank
fie alhier verfcheiden van de felve mannen jegenwoor»
(daer aen de meefte meenigte fchipbreuk lijd) geluc- dig in regeringe , dier tyden ook aen 't ftuur gefeten
kan , 't en hebbende, door wiens mannelijk befluit , volftandig
, nochtans niet feilen
kelijken ontieylen kanjaren
der na- gemoed , eendrachtigh regeeren, ons behoudinge,
fchuld
ne
gemee
de
korten
moet binnen
. .
turen betalen !
ons verloffinge, benaerftight gewracht is. Die de oor»
En 't hooghfte goed dat eeuwigh en oneyndehk is, fake geweeft zijn 3 dat den filveren fchild befet met
rechts of 't hem niet aen en ging, verfmadelik te rug- twee flotelen van kele met 't roode bloed niet overtrocgete laten?
,
.
ken , bedekt, bedout is geworden. Kloekmoedige
en
O blinde herten , ach ach verduifterde finn !
mannen , mijn naerftigheit en heeft u doen niet ontSoude dit wel heerkomen uit den verdorven aert ,
broken, ik hebbe mijn part van 't lyden, arbeit,
daer in onfecerfte ouderen, vermits haer ongehoor
moeyte helpen dragen : kloekmoedige mannen u nadoor
men moeten der onfterflikheit toegewijt zijn- Daer
faemheit, vervallen zijn , en ons al t'famenuiten
henluideninenaengeborenis?
toe indien my de konft, machten tijd fo weinig ontEn iflet niet te beklagen dat delen heilfamen wech ,
broken hadde , als de goede wille , zy waren voor lanin de welke de Philofophife fteen , daer na fo veel duir
ge ten hemel toe opgetrocken geweeft , en de vier wefenden met verlies van have, tijd, leven vergeefs ge- reltfche hoeken bekent gemaekt. Gebrek van goede
g andere
foght hebben , alleen te v inden is , van weini
door de wille heeft zulx niet nagelaten* 't Voeght beft dat
toe
wertbefocht,danvande gene, die daer
yegelijk zijn vermogen met zijn eygen voet afmilde dichtingen van Princen , Vorften , Heeren , meet.
werden aengelokt, verfocht . gekocht ? Daer toe mijns
Maer om weder te keeren , daer ik fcheide , en
bedunkens hebben gedient de geeftelijke ftiften vane
tot de redene daer my't overdenken van 't gedenkonfe waerde voorouderen , met immer fo groot
waerdige ontfet aftrok.
en gegeven , als zyn. te defe onic tijmiidigheit gemaekt mifbr
De voorneemfte beweegende oorfake der ftichuikt te werde
den bevonden zijn
Eer,
Edele
tinge defer U niverfiteit ('t zy my geoorloft 't geheim
Met recht dan fo hebben de Geftrenge,
fame Heeren de Staten defes Lands en Graeflikheids te openbaren) was de Theologie.
Eylaes waren de verhoopte vruchten in dien dele
van Holland en Weftvriefland , alsdewelkedefouve- over een komende met de goede meeninge van den
reiniteiten'tovergcbiedvandien (nadat die Tyran- Godsvruchtigen ftichter defer Univerfiteit , als was
nique regeringen van den Spangiaert en fyne bloedige zijn Excellentie H. M. men foude beter in de jegenhaer
heerfchingen op 't hooghfte gekomen waren , en
woordige aenperfende nood der Kercken konnen vermanhk
n
E. de couragie hadden genomen om metee
fien 't geklagh
over 't fchrael gewas eens foberen ougfts
min wefen.
aen te grijpen de wape- foude
en ftantvaftigh gemoed handen
door
toe
en tot noch
nen die de felve noch in
Niet dat hem yemants de vruchten van der Univerijken
fiteit ,en als of die door den zegen Gods niet mildelik
den zegen Gods jegens haer vyanden fo mannel
hebben konnen gebruiken , en by middel van dien genoegh gewaflen of te fober ten dorfch-yloer gekohaer vertreden vryheyd oprechten , en hem felfs van t
men te zijn , beklagen heeft.
Wie hadde gedocht dat de felve in fo weinigh jaren
fwaerwichtigh pak der flavernyen bevrijden) in handen van fo kleine beginfelen tot fo groten wafdom hadde
den gekregen hebben , en 't felve over-gebiet dattweeden
en,
konnen aengroeyen ?
eerften Philips t'onrecht hadde bekom
fegge ik hebden Philips te recht was benomen, n fohen
Wat Vleck , Dorp , Gehucht ifïer , (op dat ik
opgeleide
ben hare E. met recht onder andere
van Steden fwijge) 't welk hem defer Üniverfiteits
laften, beneffens't beleit fo van de Oorlooghfe als ftichtinge
niet grotelix heeft te bedanken ; die ontom
,
wefen
te
ampts
haer
Burgerlijke faken geacht,
kennen
derf dat fonder dat niet de barbaerheit ons
indevoorgaendenood tevoorfien, en volgende die
t'eenemael overloopen en beyloeit foude
voetftappen van andere Princen , Vorften en welge- Vaderland
hebben
?
ftelde Republijken , alhier een Collegie der TheoloDat hier door de bottigheit , die men ons Hollangien op te rechten , om te dienen tot cieraet en volders'tzy in fchimp, 't fy in ernft, telken inwreef en
bouwingevandeUniverfiteit, die alhier by hooghloffelijke gedachteniffen den Prince van Orangien voor de fcheenen wierp , weggenomen ert gebetert fy ?
Wie geniet niet de ioete lmaek der heerlijke vruch(Prince fo wijt vermaert dat alleen zijn naem gefeit
ten daer aen gewaffen , en tot volkomen rijpheit gezijnde genoegh zy ) is gefticht voor ontrent 1 7 jaren ,
r
wy
gontfe
van
daer
,
waerdi
gedenk
hs
het
na
komen ?
onlang
als
Wie verwacht en verhoopt daer van niet eenen miljegenwoordelijken de Jaer-feeftezijn houdende.
O lieflik, o aengenaem ontfet, foo dikwijlen als den acnftaenden oughft ?
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Vervolg der Nedeïlandfè Oorlogeti

Dehöochgeleerdeen overtreffende mannen, daer
mede 't gehemelte onfer regieringe , als met klaer glinfterende robynen verciert is , geven daer van overvloedige getuigeniflen , ook alle de werelt fwijgende,
de grote hope die 't land heeft» den wafdom en rijpheit die 't fpeurt, fiet, gevoelt, in fo groten menigte
geleerde en treffelijke Jongemannen , hier by den
anderen niet fchuilende , maer in de hooghte ten toog

(loL

ftaende, en t'famen gekovan de Wereltom gefchoolt
het jegenwoordige gehandelde met
men zijnde,
haerbywefen te vereeren, roept overluit (ook alle de
Werelt fwijgende)dat men defelve uithaerluider heerlijke beginfelen oordeelende, 'tftuir van 't gemeene
befte, in tijden en wijlen onbdfehroomt fal mogen
betrouwen.
Alleenlijken gy , o waerde, waerder ende alderwaerfte Theologie , gy eehig beftaendè wefen boven alle ydelheid der ydelheiden , 't hooft io veel
verheffende, als de zelve van den flijm der aerdén
door een opgeblafen waen hem verheffen konnen , zijt
fo niet geheel on voorfien gebleven, ten minften hebt
fodanige vruchten niet voortgebracht (om recht te
feggen , niet in fodanigen overvloet) als men verhoopt
haTde 3 alleenlijken door den feilfteén van eer en rijkdommen'tftaelderverftandenvandemeeftemeenigte elderswaer getrocken heeft Hoe wei ook den ougft
der Theologien (des u alleen Heere der heerfcharen
den lof komt) fo onvruchtbaer niet geweeft en fy ,
men foude ook ter nood verfcheiden treffelijke mannen met de vinger konnen aenwijfen , die alhier haer
eerfte beginiel , onderhoudig voetfel , volkomen wefen gekregen hebben. Welke den Hollandfea kerken
geen minder cieraet zijn dan paerleh in gout ftaende.
'T feil is alleenlijken aen >t klein getal,ten opfigt van
de grootheit van des Heeren oegft.
Voorwaer voorwaer , de klachten foudea in defen
deele minder vallen ,by fo verre die Heeren , die de
voorforge van dien bevolen betrout was , in de-plaetfe
daer fy de hulpfame en vorderlijke hand verfocht, verhadden te vinden , het jegendeel niet
,
hooptbehoort
waer bejegent.
Om dan , fo ver is aengeroert , in 't gebrek defer
Univerfiteit te voorfien , hebbeade genoemde Heeren Staten , daer voor met een vaderlijke forge bewegen zijnde , goet gevonden , en is by haer E. eindelijk
befloten binnen defer Stede te ftichten een Collegie
der Theologie, om daer in als in een queekhof tot
koften en laften van 't algemeene Land , feker getal
, en 't felve doende
Jongelingen te werden opgevoet
geoefrenr en bequaem gemaektten dienfte der kerken,
't zy om daer in de eenigheit def aengenomen Chriftelijke leere te behouden, met vermydinge van alle fchadehjke fcheuringen, 't zy om de dolingen die uit
eigen nieulgierigc bewegentheden voortkomen, of
jjr) door 't heimelijk influi pen, en door biechtte inblafingen van Papen ot Monicken , en fonderlinge van des
Roomfen Antichrifts vleyende en pluimftrij kende
mis-bruikers van den goddelijken name Jefus , veroorfaekt werden , tydelijkete konnen tegengaen ,'t ly om
der fommiger overdragende heftigheit wat te konnen
wederflaen , nederfetten en met fachtmoedigheit bevan der felver Heeren Staten ftich;
jegenen gelijk
is by de volgende a&e.
blijkende
nader
tinge

Icte bec
kreten

l&lSot'
lanb no»
geuite
fonbatiebe
en ftfcïj'
tfnae
banfjer
CoIIegi*

Ridderfchap, Edelen en Steden van Holland
en Weft vriefland , reprefenterende de Staten van
den felyen Lande, doen te weten, Aliowy ter eercö
Godes , tot opbouwinge van der Kerke Chrifti , en op
dat met goede kennifle en eenigheit, binnen defe
Landen , de Chriftelijke Gereformeerde Religie
vruchtbaerlijken mag werden geleert en geoeffeht
tet ftichtinge en onderwijs van de Gemeente, en afbrek van alle dwalingen en ketteryen , binnen den felven landen , nodig bevonden hebben eenige jonge
bequame Studenten te doen optrekken , fonderlinge
infludiis Ibeologia » om daer na ter bequamer tijd en
plaetfe gebruikt te mogen worden , in den dienft van
der Kerke; hebben wy bewilligh:» geconfenteert en
IV. Deel.
DE

H
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geórdonrieei-t , bewilligen >confenteren, en ordonneren bydefen: Dat binnen der Stad Leiden (overmits
degoedegelegemheit van de Univerfiteit aldaer) een
Collegie Theologie opgerecht en geftelt fal worden,
voor 't eerfte van eenendertig Studenten , die na voorgaende examinatie op de ordonnantie en inftru&ie
daertoegemaekrofte maken j aldaer zullen werderi
ontfangen en onderhouden, uit de jaerlijxe inkomftea
van acht duifent ponden van 40 groten vlaems't pont!
daer mede wy 't felfde Collegie voor het eerfte jaerlix
hebben voorfien en gedoteert. En ten einde 't voorfchreven Collegie met autoriteit gemainteneert mag
worden tot Godeseere* en ten meeften dienfte van
den Lande , Ordonneeren en bevelen wy eenen jegelijken , dien 't fclve eenigfins aengaen mag , dat fy lui-,
den Regent, Subregent ,Oeconom urn, den Studenten ,en anderen wefende in dienfte van den zelven
Collegie , doen en laten genieten alle 't guhd hen by
onfe ordonnantie fal wefen vergunt en geaccordeert i
en den felven daer in te doen en laten gefchieden , alle
voorftant > hulpe en affiftentie. Want wy 'è felfde tot
dienfte der voorfch reven Landen alfo bevonden hebben tebehoren. Gedaen in den Hage onder onfengro| ten fegele hier onder aen gehangen : den derden Mei %
1 in'tjaerons Heeren iyyi. Aldus ftont gefchreveri
op de plijke , Ter Ordonnantie van de Staten , geteikent C. de Rechtere, En was befegelt met een
rood wafïchen fegel aen doublen rrancijaeft ftaertc uithangende.

g!n'tboo?Dec (jebben De bobert becflaeiDe peeren
Staten tot goet belett ban 't Collegfe Dec (Cfieologfen
'
opgeeft De nabOlgenDe Ordonnantie.
1.

Het eerfte deel belangende d'opfienders;

éiiM
mtltte
ban De
*"" ^'

&tateu
han
bttep
mf&sft*
•oifant*

TJ €tü 1 fal tot 't öeleit ban 't boo?fcB?eben Col- B5f , m
■Megie Dp Den peeren Staten boo^noemt / tooj> &/ wtw
Den geftelt engecommitteectuit ttoee of meet öegua* ^{f^

| me perfonen 0|> De Curateurs ban De b00?f5» Univerfi- cm gfa,

teit boo? teflaen/ of alfulne anDece al$ De peeren ofegt*.
graten goeo fullen binben eenen Regent Die Daec toe ©ejs «e«
beguaemfallDojDcngebonben. wt$opt
z. ï©ien$ ampt en officie toefen en fïcec&en fal / tot {JjjL
diredietoan DeStudiaDec Burfalen. €n 3Ul)C D00?ne* toerfefe» [
mentltjR om te o?Donnecen en bebelen / tof en$ leflfen #«••
eife een fal IjeDben te 0o?en. ©oo?Dec om De Doo?fcö#*
Öen Burfalen te oeffenen / f0 tn 't confereren , refume*£*
ren en repeteren öan De geöoo?De leffen / al0 oob in 't
difputeren,proponeren,declamerenén an'öcce Scholaftique oeffentngen en exercitien.
$> iCentoeïReneinöe/ De öoo^fcD2elien Regent fiem
Dinntalen in Dec leffen fal laten binDen / ocli alle g>mu
j
Dagen in De ^eDitatien / Die De Burfalen fullen t)0?en/
omopfieftttenemen/ enoonDaerop te letten/ oftec
eenige Burfalen fouDen mogen 51)11 acgter geblenen.
4* ^al ttoeemael tec toe&e De ïeffen in Dec Theologie,ooR De |)?eDicatien bp Den Burfalen geljoo?t/onDec
Den felDen repeteren, en alle ^onDagen Den Burfalen
uitleggen Den Catechifm um .
5. èal in alle gtOte vacantien nart De Univerfiteit
De confeffie of belijDeniffe ban De ^eDeclanDfe 45m*
fCTmeecDeCifêiftelöRefóerRe/ Den Burfalen lefen eri
uitleggen /tiaer, bp ooRpet anDec0 DoegenDe tet difcretie OfDefCÖeiDenjeitDanDe Profefforen Dec Theolo6. &a\ 't allen ttjDen alö De Burfalen ïjarc maelt^
Den fullen gouDen / nem Daec jegentooo^öig laten bin?
Den obec en ujcöcc ober toanDelenDe / fo vuel om op De
seöen en manieren ban De Burfalen te letten / afë oor
omtoetefienop't regiment ban Den Difpenfier, m
of fjp tec tafelen toel en DeDoo^lijh Doet acnfcöaff en.
7. ^nfaibanDefafeenban't
Collegie, belangen?
DeDetndellinge/
bo?Deringeenboo?tganft/
met Den

.

gebolge ban Dien / partinent regifter DouDen / of Doen
8. ^aecbo?enDen felben Regent fobamge ïaec? ^
ïüce
to^DDen futten tooien toegeboegt/al^ met D^nfeU jgSS
|ouDen,
%\i 3
ben
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ben ten opftegt ban 3j)n quaiitek en bienftfal fton*
ncn töOJÖen geaccordeert,
vt&ufe
p, <^en böo?noen1Dcn Regent fal too?ben bpge*
Jftcmft* boegljt eenen Subregent of mirljulpet/ tod erbaren
3nnöeinbe,$eöerlaiibfcBe/ SüatijnfcDc / <0?iex*e en
talen / ais ook in bet Pniiofophie.
^eb?eeufe
51 rapt.
i o. ,<©etoelfte ttoccmael ter toeefte / ter befeneiben*
Beit banbe Regent, onöerijen Burfaien be iefpen refal / oie
fp in ber talen / oor in öe Philofophie
fuüen DeD&en
geïjoo^t.
53f!o» peteren

tiinge

fier Bem/nopenbeöet tradement, toel en BeFiöo?u>
uen qu rjte. €en eïnöe baer in eenio geb?eft bailcnbe /
bpöen Curateurs ttjbeli}« maglj toojben boojjïen.
. _
1 9. bullen U0?öec tie Profefloren öec Theologie Of ,£
Artium , Ijen in 't Collegie jegentooo?big laten kinnen
al0 be repetitien oer beffen na een pegenjfc# Profeffic
fullen geftBieben.
20. ©an gelUBen fullen be Profefloren Philofophise,
Rhetorices
Mathematices,
ban maenbsf
<©riete
en ^etyeeufe enfp?aften/
geljoubenmitfgaDero"
3ijn een£ beg

in 't Collegie te Romen/ en be boo?f3. Burfaien te oefs
fenen in Bet repeteren ban 't gunt fp bien bco?ïcben
maenb ban ben felben fullenBeboen geBoo?t/ gclecrc
«Se&.
en ontBouben.
€n fullen beboo?fcB?eben Profefloren boenbeïjet
ban De.Ö Univerfkeits Curateurs , (olêm nelijken ftoee? gunt boojftB?eben i$ / mogen Bebfoen be pojtie en
ren Benin ben lafl/ en 't ampt tjen opgeleit enbet= maeltpb aen be# Defpenfiers tafel.
trout /getroiitoeujftteb?agen/ enbejeugtoptetret?
fceninber Religie tiie riu oer työinöenianöeopen; Het tweede deel , belangende de gifte van de beurfen
en der Burfaien beproevinge en onderfoekihge
baeriijft too?b geleerb / en oie in be belijbeniffe ber $eberlanbfe Cö?i|ïeli)Re <©erefo?meerbe föerfte boo?ge*
voor der ielver inkomft in Jc Collegie.
noemt berbatetitf/ enberfttaerttfaet.
©tfpen*
1 3. Eal 006 tot beleit ban 't boo?fcB?eben Collegie i»TIS 't boo?fcB?eben Collegie 3ullen .toefen eenenbet:
fTerTof beneffengben Regent en Subregent bp ben peeren
•"-tig beurfen /elrfoegroot op fjonbert ttointig gul t>crGiftt
bens
jaerujr/fiaenbe tot gifte ban ben peeren &ta>
&wr* Staten algboben/toerben gecommitteert en getfelt
ten.
KÏ
emm QecönomusOf Difpenfier.
S3curfcn.
i+. 3Btcn^ ampt toefen fal/ en Bern uitfireeften
fï»Öen op 't boo?»
nominatie
2. «©etoelftebefelbeter
totter BntéBoubinge : €n fuit/ om be (Cafeien te (lellen
ban ben peeren €belen
totfetf Burfaien
: aan sspwem
boo?fien/ alle be Burfaien ban beBoo?ujfte montftoflen/ ben ^teben ban 3&o?b?etBt/ ^aerlem/ ^elf/3leiben/
ampt.
al0 fpjtë / bjanft / Babeniffe en gemaö te becfo?gen/en ; 28m(ïeli:ebam/ <Doube/ UJotterbam/ el]C ttoee : en ban
Bun mit 't boibei: onbec^out ban ben öuife te bemoe be (teben ban (0o?incöem / ,§cBiebam / «ScBoonBó*
ben / 25?ieïe/ 311lftmaet/ l|oo?n/ €nftBuifen / €barti/
©ifcö- pen»
1?. <©eb00?tt0embeOeconomusóf Difpenfier in IBonicftenbam /ifêebenblift/ putmetenbe/ elt ee^
nen geben fullen / aen jonge gefellen ten mtn(ïen beet?
ïtu.
't
boo?feiöe
Collegie
,
fal
ïjouben
ttoee
tafelen
/
en
fuljc
be Burfaien albaec traceren, aen beecc(ïe tafel om tien jaten oub / en in be ïatünfe fp^afte fo bette gefto* sicn
[jonbemtointigguibenjs/enaenöettoeebe tafel om men fönbe/batfpbeguaem3ön tot bet Univerfiteit te Jjjjte
Êonbe«gHlbenöiaerIi)jc:enfalful)cin't goet bunnen gaen/en fuljc be gemene leffen met b?ucBten te ïjo^en.
banciHcn Burfaei (laenteberRiefeneenban be ttoee
j. <®m toaet ban betfeftet t te jijn / fullen alle be ^
tafelen. €n bit al ten einbe / inbien be 3elbe noch boo? gene /bie met een/ ban be£ boo?fc(j?eben gemeehe uoo?^
Sem felfsf/nocö Doo? goebe b?ienben egeen mibbel met ianbiö beutfen betfoeften fullen boo?fien te too?ben/Bae«Je
allen heeft / be obecenbe penningen / tenopfichten Öem al bo?en (lellen tet examinatie , p?oube en ónbet* Jgf
teco?bonnantiebanben Regent mogen too?ben bec* foeftban ben genen/ bie baet toe bp ben Senaet banbe
ftteftt / tot fijne bo?b?e noottoenbigöeben / fo ban bOOaftBjeben Univerfiteit Uit 't Collegie banbe Proboenen atëanöerjs: toaec ban be boo?fcD?eben Burfeflore$ÉJn
n , Of fullen toO?bert geeom mitteert.
4.
€n
baet toe obetfult beQuaem gebonben 3ijnbe/ J^
faei
t'5önbec teaenRom(le
becnladnge
boen. . in 't Collegie gefiouöen t$
fal Bern baet ban betleent tooien adre onbet 't 3egel JCUS
16 3&e boo?fcö2eben Difpenfier too?t geBouben banbe Univerfiteit, be toelfte elft eenen/ boenbe tot uen.
bageljjjc aen b'eecjie tafel te boen fcl)afFenb?feber* bien einbe betboig / gejjouben too?t te bettonen / be* #wfoe,
fcljeiöen gececljten alss pottagie / gefouten of gecooRt neffenjï fnne Requefte,en ben Staten obet teïebe* ten.
bleifcfi en Dutfepot/ uitgefeit bes? ^onbaegsS/bat W m ten.
(Fol-3«>
plaet^ ban ftutfepot / geb?aben bleifcö fal aenrecïjtetn
y. ^aet op bp ben ^eet en Staten beBoo?lö^ *£•>■ ®tt*
€n aen bettoeebe tafel ttoee getecBten/ m pottagie tebanaenneminge fullen betleent too?ben / betoelfte Ww***
en gefouten ofgecooötbleifcfj/en bobenbien/ ,§om bpbefelbe Bur/aien bertoont fullen too?ben aen ben
baech0/<©ingsfbaegöen^onbetbaeg0/ aen be feu boojnoembe Regent ban 't Collegie, om bp ben felben
be ttoeebe tafel ooft recDten Bntfepot. ^lleies te bet; obergenomen en geregiftreert te too?beninfeftetregi(iaën ban fmibbaegB0:maetfabonbg{ fal Dp aen bet- fter , bat befelbe Regent baet ban boen maften/ en
bebe tafelen rechten tot boo2fpö!^ Dutfepot/ en botet in 't .particulier jjOUben fal / nopenbe be fundatie en
offtaesf. ,§al niet te min ttoee bagen tet \»eften / fo boo^tganfe ban 't boojnoembe Collegie, tn fullen be
toeifmibbag$ai0fabonb0 bifcö mogen aenrecljten: Burfaien met Ben elt in 't Collegie fo?engeii eenen
enbageli)tboo?ben Burfaien ontbijten gefcDafttoo?* buitfen 25pbel / met een $faImboeft / mitfgabetg een
bms/ en fo beel toollen en linnen/alj$ bagelitte noob*
b?uftfalbeteifcBen.
ben.
3fn 'tbo?bet fal€nboo?
btitie bebenb^anft
tafelen boojffen
gocötactoenteooö.
lebeten met
biet
6. '(€ toelft gebaen 3önbe fal elft Burfael &m boo? &timt
ban ttoee gulben 't bat.
SBeta'
1 7 <©e betalinge bet Burfaien montfeolïen / fal ben benRedlor banbe Univerfiteit boen imraatriculeren matritu*
ïinaOeconomo of Difpenfier t'elften bietenbeel iaetjs
ben getooneli* jm
toetbengebaen /opbe atteftatie en getuigeniffe ban en aen Banben banben felben/beneffeno'
fteneeb/ bie alle anbete uitmaten ban beUniverfi- 3,,nwïsenboo?noemben Regent, mitfgabetg't gunt Bern teit geBouben 3tjn te pr^ftcren , ooft beloben / bat BP
te man getoojben en tot beguamen oubetbom gefto? &*
tn't
bo?bet
boo2
3t)ne
generale
moepten
fal
too?ben
toegeboegt. %ik$ tet o?öonnantie ban be Curateurs men 3ijnbe / Bern boo? allejS 't fp in ftetftelöfte faften / boen.
en 25urgermeefïeten : fult en in bec boegen alle anbe* of be fcBolen en regieringe lian bien / fal laten gebmi*
te penningen ban be Univerfiteit toetben uitgefeeett ften / ten bien(ie ban ben lanbe ban l^ollanb en 3Be(h
enbeciieiln.
b?ieflanb/en gem fulttotgeenentöbe aen pemantg
hUnft
te betbinben / ban met fobanige conditie en be*
18.
€n
om
op
bebojberniflfe
banbe
Burfaien
te
^Pft'cfi'
te.
letten/ fal ten minflen alle toeefte eenief/ een banbe fp^eftj baet ban ade gemaeftt/ ben boo?noemben
Profefloren Theologie Of Artium > fop gebeÜCte 3ijn Regent bertoont/ en bp tien felben alj bO?en geregiftre rt 3a! too?ben.
toetft maften / en Bern laten binben in 't Collegie,
om opfieftt te nemen op be manieten /en 'tieben ban
7. 3Clle't toelft gebaenenbp ben Burfael berftlaett^JJ*
be Burfaien , en met eenen toe te fien/bat^m Difpcnz 5ÖOJW-/' «f Bp 3ün pnberüout aen be eet(le of ttoee* ren f*
11. €nbital
fobam'ge
toebben ban
/ onberBout
en
beloninge
/ a$ öentotfelben
ten opficljt
3jjn qualiteit
en bienfï/faj tooien toegebonben.
il €n fullen betbe/fotttel oen Regent al?S Subregent, in't aennemen ban Bare officien aen Banben

/

toet*
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tr^ fafeï Deo^tt/ fal öêit feïbctt Burfaei öc U?ucötcn ban , te DaeD maer alleenlijn bertaDelenn amtam om
IjpaiDaer genomen ijef.
3ijn boo2nocmDe bur3e beginnen te lopen / en eer «
<>. ^e 25iirfalen 3ijn ooh geDouDen altijDsf onDer ^afgn
8 <®eboo?fcrj2eben gifte fal toefen en geDuuren boo? Den anberen Latijn te fp?enen/ op foDanige peine als? *?ctem
\££m
Sifcra. «n töö ban ftë jaren / en langer niet.
Den Regent goetbinDen fal, . , .
«en bep s>. 9[n fuiften berdanDe/ Dat Die bp De peeren &ta*
io. ^cgelüKfalf)en'0*abont.2ina De felofeflag ban &at%ti
lanar. Dien
ten t'ljaeröec
3al mogen too?ben
negeu uuren te rufle begeben/ fonDer Dat pemanD l®'bat
De Bar/acldifcreüe
op De getuicBemffe
ban Denberlengt/inboozfeö^ buur
of licljt in 3ün namer fal mogen Ijebben of baHiuec
geb^uifien
: maer fal elft een Die fniojgeng b?oeg [jem >W
Den (toertelpe
Regent , mi'berfnnDeringe
tg fieftte of anbere
ongebalien
meDe gelijne
bjengenDe)
3[)n
/ getiouDensüntefio*
te begeben plaetfe/
Studie bero?benDe
begeertterDergemeene
boo2genomen Scudia niet fiaDDe nonnen boletnDi* men
en alDaer te fieböeni
ftuderen: ten toelKen einDcalDaer op een puipitum
gen.
IO ®&m &P f° tocrw ÖC toOO?fcD2eben Burfael OOB
«©f het.
raeruen^ gefloten fullen leggen Bibüa in 't Latijn ,
binnen De bOD2fcfj2eben fes? jaren tot eenigeneiBeof aen
ftojt
Calepinus,
Lexicon Griecum en Lexicon Hebraitoortsen fclioolDienfïe berfocljt / en bp Den Regent , mitfgaDerjS
cum.
bp ben Sen-aet ban De Univerfueit,Daectoe beöuaem
1 1. ^ie eerfl uit De particuliere fcfjolen in 't Col- %m tt
Daer toe geljouDen too?t
Met öe> gebonben too?t / Dat BP Bern
legie
te famen
eenDerlep
te laten geD2ui«en / mits* Dat Dem in foDanigen ren / feomen
folk.
fo toel in/ Defullen
talenalaljef
Phiiofophie
: maerleflfen
Die Bo*
uit iaim'
eenige Univerfiteit Bomen/ Den felben fal bp Den Regeballebolgehfal 'tpjofijtbanDe refterende jaren.
gent en Profefloren Der Theologie aengefeit en belafl
toojDenfoDanigeleffente
|)02en Daer toe Ben begrijp
Derde deel , belangende 't beleit der Burfalen in 't
Collegie) hunne by woninge ,ordrë , en reen berfianD / bolgenDe 't oo?beel Der felber fal Bonnen
fïrecaen.
..
gel van den huife.
ii. bullen bo?Der De 25urfalcn geBouDen toefen De böuóiSg
<rn op
c^
tetbitbe
(ïaen
lefifen/ Die 3p Bo?en / afgeDaen en geeinDicïjt 3önDe/ teiüu.
i. TS<£ boÓ2fcB2eben Burfalen fullen
iie ua«
J-^Danigljeit ban Den boojfeUaeben Regent, en fonDer divageren toeDerom na 't Collegie tegaen en
lolgcn'
ig toet* tot Dien einDeaen fijnen BanDen/ tèrflont na Dat BP Ben te begeben / 't 3p op Bun aamer / of ter boo2fcö?^
en.
in 't Collegie toert ontfangen / foiemneiijk beloben ben gemeene plaetfe.
i^. Celfeen EaterDag fullen exercina ftyli op Dé Mfmn*
geDoo2faemte3ijn/ en Bern in 't bo?ber te Dragen na
toetten en ojDonnantien Uier na bolgenDe/ Die tot toel- materie Bpöen Regent boo?ge(ielt/ ban Den25urfa^ gt.
(lantban'tboojfcöjeben Collegie gemaeftt 3ön/ en len obergelebert en bertoónt / en bp Den Regent
na gelegentüeit Deg tijöjS beranbert fullen mogen toer- of onDer Regent gecorrigeerc , en berbetert too?^
Den.
.
Den.
©ep
BurDe
t
z. 3©elne toetten en o?Donnancienelnbar
feu>
i*. 3(!lle beertien Dagen/ fal ofgedifputeertófin De •K'
jen.
falen fullen too2Den boo2gelefen/ ten tube fp alDaerful*
op
DUitfeïalegèproponeert too?Den/ om. De Söurfalen
'
len too2Den aengenomen en ontfangen / en jaerljjr
inDérfèlbetaiete
beffenen/
't
toel»
DoenDe/
fullen
voo? te
BurDe
Den DerDen Oótobris b^ Den Regent bOO?alle
Die fóefeen té berrijften en ban alle uitBeemfe / baftaer*
bfeu.
tóojDert toeDer gelefen en bernieut.
,
falen fullen
De en gefcbuimDe tooo?Den te fuiberen.
l* ^l« ^anDe Burfalen igge&ouDen fmo?gen0 met
i f. Celften bierenDeel faccies / fal bj? De gefcïjtjtte èecr^
nnMm
Sn öen felongeflag ban feg uren te erfcljijnen ter gemeene Der 25urfalen ter befcgeiDenBeit ban Den Regent in Der matten.
Bmiien plaetfe ban bergaberinge/ Die Daer toeval tooaDen ge- Theologie gedeclameertto02Den. .
öeiüna.
ojbonneert/altoaer De namen albojen ban alle De Buri5.
#e
©iirfaien
(uilen
b'eerfïe
DérDe
Baïf
jdrén
falen bpDenRegent fullen to02ben opgeeoepen/berbol* meeft in ftudio PhiiofophiaebefteDen / enmiDDelertyD
gens* 't gemeen gebeb geDaen / en Daer na ban een
aentoenDen / Dat Bp ad
ban De Burfalen en Dat bp gebeucte om gaenDe / een#f foDanigebiötenneerftigBeit
gradum Magiiteriiinartibus mftCB promoveren, Op
meer Capitulen uit Den $eDerDuitfen mjM gelefen pene ban 3ön beurfe gepri veert te too?Den: toettige
fullen to02Den.
berontfcBulbinge uitgefonDert.
Satë
H-Vït +• ^^trftont na De maeltijD fonbeop2oe
toel fmt'Dbagi
17. IKaer fal (laen in 't oo?Deel ban Den Regenten ®eme%
pingeban
aboo2gaé
/fal
ffi
'£abonD0
t'elBenn
DeSenaet
ban De Univerfiteit, Om De promotie b002 *™Jjj*f
isécn alle De namen Der Burfalen, ooft eenige Capttulen
töD93urfael
op te BouDcn
uit boo?ge(ïelDen
dellen/ al toaertijDe
't fase/
?•
auom^ uit ben Duitfen 25pbel gelefen toojDen/ alle 't toelft een
Dat De
Daer toeen ten
bc*
J°£. uitleggin
t'elBeng bp
met Klare
en foo?te guaem morBtetoo2DengebonDen/ enfalDenboo2De^
mum afDeilinge
genDentot Regent
Den Catechif
of Locos communes uitgeieit en bernlaert fal too?Den/ en fullen De Ie* ren tjjb bOOjnementlp emploierén in ftudio Theolofingen in Den Duitfen 23pbei fuljc too?Den berbeelt/
*««fl*'
lopBeit of te^uaeD
Doo?too?ttraegtieit/
18. ^egeneDte
Dat De ganfcBe2&pbel eene's* jaer$f toerDe uitgelefen/ regiment,
bo?«
/ niet genoegfaem
bebonDen
Öet nieuto (Seftament biermael '$ jaersS/ en Den tert Deren/
giaè. of totDerftudie isfof too?t onbeguaem/ faf
Der pfalmen alle maenDtf eens?.
boo? 't eer(le ten bebele ban Den Regent en Subregent
ijjfoef^ ^. %frt$ aöBoen^Daeg^/ ^aterDaegiS of ^SonDaegsS/ gedraft too?Den met Den Barser/ of anDerfinttf t'Baer^
j;ninac. fujjen tec ötferetie De0 Regents binnen 't Collegie Der Difcretie. €n fo Daer Uit egeene beteringe en boïgt/
D'exercitien De$s licbaemö gebeuren/begirtnehDe ftoin* faibp Den peeren Reclor ban De Univerfiteit, en een
térjss een ure boo? net miDDaeömael / en '0 abontjef een ofttoee ban De ProfefToren, op 't rapport bah Den
uure boo? öet abonDmael / De toelfte no?t toefen en b002f3. Regent gefufpendeert , Of Op 't felf De . rapport
een Ijaif uure boo2 De maeltijD op fjouDen fullell.
b# Den peeren Staten ban De boo?fcB?eben burfe ge«
j^a,
6. bullen boo?t£ De Burfalen alle Dagen na De Beelgepriveert too?Den.
«9* ^Ingeballe eenig 25urfael biitilen De fes? jaren éwt&a
ifobat c maeltijDen en geDane Dansfeggingcn / met Den anDe3[)nDer b20ittoe
ftuderinge
Bern tefelfjs
met troutoe
belofte /aen
rcn toanDelenDe een fialf uure lang Bun Studia com- eenige
f,2?'
Quame
berloben
of berbinDen
fal ,0ftcn•«alie munlceren.
boben De private ban 3ijn beurfe/ ooft arbitraüjk ge*
te»' 7. ^iemantenfairjem'tfpDaeg^of fnaefjtiS fort* draft/
of anDerfinsf gemuideert too?Den / tnDten
ïï aV.ter Deö Regents oorlof en belieben uit 't Collegie be* fijne conditie
öoo? foDanige belofte moehte 3ijn berbe*
ï m*' gebeh / nocij o'ob'èh Den ttjD öem öp Den felben boö?ge* tert.
| "
mogen.
'?nt.Aftelt8.üitblöbeji
<©at ober De fieftten Der 25urfaïen gedeït &ukm
b an gelogen
fal Dem niemantbegeben
in eenss
%o.
anber'0 ftamer / tett'jpbe Regent fulr om fenere be engeb2uifttfaltoo?Deneen Medicip , tero?Donnan*
©er6o# toegenDe1 reDcnen toegelaten flaDDej in toelften ge tte bah ben toelfeen Dén fieèen niet alleen ha 't ber*
5" tfa^alle 5ulfteéttênöwtijbalDaer nieten fal mogen eiftljen ban Der fasen berdreftt fullen to02Den
mht. oberbiengewmetfïfappen/fpelen/ofanWeonïtut^De Medicijnen tot Bun gefonDtoerDinge noDigB/
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tot laffe ban 't Coiiegie , maer 006 3tjn fpijg en bjann/
tot iafïe ban ben Difpenfler, foo betre be felfbe be
öagelijjre portie en aenreclitinge niet te bonen gaet/
tn teelfeen gebaïle't boojber oofe nomen 3al tot lafïe
nan 't Coiiegie.
ïDaf>
ir. 3£at buiten ftofle en laffe ban ben Difpenfier
nemantban toeoen 't Coiiegie fal too?ben gejlelt en
beloont/ om ber ©urfalenlyntoaet te reinigen en te
toaflc&cn.
25eöalnen toelne 25urfalen nan 't gemeen lanö/
$a|t
re fcu> alleai»particuliere
fie
perfonen Die eenige jonge gefellen
beurren» fouben brillen opboebenin oer Theologie, be felf=
be 00B in 't boo?fcf)?eben Coiiegie fullen mogen be*
(lellen ter geöoo?faemge»t ban ben boo?fcb?eben Regent, foberre baer oberige of lebige plaetfe 3al3ijn.
IfêitjSbp öe felbe boende berfenertfieit ban beboo?*
fclj^ben öonbert ttointig gulbenjS / baer toe beguaem
3Ünbe / en inb?engenbe al« bo?en.
mnme.
7.%. €n ,fal
't boo?fcl)?eben
als
Ie excijfen
impoften
en anbere Coiiegie
gemeeneb??5ön
land0 ban
laflen/
fotoel ban be peeren Staten /alg ban be ^tab %xu
ben : |Baer fullen be boomoembe 25urfalen in refpedt
ban be boo?fcö?ebengebeeleb?pbom/toeber moeten
berbenbebo?bere b?pïjeben/ ban toijnen en bieren/
be anbere litmaten ban be Univeifiteit 3$jn ge*
nietenbe.
»*. 3©eine boo?noembe ordonnantie be Staten
boomoemt berflaen en bebelen / bat in alle füne
poinften en articuien altf bo?en fal too?ben nageèomen/geobedieerten acgterbolgfjt/ en fullen niet te
min be Staten be felföe t'allen tijben mogen beran
(Foi. ,7) beren en bermeerben/fulr na be gelegentpt be£ t(jbg
en noobban ber fane bebonben fal too?ben tebeljo*
ren.
<@ebaen tn ben ^age onber 't groot 3egel ban ben
Staten boomoemt gier aengegangen / ben 3ebenben
<êeptemb?i£ in 't SUaer on<? peeren 1591. SBlbuö
jtont onber gefcDjeben/ €er ozbonnantie ban be^ta*
ten/ onberteinent / C. de Rechtere. <£n toa$ befegelt
met een groot roob toaffcDen fegel aen bouble franrjj*
nen flaerten.
25e$alben toelne Bier bovenin 't lange gelefen re.
gelen en toetten / ben peeren Curateurs enS&urge^
meefleren/atë be toelne be opfieljte en 't goeb beleit ber
Univerfiteit,en(t»lJCOOBban't Coiiegie ampt$t)al*
ben bebolen të / 5ebert eenige poincten 3ön boo?geno=
men/ aen be onberöoubeniffe ber toelHer3»Qeacbt
Bebbenöeflicbtingeban't Coiiegie niet toeimg gelegen te3ö.n (fo ijebben be boo?fclj?eben Curateurs en
25urgermeefieren onber 't goet behagen ber peeren
Staten (totems €. ge5atfj 3P in befen in 't mtnfle niet
berflaen teberno?ten) gemaeutïjetbolgenDe.
Byvoegfel en aenhangder Regulen en Wetten , daer
na hen de Burfalen en andere die'taengaet, niet
min als na 'c voorgaende by manier van voorraec
ook gehouden zijn te gedragen.
Carnet
ütfoe»
fitnae.
©atefh
bml\t
moet
gp
boeten.

t\ € Regent 5alten mfnflenb?iemalentertoelieal>
•^le be nameren ber 55urfalen gaen befoefeen.
,&o toie ber 2öurfalen pet b?eeftenfal aenbeinfle.
ren/ glafen of gelijne getimmerten ban 't Coiiegie , tie
i$ geïjouöen 't felbe twijnen Boften te boen boeten.
€Ut ber 25urfalen moet bes* «gonbaegötfbe boo? en
na
mtbbaegïjfe p?eöicatien ïjojew en ben Regent baer
?ebica
35en
ti
ïjq;
ban twijnen belieben en bermanen reaenfeftap ge«rn.
ben.
5atemant bermacD 3öner feleeberen fulr te laten
eb(8' maöen
Ü>
of b?agen i baer uit binnen of buiten ben ïnuv
ïjeit fn
fileöeten fe eenige ergernifTen ontflaen,
25tnnen bet Coiiegie 3alniemanb b?eemtö mogen
't ©et*
fïapenof
bemacbten/fonberbesf Regents boo?gaen«ae&tcu
ban
beoo?lof en belieben.
b?eembe.
&tno?gen£ boe? ben ontbijten til eln geljouben 3tjn
Carnet bthhe te manen/ barnet te neeren
of bagen/ enbe
ceinttt'

bmitgoctt toeg teb?aaenurplaetf? m Daer toe mU
gentt?.

TJIer is u, beminde toehoorders, in 't korte geopent
*r*ft believen en befluit der Heeren Staten, fo wel
nopende de ftichtinge,opbouwinge, als 't beleit van
het dikwils vermaende der Theologien Coiiegie , refteert alleenlij ken 't fel ve ter goeder uren (o grote God
des wijsheids en wetenfehaps neight daer toe genadelik u aldoorfienige oogen) te beginnen en
werk
te ftellen. In welke deel het den Heerenin 'tStaten
goet gedocht heeft een fonderlinge voorforge te nemen , om 't lelve te doen voorfien van eenen goeden
neerftigen wackeren opfiender of Regent, bequaem
zijnde mer goeder vrucht en behoorlijke verfekerthcit te mogen leggen den grondflag en beginfelen
van dien , welke eens gemift zijnde, gemeenlijken
't geheele gebou datter op gebracht werd quaed en on»
duurich valt. En daer op als een fake van groter gewichte met een fonderlinge forge omgefpeurt en
bedacht wefende , is na goede rype beradinge en voorgaende beichrij vinge aen de Ridderfchap , Edelen en
Steden, na gewoonte gedaen, ftaetsgewijfe daer toe
genoemt en verkoren de hooghgeleerde Godsvruchtige Heere Johannes Cuchlinus alhier in der vergaderingejegenwoordig, en in der eeren genoemt zijnde, fo tenopfichte van zijn fonderlinge ervarentheit
en uitgenomen geleertheit , die in hem eenen tijd
van i 4 jaren aen den anderen geduurende , dat
't woord Godes
in de bedieninge
is vermaerde
hy geweeft
binnen
de wijt
Koopftadvan Amftelredat
nme,
met een groot genoegen en welgevallen van de Overheid, Kerke en gantfche gemeente aldaer bevonden
is , als ook en fonderlinge dat hy in 't Coiiegie van de
DoorluchtigfteHooghgeboorneKeurvorft den Pal(grave aen Rhijn, in zijn Cheurt. Gn. Coiiegie des
Wijsheids te Heydelberg, niet alleen opgetogen , maer
ook de regeringeen' oplicht heeft helpen bedienen
van de Nieuwen huifet fchole,
om als een bedacht lootlman op fodanigen haven eervaren zijnde, 't fchip in
goeder verfekertheit ter gewenfter haven te mogen inbrengen.
Hebbende in 't vorder de Heeren Staten den voorgenoemde Curateurs en Burgemeefteren belaft, nopende de bedieninge van 't felvcRegent-ampt,met den
voornoemde D- Cuchlino in onderhandelinge tetreden , gelijk gedaen is , en de a&e daer van gemaekt dat
medebrengt:
't Sal u dan hoochgeleerde godsvruchtige en waerde
Heer Cuchline, gelieven, den laft van het Regentampt, daer roe gy wettelijken verkoren en geroepen
zijt , en mits defen door de Heeren Staten , Curateurs
en Burgemeefteren autoriteit verklaert, uitgeroepen
eningeitelt wert, volgende 't gunt met uwer E. diea
aengaende is onderhandelt , ter goeder uurenaen te
vangen, en 't felve met behoorlijke gewoonlijke folemnifeiren inaugurerende , daer op yet wijtluftigers in
der Latijnfe fprake , daer in ghy door lange eervarentheit wePVermoocht te verklaren , als de fake daer toe
defedach , uuren plaetfe beteikent en geeigenr ,endcfe heerlijke vergaderinge by een gekomen is.
Ikhebbegefeit.

'•(€ toelncretaris
fult afgeblommen
boleint 3fjnbe
be boo2noembe
Se/ en be/ i&
boo?f3
D. Cuchünua
opflaenbe /. en op ben 3Lee0fioel ïtümmenbe / geeft be
acle boitrocBcn / en be inauguratie boinomen met eett
Oratie in be Satijnfe fp^abe/ betoeine in 't Jgebet^
tniitfe obergefet i$ 1 a!# bolgDt :
©• SW
Aenfienlijke Heeren en Studieufe Jongelingen ,
IK en komeop defe plaetfe niet uit vertrouwen van
mijn verftant , of door 'e gevoelen van eenige welfprekentheit , maer door feer gewichtige redenen daer
toe verwekt zijnde. Want de Edele en Erentfefte Heeren Curateurs van defe feer vermaerde Leidfe Academie hebben my beiaft, dat ik van het Theologifche Coiiegie, 't welke door de authoriteit en godvruchtigheit van de doorluchtige Heeren Staten van
Holknd en \Veft vriefland opgericht wort, voor dit
crefic-

tan &en
eertoeny
fettg»
Wgen
lecrbeittn
nl ®tv
brtant
Jrot
)annHun
i0
fêecre
flfiïm
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treffelijke gefelichap een relaes foude doen, welkers auigecren
toriteit gehoorfamende , hebbe ik liever dat mijne onen
&iat
Dan igol* befpraektheitgefcholden werde, dan dat ik myn delanö en voir van gehoorfaemheit niet foude nakomen Voorts

y ver feer klaerlijk hadde doen blijken, hebbende in
alle de plaetfen van haer Provinrie het openbare predik- ampt opgericht ; en ook defe Leydfe Academie geopent zijnde by den Doorl. Prince van Orangien hoger memorie,en een recht vader des vaderlands ; en dat
in dien ftand der faken,dee fy met een magtig Conink,
vijftien van de Nederlandfe Provintien , mitfgaders de
voornaemfte Steden van hare Provintie tot vyand hebbende, fonder eenigen byftand van andere natiën,
maer alleenlijk vertrouwende op Godes goedertierenheit, en goetheit van hare fake,openbare oorloge voerden. Nochtans hebben fy nu dat werk befloten met
eentreffelijkftuk,en'twelketen hooghften nodig is
om de kerke Chrifti te confer veren en verbre
iden,
hebbende refolutie genomen aengaende het Theologife Collegie , 't zelve vlijtighlijk bevordert, en nu
('t welke geluckighlijk gedy e , tot Godes eere , en onfer aller faligheit) ten einde gebragt
. De Doorl. Heeren
Staten hebben wel gefien , niet fonder leetwefen, dat
treffelijke verftanden , die het gemeene befte grotea
dienft fouden hebben konnen doen , mirs gebrek van
middelen menigmael verloren gingen j en dat de gene

% ,. ,„ foiftin alle Academiën een gebruik, dat de gene > debtrocpen welke daer in eenig beroep lullen aenvangen , van t
tor tufte felve te voren eenige Oratie doen t en ik hebbe
*&*8£nt geene oorfake, waerom ik van die loffelijke geCollegfe woonte afwijken foude. Want het ampt, my byde
bet tiLty* Dood. Heeren Staten tegens mijne opinie , meriten ,
beiliu
hi^lf/-"1 ^Snite*c 0Pgelegc > brenght mede, dat ik van de Theouerfurir lpgifej Collegien ietwes na mijn flecht vermogen
bcr
voortbrenge. . Eindelik alfo defen daghfeer wijflijk
$tat»
JLepöen by de £d. Geftrenge Heeren Curateurs gefchikt en
Ing*
geeigent fy , tot de iolemnele inwyinge van dit Theolpgiie Seminarie , fo fal dit kort verhael ons alle te famen üjdachtig maken , de oude en overgrote goedertierenjieitGode», eertijts defe Stad en kerke door het
opbreken van de feer bedroefde en harde belegeringe,
betoont, en occafie geven , om G ode ten hooghften
te bedanken voor fijne oneintlijke goedigheit , diefedertd.ietijd.aen defe Stad , Kerke en Schole niet vermindert is, maer alle dage met nieuwe en grote wel3©elcfeer# feloefce toernuft /
<&mb?ati mtDtjetë nootö?uft :
daden vermeerdert, en door d'oprichtinge van dit
Theologife Collegie opgehoopt en gecontinueert. En meeftendeels ten onderen bleven j
En ook :
hoe wel felfs roaer eene middelmatige verklaringe van
defe Theologife Collegien verre mijn vermogen 3&attoaer3ifê<>ttna0 milt ftjngoetyeri niet berfc&oottt/
te boven gaet , nochtans alfo ik wete dat ook de begeer- Üacft meemfl Ifêaro feloch 3(jn cöcüjeit bertoont*
Derhalven hebben fy alsdoen geacht, dat fy hare inte van nuttige dingen te onderfoeken by alle billijke
rechters goed gevonden wort , en dat ik trachte met dit komftenalfdanrechtveerdighlijk en godvruchtighlijk
relaes de geleerde toehoorders occafie te geven om yet aenleggen fouden , indien zy die tot de behoudeniffe
bundigers van't felve te bedenken en voort te brengen, en yerbreidinge van den godsdienft befteden,den Heefofal ik vooreerft met korte woorden te kennen ge- re van hare middelen eerdennen Sone Gods logijs verle ndenen
, de kerkelijke goederen weder tot haer ouven ,hoe oorbaerlijk , ja ook hoe nodigh dat het opde gebruik brachten. Dagelijx nemen toe de feer droerichten der Theologife Collegien fy , fo om Godes
vige klachten over de raerheit van godvruchtige en
glorie te bevorderen , en tot de nakomelingen te vergeleerde
herders der kudde Chrifti , dewelke fy geacht
breidenals
, om der fielen faligheit te bekomen , en de
Republijke te voorfpoedigen : Daer na fal ik den oor- hebben met geen bequamer middel te konnen te gefpronk en voor tgank der fel ve kortelijk aen wijfen : en moet gaen, dan met het oprichten van een Theologis
eindelik zal ik betonen, dat nochte de ftudie der Philo- Collegie, welkers confervatie zy geoordeelt hebben
fophie voor een Theologant onbetamelijk iS) nochte dateenvafl en eeuwig fteunfel van het predik-ampc
om de veraehtheit van de Dienaers des woordsyemant foude wefen , en dat feer wijflijk en voorfichtighlijk.
behoort afkeerigh te werden van het Leer-ampt, daer Want de nodigheit en nuttigheit defes ampts van in de
de jonge luiden in dit Theologife collegie toe onder- kerke te leeren , is zulx , dat men om 't felve te bevorwefen fullen worden. Ik bidde onfen Heerejefum I deren noit genoegh moeiten noch koften, aenwenden
Chriftum . dathy mijne tongeen gemoed, en u lui- kan; 't welke alleen uit de heiliginge van den fevender oren en herten tot zijns naeras glorie regiere en be ften dagh , en de inftellinge van den Sabbath voor Aftiere. U feer geleerde Heeren bidde ik, dat gyluiden damsval , klaerlijk genoeg is blijkende. Want indien
het verlies van een uure , die gyluiden wel aen beter God gewilt heeft dat Adam , doe hy noch verciert was
dingen foud kunnen belleden , geduldighlijk wilt dra- meteene alderfchoonfte overeenftemminge van zijn
gen j en op de goetgunftige Jongelingen begeer ik gemoet en wille , eenen fekeren dagh in betrachtingen
vrundelijk, datfy tot dit korte en eenvoudige relaes en oefeningen der hemelfe faken hefteden foude, fo
van goeder herten haer ooren willen Jeenen. De in- behoort dan nu veel meer den menfche, nu hy verfotentie van de Doorl. Heeren Staten is al lange geweeft, pen is in een afgrond der fonden , en met fchrickelijke
alle hare deffeinen en aóten te richten om de glorie van duifternifle, en een feer droevige ongeregeltheit der
God Almachtig, enharer onderfaten eeuwige falig- affecten omringt , door verfcheiden hulpmiddelen van
heit te bevorderen, en verbreiden. Want dit is het leeringen , vermaningen , en trooftingen, opgeright en
voornaemfte eynde , waer henen een yder in zijn be- beveftight te worden , op dat ten minften eenig klein
roep behoort zijn verftand en finnen te keeren j en beginfel van de kennifïe Godes en de ware heiligheic
voornamelijk de gene, die de H. Schrift Goden noemt, in hem te wege gebracht en bewaert mag werden. Welke beroep van in de gemeene vergaderingen te leeren
om dat fy feer y verig behoren te wefen om de goddelijke eere te verlichten en vermeerderen.
Gyluiden van den waren God en zijnen wettigen dienft , van Aweet dat de Sonen der Helden , dat is de Koningen en j dam begonft zijnde , Godt na zijnen alderwijften raed
Princen , by den Conink David belaft wort , dat fy den ! met een gedurig gevolg onder de Patriarchen onder
alderhoogften glorie offeren, en zynen Sone kufïen Jhouden heeft, dewelke niet alleen haer huisgefin
fouden. Gyluiden weet dat de Magiftraten van Gode nen met domeftijke onderrichtingen in de rechte
ingeftelt fijn , op dat wy onder haer gebied een geruft Religie onderwefen hebben , maer hebben ook hare
leven fouden leiden metallegodfaligbeiteneerbaer- eerftgeboorne als publijke leeraars, gebruikt, tot datheit. Doch de rechte godfaligheit is , eenen oprechten ter onder de Ifraeliten een fekere ftamme tot bedieningevan het Priefterdom afgefondert wiert; gelijk
yver om onfen God recht te kennen en te eeren. Gyluiden weet dat de Coningen des nieuwen Teftaments Moifes 't felve in die treffelijke plaetfe te kennen
van Efaiagenaemt worden voetfterheeren der kerke, geeft. Siet, feitdeHeere, ik hebbe de Leviten genomen uit het midden van Urael, in plaetfe van alle
door dien haer ampt is de rechte kenniffe en dienft Godes onder haer onderfaten te behouden. Nu hoewel de eerftgeborene , opdatzymy het Priefterdom bedieHeeren Staten al voor eenige jaren (alft God den Heenen. Defe Priefters bedienen haer ampt voor 't volk
re belieft hadde het fuchten der gelovigen , fo binnen 1 Ifraels,eenfdeels met offeren, eenfdeels met leeren en
van
als buiten 't vaderland zijnde, te verhoren , en defelve bidden. Defen in haer officie cefferende, of daer den
weer in een lighaem te brengen) defen haren heiligden |afwijkende, heeft God de Propheten byge voegt,op dac

(foi 3t)
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Het Negenentwintigfte Boek.
der geheele werelt niet en klinkt ? of God de publijke
den godsdienft nietbefoedelt foudc worden met pu- dankfeggin
blijke verdorventheden. Het is wel waer , dat de ge- hem altijd genzyner kinderen in de gemeenten, die
woonte van Propheten te fenden , een tijd langh is voorwaer aengenaem geweeft zijn, nu verwerpt:
Chriftus Jefus, de publijke acclamatien in
achtergelaten geweeft,om derjodenondankbaerheitte
den tempel verantwoordende tegens den Pharifeert
beftraffen. Doch het is gewis, dat het Priefterdom fel- haet en nijt , leert ons wel anders. Of hoe na
zijn wy
ve altoos geconferveert is geweeft, tot dat de Sone Gogebreklikhe
ontallike
en
fwarigheden
de
van
vry
nu
des, dien eeuwigen Priefter en grooten Propheet,
den
om
welke
te
baet
te
komen
,
en
allenxkens
wegh
vleefch aengenomen hebbende, een opentlij ken dienft
voorneen
is?
ingeftelt
dienft
uiterften
den
,
nemen
te
der
des woords op lig genomen heeft , en daer na op
feker : want den ftrijd des vleefchs tegen den geeft ,
Apoftelen fchouders geleit , defelve door de geheele
werelt fendende, op dat fy uit Joden en Hcydenen endesgeefts tegen 't vleefch, hout ni«t Op fo langh
een kerke vergaderen fouden, die Gode in dit en toe' als wy in dit vleefch zijn. Of heeft ook het woord'felfsy
komende leven gloriflceeren mochte. Want Chriftus 't welke Godt gebruikt als een inftrument en middel
om ons te regenereren , zijne kracht verloren?
heeft niet gewilt (gelijckfommige droomen) dat na neen dat ook niet : want het is een kracht Godester
{yne Hemelvaert , en het affterven der Apoftelen, den
uiterlij ken dienft weghgenomenfoudezijn. Wanttot faligheit allen die 't geloven : 't is een hamer de rotfen
het einde der werelt toe lal vervult werden de belofte vergruyfende : 't is een tweefnijdigh fweerd, tot het
mergh des gernoets en der gedachten doordringende t
Godes , die in Etaia ftaet, mynen geeft en my ne woor- 't
is levendig en krachtig: 't is een onfterffelijk faed,
den, die ik in uwe mond geleit hebbe, en fullen niet uit
uwen monde wijken , nochte uit uws zaeds monde* 't welke vrucht draeght in der eeuwigheit. Indien ik nu
van nu tot in der eeuwigheit. Van gelijken de Prophe- by een wilde halen alle de o vergrote ongemacken , die '
tien van David , Efaias , Micha , en andere Propheten het gebrek van dienaers met fich brengt j den dag ibude
des ouden teftaments , aengaende het befoeken van de my begeven. Salomon nochtans begrijpt het altemael
in korte woorden
publijke vergaderingen des nieuwen Teftaments, en hout j wort het volk, daer hy zegt : als de prophetie opverftroit,of (gelijk andere beter
worden niet gereftringeert aen den tijd van der Apo- uitleggen)o
ntb!oot: want het Hebreeufe woord Parag*
ftelen leven, maer worden tot het einde des werelds toe
't welk den H. Geeft op die plaetfe gebruikt , betekent
uirgeftrekt. Want Chriftus fprekende van de confu
fien,dievoorzyne tweede komftefoude gaen,fegt dat | eigentlik, ontbloten. Want indiender geen leeraers
het Evangelium velen tot overtuiginge gepredikt moe- [ fijn , die het onverftandige volk in de ware religie ónfle worden, 't Welke ook in't Euangelie beveiligt wort j derwijfen,
wort gheit
het danenniethulpe
ontbloot
tegenwoordi
Godsen , verfteken
die door van
het
door de parabolen, waer in de verkondiginge des de
woord heiligt ? wort het niet door verfcheiden winden
woords vergeleken wort by eenfayer het goet faed op
van opinien in een afgrond van dwalingen en verwerden acker werpende en het onkruit daer onder ver- ringen weghgerukt, en eindelik
ten eeuwigen verderve
mengt't, welken iet voor 't einde der werelt uitgetroc- gevoert ? hoe lange fullen wy dan den haet van 't oude
ken foude worden , by een net en 't goede en 't quade ferpent tegen den dienft des woords gevaet, laten voort
omvangende , by een Heere die zyne dienaers talenten
uitdeelt , om daer mede winft te doen. Want hy leert gaen? hoc lange fullen wy niet lijden dat den Antichrift
den geeft des monds Chrifti * die door de oprechfeerklaerlijk, dat tot verbreidinge van het rijke der he» doorte dienaers
des Euangeliums metonsfpreekt,verdaen
melen , dat onverderffelijke faed ,te weten het woord
Gods , tot de tweede toekomfte Chrifti toe , wanneer werde ? hoe lange fullenwy de feer krachtige geeftelijalle ergerniffe uitgeroey t fullen worden uit de kereke , ke wapenen van onfen krijg niet gebruiken om onder
gefaeit en geworpen foude worden. Hier toe dient ook de voet te werpen alle redenkavelingen tegens de kende treffelijke plaetfe Pauli, daer hy leert dat Chriftus nifie Chrifti fich verheffende? Dien vader der leugeten hemel opgevaren is , om de menfehen gaven te ge- nen verwekt alle dagen nieuwe ketteryen , vernieuwt
ven ,en om tot 't famenvoeginge der heiligen , tot het de oude , drijft liftige menfehen , dat fy walgen van de
werk des dienfts , en tor opbouwinge des lichaems , de gewoonlijke maniere van ipreken der kereke , en
iommige te geven tot leeraers,fommige tot herders,tot nieuwe phrafes , gewiffe tekenen van eene vremdeleedat wy alle te famen komen tot eenen volkomen man. re, verfieren. Wie fiet dan niet, dat men van node heeft
Nu wanneer fullenwy alle tot defe volkomenheit ge- godvruchtige en geleerde mannen, die Gods woord
rakenPVoorwaer niet in dit leven,maer als de Sone den weten recht te fnijden , de waerheyd voor te ftaen ,
Vader het rijke overgegeven fal hebben , en alles in al- de fophifterien en leugens te beftrijden en wederleg*
len zal zijn, en alle de gelovige in 't aenfehouwen , en gen ? Indien een getrou herder uit dit leven tot een be*
ter geroepen wort : indien ergens een dienaer vercifcht
niet meer in 't gelove fullen wandelen. Ik wete wel wort
: indiender fteden door de fegeninge Godes over
datdenkandclaer van het Euangelifche licht lomtijts
defeerkloekhertigedefleinen en oneintlicken arbeyt
wegh genomen , 't rij k Godes van ons weghgerukt , en van den Doorl. Princeen welgeboren Grave Maurits
een honger, niet des broods, maer des woords van
Godt toegefonden wort : Maer ook fo wete ik wel, orrfen Gouverneur, tockomen,daer't publijke predikdat de wijngaert die den eenen ontnomen wort den ampt opgerigt moet worden : Ach welkgefucht, watte
anderen te bouwen wort gegeven , en dat het rijck , klachten werden gehoort over het kleine getal van de
daer de ondankbare figh van beroven , anderen gepre- getrouwe en geleerde dienaers : wat fwarigheden , wat
fenteert worr, om overvloediger vrucht te brengen. moeite worter gefien om hier of daer eenen, dieeene
Het gelove, zeit den Apoftel, is uit het gehoor, en matelijke geleertheiten eenige kennifTe der Theologie
heeft te bekomen. En wateenfaemheitenraerheit meihet gehoor door 't woorr. Hoe fullen fy den genen aenroepen daer zy niet in gelooft hebben ? hoe zullen fy nen wy datter zijn fal,indien wy op het toekomende de
hem geloven , daer fy niet van gehöort hebben ? hoe oogen flaen?derhalven indien wy de confervatie des alzullen fy horen fondcr predicker ? hoe zullen zy pre- derheiligften dienfts nodig achten, en 't felve tot de nakomelingen willen voortplanten, fo moetender Theodicken ten fy dat fy gefonden zijn , want daer ftaet
gefchreven, hoe fchoon zijn de voeten der gener die logife Collegien opgeright worden. Want hierin worden vrede verkondigen ! laet ons dien alderwijften
den de jongelingen van jongs op in talen , in wètenraed , waer mede het Gode belieft heeft de gelovige fchappen , in de ware Religie geoeffent : hier wordenfe
door de dwafe predicatien falig te maken, dankbaerlijk yoorfien met wapenen om de waerheit voor te ftaen ,
erkennen en omhelfen, anders fullen wy met den god- en de leugens te beftrijden : hier uit komen voort camloofen Konink Achab, verwachtende het teken van pioenen om Chrifti rijk vromelijk te befchermen , en
Gode geprefenteert, en met de Pharifceu,die den doop de tyrannie des Antichrifts ftantvaftiglijk te verftoren :
tegens haer felven verwierpen,als verachters des godlij- herders,om de fchapen Chrifti met zijn woord te weiken welbehagens , zyne wreckende handt niet ontvlieden jhoofden,die't volk Godes voorfigtiglijk roet leere
den. Laet ons die menfehen eens feggen, waerom dat en exempel regeren : hier uit komen voort bedienaers
de publikeftemmedes woords Gods nu in de ooren der eeuwige faligheit. Dit zijn planthoven der kerken,
daer
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damenten van godwuchtighéit; geleercheic, en alle houden by een yeder , dat fo wie in de kintsheit en in
deugden ïn de gemoederen der jongelingen geleit de jeught gemeene ftudien , gemeene tafel gebruiken ,
wordenjwaer van een oegtt van getrouwe Predicanten en onder defelve meeftersen opfienders, als foge/ingen
des goddelijken woords verhoopt wort. Dit fijn feer van eener melk , örtderwefen worden , defelve wetten,
genoeglijkeen nuttige byenkorve*uit welke tot kerken, gehoorfamen , en defelve maniere van leven volgen \
tot fenolen , tot republijken honighmakende byen uit- dat derfel ver gemoederen en willen in defer voegen töc
gefonden konnen worden. Dit zijn de rechte juwelen eene /eer rtau we vrientfehap , en die niet alleen hunluivan Holland en Weft-vriefland, die niet uit pracht ten den genoeglijken nuttig» maer ook de kerken, fenolen, en degemeenefakein velerley wijfeaengenaem en
toon gefet, maer tot het gemeene befte opgefloten of
bewaert behoren te worden. Eindelijk gelijk eertijtsuit profijtigh fy, t'famen groeyen. Alle voorfichtige luiden
SiondeWet,enuitJerufalem het Euangelium geko- dan oordelen , dat dit Theologife Gymnafium feer
men is ; alfo lullen uit dit Theologife Collegie getrou- veel importeert totdepublijke vrede , die door vereeder gemoederen en innerlijke gemeenfehap'
we uitleggers en verbreyders van de Weten 't Euange- niginge
lium voortkomen. Laet ons dan defe önweerdeerlijke beveiligt zy. De nodigheit en nuttigheit der Theologife collegien eenigfins afgemaelt hebbende , fal ik nu
weldaed,van hareHog. Mog.aenons, onfen kindebetoonen
, dat de oprechtinge der felve niet verfch
ren , en allede nakomelingen bewefen , dankbaerlijk
erkennen , en met vollen monde roemen. God heeft noch nieu is , maer out , en langen tijd gecontinueert *
wel belooft, dat hy, het licht des Euangeliums onder en met vele exempelen vanChriften Princen beveftigt.
de menfehen aengefteken fijnde,getrouwe arbeiders in Wy hebben boven gefeit , dat het by de Ifraeliten der
zijnen oogft uitftoten foude* maer nochtans moeten Priefters en Leviten ampt was , het volk in de Ware religie releeren. So hebben zy dan in de kennifle der wet
Wy nochte het fayen, nochte het bouwen, ons van Gode belaft, nalaten: en alfo onfe nature onvruchtbaer gescherpt moeten wefeh. De lippen des Priefters (fegt
■ s is om een goed werk voort te brengen , fo moeten de Malachias) bewaren de wetenfchap,en uit fijnen mond
gemoederen der jongelingen van jonghsop vlijtighlijk wort de wet gefocht : want hy is een Engel van den
gecultiveert werden , op dat fy voor fich en voor hare Heere der heirfcharen. Doch hoe hebben fy hetleernaeften eenige heilfame vrucht voortbrengen mo- ampt getrouwelijk konnen bedienen, 'tenfy datter,
gen. Wilt de rteerftigheit en voorfichtigheit van de Collegien waren opgericht,in dewelke mannen waren,
kinderen defer eeuwe en Wereltfe faken , met my die de jongelingen eerft neerftelifk onderwefen en leerden , om de ware fin des wets te verftaen , op dat fy
eens overleggen. Siet gyluyden niet dat de Cooplui- onderwef
en zijnde de afftervende uitleggers der wet
den een fchipper kielen , die fy weten dat van jonghs
fuccederen mochten. Waer uit klaerlijk blijkt , dat in
op gewoon is 't roer te regeeren en beftieren , en verfcheiden ftormen uitgeftaen heeft } Die vrucht van de 48 fteden, die tot woonplaetfen der Priefters en
haer wijngaert verhopen , verfien fich van fuiken Leviten gefchikt waren, het gebruik der Collegien gedurig isgeweeft : in de Welke indiender de fondamenwijngardenier , die zy weten dat van kindrs been
ten
van de mufijke geleert wierden , veel meer van anrriet het bouwen der wijngaerdén ömgegaen heeft. Een
dere
wetenfehappen , en voornamelijk van de ware
boer roept niemant tot een herder van fijne IchaReligie.
De
heilige fchrift maekt op verfcheiden plaetpen , uit de winkel van fchoehmakers , fnijders , pellers wevers
♦
, of andere ambachtsluiden ; maer hy gaet ien gewag van Collegien , dewelke beftondeh uitPjotot een nutte , en vraegt na eenig , die ïn een fchaepftal pheten en haer difcipelen j die kindeten der Propheten
g;eboren, en van jonghs op daer in opgebracht is. Maer genaémt worden Dat men lefe het eerfte Boek Sawat hoeve ik veel te zeggen van een kudde , wijngaert, muelis cap. 10. en men lal oogenfehijnlik bevinden*
fchip : wy altemael , indien wy maer een flechte dienft- dat Samuel geweeft is Regent van het Collegie te Rabode van node hebben , ondervragen wel ter degen , ma, 't welke genoemt wort, Gibath Elohim , dat is,
of die tot het werk , dat men defelve opleggen fal , van heuvel Gods,* overmits dat die plaetfe tot de heilige
jonghsop wel gewent zijn. Watonwetenheitdan, ey- vêrgaderinge en Collegie geordonneert was , aiwaitf
Jacy, oftraegheit, ofookongoddélijkheitis hét, dat Saul den hoop Propheten , daer van nederkomende>
men niet meer beforght nochte bekommert is om de ontmoet heeft- Want Propheten worden hier genoemt de difcipulen , die in depröphetie ftudeerden.
fchaeps-koye Jefu Chrifti en 't huis des Ie venden Gods Rechts te voren eer
dien voortreffelijken Propheet
te bedienen ? waerom geven wy de bedieninge en adElias
met
een
vuurige
wagen ten hemel opgevoert
minïftratie van het alderheiligfteampt niet aen de gene ,welkers fui ver heit en hemelfche leere , godvruch- wiert, ftaet 'er dat de kinderen der Propheten , di« te
tigheic in converfatie en oprecht igheit van jongs op Bethel woonden , uitgegaen fijn tot Elifeum , leggende: weet gy wel dat de Heere huiden uwen Heere
gefpeurt en beproeft fy ? Nu gelijk de kerke uit dit
Collegie met bequame mannen fal konnen verfien j vanu nemen fal? Ja daer ftaet, dat Elias gaendeuit
werden, alfo hebben ook de fenolen grote nuttigheid) Jerichonade Jordaen, vijftigh van de kinderen der
daer van te verwachten. Hier uit fullender voortko- I Propheten daer tegens over gingen ftaen, om gade te
men,diedenProfe(Toren der heylige Theologie, we- ! flaen watter gefchieden foude. Men moet ncerftigh
tenfehappen, en fpraken met lofert vrucht fullen fuc- j acht nemen op de plaetfe. a. Reg.4. verf. jo. alwaer
cederen : hier uit (uilen geleerde , arbeytfame, en ge- ] verhaelt wort, dat Elifeus weder gekomen zijnde, de
trouwe fchoolmeefters voortkomen, die den kinderen' kinderen der Propheten voor hem gefeten zijn. Met
van jonghs op de leere der hemelfe waerheid , en de I welke maniere van fitten, de vêrgaderinge van de Stugrontftuckenderlatijnfeengriexfetale,derGrammati- j denten in de Theologie, en de wijfe van leeren des
ca,Pialeótica,enRhetoricalerenfullen.Ja dit collegie, Regents, levendig vertoont wort. Daerom worter
God den arbeit beide der genen die leeren en geleert gefeyt , datdeProphetefle Olda ten tijde van Jofias
worden fegenende , fal den Heeren Staten regenten en den Conink van Juda in 't Collegie gewoont heeft,
opfienders van het Collegie felve geven, op dat de gene, 2. Par. 34.^x2. Want fo hebben degeleerfte mannen
woort Mifchet orergefet , 't welke andie eerft geleert hebben recht te gehoorfamen,te feker- dat Hebreeufe
dere
overfetten
her tweede deel. Gyluiden verftaet
regeren
te
lijker geftelt mogen werden om de Alumnos
en befturen, $0: fal men die niet behoeven elders van wel, achreik, dat Samuel, Elias, Elifeus in 't volk
van Ifrael Regenten en Opfienders geweeft zijn van
daen te halen : want het is een teikeh dat men binnen 's de Theologife Collegien te
Rama, Bethel, Gilgal.
Jands niet voorfien is, altoos tot vremdelingen te gaèn.
Nu
dat
Jacobus
in
de
Handelinge
der Apoftelen feit ,
Zy fullen met meerder eere in den boefem des vaderdat
Mofes
van
oudts
ah
gehadt
heeft die hem prelands geteelt en opgevoet werden. De vruchten,Erentdikten, Aót. if. xi. wordende alle Sabbathen gelevefte Heeren , die wy plucken van bomen , die wy met
onie eigen hand geplant hebben , zijn die niet veel foe- fen in de Synagogen , beveftight 't gene ik u luiden uit
ter en aengenamer dan die wy elders van daeh krijgen het oude Teftament voorgehouden hebbe van de
en kopen PT felve ftaet van dé vruchten defês Collegie Theologifchen Collegien,want daer kan niet alleen uit
derwefen
te oordeelen. Daerenboyen fo wort het voor gewis ge- afgenomen worden , dat het volk in de Religiën
on- f*
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ordre weder in haren luifter geftelt hebben , feer roederwefen wiert , eenen alleen het woord voerende ,
melijk is. My en is niet onbewuft dat Abdias , dienaer
maer dat de Synagogen formen van Collcgien hebben vandenKonink Achabgrooten lofbehaelt heeft door
gehad, waer in fommige onderwefen werden om daer dien hy hondert Propheten in de fpelonke met brood
na Leraers te worden. Hier op fiet ook 't gene Lucas in
water onderhoudende, 't leven gefalveert heeft te't x.cap. van Chrifto fchrijft, dat hy gevonden word in en
gensdeverwoctheit
vandeKoningiqne lezabel. Ik
't midden der Leraers, hun horendeen vragende : wel- ontkenne niet dat Jairus van de Joden geroemt wert ,
ke onderlinge difputatien voor het volk in de publijke om dat hy hun een fchole of Synagoge gebout heefr.Ik
vergaderinge geen plaets hadde,maer in de Synagogen, bekennedat deKeifers en Princen boven genoemt,
Scholenen Collegien. En denkt niet dat Saulaende grooten lof uit het oprichten van collegien verdient
roeten van Gamaliel , dien feer treffelijken Schriftge- hebben. Nochtans durf ik wel feggen , dat hare Mog.
leerde,alleen gefeten heefhmaer hout het eer daer voor, defelve verre in dit devoir te boven gacn , want alle het
dat of fijn privaetof een ander publijk huis eenTheolo- gene die Keifers en Princen gedaen hebben, hebben fy
gife Collegie geweeft is, daer vele andere difcipclen ne- meeftgedacn in volle vrede, en van de andere affairen
vens Saul in geweeft zijn. Ten tijde der Apoftelen , de des Rijx ledig zijnde. Maer wat zijn deHeeren Staten>
Kerke Chrifti onder 't kruis zijnde, hebbender geen zijnfein rufte, zijnfevry van krijgs-affairen , en niet
publijke Collegien van Chriften jongelingen konnen wefen : nochtans hebben fy vergaderingen en bekommert of geoccupeert met politijke forgen? neen
feker : maer fy voeren oorloge met een machtig vyand>
exercitien gehad» die daer mede gemeenfehap hadden,
gelijk uit het i4capittel van den cerftentot de Corin- met dat groote beeft , aen 't welke fchier alle de Koningen en Princen van 't Chriftenheit alle hare vermogen
thers afgenomen kan worden. Sekerlijknademael Lu- confereren
of toebrengen , en dat heefr nu al vele jaren
kerke
de
in
Leeraers
en
n
Prophete
andere
cas ieic , dat
van Antiochien geweeft zijn , ift waerfchijnlik,datfy geduyrt : fy houden ter Zee en te Land een fterk Leger:fy ftaen haer nabuiren by , en worden door de on- (F01- ♦<>)
niet alleen befich geweeft zijn met het Euangelium tallijke
affairen der Republijke fchier overladen.
voor 't volk te prediken, maer ook met difcipelen te Nochtans is den yver,forge, moeite van het Theologionderwrjfcn. Neemt acht gy Jongelingen de plaetfe
te openen door gebroken , door alle defc
fe collegiefwarigheden
a.Tim.i. daer Paulus vermaent,dat hy't gene hy uit fij- overgrote
en beletfelen,die de felve na onnen monde gehoort hadde voor getrouwe getuigen ,
derdrukt hadden De godvruchtigheit overwint alle
, die 't aen an- verhinderingen, de verhoopte en vertoogde nuttigheit
getrouwe luiden onder
overleveren foude aenleeren.
de ChriDe kerke
dere mochten voort
van dit collegie maektdat men niet acht op de overften Keifers 't hooft boven ftekende, zijn te famen met
grote koften daer op lopende. Uit dit alles blijkt dan
de Tempels ook publijke Collegien opgerigt. De Ker- feer klaerlijk,datter niets heeft konnen gedaen worden,
kelijke Hiftorie betuigt, dat Conftantinus Magnus datgloriofer fy voor God, ptofijtelijker voor de kerhier in uitermaten godvruchtig en liberael is geweeft.
kcn,fcholen, republij ken, en weerdiger den luifter van
Wiens y ver Theodofius de I. en de II. Arcadius, de doorluchtige Heeren Staten van Holland en WeftMartianus, Juftinianus, en andere Chriftelijke Kei- vriefland, dan de oprechtinge van dit collegie : dattcr
ien en Conventen bouwende en conferve- ook niets heeft konnen bedacht werden, dat de gemofe»
,
fersColleg
volgt zijn. Te Parijs en op vele plaetfen in deren van ons , onfe kinderen en nakomelingen naunage
,
rende
noch Collegien, fekere getuigenillen van
fijn
Duitflant
wer tot eerbiedigheit,dankbaerheit en gehoor faem heit
de godvruchtige miltheit der Keifers. En dit is de oor- t'hunwaerts konde verbinden. De ordre, die wy ons
fake geweeft , waerom dat de Koningen en Princen in voorgenomen hebben , vereifcht nu , dat ik kortelijk
Engeland, Denemarkcn,Saxen,de Palts,en andere lan] vertone(opdatikuluiderpatientiein't aenhorenniet
den godfalige Magiftraten, welkers herten God tot
misbruike) dat hetftudiumPhilofophiaegeen'langer
fate
heeft,
bewogen
ernftige reformatie der kerken
menmetdetempelsTheologife Collegien , geopent jfins onbetamelijk is voor een Theologant; en dat ik
zegge van de verachtheit van
hebben , en de kerkelijke goederen tot haer vorige ge- jdaer na'oock een weinig De
gene die zeggen , dat men
bruik geemployeert, op dat fy den befitters niet fouden jde dienaers des Woorts.
te voeworden Tholofaens goud, of hemdoen varen gelijk de | de Philofophieniet behoort by de Theologie
met de
n
verdedige
eerftelijk
gevoelen
haer
willen
,
gen
i
van
offer
het
dewelke
,
fchrijft
vogel daer Efopus van
van Paulus, daer hy de Coloffenfen verden altaer genomen hebbende, den brand in haerneft jauthoriteit niemant
hun en beroere door Philofophie j
dat
maent,
gebracht heeft , daer door 't felve met hare jongens ten
ten
anderen
met
het
exempel van de Apoftelen , die
verderve brengende. Ja de Satan felfs een feer liftich
van
het
vifïchen
tot
den
dienft des woords beroepen
voorftander van zijn rijk, heeft wel geweten hoefeer
e
; uit het gene daer
zijn.
Wataengaetd
plaetfePauli
profijtelijk de Collegien waren, de Heidenen ingeven- voorgaeten volgt, blijkt klaerlijk genoeg , dat niet de
de dat
, zy Collegien van Waerfeggers , Priefters , en
Magiciens fouden oprichten , en door dat middel de rechte Philofophie verdoemt wort , maer die nieuwsgierige fpeculatien , en bedriechelijke liftigheden , die
religie van hare Goden tot de nakomelingen over- de valfche Apoftelen , door opinie van fonderlinge
brengen. De Keyfer fulianus , dien wreeden Apoftaet,
heeft wel getoont dat hy dat verftond , der Chriften wijsheid roemden als eenen diepe Theologie , en den
kinderen de fcholen verbiedende. 'T felve heeft den eenvoudigen in de hand ftaken. Want om zijn meening te verklaren ,doet hy der by , en ydele bedriegery.
Roomfen Antichrift wel gemerkt, bouwende fo veel
"De
rechte
Philofophie en is geen ydele bedriegerye,
kloofters en verfche collegien, fo te Romen, als op vele
maer
een
leere
van waerheid en wijsheid , die den menandere plaetfen oprichtende, waer in het onkruit der
ie altoos van God onderwijft,op dat hy voor Gode onPapiftife afgoderye , door de wonderlijke liftigheit der
.
verantwo rdelijk zyNu
wie, die wel by fijn finnen is>
Jefuiten en teere gemoederen der jongelingen ingeplant wort, fo dat fy geen klein behulp zijn om den fal feggen dat de ónderfoekinge van waerheid en wijsheid voor een Theologant onbetamelijk fy ? Ik weet
God Maozin op te richten en te onderfteunen. Dit en
vele andere diergelijke dingen by de Heeren Staten wel dattereene bovennatuurlijke wijsheit is, die in de
overwogen zijnde , hebben fy den Satan , feven bofer boeken des ouden en nieuwen Teftamentgeopenbaert
Geeften nïet fich nemende,en foekende in zyne oude is i maer daer is ook een natuurlijke, die God in de nawoninge weder te komen, den weg willen fluiten, en
ture en in de fcheppinge aller dingen ontdekt heeft. Inhaer uitcerfte befte doen , dat de jeugt van jongs op
dien yemant een Theologant de onderfoekinge en kenniflevan
beiden beneemt, die fal hem niets laten dan
mochte leeren de Sophiftife knopen te ontdoen , en de
middelen die de vyanden der kerke totfmaed van den den naem en tijtel. Dat men lefe de fchriften van de
name Gods misbruiken, te bekeeren tot de verbrei- alder-oudfte en rechtfinnige vaders , als daer zijn Juftidingevan Chrifti glorie. Ik weet dat de geheugenifïe nus , Martyr, Ireneus, Tertullianus, Ambrofius,
van David , Jofaphat , Ezechias, Jofias, en andere Ko- Auguftinus infonderheit, ênde andere Leeraers der
ningen van 't Joodfe volk, die den vervallen godsdienft primitive kerke, ende men zal klaerlijk bemerken»
van alle verdorventheden bevrijd , ea de priefterlijke dat de acngename fame, dicPlato vermaentdar van
Gode
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in de wetenfchappen gefpreitzy, van hunluiden ! genopden weg airede by ons aengewefen. Nu wat
nietvoorby gegaen ré. Maer ik zal niet langer blijven belanght de Apoftolen jeki Chrifti ," ik zegge dat men
henluiden een fwaren fmaet aendoet, indien menfe
ftaen op de vermaninge tot de fludien der warer Philo' befchuldigt Van ongeleertheit in talen en wetenfchapfophie, opdatikniet enfchijnetemiftrouwenaende
der
pen : Want fy gebruiken in hare fchritten , PhilofoProfefforen
nèerftigheit van de zeer geleerde
Ik kan
phife principien; zy allegeeren fpreuken uit Menanwetenfchappen en talen in defe Academie.
der,
of Callimachus, Epimenides, Aratus j zyobde
tot
liefde
met
die
jeught,
de
nochtans niet laten
ferveren
eene methode, niet alleen die goddelijk,
Philofophie ontfteeken is, van drie dingen te vermanen. Voor eerft moet de gebreckelijkheit der wa- en die den heiligen Geeft eigen is, maer ook die in
re Philofophie van de Philofophie zelfs onderfchei- boeken der Philofopheen vervatet is. Wyzijn voorden worden. Ten tweeden moet men het misbruik waer bedrogen, indien wy achten dat zy van bet vifvan 'r gebruik affonderen. Ten derden moetmen mate fchentotden dienft van he^ predik-ampt beroepen
houden in defe zelve Philofophife wetenfchappen. zijn , eer dat zy voorfien waren met krachten daer toe
Waerom betuight de Euangelife Hiftorie , dar.
Wat de gebreklij k heit aenlanght , die wort voorname- nodig.
lyniet
alleen
haer netten verlaten hebben , maer ook
lijk in twee dingen gefien. Want totdewaerachtige
ffrincipien ,en de waerachtige coiiclufien daer op ge- Chriftum gevolght zijn. Voorwaer ik houdet daer
bouwt , woeden veel dingen by gehangen , dat geen voor, dat den hoop der twaelf Apoftelen , met Chrileeringen nochtedeelen , maer gefwellen en fmetten fto over de driejaren verkeerende , en hem navolgende, een Theologis Coliegie geweeft is, in 't welke de
der ware Philofophie zijn, en geenfins daer uit bevefSone Gods hunluiden in de geheimeniffen van 't Chritigt konnen worden : wantwaerheit ftemt met waer- ftelijke
geloove foo onderwefen heeft , dat zy alle
héit overeen, en uit het waerachtige en volght niets
dage
tot
het leerampt bequamer wierden. En doe
dan waerachtig. Of de menfchen fteunen fo op de Phi- Chriftus op het Pinxterfeeft zijne Apoftelen miralofophife principien, dat fy meenen die genoegfaem te
zijn tot de kennifle Gods en der Goddelijke wille; daer culeufelijk in een oogenblik met verfcheiden talen
iy nochtans geenfins genoegfaem zijn : eensdeelsom vercierde, toonde hy niet feerklaerlijk, dat de gaven
dat den Sorie Gods uit den heimelijken fchootdes der fpraken ten hoogften nodig zijn > om de hemelfe
Vaders voortgebracht heeft eene nieuwe leere des waerheit te conferveren en voort te planten ? 't gene de Heere den Apoftelen in 't beginfel des EuangeEuangeliums, die door aller Engelen en menfchen
wijsheit niet foude hebben konnen worden : eenfdeels
liums ,'t welke met dufdanige miraculen beveftigt
órn dat de natuirlijke kennifle der goddelijke wet door moefte worden, buiten ordre verleent heeft, dat wil
de fonde verduiftert is en onvolkomen , en derhalven hy onsmetordre, dat is door moeite en ftudie, mede deelein Zijt neerftig in 't lefen , zeit den Apoftel ,
met repetitien en declamatien heeft moeten ver klaert
op
dat uwen voortgank openbaer worde. Sy doen
hebbende,
aengewefen
ijkheit
Degebreckel
worden.
dan
den heiligen Geeft in zyne gaven fmaetheitaen,
wil ik nu het misbruik met weinig woorden vertodie
van
onwetenheit opgeblafèn fijnde , fig roemen
nen. So is dsln het misbruik der Philofophie , als
niet
uit
der
Schriftgeleerden en Pharifeen (met welmfcn onder dërt dekmantel van de Philofophie of Theken name fy noteeren de geene die in de letteren onologie valfcfte principia verfiert, én daer mede verderwefen zijn) maer uit des heiligen Geefts fchole
dedigt valfche leeringen, die met de rechte Philofo- voort te komen.
Laet ons liever den Sone Gods hoBnieerr Theologie fttijden. t. Als men verfiert dat de
ren, die daer leert, dat een Schriftgeleerden die on-PhiloförJhie bèftantis omjde menfchen te leeren van
derwefen is, tot het rijk der hemelen , beide oude en
God, en zynen dienft, en der menfchen faligheir.
3. Als men leeringen der kerke, die 't rnenichelijke nieuwe dingen voortbrengen kan. Ik bekenne wel
Vernuft onbefceht zijn , deduceert niet uit de Goddelij- dat alle dienaers geen Chryfoftomien Auguftini konnen wefen , en dat in de beginfelen van de Nederke oraiirulen , hiaer uit Philofophife redenen. 4. Als
landse reformatie wel fommige, die nietgeftudeerc
men 'r genede Philofophie te rechte ftemt van de zaken dïè ohdéf hier horen, tot dé Goddelijke dingen hadden, niet ónvruchtbaerlijk het leer-ampt bedient
excéndeert,- daer 't geenfins mede overeen komt, en hebben , gelijk eertijdts Spiridion , en Alexander
Maer voor eerft,
die de Philofophie onbekentzijn. f. Als menopinien Biffchop van Conftantinopelen.
zeer
aenfiehlijke
toehoorders
,
had
God
dit defaut van
öf Wijfen van inreken , dewelke in dé Philofophie felfs
gebruikt zijnde, onfeker, twijfelachtig en onnutte talen en wetenfchappen fo gecornpenfeerr met uitmuntende voorfichtigheit , bundige kenniffe der
mbtijlhedenzijn, transfereert tot Theologife faken,
"dié daer door verxvërt , eh tot twiftingén en difpütatieh Theologife fundamenten een ongewoonlijke kloekmoedigheid , en andere heroyke gaven , dat fy
bekeert Worden. 6. Als men de Philófohife phrafds
den
aldergeleertften
tot eene verwonderinge wain eehèh vrëmden (in, en met nieuwe xwijffelachren.
Ten
anderen
fo
hadden fy geleerde confratighedén, dié looflijk bedacht zijn, in de leereder
ters ,door welkers bywefen en onderftaht fybekenIterké gebruikt j om uitvluchten te foeken, en de gene
den
geholpen te zijn : ook wilden fy in haer ourebedfiegën , 'dïé de maniere van fpreken nietvcrderdom wel leeren 't gene fy niet wiften : Maer
^ftaen. 7. Tefi laëtften , als mfcn de glorie vanden Almen
moet
niet na exempelen , maer na de wet"rnachttgeh , die ook den autheur van defe menfchelijten
te
werk
gaen , en ons uitterfte befte doen ,
*e wijsheit i^V ehaen d'een fijde fteiléhde , alle den lof
<ffëh fel ven këtf<róviglijktöefchfijft. Van defe klippen dat indien wy niet onder de eerfte of tweede , ren
iflötten de Hef hebbers derPhilbfóphié fich voorname- minften onderde derde of vierde mogen beftaen,
en ons laten leiden tot de rechte fnijdinge des
moeten fy maét houden in'tle- goddelijken woords, en van jongs op onderwefen
Eïhdélijk tlingen.
;'lyk wachtenifófophife
Die zijn wetenfch&p^nvéhdePVi
in defondamenten der Chriftelijke religie, talenen
hebvaet
ge
récht
begin
't
in
meri
die
z>eitPlato',
-^fr,
ttëadë*, :WIèfcrëflde toe andere dingen met haer geleide wetenfchappen, byfonder Logica , een inftrumeht
derinftrumenten. Nu refteerter , dat ik een weinigh
voort mbet'gaen. -Laét de jongelingen in haermemo- vande
verachtheid des Leraers gefproken hebbende,tot
4të vcflf^n dégu \óüri fpreüké v-aft Seheca , daer hy verTrrï&nP&ëé-faftï iitë^érftknden daeMnëde móet toebe- het befluit kome. Wat ifler verachter ( feggender vele )
reiden, maer niet daer in houden : want men moetdtfër dan een Leeraer van Gods woord? wat ifTer nu dan
in fo lange blijven ftaen als het gemoet niet groters vielder dan de Herders van de kudde des Heeren.
( TOMvtfan iléTtiirronfebeginfelen, niét onfe werken. Men bewijft de hoeders van verkens en koeyen meerder eere,dan de herders der zielen. Maer,zeerge■ hu cjhjet^aJvtfl-'/ fewëftaél 'in dit Coliegie niet een ytie•ÉJ(J ^Stoiëger^vmafer de ware Philofophie endiehfët liefde jongelingen, f uit gyluiden u door 't verkeerde en
-alflëè'nV &*» met de Theologie , en om der Theo- verdraeide oordeel des werelds, die in 't bofe gelegen
"Pé^iè-'w9, gèfèért móet worden , hét ons haer als ee- is, wel in 't minfte iet laten bewegen ? Laet de Leeraers
*fië 'G-amen ièr gebruiken; en indïerife ergens van de des Euangeliums uit vaegfelen der wereld zijn; nochTheoScygieafdwaelt, ket menie weder terech te blrentans zijn fy, en worden vanden H. Geeft genoenac
- VI. Deel.
gc*
SS 6 &
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gefanten van den Almachtigen Conink , £ngelcn van behoren. Ik fal eeren de gene die my eeren. Die een
Propheet ontfangtin eens Propheten name, fal zijnen
Godt der heirfcbaren,dijen&ersjelu Chrilh, uitdeel- loon
niet verliefen. Laet u luiden genoeg zijn , indien
niet
en
den der verborgentheden, dienaersdesGeefts
rene,
uitverko
gyiuiden alleenlik op de goedertierenheit van God den
der letter, vaders der zielen , herders der
Vader Almachtig vertrouwende , het uwe doet : een
't fout der aerde, yeder van u luiden zijn werk aengenaem makende,
biffchoppen der kinderen Godes,
volk,
e
't licht der wereld, vorften van het gefegend
, ialighmakers hebt roem niet in anderen, maer in u zelven,nade
fpeelgenoten van de Bruid Jelu Chritti
van hare toehoorders:welke namen iulx njn,datter niet vermaningePauli, en meternftophet leerampt denkendeftelt
,
u luiden tot een einde van alle uwe voorgeglorieufer van de dienaers des woords heeft konnen
nemens
begeerten
,
, en actiën voor, de glorie Gods,
zeyt worden. Voorwaer indien wy wetende dat de en ftichtinge van uwen naeften , en wend alle uwen
menfche uit xiel en lichaem beftaet,en dat de xiele trervlijt daer henen aen , dat gyiuiden mooght komen tot
felijkeris dan het lijf, het hemelfe rijck meer willen
daer
,
n
eene matige kenniffe der talen, wetenfehappen en funachten , dan alle de fchoon-f chijnende ydelhede
damenten der Theologie, fo datter godvruchtige en
Salomon in den Prediker van lpreekt,fo lullen wy van
geleerde
mannen
contentement aen hebben mogen :
felfs toeftaen, dat den heiligen dienft van Godes het oordeel des werelds
en der menfehen ; die niets
zy ,
woord ongelijk treffelijker en meer te wenfchen
dan alle andere kunden en weten fchappen, die in de voor God houden dan dat vleefchelijk,vergan keiijk en
terts is , verachtende : wilt de fmaedheid , die gyiuiden
uiterlijke en vergankelijke dingen verleren. Indien wy
bekennen , dat men 't rijke Gods voor eerft foeken om de predikatie der waerheid foude mogen lijden,
voor feer grote eere achten : regard nemende op de
moet, foo moeten dan degene voor aen geftelt worden ,die medewerkers van 't rijke Gods genoemtte fpreuke Hieronymi in den brief aen Oceanum, dat het
Biflchops-ampt een laft is , en geen digniteit j moeyte ,
worden , en den fekeren wegh wijlen , om daer toe
wyhet
dat
niet
,
moeten
(rol.4.1) komen. Indien wy arbeiden
en geen rijkdom. Derhalven laet ons alle te famen,
enelxin'tbyfonder, om dier oorfake wil, de wijfe
dat tot daed
, maer 't gene
des lichaems
vergankelijken brood
der Heeren Staten van Hollanden Weftvriefland
fy
rechten
foo
,
den eeuwige leven biijfr, bekomen
van het Theologifc Collegic, groot madan meer uit , die haer befte doen om 't hemelle brood in 't oprichten
verftaet, dat door dit middel de
gyiuiden
ken,
alfo
verforte
foeken
aertfe
uit te reiken , dan die ons van 't
wort
geacht
autoriteit
en
weerdigheit
des heiligen leeraoipts van algen. Indien de weerdigheit der gefanten
len
fpot
en
fmaet
bevrijd
,
allenxkens tot zijne wettige
ons
laet
,
fendt
na de weerdigheit des genen die haer
eere
en
luifter
wedergebracht,
en de barbarisheit , die,
dan geenfinsde gefanten van de Princen defer wereld
prefereren voor den Gefanten van den Sone des op- grote beefte , meer en meervan Godes wijngaerd gewel dat weert fal worden.
perften Gods Met wat lot denkt gyiuiden
,
Medicijn
n
foudedie
n
verheffe
toe
hemel
men tot den
Dit is 't gene ik voorgenomen hadde u luiden van
n
opwecke
doden
de
en
denoodigheit,nuttigheit, oorfpronk, en voortgank
die de blinden fiende maken,
konde ? Nu den heiligen Geeft verleent de Leraers der derTheologife Collegien, van de vereen iginge der
't licht Philofophie met het ftudie der Theologie , als ook
ke : want zy worden tot
Kerke dit en veel diergelij
het van de weerdigheit des amptsz^lve, na de mate der
der wereld genaemt, om dat fy de menfehen
gene
de
:
brengen
m
Chriftu
Jefum
wereld
licht der
gaven , indachtigh te maken.
die dood zijn in ionden, verwecken ly, het woord
Nu bedanke ik ten hooghften de feer voortreffelijke Edele en aenfienlijke mannen , royne gebiedende
des Ie vens predikende, hec woord des vredes verkondigende, verioencn fy met Godt de gene die door de Heeren, en de ftudieufe jongelingen, dat zyfig gefonde van hem vervreémt waren, die met Satans ban- weerdight hebben de inwyinge defes Collegie met
den gebonden zijn , ftellen fy in vryheid , die verloo
hare tegenwoordigheit te vereeren , en het eenvouJefum
herder
haren
dige relaes van het Theologife Collegie, met gene
tot
weder
fy
ren (chapen brengen
de
igen
fe coleurcn verciert zijnde, geduldighlijk
beveft
Rhetorijk
en
Chriftum, zy planten de hemelen,
ma_
eiden
verich
aerde , als Efaias betuight, Paulus ook
en goediglijk hare ooren te verleenen. Ik bidde u luidienft
den
tot
pinge
neroe
vanzy
e
len gewag makend
den altemael, en elx in 't byfonder, weder op 't nieuws,
des woords , allegeert die als een fonderling bewijs van dat ghyluiden defe onvergelijkelijke mildigheit der
de goddelijke goetheitt'hemwaerts. Ja God felve wil- Heeren Staten, yver tot de eere Godes, godvruchlende betoonen iyne weldaden aen het Joodfe volk be- tigheit en kloekmoedigheit voor de eeuwige faligheic
wefen, ftelt dat niet onder hetminfte, dat hy uit haer van hare onderfaten , en de voortplantinge der hemelkinderen Nazareen , en uit haer jongelingen Prophefe leere op de nakomelingen , dankbaerlijk wilt erde
over
iïch
den
kennen ,en met vollen monde roemen en groot ma*
verblij
n
Engele
De
ten verwekt heeft.
hekeeringe van eenenfondaer tot de eeuwige faligheit: ( ken. Bidt Godt geftadighlijk , dat het huis, waervan
boe veele oorfaken van vreugde geven de leeraers den ghyluiden op delen feer heerlijken dagh , in dit feer
veie fon- treffelijk gefelfchap, de fondamenten fiet leggen, in
een of twee , maer
, brengende hetnietleven
Engelen de
tot korten tijd , feer grotelijx mach toenemen , en een
Duivel
den
van
en
,
tot
dood
daers uit
ziele
tonneelvandeughde, geleertheit en godvruchtigheit
eene
van
t
God ? Chriftus toont dat de falighei
geprefereert moet worden voor de geheele wereld , in worden j en dat 't gene gyiuiden nu fiet fayen , eer Jandefe woorden: Wat fal 't den menfche baten,indien hy ge magh gedyen rot een overvloedigen oegft van Dienaers des Goddelijken woords, Regenten vanfcholen,
de geheele wereld wint , en verlies aenzyne ziele moet
en
mannen
die feer nuttig zijn voor Republijken ,
lijden ? van hoe groote weerde acht hy dan een Leeraer
ter eeren des goddelijken naems,onfe eeuwige faligheic
des goddelijken woords wel te zijn , die niet eene maer en
der Heeren Staten van Holland en Weftvriefland
gene,
Die
heeft.
vele zielen den Heere gewonnen
die 't haer ampcisoverdegefondheitder lichamen te eeuwighduurende lof en onfterffelijk cieraer. Welke alles op dat wy van God den Almachtigen en goeftaen, vergaderen wel rijkdom , maer fodanjgen die
in
minften
ten
of
,
brenght
dertierenften
vader verkrijgen mogen, wilt uwe herve
verder
s
ten
haer dikmael
ten met my verheffen, en met uwe fucht my gefelde uuredes doods van hun verloren worden. Die de
Rechtsgeleertheit omhelfen , komen tot ftaten , die te
fchap houden in 't bidden en befluiten van defe orafamen met het leven te nietgaen. Maer die haerpro- tie.
feffie maken van de fiele teconferveren en beveftigen,
zullen met grote klaerheit blinken > en die der vele O Almachtige , eeuwige , en barmhertigc Gpd , wy *„*„,!
rechtveerdig maken : zullen in der eeuwigheit fchijnen
danken u , dat gy u , door 't middel van u woord , tm v,
Soone
de
en
herder
opperd
dien
als
aen
't menfchelijk geflacht openbaert, en de geheele belen
gelijk fterren;
Gods verfchijnen fal, fullen zy die onverwelkelijke werelt over u eene kerke verfamclt , en dezelve tekrone der glorie verkrijgen. Laet dan, feer geliefde gens de ftormen des duivels , in defen uiterften ouderdom des werelts, krachtighlijk handthaeft. Voornajongelingen , in u luider gemoederen ingeprent zijn,
de leer treffelijke beloften Godes ,die ook tot dit leven
landt
melijk bedanken wy u van ganfeker herten,datgy Hol-
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landt tot kennifTe en gemeenfchap van uwen eenigge noemben5e(!en <®ttmi$ im~. Mftm
ttt 3nn/ met
&&
boren Sone geroepen, en de Doorl. Heeren Staten3 onDergefe&ebenber .gtab £epben ^etretarig
mijn
rjanö
en onögcteifeeningc getuige /en toatfon^
onfe gebiedende Heeren, door uwen H. Geeft , alfo
bertepfcent
Jan
van Hout.
beftierthebt, dat fy in alle de plaetfen van uwe Pro-

vintie den publijken dienft uwes woords opgericht,
defe Academie met feer geleerde mannen en getrouwe Profeflbren verfien hebbende, fich milde voetfterheeren van uwe kerke betonen > en met de oprechtinge van een nieuw Theologifch Collegie te kennen geven ,dat zy voortaen in dien yver volherden fullen.
Wy bidden u, barmhertighfte Vader, door de dood
uweseenighgeborenSoons, datgy defe oprechte liefde, en vaderlijke forghvuldigheit van hetleer-ampt
te conferveren , en tot de nakomelingen voort te planten, inhare gemoederen wilt behouden en vermeerderen. Befchermt haer tegens de verwoetheit van hare
feer machtige vyanden : verftoort beide de opentlijkeen heimelijke raetflagen die tegens den Vrede van

uwe Kerke eTn Republijke bedacht werden , om uwes

DnttSWWtttjmmn
be bOOtfC&eben ordonnantie eenfge meer bpboeggfelen
en beranberin*
gen gemae&t na De gelegentfieit be# tpbt0/ bieb)?
onnebig acgten bier Hp te boegen/fo onfe meenf nge ge*
ibeeft té öe fonbatie / o?bonnantien / en inleibinge al*
leen te bertjalen. <$n 't
Collegie jgrt
boo? eerfï boo? 25urfalen boojfc&eben
genomen befe nabolgenbe.
«0amw5
mfte
uanbg

AMmt
tfo ©agie/oub omtrent 18 jaren/
geboden38nb?f
en genoembe
öp öte ban ^elff.
2CD?iaen 3üu?iaenf3. ^ogtuss / ouö omtrent 1 8 ia* Dentcu
ren / geöo?en en genomineerbe ban 3&eljf,
9facob2S?uinen
3acobf3.
omtrent
ttofntigfi
„
^
, oubt
.
-..,,.-.«,,,„,„
,«.„„, öoojfj;
) bie
jarenbanI SCmfïecbam.
gebOjen
ban
<®UÖeb)ater
/
genomineerbe
ban
een/ gebojenban ~
$icolaes 3Janf5, / oubt omtrent % ï jaren / gebojsn of«§25u£>>
tU'
Colfe<»
ban €ncöupfen/ en genomineerbe ban bie ban %m*
falen
fïerbam.
peter ban %tm\om 3Mrr$. oubt omtrent 1 8 jaren
gebo?en en genomineerbe ban 3leiben.
barman ftafcö €rneften$ 3oón / omtrent achtten In 't
jaren/ geboden ban 3©efel/ genomineerbe ban W ban
$c{joon{)obem
§mm€ltmm$mfm$ ban %ccUcthctcH/ oubt
omtrent 17 jaren/ geöojen ban Benlo/genomtneer?
be ban be peeren €beien.
fjacob (€aurinu0peterf5. oubt omtrent 16 jaren/
gebo?enbanbp3©o?m£/ genomineerbe ban Die ban
$t&tebam.
#icolae$ ban <©?ebin&6oben gjafterg joon / oubt
14. jaren / gebojen en genomineerbe ban bfe ban Bot*
terbam.
?flD?iaengfanf5. oubt omtrent i? jaren/ geboden
ban ben 25?tel/ genomineerbe ban bte ban «otter*
bam.
aa&outer be3®itte€bertf5.oub omtwnt 1$ jaren/
geboden ban ber <©oube/ en genomineerbe ban be
peeren Cbelen.
gjan ^agiu^ 38nb?ief5. oubt omtrent ts jaren/
geboden
ö^ü^kii te
ik ^ngelbeim/ genomineerbe ban bie ban

naems eere. Oock bidden wy u ootmoedighlijk, dat
ghy den Doorl uchtighften en Hooghgeboren Prince
zijn Excellentie Graef Maurits , onfen kloekmoedigen Gouverneur , en dapperen en ftantvaftigen
befchermer der ware Religie , uwe gratie wilt mede
deelen , zijner Excellentie raedflagen en pogen gebenedyen , op dat hy des Heeren krijg kloekmoedighlijk
voerende, den vrede en godfaligheit onder ons confervere, en helpe dat ook tot de andere Steden, die
onderdes Antichriftstyrannie verdrukt zijn , het rijke
Chrifti uitgebreidet werde , tot Zyne en veeier eeuwige faligheyt. Wy bidden u ook , goedertierenfte
Vader voor de Doorluchtighfte Heeren Staten Generacl der Vereenigde N ederknden , voor de wei-Edele
en geftrenge Curateurs defer Academie , vóór de achtbare Burgermeefters en Racd deler Stad Leiden , voor
den Heere Rector Magnificus , voor de feer geleerde
en getrouwe Profenoren defer Academie, voor de eerweerdige Paftoren van defe kerke, fo de Hollandfe
als de Franfe. Verleent hun allen te famen en elx byionder, dat zy met eene heilige en volftandige eenigheit der gemoederen uwe glorie en de algemeene
welvaert foeken en bevorderen. Wilt ook, o Sone
Godes, den Regent uwen dienaer, dien gytot het
opricht van dit Gollegie beroept, aenfien met de oogen
gtu uwer goedigheit
goeaigneu,, wilt
wnt hem
nem raetflagen
raetuagen ingeven
ingeven,
die uwen name glorieus, en het Collegie heilfaem zijn. I Sli&maer.

Geeft dat hy zijn defaut van verftand , geleertheit en i 9aC0b Eettt'ttg 3lntB8nir5. OUt Omtrent i5 jaren/
ervarentheit,met getrouwigheit en neerftigheit ver- 1 geboden en genomineerbe ban Hleiben.
goede. Wilt de herten van de Alumnen buigen totl 3©illem ban dubben 5pran6enf3, / oub 14. jaren/
godfaiigheits yver , en tot behoorlijke onderdanig-! gebojen ban^eiben / en genomineerbe ban De 3^ee>
heits. Bewaertfe alle te famen en in 'c byfonder , voor ! ren Abelen.
quade gefelfchappen , op dat fy van der jonkheit aen tot j 3&iClae0 ©Ut|l 3©iïlcmf5» / OUb Omtrent ttomtigÖ
zedigheic en eerbiedigheit uwes naems opgebracht I jaren / gebo?en en genomineerbe ban Cnöfiuffen»
zijnde, hare Mecenates de Doorluchtige Heeren!
(€D^0PÖtIU$S ÖÖBetoaert/OUb Omtrent 15 jaren/ge?
Staten van Hollandten Wcftvriefland haer weidaden! bo?en ban üpere/ genomineerbe ban i)H ban ben

mogen vergelden , en de kerken en fcholen vruchtbaerlijk dienen ter eeren uwes naems , en tot haer ey •
gen en anderer luiden faligheit. Amen.
Ikhebbegefeit.

3©aer na CuchHnus afge&lommen en ober fijne

boo?gecoerDe rebene bp be Senaet ban be Univerfiteit,
Curateurs ett <©ececbte gecongratuleert 3ijnbe/ ü\0

ficm baer in ijceriijcKcn en met een fonberlinge
toelgebalien ban Oen allen gegueten gebbenbe/ 3ön
gefamentlöö uit ber gleegplaetfe gefebeiben/ en i$
D. CuchHnus nabeplaetfc tot 't boo^ftöaeben Collegie toege-eigem eensJbeelsf bereit gebjacöt en geleit:
tnberjoel6ebefeo?b2etoerDegeb?uiBt: 0IIlbo?en gin*
gen alle bec ,§taD ïeiben ordinarife bienareh/ ber
3elber leberpen b?agenöe / baer aen bolgft&en be

peeren Curateurs en D. CuchHnus tufjeben öe felbe/
toerbolgenöguam'tgerecbte/ en baer na be Senaet
ban Der Univerfiteit , en acfiter be felbe ttoee ^ebel?
ïen / betoelne Den felben Dacft baer boo?tj$ met een bjo;
lö&emaeltijö (bie alöaec ten bebele ban Curateurs en
25urgermeeflecen bereit toaö) Beb&en obecgeb?acf)t.

Herman ^uppiujs / oub omtrent %o jaren / gebo^
l. bp ^pier / genomineerbe ban <£bam.
2&ieban
ren
5^iclae0Peterf3.^cburiu0/oub omtrent 19 ja
ren / geboren en genomineerbe ban ^aeclem.
5fan3©ooltoijn 3lacobf5. oub omtrent 15 jaren/,
geboden en genomineerbe ban ^aerlem.
3[an iPctecf3. / oub omtrent 18 jaren/ geboden
ban '$ Ifertogenbofcn / genomineerbe ban t)k ban
g&o^ecjt.
Cojneli^ üarmanf3. oub omtrent 2 3 jaren / gebo*
ren en genomineerbe ban l&oo?n.
l^enriB ban ber &toalme l^enrin. oub omtrent
15: jaren /gebo?en bantoon/ genomineerbe ban be
Heeren Cbelen.
^etoelnealte famen op ben 27 Sianuarp 1 ?p$;
aen fianben ban De 2üc&tbare Heeren D. johannis
Heurnius , Rector ban ber Univerfiteit en eerfte

Proteflor ber iKebicönen / ten oberltaen ban

D. D. Francifcus Junius en Lucas Trelcatius ,
Profeflbren ber Theologien , fBeefler 5fran0

n 25urgermeefleren/
'tCVI.
toeifeDeel
5uicr en in boegen boo?fcD?eben op ben boo? * ^uptK èn 3jan <0üfb?ecbtfe
SiBH 2
m
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en D.JohannisCuchlinus Regent, elötn 't DefonbeC | mach werden toegelaten , grhoüden is aen te fprelcen
«ICtOpgeljCbcn yanöenClI uitgcftWÖtè
bingeten ai.Ö een van de ordinanfe ProfefToren der facu)teit,daer toe
t!ti)t töOelÖflftengeftÖOO?en/Datfpoen Re&ormet j hy begeert gevordert te zijn, en van hem te beoeeren
Oenïlneöen Senaet banöec Univerfiteit, met al- toreen heimelijk onderfoek toegelaten te werden.
ficc reverenrie en eecöteötoge fulicti ernennen / Den
'T welk gedaen zijnde, fal defelve verfochte Profefior al voren hem ondervragen en vernemen, niet al3elben tn't effectueren en boiü?cngcn Dec Staturen ban
leen hoe lange fuik eenen in der felver faculteit fal heböe 3eibe Univerfiteit ,iimfgaöcr0 trialle Ijate toette*
ben geftadeert , maer ook en fonderlinge, op zijn
Igfce geboDen en üecüoDen fullen.gcl)oo?famen / en fo
fp öebinöea of tot jöaret ftenntffe nomt /pet Den felben handelen wandel.
En daer van ten genoegen onderrecht fijnde,fal hem,
't Itcfiaem en öe Oöerecytigljeiö Dan tieu Univerfiteit
met goetdun ken en believen , van alle zijne ordinarife
pr^judiciabei
tcgentf
3(uioe / Dat entjp Den
't felbeRector
Den Curateurs ban De of3£lbe
Univerfiteit
tn mede-Profeflorenin der ielver faculteit een fekeren
öec fijt* fulïen te kennen geben / fönöcr bet Univerfi- tijd voorfieUen , om van de felve , heimelijk , als hier
teit ofDen <®fftciec0 ban ütcn/ tn eenigen öaren recfi- volght te werden onderfochr.
Voor fo veelede Theologie belangt. In Ucis tommuten te defrauderen, of pet te ontDouDen/ nocöoofeeemoe leevtnge aen te gangen ofte bolgen / Dan Die tn De uïbus Sacra fcrïptura , en voorts Summarie <fc tota
sclbe Univerfiteit geproreflèert en geieen §öï toerDen/ fubfiantia veteris & novi Teftamenti , en byfonder In
fo lange fp tn De felbe Univerfiteit Daer, ontl)Duben locis tontroverjis,
Aengaende de Rechten Ininftitutionihus luris , ea

rullen.

<Ênöat3ptemangeUJeïDen en tot teqnamen ouftcr*
fp infnllen
^'t bten
ijaecbooiaHeban
gjjü&fc/ egeertnge
tiecDoni genomen
ofbejdjolent
feelü&efa&en
laten 0tij?tH&en een Q\u\$e Um Den lanDe ban tyU
ïanöenaOMbneflanö/ mimi fuif- totgeenen ttjDe
aen pemants* bienjï «tt fulïen bednnDen / ban met
foDanïge conöttien en Doo?fp?eli / fo toaecliB moed
Denluïoen geinen De alma&jtjge <0ob Die b?f e e enig iS.
<0elp Daec ban boo> t\k eenen tn 't bpfonüec Acten gemacfet en onDecgefct^eben 3Vjn/ Lvp öe UanD ban
elö Burfaei, gefamentlijKen ban cz ft«aw:,Piófctforen , SSüttjermeefteten a-i boo?noemt / oon tó oen
Regent, aen ben toelken De felbe Aden $(jn-geUbm/
om tot 'glano0 betfenevtljeit betoaevt tetoetDcn.
1M W Uo32ft|}2eben n«ae«!j ban September befea
jaetg i y <)i> fjebfeen öelleenn ^taten ban ^otfcHrö
en JBefïb^iofïano oofe betaemt en gefloten üe afrit
Dïe ban Doen aen nibe^00£fcJ}>ebn Univerfiteit «f
Doge ^cljoktot üeiöenfonöe uooiöen onDet^ouDen /
om tegecaftentot ben fïaet en rjoaerDtgneu ban Licentie Oft Doctoraet, fuffteföe a$ bOligi

voorts Sommarifther wijle in de geheele Rechten. '
En voor foo veel de Medicijnen aengaet , In'tnfiittf
tionibus Medicina , voorts Sum marie f er totam Medicinam ; en byfonder In Methodo medendi.
Zal vorder de verfoeker al voren > in handen van den
voorfchreven Profeffor leveren, 't gene den Heeren
ProfefToren van de zelve faculteit voor haerextrao*dinarifle moeiten in defen tot een vereeringe is toegevoeght, te weten voor eiken Profeffor die daer over
ft aen zal fes gulden van veertig groten het ftuk , die on«»
der defelve in allen gevalle fulïen werden verdeelt.
By fo verre de verioeker de genoemde ordinarife
ProfefToren, daer in ten genoegen heeft geantwoort,

foo fal men hem op 's anderen daegbs 's morgens ten
acht uuren T oorfchrijven ,'t fy twee Locos Script ur* ex
utroqueTeftamento , of twee fware Loyen , of twee A~
phortfmos Hippfcratis , 't welk te verftaen is, uit de
faculteit, dao n; (dk begeert gevordert te zijn: en fal
gehouden wefen die , na noen ten vijf uuren te verklaren en uit te leggen : 't welk doende fulïen hemdejegentfoordige ProfefToren daer in onderfoeken en beproeven en elk op zijne verklaringe en uitlegginge»
een of twee argumenten voorwerpen.
T"\E Ridderfchap , Edelenen Steden van Holland
Indien hy in de felve tweede onderfoekinge den fèlfretten ■VtöB Weftvrieiland,repreienteerende de Staten van
graten den fel ven lande, doen te weten, dat alfo boven de ven Profefforen mede ten genoegen antwoord : fal
men hem een getuichenifïe aen den Achtbaren Heebanigol' voorgaende Ordonnantien en Statuten van de'Uniren Re'drorem mede deilen , om tot de openbare onj^ 3*' verfiteit , binnen der ftad Leiden , nodig bevonden is,
derfoekinge ofdifputatie toegelaten te mogen werden.
te gera» nader vordere ordre te Hellen, ten einde op de promoten tot tien in de faculteiten aldaer , alfulke goede kennifTe en
Wacr na den verfoeker in voegen tot noch toe gebruikt , zijne Thefes difputavdas , met goetdunken der
fie°bfln onderfoek gedaen en genomen, en op de bequaemöenftaet heit vandeperfonen gelet magh worden, als tot der Profefïoren elke faculteit voor ftellen mach , uitgeven?
entaaec landen dienfte en eerevandc voorfchreven Univeren dezelve fulx openbaerlijken verantwoorden, verötgljdt fiteit behoort, ftn nadien wy gefien hebbende poincdedigen ,en ftaende houden, dat de Senaet des Urn*
teutie eti tcn en articulen daer op geconcipieert hier na van verfiteits fpeuren en oordeelen magh , dat hy fulx met
©octo? woorde tot woorde geiniereert.
eeren heeft beftaen , en dat hy fonder des Univerfimt.
Om voor te komen , dat nu voorts, niemant licht- teitsfehande, tot een Licentiaet of Doctor , 't zy der
vaerdelijk in de Univerfiteit, alhier en kom te geraken, Theologien , der Rechten of der Medicijnen , aengenomen en erkent mach worden , betalende ,alfdan de
tot den ftaet en waerdigheit van Licentie of Doctoraet? daer uit anderfints nkt kan werden verwacht,
gewoonlijke rechten die voorlang met kenniflè van faken tot veertigh gulden toe zijn begroot.
dan verfmadeniffe , kleinigheit en verachtinge der
promotien: maer dat daer toe niemant gerake, dan
Maer by aldien de verfoeker den Heeren Profeflören
van fijne faculteit, of in de eerfte of in de tweede
die na voorgaende behoorlijk onderfoek tot fulx waerheimelijke
onderfoekinge, niet ten genoegen konft
digen bequaem werde gevonden en geoordeek. En
om met eenen te verforgen dat de weigeringen der antwoorden , Tullen de voornoemde Profefloren , den
gener, die noch niet behoorlijk, en ten vollen be- zelven onder den eed daer mede zy der Univerfiteit
quaem werden gevonden, gefchiede fonder derzel- verplicht ftaen , fijn verfoek beleefdelifc ontféggen ,
ver oneere of ichande, is by de Curateurs van de met vermaninge van hem fonderlinge in 't gene hy geUniverfiteit en Burgermecfteren der Stad Leiden, feilt mocht hebben beter te oeffenen : 't welk doende
Tullen voor de eere van de Telvc Stumet goetdunkenenap't verfoek vandesUniverfiteits zy forgedent.dragen
Ten welken einde elk van hen gehouden is fulx
Senaet , en onder 't behagen van de Ridderfchap , Edelen en Steden , reprefenteerende de Staten 's Lands by hem te bewaren , en niemant te ontdecken En beide de beproevingen Tullen gefchieden ten huife van
van Holland en Weft vriefland,als de Souveraineté van
denordinariTen Profeffor eerft verfocht zijnde of daer
dien , in handen hebbende 5 goed gevonden en befloten.
't zelve met gemeen goetdunken heimelixt zal konnen
gefchieden , en Tal ook de verfochte Profeflor,
Dat van nu voortaen, elk een, die begeert gepromoom
defelve
heimelijke onderfoekinge te bevorderen ,
veert of gevordert te werden tot het Licentiaet of Doczijn medebroederen zelfs by monde of gefchrifte
torfchap , 't zy in der Theologien , in de Rechten of in
der Medicijnen , voor en aleer, hy tot het openbaer aenfpreecken en vermanen » fonder daer toe eenige
onderloek , om tot de geroerde waerdigheit te komen, Pedellen , of Boden te gebruiken. Alles op dac fodanigen
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nigen ontzeggen (indien het foude mogen gebeuren)
den omleiden nier gedye tot fchemp , fchande of oneer, en fulx in hem geen bevlijtings af keer veroorfake,
En dat dejegenwoordige regul ftriktelijken in alles
fal worden onderhouden , fonder dat het in 't vermogen van de Profefloren of eenige van hen , noch ook
van den Senaet der Univerfiteit Tal {hen , yemant daer
in te verfchonen of aen te Men.
Hebben wy tot goeden voorrgank van de faken van
de Univerfiteit voorgenoemt, en op dat de promo(ïol.4.3) tien met goede vruchten als voren, mogen genomen
worden. Geordonneert en geftatueert , ordonneren en
ftatuerenby defen, dat de voorfchreven poinctenen
articulen by een yegelijk dient aengaen magh , na hare
forme en inhouden Tullen worden onderhouden en
achtervolght. Ordonneerende den Curateurs, Rectoren Profefloren van de voorfchreven Univerfiteit,
en alle anderen hem daer na te reguleren.
Gedaen in den Hage onder onfen groten fegel hier
aen gehangen , den 7 Scptembris in 't jaer ons Heeren
I5jji. Aldus ftont ondergefchreven , ter Ordonnantie
van de Staren , onderteikent C. de Rechtere. En was
befegelt met een groot rood waffchcn zegel aen doubléranchijnen
f
uithangende ftaerten»

ÏDelfte boo2(cf)jcbcn ojbje tien febenben <©etob?f 0
i?9x.ten bebeïe en in jegentooo?bigDett ban De peeren
Curateurg / SSurgermeefleren / öecto? en i&ofef*
foicnbaertoet'famen geroepen/ mitfgaberjsbe ge*
meene ^tuDenten / Die om 't felbe te ljoo?en / met aen*
piethen ban 25Uletten ten bebele ban ben ftecto? en
Senaet üeöaniberfueittfalbaerbp een toaren boen
bergaberen/openbaerlib boo?geïéfen toerben/ in öe
grote 3Lee$-plaetfe ban be öntbeifitcit/ tip ben boo?f3
^erretariovSflanban^out.
©e

D<£nj©eiaeb02en furft be $alfgrabe bp t&üfln
Jpreberib bebierbe ban Dien name/ïjeeft omtrent
ban
^eere
Den ïfêelgebo
gefonben
fiiötalijtc
mwn°v
rgur 3ijnen
$?opo*
/ Detöcl&ejenfijne
»(5efanre
ïIBünenbu
fteamh öt
tt+ftni fute ter bergabertngeban De tëeeren Staten <©ene

Parma niet weder herwaerts over quam, dan om aJhief
zijn verftroide forcen te verfamelen, en nieuwe kracht
te nemen.
\
Ik vertrouwe my, dat aenfiende en overwegende
rijpelijk den nood, die fijn Majefteit hadde beweegt»
omutedoenditlefteverfoek, hyu E. foude hebben
geincitcertpromptelik en fofavorabelikdaeropterefol veren , alsd'afïecT:ie , die ghyluiden altijd zijn Maje*
fteithebt betoont, en het groot gebrek > dat hy heeft
van uwe affiftentie , 't felve vereifchte.
Maer ik wil geloven » dat de grote en treffelijke faken» daer in gy luiden voor alfdoen waert ingewickelt,
eneenige Provintien meer als andere , u de gedachten
fulx hielden gehecht aen d'uitkomfte van de aenflagenjt
daer in ghyluiden waert gebonden en geoccupeert,
dat gyluiden
geen was.
tijd had om te denken op 't gene verder van u luiden
Doch alfo, God hebbe lof,jegenwoordelik ui. voornemen tot goede uitkomfte is gekomen, en uweaenflagen voorfpoedigen 5 en dattet fchijnt , dat de nature van der oorloge, en gefteltenille van uwe faken,
uwe gedachten trecken op Vrankrijk , aengefien aldaer
uwen principalen Vyand trekt, en aenwendt alle zijne aenüagen , en fchijnt aldaer te willen beproeven
zijne goede fortuine, om daer na de donderüagen op
u luiden te doen vallen, fo verre de faken hem fucoederen na zijne hope. En magh ik my niet ontledigen
te gedenken, ofu E. zullen defe uitgeftelde fake in
handen nemen, te den ken opdefaken, die ik u hebbe geproponeert , en uwen vyand te vervolgen, dewelke utoont, dat het is in Vrankrijk, alwaer hy wil
decideren de queftie van de vryheit of dienftbaerheid
van de Chriftenheid.
Waerom ik mijn Heeren vermane en verfoekete
confidereren het eminent dangier, daer in zijn de faken van den Contnk mijnen Meefter, fo verre hy
hem niet gevoelt gefteunt en geholpen van zyne vrunden in defen aen val en m vafie, die tegen hem wort gereet ge maekt.
De incornmoditeiten van 't weder , den winter ,ja
felfs 't verlies van defe Landen ontrekt in geenderhande manieren den Conink van Spangien van zijn voor-

st ^r,j r.ielgebaen ftebbenbV met beleronmlêmentt^ I nemen, maer doet paffeeren de hitte derfel ver door 't
fce J9ee öerfïmö / bertjalenDe 't gene ïjem Öp Den hertog föi* midden van koude en ys , en jaecht, 't koftc wat het wil,
wn && f nart ban timmeren fönen $ebe tna0 toeDerbaren den Prince van Parma na Vrankrijk. Den Paus voegt
daer ook by zijne forcen, en gebruikt het rijdlik en geenero?/' (ïaet
ct1 oeD2eigt
berfoebenDe
oft fahe toare
bat Dat
sfjnen
morbte / met
gebjelD aengetafl
toerben/
be ftelik, om met defen flach den Alderchriftelixften Conink te ruineren. Sy verfuimen niet een minute, en
peeren Staten ftem in fulfeen geballefouöen gelieben
te aflftfiecen tot fjambouöingeban fijne geree&tigbeft. wy fienfe byna oponfefrontieren.
Laet dit exem pel u luiden wacker maken, fo verre
gi$ Den felben <0efame met bebantbinge/ toetoen*
fctjmge ban alle gelub en beloften toegefegt/ fobeg gy in ilaep zijt ; laet het u luiden niet alleen doen gaen ,
Couerfurften ftaet met getoeib aengetaft foube mo* maer lopen > alfo het is een vuur , gereet om ons allen
gen too2Den/ alfulbe affiftentie / al£ ben ftaet Defet te verbranden, ift dat wy daer toe niet ernftelik en
HlanbenfouDe mogen lijDen.
neerftelik water brengen , een yegelik na zijn vermo-

Wff tjebben bier bo?en berftaelt De p jopofitf e bie
ben SfimbnffaDeur ban ben Conto» ban ©janft*
rijb be ^eere 25u3anbal / ban boegen 3önen Coninh
aen De peeren Staten <5eneraet (jaöbe gebaen ben i 8
98 uron t 1 boojlcöen / en alfo be peeren Staten <©ene *
r.n ter (eiber töb feer beele Dabben te boen met De
(®02loge bier bo?en berfjaelt / en om gelb te fuweren/
fo beugen fn Daer op gene refolutic genomen/ maer
alfo Coeberben nu getoonnen/ en De fafee ten goeben effecte geb?actjt toa^/ fo beeft bp Den tijb toaerge*
nomen/ en Den 14. <0ctober gebaen De nabolgenDe
p?opofitie.

3U'
|v
jaeSnual
>aenbe
j&tstea

laft hadde te doen van wegen den Alderchriftelixften
Conink mijn Meefter , van den welken u E ook

rael.

ontfingen cenen brief van den 19 July , op 't felve
ftbje<a.
Den Alderchriftelixften Conink voorfach van alsdoen het onweder , 't welk airhans leer na by is van
Vrankrijk,en hadde fekere adviifen,dat den Prince van

JV.Deel.

Het fal uE.dan believen promptelik terefolveren
ophetfecoursen affiftentie, die gyluiden zijn Majefteit wilt doen in defen nood , op dat ik hem daer van
gen.
advertecreen dat hy mach maken eenig verfekert fondament op't gene hy daer van fal hebben te verwachten.
'T gene dat gyluiden hier bevorens hebt gedaen voor
fijne Majefteit , is fulx, dat hy niet mach of moet hem
felven toefeggen en verwachten van u luiden goeden
en
ruimen wille gelijke leer goede en geaffectioneerde effecten.
Gedaen in den Hage defen i^O&ober, iy pi .On- Ctefolty
dertekent Buzanval.
ti e Dec

«eraren
tytt op nebben be &taten ban Stollanb ben 1 6 $o# Qeerrn
bember genomen befe nabolgenbe refolutie/en Die boo? lanD en
$pf*
gaertuiberabbij^inbe &taten <0eneraelmgeb?agt. ban
W&
!©e(l*
ben
brfn
DE Ridderfchap, Edelen en Steden van Holland Ian&op'i
nd
erende
en Weftvriefla
,reprefente
de Staten van ben
38m»
ocurbag

den felvén lande, wel en rijpelijk gelet hebbendeop de
brieven van de Coninkl. Majefteit van Vrankrijk,
en op de twee fchrifteüjke Propoficien van den ©?anfti
öafTaAn>
ÜB6 3
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«I5?abinne ban fBeurg fytft aen be peeren
Staten «Benecacl een i'ommier e öcclntat te ober?
gegeben/
be goeberen/
en tnftomflen
bie <F0l<**
§aer «Scn, ban
fiaööe/
koöcnöc intenten
Den gcfiicöte
ban Ceu*
Icn/üic baer ontljouben toerben/ en gene betaünge
lionöc geftrijgen / berfoefeenbe oberfulr ban be peeren
Staten <®en. öjieben ban wpjcffahciv aifo fp in grote
ftoare fcljulben toatf berballen/en bat fp alle öebotr ge*
baen Babbe om met b?ientfcftap Ijatc 'goeberen te mo*
gen gen! eten/en baer toe niet feonöe gecaöen/booj bien
ben <6?abe ban $ieutoenaec goebec mcmo?ien Baren
man ben 3llectfbiffcBop (€cure$ en baec na aen be 305
be ban be Staten baboe gebient. £p bcgrotebe be ^eten
boo?f5. goeberen jaerüjr ober be 38000. gulben0/te ftenwe
toeten/ be^eetltfiö^Pt 25ebbucaen feo?eninBomeng JJJJi
4000. malbec/ pbecgeceftent tegeubjte balectf/ tot ban
1S000. gulben/ beftalbenbat be boojfcB^eben Heet* mtm* >
Ü&ïjeiteen gcoot becbal Babbe ban jaeclirbecflerf ban JjJ*' 1
't pond ter maend vier Ijjf0 gemind goeberen / ban Boutgetoag/ ban fatten/ JSS
ponden tot veertigh grooten
renenden gedurende, behoudelijkdatdievanZeland, ban biftcöerpen/ban bogelrpen en anber ertrao?bina* op t ge»
in 't dragen van 't felve con- rig innemen/ bfetotteBoogBeibengèrecBtigBeptbec gw
Vriefland,
Utrechten
n fullenhenmet die van Holland. En dat boo?fcB?eben ^eeru&öeit befioo?ben / bte be nootbjuft SraiJ
conformere
ient
van. wegen de generalitèit een Commiflaris en Pen* tottcr l^ofboibinge aonben geben/ enbe jaeclir niet
ninghraeefter in Vrankrijk gehouden fal worden , om bee! minber al$ be boo?fcb?cben 4000 malbec Co?en£
Ambafladeur van fijn Maj. aen de Heeren Staten Generael van de Vcrcenigde Provimien gedaen , verfoekendein fijne jegenwoordige nood, en tot refiftentie
van het groot geweldvandenConink van Spangien>
den Paus en hareadherenten affifterende, van een regiment voetkneehten van nooo Croonen ter maend,
hebben verftaen en gerefol veert, dat tot handhoudinge
van fijne Maj. Chriftelijkeen heroike intentie jegens
zijne en defer Landen vyanden , byfoader in defen hogen nood, in de welke zync Maj. fo geweldig en fterk
bevochten, en gearbeit wort , om hem datelijk van fijn
Coninkrijk , by verkiefinge van een ander Conink , te
beroven , van wegen den lande van Holland en Weftvriefland in de generaliteit , en tot lafte van de felve geconfenteert ial mogen worden , om zijn voorfchreven
Maj. tot onderhout van een Regiment voetkneehten ,
van fulker natie als zijn Majefteit voor hem dienftelik
vinden fal , te accordeeren een fubfidie van 15000.

D€

't voorfchreven Regiment in goede ordre en compleet inbrengen/ b'toeinmaec boo? memode toag geftelt:
.
*
,- ,
* föoefburg/aenrente/Boz^n/toifngaert"~ *
maendlike betaünge aen 't fc ^c^eerltBfjeit
te doen onderhouden en de dienfte
vanzyne Majefteit toagjaerlir ioco. rijjcbalenf/pbertot 4^ fluiberg/
felve te doen , tot meeften
en eere van de Landen.
somt 4&>o, gulbeng/ baerenboben loopt Betberbal*

ber boo?fcB?eben l&eecliBBeit niet beel toepnfgec
G€burenbe be bergaberinge ban be Staten ban (en
al^xooo
bte bp memode alleen toerben
Rolland / t«bp3ön €ïtellentieen3ün <aenabe aengeroert.rtirbalecöV
^etampt
J&ulftenraeb bjengt jaerlir in
«6?abe JBidem ban $aflau <©ouberneur ban ©?iejes*
lanö met be anbere peeren ban ben Sïabe ban ,§tate/ aen rente / rogge / en b?ucï)ten 5300 gulben / en baec
ter bergaberinge ban be peeren generale Staten en boben beb?aegt Bet Bout-getoag / jacïjt / bogelrpe /
ber bereenigbe p^obintien gebaen getoeeil/t berfoeft bfflïBecpé en anbere ertcaojbfnactë jaecltr een grote
ban be confenten ban ben aenltaenben giare 1593* tot fomme ban penningen / Xtit maec boo? memode toer?
berbalungeban be boften ban be <®o?logete toater en ben geftelt. ^ct ^lot en be (lab üra&ou en Creibelt/
telanbe/ en onbec anbere poincten/ om be 100000. geeft mrtiv aen renten / rogge en b?ucjjten 4^00 gu^
ponben ter maenb booj ben gare 1593. ober ben #jo* bcaö / cngetertrao?binari0 cene mereelpe fomme.
bintien ban Jfcollanb/ ^eelanb / atrecöt en ©jieflanb ^>en€olban^e!ferötoeerb/ toegen Bare <tf5enabe
gecontinueertte nebben/ en boben bien nocB tot be Quotebanben SBaect^-fpennfng jaeriijic 4^00 gul*
Boften ban een Belb-leger met b'appenbentfen ban ben. Uit ben (Col tot 2$on '0 jaer$ 1 00 goutgulbeniS/
bien een ertrao?binari£ c onfent ban 900000. ponben nornt xyo. gulben. iöit ben (Col tot &fnt$ 650 goutftetgeöeeiegjaer/ beljalben be continuatie ban be gul. Komt Kfef.gulb.faedft/ beb?agenbe t'famen
Conbopen en Sticenten / met reb?e0 ban be piaccaten/ 337x5. baerenboben belopen be (Collen opber |Ka*
löfteneno^bonnantienbanbien. €n op befelbe P20 fen/ in ben ïanbe ban Stuift / met ber boogbpe ban
pofitieiss in be bergaberinge ban be Staten ban ^ol- (€f)eren/ten albertoeinigfïenjaerlir 1^00. gul. ^aer^
lanb gebelibereert / bat om geene otcafie te laten enboben (telt Baer <6en. B« inftomen ban be ^©?aef ?
boo?up gaen/ftr ecïicnbe tot bienfl en berfefteringe ban ftfjap Mmtë en ^eerlibOeit ^rjötjmersfijdm jaeriir &t
benlanbe/ en om ben ©panb in be jegentooojbige op 10000 gulö./ beplben löf^getoinief goeberen/ iaer^ ^?aw«*
grote noob ban beCö?iftelp&e fahe (in be toelu men
't een jaer boo? 't anbere ttoee tot tyk buifent gout? 5^5^
fflöbftt' bebint bat befelbe gemeene IBpanb jtjn p?incipael ge» 1 Itr
gulb. / en tiocl? een boutgetoa^/
jacOt / bogeïrpe / bif K
n
getuabe
öa
n< toelb tegen^ ben Coninft ban ^anurn» i^geöjui. fcberpeenertrao^binariiSberbal een grote merfteUjue f*mt*
reen
Xoff
nu
ftenbe/ombaec na te beter befelanben fijnen moet? fomme. 5Jtembe^eerlib5eit<©o?fio?f en ffèerB/gele* £™«*
o?
e'
28
bo
toille
en (labernpe te onbertoerpen) afb?euu te boen / 1 gen in ben ianben ban «töulïcft / in beiben ampten ban tegen
euinont
alle0beBoo?betijDlöbgeconfenteerttetoo;ben/batmi Caflcen en Bercbum geben jaedir ten toeinigBflen beulen.
tonren
>t bermogen ban ütn Eanbe të/ en bat baerom aenge- j 4000 gulb. 311$ fp nu tot gene betalinge ftonbe Bomen/
gefla*
Ben,
Bouben fóube toojöen / omin'tboo?fcb?eben berfoeft 1 ge&benbe peeren Staten <6encrael (jaer bergunt ee=>
(altf totber3tanbenbiend(!recftenbe)tebetoegen/ en j nfgeruiterpe en boetbolfi uit be Jp?ontier garnifoe*
bat oberfulr 't felbe bp b?ieben ban fijne €rceli. en in \ nen/ betoelbe getogen jijn in 't =£anb ban Ceulen/ om
be poincten ban befcB?öbinge/ben€belenen^teben j bp toegen ban öep2eflratienbeboo?fcB?eben <é?abin- ö.r ^
aenfienlpfoube too?ben gerecommanbeert / op bat j ne te Belpen tot genïetinge ban Baerber goeberen: Hit ütmtm
boo?eene goebe tijbelijBerefolutie ben bienfl ban ben • Brü&$bol& trecftenbeeerflin'tIanbte©alcBenburg/ ban ben
Hlanbe mocBt tooaben gebo?bert na beBo?en. | ffaen albaer get regiment ban ben <©?abe ban Sfiren- g«al,e
3©eintgljtt)bjSboo| befen ontfing ben ^eere 3Hm* < berge/ leggenbe in een 3&o?p USecbelen genaemt / %£n0
baffabeur ban ©2anftnjh_23u3anbal töbinge uit (baer 3P acfit baenbelen flerfe lagen/ baer ban 100 of Berge ge
stuift/ batbe ^cece ban ,§eban met acnt Bonbect baec omtrent op be plaetfe bleben / omtrent Bonbect v**™*
paecben en febec boetbonVbecflaenbe bat bie ban 3to- gebangen / be cefte in be blucBt geflagen/ en ont toeert -> w
repnen25eaumont bclegectöabben/ben x4<©ctob2i!* toerbennn 't toeberöeren namen fp Baren toeg boo?'t togebaiJ
omtcent n ucen op be felbe 3to?epnoifen fo toacbec lanb ban Ceulen/ en namen met Baec eenige gebam parma
toa^acngeballen/ niet tegenflaenbebatfetuffcBen 6 genen/ betoelBein gtjfelinge geBouben toecben/ m ?rgBf
en 7 bnifent fïacb toacen/ bat BPfè in be blucBt gefla? bat be boomoembe <0?abin bp be cegiecinge foube "aïben
tfronmü
gen en gebsaebt ïjabbc / battec bele op be plaetfe boob toefen bolbaen.
gcölebcn. en bele gebangen genomen toacen / Bace
gefeje* *K
nieubebel
oebec cuflen
banpacmat
baénbeljos becl02en en feben ftuc&en gefcftutiet baec me* D€^ectoge
/ omficBtoete
en ten ber- JSrw»
genBebbenbe
be fp be plaetfe befeBoten / becobect en binnen «§eban benmael in ©2anbnjft te treeften / totaffiflentie ban tneberom
gcbjaclitbaöbe/boriibe^eecc ban &eban toaiS tot Hit ban be Stïgue / en te fielpen bo?becen be becfiiefin* g .
m
?ie plaetfen geguetfl in'töooft/ in bebpeen inbe ge ban eenen nieutoen Coninft ban ©?anftcöft / toa0 Jgy
fc0Oübtfr/maer toacen W quetfuren niet bangereutf. ban bit bebel niet feer toel te b^ben/ eenjsbee(0 boo? be tmbea,
f>
$?loanoof
*
ti
penbc be
confen*
ten 000;
benjace

ma-

i

Vervolgh der Nedertandfê Oorlogen?
magere probifte ban gclb en bolb batter boorbanben
toag / anöenefbeelö boo? bien öp Bem niet toel te paffe
bonb/en oberfulr fobanige or&e niet bonbe (tellen/
atëbpnobigacbte baer toe te bereifcben/Bptoaöte
befte tjjb feer melancBoljjö/ foebt befelbe te berb?p*
ben met Der jatftt tè rpen en anbere erercitien te
boen : en alfo jjp bérftaen baböc bat be Coninb ontöoben baboe <©onSoBan $acbeto H&arguig ban Ce*
ralbó/eén oub folbaet in üeberianb gebient Beöbénbe/
en toefenbe Capitein <®enerael ban bé£ Coninr bolb
m<0aiitien/ bie tn beCarungna öembappee ijabbe
gequeten in 't bectoeeren en befenbeeren tegen be €n*
gelfiv baer ban top in 't itf boen berBael gemaebt Beb*
ben/om bie in be ïleberlanben te fenben/maer |p bet?
flont bortss baer na bat BP op be reife om na $pam
giente Bomen befertoerelb oberlebentoa^/ en bat in
3ijn plaetfe quam/ met feceete o?b?e 3&on $eb?o l£en*
rigue0b'2ll3ebebo<0?abeban3puente&
ge*
refolbeert/
ben eerften bk bermaert toag J^p
feer toag
b?ienbe*
iijU tejijn tot 25?uflel te bertoacBten/ maec bertoittfgt
3ijnbe ban ben aert ban 3Fuente£/ nam BP boo? flem
totbeBoubeniffeban 3ijn reputatie na ©ranbttjb te
treden : BP i$ ban ban 2&?ufiel bertrocben ben naeft*
ieflen «©ctobrtë/ boenbe nabefrontierenmarcBeren
benieutoe regimenten ^uitfen ban Curtio en per*
nefï ein / be berfterbinge ban be Walm en fijne gefa*
borifeerbe Compagnie paerben/ en Boe toel bit ge*
febfebemetminber fpoet ban be ^ertog toe! getoilt
Babbe / om bat be pjobifien / bk uit &pangfen gebo*
men toaren / t'eenemaei geeonfumeert toaren / nocb*
tang eenige bagenboo? Bem bectrecbenbe ben ©ebo?
>0enecaei S!oBan 23aptifta be (Cajcig fbetoelbe ban
Iparösgebomcn toatf/ metfeer getotebttgeaffairen)
en te ^uafon gebomen fijnbe/uitftropenbe bat be i£er*
toge met feer gcotefoKcn aenguam/ beeft be partie
ban be ütgue in ccebflt gebracljt / en ben Coninb ban
©ranbrijb groot bebenben gegeben/obermitg BP Bern
bebonb bp naefl fonber uuBeemfcljeforcen/ fonber
geld / en fonber tüö om bat te bonnen bebomen*

D€n 14 ^obemö^ijS berfiont bert HertogB ban
$arma binnen aitrecöt (altoaec BP gebomen
ban jfa» toas logerenbe in'tCloofter ban «gint ©ajl genaemt)
boe bat be €>?abe ban tfi\tmt$ ben elf ben tot 25?u(Tel
Banu tot
53?Uffe! gebomen toa$f / ban be toelbe ïjp feer brienbeujbe b}k>
tn
ben ontfinö / en abbijg / bat öp eenige bagen geruft
mm
ban ben arbeib ban bé reife / 5[jne ^oogbeit
beöbenbc
aenöeri
befoeben/ en communiceren be bebefen
bomen
foube
U2mo3
aan
bk bp mebe b?acbtban ben Conink ^en!|ertoge
garraa. beeft bem geanttooojt / aig bat W feer berblfit tbaiei in
3önebom(te / enbat bpberfoebt bat bP füb niet op
meebbegebenfoubeboo? en aleer bat Wp toel te begen
geruft öabbe / toant al baeftebc fip fitb nocö fö feer/
bat bP bem niet foube binben ban in ©janbrüft. <©e
<5?abebocöt (gebjö ooh be toaecbeit toasS) bat ben
hertog toeinig beluft bjaö om bem te fien / en becljah
benbabbpnietj^minberinbenfin/ ban om Ö^m te
gaen befoeben.
3£>cn tmeeben ^ecemb^i^ Beeft ben Hertog ban
^arma fulb een flaute bebangen / batfe genoeg toasf
ombemteberftaentegeben/ bat^ijn boobnaebtey
en ebentoel fonber bat Bp boilbeté bibbt gaen/ Beeft
Bnnocbbienabonbbele bepeffeben onbertebent/ en
Beefter eenige geeifcBt bie BP te bo?en babbegetoei^
fim te onbertebenen. §pf$tebebbegaen leggen op
3ünegeb)oonlpeuure/ en omtrent bemibbernaebt
3unbe3iBebict)n0en fijne ^omefti^Ue bienaer^ gé*
tnaer ge\so?ben battet met Bem ten einbe If ep / en bp
felbeiftoobgetoaergetoo^ben / meer uit Baerluiber
gelaet en gebeerte ban uit 3Ön eigen berftoacbinge.
j^em toiertban goanne ^araceno 9ibt ban &int
étft Bet iaetfte <©bjfcl gegeben / be0 anberen baeg«f
omtrent aebt uuren be$f mo?gen$ biel t\p toeberom
in een booblpe flaute / en t& tocinig t$)$ baer na ten
felbenbagegefto?ben/ 3(jn Itcbaem baer na geopent
sönbe i0 't ingetoanb gantj$ bebojben gebonben,

giaerbitbtop 3tjn öberlijbèn i

jiLeXaoder FarnesWs Hertt>Q,h Van ParMd.
Heeft Lang llldt sleQk geLege» tot Spa,
ReIIfe?tde Van BrVfel Voort Weder na A'treQht',
Is geftorV en
Ende Wert zlln IngeWant beVonden bcdorVen.

2Cnber ï
JlLeXander Waf KtoeK I» d' ÖorLoCh VerMaert :
Dan en Wert Van de feLLe dood hlet gefpaert.

Sfinber:

ALeXander HertoG Van ParMa KLoeK UaLlaeHj,
Hoehll Was, bil Conde de Wreede dood niet ontgae».

&ati

$P Beeft omtrent x* fjaren be iSeberlanben ge* hM .... r
gouberneert met grote booafiebtigfieit en bapperBeit Sti w
3bn gelub algenen toenemenbe/ tot fat beroberen <""&*
ban2ïntbjerpentoe/ jaren baer na mogen gere* fJim*
bent toolbcnonber een beftilftanb/
en einbelpb fcBeen £ltm
Bet batfe begonben in beclinatie te bomen / aljS ijp aet»*Bfls
uit bit ieben febeibe / nabemael/ feitfeber^paensS*
^iftorifcBlijber/ bat alle fabentn bit leben boo? befe
b?ieonbermi|belöbepoo?ten (ban toeneminge/ ftii*
fiant en afnemtnge) pafferen moeten» ^ i$ een
bloeit en bapper l^^bg^bberfte en groot Capitein
getoeeft / fjp Beeft geleef t met grote gefonbBeib / uit*
genomen in belefteiaren/ bat BP be toatttfütt)t be*
gon te gebnjgen/ BP Beeft feer grote trabaiüie bei*
UcBaenrë gebaen / fpeelbe feer geerne Bet bartfpe!
en bat met grote toacbcröcibt / in tfib ban b?sbe
gingbBP geerne in bruiloften en maeltpben/ en
banftc feer geerne/ tod en b?aef op alle befelbe/ tn
macltijben/ bruiloften / in Buig/ 00b in Bet ieger aW
BP niet tepaerbefat/ toag BP alttjtsi bloobïr Boofti*/
'ttoelbfommfgetoéfc&eben be getooónte/ toant W
Babbe 't felbe begonft bp
(©om 5^on goBan
ban <0oflenrpb uit refpect/ 3fin
anberé meenben bat BP
't bebenocötanies
om grotetoasf
en bleine
grote eere te /betog*
fen/
BP toat eben
BoogBmöebigB
flat*
teerbecöenblepaertiesberacBteBp/ toa^getcouto tn
't Boubenbatt3ön beloften/ 't toelb Bem groot ere*
bijt maebte / 00b öp fnne bpanben / Bp Bab een fel ge*
fiebt/ ebentoel b2ienb!ijö en eertoaerbig/ Bp toaiS
ban aiibbelbaer ftature^ön bair eer ftoert ban b?um/
eenfCrentsfneu^/toacbereoógen
blepfcbt/
boftelpb en oberbabig/ mibbelmatig
in bleberen: ge*
in <Fö1-*^
'tboutfteban betointer öoo?be BPmifle bptoo?tfen/
bp geb?eb
ban iteïjt
morgentfBebbenbe
fo b?oeg// ginö
bat*
tet
nocb boncber
toa0(bat) eni$ bk1 'ëgegoojt
BP
buiten batop 'tBPbelbobermitö
(fpanceren
te boet ofte pacr*
be na
5 tnbien
Bet )regenaebtig
toe*
ber/ ficB niet begaf om met be bal te fpelen/ baec
Bp feer ganbig op toaief* ©an 't éten placbt BP te feg*
gen/ batBp at om 't leben te onberBouben/ Bp ftont
bibtoilsf toel bnt of biermael op ban tafel / om fafeen
bk toel uitftel mocBten li)ben fonber perijcbel: Bp
Beeft fön fone groter febat ban reputatie na ge*
laten/ban ban gelbe; toant fijne bienaers Bebben moe*
ten toacBten / eer fp uit l^eberlanb mocgten bertree*
ben tot bat een béel ban ben Bupfraet becboft tolecbe*
.Somma Bét isS een ©?fnce getoeeft met beel ga*
benberciert/ alleenlijbi^fijn famebeblebt boo?bert
raetflag en banbelinge geBouben met ben berbloebten
moo?ber ©alta^ar «©eraertsf / bk ben $jince bart
<©rangien omb^aebt / fo in t 18. ssoeb becbaelt
tiS. <©ob Bebben 55itlae0 ^Salfebo «gpangiaert en
5?rancifcu0 2öafa gjtaliaenbebent/ bat ^acma Ben*
luiben baer toe geboebt Babbe/ bat fpben Hertogé
ban 3finjouen ben p?ince ban <©?angien foubenter
boobbjengen. 5©aec3önoob eenige bie Bem toblen
befcbulbigen bat bp gefocgt foube Bebben met bm
<©jabe banHlpceftecbe $eberlanben te beeien/ en
bén^oninb afbenbigte maben/ intoeerto?abe ban
bat be Coninb ban Spangien / ben p?ince föepe
nutio fijnen fone foube becongeljjbt tybben 1 met
Bet innemen ban p)?tugal: bocb contrarie isf ge*
bleben / boor bien jjp totter boob in b%$ Coninb^ ban
$*6b 4
^pan*
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erroan>
$fnd
gê
begroef*

Het Negenentwintichfte Boek.Dat

•§pangien$bienfï
€en / nocB
feben
per
foon bah grooten getrouto
ouDerbomgebleben
/ in fïatetë.3ijnDe
I"cgcntooo2fctaU fl'.ö tft Dit fcftjjbe binnen ben Ifcage
fn 'tleben 3tjnDe/ Beeft mp met fnnenciaen monDe
bcihlaer t / Dat De boo2noemDe ffcertog ban parma te;
Den fjem perfoonlib fouDe gefetD bei ï m / ten tjjDe altf
Betaccoo2D ban Ijct obergeben ban SÜnttoerpen ge*
inaenttoerb/ Dat ij? De Staten ban üollanb foube
mogen aenfeggen / toilbenfe op Die boet rnn Bem Ban*
Delen om Bemabfoluit be fouberainiteit Der KanDen
ober te geben / Dat BP Daer toe febere bertrotibe febcr;
Uh toilbe oberfenben
/ maer
't fcibcbrillen
niet tirfl*
ïenaennemen/
toattec
ban Bp3PöaDDe
of niet/
ton
Daer bp laten / aifo baer niet op geboigt i$, Eijn
Ijuijbjousre t0 getoeeft JBaria De ouöfïe <&ort)ter
ban^on€Duact/ j§one ban Den Coninn ^}anDe
DerDebanpo?tugae!.
^ijn uitbaett merbe tot Sfitrccftt feer Beerlijfe ge*
Daen De$ anöeren baegg / en 3ön Berte /tonge / oogen
en'tingetnanöiöalbaeebegraben boort Booge WU
taeeinbe grote föerfie/ Bet (trftaemfó na gitalien
gefonöen / en in 31J11 ftaa paema begraben / gelöb
Ijn in 5ijn öooö beoöe begeert gaDDe / enbaoDeDacr
ban Den lafi fBarco 5farnefe Die Bet felbe albaer
bjaebt Den 1 y. ïBeert Deg naboIgenDen jaeus /. en
gingen ulfe De 4EteefteBjne en De 25o?geren meDe
tic
begraffDe ?ntffc
/ en toert en
't felbe
begraben in De &er<
6e ban
Capuqjnen/
loeenigefcljjijbenmeen
Capucinee nap : 25oben tiet 4$?aft toert in eenen
&teen geUoutoen Bet nabolgenDe <6?af Oitht :

is te Zeggen :

^etoijïeSCIeranDerfarnefe/ Den DcrDen $ertog
banparmaenpocentia/om 3tjnfeer grote baben
in De regeringe boo? De CÖJiflelijbe gemeine toclbaert
geDaen/ en baer ober fïerbenbe ö'eerebeg $oomfcL>en
$aem0
Beeft: eerc
<§o / Beeft ben ftaeb'en
rtt'3önDer
't bolb banbermeeröe
fiomen/
bemieu;
toenbeBet oubeberbailene gebmih/roeberom
Hunnen goeöen
25urger/
een Statua
pgeric!)t
op'tCapt'fes
telium toternente
nifle cf25eelöc
3önöer oeugt
en getuigenif
ban <0berigïje
garen goeDen/ intoille
/ uit lafi
Der ija*
ger
bet it'ty'ntoae
j[aer bes*rtë$auej
Clementi
e
D'acöüe/e
tc. it
^acr be3i)Den toajö nocb een ^teenen i^Tafel / Daec
in berbaelt
(^itul
't Latijn/ mitfgaöerg
De
DaDen bp (tont
tiem fpnen
in ftjnen
tyD tnuitgericht.
3©aer ban
DttDetunijOMtf:

'592.

•

AJexander FarnefiuSjSonevan Odavius, Hertog £>feewjl
van Parraa en Placenrien den derden, zijnde beJaft van f&afcl
Philips de Conink vanSpangicn, Nederland te gou tbt$io>
ver neren , die gehoorfaem heit weigerden j
'
Heett Maeftrichteenefeerfterke Stad met geweld ^c"ctitP
tot lof
gewonnen , den Francoifen Biron , Overfte van zijn ^an öfn
wederpartye, heeft hy met Veldflach verwonnen , ^J©gt<
Duinkerken , (3ent , Brugge , Yperen , Denremonde, wa.
Bruflel, Sluis, met veel meer Nederlandfe Steden heerc
hy gew^ldelijken ingenomen of tot overgeven gedwongen , Antwerpen onwinlijk voor menfehen
kracht , op de Ri viere Schelde , met grote werken rontom machtig befet mofte hem overgeven , de ftad
Alexander FarnefiusBeJgisdeviöis, Francisobfidione levatis , ut humili hoc loco ejus cadaver repone- Nuis by hem gewonnen , heeft hy den Aerts-Biffchop
retur mandavit, in, non. Decembris 1591 Et ut fc- van Keulen wedergegeven. Alle de Nederlanders op
cum Marine ejus conjugis opcimx olïa jungcrentur , 't vafte Land wonende , heeft hy wedergebrocht onder des Coninx Philippi gebied, en onder der Room*
cjus teftamentum fecutus annuit.
fer Kerken gehoorfaemheit. Omdefeen andere fijne
kloeke daden , is hy van denRoomfen Raeden Volk
met TyLel van -r perfte Imperator of gebieder vereert,
5fiïeranDer fparneftiiss f De j&eberïanber obertoon* als
eerieh Triumphe der ouder Romeinen 5
nen/ De feancen ban De belegeringe berlof! tjebbenDe/ wiensweerdig
eere en glorie fo hy die niet heeft te boven ge«

Beeft belafi Dat 3ijn Ucrjaem in Defe neDerige piaerfe
geïeitfouDetoerDen/Den %. december 1^91. CöWj6"^^^!* «ih»*^^**^^»»
3P
te mm getoeeftDatnet gebeente ban agaria fpne |„èJKS&SS?

rtt1ffrtririiTtf«nM
onfferffelunec

Debat men 3ün dood licftaem foube begraben m 't m^^ tm ^öoarbum Die namaels* CatDinael
Clooper ban / Deop <fl*apucijnen
bp Dennemü?empel
^; <©?abc ban f uentesef berfïaen B^bbenDe De f rabe
/ ber*De j ?Ü€
gaenDe ban
Dat alle man / ober
ÉerB-Deure
ban Den hertog ban ©arma/ Beeft in pje* JJJ?
maen fonbe boen / ban be berDebentfjett baer bP fan* fentieD00D
Den föabe ban .State en ban be ^anben en bon
ban
Deren tpbe in getoeedtoaö/ infcacntig3ünDe/ Datbp
onDer jnn boeten getreDen Ijabbe / ben neb ban fo bêle banbe^ecrefarteCfteban be gibara (gefonDen om JPanf»
abfolni» betoinö te Bebben ban De financiën) febere fe* JSjL^,
fiere natten,
^ocfnö Bern ebentocl eenfiofieljiR uttbaew bïm crete 02bje / Die Bp meDe geb^aebt BaDDe tegenjS ful^ «utbaa
*f£
&k ban nen siuflU geDaen / Den *o Ibmmm altoaer om I S^K
Stomen b1=^
IBanfbelt/toefenbe alfboe out omtrent 80 jaren/en Dat
rrcfjten
een ^ta« fcb?ijben Den 10 5Cp2ilio 1593. DOh uitbaerDen ge- bp p2obifie/ en tctter ujbt toe Dat pemanD anDetë Daec
tuéoft
Daen en
/ Die ban stomen Bebben ter eere en geDacBteMatte* mffe ban ben boo2fcti2eben hertog Bern een j§tatüe of toe bp fijne USaj aftelt fouDe too?Den. ^etoelfte ge?
cm
Sebbenbe Den eeD Daec toe ftaenbe/ en gelöb De (Fo1**.)
SSceïb
■öeelb ban ifêarber opgereeftt/ en op Bet Capitolium Daen
getDoonte
te/ Beeft BP Bet goubernement acnbaerr.
ttt rere ge|telt / met befe nabolgenbe inferiptie.
Eiin €rcellemie Beeft omtrent Defe rftb aen De
ban
Qaod Alexander Farnefius Parmse & Placentiae $2obintfcn ban 3i)n goubernement gefonöen fencre
pacma Dux ui. Magnoin Imperio res pro Rege Chriftiana b?ieben/ lutbenbe atjS bolgt:
oppracclaregeflèrit, mortem obierit, Romanique nominis gloriam auxerit >
MAurits , geboren Prince van Orangien, Grave van JBtfrt»»
Naffau , Marquis van der Veere, &c. Edele, E- tan jtftt
S P. $^ R.
rentfefte, Wijfeen voorfienige difcrete, befondere ^Scelb
Honoris ergo ,majorum morem ,feculis multis in- goede Vrunden : Na dat wy de beleidinge van de faken ^obfti*
termiffum, revocandum , cenluit } ftatuamque civi vanden Oorloge in de Vereenigde Nederlanden , en "rn ban
optimoin Capirolio, ejus vinutis> fuseque in illum fonderlingen in de Provintien van onfen gouverne- J^nhfE#
voluntatis , teftimonium ,
mente , hebben byder.hand genomen, is by ons in 't neJnent.
einde van eiken jaregoed gevonden geweeft , de HeeEx
S. C. P.
ren Staten van onfen gou vernemen ce ernftelijk te verClementis vin. P, M. anno II. Gabriele Csefa- foekenen te vermanen, ten einde fyluiden , niet terino l. V. C.JacoboRubeo Papiro , Alberto Coff. genftaende de Oorloge langdurende, en delaften van
dien fwaer vallende zijn, rijpelfk willen letten en
Celfo , Cap. Rog. Priore.
overdenken » dat den gemeenen Vyand by alle
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middelen van pra&ijke en uiterlik geweld blijft rrachtende om defe landen , beneflrens de principale nagebu
re, rijkenen landen, fijne hovaerdige heerfchappye',
barbarifetyrannyeover fielen en lichamen , te onderwerpen ,en alie gerechtigheden j privilegiën en welhergebrachte coftuimen onder de voeten te brengen ,
en dat daerom van defer zijde met een goede en cortftante refolutie behoort volhert te werden , om alle uiterfte middelen aen te wenden tot verhinderinge van
het voorfchreven befwaerlik voornemen des gemeenen Vyands. Dat overfulx een yegelijk onbefwaert
hem behoort te quijten in 't bewilligen en opbrengen
der middelen van contribütien nodigh, fo om defe
Landen te verfekeren , den gemeenen vyand afbreuk,
enden Conink vanVrankrijk (wefende het principale hooft van de gemeene Chriftelijke zake) alle mogelijke afïiftentie te doen , welke affiftentieten deele daer
in beftaet , dat men van wegen dele Landen fo fterk te
velde mag komen»dat den gemenen vyand reden heeft
te bedenken , dat hem by ons merkelijken afbreuk fal
gedaen werden.
En gemerkt hem de Heeren Staten in 't tijdelijk bewilligen van de gemeene contribütien wel hebben
gequeten, fo hebben wy te beter middel gehadt om
fulkeexploiten by der handt te nemen, daer by niet
alleen de Vereen igde Nederlanden , maer ook den Conink van Vrankrijk meeft mochten werden geslient,
en den gemeenen vyand gekrenkt , en heeft God
de Heere Almachtigh belieft ons voornemen fulx met
fijne goddelijke macht te vorderen en tefegenen, dat
wy niet twijffelen of alle goede liefhebbers van de
gemeene Chriftelijke faken hebben reden om God
den Meere daer van te bedanken, te meer aengefien
boven den afbreuk , daer mede den gemeenen vyand , en den dienft en verfekeringe de Vereenighde
Landen gedaen , by alle Chriftelijke Potentaten,
Princen en Republijcken , 't zelve is ftreckende tot
een fonaeriinge eere en reputatie van defe landen,
waer door wy ons ook te meer verfekert houden ,
dat de Heeren Staten in 't gencrael en particulier
henluiden voorden aenflaenden jarevan i?o$ tijdelik
wel en vruchtbaerlik op'tftuk van de contribütien
Zullen refol veren , ten einde des te beteren fekerder
op 't gene ten meeden dienfte van de landen inden
felvenjareby der hand genomen fal werden, tijdelik
mag worden voorfien j wefende f na ons gevoelen) een
tijdelijke refolutie, niet min als een vruchtbarige ,
tot defer Landen dienft ten hooghften gerequireert:
en daerom hebben wy een goede , fpoedige en vruchtbarige refolutie op de verfochte confencenp fo hoogh
en foernftelijk, alsonseenigftnsmogelikis , bydefen
wel willen recorn mandeeren, en gelijk wy van onfe
goede refolutie , om met alle mogelijke middelen ,en
fonderonfen perfoon in eeniger manieren te verfchonen , wel konnen verfekeringe doen: foo willen wy
ook vaftelijk betrouwen, dat byu luiden van harent
wegen tot de verfochte ordinarïs en extraordinaris
confencen in de naefte vergaderinge getoont fal werden metter daed , dat defelveonfe goede meeninge tot
der Landen dienft , na het vermogen van de Landen
willen feconderen, en alfo van God den Heere Almachtig vorderen zegen , en ten laetiten een geluckige uitkomfte in de gemeene fake verwachten. Wy verflaen wel dat de verfochte confenten groot en befwaerlik zijn | maer als wel overdacht wert den hogen nood,
die de landen tot het dragen van alfulke befwaerniffe
is dringende, namentlijk der landen defenfie van uitterlijke ruine , en een barbarife tyrannie , daer toe den
gemeenen vyand jegenwoordig (fonderlingein Vrankrijk,en byconfequenrietot nadeel van defe Landen)
meer geweld van voJk , penningenen andere middelen verftrekt , alshy gedurende de Oorloge oit gedaen
heeft, en dat de occafie, byfonder in 't beleit van
Oorloge , moet waergenomen werden , fo verftaen
wy ten hooghften nodigh, dat fulkelaftentot verdedingevander Landen dienft en verfekeringe onverdroten moeten aengegaen en gedragen worden , daerom wy nochmaels de voorfchreven fpoedige goede

, en vruchtbare relolutie ren hooghfeeh sijn recommart«
derende.
£n alfo wy uit des Vyands proceduren klaerlik fpeüren , dat zijn voornemen mede is, fo op de havenen
inde Nederlanden , als in de naefte en bequaemfte
havenen en rivieren van Vrankrijk, hem ter Zee te
verfterken, waertegensook ten hooghften nodigh is
tijdelik voorfien te werden. So is onfeernftige begeerte ,dat in de voorfchreven eerfte aenftaende vergaderinge rijpelik mach werden gelet, niet alleen op de
veilinge van de zee , en de binnen wateren en ftromeri
van defe landen , voorden aenftaenden jare van 93.
maer ook jegens 't voorfz. voornemen des vyands %
om daer op medefo tijdelik en vruchtbaerlik te refolveren en voorfien , alsd'importamie van de fake, en
is vereifchendei
den dienft van de Landen
En hiermede, Edele, Erentfefte, Wij fe voor {lenige en Difcrete befondere goede Vrunden , zijt God
bevolen. Datum 's Gravenhage den 8. Decembei"
1591» ftilo novo. Onder ftont , u l goetwillige vrund>
en was ondertekent Maurick de Nassau. De
fuperfcriptie was , Den Edelen ,Erentveften , Wijfen,
Voorficnigen Dilcreten Heeren Staten van Utrecht,
of hare Gecommitteerde Raden, onfen befonderen
goeden Vrunden»

«Belycae bermaen b^ieben Beeft 3ön *&Xte\L ooö
aen De anbere Probintten ban 3ijn <0oubecnetnem
gefonijem
december i$ tot ^toaliolm oberleben €önin|
loöanCricbfèonina ban .gtoeDen/ acÈjtecla* aojan
t totfmunöuö eboren n"
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5!eotban
Contna ^igifmunDujaï aon> §£*££
DequaljjaberlofarögenbanDe Staten Deg pooifen nm Be«
KÜromna«StoeOen te bertrecaen en De Ccoone te fiogbetfc
aenbaerDen/ yen bi* ban ^toeDen toeiger ben bcm te
i
DulDigenDo
DCn orgemacötigpenbp albien fip felbe niet
pcrfonelificnQuame/einDeüfeftröGCbP ban De po*
len berlöf/ op belofte ban toeDer te aecren binrten fefee*
rentijt. €na!fo toert W binnen «groafjolm geöuï*
Digbt/onDerconDitien Dat bpfoube De religie onber*
aubert laten/ en De gefuiten af Daer öp fijnen baber
ingeboert/ toeDerom Doen bertrecaen: Docjö Doe öp
toeDerotn ban 't föëa geraeat i.ö / en Dat Igcrtog Ca*
rel ban ^uDermannien 3unen <Bom / en Daer na <©u*
(iabu0 3tjn ^oonacn De &roone ban ^toeöen ge*
racet 3Ön/fal in nabolgenDe boefeen bermaen gemaeat
toecDen»
D€n leften^rembrtëDefcs; iaet$ bertrofe <ü5?a*
be Care! ban iBanfbelt uit 35?uflel/ om met
Het Pleger bp Den J|ertoge ban pacma ioegerujt / na
©?an«rö& / tot öuipe ban De Eigeurg te treeften/ Den
<ï3?abeban3fuente0 en anDere grote peeren öebben
öembergefelfcöapt tottnDe^taD ban 3tanD?ecDie£
in ^enegou gelegen / aïtoaer fp öem Den aDieu gaben en toenfcljten fjcm goeDgeltia en boo?fpoeD/ en
bertrocaen fo toeDecom na 25?uffd: toat Jjp mét fijnen
Seger in ©^anbrija uitgereebt Heeft / fuilen top in 't
naerbolgenDeboeaeenigbeiljael ban maecucn. JSp
toillen bier meDe 9et<6oubernementban Den ^>ertO;
ge ban parma / en 't jaer i ? pz. en met eenen Dit 29
25oeBbefluften/aIleenua fommarieberbalen/DatDe W&«'*
vÖeDeputeerDebanDe p^obintien getoccfl gebbenDe E?1'"
ter©ergaDeringe ban De peeren ^taten *©enerael ®euew>
Der©ereenigDe j^eDerlanDfe p^obintien/ oofe ftaer ^Cfiröm
affcijeit in Defe maenD genomen Hebben /om te reifen ©,n0wL
bp ijare principalen / en Defelbe niet alleen reaenfefjap «'m ge»
ban fjet befoingne DefejS jaeriö te geben : maer ooa fe* **$ s
aere articulen boo?te D?agen/omDaeropterefolbe^ K
renenternaefierbergaDeringe (alj$ tegens? Den tien* gabetiw
Den^anuarp 1595. ftilo novo) jjare <0i?beputeerDe F^an
in competenten getale in Den Hage met bolaomen laft tméu»
en autïjo?ifatie te fehDen : aiss eeciï Dat De boo?fcfi?eben ren &c>
<25eDeputeerDe bunne principalen refpectibefbuDen"^
boo?D?agen / toa$ geDuurenDe De ©ergaberinge / foo Ï5<gjf '

in 't
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om fijne ïfêaj. baer ban te abberteeren/ om 3tjn fa*
enbanbe refoluttenen confeoten ban tijd Ben baerna te dirigeren.
fn'tinbzeug
ffiiottti'
Ben uer^ tot tijd derfoeftt / mitfgadecs* Bet aennemen ban öe ge*
ÜJtem ban gelijften op be remonfïrantie en berfoeft
hatenöe reparticipeerde laften ban bet <©orloge/en opte borde*
ber^tab
<©enebe/ aen de boorfegreben Staten <©e*
artSiicn repoincteninbebefcbjübinge begrepen toag bergan* neraelgebaen/ baer ban infgeüjr groot becbolgB om
bic fp belt/begrepen in bc acten en actitaten baer ban gegou*
ïjare öcn / alleg ftrecftenöe tot bo?deringe ban <©ode# eere/ gebaen too?de / en op jjBe-©routoe be Princeffe ban
<©?angien ernfleUjft gerecommanöeert toerde.
frïïat?'
toan
ögn
öicnft
Dan
öc
C*metm
faften
/
af
b?euft
deg
bp*
3£at ooft ben ujb ban ben dienft ban beperfonen
iicnbao; and£ /en conferbatie ban ben toel(tanb / pribllegien
in
ben
föabe ban ^tate gecommitteert / al0 ooft in be
te öra» <>n gerecgtiggeid ban ben Hanöe / rnitfgaderg ban al»
SCömïraiiteit/ gaeft fouben bomen te ceffecen. 3£at
gare fBa*
Ö°cöcbanb?unöfcbap
Ketoü"
jefteit
<£ngeland en/ co?refpondcntie
ben Coninft ban met
©^anftrijB
en beprobintien fouben toillen berbacgt3jjn op aïfulfte
te
refoï* l*
beren
bcguameengecjuaiificeerde perfoonen aijs fp fouben
andere nabure Handen.
ter nae*
toillen continueren of beranberen/ op bat bp geb?efc
gouden
mede boojdragenget
deboir'ttoelft
fier tier» felbe
©ergaderingen
fijne €rcellentie
en föaed bpde
ban ban dien de gemeene faften geen intereft mocgten feo*
gaberfn*
«e/ Den ^tate in ben lopenden jare geöaen toass / om met al* menteltjden/en alfobe Probintien ban Strecgt en
io.ga*
niinrij
leoccafiedc©eceenigde Probfntien meer en meer te I ^ber-fïffel fefeeren tpb niemant ban Barent toegen
bcrfefteren/endegfelfgbpanbenniet alleen afbreuft I in den ïSade ban &tate Badden gegad/fo toerden be*
ïjauöen
te boen/maer ooft in fgnboojnemen tegen ben (fconinft 1 felbe berfocgt 't felbe niet langer te toillen uitftellen/
(foi*7.) ban ©ranftrijft te beletten /oftenminftenalfo te retar* j maereenigegegualificeecde perfonentot i&aden ban
beren / bat fijne ifêajeflef t baer mebe gedient toag ge* j&*&* te beeftiefen / en aen be Staten <©enerael ober
toeejt/na bat De ordïnarf ö en ertraordinarte confenten ] « fenben / om ban be felbe commiflïe te ontfangen /
gadden mogen (treeften. <©an alfo ter oorfafte ban de tm W» alle fasen met beter eeniggeid en cojrefpon*
gedane en todgeluftteerploicten/ die <©od bendeere i dentiewocBteafgeganbelttoo?ben.
becleent ïjadde / nocg berfegeiben fcgulben toaren < ®an öelpen toorbe be p?obintie ban. ^eelanö
uttftaenbe/ endateenigefpjobintiengarecjuotein be itarfocBtBet particulier Coilegie ter SCmiraliteit tot
gedragen confenten niet geljeelgft gadden gefurneert / IBiöbelburgBrefiderende/ telatenformeerenopben
fouben bp bare principalen alle mogelgftenaerftiggeit boet ban be gemeene refoïutie bp be &robf ntien geno?
boen/ om ijare reftanten op te brengen/ op bat ger ere* /menengcarrefleertben ai 2Jp?fltë lySp./immersS
öpp20bifie/. ter tjjdt toe andere foude toerben geoj*
dyt ban ben Bianöe mocfit toecbengecoonferbeert.
^atfe ooft hare neerfttgljeib fouben boen bp gare donneert / ten aenfien ban be importantie ban defafte.
<3emerfet ooft be Staten <3enerael berigt toerben/
principalen tot conferbatie ban be eenigïjetb onber be
datter
noodelift boor be conferbatie bande neerfnge
Probintie/ öatfe aen be Kaben ban ^State/ fouben o*
berfenben pertinente tngefïelbe refteningen ban be entrafijfteinbefe&anben eenige beranbetringe tn be
confenten bpfjare €. ban jare tot jare geb?agen/om Hlöiie ban be Conbopen en Eicenten / fouben moeten
toecö te nemen belemiöberftanbenenacöterbenftenjef toerden gedaen/ toerden de fprobintien berf»cBt/ be
Blijde te refumeren en eentgi gun de fafte berfiaenbe /
bieb
eene
P;obintie
oberb'anbere
foubemogen
ne*
men/ baer uit grot? tnconbenf enten in toeftomenbe tij- te committeeren / en tegen b'aenfïaenbe ©ergaderin*
ben foube mogen bolgen /en ooft fonbeclinge openinge ge ber Staten <@enerael boiftomeljjft geautborifeert
tegebenban alleconfufien/ bic in benffaetban ben te fenden / op be boorfcöreben Softe met be paccaten
JLanbe en beleitber faften moebten «jn / om baer te* en Ordonnantie baer toe dienende te refumeren / re*
gen/ met gemetnen abböfe tijbeftjft te bootten en brefTeren/ en baer op fulfte plaecatenen o?bonnan^
tien te maften / geljjft boor ben meeficn bienfi/ en iw
o?b?e te (lellen.
©oo?t$ aengefien bat be confenten ban be contnbu* fijt ban belanden foube bebonben tooiden te behoren/ en meer anber^ de fafte beroerenbe.
tfenfoo?binari(Sal0 ertraorbinarijf/ tot becballtnge
ban be lafien der <®o?lop te Eanbe / mttfgaberss ban
SItem om 't groot ber loop datter té in 't fluft ban be
be Conbopenen Hicentente toatecrefpectibe toaren IBunte/
en be rjjfinge ban ben gelbe te remebieeren/
srpirerenbe / datfe ernflige inflantienfouben boen bp en baer op alfulftefcBerpe placcaten en orbonnantien
Ijare p?incipalen/bat faaer €. be o?binanö en ertrao?* te maften al$f ten bienfi en oorbaer ban ben lande/
binart^ confenten bpwen fïabe ban/^tate in fjare noobigö bebonben fouben toerben /met babeipfte afp?opofitiebooj ben toeèomenbenjare perfocfit/fouben flellinge ban alle^agemunterpe/ enflraffeoberbe
gelieben aen te nemen en^confenter/n/ ten regarbe felbe / en bat in alleief een eenparigen boet op 't ifêun*
geflelt foube mogen toerben / en toat dtejf boojder
ban be toicDtige rebenen uVö^frtöe pjopofitte ber* ten
aenftleeft.
Öaelt.
<&at boort^ de gedeputeerde aen Bare principalen
<®&t be p?obintien ban <0elberlanb en <©ber-ff(Tel
ernfïelöftbermaent en berfocöt fouben too?ben /aen* bertonen fouden / Boe feer de Staten <0enerael dage»
gefien boo? <©obe$f genabe be felbe p?obintien boo? be bjr gefollicfteert en gemaent toorden om betalinge
mibbelen ban Bare bonbgenoten /nutn beteren fïate ban oude fcBulden / die nocg feer bele en menigpul*
geb?ocBt toaren / batfe boo?taen beter totte ïaflen ban bigBrefleren/ en bat ben bierben penningBban be
Oorloge benoorden te contribueren / batfe Ijen baer 25?anbfcBatten ban be platte lanben in be guartieren
in fuljc toilben effectueren en guöten / geljjft fip be an* ban 25rabanb/ <0elberlanb / ©laenberen/©?ie|Tanb/
öere p?obinticn geöaen toerben/ op bat befelbeBare <©ber-§ffel en Ommelanben en anbere geconfen*
bondgenoten bien acngaenbe ban be felbe mochten teert/ om be berfegeiben crebiteuren te geben eenigft
rebelijft contentement/ geenfinjS ftonbe (treeften /be
Beüben reben ban contentement.
©an geiijfte fouben be Probintten ban atrecDt en boorfcB?eben p?obintien teberfoeften/ dat per €*
©?ieflant ern(tel(jft bermaent en berfocBt too?ben/ in piaetfeban 'tboorf3 bierbe part baer toe gelieben
ïjaecluiöen te toillen conformeren mette ^robintien te accorbeeren benboo?f3.gegeelen 2&randfr§at/ op
ban foliant en ^elant in be ertraorbinacijïconfen* dat baer mede de boorf3. oude fcBulden fucceffibe be*
tenban'tlopenöeiaer 1591. Uz bp be felbe begroot
b'fngefetene ban ben lande ban alle
cnaengenomen toaren ter fomme ban elfmael bon* taelttoordende/
beftoaerniflTe en beftommeringe in de neutrale en na*
bert buffent gulben / op conbitien (o berre d'anbre buir landen beb2ijt/ en de ©ereenigde ^obintien bp
Baer credit mocBten blijben.
3p?obf ntien ban gelijften beöen.
^at be boo?fcö?eben <©ebcputeeröen ooft aen be
SClfo be gedeputeerde ban de probintien ban 45el*
Probintien ernftelijft fouben recommanbeeren/ bat berlanb/ beland en ©riefïand/berftlaert gadden/ dat
bc
metten eeeften faborable refoïutie mocöte toerben ge* gare principalen noclj niet Badben gerefolbeert op ttn
nomen opte propofitie ban ben ^eece 25u5anbal %nv remonfïrantie obergegeben/ ban toegen be uitgetoe*
bafT'ideurdeisfConinr ban©2anftcöft/ inde ©erga* ftsne Staten ban be J&mfz Omlanden tujfcBen
beringe der peeren Staten «öenerael gedaen f die d'€emfe en glautoer^ / en dat de remon(tranten
bacromdagelurgcoteinftantietoatf boende/ten einde bageliir met groot berbolgö deden
aengouden /
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ren einbe öact op fabojabe Itït bp be Staten «tëencrael «Êngelfe föcrfie / acliterbolge nbe fiet trattóef met Nb
rejflQajefteit gemaefet te betalen / en met langer te
fouöc tooien gebtfponeert. &oo ruerDen öic boe?; bllapere
n.
ftffêeben p?obmtten ban «fceiberlanb / Eclanö en
Jtefïanö bcr foclj t en bermacne / De boo?fcrj?eben re*
©oojto1 bat be fBjjcbin
geliebm
gfricttb
monjtrantfebanljaer<£b. öpropfeobergefonben aen mitteerbe in ccmpetcnrcn ttcn
getale tenen fiare
be aentfren
te
bergabe
ringe
ober
te
fenben/
om
op
tcortue
bonbe
'm nanb tegeeramineert
nemen / en been rebenen
baer ftebbenbe/
tn aengetogen/
rnpelpcR
obertoogen
baer <©o?loge en beleibinge banbe falie binnen bc Bcree;
op alfulfee refolutte te nemen en tn te fenben / gelp be nigbe lanben / oor ban &?anarijR / €ngeianb en na*
fetbe boo; be conferbatle ban eir anbers? geretjjtig' buur lanben p?c«fe ten boo?f«j?cben bage te rompa*
Rebenen pjimiegien en ben meeften bienfle ban ben reren/ met boi&omen latf en autno?ttett/fo op be boo?»
lanbe bebinben fuilen te betjojem
fefpeben pcinrten en anbere boo?ballenbefaI«cn/ ben
Ban gelnften bat be boojfc&eben «ftebcputeerbe roelftanben cönferbatte ban belanfccn/ eenfament*
ftare p?in«palen fouben boo^agen be öemonfïran > lnn be p?ibtlcgicn en gerecfjtioueit ban bten te me gen
tien tn be ©ergabertnge ban be Staten «Beneracl/ refoiberen/ gelyn bebonben fcuben &o?fren te llci;ó*
fobpmonbeatëfcfmfteuj&gebaen bp ben «ffurateur ren.
3©P toillen rjfer nu toat rullenen be peeren gun
Dan 5pn ^incelpbe «Êjcceltentte jjoog* mem. en be
3@?igebo?en <©?aben 3©ti!cm en gian ban iSaffau ten berBereentgböe^obintien laten beiibercren cp
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Vervolg van de Nederlandïe Oorlogen 5 Beroerten, Borgerlijke oneenigheden , gefchiet by tijden van Grave Gieter Ernjl van
Manfveld als Gouverneur Generael by provifie van de Nederlanden,
onder 't gebied van den Conink van Spangien : En den Prince Mauritius&c.
3
En de Grave Willem Lodemjk van Naflau Gouverneurs van de Vereenigde Nedeilanden.
I\ort beorijp en inhoud,
Eclaratie en Verklarmge van den Henoge van Meyne uitgegeven , daer by hy tegen
den iyden Februari] beroept alle deCatholijke Princen van Vrankrijk , tot verkiefinge vaneen Catholijken Conink van Vrankrijk. De Paus fent den Cardinael van P!acence en een nieuw Leger in Vrankrijk. Nieuwe ordre die den Conink van Spanjen
aen den Hertog van Paf ma Tent om met een Léger na Vrankrijk te trecken , om de verkiefinge te aflii teren : dan al (o hy overleden was , is fulks daer na door Grave Care) van
Manfvelt gedaen, 'De Conink van Spangien fent den Hertog van Feria na Parijs, cm
de verkiefinge van een nieuwen Conink in Vrankrijk te helpen bevorderen , na des Coninks van Spangiens fin. Inftruetie daer mede den Hertoge van Feria verfien was. Van den tocht vanden Giave Carel
van Manfvelt na Vrankrijk. De Hertogh van Feria , AmbalTadeur des Coninks van Spangien , komt in- 't
Leger van den Grave van Manfvelt , en vertrekt voorts na Parijs. Mifnoegen van den Hertoge van Meyne, die de Kroone van Vrankijk voor fich felfs begeerde, wefendehemleetdat hy in de fake foveide
getreden was. De Oude Grave van Manfveld breekt het quartier en de Sauvegarde. Placaet by de Saten Generael doen publiceeren tegen de Placaren en bevelen van Grave Pieter Ernft van Manfveld uitgegeven. Tocht van Grave Philips van NafTauwin't Land van Lut2enborgh.
Aenflagh op St.Vyt tevergeefs. Grave Philips van Nafïauw fchrijven uit het Cafteel Javancij in Lutzenborg, acnden Advocaet
van Holland , den Heere van Oldenbarneveld. Gravè Philips komt wederom uit Lutzenborg. Brond tot
Ceulen. Refolutievan
de StatenHennk
van Hotiand
't vertoog
van Me- Vrouwe
Princefle
van Henrii
Orang'en,
beroerende
den Prince Frederik
haren opSone.
W:e Gouverneur
van de dePrince
Frederik
vatf
NaflTau is geweeft om hem op te voeden. De Staten van Hóffland maken hém Colonel van twintig V mdelen te Voet onder een Luitenant van 'dees Landen. Sijn P receptor. Sijn Edele Pagien. Sijn • eerlte r d elman. Ocl:roy en Privilegie den Edelen van Holland by de Heeren Staten van Hoiland , Staets-gewij'e vergadert zijnde , vergunt en gegeven. De Staten van Holland refolveren om Geertruidenberge te belegeren»
D« verkiefinge van eenen nieuwen Conink in Vrankrijk werd feer harde gedreven. Grave Carel van Manfveld belegert Noyon in Picardi je. Apio Conti, Generael van des Paus fecours in Vrankrijk , weiddoodgeiteeken. Daer word op Noyon geftormt. Noyon werd overgegeven. De Hertoge van Meyne trekt na
Parijs by de vergaderinge. Veiklaringe desConinx van Vrankrijk tegen de beroepinge van dt V ergaderii ^e
binnen Parijs , by den Hertog van Meyne gedaen, om eenen anderen Conink te kiefen. Oratie van den
Hertog van Feria gedaen uit name des Koninx van SpangignTin de vergaderinge der drie Staten van V rai.k •
rijk, beroerende de verkiefinge eens Alder.Chriftelijklten Coninks. Brief des Coninks van Spangien aen
de vergaderinge der Staten binnen Parijs. Oratie van Nicolaes de Pellêve , Cardinael van Sr. Praxede,
Eertsbiflchop van Rheims , in beantwoordinge van de Hertoge van Feria. Daer \#ert feer fttrk aengehouden , doch te vergeefs , om het Concilie van Trenten in te voeren, Vergaderinge tot Surene , daer geconfereert werde om de twiften ter neder te leggen. De BiiTchop van Lyóns protefteèrr hier tegens. Des
EertsbilTchops van Bourges replijke. d'Eerts'biiïchop' van Lypns vervloekt deKettei yen j en feit dat men
voor alle faken de Catholijke Religie moet verfekeren. Dë Eertz-BiiTcföo|>-van Bourges wederleyd de redenen des BilTchops van Lyons. Daer wert feer acngehöuden öm eenandet Conink te kiefen. Den Conink van Vrankrijk wort geraden de Catholijke Religie atn te hemen. Placc'aet aenjgaende de Soldaten die
verlopen van d'eene Compagnie ind'anderc. Belegeringe van Geertruidenberg door Prince Maurits van
Naffau. Het Fort van Steelhoven by de Vyand 'fterk befét , verhindert zijn Excell. in defe belegeringe.
Neerfti^heit van de Prince Mauritius van Naflau. Het fort van Steelhoven buiten Geertruidenberg aen fijn
Excell. overgegeven. Hoog water voor Geertruidenberg , en uitval uit de Stad. Die van Geertruidenberg
fenden twee Perfoonen uyt na s'Hertogen-bbfch. Jüfrrou Louyfe Juliaha van-NaiTau komt in 't Leger voor
Geertruidenberg by fijn Excell. Brant in 't Leger voor Geèttruideriberge. .Oorlogfe practijken. Uitval uit
de Stad. De Heere van Mafieres> Gouverneur van Geertruidenberg, blijft dood. Schrijven van den groten
Threforier van Engeland aen den Heere Caron. Extract uit een Brief van dê'Eïéere Caron. Inhout van feker Briefken uit Geertruidenberg gefchreven aen zijn Exc. dooreen onbekende. Sijn Excell, doet die van
Geertruidenberg fommeren , en hare antwoorde. Grote ftorm en l«oog water. Manfvelt fent een Convoy
na Antwerpen om eenige behoeften te halen. De Ritmeefter Marcelis Bax en zijne ruiterije (laen de ruiters
van den Marquis van Varambon in de vlucht , en krijgen goeden buit. Schermutfel tuflehen Hohenlo en de
Spaenfe, Hohenlo gequetfr. Sijn Exc. neemt het Ravelijn die van de Stad af, in 't aenfien van den vyand.De
ftad van Geertruidenberg wert fijn Excell. overgegeven. Het fecours van Antwerpen komt in 't leger van
Graef Pieter Ernft van.Mansvelt , als de Stad overgink. De Grave van Manfvelt komt voor 't Fort van
Creveceur. Mffivevan jr. Floris van Brederode, Heere van Cloetingen , aen zijn Exc. Sijn Exc. Mauritius komt te Creveceur. Schermutfinge tuflehen beide de Legers. De Grave van Manfvelt breekt op.
Vi&ualieert 's Hertogenbofch , en fent volk na Vriefland. Tocht van den Grave van Solms in Vlaenderen»
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Paltfgravê Frederik trout een Dochter van de Prince van Orangien. Brief van Mr. van Schwarts aen de Heere
van Oldenbarnevelt. Oneenigheit tuflclten Graef Willem van Naflau en Carel Roorda. Miflïve van Carel
Roorda aen Mr. Eco Isbrandi , Secretaris van de Heeren Staten van Vriefland. Graef Willem hout den Brief
van Roorda , en opentfe. De Gedeputeerden van Haflelt geven een Requefteover aen de Volmachten van
Vriefland. Graef Willem komt tot Leeuwaerden en voorde Staten van Vriefland ; en klaegt over Roorda»
Antwoorde van Roorda op de aentekeninge op zijnen Brief gedaen. Graef Willem Lodewijk van Naflau
trekt na Bellingh wolder-zijl daer hy fich befchanft. Graef Herman van den Berge komt om de befchanfinge te
beletten. Verdugo valt in Vriefland om Graef Willem te diverteren. Graef Willem fchrijft aen de Gedeputeerde van Vriefland. Convoy by de Vriefen geflagen. Graef Willem verfekert Vriefland voor invallen des
vyandts met het leggen van vier nieuwe fchanfen. Coeverden wert van alle provifie voorden. De Hertog Er>
neftus van Ooftenrijk , des Keifers Broeder , wert voorgeflagen tot Conink van Vrankrijk , mits trouwende
d'Infante van Spangien ; die wert afgeflagen. De Hertog van Guife wert op de felve conditie voorgeflagen.
Guife wort geraden dat hy fijn Oom foude van kant helpen , dan wil daer niet toe verftaen. De Conink Henrik
van Vrankrijk laet hem onderwij fen in de Leere der Roomfe Religie. Miflïve van de Heere Caron , van 't gene de Coninginne van Engeland hem gcfeid hadde , wat zy van meeninge was te doen , nopende de converfie
des Coninks van Vrankrijk. Refolutie genomen by de Staten van Holland , nopende de converfie van de Conink van Vrankrijk. Ceremoniën gehouden tot S*. Denijs , op de veranderinge des Coninks van Vrankrijk tot
de Roomfe Catholijke Religie. De Conink biegt hem , hoort Mifle en Predicatie. Miflïve des Coninks van
Vrankrijk aen de Kamer van Juflitie van 't Parlement te Chalons in Champangie opgericht, nopende fijne veranderinge van Religie. De Priefters, Monicken, en Predikers predicken feer heftig tegen de Conink,en feggen
dat zijne bekeringe maer huichelerye is , om de Catholijke te bedriegen , en in 't net te brengen. Articulen van
de Generale Treves in Vrankrijk. De Konink van Vrankrijk fchrijft aen de Paus. Pierre de Barrière, den Conink van Vrankrijk voorgenomen hebbende te vermoorden , wort geexecuteert. De Hertog van Nevcrs trekt
na Romen by den Paus. De gróte verdemoediginge des Hertogen van Nevers , biddende den Paus om abfolutie voor den Conink van Vrankrijk. De Paus weigert den Conink te abfolveren. De Conink van Vrankrijk laet
een declaratie van zijnen goeden wille uitgaen. De Heere la Pree, Agent van de Heeren Staten Generael in
Vrankrijk by den Conink, overleden. Levinus Caluart wort in Vrankrijk by den Conink gefonden. Grave Carel van Manfvelt neemt het Cafteel van Himbercourt in , en daer na Sr. Valery. De Spaenfe onder Grave Carel
van Man fveltmuti neren, en nemen Sr. Pol in Artoysin. De gemutineerde nemen Pont in. De Konink van
Schotland fent William Stuart als zijn Ambafladeur aen de Staten Generael. Antwoordeen affcheit by de Heeren Staten Generael gegeven aen de Heere Wilüam Stuart , Ambafladeur van den Conink van Schotland. Aecoort by de Heeren Staten Generael gemaekt , nopende de particuliere pretenfien van den Heere Willem Stuart,Ambafladeur van den Conink van Schotland. Den Raedsheere Bodley neemt fijn affcheit, en vertrekt
wederom na Engeland. Grote fterfteen peft in Engeland, en byfondertot Londen. Die van Nuis doen haer garnjfqen vertrecken. Muyterye van 's vyands garnifoen binnen Rhijnbérk. Begin van muiterije van der Staten
Krijgsvolk, dan wert voorfichtelijken geflilt en voorkomen. Nederlage van eenige Staten ruiters. Gelcgentheit van d'Oorlogein Vriefland. Grave Willem verovert deplaetfen, die Verdugo ontrent Coevorden ingenomen en befet hadde. Jooft Mattheufz. Ingenieur , word doodgefchoten. Wedde ingenomen by Grave Willem»
clesgelijken Slochteren. Graef Willem begint het Fort op de Bourtange te bouwen. Verdugo krijgt verfe hulpe
en aflïftentie. Oetmarfum by Grave Frederik van den Berge ingenomen. Miflïve van Graef Willem van Naflau
aen den Ridder Francois Veer. Miflïve van den Rade van Stare aen Ridder Veer. Miflïve van den Ridder Francois Veer aen den Heere van Oldenbarnevelt. Verdugo en Grave Frederik komen voor Auwerder-Zijl,'t welk
fy ftormenderhant innemen. Verdugo en Grave Frederik trecken na Slochteren, 't welk iy by accoort innemen.
Verdugo neemt Wintfchoten in. Verdugo komt voor Wedde , 't welk ook flormender hand ingenomen wert,
Verdugo doet een proeve op de Bourtange ; dan trekt datelik wederom af. Verdugo komt Graef Willem verfoeken daerhy lag menende hem te flaen , dan konde weinig uitrechten. Hopman Meyrink bJijft dood. Coevorden wort gefpijft. Verdugo neemt eenige plaetfen ontrent Coeverden in , enblockeert het felve. Verloop
van Verdugoos foldaten. Graef Willem fcheit het Leger. Grave van Hohenlo doet een reife na Duitfland.
Moetwilligheid van eenige der Staten ruiteren. De BifTchop van Paderborn doet klagen over der Staten ruiteren. Sijn Lxc. fchrijft aen den BifTchop van Paderborn. De Conink van Vrankrijk fendt den Heere van Morlans aen de Coninginne van Engeland en aen de Staten Generael in Ambaflaetfchap. Brief van den Conink
Henrik van Vrankrijk aen fijnen Ambafladeur den Heere van Buzanval. Brief van den Conink van Vrankrijk
aen de Heeren Staten Generael. Propofitie van de Heere van Morlans , Ambafladeur van den Conink van
Vrankrijk , aen de Heeren Staten Generael. Antwoorde by de Heeren Staten aen de Heere van Morlans gegeven. Geruchten van de komftevan den Ertz-Hertoge Erneftus. Brief van de Heere Staten Generael aen de
Coninginne van Engeland. Schrijven van Levin Caluart aen de Heere van Oldenbarnevelt , hem waerfchouwende voor OttQ Hartius. Verhael van de gelegentheit en ftaet der Religie binnen Utrecht. De Magiftratea
van Utrecht fenden tot Amfterdam , om Jacobum Arminium voor een tijt te leen te hebben ; 't welk haer afgeflagen wert. Johannes Uitenbogaert komt tot Utrecht , daer na ook Henricus Corputius en Libertus Fraxinus , en haerluider befoigne. Gerardus Blokhoven Predicant tot Utrecht onderteikent de 37. Articulen van
de Nederlandfe Confeflïe onder fekerRenverfael, dat men hem gaf. Brief van Jr. Dirk Canter aen den Heere van Oldenbarnevelt. Die van de voorfz. Gereformeerde Religie binnen Utrecht klagen aen 't Synode van
Zuid-Holland , dat men hen van hare Predikanten heeft gerooft ; Dat men oock hare Ouderlingen en Diaconen afgefet hadde ; Klagen over de Predicanten alfdoe daer dienende, over verfcheiden hare handelingen.
Verklaren egeene geeftelijke gemeenfehap met de felve te kunnen houden. Klagen geen verhoor noch remedien by hare O verheid met fupplicatien te konnen verkrijgen. Verfoeken aen het Synode raed en ad vijs , om tot
wettig gehoor , of met eenig fchriftelik accoort geholpen te mogen worden. Wat die van 't Synodiv van Zuit-
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Holland voor die vande gereformeerde Religie t'Utrecht doen.Remonftrantie vande gedeputeerde des Syriodt
van Zuid-Holland aen mijn Heeren vanden Rade van State,aengaende de fake van Utrecht. De Magiftraet van
Utrecht ontbieden D.Fr.Junium Prcfeffor tot Leiden. Accoort tuiTchen de gedeputeerde vandeMagiftraet der
ftad Utrecht ter een re, en de fupplicerende gemeente aldaer teranderer zijde» befloten,en by den gehelen Rade
der voorfz. Stad geapprobeert. Johan Ambrofius, Predicant tot Amfterdam, komt tot Utrecht voor een tijd te

leren, 't Avontmael wort t'Utrecht weder gehoudeft. Articulen , waerop den Raed der Had Utrecht depublijke bedieninge der Franfe Kerke toelaten, Joannes Urfinus , Predikant tot Heidelberg , weit tot Utrecht beroepen. Brief na Frankendael gefchreven by D, Francifcum Junium aen D. Johannes Urfinus. Nieuwe twiften in
de faken van Religie tot Utrecht. Helmich Adriaenfz. Kofter van S*. Geertruiden Kerke berifpt de Predicant Blokhoven , fo hy van de predikltoel komt. Befchuldiginge by Johannes Gerobulus, en Henricus Cefarius tegen Blokhoven overgegeven. Antwoord van Blokhoven op de befchuldinge van fijne Mede- Dienaers.
De Predicanten verfoeken dat men het Avontmael binnen Utrecht foude houden. Brief van de Predikanten
van Utrecht aen de Heere van Oldenbarnevelt. Antwoord van Blokhoven tot breder verklaringe van zijn gevoelen opde'voorfz. poinéten. Raed en advijs by D. Francifcus Junius den Schout , Burger meeiters en Schepenen van Utrecht overgelevert. Wat na 't vertrek van DJunius voorts tuffchen Blokhoven en d'andere Predicanten isgehandelt. De Predicanten verfoenen haer met Blokhoven , en Blokhoven met Helmich Adriaenfz.
Articulen by Gerardus Blokhoven overgegeven , en by hem aengenomen in 't Schouten Camerken ter prefentie van de Heeren Niclaes van Zuilen Schout , de Burgemeefteren Jr. Gerrit van Renes van der Aa, en Dirk de
Goyer , en den eerfamen Herman de Wilt in Novemb, 1 594. Acte van afkondinge van de Predikftoel. Einde van den twilt in de Kerke t'Utrecht. 44. verfcheiden fo notulen,aentekeningen als refolutien uit de dagelijkfe
boeken der ftad Utrecht beroerende de faken der Religie. Daer worden drie brieven geintercipieert van den
Canceiier van Gelderland binnen Remunde van des Coninks van Spangiens wegen aldaer refiderende, daervaa
copyen gefonden werden aen de Cievife , Gulikfe, en Bergfe Raden, de welke de Originele verfoeken, die getoont werden aen hare gecommitteerde, en de hand wert geverifieert. De Staten krijgen advertentie dat de
vyandeen treffelijke legatie na Denemarken haddegefonden. De Staten van Holland refolveren om in de generaliteit aen te houden dat van wegen defe Landen ook ftatige legatie na Denemarken foude werden gek»nden..
Hertog Henrik van Brunfwijk fent een gefant en CommifTans aen de Staten van Holland , verfoekende inruiminge van "Woerden , en andere goederen , by Hertog Erich van Brunfwijk achtergelaten. Vrouwe Catharina
van Brunfwijk, foly haer noemde, wed. wijlen Sr. Andrea Doria, oppofeert hier tegen. Acte van de Heeren
Staten van Holland , waer by zijn Vorft. Gen : van Brunfwijk geconfenteert wort hantlichtinge van de goederen van Woerden en Liefvidt onder cautie. Waer uit de pantfehap van Woerden , by de Conink van Spangien
aen Hertog Erich van Brunswijk gedaen,gefproten is.Copy fonder tijtel van brieven vande pantfehap van Woerden. Hertog Erich van Brunswijk heeft by giftegemaekt aen fijn vermeinde natuerlijke kinderen de Pant-heerlijkheid en goederen van Woerden, Baronnye van Liesvele &c,CommiffarifTen by de Staten van Hollant,om de
Gecommitteerde van den Hertog van Brunswijk te horen, en de bewijfen te vifiteren. Acte van de Staten,waer
door de Graef van Hohenlo geftelt wort in de pofTe/fie van de voorn, goederen. Miflïve vande Staten van HoU
lant aende wede.van Johan Andrea Doria. Sommaris inhout vande relatiegeinfereert inde voorfz Acte. Vertoog
aende Heeren Staten van Hollant gedaen by Jonkvrou Emilia,Gravinne van NaiTau-Saxen, fijn Exc. volle fufter.
Wat hier op gedaen en gerefolveert is. De borgeren van Lyon nemen de wapenen aen tegen den Hertog van
Nemours haren Gouvetneur,die fy gevangen fetten met meer andere.Briefvan Alonfe Corfe aendeConïnk van
Vrankrijk. Remonltrantie en verïbek van die van de Religie in Vrankrijk aen den Konink. Propofitie van myn
Heer va Buzanval aende Heeren Staten Generael. De Staten Generael lenen den Konink van Vrankryk $oooq
pont bufcruit. Groten brand tot Elburg.Graef Philips van Nailau heeft een vergeeffe aenflag opte ftad van Liraborg, Prince Mauritius aenflag op Brugge te vergeefs. Mansvelts aenflag op Zeeland. Die van de ftad van Geneven fenden een Gefant aende Heeren Staten Generael.De H.ere Levinus Caluart komt uit Vrankryk inden
Hage.Brief vanden Koning van Vrankryk aen de Heeren Staten Generael. Brief van den Konink van Vrankrijk
aen Prince Mauritius van Na Ifau. Rapport by de Heere Levinus Caluart aen de Heeren Staten Generael fchriftelijk overgelevert den y Dec. 1593. Propofitie van den Heere van Buzanval aen de Staten Generael. Brief
van de Heeren Staten Generael aen den Konink van Vrankrijk. Brief vande Heere van Frefnes aende Heere Caluart. De Heere van Vitry verlaet de Ligue, en begeeft hem aen de fyne des Koninks van Vrankrijk : defgeJyx
doen ook die van de ftad Meaux. Verklaringe vande ftad Meaux aen mijn Heeren den Provooft der Cooplieden,
Schepenen en Borgeren der ftad van Parijs. De Heere van Vitry laet een verklaringe uitgaen van de oorfake,
waerom hy flch aende fyde vanden Konink heeft begeven. Wat de Konink van Vrankrijk die van Meaux belooft.'
Brief van Antoni deSailly, Agent vande Heeren Staten Generael binnen Calis. Lantdag in Gelderland gehouden in Dec. 1 595 . en wat daer gehandelt wert. Placcaet by de Heeren Staten van Utrecht uitgegeven tot lafte
der eener, die ongefoncieerde procefTen aenvangen.Wat by Henrik Antonifz. WifTels,en fijn Compagnie, voorgeftelt en verfochr. werdc, om Comptoir van WifTel op te ftellen. Remonltrantie by Henrik Antonifz.Wiflêfe
en Compagnie aende Heeren Staten Generael geprefenteert.Project of fommier begrijp van fommige artyklea,
om Comptoir vanWiflel over al inde Vereenigde Nederlanden op te rechten. Brieven vanden Konink van Spanjen aen Don G ^illaume de St. Clement, fijn AmbafTadeur by den Keyfer. Andere brieven des Koninxvan SpanAmbafTadeur. Noch eenen anderen brief vanden voorfz Konink aen den ielven. Gein-'
aen fyn voornoemde
jen
brief uit Oldenzeel aen Grave Herman van den Berge. De Generale Staten bewilligen tot fubfïdic
tercipieerde
van den Konink van Vrankryk 200000 gulden, te betalen 50000 guld. ter maend, vier maenden gedurende.
Tyefteling, O ver (te Luitenant van den Hertog Frans van Louwenburg , gevangen , en fijn volk verftroyt. De
Grave van Oldenburg weigert de Spaenfe den pas. Den Brandaris Toren opter Schelling ftort neder. Grooten
ilorm» doende vreeflijkefchade aen menfehen, fchepen, en koopwaren. Hoog Water tot Hoorn,
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2Cèr beboobtbanben Carbinaeïban 25oi?r^ t Coninkrijk in re nemen of verftroyen , niet tegenftaenBon/ We flcö felf Den rfjtcl ban €arel be X.Co- de.'da
glijkeen rechtveerdige droevig
wapenenbewee
ninn ban ©?annr jja Sabbe toegeeigent/ gelijn gemoettwyde uyteen
aengenomen
hebben , of veel meer
door grote nootfakelifkheid daer toe gedrongen zijn getop in't
x8 enbe anbere25oenen
foo
nebben
&tgeut$ goeb f)ebbenber§aelt/
gebonbeu bat bc weeft, fo dat die faek niemant geiraputcertof geweten
^ertog ban jBepne ben tijtel fotibe geD?utnen ban %uU mach worden , dan d'Autheurs en oorfakers vande aldertenant banben^taet en ïicoon ban ©;an«rijK/ en onber vilainigfte, öngetroufte, en verderffelixfte raeddieoit
feien tijtel fjabbe en be&ielrijjp lange rp fjet opperfie ge* Prince is gegeven , en de dood vanden Conink die bygeirieb/ enregeerbeaile fanen: al# nu be Sigeurg goeb komen is door een flag uit den hemel en door de hand van
botsten öatfefouben p?oceberentotbernie|ïnge banee- een menfeh alleen , ionder hulpe en weten van degenen
nen anberen Catf)o!pen Comnn: alfo fp fufiineerbett die meer dan oorfake hadden o'm ha 'sConinx dood te
bat ben Contnft ^enrm ban bourbon (Wc $n geen anbe* f wenfehen. Wy hebben noch tot een getüigenifle dat onte
re tijtel gaben ban f&ince ban 25eacn ) ban 't rerfjt ban voornemen en begeren anders niet is geweeft dan de ftan t
crffcmfretotte&roneberballen tóa.ö/ boojbien fjp ban van 't Coninkrijk t'onderhouden ch te volgen de wetten
ben pau£ al^ netter toa$ gebannen. M\& fp nu U(s fane van 't Coninkrijk, daer mede wy mijnen Heereden Cardinael van Bourbon , denaefte en eerfte Prince van 's Comet ben#au0 en ben Öoninnban ^pangieninberaet
ninx bloed, voor Konink fouden bekenten aengenomen
nabben
boen
ne'men/
enbatbiebeibe
öitboo?ben
no?t*
nebben
j dewelke fulx byden Conink, noch in bleven
fïen toeg fjielbcn / om ben Coninn Henrin alle macïjt en
zijnde
fcope te benemen om immermeer totte &roon te nomen/
, was verklaert, 't welke ook met des Koninx brieven inallen Parlementen wort bewefen , en in die qualifo fteeft be hertog ban jfêepne/ onber ben boojfs. tijtel
ban üuitenanr <tf5enerael ban be <§taet en i&roonban teit verklaert wbrt fijnen navolger , indien de Konink
quam te fterveu fonder mannelijke byr , of gedachte na te
3&annrij&/binnen
$arjj0/in
't
laefie
ban
be
maenb
delaten:
daer mede de Rohinkohs verbonden hadde hem
cember uügcgcben be na bolgenbe declaratie/ en opten
f* bag^fian. 1595. op be Boenen ban beflrateu ban $a defe eere, alle onderdanigheid, getroüwigheid, en diénfte
rjjtf öoen berftoribigen met trompetten/ en b00?t£ OP ben I te béwijfen,fb wy ook wel voorgenomen hadden te doeri
if ber feiber Ufêaenb tot Cïjanetf gefonben aen be indient God belieft hadde hem te verloflen uit de gevangeineen / gelaten/officier^/ en principale CatBoljjne genifTe daerin hy wasien indien dé Conink vah Navarre ,
peeren/ fo toel in ben föabe besef Coninr feenrin ben I V. dewelke vahden Cardinael van Bourbon alleen de eere
ban a&annrrju en i^abarre/ anbere alfc^e boojfó ^e- mochte verwachtende Catholijken daer toefelfs verbonden hadde, mits den Cardinael van Bourbon felfs bekentlaratie en bernlartnge toatf luibenbe al# bolgt :

hende voor fijnen Konink , en verwachtende een tijd dat
de Cardinael geftorven hadde,en berh hadde laten onder/""*ArIe van Löreyne Hertog vah Meyne L'. Geherael
^vande ftant en Kroüe van Vrarikrijk,faluit:aen allen de wijfen en verfoeneh met de H. Kerke, fo foude hy bevongenen die prefent zijn, en noch komen fnllen,de eeuwige den hebben dat de Catholijken eend rachtelik waren gefloten om hem de felve onderdanigheid en getroüwigondeihoudeniffe vande Religie die niet gefchent mag
heid,na den dood vanden Cardinael fijnen Oom,te bewij{*" worden: de Godvruchtigheid van dit Coninkrijk is de fen,
maer volherdcnde in fijn dolinge,fo waftohsnietgeiSgege/ oor&ke geweeft die 't felve Coninkrijk boven alle andere oorlóft fulks te doen als wy als Catholijken wilden blij veft
«n/baec Coninkrijken inde Chriftenheid fo lange tijd heeft geonder de onderdanigheid vande H.Catholijke Apoftolijwn
L«' daen fl°reren > en on^e Coningen heeft gedaen verderen,
jen &?n
met de naem vande Alder-Chriftelijkfte en eerfte kinde- ke en Roomfe Kerke , dewelke Kerke hem hadde ge-ex«uarp
ren van de H.Kerk,hebberide d'eene om fuiken gloriofen communiceert, inden 6an gedaen, en benomen 't recht ,
JCCOfpt
tytule
te verkrijgen »en fijne nakomelingen na te laten,ge- dat hy tot de Krone foude meenen te hebben, behalvera
allebe
dat wy fulx doende foude ingebroken eri gevioleeet hebCatïjao varen over zee , en getrocken in de uitrerfte einden vande
ben defe oude coftume,die fo lange tijd inde fucceffie van
wereld met groot geweld van wapenen* om d'ongelovige
Koningen, zedert de Konink Louys, tot noch toe
vele
(o
l&tncm oorloge aen te doen, anderen raenigmael bevochten heb©janft' bende den genen die nieuwe fecten en dolingen hebben fo heiliglijk onderhouden is geweeft. Daer by datmèn ge*
ne Prince tot de Koninklijke Kroon fal bekennen of aeh;ptoi willen invoeren tegens'c geloot van hare Vaders: in alle
mtkieftn welke exploiten de Coningen altijd geaffifteert zijn ge- nemen, 'tenzy dathyisCatholijk, en een onderdanige
foon vande H. Kerke,endathyopfijn Kroninge, en de
haer leven, en goedeEdelluiden,dewelke
hare
van
wee^
ifenexf"
ifóoninft ren gewilliglijk in allen periculen hebben gehafardeert Scepter vande Kroon pntfangende eerft belooft en gepan om medepart en deel te hebben in defe iekere warachtige fworen hadde by de H. Kerke te leven en fterven, de felve
te befcherrrien en te maintineren , en na alle fijne vermotgft.
^ a
glorie van geholpen te hebben defe Religie in hare Va*
derland te onderhouden , of op te rechten in vremde lan- gen de Ketteryen uit te royen , 't welke is d'eerfté eed van
den,daer de naem en het aenbidden van onfen God noch onfe Koningen , op welken eed de eed van hare ohderdaftiet was bekent, en hebben haren yver en vermogen over nen om hare Coningen gehoorfaémheid en getrouweal bekent gemaekt en oorfaek geweeft om andere Poten- lijkheid te bewijfen isgefondeert , fonder Welke gehoor- (rto1,1'?'
taten te ver wecken,hcn in gelijke eere en perieul na te vol- fiemheid fy den Konink niet erkent of aengenomenfou- >
den hebbén , fo grote lief hebbets waren de Princen , dé
gen, de heylige meninge en voornemen van onfe Coninwelken
pretendeerden door de wetten tot de Kroon gegen en hare onderdanen ,en zijn in defen yver en heylige
voornemen van onfe Coningen en onderdanen noit ver- koren of geroepen re weien van Onfe Religie , welke obflaeut of verandert tot defe tyden toe,in welke de Kettery fervatieen onderhoudingebyde Generale Staten inden
in dit Coninkrijk fo verre is ingebroken , en aengewaffen jare 1586. tot Bloys vergadert zijnde doe de Generale
door de middelen die een ygelik Wel weet,en niet van no- Staten noch eens waren ifrtbefchermen vari hare Religiefo
, heylig en notclijk gekent en geoordeelt is, tot welde isons meer voor ogen te ftellen , dat wy ten lactften in
Vaert
van r/Goninkrijk, dat het felve onder henluiden ondit verdriet gevallen fijn,dat deCatholijken felfs en de eederhouden als
is een principale wet en fundament vande
nigheid vande H.Kerke , dewelke hem on verfcheidelijk
behoren by malkander te voegen door een nieu, en won- ftant van 't Koninkrijk, en dat by de autoriteit en approbatie van den Konink geordineert is geweeft, dattertwee
derlijk exempel,de eerie tegens d'andere de wapenen aen- perfonen uit elke prdre aen den Conink van Navarre , en
genomen hebben , en inde plaetfe datfy-luiden henby
malkander behoren te voegen, om hare Religie voor te den Prince van Condé fouden werden gedeputectt om
ftaen en te befchermen.van malkander afgefcheiden zijn, henluiden van wegen de voorgefch reven ftant van 't Co«ï
*t welke wy achten gekomen te wefen door de quade im- ninkrijk voor te houden die periculen daerin fy hem fielden ,met haer af te fcheiden van de H. Kerke en henluipr^ffie en fubtijle practijken die de Ketters gebruikt hebben in 't perfuaderen3en de Catholijken wijs te maken dat j den te vermanen dat fy hen mette H- Kerke verfoenen
defe oorJuge niet is om de Religie * maer om de ftant van [ fouden;en henluiden daer by te leggen indieti fy Mks niet
©ecla*
atie
>,m
lerftla
fa*
lanöen
gertos

IV. Deel.
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en deden enordannantie Van de fucceflïevan de Kroon f Wy hebben aen henluiden a!s ook aen den Konink159;
op henluiden viel , dat fy eeuwelij k daer uitgefloten loü- ( van Navarre eenige propofitien doen verklaren om die
den zijn, als niet waerdig weféndedeKrone t'onfangen. ( Coninkrijk in vrede te brengen indiende Conink van
En de Declaratie die dacrna in'tjaer if88. totRou- | Navarre fijne dolinge wilde verlaten, en hem veriecnen
aen is gedaen , dewelke is beveftigr in de vergaderinge toe met de H. Kerke met onfen Heyligen Vader en de HeyliBloys voor gefchrevcn gehouden , dat defe coftume ge Stoel j door een waerachtigeen geen beveinfte bekeeen oude wet onverbrekelijk als een fondamentale wet ringe,door werken die gemigcniiïe mochten geven tot
van dit Koninkrijk onderhouden foude werden , en is onfe Religie,dat wy hem feer gewilliglijk bewijfen iouden
onderdanigheid en alie'tgenedat wy fchuldig fijn te
andersnietdan een fimpele approbatie van 't oordeel by onfe
doen,
om onfen ellende ie helpen eindigcn,rn dat wy met
dewelke
tegens
,
opgegeven
daer
Staten
de voorgaende
datmen gene rechtelijke oorfake mag voorftellen, om fo groten vryheid en finceriteit (ouden handelen, datniehaer advijs, of autoriteit verwerpen.
mant aen onfe menin'ge ioude twijffelcn , mser de(c cpeDe overleden Konink heeft hetfelve mede voor een ninge en declaratie gedaen zijnde, doe wy in meerder
wet ontfangen , en beloofde, en fwoer in der Kerke voorfpoed waren » en middel hadden om anderedingen
Godts , op het waerdige lichaem onfes Heeren, de ondcr- te durven by de hand nemen, hadden wy fulx liever behoudeniiïe van dien, als mede metten Conink fworen al- geeren te doen, dan 't gemeen welvaren voor te nemen
Jen de Gedeputeerden van de Staten , inde voorfchreven en foeken de rulle van dit Koninkrijk; maer heelt de
laetfte vergaderinge, niet alleen voor deonmenfchelijke Konink van Navarre daer op fo een iegelijk welweetalmoorderye diefv fofchandelijk endoodlijk hebben ge- tijd geantwoort dat hy van fijn onderdanen niet wilde gedwongen zijn , nominerende het bidden, datmen hem
maekt , maer ook daer na als hy den Admirael en anderen
dede,
dat
hy hem loude bekeren tot de H. Kerke, een
die dood gebleven waren , niet meer vrefen, en verachtehy
dewelke
,
den al den genen die over gebleven waren
dwang te welen 't welke hy veel meer hadde behorea
aerre als verdoemt , en fonder eenige hoop van falighcid. in 't goede te nemen als een iaüglijke vermaninge , welke
Welke hy daerom haddc gedaen om dat hy bekende,ge
vermaninge hem voor oogen hielt te doen 't gene dat
•houden en verbonden te welen, gelijk alle Souverainen
dealdergrootiteConingenfowel verbonden zijn te doen
gehouden fijn , te volgen en te onderhouden de wetten , als dealderminite opter aerden : want de gene die eens
dewelke fijn principale columnen, ja pilernen en fon- 't Chriftendom heeft aengenomen en de waerachtige H.
Kerke, de welk de onfe is (wiens autoriteit wy in gene
damenten van haren ftaet.
twijfel
willen fetten,tnet wie dat het ook fy)die mach daer
00 datmen met redenen niet blameren mag de Cathoniet weder uiefcheiden, niet meer dan een fbldaet,die eens
lijke, die de ordonnantie van de H Kerke, d'exempelen
van hare voor-ouders en de fond?.m^ntale wet van 't Ko- isingerolleert, magfeheiden uit den eed en getrouwig-ninki ijk, dewelke vercifchendat dePrince, die hem ver- [ heid,diehy heeft belooft en gefworen , fonder gehouden
meet recht te hebben, tot de Kroon, door de naerderheid | te wefen voor een verlater en inbreker van Godes wet en
t Coninklijk bloed , <h: hy Ca^öjalijk rrjoet wefen, als ] fijne Kerke. Hy heelt by defe antwoord noch by gevoegt,
na dat hy foude wefen gehoorfaemt en van fijne onderdak en notelij ke qualitcit,omConink te wefen
•een nwefentlij
a :
?
T
de
door
Chrifto
J.
van
van een Koninkrijk verkregen
nen bekenten aengenomen , dat hy hem foude doen on*
derrechten
byeen vrye generale Concilie, in alle fchija
•kracht van fijnen Euangelie , 't welke de Conink over fo
of
men
een
Concilie
foude moeten houden , om een do-lange jaren na de forme die daer is verkondigt en indeCalinge diefomenigmalenbyde H. Kerke verdoemt, en
-tholijke Apoftoüjke, en de Roomfe Kerke heeft; beftiert.
Defe redenen hadden ons doen verhopen , indien daer voor vals verworpen is, by fonder door 't Iaefte Concilie
eenige apparentie hadde ge weeft , waer door vele Catho- binnen Trenten gehouden , 'c welk fo auteritijk en folem-lijke gehouden waren hen te houden by den overleden j neël is, als eenig ander Concilie dat in veel lange jaren ge
Conink, dat de Religie, dewelke boven alle anderever- ! houden is. En na dat God de Konink van Navarre toegebanden de fterkte is om de menfehen na des Koninks \ laten hadde groot voordel dooreenen veltflag , die hy gedood by malkander te vereenigen, hen allen foude ver- 1 wonnen hadde,is't felye verfoek en bidden hem wederge*
eenigt hebben, omtebefchermen'tgcnedathem alder- jprefenteert, niet doof ons die in die ftaet, of qualiteit niec
lieffteis, fo is nochtans contrarie gebleken, tegen alle } waren om fulx te doen , maer door luiden van groter eemenfehen oordeel , en voofichtigheid , overmits dat j ren, dewelke begeérig waren tot het welvaren en de rufhenluiden in fo haeftige veranderinge lichtelijk te per- jteen vrede van ditKoninkrijk,gelijkmedegedaenis,gefuaderen en wijs te maken was , dat wy lchuldig waren j durende 't beleg voor Parijs door Prelaten van grote quatot des Coninx dood, daer toe wy noit eenige gedachten jliteit, dewelke waren gebeden by den genen die belegert
hadden ^ehad , en dar hare eere hem drong om den waren om aen den Conink van Navarre te gaen,en eenige
Konink van Navarre te affifteren en byteftaen, dewel- remedie te vinden tegens haer ellende. Hadde hy ter felke dede verkondigen en publiceren dathy des Coninks ver tijd 2lfo beraden geweeft , of liever, indien God door
dood foude wreken , en hen lieden beloofde dat hy bin- fijn H. Geeft, fonder dewelke niemand in zijn H. Kerke
nen ks maeoden Catholijk foude werden, in den wel- mag gaen,hem 'thert en gemoed»of de wille gegeven hadke byftant totten Conink van Navarre fyluyden eens de,fo loude hy de Catholijken veel meerder hope gegeven
getreden zijnde , heeft de bitterheid diedebinneland- hebben van zijne bekeeringe, dewelke rechtelijke achfe oorlog met hem brengt, de voorfpoed die fy gehadt
terdocht, en een gevoelende forge hebben van een veranhebben, en de calumnyen, en achterklap van deKeN
deringdie
e , ly voor oogen fien van de eere van God, van
ters hen luiden doen volherden , om hen luiden tegens hare confeientie , en van haer leven , de welken nimmermeer mogen verlekert wefen onder de regeringe van een
ons te Hellen , 't welke fijn de waerachtige oorfaken,
die hen luiden tot noch toe daer in hebben gehou- Ketter. Maer de hope,daer hy in was om dier tijd Parijs te
den, en de Ketters middel gegeven tot fuiken aen was overweldigen , en by dat exempel , de vrefe van fijne wadat de Religie en de ftant van 't Rijk in perijkel zijn , niet penen,en de middelen die hy hem felve wijsmaekteen betegenftaende dat wy van veers bemerkt en geilen hebben
lo fddat
e , hy m iddelen binnen Parijs foude vinden, om
het quaed dat defe fcheuringe foude mede brengen, 'tgeheele Coninkrijk met geweld in te nemen, deden
en oorfaek wefen van de Ketteriete ftereken met het hem verwerpen den Raedom hem met deH. Kerketc
bloetverwieten , en de wapenen van de Catholijken , reconcilieren , te verfoenen , die de Catholijken mochten met malkandet vereenigen, en hare Religie doen
het welke onfe reconcilatie en verfoeninge alleen foude mogen remedieren , welke verfoeninge wy om behouden. Daer na als God henluiden verloft hadde,
die oorfake menighmael hebben verfocht, maer hebben door de hulpevan Princen, Heeren, en een goed getal
daer toe noit konnen komen , fo feer zijn de geeften van Edelluiden van 't Coninkrijk, en van 't krijgsvolk
verandert en met paflien bevangen geweeft, datfe ons dat de Catholijke Konink, dewelke defe fake met fijn
hebben belet te (ien de middelen van onfe welvaren, wy macht en middelen altijd geaffifteert en by geftaen
hebben hen lieden menig1 doen bidden om in handelin- heelt , daer door wy in hem grotelijk fijn gehouden en
ke
ge van eenigheid met ons te treden , gelijk wy hen lui- 1 verbonden, ons toefchikte onder 'tbeleit en 't gebied.
den prefereerden met hen luiden te doen om te adyileren .' van den Hertog van Parma , Prince van falg. ged. dewel-
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om andere met hare autoriteiten macht te bedwingen*
ke genoeg bekent is, door de reputatie en achtbaerheid
So
.
verdienden
grote
fijne
van
en
Wy
fijn allegader menfehen, fo dat daerom wel gename,
Van fijnen
beurt,alfmen
ons om ecnige oorfaken yet wat toegelaheeft hy daerom niet gelaten om wel haeftelijk wederten
heeftjwclke
oorfake nochtans niet regt was,dat daer
om te treden in fijnen eerlle hope, om dat defe vreemna andere dingen mede toegelaten worden, om andere
delingen, tcrftontnadat zy van 't beleg opgebroken
faken die onsfo rechtelijk fullen fchijnen te wefen als
verwaren
Waren , met haer kracht uit dit Coninkrijk
trocken. En door de grote onderdanigheit van fijn de eerfte,die ons hebben doen dolen, nu fchijnt van gevolk wederom vergaderde een grote heyrkracht, met- lijeken dat vele Catholijken , om eenige Confideratien
die fy hadden datmen een ketterfe Prince wel mochten
't veld. En dehem maekte meefter van
hyndsr
welken
ten
eynfen
ren,oftev
meeree difIïmule
de terftontfo
volgen, en in fijn voornemen aflifteten en helpen, welken 'trefpect en deachtbaerheitdie fy fchuldigfijnte
opentlijk publiceren, en verkondigen, dat hetCrimen , of de grootfte mifdaed was hem te bidden , of hebben op de Kerken,deoutaren, endegraven van hare
van bekeringe te fpreken , voor datmen hem voor Co- ouders, van welke vele geftorven fijn , die de Religie
nink bekent , of aengenomen, en hem den eed van on- voorftaende, en vechtende om de Kettery uit te roeien
derdanigheit en getrouheit gedaen foude hebben, en en te vernielen, welke ketteriefy nu voor A aen tot groot
dat wy gehouden waren de wapenen af te leggen , alfo perieul , daer de Religie nu in is , en noch voorder in
naekt en ontwapent fijnde ons by requefte aen hem be- mag komen, niet heeft mogen bekeren of aftrecken van
gevemen hem abfolute macht te geven over deReligie, 't felve,hoe veel meer behoren wy dan 't felve overdenkende re vrefen,fyne gunft en macht, waert dat hy in 'e
om defel vete gebruiken of misbruiken,fo'rhem belie- rijk beveiligt
waer , onfe meefter en abfolure Conink
t
ven foude,ille 'tfelve door onle verfaegthei ftellende in
fekere pericul,in de plaetfe dat wy altijd verhoopten dat waer ge worden .als een yegelijk maten moede en ganGod ons door de autoriteiten middelen van de H ftoel fchelijk verdorven wefende door defe oorloge, die hem
van de Catholijke Conink , en van andere Potentaten, weinig profljts mede gebracht hadde, liever foude hebdie onfe fake aflifteren , byfhen , en gunftig zijn , fijne
ben telyden alle 't gene dat hem (den Conink) bevelen
gratie verlenen en ons conferveren en behouden fou- foude,om in ruft en vrede te leven,op hope van recomde. Alle welke Potentaten na onfe fake niet meer om- p^nfe te krygen in 'tgehooriamen van fijn geboden,
fien fouden , indien wy den Conink van Navarre eens dan hem met pericule daer tegens te fteIJcn : men feit
erkent en aengenomen hadden , en fouden hare han- dat de Catholijken alfdan eens fouden zijn , en fouden
den aftrecken van defe fake en van de Religie,tot groot niet meer dan een meninge hebben om hare Religie te behouden , en de verandtringe daer door lichvoordeel van de Ketters, onder de welke hy 't hooft
telijk foudt wefen te beletten Wy behoren fuiken goeen prote&eur is ,gewapent Hoor onfe onderdanigheyt
den fake wel te wenfen, maer wy derven nochtans fulx
met de gehele macht van Vrankrijk , en fouden niet
meer behouden om hen te refifteren dan fimpeleen vclkomelijk n/et hopen. Maer Jaet'et allo fijn,dat 't vier
fwacke requeften te geven aen een Prince, die de felve eens uytgebluft fy ,en datter geen warmte meer in de afweynig foude begeren te verhoren en daerin te voor- fe is, en dat de wapenen afgeltyt fijnde,onfe haer en nijt
fien. En alhoewe'. datdit voornemen is tegens alle ge- geheel dood fy,fo ift nochtans leker,dat wy daerom niet
rechtigheid en't felve te volgen de waerachiige onder- vry fullen fijn van and're pafïien,die ons fo dikwils doen
gang van deReligie. So hebben nochtans vele Catho- bedriegen dat wy de pcriculen altijd over onfe hoofden
lijken,die hem aflifteren en by ftaen, hem laten perfua- fullen hebben , tn fullen tegens on fen dank onderworderen en wijs maken , dat het niet behoorlik is ons daer
pen fijn de p: flïen, en 't voornemen vande Ketter dewelke door foerigheit, of met geweld, als fy mogen en
tegens te Hellen , en dat wy fijne bevelen en temporele
poïitike Wetten , die hyopnieu wil invoeren tegens J 't voordcel over ons verkregen hebben , hebbende een
de oude wetten van 't Coninkrijk meer behooren te Comnk van hare Religie ['twelkewy alredeweten}
gehoorfamen , dan de ordonnantie van de H kerke, en doen fullen,al dat fy wiilen. En indien de Catolijken airede en nu ter tijd wilden infien , deaótendie uit hare
de Wetten van voorgaende Coningen , onfe Predecefleursof Voorfaten ,van wiens fucceffiehyftaetna raet,flagcn komen ,fouden fy't feb e klaer genoeg bevinden , want men Helt de befte Steden en fterkten dief)?
de Kroon,die ons niet geleert hebben, dat wy een Ketrer erkennen of aennemen fouden. Maer ter contrarie ingenomen hebben in de macht van de Ketters, of in
henlieden te verwerpen, en ooi loge te maken, en geen de handen van fulke perfonen die wel bekert zijn , dat
rechtvaerdigerof notelij ker oorloge te voeren hoewel fy henluyden alrijt gefavorifeert en gunfte gedragen
hebben De Catholijke die daer in wonen zijn alle da£e
de felve periculoos foude fijn, dan fuiken oorloge :hy L.CL..U'
.
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behoort te gedenken, dar hy fomenigmael hem felfs in ) befchuldigt en alle dage verwonnen van mifdaden die
de wapenen gegeven heeft tegens onfe Coningen, om j de
menmifdaed
henluydenopleyden,
en
die men opleyt wefende
den genende ,rebelly
die geen't feyt
fchuld
in 't Coninkrijk een nieuwe lere in te voeren, dat daer
vele fchrifren en fchandaleufe diffamatoire lybellen daer toe hebben,de principale dier ften vervallen alrede
gemaekt fy n tegens den genen, die hen daer tegens fiel- in hare handen. Men is gekomen tot die ftaet van de
den, en die raed gaven om intydste verfmoren,debe- Crone. De bullen van onfe H. Vaders de Paufen Greginfelen die in 't begin fwak waren , en dat hy dier tijd goriusde 14 en Clemens de 8 inhoudende de heyligc
wilde , datmen geloven foude dat hy reebtvaerdige re- en vaderlijke vermaningen aer de Catolijken,dat fy hen
denen hadde om de wapenen aen te nemen , om dies fouden fcheiden vande Ketters, fijn order de voeten
wille dat hy afweek van fijne Religie, en confekntie. geworpen. tot grote verachtinge vande Magiftrater óie
En dat wy voorftaeneen oude Religie die fohaeftin henfelven geven de name van Catholijken, hoeweüdat
dit Coninkrijk aengenomen is als 't Coninkrijk een fy indt r daed niet Catholijk zijn, W2nt ingevalie fy Catholijk waren , fo fouden fy de fïmpelheyt van de genen
begin hadde genomen,en met 't Coninkrijk aengewaf- die Catholijk fijn, niet verkyden,door exempelen die
fen is, ter tijd toe dat 'et is geworden 't eerfte en mach) tigfte Coninkrijk van allede Chriftenheid Het welke genomen fijn uy t eenige dingen , die in dit Koninkrijk
wy weten dat niet fuiver gehouden mag worden onder zijn gebeurt op dier tijd als daer queftie was vaneenig
een Ketterfe Konink, alwaert dat hy in 't inkomen van voornemen vande vryheyt en privilegiën van de Fran't rijk difllmuleerde , veynfde en ter contrarie beloofde coyfe Kerke , de v elke inder daed onfe Catholijke faek
om ons de wapenen te doen afleggen , en hem abfolute nier gelijk is. Dit Koninkrijk iscok noyt gebrogt tot
mcefler te maken. De exempelen van onfe naburen, de fuiken mifval,federt de tijd dat 'et onfe religie aengenomen heeft,dat't beeft willen hebben of lyden een Prinredenen , en 't gene dat wy alle dage bevinden behoren
ce die Ketters was, of yemant heeft willen fien die Ketons wijs te maken, en te leren dat de onderdanen gaern
ters weferde,recht tot de Crone heeft willen pretendevolgen 't leven, de manierenen de Religie van hare Koren. En indien fy henluyden hadden laten bedunken,
ningen^ min hare goede gratie te komen, eere en weldaden van hare Coningen te krijgen,welkeeere en wel. dar in dek Bulle eenige fwarigheyr bevonden worde/o
daden fy alleen mogen uitdelen den genen die 't hen i haddenfyCatolijk wefende behoren re procederen met
be'ieft, en als fy eenige door faveur of gunfte hebben, remonftrantien ,en rretrefpeöen modeftie offoetiggecorru m peert en miüeit,fo hebben fy altijd middelen, heit diemen de H.Stoel fcbuJdig is,en niet met fo grote
IV. Deel.
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verschtinge,blafphernie, en Godlofighek als fy gedaen leven en fterven , ons affcheiden van de Ketters , en is
hebben5maer her is gedaen mee een quaed voornemen, wel te confidereren en te letten indien wytwiftig en
om anderen, diefy weten beter Catholijk te wefen dan raalkanderen contrarie blijven, dat wy gene r medie
fy zijn , het hooft van de H. Kerke te leeren verachten, mogen nemen die periculeus fal wefen en de ki. Kerke
op dat men henluiden daer na telichtelijker van de Ca- en een yegelijk in zijn particulier veelte lijden lal ma*
tholijken falmogen fcheiden : daer fijn trappen om tot ken dat de zelve tweedracht niet fal mogen in brengen ,
het quaed te gaen, men doet beginnen van 't quaed dat daer ter contrarie onfe reconciliatie en verfoeninge onhet min fte is, of niet gehsel quaed fchijnt te weien,
fe miferie en ellende ionder grote moeken, en in korden navolgende dagh voegtmen daer een ander by , fo
ten dagen tot een einde iouue brengen. En op de Prindat men tenleften de mare vol vind. Djitift daer door cen vanden bloede, en andere Princen en de Officiers
wy bekennen dat God io feer vertorent is .tegen dit ar- van de kroon niet verhinderr of belet lullen werden om
me defotate Koninkrijk, en dat hy ons noch kaftijen tot fuiken goeden werk te verltaen , uit vreefe die fy
wil,omonfelonden , nademaeldatfo vele acten de- mogen hebben, om van of by ons en de Princen en
welke ftrecken tot ruine en ondergank van onfe ReliHeeren van defe partije niet geacht,gerefpec"teert en in
gie, en aen d'ander Gjdefo vele declaratien en verma- eere gehouden fouden werden, na behoren, en den huiningen byons gedaen , en menigmael verhaelt fijn nog fen , aikomften en digniteit die henluiden toebehoort.
binnen korten dagen, om te gehoorfamen, en ons vol
So geloven wy by onfe gelcve en eere , dat wy hem
komelijkteftellen,onder'tgenedatlyne Heiligheitdc elx na zijn digniteit iullei- erkennen, mits dat ly hem
óeH ftoel foude believen te ordonneeren op de beke fullen affcheiden van de Ketters en allen dingen verringe van den Oonink van Mavarre , indien God hem ftaenen aennemen gelijk met üeie partije , maer wy
die genade dede , dat hy zyne doolinge wilde verlaten, bidden henluiden 't felve met den eerlten te willen
alle ' t welke fckere geruigen iile behoort te dienen van
, en dat zy 't felve doen , om God te dienen en fijonfeinnocentie, onfchuld ,en finceriteit ,en behoort doenne heilige
Kerke , en ten fy dat fy voor oogen nemen
dat
de
Religie
alle andre refptdlen enconfideratien betejuftificeren dat wy door nootfakelijke dwang de wahoort teboven gaen ,en datter geen wijshcd meer gek
penen inde band genomen hebben , allo alle dele middelen henluiden niet hebben mogen bewegen , en dat als onfe wijsheyt, ons defen onbehoorlijke plicht, dar.
men niet ophoud ons na te geven dat de Princen diej wy fchuligzijn te onderhouden doet vergeten. Wy gevereenight zijn , om de Religie voor te ftaen , arbeiden ven henluiden voor ons advys , om van onfe fijde mee
om de ftant van dit Coninkrijk te ruïneren , verderven meerder achterdocht en rijphek van rade te procedeen te verftroyen , hoe wel dat alle der Catholijke voorren dat
, wy gebeden hebben , de Princen, Pairs of Genoten van Vranknjk, Prelaten, Heeren, en Gedepunemenen
, de openinge by henluiden by gemeen conteerden van de Parlementen, Steden en Gemeenten
fent van hen allen gedaen , ja zelfs by de Souvereinen
die ons affifteren en by ftaen , zijn de waerachtige en de van defe party, dat fy hen-luyden op den 17 van der
fekerfte middelen en bewijs wacr toe onfe meeningc toekomende maend binnen Parijs fullen willen vinden om
, met gemeender hand ionder paffie , en fonder
ft rekt om weg te nemen , de oor fake en pretext of dekfel die men ons opleit.
aenfien van interefïe van yemand,wie dat het ook fouDe Hererijken befchuldigen ons en leggen ons daer de mogen fijn , te verkiefen alfuke remedien,die wy in
en boven telaftedatwy huip en affiftentiefoeken aen onfe conlcienrie lullen oordelen , de belte , vorderhxden Catholijken Konink , het welken iy met verdriet, nV ,en profijtelixfte te weien tot onderhuudeniffe van
enfuchteninfien en ons ,voor beter Francois fouden
de Religie , en de ftant van 't Coninkrijk.
houden waerdatwy 't felve wilden laten , of om beter ] Indient henluiden belieft inde felve plaerfe yemant
te leggen datfy orib te beter foude mogen verwinnen , ! van harent wegen te fenden, om openinge te doen van
indien wy ontwapent waren , daer op wy ons te vreden j fuiken groten goed,dat fy alle verfekerthtid lullen hebhouden lullen , om henluiden te antwoorden , dat de j
ben, met aendagt verhoort fullen werden en me- begeverdrukte en aengevochte Religie die in dit Konink- i ren, om henluiden een goet genoegen te geven En «ft
rijk in groor ptrical is, hooglijk vaq node gehad heeft 1 dit ons tegenwoordige bidden , dat wy henluiden doen
diefteunfeltefoeken ,en dat wy gehouden zijn 't felve \ om tot defe reconciliatie en verfoeninge te willen verte verklaren en in hem verbonden zijn ; en 't felve eeu- j ftaen , en dat de aenftaende onvermijdelijke periculen
welik behoren te gedenken Endai fijne Maj. van ons! van de verderffenifle van de tegenwoordige ftaet,oganfeh niet verfogt heeft als wy hetfecoursen dehulpe j ver henluiden fo veel machrs niet hebben, datfe henvan defen groten Konink die met dele kroneis,gecon- ! luiden mogen vcrwecken.om forg te dragen voor't gefedereert en in verbond verfochte,fo wy mede van on- j meen welvaren, en dat wy gedwongen worden,omdat
fe zijde ook met niemant wie dat het ook ly , binnen of j wy van henluiden worden verlaten,andreextraordinabuiten delen Coninkrijkeeenig contraót hebben ge- 1 re remedie te foeken,regens onfe begeren en meninge.
maeki tot veranderinge van de groothek en de Maj. • So protefteren wy voor God en den menfehen , dat
vanden ftaet van dien,onsgewillig gevende tot alle pe- j deblafphemieendefchult van dien henluiden fal berijkelenom deftaet van dir Koninkrijk te conferveren hqoren gegeven en geweten te werden, ennietdeCaen voor te ftaen , als 't ielve alleen fal mogen gefchien, tholijken , die alle hare vermogen daer toe te werk gedat een Ketter geen meefter daer af worde, 't welkeen leit hebben • om met haren goeden wille , vriendfehap,
quaed is dat ons verfchrikr, als wefendehet eerfte en en met goeden raed die henluiden en ons te famen
meefte quaet loven alle andere quaden.. En indien de aengaer te befchermen en voor te ftaen.
Catholijken die de Ketters favorifeeren , gunftigzijn >
En indien zyluiden't £elv& met gelijke affedie en
affifteren en byfhen , afftacn wilder», van hare paffie, genegentheit , ajs wy doen willen aennemen , fo lal der
en van hunluiden ichciden, en hen voegen niet by ons, hope van een rufte en pais dienaby fekeriszijn, en
maer by de fake van onfe Religie, en onderioeken raed fouden wy alle verfekert wefen dat alle de Catholijken
en middelen in 't gemeen , om de Religie te conferve^ gefamentlijk regens de ketters hare Vyanden, die fy geren en te behouden . en gedenken tot de welvaert van woonlikzijn te verwinnen, wei haeft een goed eind
de ftant van dit Koninkrijk, fo fouden wy fonder twij- (ouden hebben.
En bidden de luiden van de Coerten of Hoven van
fel vinden de behoudeniiTe van beide partyen,en foude
de gene die een quaed voornemen heeft, de macht niet de Parlementen in dit Coninkrijk, datfy defe tegenhebben om yet wa; te doen tot achterdeele van de
woordige brieven willen doen publiceeren, enregiftreren
,
op
datfe eenen yegelik mogen bekent zijn , en
ftant van 't Coninkrijk, en om hem te,- behelpen raet
fuiken heijigen iake als wefende een Catholijk dexel,
dat de memorie van dien in toekomende tijden eeuwig
om ondereen fchim van de Religie ongerechtelijk de mag zijn , tot onfer ontlaftinge, van de Princen Genoten van Vrankrijjc, Prelaten, Heeren, Edel-luiden,,
hoogheit wy
en henluiden
authoritek bidden
van de^Kroon
te gekrijgen,
waerom
en bef weeren
in dep Steden , en Gemeenten die met malkander vereenigt
Name van God en van defe H. Kerke ielfs , in de wel- zijn , tot de behoudeniffe van hare Religie. Totgetuike wy al re famen alle dagen protefteren , dat wy wiljen
geniiTe van 't welke hebben wy defe tegenwoordige
brieyec
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brieven mètonfe handen ondergercikent, en hebben i reit , wacrdigheit en goederen , de Juftitie in haer oude
her Zegel van de Cancelerie van Vrankrijk daeraen
kracht geftelt, de Edeldom foude weder aennemen hadoen hangen.
re kracht en macht tot befcherminge en ruft van 'C
Koninkrijk , de Steden fouden haer verlies weder ver(rol.4..) Gegeven tot Parijs in de maend van Decembri in 't
jaer 1^91. en wasgetcikent, Charlesde Lorraine , By
halen door 't weder oprechten van de Koophandel ,
mijn Heere Baudewyn : en bezegelt met het grote Se- van de Kunden en Ambachten, het welke is het voetfcl
gel aen een zyden ftaerte in groene Wafïe. Gedaen ge- van 't gemeen Volk , die nu by naeft geheel vergaen
lefen en gepubliceert in de regifteren van 't Hof, door zijn. ja de Univerficeiten en ftudien van alle wetenverfoek van den Procureur Generael des Coninks , en fchappen, dewelke voortijts dit Koninkrijk hebben
gepubliceert met den trompetten , en publijke uitroe- doen floreren, en fo hooglijk fchijnen en verderen , en
pinge op de hoeken van de ftraten der Stede van Pa- | nu allenskens verminderen en vergaen , foude weder
rijs, den vijfden January.
opgericht worden : de Landen fouden wederom gebout en geploeg: worden, die io lange tijd ongebout en
En was ondertekent DU TILLET.
fonder vruchten gelegen hebben. En in de plaetfe van
^ter op fiebBen öe finten /gelaten/ <®ftitttt# datfe voeifel plegen te geven tot onderhout van de
ban öeCroone/ nutfaaDertf öe boowaemfïe ban tse menfehen, nu verkeert zijn in diftelen en doornen,
Catljolijfte föoomfe ïïrttgie / &p 3üne iBai. toefenöe/ het welke waerlik b^droefFelik is om te fien.
In fomma door de Paus fouden alle Staten weder
een anttooojöe gemaent en op öen 18 jjanuarp 1 ? 93.
met öe£ Coninnr trompetter en fiin confent gefenüen komen in haer oude gebruik , God foude gedienc wor-

aen Den ©ertog ban fBeine en jüne geaflfoctceröe tot

; den, en 't gemeen volk genietende een veriekerde rufte

^.ini0. *§et foijOUu-en ban öicn toa.Ö lUIÖenÖC alÖU0 : | eR vrede foude gebenedijen den genen , die hen fuiken
P\E Princen, Prelaten, Officiers van de Crone en \ goed en dienfte fouden hebben beiorgt:daer 't gemeen
"*"^ principale Catholijke Heeren, fo wel weiende I volk ter contrarie rechte oorfake heeft om te vervloevan den R ide des Koninks , als anderen , wefende by j ken en vermaledijen den genen, die vrede beletten, als
§0;mcen/ zync Vlajcileit , genen hebbendeeene Declaratie ge- ] anders geen redenen hebbende dan hare eigen particu3&:eiaten ®f> druknot Parijs, onder den name van mijn Heere den liere ambitie en begeerte tot hoogheit.
Hertog
-m Meine, gedateert in de maend van DeHierom dewijle op de remonftrantie en 't vertonen
bande
cembrien
, met der trompetten gepubliceert, en ver- dat de voornoemde Hertog van Meine met zijn DeC?a>ie/ kundigr, de:, t d ghdeferjegenwoordiger raaend van
claratie doet fo wel in lijnen name, als ook inden name
Januario,iogefchrevenftaetop de voet van dien, en van d'andere, die zijne partye houdende tot Parijs,verpn'ncf >
pale Ca> to:Chartresin haren handen gekomen wefende,den 1? gadert zijn , dewelke vergaderinge gefchietom te ad vifüolrjlic
feren en een befluit te maken tot welvaert van die ReBieren / d-ag der felve maend. Bekenne en zijn daer in eens met
[•■aan den voorlz. Heere den Hertog, dat de onderhoudeligie en rufte en vrede van 't Coninkrijke. Su ftaettc
lm «ïa*
nifïe van defe oorloge met der daed in hem felfs ver- confidereren , dat door alfulke middelen en verhandebe bes oorfaekt de verftroyinge en grondelijke verderf van
lingendie
, alleen gefchieden foude by den Hertog van
Co-deftaetdefesConinkrijks,
gelijk
het
ook
mede
is
een
Meine , en anderen, die alleen zijn partye houden, getiinhé/.
lij
k zy in hare uitgegeven en gepubliceerde Declaratie
onvermijdelijke
confequentie,
en
gevolge,
dat
de
oor*n>
lig
Uerp 6?
loge door de felve middelen mede brengt een vernie- opentlijk uitdrucken , niet draeglijx of redelijx foude
Fijne
lingevan deCatholijke religie, fode exempelen aire- mogen worden gerefol veert, het welke krachtig, bondig, of vorderlijk foude mogen zijn tot fuiken effect,
de meer dan te veel doen blijken , tot groter leetwefen
i tocfenöe
ug öe
en mishagen van de Princen , Heeren , en Staten , de als in de felve Publicatie wort verhaelt, alfoter conwelke bekennen dat God defen Conink henluiden tot
trarie geheel verfekert foude volgen , dat de felve refo-*
©'èclara<
tif ban haren Conink heeft gegeven, en zijne Maj. daerom Iutie, als by de partye alleen genomen zijnde; de anIben^fc dienften onderdanigheit bewijfen, gelijk fy luiden hadere onverhoort , niet anders foude werken , dan de
[toer toan
Oorloge
te meer te doen ontfteken , en alle middelen
ren natuurlijken Conink gehouden zijn te doen. De
|U8euie.
welke Princen en Heeren in de ielve dienfte, die fy fij- en hope van verfoeninge weg te nemen, hebbende
ne Maj. doen , alnjtprincipalijk voor oogen genomen voornoemde Princen , Prelaten , Officiers van de
hebnen de behoudenifle van de Catholijke Religie. En Krone, en andere Catholijke Heeren, wefende by
houden hen te meer verhart in de wapenen en in de on- zijne Maj. wel verfekert zijnde, dat alle andere Princen ,Heeren en Catholijke Staten die fijne Maj. erderdanigheit van fijne Maj. ende voorftanten befcherkennen en methenluiden in de zelve yver eens zijn,
minge van de Crone, om dat zy hebben gefien dat
tot
de
Catholijke Religie * en tot het welvaerc
vreemdelingen jn dit Coninkrijk inkruipen, dewelke
Vyanden zijn van de grootheid van defe Monarch e en van de ftant van 't Coninkrijk in allen manieren als fy
vandeEere, en van de Glorie, vande naem vande tefamenover een komen inde onderdanighciten geFnncoifen , alfo klaerlijk blijkt ,dat fy alleen arbeiden trouheit die fy haren natuerlijken Koninken Prince
om dit Coninkrijke te vernielen, en dat uitdeielve fchuldigzijn , inden name van hen allen , en met believen en confent van fijne Majefteit.
vernielinge volgen foude een oneintlijke oorloge , het
Den voornoemden Hertog van Meine , en andere
welke met der tijd niet foude mogen voortbrengen
Princen
van zijnen huife , Prelaten , Heeren, en andeeenige an tere uitkomfte dan de ganfchelijke verderf
re perionen alfo vergadert zijnde binnen der Stede van
van de Clergie van de Edel luiden, van de Steden en
Parijs
, by dit gefchrift wel willen te kennen geven. Inhet platte Land, daer uit mede ontwijrelijk volgen foudien
fywillen treden in conferentie en verhandelinge
de de ondergang van de Catholijke Religie in dit Covan
de
middelen
eigentlijk dienende, om defe troublen
ninkrijk. Wacrom alle goede Frahcoiien en waerachtige liefhebbers van dien behoren te arbeiden ,om met en oproer te begraven en gantfelik weg te nemen , tot
alle hare vermogen het eerfte inconvenient of het onderhoudenifïe van de Catholijke Religie en de ftant
quaet daer uit komende, te verhinderen, en te belet- van 't Coninkrijk, en daer toe deputeeren of befteltendaer
,
var. het tweede qüaed niet afgefcheiden mag len eenige goede en waerdige perfonen , om te vergaderen infuiken plaetfe tufTchen Parijs en St. Denijsals
weiden, dewelke beide door het aenhouden van de
daer
toe
verkoren mag werden , dat fy van gelijken
oorloge onvermijdelijk zijn.
over
haer
zijde
fullen doen vinden enfenden, opdien
De waerachtige middelen om hier tegens te komen,
foude zijn een goede reconciliatie en verfoeninge tul- dagh die daer toe fal worden geaccordeert-, bequame
fchen den genen, den welken door twift en tweedracht perfonen om te ontfangen en mede te brengen alle
van malkander verfcheiden en inde wapenen gehou- goede openingen of middelen , die men fal mogen bedenken tot fuiken goeden uitkomfte , die men als eens
den worden , tot verderf nn vernielinge van den eenen
yegelijks
£oede wille na behoren fal mede brengen:
tegens den anderen. Want opdat fundament van verhen
luiden
verfekerende dat fulke middelen gevonden
foeninge foude de Catholijke Religie wederom in
fullen werden , de welke dienftig fullen zijn, om tot
fleur gebroc'ht en gereftaureert worden , de Kerken
onderhouden, de Clergie gemainteneert in haer digni- fuiken goeden einde te komen, protefterende voor
|opoff
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God en den Menfchen; indien defe weg niet aengeno- jfCïjeiben toa&) 3&e CönuiK batt ^pangfett
^^
men en verworpen word , nemende andere illegitime j aen 3ljn 5ijDe 0?b?e CjefOnben aen Den i^ettoge ban
onbehoorlijke middelen, dewelken confequentelijk $arma/ bat öpbe berïtfefinge ban eenen nteutoen
niet anders (uilen mogen wefen , dan verderffelijk tot ContnB foube aflïfteren met alle foacen / bietjp uit
vernielinge vande Religie, en deftantvan Vrankrijk, $eberlanb op een fionbe brengen / enbe gene / betoel*
en tot volher Jen om Vrankrijk te brengen in de uiter- «e bfe ban be Htgue in 3©?an6rijB Babbe / latenöe be
ftefwaricheyd van alle ellende en jammer, 't felvre Co- anberc $2obintien onber 3ijn geljoo?faembett boo?*
ninkrijk overgevende tot een roof en buytvan deon- (ten met rebeltjBe guarnifoenen / en om 't felbe te beverfadelijke hoogmoed en gierigheid van de Spangi- boaberen (ban bermittf 3tjn oberinben i$ 't felbe baer
aerrs en tot een triumphe van haer broot-droncken nabp<©rabeCarelban|Banfbelt gebaen) l)<*ft bp
moetwil , de welke de Spangiaerts nietemin verkregen belaft nieutoe pjobifie ban gelbe te boen / en beeft
hebben,door de handen en blinde paflie van een partie ^onHLaurentio&uares* be 5ptgueroa en Co?bua/
van den genen die de name voeren' van Francoys te wefen en
, nochtans verlaten de goeden aert, narure, 't behoren en de eer die zy hare Vaderland fchuldig fijn, dewelke byhare voor-ouders in Io grote waerdigheiden
reverentie gehouden isgeweeft.
Dat de fchuld van 't quaed , dat daer uit fal komen ,
niemant anders fal mogen noch rechtelijk behoren gegeven ofgeweten te werden dan dengenen die door
't weigeren en de onwilligheid van dien opentlijk lullen worden bekent te wefen de eenige oorfake, als hebbende geprefereert en meer geacht de middelen, die
meer mogen dienen tot hare eygen particuliere groots»
heid,ambitie,en eergiericheid,en van den genen die de
feive voeden, dan de middelen die tot vrede dienen, en
dat het felve niet geweten mag werden , den genen die
Gods en 't welvaren van
op de inEere
opfien hebbenGedaen
een
dit Coninknjk.
den Raed van den Conink,
alwaer de voornoemde Princen en Heeren expreffëlijkfijn vergadert geweeft, en dit felve hebben gerefolveert met toelatingeen confent van fijne Maj. die
hen luyden heeft geconfenteert de voorgefchreven prefentatie en openinge te mogen doen. Tot Chartres den
17 Ian. 1595- £n gefonden in de voorfz. Vergaderingetot Parijs den 28 By Thomas UHomme Trompetter
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van den Conink getekent.

;©efe p^opoftttc en boo?fïacf) bp be pjincen en
gelaten gebaen/ gaf een groot bebenBen bpbk ban
be bergaberinge tot parijs?/ en toerb fobeeltetoege
getoatbt/ Boetoelniet fonber groreftoarigöeib/bat be
berfocMe bergabertnge ber finten tuffeben parus*
en ^é. ^©enij0 geaccojbeert toerbe / en toerben eenlge
ten betben 3ijben gefonben om een gelegen plaetfe te
beficluigen: maerbetoijle bemeefle gelegen plaetfen
om 5^o?p
parijs*uurene
booj b'oo?loge
too?be
pet
baer toegerupneert
berftojen/ toaren/fo
en tegen ben
z1
2Jp2tl be logementen boo? be tfoimg uptgebetlt.
IBtbbeler-tnb eer bat Defe bergabertnge gebouben
toerbe / (Uilen top berfjalcn toat be£ pauö en ConinB ban ^pangiencf boojnemen en oogmerB ge*
toeejtfün/ tnïjct berBtefen bnn eenen anberen Co=
nfnB ban ©janbrijfc/oofi toat Competetir0 banbe
Broone baer al fijn getoeeft. ^e @ait£-en ContnB ban
^épangten booigeöouben 3tjnöe be beraetflagtnge /
öetoelBe boo?gefïeIt toerben ban ïjet berBtefen ban ee*
nen nteutoen en Catolpen ContnB / öebben be pauiss
en ContnB ban ^pangien beibe toegeflaen / fufltne*
renbe batbt'tbcn Bonftenen rerïubeerbtgbften toeg
to^iS / om ©2anBrfjB tocberom tot öet CatöolijB <©e*
ïobe te brengen/ be öetterpenutt te roepen / en ben
P?tnce ban 25earne alle fjope te benemen om be pof*
feffte ban be fticceffie ber Broone te beftomen / baerom
gebuen fp betbe öare afftftentie enbpflantaengebo^
ben/ en belooft grote fecourfen te fenben/ opbatbe
berfttefinge baren boo^tganB Hebben foube / fonber
fufpitte ban opp2efTie/ toaerom ben pauö albaer
gefonben ïjeeft tioo? Hegaet a Latere benCarbinael
ban
piacence/enombelpen
be be'rgaberinge
te affifleren
beletben tot met
be0 fïine
$au$p?efentte
en Co*
&e
ntnBö ban ^pangien boojncmen / öeeft boo?t0 / SCp*
mu$
Pio Conrt <©enerael gemaeBt ban 3ün leger tn plaetfe
jvnb dcu t»an ben J^ertnge ban ifêontemarciam / bte bp ben
na?n!an boö2gaenben pauö geflelb toaö / en Bet ïeger ber*
$iacfn> laten en be^tott3ersf afgeöanBt gabbe. ^etEcger
ceen mi jjeöpauSbefïont 1114000. ©oetBnecIuen en 800 Cu;
Seri*'' raffïerö(banbetoelhebeboo2f3. 5Cppto al «©enerael
mmfr
getoeefltoajsf / febert D« eerfte ^et'r be$s paujf ge*
rijft.

mïïïbi
öenCQ'

uinfebaH
§*?*
5cln ™w
togban
f**m
[W.^,)

i^ertoge ban jperfa (be toelBe ooB tot bien einbe al uit
^pangienbertrocBentoag/en ftch tot tornen bonö
acnbenpau£Cu?men0be VIII. 3fjn gefioo?faem*
fjcit betuigenbe) geozbineert om met alle fpoet lif D
naparptebegebenentjem bp be berBiefinge laten
binben. «Den hertog tóag ban fobantge gualttett/
atë
pemant
Dte men
fobantge
ftoare enfaBe
Babbe ^J£J,
®' f *
mogen
belaften/
en bantotfulBen
berfranbe
Bloebfteit
al$ fuiften groottoicöttgen faBe toatf bereifcfienbe. wmwb
€n om ben hertog fn bte foBe te aflïfteren en bie te Jjjj *«•
Belpen befticren / beeft ooft lafr gegeben aen <&cn Sfft% aï
SMego b'ffboja en 3!an 2&aptifïa be (Caris: Heef» pacfó/
baer en boben 3&on Sügnigo be Ifèenbofa / bjoebct {j;"De
ban
ben #fêargui$
be geboegbt
ffêonbeja/ bfe/ op
eenficbtreffeltjfie
föecfngeleerbe
/ hem bp
nam tn K*!
nen cm
te funberen titee ftoa> "«"toe«
ber Staten
be bergabertnge
repotneten/
heteerfle
om om te floten be forfcamem STraV
ten ban be ^jalique toet/ betoelBc met een ff en nu- ujiue
ge betotlltgtnge meentge faren tn ©?anftrt)fi geab^ Wfr«
muteert toag: en Detttoeebe (fjettoelBe nootfaftelnft tT/\t
plaetfe mofl gemaeBt tnerben met Ijet eerfle)tebe^ brpcor.
treerenfiet rerftt banbe infante ^onna gifabella 2f*)jjl
Clara €ugenta /aenbe fucceffte ban be Croon/ en ban fff'
't^ertogbom ban 25?etatnge/ 't toelft geftifttnecrt fin.
toerbe ïjaer toe te Bomen/niet tegenftaenbe be b?outo*
UjBe fere
/ baertn ceflerenbeboo?ften
't belctfel
ban be ^alögue ti^\
ff9W
toet.
^^nt^ertogetoaiS
metpubltjcöeenfecrete fjnf?nifttcn/ betoelbe alle uitguamen op be mut
boo^f3.ttoeeboo?naemflepom«en/ en boo?fietecrfie frai|Ef*
toert totfonbamem gegeben /bat fpbenaefle bloeb? JS
bertoante toa# banben laetfren ^ontnB/ te niet boenbe boo?tïe«
be^aligtte toet/met bat be ^prancotfen felf0 beBennen toa^
bat'et begtnfel ban bten mae? gegjont is? op pbele f ma*
! geert
gtnatf toerben
e/ al0 obermt'tiS
be confeguentien
bte gealle
ban anberebat geballen
om be berftfietben*
Dm ban bit Batf/ganfcg geen fonbament Babben / en
bat eben fo toetnig Bracfjt^ fiabbe be confeguentfe ban
be getooonte. ||et t\Joeil3e DooftfiuB toa^/ bat fpnbe be
p?etentie om gefloten (bf e ntetigD^ib banbienbetoe*
fen ) öP te toege foube b?engen / bat be berBteftnge ge*
baen foube toerben ban een CatïjolijB pointe / en
boo?eerfl foube Bpboorgoubenbeperfonen ban ben
€rt£ hertogen Crneftu^ en iRanmiliaen ban aofïenrijB 3ijn j&eben/ aenbtebenbe be ©?outoe infante
ten ^UtoeujBe te geben aen be gene/bte berBo?en foube
too?ben/en föne |Kaj, meenbe batboegenbe fjet reent
banbe berBiefing/ met bat banbe fuccefTte/'ttoelB
gefufiineert toerbe be©?outoe infante toe te Bomen/
8et rnB beter gefunbeert foube toefen / en toilbe bat be
p?obifie ban regeringe(tngeballe bet tot effect guame)
tn bepber name gebepefcfjeert fouben toojben. i^et
berbe &ooft-fruBtoa0/ öatingeballe be iprancopfen
infifleren / bat be berfcieffnge moff e toefen ban een
naturelp p?inte / &P ben l^ertoge ban <8upfe ïjelpen
foube/ alötoefenbeeen ^Soonen $ebe banbe gene/
Hit fo fo beel boo? be CatflolpBe faBen gebaen gabbe :
ben ContnB ban ,§pangten toaerfegoube benzee
toge ban 5peria bat get ben pauief met bat boo?nc men
fiielt / en battet billiB toas? bat ben ^ertoge ban HBep«
ne fjet met t»ic faBe mebe ftouben fcube/ obeimitjJ
fijne plieftttot ben ^ertoge ban Cupfe/ en cmbe
Digniteit Uk Bpbp fpne berBiefinge foube Bomen te
beBouben / en belaff e Bern bat Bp met bat felbige 30U*
be fien Bet tmp$ ban 2£o?epnen te bjeben te ff ellen/
perfuabercnbe ben hertog/ inbien bP ïnfifïeerbe tn
bet ConinBröR boo? fttö te toillen Uebben/ bat o*

bec*
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ü«mtrê«0önfe een "taft ban fijn m\i&/ en ban fijn
eigc blocb luaisf/Dr» beboo-jöe te belpen om fieiti Dat te
Doen bcrftnjgen / ais «en $iïn« ban Dat %%mö en alle
rnenfcDen ban Den Catboitjfie iSeligie aengenaemft/
fijnöe fo bcrfcf) De geöac.KeniiTe ban *tjn ©aöer :
en öitr ftcm üclettcnöc fotiöe alleen Menen om plaetfe
te manen (0002 De ttoeeD:acl)t ) bóo2 De p>etenfie ban
Den 25?anmiS( meenenöe Daer meöe Den Coninft ban
Rabatte Dieft geen aenoere titel ünïDen toefclwj*
ben) en -inDien geballefomen bet Daer toe b20Cf)te/
fouüe toefen niette
felbe conbitien als of een ban De
<£ertS-i|ertöacn toerboten toare / te toeten : Datmcn
ïjec ^ütoelöft fouDe betfuften tuflïljen <0utfe en De
©2outoe
infantege/ ban
't toelft
toas Cronen
Den banb
geDedi*
neert
tot peeecmn
De ttoee
/ in De
bierDe plaetfe o2öonneetDe De Coninft ban jëpanglcn/ Dat
bp afttien. Ds; berlnefmge gebojbert toetDe op een
ban öefonen ban Eo2spnen/ De fëertoge baniPeria
3(jn befte fouöe Doen/ Darter öe $fèa;nuiS ban pont
uitgefloten fouöfi ,to02Den/ op Dat in fijn perfoon/
als erfgenaem ban Uat 3%ut$ / beiDc De Staten
niet t'famenfcuöen bomen /en om Dat inconbcnient
te be^öoeDen/btelD upboo? beter/ Dat Den Caröi*
nart ban Eoraine fijn 252oeöer berftoren fouDc toer*
ir • • : bet bijföe en letfe fïuü / Dat geD?eben mod toe*
fe ; / toa0 öat ./ inDien De Igertoge ban jltëepne fo
Wi bermogen in De 3pranfe Staten baDDe/ Dat bp
eeneu Coninft fouDe bonnen beiftiefen na fijn goet*
'Hunnen/ en Dat \)p niet toilöe toijften boo2 <©upfe/
nocbteboo? pcmanD anberS/ en Datmen 't Daer
boo? bieltbattcr 3Ön <§oou licbtelijft toe fouDe fton
nen bomen / fo fouöe De ^ertog ban feria ïjem
conformeren met Die;refointie/ mits Dat Dan fpnen
foncfouDetroutoenmetDe boo^noemDe^outoe^tu
fame/cnDatDe^erfogban jBepnefottDebebouöen
De ttoeeDe piactfein Ijet.ïïnh/ en De fuperintem
bentie Der toapepen om Die ftoarigfjeDen ban Dien
wit te boeren boo? fjjijen ^one/ en inDien bp oofi
Uaer in niet toilöe topen / maer De Croone boo?
ficli Yelf^ begeer De /..lip.oocfe geaDmitteett fouDe
to02Den / ais 't anDerS niet toefen mecfjte / alleen*
!ij& Dat bc -Staren niet febe^en fouDen fonDer iet
te beduiten. <^>en i^èrtoge pan 5?eria inDien ge*
balie aencfcbeuDc/ bat fjp fjine HBajedeit biD*
ben fouDe / De ©2ontoe S^fante te toilïen geben
aen Den ^§oon ban |Bcpne/Den toelben fouöe Docj
ben ©aDer berden en geo2Donnecrt to02Den tot
^ucceffeur
"iji!^ ^èpangien
©aberg in 'töebolcn
Kijn / engeobferbeert
't felbe ïjaDDete
De
Coninb fban
to02Dcn / tnDien Den l^ertog ban |l3epne ïjet Co*
ninbrijbboo2ficbbegeerDe. <©eConinb ban^pan^
8ten beeft Den i^ertog ban 5peria oobbelad/batbp
al Dien Den hertog ban ^abopen / Die ban Den Crtg25iffcöop ban Eponö geperfnabeert toaö Dat De.ö
Coninr ban ^pangten \3)i\k toaö Datmen fjem ber*
Ricfen fouDe/ bp De toaer^eib fouDe openbaren Daer
't fj^m noeb Dot?Ke / Dat obermitss De infante Donna ^fabell?, fijn ouDfte «©oester toaov öe Coninft
ban ^pangten fjielt Dat bet niet billift toefen fou*
öe baer ban baer reerjt te berdeften : en alfo men
berdonb Dat De pnnce ban 95earn/ gerabcn toerDe
ft'Cjfj
te Deeg
bcberentijbtot
/ Daer
men in
beelï)st
banCatbolpbe
begonbe tegelobe
fpjefien
/ 30
toaerfepcube Den Coninft De hertog ban 3perfa / bp
alDien bp guamc te bemerften Dat Dp bele aen*
ftanftö Daer D002 morbt ftrijgen en De derftde toer*
ben / Datïjp alfDan De Sigue fouDe ficn te conferberen
en be «©oiloge te boeben / mits faboriferenbe Den
5§ertoge ban JUSepne / De hertog ban <0upfe en
b'anbereCatbolijben De toclbc Die bolgen
bp*
fsnöerlijft De ^ertoge ban 5Humale/ om fouDe/
De mac^t
Die bp in piearbije baDDe. ||p delDe ah*e$ boo?ts
aen De boo2ftcötigficiD ban Den ï^ertoge ban ^eria om
ftem te reguleren na De gefegentbeiD Der faften/ Die
bp fien fouDe Dat boo2balien fouDen / of Die on*
berfienjf fouDen mogen ftomen/ gebenbe fjem ooft
macöt / om Den genen / Die Daer toe gelpen fouDen/

orote beloningen te ronfenteren/ ais bp albien fip

mcrftteDatbeberftiefingeop Den £4 moge Crnedns
fouDe mogen ballen / i?n Den ^crtoq ban ^Depne
fouöe p2efenreren bier bonöert ötmfcnt <Ducatin/
eenfDeelsterftonöen De refrein «02te termijnen/ en
bet ïfertogöom ban 23ourgonge ceiitoiglijft of te
leen/ of tot goubernement boo2 fijne manipfte
opr/ en to02beuDe ij^ bzoutoelpé fnrtcfflïe geaD*
mitteert totte fttcceffte ban De Croone / fjem
eenmilioengcnDö gegeben fcuöetooaöen. 3Mt 5ijn
De booinaemjle faiïen Die De Coninft ban jèpam
gien boo? IjaDöe en Dicnenöe toaren tot indrur*
tie boo? Den ïgertoge ban jperia/ Detoelfte al boe*
loei Datfe gcïjanöelr toecben met grote boö2ficlj*
tigbeiD en fecreteïijft / norfttans fo 'beruöjgen niet
ftonben bigben/ btoermftjiöet boo? bele jfjanben
paffeeröe/ of men bernam Ijet felbe/ en fjetliep in
beier monDen/ inDien niet De bolftómen feenniffe ban
Dien/ ten minden een groot Deel Der felber/ en alönS tocrt'er berfcbeiöentlj
ban gebifcoureer ett
een pegebjft oosDeelöe öaer jft
ban na gn berftent nat/fijne
^ctoijle
ajfetti
en. Defe falfien bad in ©?anfirij6 omgin^
gen/ fo fijn na De Dooö ban Den ^ertog ban ^arma
in De 5&eDeriariDcn / De (©:abe $)icter Crnfl ban
USaniefbelt in 'tgcnerael goubernement ban Die feU
be ^eDerlanDen ober De p?obinf ien / onDerDejS Co?
nirjc ban ^pangien geljoo2faem|jeiD toefcnDe/ gein trobuceert/ ^tepbanua D ||b:a in 't üetointDer
jptnantfen/ en De <©2abeban ^ucnteoboo?noemttn
De banDelinge en^uperintenDentie ban alles / en bp
De föoopiuiöen ban SCnttoerpen gcacrepteert 3ijnDe De
toiffe!-b2ïeben ban ober een milioen öucaten / fo
febcen bet/ Dat na Ijet geboelen ban De meejie/ De
fabe een beter f02mefouDebrijgen (bermitg gemeen^
Ujb alle beranöetinge aengenaem <i$ in haer be*
ginfel) Docfj alefmen De fabe na toaerneib tnfiet/
De grote ftrenbte ban Den hertog ban parma/
Den onlud bie l)p gaDDe/ obermits De guaDé <®ffU
tien ban fijne benijberS / en b^t &2eeD uitmeten
ban 3ön^öftonQuedeerDerijftDcm/'t toelft inspan?
gien geDaen toas / fjaDDe bele faften en goebe 02*
D?e belet en beroo?faeftte in De Cteabc ban 5?ue««
tes oo2fafte om te onDerfocften met grote omficijs
tigbeiö toat ban De fafte toas/ en Ijn bebonö
Dat De ^ertog met bele onaeüjr befcöulDigt toaS
getoeed / ooft fo betoont fjp bat Den ^erretariö
ban Den hertog ban ^arma Cofmomaffi/ Doo?
toiens Ijanöen meed alle faben toaren gepafTccrt /
feer grotelijr te onfcöulDe toaö befcbuiDigt ge*
toseü bp fijne IBajedept. |Ren meenbe Dat Ds
(j5?abeban fuentesbebel baDDe Dat IjpDeSïrma*
De / Die na ©2anbrijft fouöe gaen / fouDe gecom*
manbeert fjebben / maer men betoont bet anDers/
toant gelijft top in 't iaetfte ban 't boo^gaenDe boen
berbaelt gebben / fo toaS De <©2abe Carel ban ©auöm
IBanSbelt Defen lad opgcleit/ De toclfte Den laeften £1*^
^ecemb2iS De«Sboo2ïeDen jaerginet betSeger ber* êtSe
troeften toas na 2anD2ecbieS in i^enegontoen / £<«*!
altoaer bp bem berberfeïjt ftebbenbe / beeft in 5pe* ïgLf,
bjuario fitfj aen 't mareberen begeben / met 6. of $31*na
7000. man te boet / en ober De Dupfent paerüen / ©?ana»

fraep uitgelefen bolft/ omfififjte boegen bpget Se* m%

ger 't toelft Doe ter ttjDlacb te LaFere,£ntretenu, en

bp Suafon , met bem gingen D'<&d'icierS booj fjet ge*
fjeele leger/ te toeten: ^on 2tlonfo D'§Diagues tot
©berde ban alle De Jitbterupterie/ <©co2gc 25ada
(Detoelfte tot Die tijD toe te 252uffel toas getoeeft/
3önDe alDaer geftomen ban ïtouacn / Daer bp fieft
geto02Den toas / ging Dertoaert boo2 luitenant
ban Den ©eltmaerfcbalft <©enerael een nieu officie
^on f rancifco (Fo1 5 ^
ooft ging
Seger/
in
De Dat
paDilla
<©apton
/ DieDertoae2tö
Den hertog ban parma
toeinig tijts te boren/ eer fjp derf/ gegeben ïjaöDe
De Compagnie Sancien / mette toelfte s^on 211*
lonfo DejjtëenDofa geDient baDDe/ Die eene toasban
De gene Die mette rede ban De ^paenfe ï!upte*
rie gedaen gaDDe onDer 't commanöement ban Car*
los öe Colomma : Bet&egrc Dat De <©?abebp bem

fiabö»
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fiabbe Défïont tn 4000. ïgoóabuftfe in ttoee nieutoe Sopon tn ©fcarbp ) btet 4)p Claube 25arïo«e

Sïegimenten/ 8*t eeneban ben 2öacon ban pecne* met fijn regiment en een beel anbec ftrijgöboln gefon*
fjabbe / maec fo Bern bien aenflag faeljeecbe / booi
fiepn / en bet anbece ban ben Colonel Sfinglauto €ur- ben
bienfu
getoaecfcöout toaren/ beeft öpbeiö morgens
tfobe/be ce|t toacen afl&alen/gecommanbeect boo? Den
Colonel Clauöe Ia 25aclotte> 28té np op oefen tocfjt b?oeg boo? ben bagecaet 't felbe ten anbecmale be*5
enguam obec be gcaftentec plaetfen bie on*
toao7enbatf)p onleöig toaö omfeftece &afieelften$ focöt/
biep
toacen/
maer reebtenbe be laObec^ beuonbett
öem in fijnen totnt ftinöecenbe in te nemen / fo té öen
bie te bo?t/ en alfotoecbenfp met fcbaöe afgeö?rben/
©e tëér> ij|ectog ban $eria in'tEegec bj> <8?abe Carel ban en tnecbe albaec 23arlotte b.ioebec en eentge anbe.^
Beeft ban öen feiben be* re «©berfïen gegnetfl: batt op bolgbe <©?aef Carel
S?rt?an üBanfbelt genomen / en tot
^nafon/ en ban baec
genomen
conbop
Doo?ltjft
»af/
fabmt boo?té/ bergefelfcïjapt met ^|oan 25aptifta De €a* metten gcfielen ïegec baec boo; / baec top bent
bjtllen laten leggen/ becbalenöe onbertuffcöen an?
fjaöDe bere
SfïiS0' #0/ oebjelfte gem eentge öagen bertoacöt
fanen en gefcüieöenifTen/op anbece plaetfen Moop
met een Conbop ban 1 joo» boetnriecöten / &pan*
Sn
geballen.
*p«* gtaerté en 5©alen / en 4.00 paecDen / baer ober 3&on
liimf in Caclo0Cotomnacommanöeeröe/geiijft<©ön3loupg
<©?abe petcc €cnft ban itèanfbelt/'t goubec*
nement
bec 5^ebeclanben bp p?obifie aengenomen
lp
té
ober na'tffltëeele
ö« ©elafco/
?ae8ei
ban beu boo?t£
getroeften
$arü$ /conbop
altoaec tJöpfamen/
feer fceftelijn
bebbenbe / gelp top in 't teetdeban bet boo?ga<nbe
«tete toei:ije 0ntfangen met een groot geroep ban 't boen becöaelt Debben / geeft fjp fgn regering inbeit
mtmr* bolft/toecbeingeBaelt bpbe gelaten en ben 3E* beginne / boo? raeb ban $ uentejs en anbere / met
teii en bel / en gelogeect boo? eeclt bp <©on «®iego ö'§; meerbec (tcengigöeib begonfl / ban ben ^ertoge
öacca/tottec tjjDtoeöatïjp fjjnöutéen alle Die met ban $acmafeneten tijbgebaen ödbbe/ namentlijö
£2?c
r»të
Z ïï* Ö«m genomen toaren tec nebec geflagen en ge. DPÖ^ftben^ ^lanuarp i?93.fenere geb?u6temifTk
accommobeect ïjabbe. €n ben i^ectog boo? alle be op njnen name/alö ^taöbouber/ <©oubemeuc
bingen ficö benelpenbe metten flaeö en ö'ouDe er* en Capitepn <0enecal ban be i^ebetlanben/ laten
perientie ban <©on <31o8an 23aptifta be (Carté/ uitgaen/aenben ©ice-Cancelier en fiaben ban
begon öem gereet te manen om fijnen laft uit 2ö2abanb/eenfamenmj& ö« ^laccaet in be felbe
te reeïjten na ben bebeie betf Conüijcban &pan* miftïbe gementfoneect / baec mebe fjet Quartiec®eóUï,e
gien/ flanbelenbe alom öe j&umeuren ban b'een boo? 't bolft ban oo?loge/ in btenfibanben Hanbe <b^c
en ö'anöere tot be fijne te betoegen met belofte ban toefenbe / mettec baeb geb?ofien toecbe/ en ben ^uitf* ^fn
grote fcljenhagien/ (ïaten en anöerfnté/ en menen? luiben bebolen öen op te endenen ^tnanfentema* ffit
be al bele gewonnen te Hebben in abfentie ban bentegem$'tboo?f3boInban oo?loge/ entoelflricte- &;ee&c
öen i&ertoge ban fBepne/ Hit miööelertöö Dp lijft berboben/ ben^uifïuibenop Ipfflratfe genefau- fi«a«w?f
fcet leger bes <©?abe Carel ban |©anfbeit genomen begarbe te Dalen of geb?uiften/en boigensf geo?boneect SS,C?
toasS met 800 Curaffiecg en 3000 man te boet/ bat alle be gene / bte gebo?en fijn uit be (reben en m^
#cancoifen* ©e =£igeuc$ öebben ben ^ettoge plaefen onber Dcnluiöen getoelb toefenbe / öooöge=
ban iBepne boen aenbtenen/ bat 8P/ fonbec fitb te (lagen of met 25cul0 öanben omgeb?acbt foubett
btbectecen tot-eenfge anbece aenflag/ met allemo* tobben : ban geloften Deeft bP oen 16. ^anuarij nocö
gelofte fpoet na $acjjg fpoebigen foube om bebec* een geo?uftte mi jfibe op fijnen name uit gegeben / aett
ftieftnge eenö nleutoen Coninïté te boen boo?tgaen. ben boo?f5&!ceCanKliee en luiben ban fpne |^a/*
<£c hertog ban Jfêepne alcebe toat geroften ïjeu* 0abcn in 25?abanb ban in&ouben.
benbe ban be p?actü&e bess hertogen ban fetia/
begon tn befe fane te toerflautoen/ entoajS öemleet
Tier e Ernfl Gr ave van Manfrdd, Ridder van der
fo becre inbefen fjanbel getreben te Beübben/ toant
Ordre* stadhouder, Gouverneur en
OP al fnn ftn gejlelt öebbenbe om be ïjcone op fijn
Capitcin Generael.
öooft te gehtijgen/b?eefbe batbe felbe ee? fouöege*
rahen op'tbooftban ben ^ectoge ban <0upfe/ ban T leve en wel-beminde,hoe veel hier bevorens by uitban
&ic>
JRSffTfbé
en Be*
op 'tfüne / of op ben üontnli ban ^abacce / b?un*
USIf»
«oegen gon baec ober opentlgn tegen fijne bectroube
■^roepinge en publicatien , en ook by diverfe beflo*
ban tsen ben te blagen / feggenbc / bat W niet billin toases / bat tene brieven van wegen fyne Majefteic wel exprelïe- re «ernft
ïgerta
Dp met fijne febouberen geb?agen Bebbenbe ben laft lijk enfcherpelijk verboden , allen den onderdanen, £^?öe
ban
van wat ftaet en conditie fy fijn,te tra6teren,hen te ran- ^jgan^,
, ban bien ganfeïjen aenflag / en be fane met fijne ge* conerenoicompoferen,metteVyanden
ofVrybuiters: beft eo
öpfe
bat
ff 3» fcöifttöeiö en fo?gbulöigöeib fo onbeciiut/
licanc
een
bevelende ter contrarie van dien te houden goede ^4t"
geb?acftt Oabbe in ben tegentooo?öigen (laet/
ban
arbeib/
fjjnen
ban
n
wacht en hen te voorfien en opruften van wape- ®n fiaW
b?ucbtc
foubebe
anber genieten
nen
en andere notelijkheden om de felve te weder- tepn <&t*
rijfc boo;
i^eec
batbP
e
, „ latenöebemeenp?ibaet man/inplaetf
fKöfeifl getoeefitoaöennu foube moeten bebelen ïjetgoubec* ftaen,en namentlijk tegen de felve Vrybuiters dieby nwart.
hemt' nement ban eem p?obintie / tot loon ban bat fprmevan rovers en ftaetfehenders 't platteland comecmt tot poferen, brandfehatten en afloopen. En dat wy ook geftwbP öPfc altemael babbe gecegeetc en befcfj
fei&e&p/
mijn^ebe/
bat
ordineert hebben allen 't volk van oorloge wefende ia
ïeettoe^ bofte ban fön bloeb: om
fen m jonge td / fat fip baetom met tjoubjelööen bcijgen den dienfl van fijne Maj. geen quartier te maeken,of
houden rnette voorfc.vyartden of vrybuiters, maerdac
fa&e fo
fiet myh 1 bat ift gebionnen fjebbei en om b'^jn
d'ingefetenevanfynMajeft end'onfeinzynenname
Coninginne ban ©?anftci)ftte I ia,
berceie» fante ban ^pangien
dat fy fullen worden doodgeflagen op de plaetfen,
j
p?efececen
te
mp
bOO?
m
Om
genoegfae
tiiZ
té
/
treben maften
gebrocht : tot welken
to^' een jongelinft bte onecbacen té / en ban ttOÜfeltj&ec ' gevangen wefende ter Juftitien
geweeft diverfe
opgericht
gemaekten
hadden
einde
j
17.
lcebe
ne/3ÜHÖea
bOUbftefo
Bopentage*OaectémÖ
ïaren en b0O2 fijnen perfOOn fulften gCOten fO?tlUie jfchanfenendefterkten , om daer mede te benemen en
nictontöeerbig/ batmenljembe ïJCOnegebe/nabef | te fluiten depalTagie, en het uitlopen vande vooriz.
maelmen mijnen gcautoe ÖOP^nniettbil beceeren/ i roovers en ftraetfehenders^ de felve te vervolgen en
'sLands quamen, om
metbatöOOb bleet Jtoant ift falmp getrOO(ienfiemte I vangen , fo verre fy binnen
openbare roovers en
van
als
doen
te
ftrar
van
daer
j
bienenalÖ©0e(terbeer/enbe^0O?lUCl)tig(ïe3!nfan?
de fijn wyontegenftaen
niet
Dan
teaté Capttetn <®enerael ban Dare legere: Dit ge- ! ftraetfehenderen.
Dorpen
diverfe
dat
fpjeftgingonöerbJetnige: <©?abe Carel ban J]Banf= iderrlcht tot onfen leetwefen,
de
tegenftaen
(niet
nieuws
belt niet ber(laenöe Of niet toillenbe becfraen/ Jijnbe I en andere plaetfen, van
t'eenemaeleenltcijftémanen begeerigomiettöeeunt :de voorfchreven ordonnannen ) oog-luiken met te
entered)ten/ Ö^eftfiCÖinbefe faftenietbJtllen moepen/ : voorfchreven Vyanden , Vrybuiters en Straetfch
doen eenige Capien(tetft(ïjnbemet Detilegerban beSigeilClSenbeSf jdersl, gelijk ook van gelijkenvergeten
de haren lalt
dewelk
,
foldaten
en
teincn
j
3&UIÖ nooo. man te boet en 1500. te paeröe/
fijn houdende',
Dai)öe b«n if. jjèaect een aenflag Op be (lab ban |en devoor met hen-luider quartier

i

<5>3

Vervolg der Nederlandfê Oorlogen.

door welke oorfake en middelen de felve vyanden , ro- fte twee maenden uytgege/en volkomdijk blijkt, dat fy 6rbrJ«n
en re»
tuien
vers en itraetfchendersjte ftoutelijker het land aflopen , luyden ( hen niet genoegende mette grote en wrede ty- gmbe
beroven en aldaer worden gevoed en onderhouden tot rannife proceduren , het moorden en ombrengen van
groten ondienft van fijne Maj. uiterlijke lchade en ver- ontallijke onnofele menfahen , het bedeiven en ruyne- Cvabe
«?rnft
Pferca<<
derf van de goede onderdanen,en geheel verlies van de ren van fofchonen quartieren van Lande, Steden en ban
oorlogs difcip!ine,dewelk geenfins is onfe intentie toe Dorpen der Nederlanden s alJes alleenlijk om hare tyte laten , of daer mede door de vingeren te fien , gelijk r^nni'fe hoveerdigeen abfolutcHcerfchappyc over de ban
confeientien .lichamen en goederen inde felve NederfyneMaj ons 't felve ook heeft gefchreven , en belaft
landen re planten, willende de Nederlanden , fteden en
't felve in g.ender manieren toe relaten. Mits welke
Urïr
%üteiuit»
redenen verfoeken wy u en des niet remin van fyne luyden van dien in 't generael en particulier van hare
Maj. wegen ordineren u by defen , datgy van ftonden loffelijke vryheden, privilegiën, en gerechtigheden berovenvan
) meninge z,ijn ( uyt haren ouden en nature- geeebtH.
aen fonder eenig vertrek , 't gene voorfz is doet ver- lijken haet,jege den Nederlan
ns
den, en den goeden inonder uw' refidenkon Jigen in alle fubalternc, inplaerfen
gefetenen
van
dien)
den
eerften
wreden en bloetdorfti:
manieren
gewoonlijker
gelegen
tie en juriidictie
henluiden in den eerften bevelende van nieus te publi- gen cours(die in de naefte jaren eenigfins gemodereert
ceren het Placaetvan den y Novenb. Ifj)!- met defe isgeweeft) te hervatten: En datoverfulxby deiekere
tegenwoordige. Ordinerende allen Officieren, Rech- jgedrukte Miffiveopten name van Grave PiererErnft
teren, en Wethouderen , fo wel van de Steden als*Dor- I vanManivelt, hem dragende als Stadhouder, Gouveroftcr yemand/tzy^Edeï- j neu r en Capitey n Generael van de Nederlanderden y
pen.neeritelikt'ondcrfoeken
man, Huifman, of anderen daer tegens doende om de jJan. leftleden aen de Vice-Cancelier en Raden van Brabrnd gefchreven, en in druk uitgegeven, eenfamentlijk
felvete ksffijden exemplaerlijk na luit van 't voorfz. den Piaccatc in defelve Miffivegementioneert, merter
Placcaet fo; der eenig verdrag of diffimulatie : ook om
te weten of degene, die middel hebben om wachtte j daedhetquartierv
oor't volk van Oorloge, indienfte
houden, 't felve ook doen, als dat behoort, en geordi- J dcfer landen wefende,gebroken word :en den Huiflieirer is , ordinerende den Procureur Generael te doen | den bevolen hen op te ruften , ook fchantfen te maken
fïj;c naerftighcit om hem t'informeren of 'ereenige fijn |jegens 't voorfz. volk van Oorloge : En tot nadeel van
die 'i felve nieten onderhouden,om de felve te vangen, den Geeftelijken, Adellijken en Burgerlijken ftaef, ook
en voor u luiden in recht re trecken.als wefende een ge- tot ruyne van de arme Huyiluiden, verboden en bevopnviligeerde fake, waervan de kennilTe toeftaet den
len wortjoplijfftrafFe, van defèr fijden geeneSauvegarSouverain, als wefende crijm van gequetfte Maj. te den te halen of gebruiken m volgens geordonneerr,dac
communiceren metten vyand en hem geld te geven en alle degene die geboren fijn uit de fteden en plaetfen
onder hen lieder geweld wefende , en de wapenen voor
t'.'ten re dragen.-.
En om dat wy verftaen dat eenige om bedrog te doen de vryheid vandegemeene fake der Nederlanden voerendedoodgefla
,
gen, of met beuls handen omgebracht
tegen de voorfz. ordonnantien en Placcaet , doende
compolïtien en fenden geld met hunne huysvrouwen fullen worden : mitfgaders vele en verfcheiden andere
.aen den vyanden en vrybuiters, meinendealfoonge- poincten uyten voorfz, ouden haet:. tot notoire tyranü:Jt te blyven : fo willen wy dat in dien gevalle fo wel nie en moetwillige bloetvergietinge ftreckende. En dat
falgeprocedeert Werden tegens de voorfz. vrouwen als ons (die foo vele jaren voor de gemeene Chriftelijke fake,en voor de vryheid der Nederlanden3en den goeden
mins, ja dat defelve mans fullen gëftraften gekaftijd
Verdeh als mede-plrchters, aenhangersenfauteurs van ingefetenen van dien, van alle qualitey ten in 't generael
vooriz. vyanden en ftraetfehenders.
! en particulier gedaen hebben, 't gene mer goede modeEn ren opüeri van het voorfz. volk van oorloge, wy ( ratieen difcretie, fonder iemant buiten reden r'offen»
ordineren en bevelen, in nameen van wegen zyne Maj. j feren doenlijk is geweeft) alfulcke proceduren ftaette
eenen iegelijken, *tfy Gouverneurs van eenige plaetfen, I bejegenen , {onderlinge in defe gelegentheid, dat alle de
rColorrels , Capitefnen óf anderen de voorfz. ordinan- ] werelt volkomentlijk weet , waer toe de vooriz gemeticn en Placcsten onverbrekelijk te onderhouden,op de 1 ne voorgenomen tyrannike, hoveerdigeen abfoluterepenen daertoe geftatueert Bevelende aen den Auditeur ! geringe is ftreckende,namentlijk,om niet alleen de lofgenerael en particulieren , hem we! en neerfteiijken te jfelijke Nederlanden,en den goeden ingeierenen derfelinformeeren tegens d'overtreders en diffimulateurs: i ver, maer alle nageburen,als Duitfland, Vrankrijk, Engeland en
, andere , de felve te onderwerpen : en dat oprocederende tegens de felve by aentaftinge, kaftijdinverfulx
een
iegelijk als nu (billik) behoorrgemoveert
geen exemplareftraffinge, conformelijk 't felve Plate wefen, om alle middelen tot handhoudinge van onie
, caet , op pene van 't felve op hen te verhalen in gevalle
van gebreke : ordonnerende u luiden ook, in gevalle gy loffelijke intentie, jegens het voorfz, befwaerlijk, en
' verft;iet dat eenige van den Gouverneurs , Colonellen, fchadelijk voornemen ,metonsteemployeren.~
So ift dat wy , by deliberatie vanden Rade van State
Capiteinen en volke van oorlogen daer tegens pogen
t en huer devoir niet en doen, ons ten eerften het felve te der voorfz Vereenigde Landen , goedgevonden hebadverteren om daer in te voorfien na behoren.
ben ,by defen ernftelijk te vermanen , en vriendelijk te
verfoeken
allenen eenen iegelijken, fo Geeftelijkals
Lieve en wel bemindconfe Heere God fy mer u lieden Gefchreven
.
tot Bruflele den 1 6 Jan. 15-93 onderte- Wereltlijk , van wat ftaet de felve mogen fijn , als noch
kent Manfvelt,zr\ nederwaerts Vereijken. Hetopfchrifc met ons in daedlijke eenigheid en gemeene defenfie
was Onfen lieven en wel beminden,<Jen Vice-cancelier vande voorfz. vryheid niet getreden wefende opten
plicht en verbinteniffe daer mede fy haren Vaderlande,
, en luiden van fijne Maj. Radegeordoneert in Braband * hen fel ven, hare vrouwen, kinderen, en nakomelingen,
ffbi. y.y t^f er tcacnö öcüben be Staten <6enerael toebccom verbonden fijn , te willen letten, en 't felve doende, hun
' öen x7.5pcb?uacp boenafleefenenïierftonbigenfefeer met ons in eenigheid te willen begeven totte gemeene
pnocaet met oefen f€itul. paccaet / toaerferjou en refiftentie van 't voorfz. fchadelijk en befwaerlijk voorbermaninge/ tegens De$lnccatenenberjelen onlanr
nemendaer
(
uit in 't einde niet anders , als een geheele
verwoeftinge der loffelijke Nederlanden kan volgen)
in 25jabant/ter; iem
02öonnantt'e i^an -(Bjabe peter
€rnft
ban iBanfoelt/l
bjagenbe atè^tabhouber/ *5ou* en tot gemeene handhoudinge van de loffelijke reioluberneuc en Captteïn Generael nanbe 3$ebcrlanben/ tie ter contrarie inde Nederlanden genomen, geapprouitgegeben/ gepubliceert entenbele geerecuteert/op beerr, en gefavorifeert by de principaelfte Potentaten
't boenen ban bc auartteren en <§aubegarben. 't JBelft vande Chriftenheid,daer door niet alleen de Nederlanfp ooit in ben bznfe iiebben laten uttgaen. <&ttpac
den ,en alle de ingefetenen van dien , feer korts tot hatact teaö lutöeiibe albiicf :
ren ouden welftantin'tgebruikvanhare gerechtigheden en goeden , inde recuperatie van negotiatie, hanfelJe T"\Ë Staten Generael der Vereenigde Nederlanden*
Staten •*-' allen den genen , die defe fullen fien of horen lefen, teringe , en manufacturen , en generale vrije conttrnMon Saluyu Alfo uit verfcheiden handelingen , gedrukte verfatie ■. ontwijffelijk door Godes genade konneti
ynblUt' bevelen en geboden, by de gemeenc vyanden inde nac- gebracht worden , maer ook alk de nageburen,
als
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als Duitfland , Vrankrijk , Engeland , en andere hen je- jperte bp öen jgertoge ban ^Bouillon geöaen/ enfoan,,
gens de voorfz. gemeene tyrannifche en hoveerdige get innemen ban bet Cafteel ban giabancljp/ bat ftctj „
heerfchappye , lullen in meerdere verfekertheid vin- ten felben öage na miöbage ïjaööe obergegeben / en „
den :wy willen den felven , toe het voorfz,. loffelik en fcfj^üft battet fijn bequamc en toef-gelegen plaetfen „
hoognodig werkgeneigt wefende , volkomelijk verfe- om te openen en liegt te inafeen ben toegg om oen »
keren van onfe oprechte goede meyninge totonder- Bpanöaf te nemen öe meefte ^teben ban get fel» ï%
houdinge van vafte en onverbrekelijke cenigheid, be gTanö / foo bat men (ft&ijft bp ) «iet en moet >,
vriendfehap en van alle 't gene van goede geallieerde ttoiiffeicn/ gemerebt goe beei baer aen gelegen W »
vrienden en nageburen te wenfehen is. £n alfo wy on? of öe ©panb fal alle 3ijne fotfengettoert^aentocn* >,
natuerlijk bevinden, dat de beveebtinge der Spanjaerts ben/ om ficl) tegen bet b002f3. Eeger te (tellen/ en»
van de gemeene vryheit der Chriftenheid en {onder- toaerfcbünlgb toebec in nemen alle 't gene bat men »
linge van de Nederlanden, felfs by den geboren van de geconguefïeert geeft / 't en fp Uat mijn peeren öe „
Nederlanden , tot bederf, verdruckinge en ruyne van Staten / bolgeng 't gene bat men Ijun ontboöen „
haren eygen Vaderlande , van hun (elven , hare vrou- beeft / gaer f02 een boegen bp bit Segec/ boo? öe »
wen kinderen
,
en nakomelingen , en tot een eeuwige maenben ban 3Feb2uatiu0 en ffêcert / geburenbe >,
blame en fchande voor de pofteritey t , wort gehantba- toelcuen töömen niet alleen get gecongueftceröe be* »
vet en ook mette wapenen gevordert : So veribeken en bouöen en berfeecberen / maer nocb meer öaerbp»
vermanen wy alle ingeboren van de Nederlanden , de toinnen fal tot 3fihen toe / en öoo? öien miööel ben toeg »
wapenen, dieiy jegens haren Vaderlande, ons, hen fel- b2p maecben tuffcïien mijn peeren öe Staten en »
ven, en hare vrouwenen kinderen onder de Spaenfe IBontf öe bouillon/ om altrjt ban öe eene of öe anöere »
heerfchappie gebruiken, van den eerften Aprilisnaeft bant fo?cen bp een te bonnen bjengen / na bat öen >»
komende af te leggen en re verlaten, alfo wy
lel ven Jöienft ban 't Éanö ÖC0 berböjöeren foüöe / etC, ©er- »
daer na geen quartier en denken te houden, ofdengedogen
luidt oocb öat be miböelen öetf fóoninfó ban »
gehouden te worden, maer als vyanden te traóterenen ©^anbrijcb fcer ftoaebtoaren/en bat gpgetgeir niet »
doen tradleren: gelijk wy ook verftaen te doen de prin- ban betftetben / gelijcb bp (fcgjijft) toei geerne fou- »
cipale Auteurs van de voorfz,. gemene heerfchappye, be rjoiiien om 't felbe befïant te maben / om te toeöer* »
mitfgadersden ingefetenen van de plaetfen en Dorpen ftaen be fo?cen ban ben bpanb / en öefe <©o?loge »
die hen , volgende de voorfz miffive en Placcaten, je- öaer te continueren / öetoelcbe ban fulber inpo?tantie *
gens het volk van oorloge defer landen in wapenen en iö / bat mijn peeren be Staten geen nutter fabe >»
refiftentie geftek hebben , of die hun met wapenen en fouöen bonnen boen omficböefo?cen ban ben ©p* »
fchanfen of'andcrfints namaels fullen ftellen : of de re- ano ban gare batëguüt te maben/ öanföne USa* »
delijke contributien daer op fyluiden van defefyde ge- jcjteit öit fetourggebenöe. 3©antöoo? oefen miööei »
flelt fijn , of geflelt fullen worden , fullen weigeren te
betalen. Verftaende niettemin dat onfeOrdonnantien fullen ö'aenfïagen boo? öen Bpanb / bic bp op eenige »

plaetfen fouöc mogen bebben / geb?oben toeröen/ »
opte difciplinc militaire, op'tuittrecken van de fol- fönöe toaerfcggniiböat fjp ficg meer bebbjtigen fat »
daten, jegens exceffen van de Vrybuiters, en andere
onbehoorlijke handelingen vanonfen volke van oor- te bewaren baer ban Ijp tn 't befit i^ / al$ te pen na 't »
gene'ttoelbonfeecber fouöe 3ön: en baer benebeng »
loge ge maekt, haer vigeur en effect fullen forteren, en fouöe
bit eene bafieactiuclicnifje^iju boo? fijn Ifêaje? »
alomme achtervolgt worden. En ten einde niemant fieft / om Bern te berfeberen goe feer mgn peeren »
van defe jegenwoordige hebbete pretenderen eenige be Staten öefe fabe ter gerten nemen / en een miööeï » >
ignorantie. Soontbieden en bevelen wydaerom on- pm &ttl te noöigen fijnen goeöentoilfetTJUntoaertfi '»
fen .fcer lieven en beminden de Staten , of hare Gede
meer en meer te continueren/ toaec bp noeïjbomt '»
puteerde Raden, Stadhouders van de Provinciën reöat|Bon0öe25ouiUonberfebertfouöe3jjn
in 't gene »
fpeótive van Gelderland en Graeffchap Zutphen,Holtoelcb
bP
bcflaen
öeeft
tot
garen
bienfl.
€er con* *
land, Zeland, Utrecht,Vriefland en Overyffeljen allen
anderen Jufticieren , Officieren en Dienaren , des ver- trariefoofflne UKajefleit ficö Uerlatenfietbanbftfe*»
couiö en bat Mom bouillon beötoongen fp te too-- "
focht lijnde, dat fy defe alomme doen kondigen , uitroepen en publiceren , daer men gewoonlijk is uitroe- ben boo? öe fo?cen ban ben bpanb/ bet fouöe mo- "
gengefcljieöen/ öat om 't mifnoegen/ 't toeib fpnc »»
pinge en publicatie te doen. Gegeven in 's Gra venhage H9a jefteit baer aen bebben fouöe / en boo? öe perfua- j
den 27 Febr.1593. WasgeparagrapheertC.^r»y5»4vt. (ie ban eenige/ öie om 3tjn perfoon 3ijn/ gp fouöe »
Onder ftondr;Uit bevel van mynen Heeren de Stamogenberfïaenombanacroo?tte pnöelen met öen "
ten Generael der Vereenigde Nederlanden. Terre- Contnb
ban ^pangien, 31b jjeb / fc||?üft ÖP / op "
latie van Rade van State der felver, En was onderte
öat fubiect eenige banöeaenfienlib|leöoo?enöifcou*»,
reren/ öebaelbe bet felbe meenen. <£n baer en bo* "(fom;
G.Gtlpin.
Cocötkenc.
ben
foubeji^onö öe bouillon (öie ficb metöeröaeb "
m&Mt ©oo?t!êf bebben öe Staten <ï3enerael raetfaem ge^ betoont
ganfeb geaffectioneert tot bet melbaren öer 5>
mm* bonöen/ <ö?abept)ilipöban|SafTaueen tocfjttela* boo?fcb?ebenp?obincien/
öoenöeinaltejei en ober al »
Alm
ban ilutfenburg
om 't felbe
<nt ianö tenöoenmtianö
contribtitte te brengen/
en om <©?abe
Carelonöer
bon 't gime gem mogeiib i$ / om öefe goeöe beginfeïen teel »
tn'teinbemetalsffcbaöeen fcfian^'1
banaat^ ifêanfbelt bjerh te geben en fpnen toebt na ©?anbrijn teöoengelucben)
öe ban öefe oorloge megö?agen, hierom bib in ö€»"
S' eniger
ï|pi)ES gunft en bpfianö öaer toe aen te toenöen öat öe boo?f3. "
fiagop
ben 14.31matentebcrfjinöerenenteretaröeren,
anuarij ban i^imlöegen met ?ouo manfo
fojcen ban mijn peeren bp ött geirgeboegt toeröen/"
&■ mt te boet al0 te paecöe
getogen
/
en
Ineft
fjjn
paflfagie
ge*
.
~
»
v
, enöataengaenöeöe^roupen/ öieibbierBebbe/o^"
a«f^
^ü1!"
na
lLct
la"b,ba!?
ïutfeiiJurB
/
baer
bP
eenige
1
gefïelt toerbe op bare betalinge / om öefelbe W »
«Me ©onwn gebaantfegat beeft : almaer öen ^ertog ban ; te^ beter
in goeö getalen öifcioline te bouöen. "
wywwwwrwra?wipwwn.
"»Hw
n,
nome
inge
tn
on 00b eemginbalgeöaen geeft
bouill
399«^
%m ïc ®e*tn % ü0? m3a ^e£f c '■^W* iïmam om
^orb öe meenincre öer ©eeren Staten (©enerael **
fescODen öietefojttftceren. <©?abe ^fttltpsi ban l^afTaugaööe
! masf/ boo^befetijönietöe óoaloae alöaer/ fo beröe^e*
nagop^.^ijt/Danaitofpgebjae^öoubJtmai ■ banöe banb teboeren/maer genp?oföt teöoen/om ZZnm\
ren
en
*™** *<>»* Li^^,l^^S:Jr^^L2^.:vl kom
cenaenöagop^.©ijt
£%!
;öanalfofpgeb3ae?
eentg bolbinge
ftregen fiaööen/ftbouttJtbjai
ban 3 a»
bat 00b ttoee j 'tgenef
berobert/ toel te berfeberen Tn b^ mw\
uancöö / poonen met petaröopge(p:ongen3ijnöe/ öaer öoo?öe i bjaren/pbaööen
enbaerbpnocfiteberbrnaeneeniöefteöenen^nBn
r8, 1
SUS/ ïffiïïff? w ï QT'Ï oe6omeu toaren ; !tf**» me Ben ««»*« öienfleujb fouöeS toefen tot
1tn ^ftcïjbtaci a^berlbeerben/ beeft bP moeten aftrec, jb??mabinge en berfeberinge ban öe p?obintlen en
wow
ben en öe^teöe bedaten. <©raefpbiüp0trocbber* 1 quartieren öie fp gaööen. "25efialben'öat to'éigto*
**™ ffilfÏÏ^J&ÏS ^\?e3llöbocaetban^ol* i awmburggetoeefttoa* / beeft fogaeflfipbetööin"
gSS'
^ft?^!-"^*
SE ïaUancöpip
todt.
& Jlubert/ ban get tanmwn Iwïiwïn'
ïa ^Iö^?eeg ban 't innemen ban öe plaetfe in ihxen*
be

1

/
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Vervolg der Nederland/e Oorlogen.

|p5;

toe$lnu'p£
ban JSaffoubanaïniet
toecbe m/ teranDcice
front
iipt
alle 45atnifoencn
3Iiete/gcöaen
JBecïjcïen/
pïaetfen / alle De &paenfe en 5JtaIiacnfe föuutertie / en
tooïït ban #o?Ioge te paetbe en te boet gclicjjten in al?
re Ijaefï Deitoaert£ aen Doen matcïjeren/ 't tuclh 45?abe
$ïuu'p£ban
$afïöu enberfïacnöe
/ fjeeft Ijpgcpïonoert
cenige 3teen
pen in Hutfenbürg
ooli in Utmburg
berb?anD/ en grote bnpt en roof bekomen ïjcbbcnöe met
beïe paerDen/ en gcïb£/té niet ïjct bólli fcoeDetom in ïjarc
nuattiet getogen/ en ïjebben De ingenomen pïactfen
iccDerom betfaten.
tewnï» ©en 1 8 Vanuatu té te fcenïen De£ naeïtf£ een gro *
>t«ea, tenbjanD gebjcefï in 't logement ban Den3LegaetDe£
$aité / of Nuntius Apoftuücus, cnberb?anDea!öacr
op 't boo$of De flaïïingcn / en ucuaen en bier tuitte
noet£paetDen Den Itegaet competetenDc / met noclj be?
Ie goeöcren / fonDer bat men toifï toaer booj Den bjanb
genomen toag.
3&en 5 gjannaqi 15-92. maren De Staten ban ^oï;
ïanD in Den ^age bergaöert / altoaer JBebjonbje De
J&incefféban <©?an$ien feucrbertoogDeDeoocn/ beroerenDeöen jonge prinee freDnn ^enö?ih/ garen &o
ne / Die in De felbe maënö OuD toetDen fouDe negen jaren.
iefbto t
'.tan

Op 't <wtlk vertoogh gerejolveert is fulhs hier na volgt.
A Lfovan wegen 4e Doorluchtige Vrouwe
Vrouwe Pr
Prin
ceffe van Orangien, Weduwe van Hoog. Ged

*
ollanö
: Ser
:ctoog
^
jfoutoe
I |&?in*
ram11
•xu bf
rren»
!**
jto.

den Doorluchtigen Hoog-geboren Prince Wilhem,
Prince van Orangien, Grave van Naffau &c. Aen den
Ridderrchap, Edelen, en Steden van Holland en Weftvrieüand , Staets-gewijfe vergadert , vertoog is gedaen
van de voorforge die hare voorfz. Excell. is dragende ,
om haren Sone, byden voorfz. Heere Prince geprocreert,door een goed en gequalificeert perfoon,alsGouverneurJ fulksindevreefe Gods, dewareChriftelijke
Gereformeerde Religie, en andere Princelijkequahteyten tedoen inftrueren, da thy, tot fijne Jaren gekomen zijnde fo wel de gemene Chrifteiijkefake, als de
Lande van Holland en WeftvrieQand (in dewelke hy

!?«•
8*'
'/en*
ttop>

geboren is) mitsgadersd'andereVereenigdcProvincien
en fijn huys, goede dié nflen lal konnen doen,endat
^are onderfoek
Excell. hèboende
fo in om
defeteLanden
als daer
buy-,
ten,
doen doen,
vinden ,een
perfoon

ter tijd delaften van hare Excell. deur het rteljen van
den vooriz. Gouverneur, en anderen nodeiiikin gevolge, {"onderlinge jegens dat de voorfz. jonge Princefelfs
lal beginnen in deDniverf
ueyt tot t.eydenhof re houden lullen
belwaren , en dat ook daer toe eenigt meu,
beien en andere nOdelijkheden fullen dienen gepiepareert, de Staten voornoemt , foom hare Exo: > en de
voorlz.jongenPrincetebetuygen,datly henin. icnfte
deler Landen hopen tegebruyken,alsom tot de vordere voorfz. laftenonderftant te doen; hebben verftaen
engeconfenteert, verftaen en conientei en by defen,
dat den voorlz.jongen Princefal gegeven worden laft
en commiffif van
als 20
Colonel
over een
groot van
regiment
voetkricchten
Vaendeien,
weiende
de reparririè va n de voornoemde Landen, en dat het tra&ementvandienalsopyder Vaendel4o ponden van 40
groten t'pond, alle 32 dagen, ten eynde voorfz senhare Exceü. fal worden betaelt. En dit niet tegenftaendc
dar de Staten wel verlhen , dat fijn Excell. noch in de
naefte Jaren de vóorlz. ftaet niet fal aduclijk in PerJocsn mogen bedienen. Met luiken verftande nochtans
dat de Luytenant Colonel over de vooriz. Compagnien , in 't geheel of deel , lal welen een van de Edele
huyfen der voorfz. Landen van Hollanden Weftvries1 land. Gedaen inden Hageden i8January 1593.

©'cjdtt«>
8r ^in'
Druk
«?e rilt
ban_
$t„u
rooi»
mW*
*[*e'6
Cplonëi
ban zo
Jfwjj*
hnccö» '
'en onJ™ [f
nant
<£oto*
ncl'

©oïgenDe meïne ïfcfomtie Me- ©jotime De $?inreffé J©^
ban orangien met aDbij^ ban fijn €rreHeritie tot £?";,„,
<©oiiberneur ober gaten boomocniDc ^>one qcftelt San
beeft Den ïfeete ban ^ommaroiïle/ een ïifeete tan gro 3F;roen%
ter
Wcretie
fecr bequaem tot fuïuen fïate / l)p i^ u^ ^e" '?*
macl^
getuecfï/ Colonel
in Dienfre ban Defe SanDen 5 en Sp u
inbcnDienflberfelbetouerlcDcn. getoccii
^e eetfte Euptenant Coïoncï / Die De boo?f5. l&eeten {p' om
Staten ban f oiïanD Den booifj. l^ecre f 2ince fïélöen / Jf?0Jf
$ getoeeft ^jonïwc ^rent ban ^uuöenüoo^t / boe ten.
eommanDetenDetot Eutpïjen / en na aBoubecnenr of p?rnce
CommanDent tot <J5eettrupDenbcrge. 3in fijn pïaetfe ap?co?tfc
té öaar na gehomen atambctt Cöarlc^ / Die mu ftct ^eni>tifi
27 boeh geöac&t ïjebben/ Daec bjp üan (jet innemen m ban
Almu
25?e0a ticrhacït öebben/ Dat &n met (jet U3acl)tmee: ectflè
fïerfcöap albact beeeëtt té gemogen.
%mv
DaniëlbanDe €o:jau
€affijn / geDie^ "£"{a
fcvt ^ijn
Co^fau^eceptoj
/ ^one tébangettieefl
Den föcete
nd

«.dn* daer toe volkomentlijk gequalificeert, tot noch toe
geen beter heeft konnen vinden, als een Edelman,haer D'ontfïe %ocDet ma^ ban Den ^cere
Dela^?ec/ bic ©anf ,
by den Hoog-geboren Hcrtoge van Bouillon,Vicomte lange "2Egent té gebjeefi ban Den f eeren Staten Ce- be «af.
vanTuraine &c gerecoromandeert.
Dan aengefien \ nerael bn Den Honing ban ©janïttlju/ Cliban (Öüic Ttjn qehare Excell. meemnge niet is, daer in yet te befluy ten, i tljn De Caffgn Ccefoiier in ï)Ct begmtfel üan D'OO^- J*^
fonder daer opaivoren te verttaen de goede geliefte van1 loge/ en ban Den ^JeDieant 3jan De iCuffnn/ 31)11* p^cr®,
deHeeren Staten voornoemt, fo is 't dat de Ridder- DeoajfpjonhcKjliuan^ooinieïi
tot Dan
fchap , Edelen, en Steden voornoemt,reprefenterende
^'eerflc ^Deï ^agicn D'^onneut / Die Denf?in= \l^iné
de Staten van Hollanden Weftvriefland , narijjjedeh- ce b>) gcöoccljt irjetDcn / toatni <&tto ban (<3ent / ^o- notmr
beratie, daer opgehouden, verklaert hebben , en ver- neban oen ^cere ban Open/ ^.Bljpe ^>one ban &n„

klaren by defen , dat henluyden feer aengenaem istej Oen inerte ban Ccijtet en nocl) ttoce of Djie ailDete: mfïe
verftaende forgvuldigheit van hare Excell. tot goede Ooli |)cbbcn De bOO^nocmDc ï^ecten Staten ban 3^0Ï= ^öcï
educatieeninftru&ie van haren voorfz. Sone, en hen JlatlD Den booinoeniDen jongen Ifteeve ^>jinee ÖO0?^«p'B
vertrouwende op haerder Excell. wijsheyd , voorfich- <l5Dclman bp geboccljt / 3|ancul)eer 3|0Ï)an ban ncuc
tigheyd, en goede dilcretie, om met fijn Excell. den Der <I9cc^ / ^one ban Den ïftcete 3fol)an ban Det ^onR»
Hoog-geboren Prince Maurits, geboren Prinee van ^oe^/ §ecre ban ti^oojttoöïi/ een feer geïeett jong fiecraoOrangien,
Grave voor
van den
NafTau&c
op 't verkieften
een
Gouverneur
felven haren
Sone alfovante edelman/ om ïjem Dagclijlté te betgefelfcl)appcn / en ganaan
Dit alle? om Dc^ te beter fiet Batutel ban D'^ngefe* ®ot$
▼erfien dat hy in den vreefe Godes , in deri ware Gere- tenen Defet Hanöen te ïecien Hennen en aen te nonen/ &oon
formeerde Chriftclijke Religie, in de kenniffe en af- om te gclegenbct tijD in Den Dienfï Defet BlanDenges JanDe»
fectie tot defen Landen , en den ingefeienen van dien ,
UttipHtcngcempIoucetttebJCtDen.
€ot^?ccepto^of jBccfler oberDeboo2fcï)?cben^a= ga"w
&ootv
met haer rechren en gebruyken, en voorts in alle Prmcelijken exercitien lal worden geinftiuem,óm ter ge- jgicil bJCrDe gefleit ^Ol^an ^[jupmng/ SB^ÓeDer ban ^öfc/
legendertijdde gemeene Chriitelijke fake, den Lan- Den P^ofefoo^ <i5et tit i^lljupmng / De toelhe naetmaefó ^t
den van Holland en Weftvnelland, mitsgaders den an-! ^iecretatté ban Den b00jfcl)2ebrn^ectep|ince^teöe; man
deren Vereenigden Provinciën en fijnen huyie, goede tili i|cntiU gebjeeft en gefïojuen té«
*>au <"ön
dienften tedoen , hebben geftelt ,en ftellen by delen ,
€enige Dagen te boren bp De ©iDDetfcïjapen€Deï ,c^e'
de voorfz. verkiefinge tot dilcretie van hare Excell. ïen ban J$oïlanD betfocljt jijnDe aen De petten "
houdende voor aengenaem ,'t gene dien conform daer Staten ban l^oïlanD en 3Beflb2icfIanD feller ©ettou ff£n
in fal worden gedaen , behoudelijk dateenigePagien enp?ibiïegic boo^ l)aet/ en öate nahomclingcn / ge. mng
d'Honneur van de Edelen van defeLanden den voorfz. ïtjh en in eonfamute beïe jèteoen ban De 03^abe ban P«««P'
jongen Prince met de eerften fullen worden by ge- ÜoïlanD fijn Ijebbenöe / fo té oen feïben Voelen bp J^S
Den Staten boomoemt beeïeent Dit na boIgenDe pas»».
voegt , op dat hy des te beter het naturel van d'Ingefetenen van defe Landen mach aennemen , en alfo met Settop en p^toiïegie.

IV. Deel.
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Het dartigfte Boek.
De Ridderichip J Edelen ^ ën Steden van Holland

ta &iU en Weft-Vriesland reprcfenterende de Staten van den
ö'ndf. felve Landen, allenden geenen, diedefeonfe BrieUfjcn venfullen ften, doen te weten, dat ten aenfien van
»aa
dendienfte, die d' Edelen van de voorfchreven Lan$olfant> den t en die uyt Edele huyrbn van die gefproten zijn,
eraren roitfgadersandere Edelen > in de voorfchreven Lanban
den wonende, enaldaer gehylikt en gegoed zijnde ,
ï|oUan& tot vorderinge van de gemene welftand van de felve
^^yS' lijks
Landen
tot noch
gedaen
hebden,
noch dageb«aa»
doende
fijn , toe
gelijk
wy ons
vaftelijken vertrouwen,
öect
datfyluydenen hare nakomelingen continueren fulürnunr ^en' ^^ daerom , en om verfcheyden andere goede
eti8egc,inGchtenencon(ïderatien, met rijpe deliberatie, uyt
fcen.
fckere wetenfehap , volkomen macht en autoriteyt,
den Edelen van de voorfz. Landen , en die uyt de
Edele huyfen van dien gefproten zijn , mitfgaders alle
andere Edelen , in de voornoemde Landen wonende ,
enaldaer gehylikt en gegoed zijnde, en hare nakomelingen, gegunt, geaccordeert , en geconfenteen hebben, gunnen, accorderen, en confenteren by defen
ten eewigen dage, dat niemant van henluyden uyt eenige faken , breucken , of delidten , (hoedanige die
fouden mogen wefen) uyrgcfondert alleenlijk die men
na de gemene difpofitie van de befchrevcn Wereltlijke
Rechten houd voor Crime?t Leefa Majeftatis tegens ons ,
of den Graeffchappe , en hoge Overigheyd van de
voorfchreven Landen , meer fal verbeuren, dan fijn
lijf, en de Somme van lxxx. ponden van xl. groten
eens uyt alJe fijne goederen: bevelen daerom de Stadhouder Prelidenten
,
, en Raden , fo van den Hogen
als Provincialen Raden van de voorfchreven Landen,
deluyden van de Rekeningen , en allen andere Jufticieren en Officieren van de felve Landen , en andere
die'caengaen mach, dat fy luyden den Edelen voornoemd ,en hare nakomelingen , van den inhouden
van defen volkomelijk , ruftelijk , en behoorlijk laten
genieten, engebruyken, fonder eenig wederfeggen ,
en ook defe in hare Reguleren te doen regiftreren ,
des verfocht zijnde. Gedaen in den Hage ixjanuary
i f9 3. Onderflont ter ordonnantie van de Staten ,
En was ondertekent,
CD. Recht

er.

DitOdroy is geregiftreertin de Reken- kamer van
Holland, in 't witte Regitler, met de roode Rofe,
Fol. iSó.opdeLeen-kamerin't Regifier buyten op
getekent Hoge Overigheyd.

3£aer5tjnmeer anDere faften op btfe bergaDeringe
ban De #oïïauöfe Staten boojgebalïen/ en bofonöer
$ Daer booigcflagen luat men boo? eetfï tegen öe bpan;
Den / bp öe Ijanö nemen fouöen ; men toifl Dat öe &tatenbau B^iegïanö Daer op feer fouöen fïaen om ben
boaL?t$ t'eenemaeï te bebjijDen / en Dat men doeningen fouöe aentafïen : Daer tegen£ meenöen öie ban
JfollanD Datfebeboo^Dcn öe &ube ban <0eertrupDen*
bergeinDefe gelegentbepD aen te tafïen / Daer toe 3p
oofttoifren / Dat fijne ^ceïïentie feer genegen toa£/ en
DatbpgocDebopebaöDe/ bpfonöccbp aïöienbp tooeg
te bcïDe temoebt
/ al nomen/
eer De bu'anöen
eènen
Ecger
belöennomen
mocfjtcn
en Daer met
in Duuren
fouöe nonnen. Mm baDöe aïceet£ / in Den tointcr be*
(Fol.*) ginnen öaec toe pjepecatieu te manen / en Daerom
toeröe goeö gebonöen en gerefolbeert / öat öie ban
^oïïanD in öe «Beneralitcpt in 't inbrengen ban bare
confrntcn öscr op fmchn ïtjii fonöcii aenfjauöen om
booieerfïöe&tcöcn ban $eerttnpDenbcrg/ öie Ijaet
fo na op Den ncufe ïan/ of leggenDe maec D:ie muien
banJDo?D?ccl)t/ $eu$Den/ 25:eDa/ en ooft niet beeï
beroer ban <£o?cum en ï&opum / en DoenDc grote
fcljaöe aen De rcpfenDcii B)an tufic&en ^oIïanD en Ze*
lanö/ aam taffen/ euaïfoDen ^oïïanDfentupn toe;
De rom geöeeï te Krijgen : en aïfo toert fnlftö in De &t*
tcn<6eneraefbpDiebantonanDaengegebcn/ en niet

tegenffacnöeeem'8* teftenfpjafte te toege getyac&t/ fo
top op fijn plaetfe feggen fullen.
#ier en tufleben hregenie Staten ban De ©cteenig*
DePjobinciebanalle nanten aöbijfcn Dat De 3iigeur£
ntmi
eenti
in ©janucijft fcec aenbieïDen om eenen anoeren föoning dom
©
te ftiefen / en Dat Den ftoning Henrift Den biecDen feer taai
Dan
gecaDen toerDe / Dat fjp om Defe acnflaclj te bjefien De in
Catboujfte Religie aenbaerDcn $ouDc / De ïtonmg toaji
5eec pcrplejc in Defe fafte/en toifi niet toot bn Doen fouöe/ ©iai
toant De£ §&au0 legaet en De ^ectog banjeria / %m* kneu
baflaDeue De^ Stoning^ ban ^panjen / toefenbe binnen ^anj^ / Djeben De fahe ban eenen Catïjolghen ffec
ïloningtchiefenscer ernftig en ïjeftig booït/ fnffine^
m/
renDcDatDe Catöolijne ficugte binnen ©:annrp an- Öcrbi
Derfin^ niet mogeltju toajS te beljouDen f en Daer in
feïjeenen alle De Catöolijhe toeï obec een te nomen:
maer tak Datmen tot ftoning hiefen fonDe / Daer in
toa£ alle De jtoacigltepD gelegen / en Daer in ftonDen 3P
niet accojöcren en ober een homen/ toant Daer toaren
beeïe pjctcnDenten tot De ftrone en De Hertog ban
Jtëepnne f Die fich ingebeelt öaDDe Dat Ijp mac^t ïjaöDe
DcfalicfotcbeïepDenDat De ütrone öcm niet faeïgeren
fouöe / begon aïrcDe te ma'hen / Dat De faken Daer toe
toerDen beïept/ om ïjem Daer ban te pnberen en eeutoig
tebcrflelien/ toaerom tjp groot bcroubaDDe Defe con*
bocatieaïfogeDaente öebben: niet te min fïenDe Dat
ÖP Daer fo berDe in toa^S / Dat ï)p qualijn Daer upt fton*DefcïjepDen/ namöoo? ïjemmet De fafte boojt te ba^
ren/ en Daer aï aen te toagen Dat [)P mocljt/ om tot
jijn boomemen te nomen / en toe'fcnöe te Defec tijö
nocö bp Den e^abc ban litëangbcID in 't leger / Detocï*
fte / gefaeïgcect öebbenDe De &taö ban jöonon met
een entrepnjfe te beftomen / met fijn geöeefe Hegec
€S?aï
Daer boo^ geitomen i^ Den 1 5 Uèattp. ^efe ^taD ban öart!
ban
1
ïJtlbt
jfcoponig een grote ^taD in De tobintic ban ^icac^ J3ojt;
Dpc
/ 3!jnDe
ban een ban
25i£Dom / 31'jnDe ta» Mm
meïijn
flcrft/ Dei^ ^ocft-flaD
gelegen 4. JBplen
La Fere , D?ie bart
Compicgne/ toepnig meet ban Han / aen De jpDcna
La Fere en ^ an toe ifTe omcingeït met fehete morafle / inP(<
Die gemaent toerDen ban een «ibierfteu/ 'ttoeïneaf^ eavDfc
aomenDcupt bet ïanD ban ©ecmanDoiji/ in De <©lfe
balt bp l^tt 3^o^p ban föqaffï : en aen De 3nDe ban mm
Compiegne toe beeft 5p cene 45;acïjt met toatér Die ta«
melijKcn Diep i$ j 3tjnDe upt öet rebierfcen afgeïept : aeri
geneïjet5pDebpöetbofcö
öapne/ en pacticuïierïn'ht
in
©ojp ban 23abu^ban/ ïogeerDe
De troupen ban De
pat^/ D« Regiment ban Capsura/ enDettoee0egimenten ban ^ernfiepn en Curtio / en aen Deeg 3pDe
alle De cefïe ban 't ©oetboïfc / ^panjaecDen en ban an<
Derc natiën, ^e hertog ban ftóepne en 45?abe föatcï
ban jBÊan^beïD ÏogeerDe in De 3CbDpe ban Ur)aurenan/
en Delicate ïïupterpe in 't 5^o^p ban flefl/ en
macl op een Canon-fcljent na aen De £>taö / in De aïte*
tori*
ftebeljalben+ooobojgecg / iiKÖarnifoen lagen 1700
jfranfc^oïDatenennocèttoee Compagnie 5>toitfer^
ban 1 2Öetn. Mm §teft tegen^ bun ttoee 25attetpen
geplant / ban De eene Der felbee en Deg ftlfè €rcnceen /
i^ f)et betoinD gegeben aen Den Coïoneï 5®on Untonio
De Euniga met fijn öegiment / ttoee öegimenten
*©alen / en ï)«^uptfebanDen <6?abe ©ia/ Defe lag
tegen ober De bobenfien ïjoeu ban Der StaD / Daer een
fterü 23oltoern lag / ban De anDere 23atterpe bp na op
net bïacne bp De toepen / De toeïne firenten tot aen een
«abelijnban ?CerDecn öij^boffen/ met eene gracïjt
mettoater/ i^Den ïafi gegeben aen ©on Eoun^ De
©aïafco/ met3ijne^panjacrDen/ en Die ban %loi\fa
D ^jöiaqueg / ober öe toeïne CommanDeerDe Den &c*
giantilSajojeonsaïoDeStunaen fjet Regiment ban
%a 23aiïotte. <@p De boge 23aterije toerDen fe£ üanonö gefieït/ en op De lage feben / bcïjalben nocb anb;re
riïcpne fïnhjJhen^ Die De bojfltoeringen befeboten. JBiD*
Den tufMjm bepöen Dooj De baterijen toerD een^02t ge»
bout/ aenDe5pöeöacrgelogeecttoa^
foom betfecour^aïgomljètuptbaïïent'e bclet^
ten/
bet bolftban Den
paus /• en Camilïo Capu5itra / toiecDen ooft teeneïjeen
gemaeht / meer om Die ban De £>taö te abuferen / Dan
Dier
om Datmen aïDaer pet meenDe te beDnjben'/ enolfore

I

15*3

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen,

Dier oojfafte ficïj feer bermoept boub / ben negenben
Dag/ ban 't beïcrj / jfjet Regiment ©untfen ban ben
25aton ban CïjafïeauuKpn een treffeHjfc Itoneimê
ïïibbec / obermit£ fijnen 43cnecaeï 3$ppia Conti aïïeë
op fijnen ljaï£ toa£ fc&upbcnbc(upt particulieren ïjaet
en afgunft / fo gcfuflinecrt toerde) fb 3tjn öaec ober
grote tooojben gebaïïen titflcljeti Den büojfs- Hlppio
Conti en Den boomocmöc 25aton ban Cïjafïcautyruu '
en ban be tooojoen 3ijnfc tot bc rappieren genomen /
inboegen Dat Den <fècueracl Ifcppio Conti Dacr DooD ge;
, «pyw ulfben $ / ban een fiche in bcbojft/ Den25aronban
X! <£ ïjafïcaubjepn na Dat ïjp De ^eeeïage geDaen baDDe /
cafi uan jaïbeerbe ficïj te pacrDe. ©aer toert een mernelijfec en
■Jtf b?cembe falie ban Defe gcfcfjicbcniflc bcrjjacït / Die
fiïmi nocfjtan?boo?toaeracïjttggcï)ouben toert/ nament^
,n
lijfc / Dat Daeg£ boo? De DooD ban 'SBppio. Conti/
^anfe» ©on 2Monfo D'^Diaquc^ met aïïe De ïïcfjte töupterne
jf
tocDcr {tomende ban te bergefeïfeïjappen fe(ter Conbop

begon eenige fufpitie te geben ban rijnen bjilïe. ; >•
Monon getoonnen 5ijnöe •/ beeft ficlj de ïfertog ©en
ban laepne berboegt na parij?? 1 Dertoaert£ mu *"• tfSi
.. s
ftenöe meer om fijn particulier pjoftjt aï£ om ïjet 5g.ïff
algemepnc ban De Higue / en aïDug nu ontDec; Sfm
nenbe fijn Deftepn / niet meer met uemanteïinge ^W
a$ te boren / maer nlacrïijK en ronD upt / ïjeeft J?p be
aen De ©ienaer<ê ban Den Honing ban ^pangiett S™
fijne pjetenfien beginnen te introDuceren / ïjun te
ftennen te geben 't geene fp aïreoe toifïen. Jltëen
Ijceft berfejtjepben mibbeïen bp Der ïjanb genomen
f
om ïjem ban Die opinie af te brengen, ©ocïj m

top
Daer De
berber
ban ban
fpjcnen©jannci
/ 'fuïïcn
Icn toat
Honing
jït ineerfï
Defeberïja;
fijne
3toacig(jepD Doet.

fl&P ïjebbeu gcfëpt bat np in Defe faftc fcer pct«
pïer toa£ / niet toetenbe toat bp Doen fouDe: aen
Deen 3ijDe toerDe ïjp fecr geperjt ban De Catïjoïij*
oobac.tan
aitjftocïjte
't toclït banföuptcctoatöpnieugïjaD:;
La Feregebjacïjt toert'/ ftrn Die aen fijn ^tjöe toacen / Dat
ic&ra.
en b?agenDe
een / ^ftaüaen^
ïjp De föcïigie
bcrfaHende
/
De
iftoomfe
Öeïigic
fouDe
aennemen /
De in 't Slegec / anttooo?öe Dacr #anDer£ niet/ Dan
Dat omtrent ttoee nren geïeben mijn ï>eere ban Clja? Dat ïjp Dacr Doo? alïc fj^t DefTepn ban bie ban De
fïcaubjepn fijnen (Dencraeï ^tppio Conti DooD geile- Higue b^ehen fouDe / en Dat aïïe reDenen ban toep^
geringe ban geïjoo^faemfjepD Daer Doof mateïijn
nen ïjeeft. 't fl&eïh ©on Klïonfo / en De Capitepnen fonöen
moeten ccfTcren/ eii Dat ÖP tecflont becle/
fmertenDe/ gaen4BpbcCarelfoefcenin'tJFo2t/ Dacr
ïjp toa£/ en Den eerflcn / Die ïjem outmoeteDe/ toa^jja De mcefle aen fijn 5ïjDe fouDe hrngen. 5^e fto3ïppio Conti/ gefontcn toeï te pafTe/ fp toaren feer ning ijaDDe aïrebe De Catïjotijhe ©jincen aen fijn
bertoonDect/ hrupftcn en fegenben ïjaer aïtemaeïop 3ijDe geconfenteert / bat fp hacr pmpofitie of boo?
ïjare maniere/ enbertelbenïjem'tgeneDen*3taïiaem ffacïj aen De bergaDeringe . tot ©acné foubcn mo
gefeptïjaDDe/ DaerÖpmeDeïacïjte: en gen fenDen met fijnen trompetter ; en Daerop
feöuptecöen
De£ anocren Daeg^ opöiefeïbeuce/ Dieöeönptecge' toa£ alreDe be becfoeïjte bergaDeringe tufjeïjen Pa*
noemt ïjaDDe / i^ fijne DooD geboïgt
rij^ en ^>int ^enijg / in 't ©o?p ban uurene/
tegen Den %i SUpjü geaccozDcert : Docï) De Honing
ï^et ueïeg ging in bit tijb feer boo?t/ en bepbe be lyetft gocD gebonDen eene declaratie te Doen ber*

&paenfe Coïoncï^ ïjaDDen
aïreDe begonnen
ïjettoatec
in" De ^aricmentcn
ban in
ÖjanïidjrJ
onDcc
uptDegcacljtteïatcn:
en ïjanbeïDe
ban bie te
bnïlcn/ ïionDigcn
fijn geïjoojfaemïjepD
3jjnbe/ Daer
ï)P De 3£ccïa*
omDc2?atterpetemaïien/ fonDerïinge ^on ïouu^ ;ratte ban Den #ertoge ban Itëepne tocDecïcpt/ De
De ©cïafco/ DetoeïHeom beter acrbetebinDcn/ tjoe-i bergaDeringe tot $arij£ berbiet/ bechïaert aïïe De
toeï ïjp 'tïatec uegonnni ïjaDDe bpna aen 'töabeïpn1 gene/ Die Dacr berfcïjönen/ becbalïen te 5ijn/ en
geftomen toaé» ©e fpitfe ban 'töabcïpn toert ge* te bcDïtjben Cnmen Lsefse Majeftatis, geeft fijne
mineert/enDemiJnefpztngenDemethïepnefcïjaDcbani^ocureur^
(Dcncraeï^ en jFifcaïen ïafï / om ben
öieban Der &taD/ b}acï)t ter DooD eenige &panjaee* ! tegen De feïbe en tegen öc o^eDeputeeröen ban De
^aec ton en ï©aïen. Bacljtan^ i^ met DefclbecnmctDe ^>tcDen/ Die aïDacr berfcijijnen/ te infomicren en
feu o9 25attccpe eene bcquamc openinge gemaeht om Den p^oceberen / en berMoect Dat aïleen / fo ^teDeif
Bjpon flo?m te leberen/ geïpDieDen*8jlÖaertgeïebertté/; en Gemeenten aï^ particuliere/ ban toat fïact en
B met een grote furie en getoeït. ©on 3toup^be©e*i quaïitept Die jijn / Detocïïie binnen bijftien Dagen
rvK' lafco öeeft ficïj met fijne ^>panjaerDen in De feïbe na publicatie ban Dien/ Daer ban Daen fcljcpDcu/
25?efTe geïogeert/ en gcboïgt ban Den Coïoncï 2la en ïjen toeDecom ïtomen fïelleh onDec fijne gèïjoo^
23ourïotte/ Die in fijnen ecneu arm geguetfï toicrDe. faemïjent / gratie en genaDe fulïen outfangen en
«Daer bïeben DooD omtrent Dertig &oïDaten ban ïjet genieten / mu£ Dacr ban DocnDe bcrUïarmge in
öegiment ban ©on Houp^ De ©eïafco / en tien of 't parlement ban 't rcfojt / Daer fp 3ijn/ tocïïie
ttoaeïf ^oïDaten en BaenDiagcr£ ban gualitcpt/ en, ©ecïaratie Dcé Honing^ top ïjebben goeD gebonDen
onDer anDere &ebafhaen De Caflro/ en Hernando ïjier meDe te ïatcu bolgcn.
rrnioiog.np)
de Pafamer , <ï5Deïïupben / Die feer bemint toaren
feliiciuge
onbeeïjare natie, ©ie ban be ^tab ïjebben ïjet ila- HEnrik > by der Gratie Godes , Koning van Vrankbeïpn Moeheïijh befeïjecmt. ©e Honing ïjeeft ge
njk enNavarre, allen den genen, die defe tefocjt ïjenïupDen fecour£ te fenDen / fcïjicftcnDe Der
genwoordige lïen i uilen, Saluyt. Hebbende Gode be- ftr£ lHo<
toaertji 500 ^aerben / iiic eïft een faftghen ï&ufr
lieft ons te doen geboren worden vandeoutfteSeamfteupb acïjtec op ben fabeï rjabben : maerfp bpnacïjt me der Chriftelijke Koningen , en by recht van Wetcrjbcnbe met grote boojficötigïjepb / 3ijn ebcntoel
tige Succeffie komen totdeKrone van het fchoonfte team D#
ontbeht getoeef! Dicïjt bp De ^taDeninbebïucïjtge en bloeyenfte Koninkrijk van de Chriftenheyt , en °n°t*
hadde hy ons niet minder begaeft met Godvruchtig- ba^öe

b?eben/
fptoerDcu
en eenige ompacrben
toer heyd , en devotie , nochte met minder dapperheyd berga»
Den
gehregen/
Daernagcj'aegt/
ban De itèecfter^
ficïj tebt.
ter te faïberen / afgcflcgeu / en Die berïatcn ïjcubenbe / en couragie, om het Chriftelijke Gelove, en de Pa- öcrmge
en Limiten van dit Koningrijk uyt te breyden , »a"^5
quamen öepmeïijït binnen 4£opou : 't tociïi Die ban len
jföopon te meer Dcbe berfiautoen / fïciiDc tyt öabc- dan de Koningen onie Voorlaten, en heeft anders niet bg öm
ïpn genoeg berïoven : en bcfpcuereuöc ban autfet ontbroken aen ons geluk ^ dan dat allfe onie Onderfa- Verton
th b?efcnDe De fïeengljepb brr ^>paujaerDen / fo fp ten van gelijken niet gefuccedeert fijn in de deugt en ^f"1
fïojmenDcrftanD mochten obectoonuentoerben/ ïjcb getrouwigheyt van haer Voor-ouder».
Maer wy zijn geöa^a*
ben fp Den ïeflenUaaertgetjanDelt ban De pïactfe ober geraekt ineen eeiiwe> datterveelevan ont-aert xijn, om
I?on te geben/ naDatfeïjaer femen Dagen bïoclteïtjïi gcDe hebbende de liefde, die zy hare Koningen toedroegen, eenm
fenDeert ÏjaDDen. ©ie ban binnen jijn Den a 5 H p?iï / en daer zy alle andere Volkeren in re boven gingen, conirfrf
Itn. met pan en faïi en bïiegenDe ©enbelen upt bet ^tab verkeert in Confpiratie, en haer getrouwigheyt in Re- fe&ie.
getroclien / en toecben aen fehere pïaetfc geconbopcert. bellye.lulksdatonfen arbeyd,en'c befte van ons leven, fÉ°«
©e hertog bau jBepne ïjeeft be^tabtoebcrom met d'welk gedeftineert was om te illuftreren de glorie
Jran^ «Öarnifoen befet/ fonbecbaer eenige ^oïbaten van den Franfen naem , tot ons hoogfteleetwefen verlieten isin de fchande van dien bekent te maken > niec
ban anbere natiën te toiïlen in (jebbeu/ toaermebeïjp
Mm
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Het ctartigfte Bock*
hebbende kónhen vermijden Zadért onfe korafte tot |grote een voudigheyd, en dat hy ledig is van alle pre-
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de Krone te wefen in geftadigen krijg cegens onfe re- fumtie i daer raen nochtans geen groter foude konnen
belle Onderdanen , waer aen wy fuiken misnoegen vinden om hem te befchuldigen, dan dat felve inftruhebben , en fuiken medelijden met de ongevallen , ment , zijnde gemaekt informevanEdiót, gefegelc
die het gehele Koningrijk daer door lijd, dat indien met het grote Zegel , geaddreffeert aen de Hoven van
wy geweten hadden , dat haer haet maer geweeft ware 't Parlament,en met alle de andereformen en kenteketegens onfen Perfoon alleen , wy geWenfcht (ouden nen,die de Koningen en SouvereynePrincen gewoon
hebben noyt tot defe waerdigheyd gekomen te zijn. zijntegebruyken, met uytüuytinge van alle andere.
Maer fy hebben wel betoont , dat haer confpiratie Hy doet by fijne voorfz. verklaringc eene generale
tegens de Kon ingl ijke authoriteyt gemunt was, heb- dagvaerdinge van de Princen , Officiers van de Krone,
bende die eerft begolt en daer na weder vernieuwt te- en van alle de Ordens van 't Koningrijk, om te delibereren opden welftand van den Staet, het welke tot
gens wijlen den laetften Koning onfen Hoog-geëer- noch toe noyt
gehoort is onder andere naem, dan die
den Heere en Broeder , tegens den welken het pretext
van de Religie , daer fy fo veel van hebben te feggen , van de Koningen, gelijk by alle Wetten defe au tho-~
niet gelden mocht, hebbende altijd leer Catholijk ge- riteyt hun alleen gereferveert word, engeoordeeltals
Hy wil betoweeft , en felfs den Oorloge voerende tegens die van Crimen U f* Majejt*tii voor alle andere.
nen
dac
hy
de
Princen
van
den
bloede
eenig refpect
de Religie , genaemt Gereformeerde , ten felven
wil
bewijfen
,
en
niettemin
beroept hyie, convotijde dat de voorfchreven
Rebellen hem quaroen
ceertfe,
en
belooft
hun
fekerheyd,
't welke immers
belegeren in de Stad van Tours , en is de verishun
te
handelen
als
fijne
mindere:
Dit
zijn altemael
meynde oorfake van haer voorfchreven Rebellye
kentekenen van eene inbeeldinge , die hy in den
van eerften aen valfch erkent geworden , fy is her ' Geeft heeft van de Souvereyne macht , van dewelke
naderhand niet min geweeft , hoe fecr dat fy die
God toelaten lal dat hy fichalfo verre van daer fal vinook groot maken meer dan oyt , en dat de eenige juftificatie zy voor alle hare crimen.
Maer het forme den, als hy daer onrechtvaerdiglijk na ftaet. Is de
van het voorfz. fchrift vitieuseri ondeugende,
licht, 't welke de Waerheyd in 't Voorhooft draegt, defubltantie
en is 't niet minder, zijndevolvan valoverwint in 't eynde de duyfterniflen , die hare fchc fuppofitien,
en die niettemin fo fwakdatdealdonkerheyd daer tegen ftelden , en de wonderlijke
Jereenvoudigft
e oordelen die lichtelijk fonderhulpe
wijshcydGodesdifponeert alle dingen fulks , datfelfs
konnen
erkennen.
De rechte engewiiTefondamende quaetftedienen tot de perfectie van fijn werek , fo
dat hy dikwils dwingt de gene , die dire&clijk op tale Wet van 't Koningrijk , nopende de fucceffie van
ftaen tegens haer eygen Confcientie , ten tijde dien, isdeSalique Wet, dewelke loheylig, fo volfo excellent is , dat haer (naeft God) toe
als fy daer minit aen twijffelen , fich yetwes te komt dekomen ,en
eerfte en grootfte eerc van de behoudcnifTe
laten ontgaen , 't welk de Confefïie van haer fau- van dien in den ftaet, die folang geduert heeft, en
te fo uytdruckelijk doet , dat'et hun onmogelijk noch tegen woordelijk is : Sy is ook fo helderen klaer
is die meer te lochenen. Het bewijs van dien is
,
datfe
noyt
eenige
interpretatie
of
exceptie
ontfangen
feer klaer en openbaer in de proceduren der ge- heeft. Sulks dat God
, de nature , en de voorfz. Wet
ner, die onder de naem van Ligue opgeftaen zijn
in de Wapenen, tot de verftoringe en ondergank ons geroepen hebbende tot de wettige luccefEe van defe Krone, fy ons niet in twijffel getrocken kan worvan delen Staet : En men fiet dat hoe fy haer
den, even Co weynig als yemant van onfe voorfaten , in
doen meer hebben willen bemantelea , hoe fy haer
welkers
macht nier geweeft is yetwes te veranderen of
quade intentie oogeafchijnlijker gemaekt hebben.
Én alzo de rechte en eenige oorfake van haer airereren in de voorfz. Wet,die t'allen tijden in Vrankgehouden is geweeft als eene Godoproerigheyd principalijk beftaet in drie poin&en , rijkin reverentie
delijke Ordonnantie , dewelke het den menfehen niet
in de aengeboren boosheyd van haer Hoofden ,
toeftaet aen te raken, hun anders niet overgebleven
die t'allen tijde niet wei geaffeótioneert zijn geweeft tot defen Staet : Waer by gekomen is de zijnde dan alleen 't vermogen en de glorie van die wel
ambitie van dien te invaderen en onder haer te tegehoorfamen: En indien daer in niets heeft mogen
deyleni de interventie van de oude Vyanden defer geinnoveert worden, noch minder heeft het mogen
Krone, die haer profijt hebben willen doen met gefchieden door de verklannge, gedaen by wijlen den
óe(é occaüe , en in het Volk de nijdigheyd van Koning , onfen hoog-geèerden Heere en Broeder,
dearmelijkfteof beroyfte op dewelvarentfte, de beu aendeStatenvanBloysin'tJaer 1588, Wantbehalven dat het de Wetten toeftaet, en niét de Koningeerlijkheyd der Rijkdommen , en de ongeftraftgen te difponeren van de fucceffie van defe Krone ,
heyd van haer crimen. Defe Ordonnantie Godes, die
denSondaer tegens fijn dank fijne fonde doet ontdec- fo is 't meer dan kennelijk en openbaer, datinplaetfc
dat de vergaderinge der voorfz. Staten behoorde te we»
ken, word althans volbracht in 't doen van den Her- fen een vrye deliberatie, dat het
anders niet was dan
tog van Meyne , noch meer dan hier te voren gefchiet
was, door 't gefchritt 't welke hy nieuwelijksaenden eenopcntlijke c'famenfweeringe tegens de authoriteyt
daggegeven heeft tot de generale convocatie, die in van wijlen den Koning, den welken de voorfz. verde Stad van Parijs gefchiet. Hoewel dat fijne faute klaringe uytgeperft wierd met geweld en vielentie,
onverdragelijkzy, en onexcufabelder danecnigean- gelijk alle 't gene 't welke daer gehandelt wiert , niet
dere die oyt bedreven is van diequaliteyt , fy konde was dan totdebeveftigingevan 't gene federt daer uyc
niettemin indien niet geexcufeert, ten minften min gevolgtis, in faveur van de rebellye, die noch tegenvrcemt gevonden worden van degene, dewelke weten woordiglijk duurt, en ftaet niet te prefumeren, dat
Koning al willens de voorwat de begeerlijkheyd van 'choogftegebietvermach wijlen denfchrevenvoorfchreven
willen breken , door welhebben
foude
Wet
in eene ambitieufe Ziele. Maer niet te vreden zijnd e
ke wijlen Koning Francoysde eerfte fijn Grootvader,
met bynaalledeFranfen elendig gemaekt te hebben ,
hun noch de ogen te willen uytfteken , en hun onbe- en confequentelijk hy felfs mede tot defe Krone gekovoelijk maken in haer miferien , hun bencmendeden
men was, gelijk als de voorfchreven verklaringe onwat , alfo is fy ook niet onderhouden
rechtveerdig
trooiï die hun noch refteert , 't welke isdegewifïè
kennifïe van den oorfpronk en eerfte ooriake van haer geworden by de gene felfs, die die gefmeet hadden,
en in welkers faveur fy gemaekt was. Wan indien den
ongevallen , en te weten op wien fy *t behoren te ver- voorfchreven Hertog van Meyne wijlen den Cardihalen, God heeft het niet willen toelaten.
d'Ambitie vanden voorfz. Hertog van Meyne isfo opgeblafen nael van Bourbon onfen Oom erkent hadde voor fijnen Koning, gelijk hy hem een tijd lang den ydélen
geworden , datie in 't eynde heeft doen barften den
voorbank , daer mede hy die hadde willen bedecken. tijtel daer van gegeven heeft , hy foude fick gedurende (foLi
De aldergrootfte loosheyd van den voorfz. Geeft , is fijn leven eer geintituleert hebben fijnen Luytenant
in hem te doen geloven, eenen goeden yver, eene Generael , dan Luytenant Gcncrael van den Staet,

gelijk
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gelijk hyaldeur gedaen heeft, achtende dat die qualiteyt hem daer van eenige pofTeffie toebracht. Sy fouden ook onfe voorfz. Oom erkent hebben van dier tijd
aen dat fy wijlen den Koningh onfen hoog-geëerden
Koning en Broeder , begonden re beroven van de Koningliike weerdigheyt, of ten minfte datelijk na fijn
dood : maer fy beraetflaegden daer op meer dan drie
Maenden daer na en dat fy 't felve refolvcerden , en
was niet in intentie van hendicteconferveren , maer
o na door den Hertog van Mayne tijd en macht te winnen om hem felve daer in te ftellen, fich ondertuffchen introducerende in alle de authoriteyten , die
daervandepende;en. En het is bedrog, tcfeggendat
devoorfchreven verklaringen, te BI07S gedaen, anders niet is dan de beveftingc van eene andere diergelijk , gedaen in de voorgaende Staten , gehouden te
Bloys voorfchreven A°. 1577. Het kan wel wefen,
dat fyfe al van d ien tijd afin den fin hadden , maer haer
rnaghi was doe noch niet fterk genoeg om die te doen
relolv eren , zijnde daer anders geene demonftratie hier
op gedaen dan door eene Hechte Legatie van wegen de
voorfz. Staten, onsen wijlen onfen Neve den Pnnce
van Condé, onstedoen vermanen omdeCatholijke
Religie aen te nemen. Aengaende de Ceremoniën, die
de promotie tot de Koninklijke weerdigheyt behoren
te volgen , die de voorfchreven rebellen ons verwijten
niet te hebben , hoewel dat 't felve niet behoort te
gelden om ons uyt te fluyten , en ons teweygeren de
gehooriaemheyt die ons toekomt, door dien dat het
Koningfchap by iich felven beltaet, en wei vele dingen en verhinderingen konnen voorvallen tuflehen,
het voorfchreven Koninghfchap e* de Ceremoniën
van dien, gelijk wy den eerften Koning niet wefen
fouden , die eenigen tijd geregneen hadde eer hy
gekroont wiert, en de andere folenniteyten kreegh;
maer niets interponeert fich tufïchen de perfoon des
Konïngs en het voorfchreven Koningfchap, van de
welcke de aütoriteyt onaffcheydelijck is : nochtans
achten wy, dat, wy genoeg hebben doen blijeken,
gelijk wy ook-aldeur doen fullen , dat gelijk het aen
ons niet gefchort heeft tot noch tóe , dat het daer
ook noyt aen fchortën 'fal, dat wy niet fouden hebben alle de ken- tekenen en characteren , die defe
weerdigheyt behoren re vefgezelfchapperi -, én dat
"wy niet tot ons zouden trecken alle de arrectie van
onfe onderfaten, gelijk wy haer alle de onze geven,
felfs wat belangt het ftuk van onze Religie , dat wy
niet zouden doen blijeken eygene halfterrigheyt te
hebben , en dat wy wel bereyt zijn om alle goede
onderwijfinge te ontfangen , en ons te houden aen
't gene God ons raden zal tot onze heyl en zaligheyt te dienen. En ten moet niet vreemt gevonden worden van alle onze Catholijke Onderzaten,
dat wy opgebracht zijnde in de Religie , die wy houden , die niet begeeren af te gaen zonder eerft onderwe zen te worden , en dat men ons hebbe doen
blijken dat de gene, daer fy wel wilden dat wy van
waren , de befte en verzekerfte is. De(ê onderwijzingc in goede forme des te nodiger in ons zijnde,
alfo ons exempel en bekeringe veel vermogen foude
om de andere te bewegen. Het ware ook gedwaelt
in de principien van Religie ; en getoont gene te hebben , te willen ondereen fimpele vermaninge ons de
onfe doen veranderen , daer het daer in te doen is
om fuiken koitelijken ding , als daer is 't gene daer
inen dehoope van fijne zaligheyt op fonderen moet.
En hebben niet gedacht te faelgieren met re begeeren de convocatie van een Concilie , gelijck de
voorlchreven Rebellen ons verwijten , en dat dat
'zoude wezen in t wijfrei te trecken geene by de andere belloten is geworden : door dien dat de felve reden condemncren zoude allede laetfte, in de welke
men nier gelaten heeft wederom te handelen 't gene
indeeerfte was beflocen geweeft. Nochtans indiender eenig beter en veerdiger middel gevonden word
om te komen tot de voorfchreven inftructie, het is
verre van daer dat wy 't verwerpen zouden,dat wy daer

en tegen daer na wenfehen , en dat van ganfer herten omhelzen zullen , gelijk wy achten dat genoeg
betuygt te hebben door de toelatinge , die wy de
Princen, Officiers van de Krone , en andere Catholijke Heeren, die by ons zijn, gegeven hebben van
Gedeputeerde aen den Paus te ichicken , om de
voorfchreven onderwijfinge te faciliteren , en daer
mede over te ftacn. En niet alleen door dat middel , maer van te voren door verfcheyden onze Generale verklaringen , en noch door particuliere Legatien hebben wy hun luyden willen induceren te komen tot eenige conferentie, om te vinden de middelen van te geraken tot de voorfchreven onderwijfinge,
dewelke geenfins kan gefchieden onder het getier van
'tgefchut en van de Wapenen: maer fy hebben daer
noyt toe willen verftaen , dan ten tijde en voor fo veel
als fy geacht hebben hun te mogen dienftig zijn om jalouzye
te verwecken
van Spangien,'
om te beter
conditien in
vandede JVlinifters
zelve de krijgen.
En het
is on waerheyd te zeggen dat zy ons daer van oy t eenige
vermaninge gedaen hebben in fulker forme , dat men
mochte oordeelen dat het was om effeö te hebben : ter
contrarien , daer is noyt van gefproken van haer zijde
dan als vreefende te perfuaderen 't gene zy om hec faveur van haer pretext bedwongen waren te tonen na te
verlangen , en noch rechtevoort by het voorfchreven
gefchrift willen zy de fake voor defperaet houden , eer
datfe oyt voor gehouden is geworden , waer voor fy fo
grotelijks beducht zijn, dattervan zoude mogen komen , 't gene hun immers fo verfchrickelijk is in'c
herte, alfthun fchijnt aengenaem te wefen
opdelippen , dat fo haeft als fy verftaen hebben dat de voorfchreven Catholijken, dieby onszijn, met onfe toelatinge aen den Paus depefcheerden onzen lieven eü
getrouwen Raed in onzen Rade van State , Ridder van
de twee Ordens , -den Marquis van Pizani , hebben iy
metter fpoet afgezonden twee van haer Ambaffadeurs,
die nu geheel Romen in roeren ftellen met deMinifters van Spangien , om hem te beletten en te maken
dat hem audiëntie geweygert werde, hoewel dat hy
gedeputeert is van wegen de befte Catholijken van die
Koningrijck, en datter niet eenen uyrgezogt zoude
konnen worden, dieCatholijker waer, dan hy, en
dat het wel te prefumeren ftaet, dat fijnen laft niet was
dan ten beften en tot confervatie van de Catholijcke
Religie. Dat zijn gewiffe en bundige effecten , de
niet over een komen met de woorden, die althans geftroyt worden in haer fchriften, om de eenvoudigfte
te bedriegen: en niette min worden de eene te Romen gehandelt ten felven tijde dat de andere alhier gepubliceert worden , het welk 't gene is dat hun fo ftoutelijk dede feggen, dat fy aengaende 't gene onfe Religis betreft fich gedroegen aen 't gene daer van geordineert zoude worden by den Paus, die wy hopen dac
fo rijp van oordeel en billijk zal wezen,dat hy de waerheyd van dien wel zal weten te onderfcheyden. Defe
fo openbare contrarieteyten , deze fo opentlij ke loosheden , zijn quade middelen voor de voorfchreven
Rebellen, om te bewegen de ftantvaftigheyd van de
goede Catholijken, die by ons zijn , en die te trecken
tot gemeenfehap van heur fauten, gelijk het fchijnt
dat zy eene van de principale intentien van dat gefchrift ,met die te nodigen of eer te verdragen fich te
vinden op de voorfz. vergaderinge. Het zoude veel
billijkeren behoorlijker wezen, datzy, diedegedifunieerde Catholijken zijn , zich weder quameif voegen by het Lichaem der goeder Catholijken en rechte
Francoyfen , en fich formeren na haer Patroon en
exempel. En indien het Lichaem is daer de befte en
edelfte partyeis, fokan't nergens anders wezen i dan
daer alle de Princen van den bloede zijn, alsook alle
de andere Princen (uytgenomen die van'tHuys van
Lorreynen , die anders niet zijn dan Princen van
vreemden Hu yze) alle de Officiers van de Krone, de
voomaemfte Prelaten , de JVlinifters van den Staet, alle
deOfficiersderParlamenten,tenminften allede Hoofken, by na al den Adel, die altemael vaft gebleven fijn iii
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t t'onswaerts en tot haer Vaderhaer getrouwighey
land :Want onfe fake is die van den Staet, voorden
welken wy ftrijdeo , gelijk de andere doen om dien te
deftrueren. Het ware goed dat zy haer oogen wierpen
opde monumenten van hare Voorfaten, die menigmael haer leven ten beften gegeven hebben om de
Poorten van dit Koningrijk te fluyten voor de gene,
daerzy die altans voor openen, trafijk dry vende voor
het bloed van haer Vaders en met den Welgeld met
ftand en eere van haer Vaderland. Het fbude goed
zijn dat zy rouwe en leedwefen dreven over het grouwelijke Patricidium , gepleegt in de Perfoon van wylen den Koning onfen H oog-geleerde Heere en e,Broeen
der: En niet meer te roemen als op een Trophe
een faveur des Hemels , op het droevigfte en jammerlijkfte accident, dat oyt in Vranknjk gebeurt is, en
x daerzy meer door gediffameert is, zijnde geen fuffi(10; fante ontlaftinge om daer niet ichuldig aen te welen ,
te feggen dat men 't niet geweten heeft , men hadde fich daer over ook niet publijkelijk moeten verdaer voor danken , en de gedachtc,
blijden God
niffe van den Executeur vereeren , indien men gelooft wilde zijn datmen daer t'eenemael onfchuldig
aen geweeft was. Het ware goed dat zy aenmerkten ien tegenwoordigen Staet van Vrankrijk, hare
eerfte Voetfter-Moeder , dewelke haer foo teederlijk gefoogt en opgebracht hebbende , haer , van
de minfte die zy waren van hare conditie , heeft
grootfte van 't Koen gepaertenmetvandeleet-we
opgetogenningrijk ien
eten , van dat
fuchted
zy haer rechtevoort fien verfcheurt met haer eygen
handen, vervult met nieuwe In woonders, geregeert
met nieuwe Wetten , en daer nieuwe fpraken fpreke.
Indien defe confideratien niet helpen om hu n het herte
te verfachten , ten minften zijn wy wel ve«-fekert dat
dat altoos meer ontfteken en animeren fal 't herte der
goede Catholijken die by ons zijn , die wy fien dat refoluterzijn dan oyt, om voorts de rede van haer leven'en van haer middelen te kofte te hangen aen eene
fo rednveerdige en Heyligen faek , waer van zy ons
goede getttygen fullen fijn dat wy hun het eerfte exempel geven , gcenfinsfparendeonfegefondheyd , nochbloed , tot prijs van 't welke wy wel wilte ons eygen
den de rufte in dit Koningrijck verkregen hebben.
Sy lullen ook voor ons getuygen , hoedanige dat onfe
comporrementen geweeft zijn tegens de Catholijke
Religie , en alle de Kerkelijke Perionen : of wy forge
gedragen hebben niet alleenlijk voer de gene, die in
haren plicht gebleven zijn , maer voorde gene felfs
der voorfchreven Rebellen , die by ons geweet zijn ,
dewelke toeftaen fullen dat fy beter tra&ement van
ons gehad hebben , en datfe gefien hebben dat de difci- plijne , voor fo veel als hen aengaet , beter in ons Leger onderhouden wiert , dan in dat van de Vyanden
voorfchreven.
De voorfchreven goede Catholijken
die by ons zijn , en dewelke middel gehad hebben om
ter degen op onfe Actiën te letten en die te ondertaftea
fullen ons ook goede getuygen wefen, of of wy forgvuldige onderhouders geweeft zijn van de belofte hun
byonsgedaent'onferkorafte tot de Krone, en of wy
daer in in't minfte gemanqueert of geraelgeert hebben,
voor fo veel als in onfe macht geweeft is , en zijnde aldaer in defe intentie en vafte refolutie van dat te volbrengen, en al oas leven lang religieufelijk te onderdat wy noy t occafie gegeven hebben
,
houden hoewel
om daer aen te mogen t wijffelen. Nochtans door dien
de voorfchreven Vyanden by alle middelen trachten
daer van contrarie impreffien te geven , en dat wy niet
foude begeren dat daer van de minfte fcrupule bleef in
de gemoederen van onfe voorfchreven goede Onderiaren , Sowederhalen wy alhier geerne de voorfchreven
belofte, nemende den levendigen God tot getuyge,
dat wy uyt htt binnenfte van ons herte noch tegenwoordiglijk aen onfe voorfchreven Onderfaten defelve
belofte doen , die wy hun deden t'onfer komfte tot defe Krone ; gelijk als die geregiftreert is in onfe Hoven
van Parlamenten : Beloven die na te komen» en on-

verbrekelijk tonderhou
e
den en volbrengen, tot den
laetftcn adem onfes levens toe : en voorts, dat hec
noyt aen ons houden fal , dat de fwarigheden en verhinderingen , die van onlen Perfoon mogen dependeren , geen eynde nemen door de goede middelen , die
daer ingehouden moeten worden , dewelke wy hopen dat God fulks begunftigen fal met fijnen zegen,
dat alles fal gedyen tot fijne glorie, entotwelftand en
rufte van delen Staet. Én aengaende de verklaringe
van den Hertog van Meine , hier boven gementioneert , op dat niemand daer in mag bedrogen werden,
en pretenderen caufe van ignorantie onfer intentie op
dat ftuk ; na dat wy de fake in deliberatie geleydtiebben in onfen Racd, hebben wy, met ad vijs des (elven , al waer waren de Princen fo van onien bloede als
andere, de Officiers van de Krone, en andere grore
ennotabile Perfunagien van onfenvoorfz. Rade, gefeyd en verklaert , feggen en verklaren by delen, de
voorfz. vermeyndevergaderinge gehouden of te houden inde voorfz. Stad van Parijs , gementioneert in de
voorfz. verklaringe van den voorfz Hertog van Meyne
aengevangen te wefen tegens de Wetten , den welftand
en de rufte van 't Koningrijk, en d'Onderfaten van
dien ; alle 't gene 't welke dapr gedaen , gefeyd , gehandelt, en gerefolveert is of fal worden , abufijf, van genen eftedenochte weerde. Verbieden alle Perfonen ,
van wat qualitey t of conditie zy ook zijn , daer te gaen
ofte lenden, daer eenige intelligentie te hebben , directelijk of indirectelijk ,nochtepafTagie,confort,othulpe te geven aen de gene , die gaen , keren , ofte fenden
fullen nade voorlz vergaderinge. Hebben fo den genen, die de voorfz. convocatie doet, als alle de voornoemde, verklaert in 't voorfz cas achterhaelt en overwonnen van Crimen Lafa Majeftatis in den hoogften
graedibegeeren dat in die qualrey t tegens hun geprocedeert werde , ter diligentie van onlen Procureurs Generaels,die wy particulierlijk belaften daer van het vervolgtedoen £n niette min overmitsdat vele Steden ,
Gemeenten, en particulieren fullen mogen bedrogen
geweeft zijn in de voorfz convocatie , diezy niet geacht fullen hebben loon wettelijk en verboden geweeft
te zijn als zy is , niet begeerende af te wijken van onfe
aengeboren goedertierenheyd , die wy altoos gepleegt
en geprefenteert hebben aen alle onfe Onderdanen ,
feifsin dit particuliere ftuk excuferende de eenvoudigheytvan velen , die daer in lullen mogen verleyd geweeft zijn, Hebben wy uyt onfe fonderlinge gratie ,
geieyt en verklaert , feggen en verklaren by defen , dat
alle, fo Steden en Gemeenten, als particuliere, van
wat qualiteyt en conditie zy ook zijn , die fich op
weg begeven fullen hebben om fich te vinden ter
voorfchreven Vergaderinge , daer aireede gekomen
fullen zijn, of daer gefonden fullen hebben, datzy
daer van daen gaende , of hare afgefondene te rugge roepen, en tot ons recurrerende met de fubmiffien in fuiken geval vereyfcht , zy daer goedertierlijk fullen ontfangen worden , en van ons verwerven de quytfcheldinge van defe faute , en van de
voorgaende, begaen om deadherentieof aenhanginge , die zy gehad fullen hebben roet de voorfchreven Rebellen , mits dat zy hier in voldoen binnen
vijftien dagen na de Publicatie van defe onfe tegenwoordige verklaringe in 't Parlement van 't refïbrt ,
daer zy van zijn fullen Belaften de luyden , houdende onfen Hoven van Parlament, defe tegenwoordige
tedoenlefen, publiceren en regift reren, en den inhoud van dien te doen onderhouden en nakomen van
Poinót totPoinct, na fijne forme en teneur, fonder
te lijden dat eenigfins ter contrarien gedaen werde ,
want het ons alfo behaegt. Ten oirkonde van het welke wy onfen Zegel aen defe tegenwoordige hebben
doen hangen. Gegeven te Chartres den negen en twintigftejanuary in 'c Jaer der gratie 1593. en van ons
Rjjk het Vierde. Ondertekent HENRY. En lager, byden Koning weiendein fijnen Raed, ondertekent Forget. En gezegelt op eenen dobbelen fleert
met het grote Zegel van fijne Majefteyt in Geelen
Waffe
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Wafle. Onderftont , gelefen , gepubliceert , en
geregiftreert gehoord en verfoekende den Procureur
Generael des Konings , volgende 't arreft van 't Hof
van huyden , en geordonneerc dat de Vidimus van
dien geionden foude worden door de Bailljufchappen van dit reflort , om dacr van gelijken gelefen ,
gepubliceert en geregillrcert te worden , op dac
niemant daer van caule van ignorantie mach pretenderen, en voorts dac ter inftantie van den voorfchrcven Procureur Generei, of fijne Subllituyten ,
neerltighlijck geinformeert fal worden by de Richters van dit voorfchreven reflbrt, op de gene , die
geweeft , gefonden , of intelligentie gehad fullen
hebben op de voorfchreven vermeynde vergaderinge
en convocatie om de informatien genomen , en
aen het Hof gerapporteert zijnde , daer in voorfien
te werden na behoren. Te Caen in 't Parlement
den 23 Februarij 1593. Ondertekent
Deboijjevesque.
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D oor luchtig ft e , Eerweerdigfte Heer en, en fier
voortreffelijke Mannen,

t&Ue ALs door een fonderlinge weldaedGodes den Vrede
1 beo
Gods gemaektwastuflehen denDoorl. Catholij-

ken Koning, mijnen genadigften Heere,en den Doorl.
Koningvan Vrankrijk Henrikdell.onfterffelijkergedachteniffe, enverfterktdoor den Band van 't Huwelijk der Doorl. Elifabetha fijn Dochter : En als wy ons
beloofden dat van dier tij t aen alles door de Goddelijke
\ €a» hulpe onsgeluckigen voorfpoedig wefen foude: fo zijn
n
in dit Koninkrijk Ketreryen, die al van vele eeuwen
pian» af voor de Chriftenheyt leer peililentiael geweeft zijn ,
be ingedrongen , en fo emftiglijek en herdneckiglijek van
ttqa» veele en vericheyden Mannen van feer grote authoririnse teyt , vermogen , en doortraptheyt , door de Wapenen
sbjie.» en andere behendige middelen vei breydet en voortgetaten
fet, datfe anders niet dan den ondergank en verderf van
n
janfi* de geheele Reliegie in dit Koningrijk dreygden : waer
fel 6e» in mijn Koning , na fijne goedigheyt en goedertieren****£* heyt , alles gedaen heeft , dat een teken mochte wefen
We van oprcchte vruntfehap , en dat men in den y ver van
n$
de oude Religie te conferveren van een Koning, ten
&ec hoogften Catholijck zijnde, foude mogen begeeren.
mm Sijnegedienftigheyttotden Koning, fijn Schoon-Vaotri 03. der , is hem benomen geworden door de kaeftige dood
des alderbeften Konings , met hoogfte droefheyt van
een y eder. Hy foude hen voorfeker gedienftig geweeft
zijn , indien hy geleeft hadde. Hy heeft fijn Schoonvader gedienftig geweeft , dePrincenvan den bloede
bemint, en noyt yet nagelaten , dat hunluyden voorderlijken oirbaer mochte wefen; alleenlijck daer op
fiende , dat den opgerechte Vrede eeuwigh mochte
blijven, en dat onder defelve beydede Rijcken, en
mitsdien de geheele Chriftenheyd door de voorforge
der alderbefte Koningen geluekigen voorfpoedig fouden blijven, ikkome tot het gene ons nader is. So
haeft als het van node was, ten tijde van Francifcus
de tweede , heeft den Catholijken Koning onder CarMCtO'
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vajak uytSpangien grote Troupen Krijgsvolk gefonden ; ten tijde van Carel de negende , den Grave van
Aremberg uyt Nederland met veel Ruyterye : ten tijde
van den (elven, den Grave van Manfvelt met niet weynig Voetvolk en Ruyterye: defe alle hebben in Vrankrijk gevochten , als voor haer eygen Land. Welk alles
u Luyden fo bekent en notoir is , dat ik het overtollig
achte breder hier van te handelen. En op dat ik tot andere dingen kome , ik weet voorwaer niet , wat groter,
treffelijker,lofTe!ijker in den groten en CatholijkenKoning gevonden kan worden , dan dat hem onder fo vele
en ft) grote ongelijken, die hem van uweKoningen aengedaen zijn , geen pitientie ontbroken heeft. De Ko-

ninginneMoederheeft,ten tijde vanHenrik haerSone,
der voorgaende weldaden niet gedachtig fijnde,f'twelk
ik bedwongen ben te feggen) den Catholijken Koning
cwemael verongelijkt,eenVioot tegens onfe affairen in
Portugal uytgeruft hebbende.
Een Hertog, Prince
van den bloede, heeft Camerijk ingenomen , en fo gro~
ten deel van Nederland alshygekoft heeft; Henrick
heeft haer beyde geholpen,of altoos niet wederfproken,
gelijk hy wel konde en behoorde : Nochtans heeft mijnen Koning in de vrienrfchap volhert , niet uyt onvermogen ('twelk allede Wereld ver ftaet) maer uyt een
Chriftelijke goedwilligheyt,cn heeft liever gewiltfich
felve te kort laten doen , dan door het ongelijk van die
van den bloede getergt zijnde,h3er de gelegentheyt van
(ïch te bedenken ontnemen ,en alfo hetpublijke onheyl
voorkomen. Daer is noch meer , 't welk ik doch kortelijk overlopen fal. DenHertog vanAlencon isdefer wereld overleden, en van die tijd aen heeft den Prince van
Bearn , die heden den ondergank onfer Religie dreygt,
begonnen na den fcepter van dit rijk te ftaenjhet welke Koning Henrick oock met publijcke vertogingegefterkt heeft 5 fo dat de Broeders van Guyfe , Princen di»
noyt ten vollen geprelen konnen worden, nodig geacht
hebben tedencken op her remedie van dat fo groten
quaed. Sulken groten fake hadde grote macht en middelen van node:men heefteen verbond ge maekt/t welke mijnen Koning fe«r befwaerlijk was : De copye van
dien is geregiftreert, befiet dat eens ; gy luyden (uit dacr
in anders niet vinden , dan dat na enkele Godtfaligheyt
fmaekt.niets dat van goede en Religieufe Mannen met
recht foude mogen berifpt worden. SijnCatholijcke
Maj. heef by tijts in uwe faken willen voorfien , op dac
gy luyden, fijnen byftant en raet verfuimende, eyntlijk,
gelijk fuiks met allen apparent was,niet verloren foudet
gaen; hy heeft groot geld gefurneerr , en uwen Koning
is bedwongen geweeft tot den fchoot der Religie fijn
recours te nemen : 't welke indien hy uyt goeder herten
gedaen hadde,de vlamme der Ketterye foude in ditKoningrijk al langh gedemt geweeft zijn. Doch hy heeft
niet gewilt door 's duyvels ingeven : derhalven is 't weder in
, plaetfe dan tot het eynde te komen , eerft te beginnen geweeft met defe onheylen; men heeft weder
nieuw geld gefurneert, en alle perijkel eyntlijk verachtende, ismen eyntlijk tot de opentlijke wapenen gekomen:ons Volk had de neerlaeg wel in de flach van Ivry,
maer nochtans heeft ons leger onder 't beleyt vanden
kloeken Held AlexanderFarnefe,Hertogh van Parmen
en Playfancen,defe felve treffelijke Stad van Parijs,daer
wy nu in fpreken , met feer grote moeyte , ongehoorde
ftantvaftigheyt,en wonderbaerlijke vromigheit van de
goede Borgers geconferveert zijnde uyt de handen der
Vyandengerukt,foiy nu ftontom verloren te gaen. Van
gelijke is 't met Rouaen toegegaen. Hier by komt noch
een overgroot en miiTchien ongehoort exempel van
vrientfchap;te weten,dat de Catholijke Koning 't fijne
met ongelovelijke fchade verlaten heeft,om u lieden te
hulpe te komen-.hy heeft by u lieden altijts fijne dienaers
gehad , om u lieden in defe fwarigheden te vertrooften
en alle devoiren te bewijfen.Het Krijgsvolk is als noch,
gelijk het lange geweeft is, voor uluyderwelvaert tot
de dood bereyd,en daer is over de 6 MilioenenKronen
aen verdaen,fonder dat ondertuffchen mijnen Koning uyt dit alle eenig voordeel genoten heeft , en hier mede
nochtans niet te vreien zijnde , heefc hy lang bedacht 5'
M m m 4
wat
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wat den raèér voor uluyder welvaert foudekonnen
doen,en heeft eyndelijk bevonden, dat het voornaemfte van allen was,dat de vergaderinge van defe leer ver. maerde by-een-komfte gehouden loude worden; hy
heeft by de Paufengemaekt , datfeuluydenenallehct
uwe omheltl hebben:hy heeft my ook aen U L. gefonden,op dat ikUL
fjjnadvijs in defe gewichtige fake
van fijnent wegen verklaren foude, enUL.behulpig
zijn in alle 'c gene, dat tot uwe welvaertdienlijk ware.
Alle welke officien fo heerlijk, fo treffelijk, fo gewis,fo
helder fchijnen te welen, dat mifTchien tot genen tijde
nochte Vrankrijk felve,nochte een ig ander Rijk,in den
hoogften nood diergelijke genoten heeft. OnfenCatholijken Koning achtet dat u-luyder aller welvaert
daer in alleen gelegen is , dat fuiken Catholijken Koning van UL.genomineert en verkoren weide,
en
met fuiken yver der Religie ontfteken, den welken
geen macht ontbreke om u-luyder faken te bevredigen,
befchermen , handhaven, van den Vyarid bevrijden, en
dewelke f > verkoren zijnde, niemant twijffele, of men
fal met Godes hulp in korten weder tot den ouden
Godsdienft en glans der Republijke komen , en alles in
fijnen vorigen ftaetherfteld worden. Doch voornamelijk fo bid en verfoekt hy , dat fonder eeniguytftel defe
gehele fake fonder partij digheyd afgehandelt worde,
door dien 't fchijnt dafer anders feer groot gevaer in
't dralen gelegen is : en op dat'er geen oorzake zy Van.
dilayeren , fo belooft hy den felven byftand , die hy te
voren bewefen heefr,en noch veel groter,fo't van node
zy,met de fclve goedwiiligheyd,die hy rot noch toe gebruykt heeft Wel aen dan Doorluchtigfte en Eerwaerdigfte, engyluydenookfeer voortreffelijke Mannen ,
wiltnauweGodvruchtigheyt, Edelheyt, Deugt, en
voorfichtigheyd met geheeler affectie ernftelijk en
ftandv aftel ijk de herftellinge en confervatie van die
dingen ter handen nemen, en tot defe fo gewichuge,fo
Godfalige fake, en die de gehele Chrtftenheyd io nootwendig is , een recht Godvruchtig en recht Chriftel ijk
gemoed brengen , en fodanig als alle de Chriltenen der
geheler Werelt van U L. vorderen. Wat my belangr,ik
fal U L. altijds behulpig wefen fo veel als my mogelijk
fal zijn , en fal my in geen gebrek laten vinden, van eenige liefde ,moeyte ,en forgvuldigheyd , fo veel als ik
verftaenfaleeniglïns voor u-luyder geraeene welvaert
dienftig te wefen: en tot feer vafte getuygenifïe en
oircond van dien, levere ik U L. feer vriendelijk delen
Brief van mijn Koning, aen U L.gefchreven
Alsgyluydeudiegelefen fult hebben, indiender dan noch
meer is dat gyluyden begeert te weten , en wat my be vlaftzy, dat fal ik breder, des van node zijnde, verklaren.

te houden, dat de Staten niet fcheyden fonder de behoorlijke refolutie , te weten , van fuiken Catholijken
Koning,alsde tijtvereyfcht,opdathet Koningrijk van
Vrankrijk weder gebragt werde tot fijn oude wefen, en
exemplareChriftelijkheyd.En nademaeldat ik dit doe
na al het andere, 'c welk men gefien heeft en noch liet ,
fal 't reden wefen , dat gy-luyden aldaer u weet te behelpen met de gelegentheydjen dat men my betale alle
't geneik aen datKoningrijkmeritere,mits my voldoeninge gevende tot fo groot voordeel van u felven; aen
het welke nochtans ik feer groot genoegen fal hebben.
En hierom heb ik U L. alle tezamen wel willen vermanendat
, gy-luyden nu betoont, gy-luyden die den
dienft Godes volgt, 't gene gy-luyden tot noch toe
voorgegeven hebt voorden felven te willen doen , hec
welke fo betamelijk en welvoeglijk fal wefen voor fuik
een grote vergaderinge, als den Hertog van Feria, aen
den welken ik myberoepe, U L. datparriculierlijker
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doordeGoddelijke voorfienigheyd vand'eenetotd'andere overgefet worde.'r Welke gelijk wy 't in meeft alle
andere faken ervaren waerachtig te zijn , alfo ook in dit
eertijts feer florerende, maer nu feer bedrukte Koningrijk van Vrankrijk. Want eertijtsiffer in onfeKoningen,
{o lang als fy f eer wackereVoorftanders der Chriftelijkc
Religie geweeft zijn , fodanige vromigheyt geweeft,
dat zy verfcheyden Natiën Wetten gaven, dat zy de
Secten , onfe Religie contrary zijnde, uytroeyden, dat
fy met haer vi&orieufe Wapenen wijd en breet de palen der Chriftenheit uyt breiden. En 't is kennelijk,dat
deFranfe Natie alder eerft deWapenen tegens de vyanden des ChriftelijkenGeloofsaengenomen heefr.En ik
achte dat het niemand vanonsonbekentis, hoe dar al
voor 1 1 00 jaren Clodoveus, die de eerfte van onfe Koningen gedoopt,en metdeHeylige01ie,uyt denHemel
afgekomen, gefalftis,de Vifigotten, feer hartneckige
Voorftanders der ArriaenfeKetteryen,de welke teTho*
loufe haer Hof houdende, 't geheele land, dat tuffen de
Loire en 't Gebergte van Ronceval leyd , onder haer
hadden, in den flach van Poiótou overwonnen J en
haren Koningh Alaricus met fijn eygen hand om-

feggenlal.
Uyt Madril den 2 January 1593. en was ondertekent aldus. Ik de Koning , en lager iiont
Don
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SEer Excellente enHoog-gcboren Hertoge,defegeheele verfamelingevan de drie Staden van Vrankrijk heet u wellekomin uwegewenfehteen voorhaer
feeraengename komfte; endeKoninkl. Brieven van
fijne Catholijke Maj. mitsgaders 'c gene u Excell.ons
in fijn gulden Oratie vertoogt heeft door fijn bevel,feer
vol zijnde van lieffëlijkhèy t , goedertierenheyt , en liefde, accepteren wy in alle eereen reverentie, metblyfchap en vrolijkheyd. En men foude niemant uyt de
Groten van het Spaenfe Rijk hebben mogen verkiefen,
die bequamer geweeft ware tot de verhandelinge der
faken , of ons aengenamer, dan uwe Exell. welkersfeer
oude geflacht,en andere cieraten fijns treffelijken Adelsj
hoewel ik niet voor hebbe te decifreren , nochtans kan
ik dat eene niet verfwijgen , dathy een Moeder heeft
uyt de voornaemfte en Doorl. Gefhchten van Engelanddewelke
,
de Schotten , Engelfen , Yren , en andere diergelijke, die om der Religie Wil voorviuchtigh
zijnde in Spangien komen, dagelijks feer mildelijk met
haer byftant en middel helpt, koeftertenfoulageert,
als eene anderde Helena Moeder van Conftanrinus,
Doch alle dingen hebben haer keer,gelijk men feyd, en
in de faken derMenfchen wort niet beftendighs nochte
3£e gratie gebaen $tjnöc / ïjceft ben boo:ft Ifeere eeuwig gevonden, raaer wy fien dat alles gelijk met een
ï|cctog ban #cria ï)etfc(nijbcn£ ban ben Catöoïpèn Vloet en Ebbe gedreven wort ; fo dat by dele beurten ,
honing obergeïebert aen ben ïgccie McaUté öe j^clte* middelen, glorie, gelcertheyt, heerfchappye,en eyntlijic
be/ $?efibcnt ban be ©ccgabcringc / bie f)n pubïpeïijfe alle commoditeyten, en incommoditeyten die der zijn,

ss4endefeer Eenvaerdioe , Doorluchtige , Voortref elijke ,en onfe Wei-beminde , de Vergaderinge
der Staten Generael van Vrankrijk.
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SEer Eerweerdige, Doorluchtige, Voortreffelijke ,
en onfe welbeminde , ik ben fo begerig na de Welftand van deChriftenheyt,en byfonderhjk van dat Koningrijk, dat fiende hoe nuttig tot alles zy het goede beflayc , 't welk men voor heeft te nemen m de laken van
dien (hoe wel 't alle de Werelt kennelijk is , wat hier te
voren van mijnent wegen verricht is, en wat byftand
men daer toe van my genoten heert,en noch geniet) Ik
my met dat alles niet te vreden gehouden hebbe , of ik
hebbeooknu een Perfoon van qualiteyt moeten fenden,gelijk als den Hertog van Feria is,op dat hy fig daer
ïate vinden in mynen name en van mijnent wegen aen
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Vervolg der Ncderlandfê Oorlogen.

gebracht hebbende, alIedeProvintien weder tot het men eens lette op dè drie gedachten onfer Koningen
rechte gelove gebracht heeft Welke victorie in den on te weten het Clodoveefe , Carolijnfe , en Hugocapetl J
c,
fen een feer groten luft verwekt heeft, om in Spangien, en wy fullen in elks van dien exempelen defer fake vinalwaer Almarik,deSone vanAlarik,na fijn vaders nederden. Getuygt Sint Lodewijk , van een Spaenfe moelage fich begeven hadde by deArrianen,bet ware gelove
der geboren : getuygen beyde de Philippi , te weten den
te beveftigen , het welke ook Childebert , de Sone van eerften en Auguftus : Getuyge ook by onfen tijd FranClodoveus,navolger van fijnVadersGodtvruchtighey t, c.oysdeeerfte,dieLeonora,defurtervanCarolusQuinvolbracht heeft. Wantniet konnende lijden dat Alme- tus, ten huwelijk gehad heeft,en Henrik de tweede, die
rik,den welken hy vrede gegeven,en fijne Sufter Ciotil- uwen Koning Philippo de tweede fijn Dochter tot een
de ten Hou weiijk toegevoegt hadde, op hope en condi- Huysvrouwe gegeven heeft, en heeft hem luiken goetie, dat hy het Catholijke gelove acnnemenloude, in
den hert toegedragen , dat hy hem niet als een Schoonfijn Vaders Kerterye volherde,en fijn Huyfvrouweom Vader fijn Schoon-Soon , maer als een goed Vader fijn
haer Religie wel hardelijk handelde, heeft hem niet lieffteSoon innerlijk fcheen te beminnen.Getuyge ook
alleen t'ondergebracht, maer ook het volk, 't welk on- Carel de ix.dieElifabethavanOr.ftenrijk,Dochter van
der hem geftaen hadde, van de verkeertheyd derAr- den KeyferMaximii:aen,en Nichre van uwen Koning
riaenfe Kettery e afgebracht; en wederom over 't Pyre- Philippus , die al de Franc, >y fen feer weerd was,mirs de
nefe Geberghte eenmael of twee in Spangien trecken- onftraffelikheyt van haer leven en heyligheyt van hare
manieren, tot een huysvrouwe genomen heeft, welker»
de, heeft hy 't gelove, daer van den Apoftel Jacobus geplant, het welke vaft verviel,en door de quade tijden by moeder feer vermaert wegen hare religieusheit enGodna uytgebluft was , weder in fijn ouden glants gebragt vruchti gheyt, in Spangien noch in 't leven is. Doch nu
Wedergekomen zijnde heeft hy tot geheugen iffe van den ftant der laken verandert zijnde , als in ons Vrankfijne Victorieusheyd in de Oorlogen by hem gevoert, rijck doordegoddelofe rafernyen der Ketrers alles in
cenKloofter van S. Vincent gefticht, 't welke nu ge- roeren geftelt wiert , en heeft den alderbarmhertigften
noemt wort S. Germain en Laye , en heeft dat verdere
engenadigen Heere niet willen lijden dat wy t'eenemet de koftelijke ribbe van dien glorieufen Martelaer , ' maelt'onder gaen fouden, maer
ons met
hand op
en andere Reliquien van andere Heyligen, diehy uyt houdende,heeft hy u eenenCatolijkenKoningde verwekt
Spangien mee gebracht hadde. Daer is noch voor han- om ons in fuiken extremitey t weder te hulp te komen.
den de ftiftingen van dat Kloofter,met Childeberts ey- En voorwaer denCatholijken Kon ing heeft on* uit feer
gen hand ondertekent,in tegenwoordigheyt van&Ger- grote perijkelen verloft , den naem vanCatholijk wel
main, Biflchop van Parijs, die 't felve daer na ook het weerdig zijnde: want hy moet recht Cathol ijk geacht
Privilegie van excmprie, met toeftemminge vanden worden,die over deSpangiens,allefins Catholijk zijnde,
Metropolitaen en alle d'andere Biffchoppen derPro- regeert,yegelijk van wiensKoningrijken niemand voor
vintie , verleent heeft. Ook betuygen deJaer-Boe
ken, hem, ook niet de Romeynen felve fo vreediamelijk bedat Carel Martel,dewelke de dapperheyt onfer Konin- feten hebben:recht Catholijk die het Catholijk gelove
gen verflappende en vertragende , de bedieninge des niet alleen in fijne landen,maer ook in de uitlantfe Ko*
Rijks op fig genomen, en Chilperik afgeftelt zijnde,fij- ningrijken tegens al 't geweld der Turken en Kettert
nen Soon Pepijn den weg tot de Scepter geopent heeft, voorgenomen heeft te befchermen. Ja heeft ook de eerde ontallijke forcen der Sarazijnen,die Orienten,Afrij- fte van alle de Chrj (lenen met fijn exempel geleert,hoe
ken, en Spangien felfs t'ondergebragt hadden, in eenen fy de Turken mochten overwinnen. Recht Catholijk,
flag by de Loire verdaen , en wederom de Vifigotten en die het Catholijke gelove totde uytterfte deelen der
Sarazijnen,diegefamendcr hand Provence meenden te Werelt,vooronfeeeuweonbekent, heeft doen verkon*
vermeefteren,ganfchelijk verdelgt heeft .Nu aengaende digen en voortplanten. Wiens treffelijke deugden, en
Carolus Magnus, van waer heeft hy dog die treffelijke fonderlingen y ver in 't befchermen en verbrey
den van
tijtelen van Groot , Heylig , en onverwinnelijk gekre- 'r gelove,wie foude die niet loven en prijfen,beminn
en
gen,dan van de krijgen vi&orieufelik voor't gelove ge- en fich daer over verwonderen ? Iaetvry den Kcyfer
voert , hebbende deSarazijnen, die hy met de wapenen Trajanus,uyt Spangien afkomftig,geprefen,en met den
overwonnen hadde>bedwongen binnen heur Limijten Tijtel van Vader des Vaderlands verciert geworden»
te blijven , en de Catholijke ingefetenen met vreden te overmits hy in de Krijgs laken feer grote neerftigheyt,
laten;Derhalven fchreef Alphonlus Caftus,Koning van in dePolitife fachtmocdigheyt,in de fteden te aflifteren
Galicicn en Leon, dat hy Caroli Magn i eygen was. En mildheyt , betoont heeft , en beyde die d ingen verkregen, die in goede Princen vereyfcht worden , te weten
als hy Carolus Magnus deBaleare Eylanden, huyden
Majorca en Minorca genoemt , in fijn prote&ie geno- cnbeftraffelijkheyt in de Pohtijkheyd, kloekheyd in de
men,en tegens de Moren en Sarazijnen befchermt had- Wapenen , en in de beyden voorfichtigheyd. Laer gede, heeft hy Ludovicum Pium Konig van Aquitanien preien worden dien groten Theodofius , oock een
gemaekt , op dat hy den Chriftenen van Span jen nader Spangiaert van af komfte, en uytgeroepen als een verby de hand foude wefen tegensde Sarazijnen. Ook kan breyder en befchermer der Republijke , overmits hy d*
ickniet ftil-zwijgende voorby gaen'tgenede monu- Hunnen en Gotten,die defelve ten tijde van Valensgementen derSpaenfeHiftorien betuygen van Bemand quelthadden,en verfcheyden ftrijden overwonnen,deit
Guifcelijn,Velt-overfteinVrankrijk, dewelke inSpan- Tyran Maximus,dieGratianum omgebracht hadde,en
gien ontboden , en uyt bevel van Carel de vijfde , ge- Vrankrijk voor fich behield , by Aquilepien ter neder
naemt deWijfe,derwaertsgetrocken zijnde,heeftPeter, geleyt.en fijnen SooneVi<aor,die binnen de Jaren fijner
Koning van Caftilien>*oegenaemtde Wrede, dewelke Kintsheyt van fijn Vader Maximus Keyfer gemaeckt
van Urbaendevijfdege-excommuniceert,en om fijne was,omgebracht , en den Tyran Eugeniu m mitsgaders
wrcetheytverhae-zijnde,deJodengunftigwas,vanden Aubogerftcn overwonnen heeft,hebbendeioooovechCatholijkenThroon afgefet,en in fijn plaetfeHenrik de tende Mannen der fel ver verdaen. Laet Ferdinandus>
Tranftamarageftelr, onderden welken die van Cafti- die de Joden en Moren fijne onderfaten gedwongen
lien en Leon iich geerne begeven hebben, feggende dat heeft uyt Spangien te gaen , of belijdeaifle van het Catholijke gelove tedoen , voor een treffelijk Koningge~
zy , na 't oude exempel van 't Rijk der Gotten , fig wel houden worden.
Laet M*ximiliaen,de Grootvader van
mochten onttrecken uyt de gehoorlaeraheyt van dien
Koning,die in een tyran ontaert was,en fig eenen ande- fijne Catholijke Maj die den Chriftelijken naem zeer
ren ftellen , geen acht nemende op de fucceflae : So dat beerlijk verheven, vermeerdert, en verciert heeft, met
het geeniinsnieu moet fchijnen , indien bydefeonfe lof verciert werden. Laet in eeuwige glorie zijn Carolus fijn Vader , dewelke fo dikwils voor den Godsdienft
tijden yet diergelijcke komttegeichieden. Daer zijn
vele geruygniflen van de goede affectie der Konin- in de Wapenen geweeft zijnde, fo veele Ketteryen vergen van Vrankrijk tegensdeSpaenfe: doch f o blij kt die ftroyt, fo veele Vyanden des Chiiftelijken naems met
daer in wel aldermeeft , dat fy gemeenlijk haer aen de- de Oorlogen verdaen heeft:diedeDuytfen,met de fecte
zelve niet alleen met den band der vruntfchap, maer Lutheri befmet, en van de gehoorfaemheyt des Paus
«ok der behijiickinge hebben willen verbinden. Dat- revolterende , gedwongen heeft Chrifti Jok te dragen.
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Het dartigftc Bock.

Maer metïech.te voorwaar fal defen allen voorgetroc- uweExcell. die in dit Heylige Ampt van Gefamfchap
ken worden , den Koning van Spanjen Philippus, de- getreden is , hoogften dank weten , en die niet fo groot
welke, fodikwilsvóor'tGeeftelijkeeri Wereklijke , als wy wel behoren , maer als onfe gemoederen vaten
voor de weerdighey t des Chriftelijke» haems
, en voor konnen , en prefenteren defelve weder alle devoir en
deautoriteyt vandeóude en recht Catholijke, Apo- dienften , en beloven dat de geheugniffe van fuiken
ftolijke Roomfe Religie,krijg gevoert heeft: wiens ge- groten weldaec by ons nimmermeer verderven fal, dat
hele leven niet alleen ïn 't verbreyden van de palen alleenlijk van herten biddende , dat gyluyden wik
fijner heerichappyc,d' welke hy leer wijt en breet heeft, voortgaen ons-luyden , die datelijke hulpe van node
maer veel meer in *t Catholijke gelove te handhaven hebben , tijdlijk onderftand te doen, en remedie by te
en voort te planten, en de Ketters te beftrijden, verlie- brengen tot defen onfen bla kenden brand : want door
ten is:die Ons Rijk voor de tyrannye des Ketters, voor- dat middel hopen wy dat onfe faken , met groten lof en
hamelijk in de twee Belegeringen,fendende fijnKnjgs- onverwelkelijke glorie van uwen Koning, geluckigvolk te hulpe onder 't beleyd van dien feer kloeken en lijk fuccederen lullen. Door dele trappen fal fijne Cawijfen Hertog van Parma , heeft willen bevrijden-: die
tholijke Maj. fich een lichten weg tot den Hemel madenStaetenRegierfucht nóytvoor de Religie gepreken, om aldaer het Goddelijk aenfehouwen, daer des
fereerc heeft , maer gelijk Jovinianus , na het affterven menfehen gelukfaligheyt in gelegen is, onderde Hevanjuliaenden Apoftaet, dooreénftemmige toejuy- melfe en Salige zielen der Heyligen eyntli|k te genie-,
chinge van het geheele Leger tot Keyfer gekoren ten. In welke liefïelijkeTabernaculen als hy totbelolijnde, gefeyt heeft gene conditie van vreede te willen ninge van de moe'y ten,
om der Religie wil uytgeltaen *
aengaen, nochteoverdegeerteregeeren, die het Ca- door de Goddelijke goeder
tierenheyt toegelaten fal
worde
n,
fullen
hem
niet
alleen
veel Millioenen Engetholijke gëlove niet omhelsden , 't welk ly dateiijk geantwoord hebben te fullen doen : alfo heeft ook fijne
len, die den Alderhoogilen dienen , tegemoetkomen,
Catholijke Majefteyt noyt over eenigè Koningrijken maer ook by na ontallijke volkeren, die hy van de
ofProvintien willen heerfchert , ih dewelke Chriftus dwalinge des ongeloof safgebracht,of van de verkeertdoor het gelove niet regeerde , gedagtig zijnde de gul- heyd der Ketterye bevrijd heeft , fullen hem tegen
den fpreuke van Optatüs Milevitanus, tijdgenoot van komen , met vrolijkheyd met hen hare ftandaerts draSint Augüftijn, dat de Religie in de Republijke , en de
Republijke in de Religie behoort te wefen, 't welke lo
verftaen moet worden , dat fo veel als de ziele beter is „ ï&efe «ëratie bebieï
bit ban be %iqm f bit be &paem
gende.
dan 't lichaem , fo veel de Religie voor den Staet be- ft toegebaen maren /feer foei/ maer; bit goeb jpranhoort geprefereert te worden.En dat behoort een yege- copgennocbtangCatïjoïija maren / niet ten beffen /
lijk goed Prince vaftelijk te geloven. Gewiffelijk defe taant fn meenten baer upt ïjet boomemen batmen ïjab •
Ipreuke was ingedrukt in 't gemoed van onfen Koning bt om ïjen aen Spanjen te ïtoppeïen. ^en Carbtnael
^
Francifcus de eerfte^dies naems, dewelke als hem geraïjieït
ooa
feec
aen / om ïjet Concilie ban iCrenten in te ta •
den wierd fijn Leger door Duy tfland heen te fenden,en boeren / DaeropD
e£ Paug <fènntiug ooh feer Djong/ feec
de toreen der Duy tldn by fich gevoegt hebbende , den
en fepöe Dat / fonber D'infïelïinge ban 't fclbe / be Ca &«■ <
Keyfer te befpringen (want dat hy hem door dien mid- tïjonjne
Religie met aonbegepjeferbeert too|bcn; tjier ö
del lichtelijk overwinnen foude) heeftdaer niet na geopbïelen bede bifpnten/ toant baer maren bede Die £,"fl
luyftert , achtende dat dat een lake was van Religie, die ïjetrecl
jtcnmj>ïjepb beefcanfe ïteeften tuilben berbe; «"8*
hy begeerde dat in haer geheel bleet. Henrik dé twee°ra &
nb'autö
ontcptb
oningbo
/baei $ï
bit Concilie
tegen
mag anbenïü
i epnbeïij
a na o?fïaen
(FoLi j) dc» fiJn ^onc > niec min erfgenaem van defe deugt fijns bigcn/e
beeïe bifpntcn
i
Vaders , dan van 't Rijk , alffer te Camerijk gehandelt toerbenSoïjan MaiÜtt ) bit bp btn hertog ban 4!Bcp- *xm
wierd van een verbond te maken tuffchen hem en
ne ^efibent
't patïemeïnntbcifcanc
gemaclitopfeöccï
toaö/mjtcn
eenigc
'n tc
den Catholijken Koning , vermaenc zijnde dat anbece
ccbacenbanIBannen
op SS
ky , de fake ter degen infiende , in fijn laken voorfien gelept ïjet Concilie
te beffen / enfoatfp baecinbebon tc »«
foude, heeft geantwoort,dat in fijn faken genoeg voorfien was , indien hy, volgens Gjne hoope , door dat ver- ben tegen be bjpïjeben bec jFcanfe fóeche en betten a«fi».
be^ïltoningtijl^
en/ batfp'tfelbe fouöcn aen*
bond dat verkreeg , dat hy de ketterfe Sec\en,die in fijn teeaenen / geïijlttéfïcijb
fp gebaen fjebben / en bati ban cm
Rijk uytfproten,mochteuytroejen:want dat hy de grogcoot gefcfeift gemaeeftt/ 't biela in bt boo?fcl)jeben
te des Rijks niet fo feer at en mat by de overvloedige becgabec
ingc geb^acïjt engelefen 3ijnbe/
bt
menigte van Provintien en volkeren , als by de Salig- fommige met b^engben aengenomen / bn bjecöeup
be
anbece
/
heyd der zielen , en dat hy daer mede alleen meeft be- bie be meefïe foaren / toect ïjet
boo: cene belcpömge ber*
kommert was , dat de Religie in haer geheel en on ver- flaen. ^eltegaet btp $m$ fo/genbe bat bmt
btfe
feertbewaertmochte werden. Met welken felven lof bectoecringe
bec gemoebecen be becgaöecinge tucï
van Chriftelijke Godvruchtigheyd onder anderen ge- moctjt becfïoojt toecben / en bont niet geraöcn berber
©««
floreert hebben de Piincen van het huys van Guyfe, ot
eer van Lotteringen , de welke alsanderde Machabeers boo| bit tijb baer op aen te öouben / ban te berfoachtcn berf,'?ï
en helle lichten der Franfe natie , fo dikwils alffer van tot een betere gelegentïjept.
*a
tier en tuffebm naeïite ben tgb ban be aengefïeïöc {JJ
ban*
't Gelove en de Religie gehandelt is,niet alleenlijk alle op-een-Homfïe te Encene / baer ban top
Ijkt boren confe'
haer middelen, maer ook haer bloed en leve lelve milberöaeï
geöaen
ïjebben.
5^aer
toerben
eehige
ten bep, %"L
delijk uytgeftort hebben ,op dat defelve gene fchade ly- ben 3ijben bero;öonneert bit alöaer bp bm anberen
beb om t>e
den foude. Maer ik kome weder tot uwen Catholijken
Koning, den welken Vrankrijk naeft God voor fijne fcijcuen / be «Öcrt^bifTcDop ban 25ottrge£ öeginaïbitó tb}^«
bu Bcïuenfiitoti^ onbeding
boet eene oratie / baer inljp een nocc Jec,,lrt"
Verloffer erkent. Na dat in dit leer bedrukte Rijk de bermaent
nef De beg ©abfcïanbé / en £n
Ketteryen ingekropen zijn , en 't felve daer door heeft bankt v(5ob bat ïjp beur fijn goetïjepb en barm[jertig; ©m
begonnen met verlcheyden tempeeften van Oorlogen fjept ben jammer en eïenbe ban^anhnjlt
aengeffen/secn^
ontroert te worden , foude ik wel feven ofte acht Paufen achter een konnen noemen , die de part ye der Ca- fjabbeom
en be ^eeten
ban ïenbepbe
partpen /baer
toeepnbe
genepght ÜK9
23,(*
begefcljii
te berb?agen
en een
tholijken omhelfende , ons met vele en grote Legers en bantemaaen/ betmaenbe baerom een pegeljjcftbaer
tot Jöour,
grote menigte van geld geaffifteert hebben. Maermeeit
van allen beproeven wy dagelijks meer en meer de fon- afeggmgc ban alle particuliere pafffen en ©panb^ &* °«>«
«ne
derlinge forgvuldigheyd en deVaderlijke affectie t'ons- feïjappen.
waerts van Clemens de t. dien alderbeften Hoge-priel^icc ttqm boet ben 23iiTcïjop ban Stion^ ©iere mt ®rJ?U'
ptniaa
een p|ote|latie / en fept bat bc Eigene gene m* %T*
fter. Maer defe alle heeft uwen Catholijken Koning , bcce
ooe'fahe
haböe geïjab / be Rapenen ter Ijanb te ne. fcöoy
gelijk ïn overvlocdigheyt van Rijkdom , alfo ook in men/ Dat alleen
tot üefeïjerminge banbe
onbekrompen mildadigheyt en weldadigheyt t'onf-l be ïioomfe Catïjohjae acligie / aïg ïjp en nooöliiöen ban
waer ts te boven gegaen. Voor welke onfterfFelijke en fdïtn baer af bolïiomen berfelteringe haböenfijne mebege- fS
/ fo maren ftme.
by na Goddelijke weldaed wy fijne Koning!. Ma/', en fpbeccptDen recfjtmatigen boo:genomen €>o;ïoge ne-- &«>«?«•
* öeca«tf-
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pebec bit ïjem geïjoo^faemben ban barre te bage. 3©ant
Dp begeerbe betec geleect en onbectoefen te toerben/ en
toiïbegaerne ban fijn bolinge affïaen / fa öaefï ïjpbie
ftan bcrfïaen: boojtg mofl men ïjem ontfdjulbigen
entegoeb ïjouben/ nabcmaeï ^p ban fijn jeugtafin
ïjaer gebteb fo boogb en becbe upt'gebjeut baöben / geen anbere ïeece onbectoefen toag getoecfï / en aïfo
en beebloec&t [jet Jftettecïpe <waeb op 't aïbecboog*
upt ontoetenïjept gelrjlt ^>int ©auïug gefonbigt Ijab(Ie.
©e£ anbecen baegg fepbe br^ect^&iffcïjop ban
be/ ïjp toa£ geen €ct3-€tettec / nocj intfdïec ban
25oucge£ bede ban bat men ben toettigen üioning eenige guabeïeere/ maerïjabbe bie ketel bie l)P ftab*
mofïe geïjoojfaembepb betoijfen / anbecg Ronbe be be met fijne Ifêoeberg melft ingefogen. £p ijieït'et
8<f*
ftcligie niet geboïpen toojben / berfjalben bemoepbe baec boo? / men uonbe ïjem booj geen ftetter ïjouben /
men fïcïj om be tödigie te becgeefê / al$ men geen ge? nabemaeï ïjp met gcote fojgbulbigïjeub na bcctoaecf
Bouc
toifFcnïtoning ïjabbe / en be felbe fconbe niet anbecg ge* Öqjb
n / en al^ïjufègcbouben'ljabbe/ fo toifc
nomen toeeben ban upt tyt fóoninglgue gefïadjte en be bp tcacfjte
fïeïj gaeme beteren.
?Clfa ïjieït'ct oor £>int
ijn baer boo; / en bet toare fijne meninge bc$
DIocb / 't toeïR fo bed bonbert jaren feReclp ban $ïnt 5Cugufr
Slobetopfonbec eenige ttoifïaltjjbgefcbicbtoa^: ïjet 05?atiani decreet ingeïijft / bie be geene onbec be
toa£ het baomaemfïe gebob be£ <*3obbbeïpcn toet£ I fcetter^nietrcKcnben / bie ïjace baïfe meeninge boo?
bat men ben uitbeten foube geïjoo:faem sijn : nu geen tjaïfïerrigbept berbebigben / maer biefe ban ïjare
toerben onber befen name niet alleen be natuurlijke becboecbe en in btoaïinge gebaïlen «öubeceti ontfan*
<£*nberen / maec ook be ©ojflen beê ©aberïanbg / gen ïjabben. €pnodijh na bat (jp bele re bennt en er*
be föegecrberg bejS gemeenen nut^ en <@berigïjepb bec* empelenbp gebjacïjt babbctottoeberïeggingebanbe^
fïaen/ toant aïïe getoeïb ftomt ban <©ob/ cnbiebe »i2rt5-23iffdjop^ban 3Lpon£ geaïlegeerbe / fobefïupt
felbe niet geboo^faembe toebctfïonb <©oö£ «Sjbon^ ïjpbat ïjet alleen ban nobe toa^ bat fu met ben banb
nantie / en be geeedjtigbeub beflonb baec in bat men bec Cïj?ifïelijftc lieföe en becbanb toegeii ïjet ©abertanb
een pegeïp geeft bat bem tóebeboo?t / feïjot / bie feïjot fidj met ben anbecen beclmoopten/enmet eent'famcrt
toebeboazt/ bat té/ ben ©ojflen naefl &int $ietec£ feg* geboegt <&ebcb engemoebbenfóoningbermaenbebe
gen/ bie <i3obe£ beeïtenifTe ónbec ong b?agen. ©aecom reebte ïeere aen te nemen / en be oube btoalingen te
maren beBojfïen/ fBjeïaten en be anbere <£artjoIpfe berïaten / op bat ïjp fidj tot ben feboot ber ï^epïige
peeren / baec fp ban gefonben maren / in be trou bie Catboïijïiec lilerfte begabe / en be anbere / bie beut
fp ben Honing fcöuïbig maren ftautbamg gcbleben : bolinge baer ban getoeïien toareu / beur fijn erem*
uaöemaeï fu Ijet baa* booj bielben batfe ban fijne ge* pcï bebe baec toe toebecbeeren. ©at fp fo feec bace(Foi.i6)
ïjooifaemljepb niet Ronben topen met goebet coufcien* t'famen boeginge bcgeerben / bat beben f); tot bien
tien. &u toa£ fypQcen afgobcn-bienaecnodj Ma* epnbe/ betoijlefp toiflcn bat fp totilomen én bp ben
cljometift / maec in be <£bjiftdpe foec&e geboren /
$aug n inbaecom
boge aenfïcn
gen'abc
/ en ge*
be*
n fïonben
bat beucen bare
onberb
anbeliugen
en beaenbe fo tod ïjet Cö?ifïeïrju «ödobe al^ fpïupben / geecbe
toare maec aïïeen met fciVere bolinge betjaftet / en luat (cliieben moebte / bat be ifêarugcabe ban l^ifa ge*
nabige aubientie foube mogen berbrijgen en be biï^
fjem in öe föcu'gie nodj gebjaeft / batnonbemetgoebe ligbept / bie bp aen ben ï^epï. fïoeï begeren foube/
onbercidjtinge/
ÖP fïcï) t'alïen
tijben aenge* mocljt bectoec
boben
Ijabbe / enbaec
met toeeenb?acï)tige
geïjoo?faem(jepb
ben / en ban benïupben in fijne 3£ega*
fjaerbec aïïen / ban öem gebeben toecben. ^p fouben tie niet foube beeïjinbett toecben.
Qfrit gefp^eft noeb gecontinueect toerbenbe / gin^
maec met nacc luerifcö en <&tbeb t'famen tot bcin Kogen
be bergaberingen binnen ^arij^ boo?t / aïtoaec
men/ en maften bat l)p beeftaen ftonbe / batfljnbec^
berben niet toerbe begeert/ maec bat ïjp fijn bolinge ben Hegaet be^ $au£ en ben i^cttogb ban #eria be
foube becmomètt. *ön fo fpïupben met öenïupben Ijiec fafte feec b^eben om eenen Catbolijclten ïftoningb tt
ineenigtuacen/ fouben fpïupben ïidjteïpinbeanbe^ niefen / aïfo anberfint^ be öeïigie in ©janbrijR niet
ce poincteit / toat be becfeïiecinge bec fóeïigie en op^ mogeïijR toa£ te bebouben : en begeerbe batmen l}et
gefpjeeft tot uurene foube affnijben / en batmen
ceeïjtinge
ben b|ebe in 't fóoningcijlt aengaet / met met be berhiefïnge foube booubaren / en baer in be£
ben anberenbanbergelrjftert.
ftoning£ ban ^pangien^ ^oebtet gebeneften. J^iec
Ma
bat
be
<ört5-25ift"d)op
ban
Itpon^
ficï)
met
fijne
Ilttf.
mebditmateu berabcn öabbe / fo ï)eeft Ijp met een lan* tegen toerbe gefept bat beHeïien niet arbepbm nocö
*
ge Ijcftige reben be fóetterpen becbloeht en betoefen bat fponnen / baec mebe fn toillcn feggen / bat in 't
i
on$ men booj alle bingen beöeligieeerfïmoflberfeaeren/ ftoningrijR ban ©!anïtcljR / bat beur be Eeïpcn be>
bïadjt feec bele ecempden boozt / fo upt öet ©ube GLe^ bupt toecbe / be ©joutoen tot be fucceffie bec föra*
éftt fïament/ upt be<©uQe Conciïien/ Roeien/ oube
ne niet toecben
23ifl*cbop/
Het» geeraren en anöeté/ enbeflaotmct eenbermaninge genaemt
JBiïïem toegelaten.
öofa / fepbe<êen
met fehet
een Rojtc
afge^
jen/ batfe njïlben opöouöen tegen beCatïjolijnen te (ïrijben/
bjoften
baranguc
/
bat
liet
fïrij&enbe
toa^
tegen
be
'ftpt
en
batfe
ban
benliettecen
fouben
afbalïen
en
be£
man^
^aïife
Wet/
en
bat
oberfufu£
fijn
boojfïel
nul
en
mm
2 alle <ÖCftje£ Jllofi^ fpzeudt gebenften / bie fijn ©oïu bec* ongefunbeert toa«J.
3jnico be ilBenbofa toillenbe
enöc
met be befeb?eben cedjten b« ceebt ban be 3n* •«*
fp
foiiben"
ban
ber
<6oblofen
ïjutten
aftoijïien
/
toerben.
&o. maenöe
ojtbat fu ïjaecbec fouben niet bedachtig
fante fïaenbe
/ fo toecben
gemoeben
JJn/J»
f
baefleïijR
tegenbouöen
bcm betbjeemt
/ enbefepben
pïattaDcnDe
<De<èrt3-c2£ifTcï)opban
;3ourge^
geeft
baec
na
alle
et
be rebenen/ ecempelcn en Hiflocien en oubeïecca* upt bat men baec af niet begeecbe te bocen. Wn <£at&o#
bfe*
fc»n. een/ bp l)em grallegeect/ toeberlept/ en tercontca* b'anbec 5Dbe toert ben Üloning gecaben bat bp öfSïf,afe
rien met bc fcf)?if ten bec pjopljeten / Hpoflelen / Catljolijque Öeïigie foube aennemen / Mbt ïjpaen te
9e
«ttf- tDut-babcccn en Conciïien betoefen bat men bef ur- fijn fabe te boben Romen / todhen caeb bp epn nemen.
'*'
ftcn beljoojlijft eere moet betoijfen/ en bat be €>ubcrba* belijR geboïgt beeft / fb töp tot geïegenbec tijb fnk
f;ip
banen bare @o;flen moeten geljoo?famen. ©e do* ïen aencoecen,
fci
ïön toillen toebccom op be ^eberïanbfe faïicn
ningfmbcïju eii bcrboïgbe be «Catljoïijften niet/ ÖP
?; toe; IjabDe fijne ïjanöcn met geen onfdjulbtg bïoeb be* Romen / baec ban top te ïange ge3toegen bebben /
Meyt fmet / mace in allee manieren ben Catljolpen met beur be f rancopfe faften / bit top nocbtan£ niet
l:eöc
gdjecï boojbp modjten gacn / a$ met be Mt*
bn'cnbclijuncnb bejegent/
entoet
bcfelbeflantbaf!eïijbbe*
Ijet
en
natucen/
bec
be
ban
toa^
0n
fcljcrmt.
berlanbfe gefcbicbcniffe eenige gemeenfebap §ebbm*
2i= §*&
ceebt bec récljtmatige fuccefTic tot ïjet öoningrp be.
1opi$
M
ban <6ob beroepen en fjabbet met bollen ceeïjt geer 3>ong. bet. <ï2n (o Ijp ettelijke boïingen Ijabbe / bit ïjet reeïj*
^e peeren Staten <*3encrad beuben ben ttoeete 45dobe coiitcacic toacen / ïjet flonbe te beeïjopen en-ttointigflen Iföactp boen berïtonbigen en in biuft
bat ïjp ^ fo»öf taten ^xml baec op toacïjten een laten uptgaen bit uaboïgenbe paecaet,
bec te leggen / anbetg tofïben fp ïiebet ïrjf / ïeben / eec
e» goeb toagen / aïg fo een ïofïp boomemen beeïa*
ten / of ïjet pecpeï ban öe fóeïigie becfupmen / baec
ïjaec ©oojbabccen fo bicïttöi^ booj geficeben / en

Dis

*5> o
faec
aen»
gacnfcc
fee £>aU
fratcii /
öte öer»
lopen
Dan
been e
«e oma
yaignie
tnb'an»
Dtcc

Het dartigfte Boek,
Staten Gerierael dér Vëreehigde Nederlanden, allenden genen die defe lullen fien of herenleien, Saluyt. Doen c e Weten , dat wy in gewiffe ervaringe komen , dat niet jegenftaende verfcheyden voorgaend* uytgegeven Ordonnantien, fo
wel by forme van Artijkel-brieven , Krijgs Ordonnantien alsPlaccaten , en infonderheyd by den Placcate
op den achften dag Maert 1589. van onfent wegen
uytgegeven, en alom doen publiceren, veelenverfcheyden Krijgsluyden hen onderftaen , fonder verlof
of paspoort van harenRitmeefter olCaptteyn van haer
Compagnien te lcheyden, en hen, of weder onder
andere Compagnien , of fchepen van Oorlog begeven, ofgeheelijk den dienft verlaten, en haren Capiverteyns dik wils van de Wapenen en geweeren , henijken
ftrekt , berooven , alles tenderende tot merkel
ondienfte van den Lande, en verachtinge vandegemeene faken. En noch meerder doen (oude, by aln, deur andere provifie, niet worde ver*
dien
fien. daeri

DE

Sois't dat wy, by deliberatie van den Rade van
Staten der voorfchreven Vereenigde Nederlanden , op
nieuws geordonneert en geftatueert hebben, ordonneren en ftatueren by delen , dat geene Soldaten, 'tfy
hen te'Peerde of te voete, te Lande of te Water in
'sLandsdienft hebben begeven , van hare Compagnien fullen mogen lcheyden, fonderdaer toe te hebben behoorlijke paspoort van den Ritmeefter of Capiteyn, daer onder fy laetft geenrolleertzijngeweeft,
op pene: dat die contrarie van delen doen, daer over
fullen geftraft worden , met der dood fonder genade.
Verbiedende dien t'halven allen Ritmeefteren en Capiteynen , lo wel te Water als te Lande, in onfen en
der Landen dienfte zijnde, geenen Soldaten, fonder
te tonen wettelijk pafpoort van den Capiteyn daer onder fylaetftgedient hebben, onder hare Compagnien
te mogen aennemen , op pene, die contrarie doet ,
van gehouden te worden , als mede deelachtig van de
misbruyeken : en overtreders van onfen bevelen , en
dat fy dienvolgens arbitralijk daer over fullen werden
geftraft, na eyfch en gelegentheyd der fake, en dat
voor al haren ftaet en Compagnie , als vervallen impetrabel lal fijn. Enteneynde'tgene voorfz.alom mag
worden onderhouden , ontbieden en bevelen wy allen
Gouverneurs, K rijgs-o verflens , Colonellen , Ritmeefteren, Capiteynen, Bevelhebberen en gemenen
Krijgsvolke, te Lande en te Water, in onfen en der
Landen dienfte wetende, en allen anderen , die'tlelve eenigfinrs aengaen mag, datfe defe onle bevelen
fullen hebben , 't achtervolgen en doen achtervolgen.
Authoriferende, tot meerder effectuatie van delen,
allen Ritmeefteren en Capiteyns, den Soldaten, die
fonder behoorlijke pafpoort van haren Compagnien
fijn gaen lopen , alom deur den Geweldigens, eenigen Officiers , ot de Particulieren Provooften , van
haren Compagnien te mogen doen vervolgen , en in
hechteniffe ftellen , in allen Steden en plaetfen , daerfe die eenigfins lullen weten of konnen achterhalen.
Ordonerende te dien fine allen Magiftraten , Jufticieren, en Officieren, fo wel van den Steden, als ten
platten Landen gefeten, denfelvenGeweldigers, Officiers ofparticulieren Provooften , in het achterhalen
en verfekeren van alfulken verlopenen Soldaten } te
doenen tebewijfenallegunfte, faveuren affiftentie,
fonder dat wy verftaen dat defelvc verlopen Soldaten
byyemanden, contrarie defe onfe Ordonnantie, fullen mogen worden opgehouden , en verfchoont,
onder wat oorfake of pretext het ook eenigfins foude
mogen fijn. £n op dat niemand van den inhouden
van defe ignorantie pretenderen , of onwetenfehap
daer van hebbe , ontbieden wy daerom , en bevelen onfen lieven en feer beminden , den Staten of
hare Gedeputeerde Raden , Stad-houders van de Provintien , refpective van Gelderland en Graeffchap
Zutphen , Holland, Zeeland , Utrecht, Vriefland en
Over-Yfïel , en allen anderen Jufticiren , Officiren
en Dienaren des verfocht zijnde , dac fy defe voor-

noemde Ordinantie alom doen verkondigen, uy troepen en publiceren , daermen gewoonelijk is uytroepinge en publicatie te doen : Procederende cegens den
Overtreders van dien tot den penen en amenden hier
voren verhaelt , fonder eenige gunfte , faveur of diflimulatie ter contrarienrwant wy 't felve tot voorderingevan den Lande allo bevonden hebben te behoren. Ge=
geven in 's Graven-Hage den zz Marty 1 59 3.
Was geparapheert
S. Meynerts.
Onderftont uyt bevel van mijne Heeren de Staten
Generael der Vereenigde Nederlanden. Noch leger:
Ter relatie van den Rade van State der felver,
En .was Ondertekent

G. Gilpin.

ïtënïjebben gefept öat Öc Staten ban ^oïïanb gere*
foïbeect toaren om öe fïeDen ban <6ecrtrunbenberge te
Delegeren / en tocberom aen Öoïïanbte twengen / en (Fo1-17
aïfo ben ^oïïanbfen Cuon tocberom getjeeï te maften 23eie»J
en te fïuuten- §et foube m H!p?iï toerben ? jaren bat g"jH
De gemutineerbe ^olbaten be ^>tab aen ben feinceban Sr»
$arma berftocljt en gelcbert ïjaböen. 't <8arnifoen / tru^
baec
in gelegen
/ ftabben
grotej^oïïanb
feïjabc gebaen
en onb?ubE"ber,j
gemaeftt
ben toecfj
tufTcïjcn
enEeeïanb/
fpgH
beben beïe ereucfïen ten platten 3£anbe en liepen tot ww
booj ®o?b?ecï)t / $eu£ben / S^eba / d5o?cnm m^J«
ffloKixm/
en men
moft beeï te
<0arnifoen£
ftonöen
Öunne f rcutfien
en unttopingc
beletten / fn!ii£
bat om*8""!
Die
ban ®oiïanb geen onrecht Ijabben om be boo^fchjeben
*f>tcben aenftaér 3ijöe te «rijgen en ïjaer feibentebe*
bjnben. &ijn €rcelïentie fjabbe in bc i©intec bafï ak
Ie£ gereet boen maften/ bat tot bcfelbe 25degecinge
beïjoef be : toant fijne meninge toag ïjem b?oeg m 't belö
tebegeben/ omben^abe ban Jban£bèltteboo?ftos
men. 3£e&tabtoa3feerfïerft/ gelegen aen befTinftec
jijbe ban be fEiertoe bn be Mafe op l)et toater <®anqe /
met fïerfte 23oïtoerfteri / £>tri)fttoéecen en biepe 45pcft*»
ten toeï boojfïen / bacr ïagen 1 6 Compangien binnen /
en Daer bjaren tbjee <Doubcrnenr^ / b'eene genaemt
^j^ma? be23crge/ l^eerc ban
/ enb'an^
berbeücrrebanüèefiere^:
of/ Jfêaterbijft
fo uefï te geïoben
i^ /
toa£ be ^cere ban ïtoerbiift <0ouberneuc/en beï^eere
ban Maficvtg fijnen ïnptenant / alDaer commanbe*
renbe in abfentie ban be ïfcere ban löaterbijft. ^>ijn
€rcellentie bcbe bm 1 7 JÉartp bn Un örijgöbolft ban
23?cba en ï|cn^ben <0certrunbenberg() berennen / elft
!
ban ïjare 5ijbe / ben % 8 '£ mo^gen^ qüam fijn vtBrcellett^
tie fel f baer boo»/ en befïcïjtigbe bafr be geïegentïjent/bc^
fcttenöe aïïeen be^tab met toacljten/ tot ben ïefïen
toe / miööeïertijb guam aïïe ïjet boetboïft bafi aen tot
6y Baenbeïcn en 19 ©anen töuuterentbacr af Dm ïefïcn
^uartieren geïent toerben/ boo^ bc ïlegimentcn ban
^eberobe en Eofteren in töacm^Donft / met 1 % ©ancn
Öuptercn aïbaeceninbeatangflrate/ baer ober te fc
men iie <*3?abe ban i^oïjenïo commanbeecbe op ten
.^tcelhooffenöijft/ bacr be fjoffïebepïacï) te leggen/ ben
<Öjabe ^ï)iï'P^ ban cfèafTaubj met 1 o ©aenbeïen boet>
ftnéclitcn / en ten raefïen ban lie ^»tab tottet toatcc ban
ben 23ic?bo^ toe/ in een feer groot erceffijf rjuarticr/ fijn
<Örcenentie met be Regimenten ban ïjet Jl5oojberqiiar=:
tier / Üntrccljt / be L-ècf]otten en ^eeutoen flcrft 32
©aenbclen
©anen é,üntet$'/
te jBebe
enbjcfenbe en
bat7 quartierbaii
ober beïeggcnbe
ilDebc-jpöe
toecfj/ ©«
befeïjanfi tottet boo^fs. mater toe. kijn <Örceïï . alfa$ jgr \M
toeï beftcfttigljt ftcbbénbe / bebont bat boo? cerfï noöig() f£
toa,é / bat fjet JFoit ban ^teelïjobcn / 't toeïft een jpöjt &p t»m
toaö/bat bie ban be£>taD ïjabben ïcggenbe op ben.^teel f v*n*
tjooffenbijft
/ een ©aaienetfcljoot
ban bctameïijft
,4tab !"*££
tocfenbe
bierftant
met 4. Söoïtocrftenbccre
/ toefenbe
fiinbert
flerft/ macc niet appjoeïjabeï/ ban ban benben 5nDenfön
alleen ïangeng ben öijft/ Ijebbenbc in 't Ooffcn 't toater if""
Dat na <@ofïcrijont boo? bp ben 25erg op ïoopt / en in bf frJ™
't I©e|len öecï ïecg ïanb boU^ater^ en biepe floten 1^.
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7) en öaeront ooft niet toel om ban öe ^taöafgefne berfocöten fiatfe fonöer pemaw^ exceptie öaer wt
öen te mogen toeröen/ boo? eerft moft berobert toer* fouoen mogen treeften / met ijaer aSft fvLal
öen / Dcrtjöïöcn 3un €rceïlentie op alletf toel gelet gte en met ben nemenöe ïjet gefcJmt enKft*? m
fjeböenöe/ febseef aen ïSepmer Cant en Éoftan ft na <©eertrupfie
nberg /JfilS cSrieloS
§3auli/ ftaöen ncffentf Dem (öie fip tot3&C2tf}aööe
fioen Dïyben om alle faften te boen noteren/ en om trechen met tjaer getoeer en 25aaame / fmiörc
mme
nacD WT
en b^a
fiat öe befjoeften bequamelift gefcfjeept fouöen too?* €ro
lon^
ien ^
/ enS^
*nöenöe ^
S
trfef
fien) fiat 3P totabancementbanfiefefaftc/ atömeeft fouöetenron%L
boperen ter plaetf> öaerfe toeftnöaSn
/
tmpo2tercnöe/ tljien ftueften grof gefeïjut/ en ttoee
©eïtftuenen met allen garen toebeboren terfiont Öet accoojt i$ gemaeftt öatmenfe tot »toeraen *S?
oberfenöcn fouöen / alfo öP fian meeninge toaj* 't conboperen fouöe / mttS^KXnSTfiel^
felbe impö2t
5po?t/ erenöe
't toelft/ totte abante
mem banöe
refteme
eft
toa#
fiocn öefc[)te
ten/ cm
tftttw
te mogen beroberen/ in fulfter manieren l)p beft
in lettWtm
/ latenöe
e^fontbolf
'Ponton
Bmnm
Si»,7S5»
£.?
/ z. haffen/
,00°*
S 5cl
grof t/pulber
2.
4öoteIin*
®w'
foufie mogen/ toant fonöer 't felbe 3f02t te benomen gen/
fcfierp^
genoecï
Ttemm\ Ss Ww6
fcDeen fiat allctf te bergeefs fouöe toefen/ ober* en 300. b^oöen met ^fmt/fmm
S^/Z^S^
mit£ men bernam fiat «52abe gieter €rnft ban al* berlatenöe een #o?t/ ttoelft fp nocVSen
3j ^%Sb
len 3tjfien met grote neerftttïjept ©olft bergaöeröen
om öe# fMnce 3jfêauritiu£ boezemen te beletten/
ien öeeï fitft / fie 23oitoerften maffiif/ öe mlaSiïm
't toeift
ïicöteiic
ft
te
nonnen
fioen/
fjjnfie
8eÖcn'
fie 3©al*
/ Tmet
/ l^J
fo
eert
na fipöpfiermeenöe
ïjanö. ^ijn €rcellentie ban Safifau ötep
^rft eefitu
refcöarp
fie cont
to2ïenen fterft
K8^
Kfe
eH
toaer
em
t
racö
lit toel te boren oberïept bebbenfie/ toao? feerfojg* bupten-a
Ijier mm^tt öenSSaW
butèiclj en neerfticö / geen tijfi berfupmenfie / bP €rcellenne
feer gefterftt / toant ÖebDenS öiSant"
rufteöe nimmermeer / enconfiöererenöe fiat fo 0P
feer* f)cm niet en ïjaefte om tit 3f02t ban ^teeiljobente Ê/n f0^e ®%n*:M* ^ ^üö{Öft aenöe ftaö co*
n ^?ib
e eft
gw bcroberen eer «n^belö fiaer omtrent guame/ öP pbec
«w grote
rt,^elnft
öan/ HBow
Deeft
öaer
befi^o
öe ficlj
öen -ödt
jteoüV
a*
Berr
*?fncc tocpnig foufie tonnen uptretïjten / jjeeft öem feer
j»wu geöaeft/ gene moepten ontfienfie: 3&en natfit boo? tZ*SST* K*aZ m fc««ww toren öftfe
geaban
ftennacöt
m ö'apiot
rZffaïIDen
tt&ct/m^m
i\\ fiier®&m*
boegen fWftm
öatmenmeenfi
fiaer* &/n^ ?lfoftm fön ^«^ntie getoeïö geecmen
e fien
na bet <6efcDut te planten om bet 3pö2t te befcDie* S3L£ ftiaft öet Quama* ban ^tzte ®A$ *w
ten : <©en eerften nptü beeftmen öe Regimenten teren
ban ^jefia en bergenïop/opöenEo
nfieRtip
rna*
entrocfe
ontoeöe
elft gebjoebt tn öeurlupöer (fêuartieren / en begon* SSRL7S Sn e^otfiee
ften ijaer-lupfien jutten te manen / maer niet te
age*
öeöeöoeö
Crcellentiope fien
^n tot^nen
/r1" ten
Bï^KHW^
f*
retrantfjeren om fien fcegen en ftojttjepö fiesf tijfitf: S8?
^teelftoo
IBen ïjeeft ooft begonft een ^ugge te manen om
bet auartier ban ftaemgöonn aen 't anfier te boe*
berf?t*
owr/
Wftt
gen/ fies? nacöttf fiaer na toerfien noclj meerfier ge* nocD
5e/t
lfaeng
tenömi^
eentg
Sfi?ePSJ
Ccmp
Sm ni£i
bolft
boeten
een
en
©ane
quant
eier
ttjö
^iöö
W*
ff00
Sr?
appjoeïjeert / op öe eerfte Snoetje fieöen öie ban
fien &taö eenen groten uptbal / fonfier pet bpfon*
öer# te profiteren fian fiatter ö?ie of bier ban fiesf ^löenbarnebelt guam ooft met een Conbop bpfön
ereban
a* öene
t Sege
. metg
^"c *0|t
elöe
finten $olft toerfien geguetft int toefier uptbal* €rcel
^ boorS0^
SS
SÖSJ
Hp
toa^
e
eenig
n
ïen / en onfier anöere Hopman tëeftema ban ïjet intXeger/öaööe berfcDepöen WfSu^i^Kfiane
S
^ticDtfe Regiment/ fiie 0002 't recötec leenrecht en beftcDttgöen met fijn €rcalle öe toerften/^efcöan*
boben öe finie gefcfioten toert, ©anfie fgfie
ftnge en trenfeen/ en na öatfipfnn
lentie totlle in
Raem^fionn ïjaömen mefie feer geapp?ocneert banen eentge faften berftaen en aengenom^rcel
en baööe fo beele
eerft optClooftcrlanö geplant feben ftucnen enttoee
l? ^€rcellentte
^?0 f fd^te
enöatDp
ooft ban öelpenberricüten/
toegen öen Staten ban
aenfien ^teeiljooffen önn om 't boo?f5. jpo?t mefie fijn
m*
te befcljieten/ fian mits? fïine tontrefcDerpen en fiat lauö ernfteltft bermaent en gebeöen baööe fiat bpfii*
fo beele mogelift en öeeereinöen mocht
ooft 't gefcDut niet toeïftont/ conftmen met ftftieten nen^erfone
fouöe
toacfiten/
ten öienft banöen %m*/
fiaer
niet uptrecDten / 't toeln fijn €rcellentie
getoaerop toerfie
nöe aenfie eerfïe frljeuten / öie öen toeöerom na öen 3|age bertroeften. £a tfnMn»
ber*
eerften 2Hp?il gefcöoten toeröen/ öeöe öaerbanter* treft 3tjn alle faften metgoeöe oto boc2t manu/
ftont op öoufien/ en banöe Ojfie ban ftamgöonn ap* öan öen xij- Wpiltè na «ööaecDS fien tomtSo^t- «
p?ocfje
ren/ mogetn
tot opö 'tooft
«©aftïm
gelopen fgnfie
ps* jepenöe
Eanfieit^ijnfi
t^ betgrote
toater
onft/e toefl
WW tetïit
feer Ijoogm:ar*
ge* JS?
toS3^"
om toaert
toaffeben/fian
oberfcf
toerfie/ met
ban fiiefi.ö
te comen op fien ^teclgooffen öijft / tuffeften i fie tter gebouöen / öan öie banöe moepten
<§tafc getoaer toer- ®<er^
.,,
^^.„„„^^
^djanfe enöe&taö/ Öeeft mefie tufllöen öen ttoee* öenöe
vv..,wuvm
vat yti .muit
en
connenöe
bemerften
öat
toater in teK**""
fien en fierfien öe# fnacörö fioen bullen meeft alle öe loopgraben tnöen &teeiïjooffen-öijfhet
t
guam
m. urtm
floten ban öet leege Eanö boo?f5. ïeggcnöe ten uptgebailen / fiebbenöe bare toallen met HQufa/uet*
toeften banfie fcöanfe en ^taö / om te foeften ooft tter$f gebo?öeert en öie bupten guamen fnn tnöe^W
fiaer ober op fien fiijft te nomen- <©enbierfienbie* loopgraben geballen en öe ^cïjotten/ öie öaer in taD/
ïen fp ban bepfie fijöen op öen ^Dijft enfneöcnfoöe lagen / toeclj ge/aeebt/ een partpe getoonö/ öooö^
^cbanfe banfie ^taö af/ öaer tegen bp öie banöe gefïagen en gebangen / ooft
int toecblo? (
^tafi niet öan met- ontrent 30. bannen uptgebal* pen tnt toater begebenöe berö^eenige
onften/ïjenonöer
e
ïen toerfie/ en op öit erploitt berloo? fijn €rcellen* toeröen mefie gehangen fie Suptenant ban anöer
Capt*
tic niet eenen Jtëan/ öan toeröen alleen ö?ieofbier tcpn ^t^beten 2S?og met een ^ergiant ban 35200/
gequetft / getoijTelijft fo öie banöe <§taö met 200. en een «Sergtant ban 25alfcur ftoaerlift gcouetft/
of 3°°- iBan uptgebaüen öaööen ttoeemacl oft ö2ie* fp conöen / obermits Det toater öatinöe feallen
mael op maïcanöeren / fp fouöenfe fonöer ttonfeï
©ÖI!öLPL!
öe iBufguettieriS öie banöe
ït^r fcDote
05 m °^cni
öaer toeï af geljouöen öebben / toant op öen ftïep* ^taö
meiï
öappe
/ öen toepnicb ber*
nen uptbal begonnen f? al te toijuen / öan öoo? öe toeeren: mmt/ öie öe toacfn itbaö
öe/ ïjaööeom*
grote öeboiren banöen <0^abe ban l^ogenlo grepen* trent 20. gtqmt$t en mifte 8. of lo.öieöooö
ofne*
fe tocöerom moeö/ enfie occupeeröen öen ^nft / en banöen toaren. <©e aippioc&eg tot aen bet &\upf
Hebben öen öaerin begraben. ^en bnffien 'ëatïu ften toe toaren genoecD te niet en öaer Ö002 feer ber*r
termifiöacfj^ öcfie fi|n mttlkmie Oet 5Fo?t op ep* aebtert / op ben JUSeeöfen m en ïjeeft bét toater
frDen / en Rebben begonnen te parïementeren en nocD fite banfie ^tafi geen fcfiaöe geöaen / en men
TV. tDeef.
$nn
ao*
ffol
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appjocueeröen öaer nort) Op fcDonen öage / fict
miattier banöen <©?abe ban l^oljenlö ijaööe ooft geen
(F0I.1O fcljaöe geleöen / en toas bpöe ^olöatcn geretran*
cneeit tot fulfte ftoogte ais Ijet befteet toas : öen
<0?atoe Dan M)enloïïceect)öenizfnacf)t0eenfcDeut
op 3ijn bo?tf/ ban toas op fteteojgier/ öatftptot
allen gemene om ftaööe/ foo öat fietftem met qmu
fïe / öaer toaren ooft ö?ie of mee (€onnen CruptS
tot <&elff gefonöen too?*
beöo?bcn
omogen. / 't toelft
öe/ om tegetoo?öen

(©uartier fouöen mogen öomineren. ^tjn <eml* ,©DMogs
lentie ijeeft in geloften Cijfer een b?ieffcen Doen fcb?i> prang*
Hen
en mette felbe ^upbe inöe ^taö laten bliegen/*'»nliottöenöe
öat (iet onfet 't toelft l)p / (te toeten
JBatecöp) toel toeet öatfe ban noöe fjaööen / fo
ijaefiincoi^benienten
niet tonöe nomen
/ obermitö
m'cti*
toe
boo^gebaïlcn
in eenige
©;anferijli/
öan berfjoopt öattet in beertïjten oft bijftien öa^
gen tomen fouöe / öattet toel eenig Bom boo?^
Ijanöen i$ / maet te toepnrg tot fuift €rploict /
öat 3p te tien uren een tepften fouöen öoen : maer
inöien 3? fo lange niet fouöe mogen bertocben / öat
fp öan te elf uren natD een tenen of fignael öoen
fouöen/ om Ijem oo?fafte te geben ftaerontfettebe*
naerfïigen/ $t*

fc®le vDaer too?be tipt 'SJ|ertogen-bofcft aen fijn Cr*
©eïr» tellentie ban eenen beftenöen gefcft2eben öat alöaer
trupoen* ttoee tot öe <§taö ban <0eertrupöenberg toaren ge*
SSL tornen / met ftaer b?cngenöe ö?ie S^upben en öattS?e men öie boo?ts na buffel gefonöen ftaööe / öte ban
(Op öen öeröen |Bep bielen öie banöcr .gtaö
öen 25ofcö öeöen een fignael met #per / ban Daer
gerfo,
ii
enupt ae
nftomtte.
öe^ abonts? omtrent tien upren met omtrent 120.
,ïlan op öen ^teelljooffen ^ijft en oberbiclen öe
inöe app?otl)e ban fnatlutf te boren gc=
öenmo' <&e «5?abinne/ jonftb?outoe Hloupfe gfuïiana .ècljotte
ssofes. toan ^affauto outfie <&otfttet ban öen <©oo?l : 3©il= maèftt/ banöe toelfte öe boo?ften tamelifttoelbocögiuf* fjeim p?ince ban <®?agnien / en ban Cüarlotte öc ten/ maer öe atDterfte ïiejpen met fulften tonfufie/
£H» bourbon 5ün öeröe Igupsbjoutoe 5|oget me/ toas öatfe Det Co?p£ öe <0uaröe / leggenöe eenige paffen boo? öe 25atterjje op öen Zbifti / berlieten / en
Smtmtmet beel ^uffroutoen fnn Creellentie ftomen bef^ toeften
in öe 25aterije / öaer 3P meöe ai ftDeenen te
hen int 3£eget/ om oo?lof te nemen ban fijne Cr*
nwt
tellentie/ alfo 3P fouöe repfen na öe palt3omf)aer toanften / öan öe feopman gieter ban 3&w acöS0?
tttSen, ten ^outoeltjft te begeben met öen Ceurbo?ft / $alt5- ter öaer leggenöe/ en ftaertelwlpetomenöe/ berbergbp <^abe5p2eöerift öe öeröe/ Mn Crcellentie en öe fcfteröe öe fafte / en öjeef öe felbe toeöerom tot öe
«««er* <i5?aue ban Jgoftenlo Conbopecröen Daer mette Co?p£ öe <auaröe / öaer ober fip een ftfioot feteeg
ttutmit. €ompangien ^n $otltë/ s&arcïjon/ ©oifin/ inöen 'ïbupti boben öe blafe / öat 't 3Loot öaerin
pariier / öu 23oiö en ï|utljtenb?ocft / neffensS öe bleef/ epntlift toeeften 3P toeöer inöe ^taö : ban^
ban öen <©?ott ban 'tEallanötot2&?e* öe ^tljotten 3ijnöcr öooö gebleben (te toeten ban*
Compang
/ öenie 19. 2lp?iltë toefenöe paefel) maenöatD/ öe Compagnie ban Mr* iBitDiel) ö?ie Co?po*
öa
öaer fijn Crcellentie eenige öagen bleef/ maer 3ün raeis / een 2löelbo?ft / büf folöaten en een ban
<6en: öe o&abe ban l^oljenlo guam öen 23 3flp2> ^o?p/ en 3ijn ïuptenant gebangen/ toefenöe Ca*
Itó toeöerom int leger en fepöe öat 3ijn Crtellentie pitepn iBiröi^l meöe in öen arm gequetft / en
öes anöeren öaegs meenöe te bolgen / öan miam uotD toarenöer febentien of atDtlJien anöere ge*
eerft öen i f. toeöerom. 3£aer en tuffcBen toerde guetfï en / öefe faute toasf getomen öeur öien 3p
toeg ban 't guartier ban -m öen boo?f3- <©p niet toel berfeftert begraben
öapper gemerftt aen een
fnn Crcellentie af/ tot opt 3po?t Bp öen ©panö ober* lagen / öaerin öen aenflaenöen natftt berfien toer*
geben / gelijftnien oor öeöe aenöe miactieren en
^c&anfen in ftaemsöonft / öe 3©allen int <auaC'
tkt ban fijn €jccellcntie toacen al opgemaefet / en öe.<&e ^abe ban üoljenlo gemerftt öebbenöe öat*
men toasf öoenöe aenöe platte 5Fo?meöaecöet<0e^ ter altemet opten p?tntipaïen (€oren tot <d5eertrup*
feftut op flelïenöe/ öen boo2f5. 23, 3ïp?il na noen/ öenberge ©oïft guam / om öe gelegentfiepö öess
toaffec een groten b?anö in 9et Eegec / tomenöe ïegersf te befitDtigen / öeöe Dp 3nn geftfiut beöét*
uptte ^utte ban een 2Crme ©?outoeöie3tiJtoaetom telijft na öeg ^taösf (€oo?n fïellen / en fiebbenöe
gelö toteief/ enöeeftbpnaöetgeöeel^oo^t-^ollanö? op fefteren rp een lofen alarm öoen maften/ fo
fe <&mttkt l met een öeel bant <©naetier ban öe fteeft ö" gemerftt öatter eenig ©olft opten (€oom
^cljotten afgeb?ant / öaec gefcfjieöe geen fcljaöe toag geftlommen om te befien toatter teöoentoa^/
bah menfcöen / al# ban een feinö / öan öaer bec^ toaer op Op alle 't Ctefcfiut op öen €oo?n fteeft la*
%?ani> b?anöen beel Rapenen/ mitsf öen 3©inö feec fcfite^ ten los gaen en fteeftmen öaer na berfïaen öat öen
to'tiie* «ft aenginn/ öen 27. toasr in Det ftuptersr inactief CJoubetneur öe fteere mafierejS/ alöaer öooö ge*
bleben is met ttoee ban 3öne (0ffitier0 en eenige
geeS0?ban ïtaemööonn b?anö getoeett/ en manöe een folöaten,
3Mt toass een groot ongeluft boo? öe
ttupöen* ^ttpö af / öaec $eeröen in flonöen/ en bleben
utzt, foei ttoaelf peecöen ban öen ^eeee ban ©otli.ö belegeröe / toant öe boo?f3. USafiereief een filoeft
öaecin.
enöe erbaren ^olöaet toa^ ^t\ 3ön plaetfe toer*
öe toeöerom tot Cfouberneur berftoren mp üeere
fe"5Iïea «Daec is een boeren ^oon getoeefl öie öen 2 f» ban <©efan (oft fo fommige feggen <ü5erfon) öie
saoöeof' 3Cp2ii een <©npbe fjaööe gebangen / öetoelfce ttoee ö'outfte Capttepn toa# banöe gene öie binnen öer
te ©up* nlepne 2&2iefften$ aen ftaec bleugelen gaööe / öe- ^taö toaren / öe toelfte meöe boo? ijet ober*
te se* toelfte aen fijn <£;ccellentïe geb?acftt tó / Deteene toa$f geben ban öer &taö notD öooö geftgoten
nuftSe^P öen^eere ban a©ateeöijnupt^ectogen-25ofcD toerö.
25?<efs gefelj?eben in bate öen 1 7. ^ïp?il / öan öielt niet ang^en ïlegen en fiet nat 3©eöer Beeft föttCrceHen*
ken^on* &er$ m öan öattec gcote becgaöcringe iö ban ouö
tit
feer beröinöert in fijne boo?genomen 3©erften/
wmen
fmm
feterïtö*
öatfe
cn
^olft/
nieu
*nöe
toïeuac
öatmen
niet conöe graben/ öies niet te min toeröe
lenen Daec t'ontfetten / öat ft> öat mogen geloben / öat
bet in» fjet fo toaecacDtig i$f al^ öet <euangelie : ^at öen geen tijö berfupmt ais men eenigfinö toerften ton*
Coail<25ouberneuc banöe ^cöartó met eenige 3tjne #01* öe. ^et begrip öes Hlegers toas feer groot / ober*
öaten gebangen toa0 / en öat öen iBaequiiS ban mits öe ongelegentjjept ban öe |fèo?afTtl)en / 3©a*
©arrabon Dem feec qualijö Dielt : öatfe fignael te teren en grote tromten / 006 toaren inöe ijuartie*
tien uren fouöen öoen/ alg 3p fjet 25?ief fcen ontfam ren ©ierbaftens geo?öonneert / om t'elftens ban
gen öaööcn: öatfe geote fcftaöe inonjSBolfegeöaen öeS ©panös aenftomfle ö'een öen anöeren teeften te
Uaööen. j^et ttoeeöe 55?iefften toasf ban öen 18. geben. ^it toijt begrijp öes legers guam toel te
gielt in öat 5P öaee platte 5po?me aen öe 3pe ban paffe boo? öe blutfttenöe i|upfTupöen öie boo? öen
Kaem0öonft fouöe betfjoogen/ om öat 3p (ais ïjtt ©panö blutftteöen. <&z hoepen gingen intïang$
Ee*
fecouejs ban öaec tomen fouöe) Ü« in si5©panöjs get toepöen / öe ^upflupöen ö^oegen öe meift ]bepi
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lang?
öelnn(Centen/
en öaer toatö fo goeöeojöenimtef \fy„^„- ni;t
: ,. , , .
^'
en
öifctp
i onöer in
ftrto-bolK/ nat t\is\mn
pet toecöe befeDaötcBt : <$e ^obianöe toa# ooft
dat tj forge dragen voor de Stad van Ooftende d«fc SSS
Dtoeclilocmo
ffxgg
beteröaerftooptoa£atë tem ccin'fle voorf
#
&tebe
n ban ml|olla
nö c/ entoant
ien werdemet Volken andere noodwendicheden
grote
fS.« "
toeboer ban ^oeteïaertf/ öie ban alle &teben en Co Maniticn
.als Lijf-tocht, als van Forüficatien . om ^ ««»*
plaetfen öaer quanten. <fcaer guam te bcel boïr / t geweld, dat
den Vyahddaer op foude mogen doen ö,e^&
fo upt Bolland al3tf anöere f>?obmtten om tit%&
ger te beficDttgen. 3&e meefte ftoaricDept Die öaer
toag / Dat fijn <£rcellentie fo toepntg mom fiafr Iteyu Maer nu Hare Majefteyt verftaet
dat HareMaje
den Vyand
- ^ro«'
fe van
ca"tionari
Vaiiie
ilrïï nietvete
van
ftev?°
fin .somdefel
, bevindme
belegeren
n datdaer
5£
(s0"1
?*
öEotcn
&e8cl:
f*
ö^«en
/
en
öat
öe
«golöaten toeröen gematteert öeur bet beeltoaften/ veel ontbreekt , waer van Hare Majefteyt met haer evtoant 5ijn <£reellentte ober bijf öupfent Jjfêan aen gen Brieven rond uyt aen de Staten gefchreven heeft
.■
:
Hun verfoekende forge daer voor te dragen
©oetbolft niet (leen toatf/ öeur öien men öe^teöen
, of da
met beel , «tenifoen mof* btftt öouöen/ toant men zy anders genootfacö fal fijn heurVolkdaer uyt te nefcceeg alle öage aöbertentie ban öe grote ©reparatie
men en tedenkendatzyhaeradvijfenfovcelnietachöteöe «&abe banjjltosbeltgcreetmaeftte/ enber*/ ten als zy wel behoren : en daeromfalU, E. weldoen
gaöeröe/ rucftenöe öp een art©olftöatf)P ftonöeen krachtehjk by U. E. Brieven bv hun te bevorderen
motfjte / fo ban oud al# nieu &rijg$bolft / toant da zy Hare Majefteyt te vreden (lellen
int gene zy door'
haren Bncff verfoekt op datfe fien machWen
ietaf^L^JL^1™^"^
®*fo&
geacco?öeert
toas*/ Deeft iBansbelt alöaer beel ürngsboln Doen geflagen word in alle hare redelijke verfoeken. En hier
aennemen/ ooft öeöe &* ©olft infllrtöopj&en&ene* mede mijn Heere kuflè ik U. E. de handen , Wt hS
gouto Itgiten / ban niemai,t toift 5ijn boojnemen: Hoff den laetftcn Mey i59?. Onderftont, & E.feer
ZT ö aDbertentien Hepen öiberg en onfefter : mt geaffcaioneerdeVrundt: ondertekent TKBurchley. 't
tan Zetonö Ijaööen aöbertentien
/ öie *p meenöen Opfchnft was, aen mijn Heere van Caron Agent der
öat gtec gmgen/ alsf öat fijn boo?nemen toatf om Heeren Staten by Hare Majefteyt. Steenbergen te Belegeren
en tn te nemen/
(€er*
toten : anöere aöbertentien öjacfjte meöe öat ofnp 2öw*
^enboo?f5. I^eere Caron/ fjeeft öitffftinbenöen
Ja totlöe belegeren: anöere fepöen öat fip 't op &eu& 2. JJunn obergefonöen aen öe boo?noemöe öeere bait
barnebeit
* m fcölöben ban anöere
^Iï"5e^ögm/tiaecomftjn€maentte
alöaec glöen
gefpnöen i^ceft öe Compagnien ban 2&ieöeroöe
fatten/ roerenöe /öeneffen
Cooplupöen en Coopm
/
anftftap^
ynngaecöen en 3mt/ öetoijle öitfeeefterftaefept
toeeöe : joon fepöe men öat Ijp <e?abe Carel ban
I
ft tmmt ** &Uz ^an ^oflenöe al^
Ifêansbelt fijnen £oone toeöerom upt ©janftrnft met öui^n
eiic P*lmm mmm B«N»/ tttfmwXm JK fchrijve jegenwoordig aen mijn Heere van den Ra- e ttvact
*«» fun<m eltentte upt de van State (terwijlen ik verftadat mijn
de'tot nn
S^SSRWENP'
3©tlïemjiaö
öat öp ban Wk*f
een toei benemen gegualifr Staten Generael niet vergadert zijn) van deHeeren
fake van KL
teert perfoon berfiaen ftaööe/ öat öp 3©meb2oeR öite Ooftende het welk alhier fuiken alarm geeft (nietje- K
genftaende ik niet gelove dat de felve Stad belegert
mc2 0C? gaf ©ooft boo^ooft/ öatöenContnuae* worden) al oft bynaefldcn Vyand die alrecde in foudefal Caron.
fon&en öaööe buf rjonöert öupfent Cronen/ ennocD nebben. Ik hebbe ook goed gevonden aen U. E' te
fo beef aen 33tfleleen|fêaenö
öaecna: öatöe^ fenden denleftenBrierT, die my den Groten Treforier
repnofen/ geöjent fieöüenöe tegen öieban^tcaet^ op t felve argument fchreef, die fal dienen bewaert te
worden , want de Gouverneurs en Capiteynen willen
toacen:
mmm
®mm
S3^
x^M
Ï^J
nat
tomtyd
03?abe Caret noeft ntt toeöec gcöomen toaiS/
s pretenderen enhaerluyden in fulkc Steden
maec öatmen öem bertoaeftte met alftet©oetbol&
dragen
/
, al of zy daerin van wegen Hare Majefteyt waren
commanderende , als in Steden cautionarie. Ik
n
* f
ontiece
©?anft;
ban
m^-^^
^iSf-5
rijft binben
hebbe
fouöe
: ^at öeopteiPc
ook
daer van Copie aen mijn Heeren vanden
ouöe <a?abe ©ieter èrnft
ban msmot ftcD felbe te ©elöe fouöe begebenen Kade van State gefonden , die (fo ik my alles betrou
fijn €rcellentte boo? <©eertrupöenberge tomen bin* tot de voorfieninge vande felve Stede fullen letten,we)'t
öen: öatmen öaeracfjte öat alteöe reputatie ban öen Sedert t felve fchrijven fo heeft my den Groten Treforier noch by hem ontboden , en by laftc (fo hy feyde)
Cpiunmft ijter aen gelegen toas? / en öatspöaeraen
alle öace miööelen te toege ö?engen fouöen om öe van Hare Majefteyt defelve fake vernieu
t, &c.
^taö te ontfetten: öatftetïlenöeboujS tefêerentafó
toasf /en öat tjet alïejs in acfjt öagen gereet m» fnn : ^iijn Crcelïentie sou aöbij$ geftregen fjebuenbe
öatfe flaet maeftten öat tjaer leger fouöe toefen ban öat öe <0jabe ban jjtëansibelt ooft upt ©?ieff anö bijfI200Q* ©oet-bolft en 27. of a8. Co?net ©aeröen- gp jJMtfKtt Man geftregen Oaööe/ öie öen iu
fobeelBoïr IBepöenöDüngepaffeert toaren fulftjs öat Opmeet
^ier om bont fijn <SrcelIentiegoetnotft
te ombieöen en bp malftanöeren Op öerftanötectn* öen/ öatmen nu tori eenigBo
lft upt ©aieflanö fouöe
gen alö lip fouöe connen/ en ontboot noch ban alle nonnen miflfen/ tyzft öaerom öatelö
ftalbaergefon*
plaetfen fobeie©ol60upteemge<0armfoenen/ tffc öen öatmen öem tot afTiflentie ban öaer
bete ©oir
men eemgfïiw? ontDeren mocgte : men befette 006 fouöe fenöen/ af$ 5P eenigfiniS ontbeerenfo moebte
n/
bele plaetfen met bo?geren en nam öaerbet^arni^ en öen Baeö ban <^tate fcfj?eef om 1 f 00. of ten min*
foen int gefteel of ten öeele upt. CÖutoaert ^ortt0 / tten 1000. usan / öaer op öen beertienöen giumi toer »«*
$}lt£'
commanöerenöe tot «©ofïenöe frft^eef 006 aöberten- mejt Bottelen alöaer int £eger guamé
öie in uüT*
tiz te fjebben öat .ïiBaniefbeit <©oflenöe toilöe belegen fnn Crcellentie «auartier gelogeert toern/
wen m »t
öen.
ren / en öat ljet Bart alsr onboo?fien toasf / fo ban 5^e «ö^abe ban iBaniSbelt nu meefl at 5tjn bolft %t^ttIBumtien/ EyftotDt alsf anöerenoottoenöigfteöen: bp öen anöeren fjebbenöe öat Ijp bertoaebte
nit fcïj?eef Op niet alleen aen öen fcaöe ban Staten toet boojfien sijnöe met aebttjien ftueften grof /45uen
alljier / maer ooft aenöe Coninginne ban tfngelanö : ftOut/ SCmmnnitie/ 3©agentf metöouö omBjug^
^en <0?oten €reforier banöe Coninginne fcOjeef gensf af te maften / en atletf anöers toat öp meen^
öaerom een 2&?ieffcen aenöe fyzw igoeï öe Ca^ öe ban noöe te fjebben / # ^ ^mrnïjout gefto^
ron / l^ere ban ^cljoonetoal / 2Bgent ban
men/ öaer ftet ftenöebous? toaö/ Dptoasef
ne^
peeren «Staten bp^are4©a/e(ïePt/ tnöouöenöeal^öe gen of tien öupfent .pan te ©oet en bijf fterft
en
ttotn^
Volgt.
ticö fjonöert peecöen. |©on.sf öe £a motte/ <£e*
nerael banöe 3firtilïerrje / toaö meöe bp bem gefto*
memöefgelijrtoa^öpöergefelfcöaptonöeranöeremet
1
fö n n z
gDon

ópó' <Dcn

Het dertichfte Boek.

%nt\mio be (ColcDo (betoelfec nu getoorben
toa£ jfiBarouiö ban Ifêirabel/ 25roeberbanoen|fêar*
qui$ De laö $aba0) met <Z£>on «gjoban be 2&racamon*
te/ 25roeDer banDen<0rabebanjDenaranbo/ <©ie*
/ $ugu*be
b'Qjbiaguetf3Clonfo
5tl!onfo
3Nnelcpn
©imentel/
go/
ban <G5ent/3&on
èererra/Catf
friin be
iuna / «0oubeweur bankier / ben Coionel m&anuel
De ©ega/ 3^on Catlog Colomma en <©on2Clonfo
be Bletma/ toelber£Compangie$aerbenin©ranK*
rijft toaren / ben 26. iBep i.tf ljp ban (CuwBout
opgetrocfeen/ en i<ss na ö^te Dagen epntelicncomen logeren contom Bet 3&orp ban^teelijoben/ 3ïjn<£r*
cellcntie ban 3ijn nom|te/ ftercte en orbre toel ber*
abberteert 3ijnDe. typ legetDe Bern eerfï int <©orp
ütontc genoemt / altoaer Op een «gcbanjS begoft te
manen op ben «Steelbooffen bp, <©e <©rabe ban
^oljenlo ook ban 3ijn bomtfe becabberteert 3önbe/
Baboe op ben «gteelBobenfe^ptneenföebupteeen
üafle met bier BonDect ponbSöufpoeberbegraben/
en toaeljte opte öomiteberbpanDenmeti5o.|fêan/
meenenbe bat be bpanben op Bern aencomen foube/
maer ais Bpoberbcttoee uren baer op getoacBtbab*
be en be ©panb niet guam 10 BP toeberom na 3ön
bijf*
guarticr gegaen/ en Beeft Capitepn ©ijcB met
ticb ^oïbaten aiöaer gelaten met aebt en ttointicB
bnn 3tjne ©aerbe aupteren/ entlicn 3Ön be©pan*
ben aenoe&omen en atë Capitepn MM met 390 &*U
baten toee&en/ en be ©panben ijaer berbolgben t$f
b<> ïilSnne aengegaen en blogen eenige inbe lucBt /
maèr btbt fo beeiefcDabenietaljSbe«©?abegemeent
babbe / boortë biel baer een «lepne fcöecmutfinge/
ban-in ten bepben 3nöen eenige boob en geguetft ble*
ben / en onber anöere toerbe boor-fcljooten 3Fran*
£an*
tiko be ipuenteBenbricljban ^on Sfimbrofio
&00D
al
Bp
bat
meenbe
men
toel
briana / bocö öoe
toaoV fo itf öp baer na nocö ban befeibequetfuce generen/ be ©panben «regen ttoee banbe onfegeban*
gen / in befe fcBermutfing Bebben be Boofben bk
tbolft gelepben op be fa&e gelet / en bemercte be ma*
niere om albaer beur tenomenenbe^tabteontfet*
ten/ en op Bet aengebenbanfeberen25oer/ Hebben
ben bolgenben nacbt ttoee anbece gefonben om be
plaetfetebeficBtigen/ betoelnecapporteerben/ bat*
men boor 't berbronnen Eanb foube nonnen «omen
aenbe principale bjj&e / en boorbp be principale 3fo?*
ten geraben fonber merneliK perijnel / baer op 3nn
int eerfte banbe nacBtuptgetogenaenbefïinber3ijte
<&on »nfo b'^I&iaaueg / elr met öonbert uptge*
ïefen lèannen / onber be toeiue toaren be ailbontu*
rierjS en 2Bbel/ be toelne intaencomenbanbenmo?*
inbejüSogen ficö bepbe partijen fobertoert bonben belegger
$/
be
ban
beflecbagen
raffeben/ en fo biebt bp
«onbe
nocö
bat bet meer ban toonber toais / batfe
boer*
retireren / bpfonbere be gene lik 5^on mionfo toe
int
be / betoelbe al beur marebeerbe tot be23o?fl
3Bater / befjalben be affmjbinge en Canalen bie 3?
tot beertig in getal moeflen obeeftoemmen / fo in
5ijnbe banbe on*
't ging gaen al0 int toeberneeren/ fecour^
binnen te
ö<*
langö
baer
ban
mogelicljepb
bagenftille
eenige
ÖP
beeft
béngen onberbonöen/ fo
gelegen, «^en bierben giunij iö in ben morgen ftonb
Fnt aenftomenban ben bage / feuec 25riefben in 5Pran*
cops gefcéreben bp een ban <£ktrtrupbenberg ge*
't toeln terïjanbenban
toorpen inbe Eoop-graben / öe/
beeft baer ban Co*
3ijn «excellentie gebracbt3ü"
nbenboor*
rgefonbenae
iKifTibeobe
pie in feberefijne
b'inftout
/ omfcbröftoob
J^eere ban <©ibenbacneb
noemben
nen te mogeneltfïen/
besf
felfss perticulierlö
bat f)P eenige geintercipieerbe 25?ieben bp eenfge
«^olbatenban 25reba ontfangen en aen ben uiabe ban
^§tate gefonben öabbe / baer onber anbecen eene toag
bp %a lBotte gefcöreben aen ben <0ouberneurban
a. Ctoel
feptDpfbllen
ber felben
9Ctrecöt/ t'inbout
ertenbijf*
oon nocbomöonb
bp fcbröft
bernemen:
ticb 25oofgefellen ten fpoebigtlenbertoaertsf gefonben
te
teorben. toa^
b'ünboub
bantalbug*
getoo?pen J©?ieflien tnbe
lupbenbe
EoopfcDan$
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THDien fijn €rcellentie pet toes in corten begeert , *$&
A)cöt te reebten/ ÖP fal mogen boortbarenombe'öonö
Contrefcbatpe te toinnen/ bebjelne geenfing onber* ',??«
mijnt të/ en eben fo toepnig be ïaabelijng / ficbal*' ssjuf*
leen toacDtenbe boo? fesere panben / biemen inbe,*«nuPt
eerfle <0racDt toil leggen/ fïebenöe bol fpitfen ban't7uep'"
^agefcS / berfeberenbe fijn €rcellentie batter geen^nen*
6000. §^ont &rupt0 binnen ber <§tabi0/ noebgeen"*'*;»
bijf
^olbaten.
iBen bertoacbt''KiJ
niet öonbert
ban ben becljtenbe
eerften aenbal
Uk gebaenfaitoerbeiï/
aö«»
om ficö ober tegeben/ iBonfeurbe^afersüömet"^""*
fijn bieren ban boben neber geballenban ben (Coren / "?J!?oB,
banbe febeut ban een Canon/ en ttoee ban fijne prin* "Sr.
cipale «officieren omgebomen / met beele &olba*v
tem ^e Kofmolen 10 toeber op getimmert / biebt "
bp €rampart/ aebter bet ïogijg ban3©aterbijb/',
be b^k Euptenanten 5önnocö toel te pas/ te toeten ,"
bk eerfï gebangen genomen t£ / gebleet int <0eel '
e^attijnêen be iaetfie: b'2linbere betoelbeeenftoaer *'
li)bit\3 |Ban të / 3ijnbe met ben eerften gebangen ge* '*
nomen/ omtrent
i0 nocD feer
be ^oioaten/'*
betoelbe
1 3. ofgeguetfl
14* 3ijn:/2Clle
fijn oor
toel te pajef.
Cn fo bit tegentooorbicö abbertiflïment te reeijt
bomt/
^ft bibbe
€rcellentie
ife baer ban"
een «^ignael
maclj^§ijn
bebben
boor een bat
Jleugboeb
aen ,
een ©ien gefteeben : en fo baer pet toeganberse?"
boorbait / tb fal boor ben felben mibbel anttooor*"
!»
ben:
3&en 4» fytft 5ön €rcellentte bte ban be ,§tab boen &w
fommeren öet3Örijg0-©olbbatbaerinleggenbe/ naf"€;
boorgaenbe
met ^lofegefïacD
op S'"
cebouben / communicatie
bebben boo? anttooorbe
gegebenbaer
/ bat
••«•»
inbien
bat be éêöb
<6rabeCrcellentieonber3ijnöanbattetleerbe/Jr"PÖJ,|•
ban $Ban$be!t be ^tab niet foube }SSmtt
bonnen ontfetten / 3p ban om tanttooorben op be fom* «n en
matie foube beliberen. ^ier op Beeft ^ijn Crcel* |jp»
lentie gefcöreben tn.fubftantiebitnabolgenbe: ^atgSJtfe.
3ön Crcellentie ttpt ben genen bie Bp aen Ben gefon*
ben Babbe/ berftaen Babbe/ bat inbien ^ijn Cr* „
ceïlentie onber fnnBanbtoilbeberblarenbatiHSanisf*,,
belt De &tab niet conbe ontfetten/ 3poptefommatfe„
fouben beliberen en anttooorben : 3&at Bet op befe
ure tien bagentoasf bat 3p met Baer oogen gefienBab*
ben toat ontfetfpbanbeöConinrSegerBabbenont*
fangen
bat met
fijn Crreilentie
be^niet atötegenfla
en ober*
bobicb :toais
Ben te Banbelen
met^olbaten
ban eeren/ en bat fp baerom 1. of 2, ban Ben motB* „
ten totter^cBanfen
i§tab fenben
/ int fnn foube
Crcellentie
ïeger/
en (Crenfeen
boen enalle
laten't
befiebtingen/ in boegen bat fp felbemocBtenoorbe*
len toat fecourjï of ontfet fp BabbentebertoacBten/,,
met beloften in $rinceïijfte tooo?ben/ bat fjjn Crcel*
lentie bk fp fonben terfïonb fouben fenben en toeber
laten beeren/ fo baeft aï$f fp felbe toilben» ^en €rom*
petter met Defe fnne excellentie 25rieben onber be
^§tab comenbe Bebben beginnen te roepen/ bat BP
met be 2&rieben foube bertrec&en/ en bp Capitepn
©illaerss (bk mebe bertoaerties toas? gefonben) ge*
braeebt fünbe of fp Bern niet boor anttooorbe Babb*
ban fnne Crcellentie <©ra*
BP ftBröben
/ bat ban
gegeben
be
ifêauritg
Jaffau fouben brengen/ enbatfp
boor B^n fien fouben met #rincen te fpotten/ en na*
maelg tot fo rebeïijbe conbitien niet fouben comen/
bebben eenige geroepen/ brengt ban 25rïebenban*
Den drabe ban Höams-belt/ fonber eenicö bo?bec
anttooorbe tegeben,
^©anfrjn Crcell. Beeft upt be gintercipfeerbe %%k*
ben ben ftabe ban ^tate obergefonben / toel connen
berflaen be gelegentbepb ber ^§tab en best ©panbjS
steger/ en meenbe fp fouben eer lange toel een anber

ge*
lietgen
bijfben ^junji B^ttet een groten (tornttoeefl
©en fingen.
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toeeft fn ïtcp niet alken met Det Doge toater ouder
m itof
eneoog 't gantfcDe guartier ban den
oo? metP**
een deelmmli$
<£d**
rtu rüe25sr
ï&fïS
SSPSï
upt te/ tree
&cl)en^de mon
tuatcr. lo : maer ook alle de Hfoopgr<02abe
ften
/ 3nnde
w alle^f 182 ©eerdenptefte
aben enbanCojfps
rft 1 ,ïm
guarben aenöe fBedefen-dijn / aitoaee ooh upt- toeg te nemen na «fltoffiKtó
te <Bml)te bande Contreftljatpe toetfigefpoelt en itaende aen een ftaut ban df^epde / fm mmRi
té até/ 't
acljt tragen
gebult
Dadde
daergenemedemenfijntn <£rtell.
mmt daerin
feer beracïj*
tertio. «De Stootten Dcöben Daer int ContreftDarpe ïtupterptoas/
benden
mm*mktWM*
*?£m £ &0*
' engoed/
^meraende
datter bP?S
feert
toaren/
eenige *m*t*ïmiïmmiïmm$/
aenden ^teeiljooffen-dijö met getoeld tegcnliet toa*
ter geöouïwn / ijat toel de Eoopgrabcn ban atftte*
ren bol liepen / tóe f? flopten / om de Cattc fiont bet deif tnsr. ^>efe toeder genomen fnnöe rappoiteerten
toater een jiBanö lengde {toog/ iirt guartier
fijn dat Daer dotDte datfe omtrent d?ie of »ftonSrt
«gtteil. beeftmen alle de lage toatten moeten ban
berlio*
bife
batm
bpancefi
d ban
^arebolad**
2SSerde?TU
acOteceli
' en ^den «ttm
reiiö foud
cr fcar
gen /mette
en té een
goed beel
ban 'ttóeft daer
ijstoera
aende
,§clie*
pen
ponten
gen
en mm
en
mdte
n Daer be occafie ftijoon Quame / ba *
aen lagen/ toea
ged?eben / tre ponten en mm nauöjc gefalbeert en menfe foude aentafien/ fo niet/ fouden mogen doen
alle Det platte SnndtufftDen den toeg bande Xange* na de gekgentDepd ijen fouden toe W
|eS
fïrate en de &adp lopende op 't J*o?t te ftaemtf* de Kitmeefter
ten denw-^/
<£tónon
©cere öaeropb
donïi toas onder gelopen en té'ta©aterüpfijn<0e* S1??m22?rn2S
ban üijfoo?
en
ülgde
38bfl
te
nabe met eenen ®am leggende onder 't getoeld ban*
be Canon geftupt en geljotiben / tn boegen bat in aen / die 5«nen toeg nam na (ftirntjow- 31!té 2öar
toater tot bp na be grote ^rtjantfe toajs fïaenbe en
en de andere nu geeomen toaren int uptterfle bant
«^acljten ban be feite grote fcUanfe tóe djoog lagenöe fm ban mm/ flonden öe$
eeW25aren
met toater berbulb toaren.
€tónont ban Dare ©eerden af/ enimi
fagen denbpand
«S>en büfben té D|*
padren ober een 1&m0m gelegen Dalf toegen Vta*
baniBanöbelt/
be bat fp aen bte fpde/£eger
baer fp lagen/ te toetenften*
tot
«©ofteiböHt/ j|oute en baer omtrent niet tonden ee* l^éPJ^T®0
dat fo ben bpand
metmalnanberen/y
??' obertomum
net ^epnenfouben
mcï) boojdeel boen om de ^tad te fecoureren / fo Oem £car fouden bolgen en inde b^Depd toefen/
aemaften
Ijeeft itëanf-telt begonnen fijnen Steger op te feec^ al eer de Watlyt op den €oren foude geftelt 3ijn.
^Bm
fcen en te bertretnen / en men berfiont datfe na de ^ttmeefler pSax Dadde foban3önteocder$atë3ijne
Eangefïrate toe togen en ban tóe fnde der Staten Compangme omtrent b«jf en fefticïj peerden bp Ijcm/
£eg:r teilden aentaften / dotD dacr toaö mede op ban be toeine Dp ordonneerde / fo ljae|t até den ©pand
ïienlupden al genoopt / fp fanden te ©outen Date foude aengeballen5ün/ dat beerticlj ©eerden
3leger Dutten af. ?©m tienden lunij op den ïfêid* de ftrate turnden/ en indien 3P gene refitlentiefouden
bon*
tmtl) té een fefter perfoon beur fjet nuartier ban
***! bel^upfen
L mn lim?balen
&wten
afiïacn
/ en den ©pand
föaeinsdont getomen tot op 't toater altf oftipïiem upt
Dp
foude
met5ünbijfen
Uïilbe toafftDen / en té boojtö obergefommen tot inde ttg refterende peerden na fjetCafteel rijden,ttom*
&ta&/ daer af fp den elfden fmo?gen$ een bier-te* gttmeefler €dmont bande ^upfïupden berfïaen ^en
ijeb*
ïten op den (€oo?n gedaenDebben met groten rooit en bende/ dat een deel fiupterëna^crentaté geblutst
damp.
toaren/ laegde de felbe na. <E>e
ban ïtijfoo?
^enboo^ttendenguam Det legerbanden ©pand guam oon met 3ijn troupe aen/ danl^eere
reeb
be
tetfï tot Capelle en daer na tot a©afpin en den ij. tipt/ in boegen dat 25ar alleen met 3ftnbijf ©?pljepb
en ttoin^
ttg
peerden
op
de
ifêernt
toa?
Dsdde
}
den
©pand opt
toefenn 'tombeid bt(im en den 3©terdnn lo*
pende nbanfp JBafpi
na be üerïte ban fcaemadonfe/ ^eeröoff toel Dondert en böftïcD ftern 5ijnde te ©eer*
fijn €rtell. om op allejs toeï te boo?fienen ftem 't Dooft de/ nomen af onder 't fabeur ban ^©oetbolöban
te \yimtt «reeg den tienden noclj d2ie ©ende
upt
25?eda/ namentlijH Capitepn ïfcpnier ban len
ln ^nöc
******dief°aenballen.
toepnig auptec0
iperftt Dteiden
op de
7 guamen
«Mden* 'i£a$eïl/
%a% neemt
öarnebelt / &teml)iip(m en SCppel / loerden gelept 5nn retraicte de ©?pljepd upt/ op Dope dat
daer ee*
inde grote febantf tegen de Hangeftraet : noch qua* mge (€roupen fouden geftaen Oebben tot 3ijnonfet/
menbenrj.?racDtcraoen0 600. €ngelfen in des ©2in* dan memant fiende boo? de Dand/ galoppeert acDeen Eeger/ fo datfe nu tameujB boln Dabden toel ge* ter Detlefte^upjS/ en neert toederom / atéofDpupt
touragieert / de toac^ten ban bepde fijden toaten ' een <embufcade genomen Dadde / en balt op den
alleen maer een ifèufguet fclieut ban benanberen/ ©pand/ toaer deur de felbe/ berfcD?mt toerde/ de
fijn <Êrcellentie bede nocO een r€renfee maöen ban blucDt nemen : de ïïitmeefïer 23ar berbolgtfe tot
Det jgeer-^off bant Cafleei : beele/ tóe de pookte
^cfjot
iandContre
af tot
na 'tpeClootl
/ enfen-b
men nntoagen Op
na
aende
fcïjar
ban crbentoeH&ebe
al met ftrijgen bonden/ falbeerden Den inde<6?acïtten
balt bm inde Contrefcïjarpe bande ^teelfjooffen en andere plaetfen. <®m mavwté ban ©ariabon
bijn. 3£e ©panden nu te 3©afpin leggende bonden tepeert 3ünde met den <©?abe ban 25arlapmont/
baer
be feite'toatcr
ftoaricfjede
^on
ja groter
/ <Don PDtUppo de fto*
te boren
obermit^Ijet
diepern toas?/
en de até
tuften
fmal*/ W I^lonfb
^tanlepd'^diagueö
/
Co?radin
nocD beel andere
ber/ nochtans té öP daer Blijden leggen om ifêauri* peeren fiende fo toepnig peerden/ en/ cljargeren
toeder* enöefgs
•Sfóceftct
©e art*
tiuis gaende te öouden en de fafte te berlengen/ en om ban alle 3i)öen op ben ï!it-ilï)eefter ifcatcelig
alfo ïjem begonnen de jBunüïe te ontkenen/ öeeft 55ar/ tóe ander^mael 3D11 retraicte gebtoongentoatf teriji
2Sacjc
j©nn
*>.■**# gedeïibereert na Sdnttoerpen baerom te fenben te nemen de©?pDepd upt/ aitoaerb»* bont den ïtit* nelip f?up*
meefter
Cdmont met 3ijn troupe / dtetf Dp berblijd Onptertf
b«u (tn» en ooft om nor l) eenige flucnen gefcftutiS / en gelb. 3&e
toaö/
bpfonderde
tonleooftdeSupterö/ die ban den
""^'.tBarquté ban ©anrabon nam fjet Conbop na peerde
getoeeft
toaren/
met goede ©upttoederom
;jfjtr inttoerpen te doen/ mette Compangie ban &ar*
totrren lapmont / tóe bande litfjte paerden ban Sopss de nuamen fonöer eenig berliess / fo datfe nu tfamen toel toon
b.urlj
bï~c
«m «r.i, i^jiiac en die bande acrguebufieriö te paerde ban
bon in tt
<B:ote

9tbonturier^.^ijn€rcell.Dadde middclerthd goed ge
bonden de^upterije ban 25ergcn op ten ^oom binnen
23>eda te boen legeren/die dagelir metteïlupterije daer
DL2dmartém aöarnifoen leggende berfcDepden toten
beden op Det ïeget ban ifmmtiti m$ nu defe
mpterut te 2ö?eda / ban dit bertren pet betboojt
fiebbendc delibereerde eenige abontagie te foeuen/

QUis h:ri

dcrom na 't^eertjof ban'tCafïeeltoemoeften/ $p
«regen beele gebangenen en omtrent tacDemiti; Krielt
peerden / detoelne Dp ban alle nanten int aenfïen tniie
ban de ©panden bt^rgadert Debbende daer af ft?acöt /
mtt^gadersï ooli den anderen %wt/ dicdeafgefette
ïtupter^ upt de mpfzn gebaeit Dadden.
^en 14. Sjuntj dede de e?abe ban |Kaii3'bert
J^nn 3
eenig

69$
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öoecen/ ren en upttreeften toaren in effectebefenabolgenöe:«?rt£u.
eemggi^f<©efcï)utbanBafptK naCapelle
baer ban ttoee ftucnen <0efcljut ittt|B02a$geballen Dat zijn Excellentie de Capiteynen en Officiers van den oüf rge»
lofc&öftaenöeboo?; Garnilöane binnen de Stad van Geertruydenbergeac- S*ben.
*ön,/ fo be.Cüabe banJaoljen
vrylik te, zijd
mogengeweer,
uyt-trecken,
'belet,
noemöe ©cere ban <®löenbarnebelt/ öaegtf te boren cordeerdc
met haer Paerden
Packen fonder
en Sacken,
öe
met
mutfel
fcljer
een
lo
^oöen
ban
e
geeft öe feab
tot fulke plaetfen als haer goet dunót , waer toe haer üiU
;§pattjaetöen geljouöen/ tnöe toelfte foöegebange^ len worden vijftich Wagenen , en fo zy daer toe noch
nöatterö^ieCapt* föuden van doen hebben eenige Schepen , voor de Offinen öie be Cteabe beguam / fepbefouöen
geöleben3nn
tepnen en ttoee ©enöjagertf öooö
cieren met haer Huyfgefinne, gequetfte en gewonde,
fegtot
ten
^olba
ke
ettelij
en
3ijöe
f
bpanöt
aen öe£
en Bagagie,fal zijn Excellentie defelve doen voe2abe Packen
tnien toe boob/ en nocö ttoee geouenV 3&e<0
ren
in
alle
Vryheyd tot Antwerpen , mits datfe Oftagiers
ban ©oftenlo ftreerö albaer ooft ttoee fc&oten/ een en Souffifante Borgen lbuden nellen , dat zy de dagefenamp-fcfjoot in oen 25upft en eene tn öetbtftban!
nen en Schepen wederom fouden leveren : Dat de Ont't been /ban fcD?eef fjp felf bat Set fonbec pernne fangers
Matheus Daultholt , Jan Franfz. en Matthijfz.
/ enbat inde voorfz.
©e^toatf/ enbatbeCoegelbaertoeberupttoag
Stad fouden blijven , tot der tyd toe , datfè
be ban h» nocïj tocl rijbenconbe. Sflenbe 3ijbe ban be <0?abe
^oijenïo öan ^oIjcnïo weef niemant boob/ ban baer toaren (uilen overgelevert hebben de Regifters , be wijfen en andere Pampieren behorende tot hare adminiftratie,in hanmmfi' elf geguettfen / baer onber De «52abe felfS
toa$.
den
vandegene die by zijn Excell. daer toe fouden wor^002 öien be Jfcarcïbeitfe fo lange pa lagen tot
den geordonneert. En belangende de Geeftelijke Perfofte
3©afpift/ gaf öp ^?ince Jlfêaurits tijbomfnnefaban
nen
en Borgers, diebegeerentevertrecken(uytgenofo te berfeneren/ bat W Doopte bat be <02abe
men die deelachtich mochten wefen der Verraderye , en
uptreeïnen/ toant* int Placcaet vande Profcriptie begrepen) die worden ook
imanöbelt niet beelfoube tonnen fnne
aennomfie öeöe
tegen
të
men alom toeel eefclju
zijn Excellentie vergunt vryen uyt-tocht met Pak
en Sak.
(lellen. §n Buplenbonn ftonben fe£ Dalbe Cattoiu by
Ijal*
fe ttoee öeele / en ttoee
toen / inbe grote ^cïjan
ttoee
t
gbonf
t&aem
ftebm
be&er
aen
toen/
be Cattou
3£en 2 u 3funü 3önfe tipt be &taö getroeften: «§ijn
- Crcelïentie
niet jegen(ïaenbe Jjet ^ceoo?t / bceftfe
3Mb-ftucuen / in b'anöer een Canon / in be «grijan
fe t'epnben öc buDoelöe Eoopgrabe ober be <&taö een ïjaer getoeer gefcDonnen / uptgenomen be ©enbelen /
gefteele Canon, 3£en bertienöen '$ nacDtë guamen tiie be ©aenbjagec^^ijne €rcellentie meteerbiebin>
/n x Jt ^tatife Urngöboln aen Den |Bebefen-3&ijR inOe ge obergaben. *Daer 3jjn uptgetroeften omtrent tuf*
(Fol,2,)Contrefcbarp/ gclp 3P ooft be$ mibbaeggbenoo?; feöen feö en feben bonbertgefonbe ^olbaten / en b2ie
Den Oen felben <©ü« banbe3ijöe bant toater aen/ tn «^ebepen met ftranfte / geguetfle/ ©?outoen en fcin*
cbacptoa* beren/ ïiiz 3[jn Crcellentie tot SCnttoerpen toe öeöe
boegen batfetotö2ie plaetfen titbeConterf
ban ban b?engen» <©2ie^$olöaten/ öieöe^teöeDaööeöoen
bonben
tie
reftften
geen
een/ baec 3P anbere
b fjeipen bercopen enberraöen/ toeröen gebangenen
fcötenc
om
gen
beurfïa
n
gagele
©lanften met lange
oplopen te beletten. 3&en felbennacötbebefnnCjt'
een ban öe toelfte in 't upt-treeften fitten*
cellentie ïnöe Contrefcljacpe aenöen <&teelöooffen gehangen/
öe
op
een
3Bagenof&arre/
enöeöarreomballen*
;©nft ttoee ftalbe canons btengen om op öe <a?acöte öe / toeröontöeftt engebangen en boo2t$f geljangen.
<&&
banöe ^taö te fïanguecen. Wm W$ Mn uten
rbena
<©aerbiertoaren
ontrent
gebed belegge
ö2ie
enmee
meet
&tab
öe
tg
bageujf
cellentie
en
Ijonbert
ooöömt gebicben.
&w tufl'cljen
Crcellentie
et
beltm
fêan$
eban|
<©2ab
öe
bat
fonber
nenabert/
fyeft öaer tot «öoubemeue geflelt #?inee ipreöerift
3önen £eger pet Beeft boiben attenteren/ mm Éenrift ban l^affau 3gnen 25joeber / en öe boo?f5.
fomtijtë eenige clepne fcfjermutfelm tuffcöen :bepbe
3&e gjonftD^er aïrent ban ^ubenboo?öe 3ijnen Eupte*
partpen geballen ban ftlepnber impo?tantten
«foabe ban l&angbelttjeeft ooft beele jjtëutfaerben en nant/ aljSBice-Cfouberneur.
$|02ben boen manen / en men meenöe batfip baec
3|aer-bicöt bant ouergacn ban ®me
meöe eenen nieutoen toegbooj'ttoatecenlfêojafTen
toilbe maeïten/ om ontf Eegec op eemge anbere
trwgöenucröe.
t»
gebolcu
nae
niet
i&
öaec
öocD
/
ballen
te
aen
plaetfen
4>fj«
sf Geertrr/dcnbcrCh door booic Soldaten den
Cpntelin öeeft fijn excellentie opten 24 ^unööe
Crceil acötec
anöen
icöteb
intgef
en/
bijfur
noenöomtcent
neemt
ryant TcrCoCht,
't
men/
afgeno
bailljantelin énban^oo?, Heeft M&nits Fan Naffau ?Kcder onder Hol©panb / net 0abeltjn öeCa
pitepn^a
SSSSsmiimSmUSSn niö/cap
itepn25tbecij/ en Capuepn ©alff/ öeb?
landt ghebroCht.
bawa»
Ataö af/ f,,>nöe 0002 ftaec J^cijgö-Eupöen een Douten 2Ö?ugge
(€en felben öage/ aljs öe jStaöoberginft/ ftreeg»" re*
nSSfr* piefen bafïgemaent/ oberöe ©epen reeftt tegen
ban 't ïlabelijn / boen fcfjteten en ba|l öe <0?abe ban lEansfbelt in3ijni:egerOetfecourief/JJ"ï*
obec öe boinct
SS & maften/
en terflont baec op mannen» aenballenbe/ öat bP ban acnttoerpen bertoacgte/ öaer öe mar, toeten
«nö.
altoaer qui$ ban ©arrabon om gerepfl toaömetConbop:coratm'i
nebben 't felbeflojmenbecöanö ingenomen/
banöec ^aer cjuamen nocb 15-00. 3©alen/ cotberflerftingeFg81
3&te
bleef»
booö
cneuc
eoube
öacen
<0efanö
ban öe ouöe Regimenten/ en öe nieutoe Compan* <$>ïaef
.Staö fcöoten noefttot 7.ucenfeecoptboo2f3ï/iabe^
fsf toa$ bec^ gien ban Cberberge/ €gau/ Recourt/ en 25etan* P»«ec
Uin / maec fienöe öat Bet te bergee
(öe toelfte öoe eerjl bolcomentlift gemonteertf «^
fcö2iöt 3ijnöe/ floegen be (Ccommel/ berfoeftte/ nbente court
toaren)
met bier Canonö/ en eenige (Conneftentf met Jamt*
paclementecen / en fonben upt eenen Capttepn
<0elöe:
<©e <©2abe/ fienöe bat t»p baer niet conbebeit/aw
ans* 1 Decfoc|ten
^ergiant IBajo? / en ben ^eccet
anberen baeg^/ namentiift ben0»*?*»
iö be.0
uptreebten/
ttoee uren cefptjt^om met ben <0?abe banffêantfbelt 26.
cpgeü2onen
/
en
nae b2ie bagen mareberenö ioSJXa.
afgefiagen toeebt : baec/ nae
te fp?efeen / b' toelfe Ijaecabant
agieufe tonbitten bte bpgeftomenonber't5p02tbancrebeceurenöeeftficöbebaii
becfocöten 3p anbere
/ban 3D« Crcellentte gelogeerttot?öocft|)oben/ baer bangion&erdHoii^^Ranrf'
n
toecbe
fjaec oon afgefiagen
öer^e0l"oml
febonn öaec alle bet leben/ mitsS bat3Pfoubenupt- ban S&jeöeroöiCöïe^ün
gefonöen babbe metofrcellentieboo?
eenig ©olft ) fijnoenen
Crcelien^
^t
treeften alleen metïjaer 3ijbgetoeer. I^ier op togen toaert0
öe «öebeputeerbe toeberom tnbe ^tab omcappo?t tit met een ftlepn J»2iefften bertoittigbe: g[nboubeban€^r«
te boen/ en nae bat 3pbaer metten anberenberaben öetfelbeal^bolgtt
**"*•
e
eilentt
3rjn€rc
bie
n/
nbitie
3pbeco
Dabben/ bebben
Mijn Heere. Tuffchen negen en tien uren is den Vyand jBifTfof
baer becgunt Ijstobt / geaccepteert/ en cjuamnn be
©c$»taD Cïebeputeerben omtrent mibbernaebt toeberom bupfich comen prefenteren , en gaet fich legeren' te ban3oii«
het welke ik niet hebbe willen laten Ut Jj^jj*
tmtiitiz l en belobenbe Bokhoven,
ffl, ' ten / accepterenbe be bergunbe treeften.
<©e Conbitien Excellentie te verwittigen, op dat het dcfelvebelievesfoebg*
SSén. beüS anberen baegöbaer upt te
de
torn fijn öaer op 5P fouben be «gtab fijn ^rcellentie oberlebe- meer Volk^s tefeuden, om te bewarende panagie, en*oöe
i»«8e

Vervolg der Nederlandfe
®me
de retrenchcmcnten , die ik begoft hebbe fo aende vleu^"jjj^gels vant Fort, als aende Hedifchc Maes, alwaer ik
ge/aeii een Compagnie Ruyters gelaten hebbe , en hondert
ftfii 4Bxs Man te Voet:de ander Compangien is te Driel en tfeitich
ttllenm. ^jan te yoet? net fai }jt Excellentie believen meer Oorlog-fchepen te fend'en en ook Jachten : de Vyand heeft
veel Pleyten, geladen met Artillerye : Een Pont en
Cabels fullen hier van node iijn, om de Soldaten ras
over te fetten : Hier niet zijnde als een kleyne Schuyt,
Hier mede bid ik God, Mijn HeereXJ.E' te nemen in
zijnHeylige hoede. Wt Creveceurden $o. Julij 1 5-93.
Onderftont , U» E. Excellentie feer geaffectioneèrden
Dienaer , Ondertekent F. de Br ederode , 't Opfchrift was,
Aen Sijn Excellentie , cito. cito. cito. citiffime»

Oorlogen.

'SS 5!S tet?etakn / eelöMP te boren gebaen
met £2°- JPwöwn en ; f oo. ^an te Boet in 't €anb ^oc5t
ban mm gcuomen/ enfonöBet©eecöebolcna^iau ö,ïl

San
/ e«DctW-bomnaSn/ m.ff8
toaer tentene
be <§paenfe
be ^rBanfe berlieten en blucbte &<***

nae Bet ©ter ban Sünttoerpen/ fu toerbenberbolat / *n39,aen»
en baer tocröen ontrent $o. ©eeröen aenrenen / en ?lrein; n
bplfe Beeft omtrent bp ^^iclaejs omtrent £o.%u*
rtnfcBe »m$ ontmoet/ bte 3p inbe biucBtgefla*
gen en beeie ban gebangen gecregen Ijebben, ©02^
tm* Be/ft Bet boetboin ö<toefïijutboo?^.gfaco6
^cljanfe geplant/ ük Baer obergaben/ gelon ooeft
?£?*" ?e, ^an ^* 2üan *n «Stene. <©e Cijabe ban
&ijn excellentie <©2b?e geftelt Beöbenbe binnen IKansibelt tot buffel geromen3ijnbe/ enberftaen^
be bat be <5?abe ban ^olmsf eenigejPonenenfte*
?«"[*
«©eertrupbenberge
en
tot
Bet
(ïecBten
ber
J*02ten
/
té
bupte
n ban importantie in ©laenöeren ingenomen
ientie terftont met een beel ©olfttf nae Crebeceur getogen /
Mmti'tn quant ^onberbaecBS beneerftenSjulÖ'tfabontg laiÖs il mS2e todH ödct to^öe Ö« innomen int
tSt in mnncn
^eBanfe
/ en Dabbe nocB fobaer
beeletoaren
öaegs?en/ Hlanb ban WW 'm Bet uptlopen ban bie ban ^ulft
e?***
öat öp öet*
befactj
bebeguaemicBebenöie
fS ÏWi
gefonben
«uc. be bobden öte ben ©panb ïjab / om be ^cBanfete mette
Delft fi5f^öenColoneljHaonsfb2agon
ban 3t öegtment ^panjaeröen banton
Wlonfo
be IHSenbofa (Uk mette refte tot ^erentaliS
benautoen. 3R$ anbecen baecBtf öcöe Bp Bet ©olb
gebleben
té) met 200. ^pan/aerben bant Cafteel ban
aen ttocrft (tellen/ en betoernenfo feer bo?beren bat
ben ©panb alle b02belentoebermoe(tberlopen/ be* ^nttoerpen / Bet «egiment 3©alen ban mom be
toeïne 5ön Crcell. fo (teen begoft te maften Dat BP toe! Jreftn/ en fe^baenbelen 5©uptfe banben <0?abe ban
Boopte bat Ifêantfbelt baer geen nanfefoube Bebben. «^olre / om be boo?f5 5Fo?ten toeberom inte nemen /
i|P Babbe ttoee (tucnen CtefcButtf geplant te 25ocn* en norB eenige anbere op beguame plaetfen op te toer*
pen / om te beletten be uptballen ban ber Staten
Boben/
met
toeïne
Bp
licBtelin
nonbe
beletten
b'aen*
feomfte ban be <§cBepen met ©ib?e$ en Ammunitie ©016/ ijk be contributien toilben eretuteren : be
(gelijn Bp alreebe mette felbe een <0O2locBfcBip / al* Coionel te Stenen gecomen fijnbefnnbpljemgero*
baer ieggenbe/ Babbe boen bertrecnen) toeïne ttoee men meer ban 300» ^bonturieris banbeCompaigftucnen/ BP toeg-genomen geeft / fo BaeftBpbetij* men ban ©zanfcryfe / en 200. Curaffiertf banben
binge ban fijn Crcell. comfte bemomen Babbe/ en garon ban ötrticuti : en tertoijlen Bp toass berberlegerbe ben te «Engelen en ©leimen / baerBpficB toacBtenbeBet gefcBut/ ombe5Fo?tentebefcBieten/
(til Btelt / en boo? een Canon febeut / Uk Bp nae Cre* we be Jifênnemaectenban Baertetoilienbefenbercn/
beceur fcBoot/ fcBoten 3p ber toel ttoee toeberom in fo Beeft ^on 3Monfo b ^biaquesf/ Uk ober be abon*
turterjsr commanbeerbe / gerefolbeert Bet 5Po?t ban
3Ön =£cger.
^seöcr* 3Clö fijn Crcellentte nu te Crebeceur genomen §> 3[an ten«§teenetebêfp2ingen/ brtoelne fienbemet
refolutte 3p baer guamen / alfo be Curaflïerg
mutfing jfoag/ Heeft Bpopalle$goebe<&2D?ege(telt/ en Beeft toat
banben peerbe affittenbe / ^on $Cïonfo bolcöben/
KJoe
bant 5po?t
en banbe
anbere 3ijnbe atBtenbe bat Bet ben boo?totBt toassbantgefieelele^
aëfl«jï."emttt
banbe 2HttilIenje
fBafe begonnen
tjet&egcc
baniBauobeltte
guellen/ en bat te tergen tot fcBermutfel/ betoelfte ger/ Bebben be fcBanfe berlaten (teenenbebe hutten
feer Bert té aengegaen mette öoob en guetfure ban in bsanbe. 5^on SUlonfo fcBiftte eenige inbe^cljanfe
beel ban bepbe 3ijöen/ en aen be 3ijbe ban mans** om ben b?anb te bluffen enberbolcBbebeblucBtige/
belt bleben öoob / öe Capitepn jfrancifco be Cafiro / baer ban eenige atBterBaeltenboobgeffagentoerben,
bant ïtegtment ban <©on SMonfo / en ttoee anbere ^n befen aenbal té öèbleben SfoBan <©forio <aabiï*
3©aïfcBe Capitepnen bant Regiment ban lBonfeur laneg/ tyk Curaffiertf en ttoee Welbaten bant Ca*
(teel ban ainttoerpen.
beiprefn
^©e Coionel ,pon^b2agon belcBbeBem feer groote*
m$
ober bat befiaen / om Bet petiinel / baerin
P?o<®eöat<0?abe
be©c^?a»
uatt ftjtjs
öP metbanbatiBanöbelt
beleg boen fïenöe
ïtonbe Boe
/ entoepm'cB
bat be gan*
^on3«
3önen©erfoon/ en be gene bie Bern ge*
Mm?» jcSe macfit ban ber Staten Eeger baeuna toeguam / bolgt lonfo
toaren/ geftelt Babbe: toant baer onbertoa*
opgebjofcen/ en btctualterenbe 0'^er- ren bele ^paenfe Cbelen / üiöberief / Capitepnen
Öeeft 3ön Eeger/ fonber
t togen-^ofcö
ï
op/Veebic»
bat ÖP ber «Barrafoen binnen
(©(TiciersS/ en onber befelbe <©on SCmonio be m>
tnniieect «onbe Krijgen / toant bet be 25o?gerjS belette / en en
lebo
en
oBanbe252acamonte/ ^eben ban be
tooinV nict bJtïöen toelaten / toant 3p niet alleen (terne toacBt 452abe 3&onS
bandF
uente
sf/ ben Coïonei<Pon^ancöobe
§ofcö/ Öielben/ maer namen be gene/ baer 3P fufpttte op ü;e0ba/ ^on
^iego
be SCcugna/ gioBan be<*5uf*
fentooifc Dabben/ be Rapenen af/ fo té öï» boo?tgetogenen man/ <^on
3Clbar
o <ü>forio/ 3£on Carïojs be Co*
»fL. öaen leggen bp be <!5?abe : altoaer na bat bp be plaet- lomma/ 3&on 3Clonfo be ïerma
/ en bele anbere*
teaöf fe met <0arnifoen berfien öabbe/ Beeft Bp een beel Cn berifpenbe B«n
alle
te
famen
/ fepte Run toat
ban Bet 3ijne na ©?ie(ïanb gefonben/ te toeten Bet guaeb
batter
ban
biergel
ijfe
n toel guam / en
Kegfment ban P)flip£ be KoblejS/ 25?oeber ban- toat (traffe 3P toel berbienbenbeftae
Uk
biergelijfee toaren
ben Igeere ban gillij/ een beel banben 4B?abe ban rabenbe/ al Boetoe
l
3P
toel
oo?fan
e
ban arote
Jpiefin/ ttoee Compangien ban Bet Regiment ban- bictorien. 3^an ten aenfien ban fotoaren
beele
©erfonen
De<0?abe ban^olmsf/ bierEottringersf/ ennocB ban
aenfie
n/
Beeft
Bp
fieB
toiï
m
gebifT
imulee
rtJ
bier ^uptfe/ öie tot berfcBepben<6arnifoengeHO' bejS anberen baegö / Bet <6efcB
ut
genom
en
3iinbe
/
men toaren / en latenbe be re(te inbe föempen onber Bet Commanbement ban ben ifêarouig ban en ben roep gaenbe batternorbfeigyonbertïïupteri
en meer
sf ©oetboin giïam / Beeft be <02abe
Barrabon / fo i$ Bp öoo?tj$ nae 25?uflel bertroc- ban «^olme^paen
f alle be genomen Cojten en ^ebupten ber*
feen.
^2ince .fjBaucitö ban ^affau befetteban gelijften laten/ enté't^cBeepgegaen/ enbertroruen/ beb*
be 5frontieren en ^ommelretoeert/ fonb 00c ©oln benbe geen boo2beinocbboo2tïanb gebaen en toepnig
na B?ie(ïanb/ aen <0?aeff3©ilïemban$afTau/ en 25upt$ boo? be ^olbaten bernregen. HQon^b2agon
o?bonneerbe be <0?abe ban ^olntiS eenen <€ocBtin Beeft be 5fo?ten en öebupten met »aarnifoen boo2fien/
©laenberen te boen / om Hit plaetfen toeberom on- en Bebbenbe albaer nocB meer ©oi&# boen nomen/
ber Contributie te brengen/ alfo be ^paenfe ront? bebben boo? ben CommifiTarté <©enerael Éa©icBe
om Huift en ^ppele eenige^cBanfengemaefetBab- berfcljepben anbere 3po?ten boen manen/ genoeg ben
ben/ baer mebe 5P beletten be Contributien aenbe geBeelen 3©inter beur baet aen toeruenbe.
i^nn 4
<®t

Het dertichfte Boek
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te
hebben , 't welk de Pfalts-graerThem voortijts placht
Mm l gecefolbeert 31)"^ cm int gcfeifctjan ban fce te betalen en nu ter oorlake van het gefchil niet had wil<02abtrme ban ^bjartfcnuurg / en «5?abc jog»
len betalen. De Pfaligrave met fijne gemalc en feer
UennnSM
/
eenen
bertc
te
en
«geng
oen
vele
andere He eren , Hertoch Johan vanZweybruggen
au
ii.in ïlaf
er;
fcott
t/
?etCj
<Do?*
ba/
ü ra / naSat 3P tot 2S?e
met leer vele Graven en Heeren fijn^oorleden Woensten terem dach
door dele Stad getrocken , om na Heydelberg te
Dam / ^cift /en ober al met 25anguetrepfe
te&am
Loas / en ban meeninge fijntte omljaer
, alwaer een groot gefelfchap
-■- :~ en;
--- Princen
-r van
ptjaet trecken
;, - ■; -"•— — r * — »fptetenouiiynw
batfeberwnyiaui
bcinomenenoaiie
öc
geeft uenioni
boen/ neeft
te boen/
be tt
. God
te bieden
geluk ert
om hem
SH ui«p I/%w ww
hten
IQtroileS
hem alverwac
*«*
»«#*,.
HKn:« Heeren
v jre onft.
es is
hier feer
^a0e fleflO
feer
we
eeoafie
ïnöen asj»»
ter eere van
van
toCÖeCOW
tOene ?\JS*
erttereere
welgepafle
hier
is
alles
gelooft,
fy
ëiifjebbctt baeu naljawntoccoUcrifo^wn/ *fl^
wijlen
mijn
Heere
den
Prince
van
Orangien,
en
van
Tem en Hmfleibam genomen/ entgaibacet^njepe Nederland, en ik hope dat het een beginfel fal welen
«amtura irWJA* van groter vrientfehap. Het Feeft over lijnde, fal ik
aegaen om op Jfccnwi of op
<©illenO»?gterepfcn/
San baer boonö te £anbe
g toe gaen, alwaer ik de Principale Heeren heb, dewelke in mijn jonkheyt mijnmetgefellen
bernalben tie Conmitflartë 3P cenliboo? Denen gcfon; na Heydelber
no- geweeft fijn inde ftudien en inde oorloch , en mijn
en#en alles? tctte bozere repte
ben
biel) is/
*iinbeomte 3©ag
befïellen.
. ,
n. En de voorfz Heere Palts-grave heeft
<tói tijbe ban ïjet innemen ban <0emrupbenOerg Landfluyde
bmm.
my feervrientlikontfangenenonthaelt, Mee-Vrouwe
fceur;
:
mofl
M
bat
ban
tpmge
Staten
tie
«regen
de Gravinne van Swartfenburg heeft haer Nichtc de
%%£*
getrout
^cocricb02ft 4Freöettfi ©altfgrabe bp ben Kïjnn
inne verfellchapt, en de Pfaltsgraefdraecht
i"^1 Ijaböe |Be-©?ontoe aonpffe ^ultana ban ^affau/ Pfalts-grav
ien / gereelt op haer groot refpeft en liefde , gelijk hy uytfijn naturel
ScöteT^ocDtec be£ $?incen ban a?ang
ban oen «rnarlotte tre 25ouröon / fijne beybc ljH.us»b?oiitoe/ een leer bevallich Heer is, en van groter verwachtinWil
e de laken van Duytfiand, die fijn rech®*iact bes* ©ritteen iBauritö fjalbc ^uflcc : 3Ê>e Staten ge. Aaëngaend
tevoort feer vreedfaem : God doe ons die genade dat
t met zcooo asm*
ban ©ellanb öeuDen Ijaer begifticlj
den Hertoch van Lorrainc foude
mogen,
lang fijn van
'toorlake
cn jacdulitf aen fy
«3ulö
200c.
en
gelb
t
geree
ben aen
ter
het
Sim.
Bifdom
van Straesburg geern wat
mcöe
Hemen: 3Een fepbe bat bie ban ^eelanbtjaee
Delactfte
aenrichten, en d'oorlog weder beginnen.
met 20000. gnlben bcgtftieljt Dabben : |Ben aeljte advijfen
qualik te
Paus
den
dat
,
biengen
Romen
van
Hit boa? een grote fafte en tieten ^outoclijn/ ooft vreden was met het accootr , 't welk gemaekt is geƒ tt*
erotelife tot bo^bele ban befe kanoen. 3>e l$eeec
worden tufTchen fijn Soon en die van Straetsburg , en
nnb
n^oll
aetba
cbboc
bcnSf
aen
öeeft
tö
^toar
benït
foekt alle middelen om hun wederom tegen malkandeben ®eere banèlbenuarnebeltperttcnlterliftbanbe^ ren
in de krijg tebrengen, waerae.ndievanthuysvan
fe fafee ben 26. %wxy gefelj?eben upt aprannfootf tn Ooftenrijc
geern de hand fiaen fullen onder fchijn en
öefer boegen»
Ik hope dat God ons die gedexel van vreede-makers.
nade doen fal van daerbytijdsin te voorfien en te remelAijn Heere '.
dieren. Want, Gode lof, Duytfiand is rechte voort
ravinne ineen goede vrede en eendracht, tenwaredepraöijmet Mee-Vrouwe Pfalts-Ggeda
DE reyfe die dik geda
yrt , ken en liften der vreemdelingen , dewelke ons verraban
lang
fo
heeft
,
e
hebb
en
uy t Nederlan
r t'huysgecomen
den. Den Turk heeft aende Keyfer gefonden , en gedat ik eerft voor drie Weeken wede
ftut
fle
,
Karo
een
gen
met
bren
doen
heb
er
my
ik
ben , alwa
""l
hof Hono, 't welkmen in *s Keyfers
eyfehet het tribuyt
hem niet
ment
indien
nde,
hemdreyge
van
noemt,
lke
my
rarium
ie
dewe
,
pofit
e
indif
mijn
ffiCaSias ter corfake van
aen
toan
&l Dillenborg dede vertrecken , om my t'huys te doen ge- in rijds feynt , dat hy hem weder een wrede oorlog
b.%UTt
hem
heeft
Keyfer
de
" nefen en vermaken . het welke ik rechtevoort door fal doen. maernadatikverftaen,
Ambaflade aen hem afaireede ver wrtticht , dat hyDeeenCapiteyn
weder
begonnen
en
hebbe,
n
verkrege
nade
Schleger , die
Godes^ge
ÏSSfC' wel
laten
effe&
daerin
dit
my
tot
wil
veerdicht
te fijn. God door fijn genade
dienlt
continueren , op dat ik U. E. en het Land fuiken
mijn Heeren de Staten gedient heeft als Capiteyn van
ik een Compangic Duytfe Peerden, had die van Straets-mach doen , als mijn hert begeert. Daerom heb'
U. E. wel willen bidden my voor geexculèertdatteU.houdat ik verburg inde verleden Krijch gedient ; maer naConinkvan
E.
den. Ik fal voortaen , met Gods hulpe maken
de
van
dienft
fh heeft hy fich. begeven in
dikwils ver witticht worde van't gene 't welk herwaerts- Spangien, en doet fijn Ruytcry vergaderen hier dicht
ovcr gefchiet. En eerftelik , belangende onfe reyfe die by, en trekt eer-lang na Nederland.
Men fal daer
hebben
die
,
Vrouwe
voorfz
wy gedaen hebben met de
acht op moeten nemen, want het is een feer quaden boef;
eenich
fonder
gedaen
k
wy (God dank) wel en geluckeli
en 't gene ik van fijn doen verftaen fal , fal ik met laten
vere
Pfaltfgrav
'De
lof.
met allen vlijt te adverteren: Gelijk ik U. E. ook
fy
U.E.
Gode
of quellinge ,
beletfel
ftaen hebbende decomflevandevoorfi Viouwe, is na bidde my te laten weten , of ik my opte rcys begeven fal
t
, den genen die rechtevoor
Dillenborg getrocken om haer te befoeken , en drie da- na denHertoch'van Saxen
en my
Saxen
endom
Keurvorft
vant
is
teur
beAdminiftra
gaen
te
om
verreyfl
g
Dillenbor
van
gen daer na ishy
foeken fijn Oom en Voogt de LantgraefT Lodcwijk ,
te fenden op 't gene, twelkik hem voorhouMaer by hem Inftruöie
om fij n advijs en raed daer op te nemen.
den fal. Ik heb grote kennis gehad aen wijlen mijn Heer
raed
hem
van
makende
femblant
en
gecomenfijiide,
fij n Vader. Daer is in fijn afwefen een oploop geweeft
,
wel
,
rt
geantwoo
hem
grave
Land
te vragen , heeft de
te Leypfich j want de Luytherfe minifters hebben in
mijn neve gygelaetu mijn raed en advijs te vragen ; en fulker voegen heur beft gedaen , dat de burgers en Stuik ben verfekert dat alles aireede gedaen en befchikt is,
denten vandc ftad by nacht befprongen hebben het huys
en ik ben daer ook mede tevreden, en ik fal met mijn
van een borger , die vande Gereformeerde Religie was ,
en
,
hebben
gedaen
fy
gelijk
,
comen
Feeft comen, geiijKiy geaaenncoDen, cui cu »w«~» ««" *«'»«■
gemale opte teelt
-"' f_rmperjetf
ei1<r:e
iet
en de Ma- Uu
gevochten:
op »-•daer lange yr
en hebbenfijnde
hy heeft een fonderlinge aftlaie betoont : Gode fy lof.l verfocht
door ^^^^^^^
hyetfeeftisvreedfameLnvruntlikovergeb^
welke fich gevonden hebben de voorfz Landgrave , en
, fo dat de Lutherhebben daer niet toe willen verftaen pen
En
;
Grave
f.
3
wel
en
bruggen
hebben : De
Zwey
van
Johan
gewor
Hertog
fe het huys onder de voeten
tot Heydelberch fal noch vol andere Princen wefen , Heer vant huys heeft fich gefalveert: En daer fijnder
en onder anderen de Pfaltfgrave Richart, dewelke de
van hun van malkanderen vermoort. De voorfz
adminiftratie vande Pfalts gepretendeert heeft ; die daer eenige
ordregeftelt, fetHertoch daer gecomen fijnde heeft
heefter vier doen
Hy
gen:
'te bieden. Hy heeft wel lan- tende de oproer-makers gevan
comt om hem ookna geluk
het GouvernementvandePfaltsals onthoofden : ik weet niet of hy vorder gaen fal. De
gen tijdgeftacn
Voocht, maer de jongen Pfalts-graerTheeft het niet toe Muytmakers fijn by de acht hondert Man geweeft : Wy
willen laten. Den Keyfer hadder fich wel mede be- verwachten hier het vervolch. En hier mede fal ik demoeyt, en washem feer gunftich ter oorfake vande Remanmet mijne feer ootmoedige denrecom
ligie, maer de Pfaltfgrave heeft fich ftij f gehouden; en fen eyndigenU.E.
per
Schep
nde
bidde
,
gratie
goede
datien aen
<Jf>fc. J0HB-ü?5UUI
«mft-blüUtoCt
3?>>>

een Pcnfioen
weder om daer
hy Pftlrs-crrflpff
comt rif
rechtevoortV wHl<ebail230Ur;f hpMvn
, Wffwvuu
»
1 1
<0?aUintW 3Loi3?f
hem voort lts o acht

U.t-
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(Fol.zs) U. E, te "geven Heer Advocaet, de zijne, en 'tgcne «ment banben ®$m te pellen- fykt op Mvmiw
U. E. meeft begeert. Wt Frankfoort den 26 Juny , «mgetettten mtëjiefïanb/ crtonkanöi
enSn
1 f93. Onderftont U. E» feer Ootmoedige Dienaer fm »eftec €ro3|^^anöt ^ectetattë banöe&ra* mm*
voor altijdt» Ondertekent Frederich Schrvarts de Weif- ten ban ©?tefïanb / be toeiue in Danben ban firn «Se* ban tf »•
fengart, In een Calfken in den voorfz. leggende ftont naöe comt- &yn <6enabe / bte ooo? öe bao i ijan* 2ÏÏ*
mette felve hand gefchreven aldus: Mijn Heere, ik betaige op ïioojba gebeten toag/ opent Den éaefen mT
bid' U. E. als gy den Brief gelefen lult hebben , die te betoaect bte totgelegenbec tjjb. 3&efen 25?ief / baec SFC?communiceren met zijn Excellentie , en my te excu- op ban toegen 31J11 «öenabe baec na eentge ^Onnotattcn 3SI?"'
feren , dat ik hem niet gefchreven hebbe ('t welk toe- gepelt toacen/ Debben top Jjiec tot beter bccfïanb Oer mut*
gekomen idoor
s
dien den Bode fo haaftig vertrok ; met
nan
de eerfte Poft fal ik int breede aen hem fchrijven) en hem fane/ met b'^lnnotatientoiiien laten bolgen/ entoastoai,öc
^#tat«i
geluk te bieden van zijn goede victorie, Godzy ge- lupbenbealbu$.
dankt» F. Schuarts , Opfchrift , Aen mijn Heere , TT Eer Secretaris , ik can my niet genoech verwonde- lanö.
Mijn Heere van Oldenbarnnevelt , Advocaet vant xxren dat U. E. geen mentie maekt in u Brief vande
Land van Holland*
faken van Haflèlt , nadien U. E. leftmael vande fake
fchrijvende verfochte dat hier de faute geremedieert ®am&'
<©aec toecbe ooft tten lefïcn 2Punp tipt <©iHenöuccB mochte
worden, van geen krijgen wy antwoorde van
«.

gefc&eben aenben boo?noemben l|eece ban (©Iben*
Egbertfz. waer
op onfen
Brief,
hem gefchreven,
bacnebelt/ bat be feefttotliepbeluecgfeecftileno?* Willem
uyt wy
niet derhalven
weten wat wyaen»iee'
ons te 5X2?
öenteltft toa$ afgelopen/ battec geijeelgeenettoift/ giften ftaet of waer na wy ons richten fullen, een van^n
gefcljil
oneenicïjepb / onbec fo beele peeren tween dunclons.
-^ noeïjte
t
Of dat die fake byfubreptietuftchenfünbnbtvi
gefinOe toa.tf getoeefl nOCfite 0M{taen.

mtttt ^Excellentie enfr/n Genade afgedain is ofdat Pin Genade en'»*™ t

ujöebagenobec 1400, pecfonen toacen gefa^^^^
7f $• peecöen genoeöect onOec zf. <©?aben en 20.
<©?antnnen en getoelotge beele ban $fibeU
<©uee*
3©P race
fullen
nu gaen gefcöret
berDaïen'tgenem'tbegtnban
n^fijepö befen
in ©?teiïanö
t«S / bo*D eer top öaec
tuifcöen aen comen / faï aïfjtec eecjl becöael manen ban fe*
Snfein fece quefite tuflTcDen fijn <©enaöe <©?abe 3©i«em
banisaf*3loöetoijn ban i&aflTauen&e^eeceCacelföoojöaeen
fau en cbelman tot ©?tefïanb / bte lange Sfacen tnbe Ke|f"L gectnge öec Eanben getoeefl tjef en nu ban toegen bc
•^obtntte ban ©?tefïanb moe Staten (©enecaeitoasf
compacecenbe. Wp ijtbbm in 't boo?gaenbe 25oeït
becmacn gemaentbat btebanbe^?obtntte ban<©bec^ffel aenbe l|eecen «^tattn <©enecael / gebucenbe
't beleg ban coebecben/ afgebaecbtcötöaböenaenöe ^eecen Staten <aenecael öec©eceemcl)be ^ebccïanöen ben^eece ^ucgemeeltecban^tool^ciambeet tec Cuplen/ om te betonen be gececöttcïjeben/
bte bte ban <©bec-fffTel p?etenbecen tot Coebecben/
en 't gene baec op na becobectnge ban Coebecben ge*
bolcDt të. (€e toeten battec ©?te£ <0acntfoen tn
Coebecben gelepbt toecbe/ met tegenflaenbe bep^e*
tenften en gececDttcfj^öen en gcoot ongenoegen ban
bte ban <©bec-ff fifel / en öoe toel fnn<ü!ccellentteen
<0?abe 3©tllem HtobetoijH meenenbebepbebte^obuitten tebeteccontentementtcgeben/ goebgebonben öaöben/ fjet ©?tefe<i5acntfoenupt gaffelt te ne*
men om baec mebe bte ban <®bec-ffffeieemtfjcon*
tementent te geben / fo feftijnt bat be boo?noembe
Cacel ïioojba en anbece met met öem eeng toacen
Jjtec mebe geen genoegen nemenbe en fiaec fonbecenbe
op fenec contcact / Ijp eentge «Secommftteecbe ban
©?tefïanb mette ^tab ban gaffelt gemaent / en
fïjnbe binnen gaffelt ten tijbe aljs fjjn <©enabe <©?abe
3©tllem ban l^affau ben Capitepn ifêactena/ flaen*
be onbec be cepactitie ban ©?tefTanb / bebal baec
upt te tcecnen / en <©bec-fffiel0 <0acnifoen in te la*
ten comen. 5©aec tegen be boo?fcïj2eben 0oo?baen
be fijne ben <Hapiupt\ belafïeben baectn te blijben.
"®it toaö b'autDociteptenceputatiebanfnn<aenabe
te co?t gebaen/ 't toeln Bp niet feec toel nam/ boef)
fïmulecenbe boo? ttic tijb/ liet bat boo? eecfl paffe*
ren. ^ocD i£ baec na tuffcDen be Sanbfcfjap ban
©?tefïanb en be iBagifïcaet ban gaffelt fobecce ge*
ganöeït/ bat fp 't boo2fcfj?eben contcact toillicD toa*
ren af te gaen en fnn<£rcellemiep?ince|fêaucitiu£
ban l^affau aï$ ^tabboubec te ecuenen en ftjnebe*
fettinge in te nemen: bocb ïloo?ba bit beeftaenbe en
inbenl|age toefenbe/ fteeft be<©efanten ban gaffelt
albaec gecomen fnnbe toebecom omgenalt en batfe
met i&hice USaucitiUjS niet fouben öanbelen / D«n
bclobenbe be Staten ban ©?iefïanb op eene anbece
meeninge te béngen/ en fp?an ^ualönen ban fijne <ï5e*
nabe <©?abe Willem alis ofljpmet€pcannifebjep*
gementen üit ban gaffelt geb2ongen öabbe/ om Baec
ban ^icfïanb te fcöepben en onbec 't <£oubecne=

öf yrf <■» wü-vaert vanden Landen tegen dcrfelver refolutien ge- tajeuet c
^e») gecomenfijn , f« </tfero»? die fake fitten laten. Dit al- JjfjJLJ?"
les niet tegenflaende varen wy voort om die eere vant{,ep0 Vn
Land te verdedigen na ons kleyn vermogen (fchoon wy toclbaert
ter avontuyren niet bedrijven fullen) om onfe plicht te banDbe/
voldoen. En hebben defe fake geremonftreert aen Bor- ?n yu
nia , Reynalda en Oenema met eenen aen Rynia , Tet- confe»
als aen Franke- f"'"*'
niet weten
fo lange
Agircola,
manus
ma
, waten vrucht
het bydoch
defe doen
kanen
wy noch &%£
niet. Ick hope dat Frankema U. E.diegecommuni-seöan»
ceert fal hebben: maerofhyyet felve voor 't volle Col- Jelthte
wel Ö8U"
hoe heeft
twij fele
, daer
fal hebben
legie
dit indien
felvengelefen
Brief van
my aen
verfocht
was.ik , Hy
$iec
my wel ant woort gefchreven dan met een bevende pen- 5>°2Ö AW
ne : Sulks dat ik daer uyt weynich fcheppen kan. Wil- £?De
len wy, die God tot voorftanders vant Vaderland ge- maelt
roepen heeft, onsfusvreeffaem en kleynhertich dragen aIs c£n
in een fake daer desLands eere en welvaertaenhangen-"*^ rc
de is , en dat noch tegen d'uy tdr uckelijke Refolutie van- Cpran*
de Landen , wat iflèr dan te verwachten anders dan Mu- "jf*
tatio Tyrannidis non ablatio , dat is veranderinge van Ty- g,KjS
rannije maer niet wechneminge.
Om te gratificeren Be.
loopt een yeder tot nadeel van 't gemeen befte , maer _3-om 't Vaderlands eere en welvaert wat t'ofïenceren , „{^u
hier is niemand t'Huys, hier toe dient U. E. Brieften j,(er fö«
bevele van mijn Heeren nu aen ons gefchreven, om de <©enaöe
fake vant fterf-huys te belyden op ons fchrijven, byde^r'"
Landen den welken die faken, die van 't Geld fpre- vtoelk
ken, niet feer aengenaem fijn, hier trekt een yeder de i? ö«
fcholderen, maer by fijn Genade, daer defe fake aen- SïïJ{§J,genaem is, wil een yeder d'eerfte wefen. OManne- g?öfe»
lijkevroomicheyt, hoever fijt gy van ons, inde plaetfe men e»
dat gy fo na by onfè voorvaders placht te wefen , waer- ^l^at
om fy vrijgeweeft, en wyflaven moeten blij ven 7«^f»opirg*
Tyran in onfen boofem -voeden , ik wilde wel weten tot wat Qtn / tu
eynde wy fo fouden fchrijven , op dat onfe Brief op den JLCB l*'
Lahd-dach geleien mochte worden, om den Huysman f toe*
het Geld te helpen quijt maken. Maer waer toe tot een boo?
recompens van al die dienften van 't HuysvanNafTau- ®ol>itt
we, fchoon die noch groter waren ge weeft, Maer nu fCjj^CBniet en continueren , Jageheel ter contrarie voortgevaren wortt'alltt
tegenwoordige , byfonder in regard van die van ?JL0lrtSf ^
vande
Vriefland , wat gaet
dit van onfe Ingefetcnen aen , die tStffcuM
uyt de fake van Haflèl wel connen vernemen wat fy öit
voor geniet fullen hebben vande voorfz. hooch beroem- 'jS80*11 .
de Dienrten,
Te -weten: dat fy flaven fullen worden *»*«^nfotn»
hun nabuyren en Bondgenoten. JDonia heeft noch eergifte- mat(unt
feltfame Brieven , die van mijnen bel»
ren geklaecht
Heeren
comen vande
hier aenden Raed, tot defentie vande jJepDtn
Domeynen en Monicke goederen vande Omlanden , ni fftö /
Hoe clincl bcgrö*
dat fySauvegarde hebben van fijn Genade.
dit ? inden eerften can fijn Genade geen Sou vegarde ge- nf"0/ö
de wcf
ven, fchoon hyfe geven conde , foencanditnochtansgetu
eio/
lejO/
niet beletten die conflfcatie vanden Renten. Onfta is ^°5l
hier op geaflïgneert, Verrutius doet dit door fijn Gena- „^'„y.
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70 ^e beletten, tot wat eynde, foude een blinde connen De. fcoo?Da öier Deur ontftclt m niet toeï te b?efcen
4Boö.
enaiie ^en- En wort hier wel plomp gefeytvandegeene die fnnDe / berftoeeclj aen Camminga en g&onia Dat
niet met en deylen maer die met deylen , helpen dit bP boo? fün perfoon gefeïjzeben baöbe: maer fepDe
quaeö
bafuieu
bat feöeren 25?ief / ötc f? alle D?ie onbertenent en
besen* handhouden, als fy grote vergulden of gulden koppen aenDe <«3cDeputeerDe gefclj?eben baDDen
/ bp fnn
ntneau. ontfangen, daert wapen van Oldenbarneveltopgelte<0enaDe opgebjoaen toa# getoeett ; ecnige Die ïjp
ken
ftaet,
fus
fal
die
Vaen
van
O
nfta
moeten
verlopen
ïêkt
toareu doch Vermius fal fijn Genade Xvel drijven en fijn Gena- aen fijne fijDe meenDe te enjgen tegen <*5?abe 3©ül*
iem / rieben bem Dat t)p alles* fouDe laten beruften
4»
den mijn He eren dat dit d den Vnefcben Boer op den hals
en geene moepten optcn EanDöadj manen in aDfen*
jacnDe
ffiiSfn Vty* Voorde fal om half en half mme Momeken fpeelen tie ban fijn *0enaöe/ en Dat te fane toelterecbtco*
Jicftmfit.
Burfas & infraudem mïf&e Reipubl O miferam mi men fouDe ; maer ïioo?ba en eenige / Die fjet met
ineen/
1 n ad
neert/en
/•„ J.n.
A^.
*L
, r
*
fera Frifie conditionem.
Dat indefrevate
bmfen en tot bem bielDen/ en boo?nemclicït Cammingaen^o
niet al.
..
Iccnftfu
maet
ooft ftjtt
«trecü
btfrhul»
bi^Ulff
btQ nu
ctcenDe
ban
Éjeare
ftammen
lfc£t
toTjtfön
<©ena&e
Mntaia
of hg te»
eenftj'
M "i^ht
fflnto*»
ntn e»;

groot e vetcortinge vande repttbltjke o ellendige conditie M^mm^è^
WnJE«
P^Ö^ÜhCpöcn
SanDDatf)
Dat fijn <öenaDe fiate
2d?ieben
/
Die
fp
aen
ïjare
iKee
w» Atf ellendig* Wieflam. Ik haddelaetften gefchre (tew gefclj?eben ïjaDDen / opgcb?onen ijaDDe / te*
ven hoe datmen foude fehrijvén of doen feggen aenden
gen De gemeene bjpDepD/ en Dat fijne <6enaDebeele
Raed aengaendc de Domeynen , en niet gebruyken practifeecbe tegen tjcttoelbarenban©?iff!önD/
al.ö
redenen die te belacchen (tonden, om datmenfecon ap- inDe fane ban gaffelt/ en Dat öP De fauen / Die ïjp
pliceren,fo wel tot de defentie vande Monike goederen, üeï|oo?De boo?
al te beneerftigen / berfupmDe/ naals totte Domeynen. Sus verre gefchreven fijnde , om mentlife öet innemen en fojtificeren
bafnbe 25our*
den Soon van Harderwijk fo mede te geven , fijn die tange / en Dat oe ©panD Daer Deur
tn ©?ieflanö
van Haffelt aengecomen , waerom ik oefen brief op- geballen toasf/ ficlj tot 3©infcIjotengelegectenDeur
gehouden hebbe. Wat deiè ons vieren , by een op fijn Huptecije etlüHe ^upfïupDen te «gcDocerbupmt
mijn Camer vergadert fijnde, vertelt hebben fal ik gebangen geljaeit / te ©ergum / Minneer en 43a*
mijn leven niet ververgeten en ook gebruyken tot mijns
rijp bjanö gefiicDt DaDDen / 't toelu ïjp gaDDe ton*
Vaderlands eere en welftant, rumpantur ut iliaCodro, nen beletten / fo öp 3©infcDoten eecfl
ingenomen
dat is *l foude» fe btrften ditt fpijt. Hy heeft my nu ten en befrfjantt ijaDDe. <0?abc Willem banallessber*
derdemael bedrogen, hoe wel noyt plomper dan nu ,
toittictjt ban fijne goetgunftige / ban 't gene Daer
^0C^ ^c Soe<^e God heeft my altijd met eere daer deur om ging / latenöc acljt ©acnbelen «§olDaten aen
d'andere helling- toolDec-3üï / om De begenfte ^cöanfe te
niet twijfel,
ik ook
waeromik op
gevoert,
willen , denke
de Landdach
daerindien
te wefenmet

ö2©ou«
mtnt'
nutfjcy»
m lifts
tollufie
en ton*
fjjirstie
niioet
futjettit
ban an*
bert

je Qefanten voorfi. Dus vanalles<latudiefaengaen<*e
wi|rteons
met defen
Bodcoverfchrijvcn,
om DeJegent>
ons daer na
richten»
(onderlinge
dat dienende
mach wefen tot onfc
onfc daer
daer comfte.
comfte U. É. fal gelieven te
procureren dat wy Ypelaeren d arbeytsluydenontflagen mogen worden.
Ik hcbalduyfcntguldcnsopge
hcbalduyfcntJkicnsopK
e.
nomen , om ditrden.
volk onsIk vanden
hals te houden. Die

&,<#„
lauo.

Doen bo?Dercn en bolmalten / De toeiöe Deur bet natte toeDer en beei fiegenj* niet feer beel gebo?Dcrt toag /
comt onboo?jien.ö binnen EecutoerDen en binD De <0Mef
Bolmacbteu
optenEanD
DacbnocöbergaDert/ ■Der-- comt
mwtmtol
' '*',n'
*--»—.-'
■
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^S?J??*< O^aen/ Ober filttfcfl itoO*
MS*

nemelift / Camminga en ^onia Daer bp fijnDe / %ttu*
»" oïj
*\$ Dat De felbe bem met balfcfiept en calumnienacö* e?«**■•
van Holland hebben een ftukaen'tfpitgefteekcnvoor
Geertruydenberg , op heur eygen hand fchoon fy vet ter rugge/ Dp fjjnDe tn tf'aanDjas Dienfle in penjnel jS!JP8)ocibö« fijn , fullen nochtans geen kleync fwaricheyd vinden
ban funen lebe boo?Den ©panD / ielp fiaDDegebla- ianb 'm
ttbim»
meert / met tooo?Den en gefeb^iften/ en Dat Ijpon- ««*«
om
die
te
dropen
,
fo
ik
verfta
van
die
van
daer
komen
,
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Qtn.
en wil hier mede u den goeden God bevelen , in haefte toaeracötelin fiem öaDDe nagegebenDatf>pbe®?ie* g"^
&iti0
'
ge*
<©eDeputeerbe
D?te aenDe
/ bp öenlupben
Cti;nt uyt 's Graven-Hage den 26. Meerte iwj.JWa anü- ben
2&leben niet
De felbe
gaDDe geopent/
fcb?eben/
onderftont, By my u dienftwillige , en was on- geroert te Ijebton / öoe toel fepDe ÖP / fWjc feboon
fe* f«o,
/ba»
tt
©«isul
tekent , Caul Rgórd* , leger ftont noch gefchreven.
geDaen öebbenDe / Daer aen niet aualijb fouDe beD*
fc«öccti Defen Bodewordtexpreflèlijkafgefondenopantwoort
Den geDam/ toant bet onnoDicD toais fulr te Doen
«bun* wederom te hebben, Jan Luytgens is noeh int Leger,
atmttn op den welken onfc Brief van mijn Heeren fus lange om Den tnfjout Der tyieben te toeten / De totjle bp
Oe b?pljepD JjaöDe ominDien fiaeDte gaen en De 25?te*
ctfl ba f r gewacht heeft , d'opfchrift was. Aen mijn Heere, ben alDaec te lefen ofte te boorenlefen/ ofooebp*
Senaöè m^n ^eerc ^r- ^C0, I$rjrandi Secretaris vande Sta- Den &tv etarisf in fijn tooninge te ontbieDen / Dat
plorap ten van Vriefland tot Lceuwerden.
bem nopt getoepgert toajï: maer fepDe Dat f)p tot
enöc
bafte toetenfeöap ban Dat 3Roo?Da öemallentöalbc
grof 6e*
fchuiötgt ^ijn <0enaöe pn Uecnomen ^ïJöenöe ban fiooj- acljter rugge toatf biammerenDe tot naDeelbanfij*
Codro.
nia&u
jja p^opooften tot fijne «5enaüe naöeel gefp?oofteri/ ne eere en reputatie De£ felfS soo?Da 25?ief/ aen
7
nout Defen 25?ief / Die tn fijn <0enaDejs (janDen ge- Den <§eeretartë banDe Staten gefc|)?eben / ge*
it föa ballen quant/ en opentfegeujn topgefepDöebüen/ opent öaDDe/ om fijn eer teberDeDigen/ en Dat
tcbampe» cn jjint Daer in 't gunD beiDaelDt i$ / gout Den 2&ief met fcbnftclift betojjjEf/ om öem Dentoegbanlocbe*
oprtfge
«ente.
fjei,mcjp/ m ^ee oft D?ie Dagen Daec na begeeft nen te benemen / te obertupgen. i^ier op laet Op
brepgeW
fftD op Den tocfrt na 23elling-b30lDei:-3ül/ Daet Den 25?ief/ bier boren berfjaelt/ opentlib boo?alie
tncnuu.
ban
top titt na fp?efeen fbllen. omtrent Dalf 5Cp?il De ©oimaebten en <©eDeputeerDen lefen / Die boocb*
4&caef
tornt
föoo?Da / Comminga / en üempo ^onia lp banDen inbonDen De$f feiben 25?ief£/ Daer ban
I^iliem
bou> dm tot Den ^agetot^eentoecDen/ ftD?ebcnaenDe<0e- 3P nopt geïjoo2t baDben / bertoonDert en beD?oeft
%m fanten ban gaffelt De toelfte gecomen fpnöe D?acö- toaren/ en na Dat De 25?ief gebeel uptgeiefen toass
ban
Roojöa ten De felbe Daeu toe Dat De fetbe eenreijuefteaenDe fepDe fijn <a3enabe /Dat Koo^Da ató een oproericD
©oimaeftten ebergaben / Daei* tn bertjalenDe Dat ^enfeb cn 5Paem-rober Daer in gelogen tjaDDe/
en o'
pnuft. ©jtefïanD en gaffelt metfolemneel Contract aen berfoebt De ©olmatöten Datfe aicljteru fouben tp
9t * malcanDeren beröonDen toacen / en fonDeu bepDec Donneren tuffeben ben bepDen/ Den toelben bPÖem
k££ê? öftoilügtnge niet conDe geb?oaen too?Den/ bermae- alief D'aiDerminfle toasf onDertoerpenDe / cbermitief
bc ban * ttenöe De Bolmacnten aen öaec eer en góeDen nacm / öoo?Da ban Die oualitept niet toasf/ Dat bp bet met
$aflwtc<om f)« contract onberb?efielijB te öanDIjaben/ fepDe toapenen uptloeren moebte/ en 00b Dat \)p Daer
meDe betoonen toitDe Dat \yp geenen (€iran toatf/
?«»iK " öat fo ,uPöen acn Oac,; fnöe DaertoetoillicBenbe- maer
bem feiben aenDe toetten beröonDen aebte.
qiïite rePö mm en Daer ban met toijnen conDen. floo?toajef eerft berbaefl/ bem fo plotfelifeencn*
aoo?Da
obu " Da nu tot HeentoecDen gecomen fnnDe bernam Dat
inDe gebeele bergaberinge met foDanige
berfiensr
«nbeufntte ^ief aen |fê», o?co gsfü?anDi gefcö?eben niet
bebinDen t maer een toepnicb
oberballen
blacbten
gg: «ter öanDen gecomen/ maer tnOanDenban3ijn<0e'
ttobaa'miDe toa.«/ %xm m Die De felbe op gewonen f* bebaert toefenbe fp?afefeec trotfeub/ enb?aft<ü5?aef
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Vervolg der Nederlandfc Oorl
j593oacn.
3E)Memtf rebenen / bpfonbec atë «&aeff mükm
berpaeibe aenbe ©olmacDten be netomrm 5
, be fafte ban gaffelt/ baec alle treffnttoKtS
Opte vijfde annotatie, dit is niet
ttoeemael 't # lengen / t itf ïenaen : toto* «mwS
fDUImi fieWtö toert /en
38VsSSf
gp ntaenet m> te grof/ öu55
W^
fi
fee tegen jjp met reeïjt upt boeien en brinfwSf
eon nebben: baerop ftoo?aa fepöe/ 3 • ecnaTSft on*
retDt m? boo? een ïcctotefcödïSnB
inStSï
bnn ©abec toefen/ en mynfcop fa ilt \SS
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ben /b ore
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tjeüDtee /publ(S
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een gevolch
fe^>dan '—woord

der?PJefrft e £entekeninge, God geve, feyt hy, dat
fich fri J? FÏÏ^ dit WijS m^en of perfuaderen niet

den Sr? fchu'dich kennen> *«* <& op fijn Gena-

Opte fevende
en laetfle
Can W°rdcn'
aentekenidan
nge,C&nimieu
iikg§^
Ü^Uyt
feyd hy,fc.
dit
n.nen.°ÜdK
{rek?00Jd
wort vande geenen
die beloven
het beftedaCte §ebruya
doen (gelijk
hier gedaen
™)/°
roertdit
r0rd
5 e.en wclftandvan 't Vaderland, wit
fijneeer
Genad

Defe fake en ttoifl bleef noch lange dmrende eer die

J
«««***ÖW-boecen en bitmael gefift toerde
.
TM ^obembec ixg^am ifS2. Dabben be^ta*
?nmw^IeiLoaö/Pnöe/
«oojoa nietbptoa//
en
becbaelt be fa&e ban öfl^
^aflelt / betonfenbe alles
met goebe gefcfeiften / en beeïe maffiMmt Êi?1; ?,e ^amrcDamnge en plonberinoe beö
Ba«aKJBWtti epgene ^reben/ nZgenbat K?,iLa/Cef^Ugm öe ®m *w e?oenmöen te
be Bolmacljten goeb comemement Dabben /an' be «^taten ban J^ollanb tegen Det toecomenbe^aec
P?oöerenbe al 't gene üp fyn eenabe^inoebaSi eec (aeertrupbcn-öerg ban doeningen ftmbmtoiU
len aemaften/ ^{t Refolutie toerb genomen mm*
aen t Hof ban ©^teflanb / om al baec fijn actie ban fentie ban <a?abe aBmemban^afT
auDaren.Staö^
tniiirte te tnftituecen / en ï*oo?ba tSStmmmSk Doubec / m bat op eenen SanöbatD/
öaermen S*
ten «3enecaei gebepojteect/ baec m öp toe/ö^a bantge KefoJntten / bïe fecreet bdm mofte
n toêt^
ben
/
ntet
£n
platD
Si"
tcn
tocö
genom
cnbe
en
Sanb
te
toerbe
fcöa
n
pöef
/ en toer^
fiool
ba ïjceft ntetemm eenige pKfiieten
ppofit5ab
tta be/
om on \L
SS&afiRfc1 00ft opnoemt baec fp be £tDanf«i
toeert / Hoogeu^ugge en ebelgonne / 3©ebbe en
0ïjcröcgeben/ bie topWbpge* gocDteren/ en refolbeerben ooft bat fuljc norti inöe
bo^töeffi!
pmtec fonDe gebaen toerben / 't toeift eenfeeron^
■ntJNden eerften, feyt hy, dat hier om te reconfilieren begname W toa.ö
UOC2Ï52
/ m öefe Jege £anben fufic te
JU
bolü^engen / maer alfa fnlfe fo opentlnft opten
%ovfc
metrech"e handelen wort bacDgeDanöelt toa^/ fo DeDDen bie ban doeningen
meCom
^
,Sen
ooTt.
geamw
ipte
Ten tweeden dat dit familiarie Brieven fijn van- baer ban ooft contfcDapgecregen/ betoelfte eerbar
entjfse
in
benaenben e?abe ban|Ban^-beltfcfi?ebenomDu^
- 3P " frwf nCQ ^ dCn andeLren • dcwdke alf0 ™t ge|,ng°» fchreven worden om verbreyd of gepubliceert te wor- pe en afftltentie/ en fonben baec nanocDDaren^tn*
ta-ef den , wat vrymoediger plachten te wefen , gelijk al- btcum en eenen 25urgemeefïec banöe ^tab om Urn
noob en gelegentbepb bet ^tab te cemonfirecen/
<»«n. n
eene gemee
ne n
r
t'famen-fp
rake tuffchen twee perfoe
*
en met toat mibbelen men baerïn remebieren foube
t T^Kdert£?' du3n Genade voor deganfche mogen, ^tec op toerbe ©eröugo boo? eerfl een
Landfchap
bekent hadde , dat hy defen Brief opge- beei bolr tot Dulpe gefonben/ en ük ban <0?oenm*
broken endoor fijn fchrijver opentlik doen lefen
hadde. gen furneerbe mebe eentge penningen am
e
Ten vierden, dat hetgeen int Generael gefproken iPrebertft banben 25erge/ om eenirD bolft te<0?ab
toet^
wort , gehjek m defen Brief gefchiede , niemand en ben en UcDten. ©erbugo Dabbe te bier töb in ber^
roert dan die het fich aentrekt*
fcOepben guartieren ban <©?oeningcn <©2ent en
Ten vijfden , dat een yder een uytlegger is van
iCtoent toei fe^-en-beitirD ©aenbeien Boetfenecli' /* 1 >
fijn
J
} bb
eygen woorden.
«tiptere/ fo tat Dp ontrent bier ( *25^
ten ennt toer
Ten feften dat defen Brief genoech met bren , niet bupfe
|Ban©aen
in ro?te
bp ben anberentonbeerngen:
gefchreven te fijn om yemant te injurieren: gt
AVer om Dp iacD feïf met ontrent bijftim Donbert ffimoto
ontrent bijftten fjonbert |©aiion*

fcfepben/

Vaderlands eere en we ft3nr JXA* Iuacrom
des
toe Roorda met Eede verplicht is.
Opte annotatien , te weten op 'teerfte
hy, dat
defe Handelmge een lourde faute is , blijktfeyd
uytte Requefte- vande Magiftraet van Haflèlt
e Landfchap
overgegeven , en dattet is regen de refolaend
utie vande Landen ,blijkt by de refolutie.
Opte tweede annotatie , dit is niet dan een Generael
gevolch (feyt hy) uyt flappe Regeringe, dat niemant
roert, dan die het fich aen trekt.
Opte derde aentekeninge. Dit is (feyt hy) van
gelijken een gevolch alsboven , fchoon fijn Genade
hier gemeent mocht worden (als neen) fo volcht nochtans niet, dat hy Tyran genoemt wort, want of yemant feyde tot flappe Ouders, gy fult van u kinderen
Hoeren en Boeven voeden , can niet gefeyt worden,
die Kinderen Hoeren en Boeven genoemt te hebben
£lrjkt ook uytte navolgende vijfde annotatie , dat dit alle
Generale confequentienfi
her mede gemeent wort. jn, dacr niemant int perticu-

op wen feif met

©?t>fen Jlanb-batD befloten / niet mocDt / noeDte
ooft bo?fte beginn
en / ooft conbemen b«ir be late
guatfteI-bo?|l en ijet ongeftabicb toeber ban beïe re*
genen niet beeï totrecDten/ maer fo Daeft alö bet
tSötoa*/ fo licfjte <0?aef 3©i«em ban ^affau een
beel ban D^oBarnifoenbanCoeberben/ ban Sïeeu*
toerben / <Dceftum en anbere plaetfen / en heb*
öenbe fnnen ^berften Hluptenant met 800. man
gelaten opte prontieren banbe3^entDeaenbek»e=
fe palen/ baer Op ficD befcDantfïe om ben inbai te
beletten: fo w Dp ben bijftDienben Wpzüi$ met 14.
©aenbelen ^olbaten ^cDeep gegaen tot <£>opma«
Do?n en be.ö fnaebt!$ boo? «lepbe geïant/ enbecfan*
beren baetDö na 25eilinft-tooIber-5üi (een tonuame
plaetfe aenben ^tiilart) aitoaer Dp te lanbe t$ m*
gaen en D«ft ficD bateiift beginnen te Mttmv ^

„

befen tocDt ^ geboecDt / w fjet Cclkgie %JS!
bec ©ebeputeerbe / tyz ^eece <0eo?g J|eer totSfiba»
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te Quaeb Bebben gegadt / beurbien fp fjaec
-^tet fenbertö en <£m ^mb$ en 2SucRema. Jèst Briefen
€vupt berftïjoten öabben / dan trijgen een tohne*
de gelegene
Rennende/ geeft
betflacnbe
öu8° en'^ f^
aldaer nen Crupt op een ban bes BpandS3©agen$: fcotl)
ban / deen plaetfe
importantie
Dept
ge jonden tndee öaefïe Cfcabe iferman banden 25erge epmeUk alfoo 3P een 3Deit-fiutRtot3BinKöotentre'
fcjjattlï. met fes ©aenbeien Italianen ban 't Regiment ban gen/ mofïen be ©?iefe na 25ellinR-tooIOer-3tji toö<Ü5afton / ttoee ©aendeïen ^pangaerden / en feö Ren / en tregen Capttepn (€jalR ^itainga gebnn*
©aendelen 3Baien ban öet Regiment ban ïa Motte/ mitfgaders ttoee Baendeïen Stootten ban $a*
ton / tóe Ctelder berriet/ boben dien öadde öP bp <©^abe 3Billem boo?noemt om ©2iejïandbQö? inÖem nocf) ttoee ©anen föuptecs Hiantiers en een ballen
gen. der Bpanben te beftöermen en berfeReren
Baen litfjte ftuptetg / in meeningè om defe $öeftöan- \yeeft notD d?ie ^töanfen gemaeRt / beDalbe eene tit
fïnge te beletten. <0?abe 3Stïlem öadde nauïir ttoee \yp aende %eetbe boo?deii l|er|t gelept Ijadde / te toe- &tuf
<S2Q£f
öagen aldaer doende getoeeft als <0?aef J|erman daer ten eene aen den ^toawen djjR / de ttoecde 23?eden- SJfmt
gzrmiin qmm / j,oc^ tua^ daer airede fo Deel aerde opgetoo?- berg en Wziefe palen / en fiende dat ©erdugo faeö &$E? PM *n fö ooede o?0^e öp 5ün <©enabe gepelt / dat om Coeberden te benautoen berfotut lyp ban den ian&
tomt om <8?aef herman toeder onberritöterfaRenaf-tretRen ^inte iBaurits ban J5apu een deel ftupterije/ J0.0,^»
&«beV mofl en legerde fitö te atëinftfjoten / omtrent een die öem gefonden toerden / daer mede öp meende Sci Sn-,
Coeberden te fpijfen / en öebbenbe eenige öondert anojs
moftftlp*
lepdedieenplaetfe
fictj baftfoude
daer/of daer
o???K'up*
in- toagenen gereet met alberöanbe pjobifie/ trijgt öPjnEttw !
<*15?aeföpW&imt
leggen/
ben ban
mm.
genomen öebben/ en ober-fulRS Oen pas ban doe- tijbinge bat ©erbugo metfnnen Segerjïtö na <©?oe- JJR.8
ningen na be 25ourtange gants gefloten getoeeft öeb * ningen getoent Öabde / boo? öebbende een tnbal in nfeniw
ben.
©?iefïand te doen/ toaerom <©?abe a©illem3ijn^cöan-i
boo?nemen berandert / ftiert de 3©agen# met alle m*
©ecDtt» ©erbugo fïenbe trat öp be 25eftöanfinge op 25eï- de
p^obifie na ^teentoijR / al toaer die bp dage toergo bait linh-toolber-3ijl met getoelbmet tonde beletten/ en
den ontladen : macr fo öaefl de $002ten gefloten
toaren
toederom geladen toerden/ en dateiiR na
SiS?rtfi öat ^ 3BinfcDoten mebe befet moft öouben / fotöt
boo? o5tetöoo?n en^toartefïupstoerut^
«©"aef
Df ÖP foube
ö0°? centonnen
anÖ!n: crijgen
mtö&d / C5?abe
baer banin Coeberben
ïiaiiiem toen
en boet 3Billem
fijn ïiupterije
Renbe / ïatenbe bes anberen daegs be $oo?ten tot
te oiorc» ^iefïanïr inrpen endoettct^töotetburcnettenjRe ^teentoijR gefloten en ts alle be boo?ftö?eben p?oteren.
3£upfïupöen gebangen fjaïen / fonder beroer int hifie alfo onberlet ben negentienden 3julij binnen
2land te bobben tomen» <®m zti $p?il oube flijl Coeberben geRomen / befgelijRS tS bp ben 3£:oft
toefende ben j. Mep na ben uien toen ffijl tomen fp ban ^allant eenige p?obifïe en ammunitie bin*
toeder en ballen D002 ^thoterlanb in <©oftergo / nen (©otmarfum geb?attjt / biijbenbe baeren*
en ftitöten tot 23ergum / puitteer en CSaerijp eenen tufftöen Berbugo metten fijnen bp <©?oenin* €otbngroten 25?and datmen tot Sceutoerden (Ijoe toelbp
<©>acf
gen bafl leggende / öebbenbe öet ooge op <ü5?aef ÖE"t>«"
be
ttoee
mijlen
ban
baer)
ben
25^anbfien
tonbe
/
öiet
JlMfem
geftelt / fonder te letten toat be öuptcrije ^fi!fJ{
op fo öebben be gedeputeerde ban ©?iefïand fijn 3©iïlem
&$&*•
booilisn.
fcölöft
<ü5enade toederom met fijn MR ontboben. <©?aef
acnöe
isëöTpu* JBilïem Deeft bertoaertjsgefonben bij/ ©acnbel©oet3©p öebben boren beröaelö batbeHttgeurSgeertieiDe fmetfyten/ en i& mette refle baer gebleben : ftfj?ü' ne in ©?anRrijR eenen nieutoen CatöolijRenConinft
ban
©Hef» benbe aenbe <0ebepnteerbe / bat öp ban fnn <©ber- berRiefen fouten / daer toe de bergaderinge tot $a- _ .
fïen Euptenant berflaenïjabbebjatbe©panbalbaer
rijs toas
aengeftelt/
öadde 3önen£egaet J» «g:
„uptgeretöt fjabbe en bjatpatfbatDptotbentnbaïge; aldaer
en den
Coninfe deban©aus
^pangienfnnew^mbaf- neW
„ nomen öabbe / toaer bp fip toel tonbe bemertnen /
fadeur / die daer op feer aenöieït en fïoegen boo? tot £aö <©•„ bat al Dabbeüp ftDoon met ai öet ©oin baergetoeefl / eenen
ConinR den €ertS-i|erog€rneflusdeSöep-&8e^
„bat öp 't feibe niet en fonbe fiebben tonnen beletten,
„©ermoebenbe bafielijR bat be©panbaltoatl)pboen fers goeder / des foudemenöem d'SHnfante banrers 1^
„ tonbe / met befen tetDt al uptgeritfjt öabbe / en «^pangien ten öoutoeïijR geben / maer W toerbe Roeafgefïagen als tegen des ftijr toetten ftrijben-- S?rt
„ topbers op ©jiefïanb niet foube attenteren/ toaer* be / plat
en tegen der iPrantopfen getooonte/ detoeiRe boo?Sc„om ÖP gerefolbeert toasfbaemotDteblpen/ folan^ nimmermeer een ConinR eender b?eemder natiën fasen
„ge OP beiS ©panbö boo?nemen naber fonbe ïjebben en
fp^aRe tntoiïligen fouden. 5^e ^paenfe en öeSJfe.,
„ berjlaen / om öem altijb na be gelegentöept te re* 5Franfe die den ConinR ban ^pangien toegedaen Snïv guleren baer be ©panb fjet tjooft bieben foube/ en toaren / tonfenteren/ dat die gene tot ConinR ber-rüft/
„op öaerber €. naber berftÖ?i)bingeberfelbe begeer- toren foude toerden die be ConinR ban ^pangien "»ft*
„ te na te tomen / de. I|p ftfj?üft oon tontftöap te
onder
finten ban ©?anRrijR daer toe foude no* 'St
minerende op
tonditten dat öp de gjnfante tot een \}\\p^ v%n„», nieutoe
öebben feeourö
bat be# ©panbsf
ganftDe
matBt
/
fo
toel
't
al$ Ue onbet <©?oeningen gelegen
,>Öebben/ te 5©infeftoten gebleben fcoaren/ en batöp b?ou foude nemen. 2CÏS dit mede niet boo?t toilde / 5»n»
p?oponeert
de Hertoge(elf&
banfoude
iperia datmen denï" n.
„ alleen met bierfjonbert jiBan upt alle be ©aenbelen fo
ConinR
ban ^pangien
Riefen/ tmtt^tmm
„ en fo beel peerben befen totDt gebaen ïjabbe. <&m
„ toelïie en booo^berDaelbe rebenen / en op bat des in de meefte feer geergert tooiden / 't toelRe öp ta^t ar'
bemerRendefo en
öterboo&efïagen
ober öepmclijR
beraetfïaegt Sa'
>,©panb0 ganftïje matftt öier blijbe en op©?ietïanb Öebbende/
toerde
den l^ertoge
ban
,, niet balie top nocömaeio' goet binbenaïijier te bertoe* 45uife l mits datmen öem d'lnfante ban ^pan», ben/tot bat top epntlp berfefeert fijn ban be£ j©panbs gien ten öntoelijR geben foude : gier toe ftöeenen
9eïkt
„boo?nemen om ons alö ban baer na/ ennautoec. de öumeuren
meeji te lopen : maer de hertog
„begeerte te reguleren/ $t. ^atum 25ellint-toolber- ban iBepnen ftende dat defe ber&tefinge toeï fou*
»5ijiben24.2ip^lij'93.
de mogen boo^tgaen toas daerin perplejr / en fotötiogban
2CIS <0?abe ï^tllem nu de ,§töanfe fo berre gevalle lifl te geb^upRen om de berRiefinge op te öou- ®*f'
«on- bjatöt öabde batfe in redeïijRedefentie toas/ öeeftöen: daer tegen fo toaren alle die öet metten JeKtiopbpbcöp op alles o?0?e geflelt / en aldaer atöt ©aendelen ^paenfen ConinR öielden / de faRe met alle na
öef- momh»
X? Soldaten gelaten öebbende/ is na ïeeutoerdenge- finge
tttüeptfoude
d^ijbendé/
een epnbe
berRie-^'gtflage.
gemaeRtdattoerde.
<De bande
l^ertoge
ban fïagsn
repfl / om de faRe tegen Koo?da/ die top beröaelt
bemet
niet
deffein
fijn
epnteliR
öeeft
IKepne
Öebben. <©en leflen M&P en daer na 00R in ^junio
mantelinge
/
maer
RlaerljR
en
rond
upt
beginnen
te
öebben die ban 3©inftöoten telRenS een Conbop toiiberRlaren
/
en
fijne
pjetenfien
tot öet rijR boo? te draïen doen ober be 35ourtange/ ban is öen niet alleen
»
gen/ daer toerden berftöepden middelenbpderöand
belet/ macr 3ijn 00R ten meefïenbeel gef!ageneneen
goed deel gebangien/ dotö & iaefïe repfefoudentde genomen / om öem ban die opinie af te brengen/

•na 23ei,
ffierDace
siji
W faö
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nabcmaeï ïjet te beeee met be becftiefïnge ban ($up;
gegeben/
eben becee
't feïbemetgefeïjieö
iuace/
fe genomen toa£ / en alle anbece boorflagen afgi >,fafï
,,öat fp
eecfï tecflonb
ïjenlupöcn
öen fóoning
», fouöe en
cefolbeccn
in aïïe gèballe
nimmcemci'c
fïagen toacen / be if ectog ban <&upfc' Ijceenbe bat „feïben
ï)aec <0eallicecöe
eenige alliantie
of con-of
ïjn
beeftocen
toa£/
en
öat
fjp
b'^Jnfantc
ban
&pan=
gïen tcoutucn foube / beclbe fïcb in bat ïjet öem nu »febeeatie met ben üfcming ban ^»pangien of be
niet facïgcceen fouöe / en bat Ijp be fafte bc$ ïio- „ 3tigcuc£ fouöen maften / niet alleen tot pjejuöitie
ningg ban ^pangicn bo2öeeenöe / ooft öe fijne bou!- ,> ban alle ouöc aïliantien / maec felfé tot pzejuöitic
«toBc öfcen fouöe: maec aï£ ïjpfaclj bat ben ïfcctogï) ban » ban bc Öcïtgie / öie fp met Ijaee geaïlieeeöe main=
i%e $$CVXK rijnen <&om ïjem in befen tegen mag / en „ teneeeöen / fclfê bcgeecbe becfefteetliepö te hebben
dn oe bat öie niet acbcpbe ban alleen orn be becftiefïnge „ booj ^ ban De Religie in ©janfteijft / bat men
xto> te boen uptfïcllcn / fa Ijctfc ÖP l)cm feec inoöe- » nimmecmeec tegen l)aec lieöcn be (öojïóge fouöe
m«? cact Slagen / niet jcgcnfïaenDe Daec eenige te „boen / toaac toe fp ooft bcgeecbe öe fouöaine beïof>i te / of anöec£ p:otcfïeeeöe ban nu tjaec ïupöcc te
een ren bic ïjcm foeïjten op te cocftenen om fijnen <®om
m^e ban ftant te ïjclpcn / ?a Die Ijem p2efcnteecDcn fuïM » beeïaten / en cgene bpfïanb mcec te boen / en anre: ge» te boen / inöicn ïju 't fclbe niet boen toilöe / boel) „öccfïnt^ Dat fp Ijaee fouöe ecfoïbcecn te bebjijöcn
iöen
lyg beeft baec geen emfent toe ürillen gebcn.
,,al«S fp tot ïjacc meefte bccfefteetljcpö fouöe bin^
ittlp
^e Catïjoïjjcfte en ©jtinDen ban ben Stoninglj „ öen te beïjoten. ^epöe. ebenbeece, öat fp ïupbeü
o
'om
of b'anbeee pjopofitic toilöen boïgcn / öat
bie aen fijne 5nöe Uiaren / Die acbepben acn ö'an jjb'cen
nöe
„fp
ban
nu belooft ïjaööc öen itoniug en êenïupöen
beu
31JÖC
fb
feec
fp
mochten
/
en
cieöen
ben
ft-omng
tn
»
te
confenteren
ïjet fecouc^ ban boïfte en ban gek
bat ÖP be £atï)oujcIic fteïigie fouöe aennemen / en
int
Ipen / be fafte niet langec unt fielten / en bat baec meöe „ De / 't toeïft men acn Ijaee öoo? öen ©i^öame en
ace
ben acnfïagï) fouöe geuioocftcn toecfen / anöecfnit^ „ l^oiïa^ ïjaööc Doen bcgeeeen. fjn cffectc / fcïjpjft
I15C
fouöet met Ijem unt 5911. ©e fooniug fïenöc Ijct
ire
'befe
üjcnfcljcn
Dit te bcfTuptcn
l)p / om öefolntic
„ genomen
ft toe penjfteï öaee in Ijp fïont / tcfaïbccröe Ijem te Ia? >,
niet te /latefal macfj
toefenöatgeno*
ten onöcctuijfcn / en öoct eenige 2$iffcf)oppcn en 3, men / en öat tuu mogen feggen / bat |)ct i^ bctec
t»
ten.
(Cfjeoïogcn baec toe befcljujben met öe toclcfte Ijp „ late / ban nminitcmecc.
©c
^e Staten ban ^olïanb en IBeflbjicflanb toa- mmü,
,nntti3 ïange gecoufeieert Ijceft / en ïjem boen eatcgïfei
cnrtli een / bccftfacenöe epnöchjcft Ijcm te becblnöcn / ecu ooft ^taetfe trnjfe bccgabcct Den feflienöen en tie ge,
in
öat Ijn unt Ijaee goöbuicijtige onDectöijfmge fo febcntienöen 9}uïp / in meïefte beegaöecingc mccöc nomen
l«nn bcccc genomen bjaé / öat ïjn gcljoo?t en gelcctt
geopent 't gene fö uut öe $?opofïtic nan Öe ï%eeee g **
* UeJ ïjcbbcnöc öat ïj» niet ujifïc / nu eenen caeö nc* ban 23ti5anbaï / 3mba|Taöeuc ban be ïtouinglijftr^,,
ÏÏbai. ban ©?anftcijft / acn be {^eccen Staten <£>ene ^oiianu
ïSoü"'
iEionöc$:ancftnjcft
' ÖIC ucmnutécj^facm
en Ijct3'jn
Honing*
Bntnoe nvn
cijeft ban
en bojöctujcft
non* eael / aï£ upt beéfcljcpben abbijfen en aöbeetentitnj0?^
[rteöee q^
gfftomen toa^ ban öe Ijanöeliugc in Bjanftrjjft feöcct 5Jrfie
De maeuö ban ^lp?il ïefïleDert / in De becgaöeeiuge ban ban ten
®iec m tuffdjm öat bit in ©janftcijft aïfo paf*
te?
|«te< feccöe ïiep ïjet gccucljte ban öefe ïjauöcïingcn no* .èucene / op 't fluit ban De b?eöc / beftaut en bccfocb ^onil,8
Weten, penöe ï)ct ftiefen ban eenen floninglj ban ©^ancft= te becauöecingc öe^ lüoning^ in 't flueft ban be $5e- gj^
bifTib» ctjft : afê ooft ban ben fóoningg conbecfle tot be ligic
/ mit^gaöee^ ban 't gene öen öecDeri ban Defetjjfe.
m b* öooinfe Catïjoïijcfte Religie beuc alle ïanben en maenö aen be i^eeeen Staten ban ^ollanb cti Eee»
Ka €ttèiftm loningcpen / en een pbec fpjaft baec ban ïanö gefeïjjeben / en op 't felbe fcï)#ben bp eernort^
iro't na fijn öumeuc ; be ïtoninginne ban vgngïanb fleantie bectoonb en beefoeïjt toaj getoecf! J en na
;!»nc .&e \oo^ gecefolbeect / fo fo tegen Cacon / Sfigeut bat in be bolle beegabeeinge gelefen mag copie ban
innc
onï ban be Staten bec ©ececnigöe Beöeclauöen mon- ben 252ief ban be fóoninglijftc Hdajefïept boomoémt
anJBfi*
ban ben fefïienben Man lefïleben / iiiïjoubeuöe in
elano öeliuge frpöe / gehjeft ï)p 't feïbe ban booo^öe tot
effecte fijne ^ajcfïepté öefolutie / en öe eeöenen
rm
eöcn §ccft.
I©ilcfte£
<®e ^eece
*obecgefcfj:
,, tnoojöc
ïto*
öen
en
fenöcn
te
öiïigcutic
in
©L!anftcp
„na
(efrpb
ban Dien / mit^gaDce^ 't aeeefl ban 't ^aclcment
abOc/ j, ning te becmancn öat fo fp tori Vutfïe fijn Con*
ban $aeij$ ban öen ncgcn-en-ttointigfïni %unn meöe
pat fy
/ op 't aennemen ban eenen €atïjoïijcftcn
an
/ t'mmec^
toa£fouöe
>, fcientie nod)te
ftonuen fometfp ïefïïeben
lyj niet
/ öat niet
geloof öegemoct
„baffeïijft
f cancopfen ftoningï} / conform öe JDct ^>alique /
»gocöec Confcicntie beïijöenifTe en pjoffeffie boen met feclufic ban alle Hptïjcemfe / en Öat beema*
tbaen/ «ban be ïioomfe ^apifiife Religie / fo toa^ ïjaec ningen aen ben ^ectogï) ban Manm fouöe toee*
openbe „upttecfïe en ooft fonöccïinge begcecte / öat ï)P 't öen geöaen / om Daec toe fijne autoeitept te ïa=
ten gebjupeften. 5^at meöe boo? nul geljoubeu
«fa'
^ouöeï)emna baec
iJ°uocn
c?
tio. "55 'cïüc
öie men
toe /gaftn /bccaiecpen
fepöc ooft öen
öoo?0aeö
öen too?öe 't gene tee conteaeie üiag of fouöe too?öen
M »»feïben ll^ilcfte^ te fc|)2ijbcn acn mcefï alle öe geöaen / en baec beneffeng ben boo?fcö?ebcn $&$kf
ben Deeben befec maenb / met be cemon*
öcin Oan
bp toa^
bïoeöeen öieooeft
ban "fijnen
ft71^ „principale
bcrmaenöc
en benïieöen
fïeantie baee 6n obec gebjacljt / en bccfcljepben
» to«ïccn / ^ccccn
Sb
foIió; »biböcnöe bat fp öen tloningï) tot öefe conbeefic frueften tee boo2fcï)?cben falteii öieucnöe / in Deïi*
,, niet fonöen toüïcu negeren / IjcnUipöen belobcn*
5'ijnDe oft Dienftjft i0 in öefe gclegent^
becatie geïepD
„ be in öicn gebaïïe alle tjuïpc en bpfïaiiö ban boïfte l)ept
een fimbaflabcne ban qualitcpt en autljoei^
„en ban gcïöe. <&ebe Ijenlupöfii ooeft cepjefcutCï tept / met ecu p?ofcfToo: ban Öe (Cïjcoïogie / i\t
Den feïben te bebo^
fplnpbcn in 't paeticn* ©lanfccgft te fenöcn / om beucBöajcfïcpt
„een öe ftlepne toinffc öie conoccfie
boomoemt
/ tectoijle me- Deêen / bat be lïoninglijfte
„liee fouöen öoeu met öefe
„mant ftofle ignoceecu / of öe fcluc toaó of fouöe ban be beefoeïjte gcpjetenöecebe bccanbeeingc gebu
<Öccefomicecöe 0eli*
en ge'coclö / bat Ijct becteeet / in be Cljnfrelijcftetegen£
„gefcljicöen öoo^ enftcl nooö
be papifïen en
„genoeclj toaé öat We mainteneecöe en öefenöeec: gic geïjouöen / en be feïbe
„ öe m Ijaeclicbec Religie / fo fp ooft beloof öen ban ^opljificn albacc gebefenöeeet toojöe. S£ na cij*
„Ijatcnt bjegen / öat fp be öanb fouöen Ijouöen / pe Delibecatie De booifcljjebc IjanDeliuge feec beD?ocf=
.,Dat 't fe\)je fouöe gcfcfteöcn / en bat een ucgelijft lijeft en bejtoaerttjeft boor Den Uiclf!anD Dec
in 'trgc
De_ fóeceften
<0ccefo?meet
Cbjifrcïijcfte
„in be tinmiocöigïjcpö ban fijn confcicntie geconti nccacl
bebonben
/ ban inffenöe
be geïegcntïjcpt
cc
ïja
„ nuceit 'fmbe toccöcn. <Doclj (fdpijft öp)
öatben't bec faften / en alle omflanbigïjcbni ban bien :
b:cc£öc
boel
fp
öat
mp
fenbe
pt
„,, ÜDajeftc
felbe aïeebe fouöe gcfcljieö toefen. tëTcrtüijle
gó ecnö2acï)tcïijft bicnftiglj beef?acn / bat men
-jJloniua fiïne conbccfïe ïjaööe Doen p2oclamccnï <©oö ben fêecce ^Imacljtigïj befe fafte faï bcbe*
5,en pubiiccecu / ^oubag ben bijf-cn-ttointiaftcn ïcn / en bibben boo? een goeöe uptftomfïe ban
„flulp na ben nieutucn flijï te fuïïen nefcljicbcn te bien tot fijnbec ecee / en confecbatie bau^ De
^>aDöe baerom ben fclben miU\e$ boo2fcljw2cebcn €ï)2ifïchjcfte
„^in't
IV. ^cmj^.
Deel.
^o° (6ecefo2mcctbe tjelt^
öie;
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J06 gie / fonbec bat gccaben gebonben \$ I afê nocï) be

Sfaec-bicbt:
uecfocbte fenbiuge in ©^anlirrjïj ten cpnbeboojfcbïe;
HenrJCFs
de Vierde
ConlnCk TerfaeCkt ïl/n
GeLoof,
ben te boen : <£n i£ bah gelijken beeftaen bat cub?e
gefïcït fa\ toojben Dn be Regenten ban be £>tebèn /
BleCht en hoort AilfTe , Jfbrt In Gods JToord
doof.
ten epnbe ban be booifcljjeben fahenietanbec^/ afê
met alle mobcfïie en ttifccttk entoojbegefpjolten / en
Dat ouerfulu$ mebe aen be ttcchen- bienaecg in be
€en felbcn bage bebt bc Honing nocbfc&tjbcn aen
^tebcn toecmaen fal gebaen tooien / fobanbeboo?- 't ^aclament ban Cbaïon^ in Camnaigne / en anöcce
/ al£ om baec ban in bate $?e* befen nabolgenbe $&$itf:
stoauigbeben
ftyfflam
bicatien geen
becmaen te boen/ maec ben fóoning en
Van wegerden Koning.
gttan ban #u:auacijn in ïjauegebeben te continueren
nabrboecn.
wel befondere , volgende de belofte , die wy ^^
<@P&. £8acob£ bag 1593. toag ben baggeojbon* Lieve
deden, doe wyacn deCe Krone quatnen , doorbel iS

neect/
be honing
benee'cinge
opentïrjabatfouöe
betonen ban
tot Bjanncnfr
^. 3£enij£fijn
: baec
liep fo
beel BaVaé upt $>acn3 om be Cccemonien te befïcn /
bat tnen oc pbcgteii iriofl flupten/en becbieben op gcote
fïcaffc niet te mogen na &. ^cuij£ gaen : <6n alfo bit
toat bjecmtg en feltfaem£i£/ bp onfe tijben niet ge*
beuct/ fullcn top ïjicc befelbe Cecemonienfohojtbe*
fcï)2ijben aï£ boenïijK #.
cete» 3£e Honing ging ten feïben bagc / toefenbe &om
montert Dag / in een toit Meet omtcent actjt ucen / becgefek
&at ft^Pt me£ öeel i&mcen / ï^eecen / en Abelen / en met
&. ©e. DeOBuacbe ban ^ètoitjecg in ïjet #o*tae!baube$a;
n^op cocfjiefóecne/ albjaecben €ct5-23iffcbopban23ouc*
Xc' %c$ fat m eencn oeeïjebenen &toel/ bic met toitbe*
Snge Bleet toa£/ en bingen be ïfêapencn ban ©janhep en
oe? «o* panacee / op bepbe sjtjben / en ïjieït bet «Êuangelientngg e$Qtft in ^n ^mQen , jtjU f^aDDe bp bem ben jongen
y?anR. <£acbmacl ban 25oucbon en becfebepben 23iffct)oppcn/
rtjh tot en biec $afïocen. #p bjaegbe ben taing toie bP
r toacc/ entoatbP begeecbe: ^e Honing anttooo?be:
2
SatSf tP biaé een fitoning/ en begeecbe in ben fetjoocbee
iü&e*e# Catboluac Stpofïoltjne tfoomfe fóetne opgenomen te
IW«- toecben. 3P>e <£ct3-25ifTcï)op bjaegbe bem tcnanbe*
een mael ofbr» fulltgban betten begeecbe} be Honing
anttooo^bc / "ga. i^p begeecbet en toenfebet ban ïjec*
ten / en 00e biel be Honing op fijne nnpen en betupgDe boor 63 b mimacïjtig/ bP toiïbe in be CattjolnBe
ftoom'fe5ijnö
Religie
leben
enfletben/
ooit met/ pe*
en
befcljecmen
een pcDec befeïoe
tegen
ïebeng
crjuel
alle Hettecpen/ bit tegen be Catbotijne mpoffoujhe
fóoomfe Hccac toacen / goebtoilïig toebeccoepen en
becfahen. ^61^ öp nu öiec op be behentcniffe ban fijn
<6eïobe in een papiec gefeïjzeben / en met fijn l)anb
onöectenent / ben «Bct^ifTcfjop gecepht l)abbe/
fo toecb bn ban be Cacbinael ban bourbon en titn
»i5ct5-25iftcï)cip opgeceeïjtet / en toect met gcote mocp>
ten ban ïjet toelopenbe ©alit / bat ban allen sijben
quam / met fijn Hijf-guatbe f)ulpe geboïpen / en
©e mibben boo? be fóeche geïepb na ïjet Cjooi / en boge
woning ^Ultaec I aïluacc tjp ben uooigaenben <£eb en pjotc®,ecöf ftatie op fijne ftnpen beniieutobe: en aïg ÖP ban be
öoó"t
ï|eccen/ opgecec^t
toa^Slïtaec
/ machte
jj&M boojuoembe
bocen een $$cup£
en Uufie ben
/ baecïjp nate
«ü°* fo ging ÖP in een ^abiliioen / bebjelft acïjtec ben
82
38ltaec opgececljt fïonb / almaec bp bem tegen tttn
' <£ct5-23ifTcbop ootmoebelijR 23iecl)te / en toecb
ban be €ct5-25iffcbop be abfoïutie gefp^ofeen / en
onbectuffeben toecb bp be iBufici gefongen ben
3tof-fang Te Deum Laudamus, baec na toecb bp
onbec eenen i^emel met 3leïpen bcccicct op fijn
pïaetfe geo?acbt / en boojbe be IBiffe met gcote
öjoïijubepb ban be <&mfïanbec£ : Hen 25ifTcbop
ban 3kante£ eelebjeeebe be l^üTe : bP toecbe ban
Den Cacbinael en ben €ct5 - 23iffcbop ten ©ffee
geïepb en ftufle be ^atena en be $auö ; aï^J ïjet
èuangelie gefongen / en be Miftc boïcpnt toa^/
toecbe be IBufijhe toebec gefongen / en ciep men
Vive Ie Roy , en boen toect'ec <S5eïb te gcaö-ieï
getoozpen/ en baec na toecb be Honing met gcote
pompe
upt be
in 't #aïepé
oantotjbe
^. Eaeï
©e*
ntj^ gelepb/en
toecbiHecfte
be il^aeïtgb
tn bè gcote
aïbaec gebouben met gcore bjeugben / na be jülaeïtijö.
ging be Koning in De pjcbicatic / ttit bu ben €ct323if|ïbop ban 23oticgc£ gebaen toecbe.

de doud van wijlen den Koning onlen feerwaerden
Heere en Broeder laetft overleden, den welken God
genadig zy , van de t'famenrocpinge der Prelaten en
Leeraersvan ons Koningrijk, om teverftaentotonle
onderwijünge van ons io leer begeert» en fodikwils
door de liften onier Vyanden omgeftoten, hebben
wy in ft eynde , God dank , geconfereert met de
voorfz. Prelaten en Leeraers, tot dat effed in dele
Stad vergadert, van de Poinden , op dewelke wy
begeerden verklaert te zijn, en na de genade die het
Gode belieft heeft ons te doen door 't ingeven van
fijnen
wy methebben
fo veelfmekens
en
van Heyligen
gantfeher Geeft,
herten die
verfocht
tot onler

ni'ngtf
|^" f.
t^ ^
bete*»
Sy^
banöe
#at:ia
"?lnrt
Ion^u
«fan
P^m
^letn
gm^

ialigheyd en voldoeninge, en die bewij fingen dewel- fijne «1
kedefelve Prelaten en Leeraers ons gegeven hebben , j"^
en de fchriften der Apoftelen , der Heylige Vaderen 0e(,g,
en Leeraers in de Kerke aengenomen , erkennen wy ,t0[,
deCatholijkeApoftolijke en Roomfe Kerke te wefen
de rechte Kerke Godes , vol Waerheyds, die niet
dwalen kan. Wy hebben die omhelft, en zijngerefolveert daer in te leven en te fterven : En om een
begin te maken van dit goede werk , en om te kennen te geven dat onfe meeninge noyt tot een ander
eynde geftrekt heeft van onderwefen te welen fonder
eenige hartneckigheyd , en verklaeit te worden van
de waerheyd der rechte Religie om die te volgen ,
hebben wy huyden de MifTe gehoort , en onfe gedachten gevoegt en vereenigt met de voorfz Kerke,
na de Ceremoniën in fodanige» fake nodig en vereyfcht, en gerefolveert de lefte van onfe dagen» die
het Gode believen fal ons opdefe Wereld te geven,
daer in re continueren. Waer van wy U E. wel hebben wiilen verwittigen, om U L. te verblijden met
eene fo aengename tijdinge, en met onfe daden te
wederleggen de geruchten die onfe voorfz. Vyanden
tot defer uure toe hebben doen lopen, dat de beloften, dewelke wy hier vorens daer van gedaen hadden , alleenlijk was om onfe goede Onderdanen te bedriegen ,en die te voeden met goede hope, fonder
eenigen wille van die in 't werk te ftellen. Waer
voor wy begeeren dat God gedankt werde met Proceffien en publijke Gebeden , op dat het fijne goedigheyd believe ons de refte van onfe dagen te beveiligen, en handhaven in eene fo goede en Heylige Re folutie. Gegeven te S. Denijs in Vraukrijk , den
vijf-en-twintigften July , 1 593 .
Ondertekent
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Henry,

En lager
Potiir.
Hetopfchriftwas,
Aen onfe lieve wel befondere, die van de Kamer
van Juftlcie van 't Parlament te Chalons fn Champan1
gie opgerecht.

^efen al niet jegenfïaenbebebben eenige $?iefïec£/ ftn-0
/
j^onnicnen en ^ebiBec^ binnen $acg£ feec beftig te*
gen ben ftoning gepjebiftt/ coepenbe en fetijtenbeop
be^ebift-fïoeïen/ bat i^tt maec enkel 2$oebecpetoa£ incfeen
om be Catljolpen te beliegen en in 't net te bjrngcn
men //
Ijaelben eenige oube Stempelen boojt ban ben fóepfee
üq r?gi
Confïantin / Die/ afê ïj'1 in be ftecïte opgenomen toajö /
babbe bb namacl^ be lUcijgsïieben De &tab te plou^
öecen gegebcn. ©e fóonïng <6eo?gen in 23oï)e* pnhen
öcn Ci

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen*
mitnmm! betoelKe na orjecgebingefïjng<&etoofé/ fjaööe
,83en fta beg tö:jft£ macïjtig getoojben/ jijnbe be£ #aug
■ at fö«* legaten in begeuanftcnifFe getoo*pen/ fipjaften tegen
r.£S?röe25i|Tcïj0PP«n
°P /Daecengenantljojiteptfonbcr:
upc&f öttnilKginge bzé &«
$>au3
Den Öoning aencreriomen en
*p të/gcabfolueeutïjabbentotfeer; gcote ecgecniffe/toant {jet
SSa* aHeen/repDen fa ben $>au£ toequam / ïjem ban be 2&m
ik* te en Ccecutie ban bien te ontfïaen/en öem boete en penu
eb?ie' tentie te frcllen fcuben/bat öefe Stieten nul en öan geen*
'*'" bec toaetben toaten / Diei niet tegenfïaertbe üiaten üeïc
tiite".
<£atïioïtjken
/ en bieïen
ftoning booj
toe. bert tijb
w
® aec üjiccbblijbe
geljanbelt
ban beeenn beftant
üan toie S&aenbcu / 't toelfc etinöeïjjft ben ïeften 3[uln /
niet jegcnflacnbe beeïoppofitiè/toect befïoten/te fa ©i=
ïette tuffen Patg£ en =è. ©enij£ / en ben i Huguftu
in be 3>teöen üan $arij3en &• ©enn£tnetgebfae£
Uan Ccainpsttenafgeïtonbigt in btfet manieren :
l^ttitw
':'a«aa
etale'
tceöeg

T N den Eerften , Dac'er een goed en
A en fchorfinge van Wapenen Tal zijn
Koningrijk, Landen,
Landfchappen
denvandieni
voor den tijd
en wijlen

getrou Beftand
door het gehtk
en Heerlij
khevan
drie Maen-

den te beginnen , te weten, in 't Gouvernement van
Jiatift»
pide
-je prance } den dagh der publicatie die gedaen fal
.
8ö
worden te Parijs en te S. Denijs, op den fel ven daghen
van*sanderen daegsaf datde tegenwoordige Artijkelen gcArrefteert en getekent fullen zijn. In de Gouvernementen van Champaigne, Picardye, Normandye,
Chartres, Orleans enBerry, Touraine, Anjou en Ie
Maine,acht dagen na den date der felve In de Gouvernementen van 3ritaigne,Poiótou, Angoulmois, Xaintogne, hoge en lage Marche , Bourbonnois, Auvergne,
Loynoys en Bourgonge , vijftien dagen daer na. In ue
Gouvernementen van Guyenne, Languedok, Provence
en Dolphinaet, twintig dagen na het befluy t van dit tegenwoordig tractaet ; en fal niettemin overal op eenen
felven dag eindigen.
z Alle Kerkelijke Perfonen , Adel , Inwoonders der
fteden, van 't platte land, en andere, fullen geduurende
den voorfz. Treves mogen infamelen haer vruchten en
inkomften , en 't befit daer van nemen , waer fy ook gelegen mogen zijn , en fullen weder keeren in hare huyfen en Kafteelen op 't Land , dewelke de gene die fe in
hebben gehouden fullen zijn hun weder tegeven, en
vry te laten van alle verhinderingen ; met conditie
nochtans dat fy daer gene fortificatie aen (uilen mogen
maken gedurende den voorfz. Treves. En zijnook uytgenomen , de Huyfen en Kafteelen,op de welke Garnifoenen zijn,geemploycert in den ftaet van de oorlog,de
welke niec wedergegeven fullen werdenmiettemin uilen de eygenaers genieten devruchren en inkomften,
die daer aen dependeren : alles niet tegenftaende de giften en innemingen , die daer van gedaen fullen zijn , de
welke niet fullen konnen beletten het effect van dit tegenwoordig accoort.
3. Het fal alle Perfonen vry ftaen,van wat qualiteyt
fy ook zijn, vryelijk te blyven in hare huyfen, diefy
rechtevoort in hebben met haer huysgelin , uytgenomen tri de fterke lieden en plaetien die bewaert worden ,in dewelke de gene , die daer van abfent zijn ter
oorfake van de tegenwoordige troublcn niet ontfangen
fullen worden om daer te wonen , fonder confent van
de Gouverneur.
4.. De Boeren fullen in alle vryheyd hare gewoonlijke
Lantbouwerye, bevrachtingen en andere werken mogen doen , fonder dat fy daer in belet of gequelt mogen
worden, op wat maniere dat ook zy, oplijf-ftraffe
van de gene die ter contrarie fullen doen.
5. De voeringen en bevrachtingen van allerhande
lijftochten,en den handel en trafijk van alle Koopmanfchappen, behalven en uytgeoomen de wapenen en
krijgsammunitien,fal vry ftaen fo te water als te lande ,
inde Steden van beyde zijden , betalende de tollen en
impoften, gt lij k die rechtevoort gebeurt worden in de
Tcamers daer toe opgerecht, en volgens de tafelen en lij—
llen hier voren daer op gearrefteert , uytgenomen wat
belandt de Stad van Parijs, datzy betaelt lullen worden volgende het particulier traeïaetdaeropgemaekt.
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Alles op pene van confiscatie , ingeval van bedrog , en
fonder dat de gene die hun daer op bevinden lullendelet fullen mogen werden te nemen den Koopwaren en
de Paerden dewelke die voeren fullen,en die wederom
te brengen aen de kamer , waer aen fy hadden behoren
te betalen. En in dien kracht en geweld tegens hun gebruykt wierd, fal hun Juftitie gedaen werden,fo van de
Juftitie als van het Exces,door de gene die commandement fullen hebben over de perfonen, dewelke dat bedreven fullen hebben. En niettemin lullen de voorfz.
Koopmanfchappen, Paerden, en lijftochten,nochie d*
degene, dewelke die voeren lullen, nietgearrefteerc
mogen worden binnen de palen vanPari]s,al hebben fy
de voorlz. Impofitien niet betaelt,mae«- op de klachte
en yervolgfal daer recht van gedaen worden den genen
die 't behore
n fal.
6. De voorfz.ïmpoften lullen n et verhoogt mogen
worden,noch andere nieuwe opgeftelt gedurende het
voorfz. Beftand , nochte ook andere Kameren opgerecht alsde gene die airede ingeftelt zim
7. Een yeder lal vryclijk mogen reyfen door't gehele Koningrijk, fonder gedwongen te zijn om paspoort
te nemen: en nochtans fal niemant mogen komen in
defterke fteden en plaetien van contrarie partye, met
andere wapenen,het Voetvolk dan met het Rappier en
het Paerdevolk met het Rappier en de Piftoleot Roer,
nochte fonder dat tevoren te laten weten aen de gene
die daer het commandemenr hebben, dewelke gehouden fullen fijn hun toe te laten binnen te komen, 'ten
ware dat de qualiteyt en geral der perfonen rechtvaerdig ag;erdenken dede hebben van de verfekeFtheyt der
plaetien daer fy coromandercn;her welke aen haer oordeel en discretie geftelt wort. En indien eenige van de
contrarie partye in eenige der voorfz. plaetien gekomen waren , fonder fich voor fodanige uyt te geven, en
de voorfz. permiffie te hebben, die lullen van goeder
Prinfe zijn. En om te voorkomen alle diiputen die hier
op fouden mogen vallen , fullen de gene,dewelke in de
voorfchreve plaetfen commanderen,gehouden zijn de
voorfz.
Permiffie
ven fonder
koften.accorderende, die by gefchrift tege-

8. De Tollen en Impoften fullen gelicht of ontfangen worden , gelijk hier voren gefchiet is , en volgende .
d'afdeelingen daer vangedaen,endeCommiffiendaèr"
van geibnden aen beyde zijden,in't beginfel van 'tjaer>
uytgenomen wat belangt de plaetfen zedert het fenden
der Commiffien ingenomen,waer van dcGouverneurs
en Officiers accorderen fullen met een particulier
Tractactjen ooklonder nadeel van de andere particuliere Tradtaten en Accoorden airede gemaekt opd«
beuringe&nlichtinge der voorfz. tollen en Impoften>
welke onderhouden en achtervolgt fullen worden.
9. Sy fullen nochtans niet gelicht mogen worden
door anticipatie der quarticr en, maer alleenlij k het lopende quartier,en door de verkoren Officiers; dewelke
in cas van wcderftand haer toevlucht fullen hebben
tot den Gouverneur van de naefteStad van haer party,
om roet forcen bygeftaen te worden. En fal niettemin
in defeoccafie niets voor de koften geëyft mogen worden dan na advenant van een ftuy v. van de guld. vande
fommen om de welke het bedwang gedaen fal worden.
10. Aengaende de t'achterheden van de tollenen
Impoften,daer van fal aen gene van beyde de zijden yet
gelicht mogen worden boven het lopende quartier en
gedurende't felve,indien het geen ander quartier is boven alle was.
't gene 't welke men van te voren daer op
fchuldig
11. De gene die rechtevoort Krijgs-gevangenen
zijn , en die van haer Rantfoen niet geaccordeert hebben ,fullen vry gelaten worden binnen 15 dagen na de
publicatie van de voorfz. Treves ; te weten de fimpele
Soldaten fonder rantfoen ; de andere Krijgsluyden aen
de eene of andere zijde gagie treckende, mits een vierendeel van haer gagie, uytgenomen de hoofden van
deRuyterye, dewelke t'famen met de andere Heeren
en Edelluyden , die in geen ampt zijn , daer van ontflagen fullen wordei ten hoogften voor een half jaer van
neur
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Garnifoen geleyt in plaetfen die geen rechrveerdigach'terdenken veroorfaken konnen. En aengaende de andere Provinciën i in de plaetfen daer vreemdelingen in
Garnifoen fijn,zijnde het getal der voorfz. vreemdelingen in de foldye der voorlz. Princen, en fal niet vermeerdert mogen worden , gedurende de voorlz. treves.
Het welke de hoofden van beyde de partien refpectivelik beloven voor de voorfz. Princen, en verbinden daer
toe haer eereen trouwe. En niet te min fal de voorlz.
belofte en verbintenifTe fich niet uytftrecken aen mijn
Heer den Hertogh van Savoyen : maer fo hy begrepen
wil zijn in het tegenwoordightraéhet, fen lende fijne
declaratie binnen eenmaend, daer fal dan op be*aetflaegt en gereiol veert werden tot het gemene befte van
beyde zijden.
z 1 . De AmbafiTadeurs , Agenten , en Gedeputeerde
der vreemde Princen , die d'eene of andere partyebygeftaen hebben , hebbende paspoort van 't hooft van de
partye die fy bygeltaen hebben, fullen vryelik en in alle
*ekerheyt mogen vertrccken,(onder dat hun ander paspoort van node zy als van het tegenwoordig tra&aet;
met conditie nochtans dat fy niet fullen mogen komen
inde fterke ftedenen plaetfen van concrarie partye,
dan met Permifïie van de Gouverneurs van dien.
22. Dat van beyde zijden paspoorten gegeven fullen
werden voor de gene , die refpe&ivelijck gefondert
(uilen worden om den voorfchreven T re veste brenin yegeüjk
zijn. der Provinciën en Steden daer 'c van
node genfal

m

inkomfte; en alle andere perfoften fullen ïn *t ftuk
van 't voorfz. rantfoen fogratieufelijk gehandeit worden als mogelijk fal zijn , regard nemende op haer flaet
en vermogen ; en fo der vrouwen of dochters gevangen
Zijn,die fullen dadelijk in vryheyd geftelt worden, fonder Rantfoen te becaleni mitsgaders de Kinderen beneden de ïójiren ; en die over de 60 Jaren zijn , oietin
de krijg zijnde.
ix. Dat gedurende de tijd vanden voorfz. treves niets
beftae nochte geattenteert fal worden op de plaetfen
van de eene of van de andere > nochte eenige a&e van
vyandigheyt bedreven:en indien yemand fich fo verre
vergat, van het contrarie te doen, de hoofden fullen 1bdanige attentaten doen repareren , endegenediedaer
tegens gedaen hebben doen ftrafïen, als Verftoorders
van de rufte: fonder dat nochtans de voorfz contraventien oorfake mogen zijn van het breeken van de
voorfz. Treves.
(F©I.i8,> gg. Indien yemand weygerr te gehoorfamen't gene
in defe Artijkelen begrepen isy het Hooft van de partye
fal alle mogelijke devoiren vlijt doen om hem te bedwingen.En fo binnen iy dagen na het verfoek,'t welk
hem daer van gedaen lal zijn , d'executie daer van niet
gevolgt ware , fo fal het hooft van de andere partije vry
ftaen hem of hun d' oorloge aen te doen , die fodanige
wey geringe fouden mogen doen , fonder dat fy van de
andere zijde bygeftaen nochte geholpen mogen worden top wat wijfe dat ook zy.
14.. Het fal niet geoorloft zijn op nieus enige plaetGedaen en geaccordeert te La Villctte tufTchen Pafen te nemen , gedurende den tegen woordigen treves ,
rijs en SintDenijsdenleften Juli i55>3.Engepubliceerr
«mdie fterekte maken, alwaer 't fchoon dat die van
den
1 Augufti daer aen volgende in de voorfz. Steden
niemant ingehouwen wierden.
if. Al het Krijgsvolk van beyde zijden fal in Garni- vanPanji en S. Denijs, met openbare afkondingeen
ioen geleyt worden , fonder dat hun toegelaten fy op geblaes van Trompetten. En is getekent in het originael. HenryenCkarks deLtrraint. En lager R«/ê, en
't lant te blijven tot verdruckinge van 't volk en ruyne Bandovin.
9(11
van 't platte land.
Coniai
16. Derode Roeden fullen haer ampt en allegevan»
®e ftorting betóiïït|ï)be Den hertog ban Bt\iet$ Dan
kenifTcn doen op 't land enop'tfcyt van de mifdaet,
fonder onderfcheyt der partyen , met conditie van die otti na föamrn te reufen aen ben $atrê / om 3Eb*
telenden aen de Rechters, den wekken het oordeel foïutte ban oen 23atï te beifoecuen / en fa genabe
daer van toekomen fal.
ban Den tenïigen fïoeï ert fdhoot Oer. ^eplige SHoofte
1 7. Het fal niet vry ftaen querel te maken en fich te ïnfce tefte ontfangen te tooiben / m toerben oen mam
wreken door wege van geweld,gevecht van man tegen s f ectog ban efëcber£ bp geboegïjt feni 53ifTrt)op ban fCÖIÖftfl
man , en vergadcringe van vrunden, om verfchillen ge- Cenoman en Oen ^eeehen bet Ctcrcue tot #arg£/
refen ter oorfake vaa de tegenwoordige rroublen , 't fy troee gefchifuc en toeï geachte onöcr; öe <6ffffenjcfte aen be
om 't neme van perfonen , huyfen, beeft werk of eenige en Cat&olrjcfte ban ©janatijcfe I borïj alfo Dcfe <3t<
fanten fo Ijaefï niet ïionDen gerret toefen / fo fent
andere occafie> terwijlen dat den treves duuren fal.
18. De Gouverneurs enLuytenanrs Generael van Den honing boa? oenen na Zoomen / <5fata$ 23jo=>
beyde partyen in elkeProvintie lullen vergaderen,ftrak
cï)atbu£
eenen 252ief
aen bpoenDenpang
/'in
tien CiteKa
achrienbmet
en 3Cngufip
/ öaee
honing
na de publicatie van 't tegenwoordig tra&aet , of lullen öate
Comraiiïarifen van harentwegen deputeren om te felyiijft 1 bat rjn öeutr be infpiratie <6obeé bebonberi
raetflagenop'tgene,nodigh fal zijn tot d'executie van ïjeeft bat be Catïjoïpe 2fJpofïalijue en fioomfe ite
dien tot welftand en folaes der gene , die onder haer laft fte be mare lierene i$f bol ban toaedjeut a en in be
ftaen:en fo onder hun geoordeelt wiert nut en nodig te toelne be faïighept bet fRenfcïjen gelegen ij? / en but
zijn tot de particuliere welvaert van de voorfchreven
ïjp in bit geloue gefferfct i£ booj b'onbertoijfïnge ban
Provintie , daer wat by te doen , te corrigeren , of af te be gelaten
en doctoren in be #. fë&eologife $&
doen , fullen haer Hoofden daer van verwittigen om cuïtept / hie nu tot bien epnbe ïjabbe boen bergaöe=
daer in voorfien te werden.
ren / bat Ijp nn gerefoïbeert toa£ baer in te ïebcn
19. De tegenwoordige Artikelen fijn geaccordeert, en te fïerben / en om bit goeb toercïi een begin te
fonder datmen verftaet te prejudiciëren de particuliere geben / na bat öp aengenomen bia^ / Ijeeft ön ge^
accoorden en beramingen , gemaekt tufïchen de Gou- >,baen / en fijn gebmnBt be Ceremoniën bn be feb
verneurs enLuytenants Generael der Provinciën, de- j, be ©platen en doctoren geoojbeeït nooötfaft
eïijfe
welke van de Hoofden van beyde de partyen bcveftigt „ te toefen / bie typ ïjein ooeB gcetne cnbcibjojpcn
en geapprobeert fijn geworden.
„Öeeft / en bien boïgenbe fyaübc lp Jbonoagï) oen
ao. Gene aenflagen lullen mogen gemaekt worden » ^5 3uïij be jffêifle
gehg^t / en fTfiie gebebf n geboegt
van de eene of andere partye, gedurende den tegen- „ bp be gebeben ban alle anbete goebe €atl)olij
ken f
woordigen treves, op de landen, goederen enOnderda- „ aï^ mebe in be feïbe ftet&e ingeïijft sijnöe / met eeri
ncn van de Princen en Staten, die hun by-geftaen heb- „bafï boomemen baet in fijn gantfclje leben te bol^
ben. Gelijk infgelijken de voorfz. Princen en Staten >,[)ecben/ en fijne ^eiïigljepb en oen i^cnligen £>tocl
aen haer fijde niets fullen mogen aenvangen tegensdit „ alle geïjoo^faemheub en refpect te betoijfen / ge^
Koningrijk en Landen in de prote&ie van de Krone „lijft öe Wbct-£mftdijchfte ïtoningen
fijne ©oo;<
fijnde:maer fullen de voorfz Princen uyt het felve doen „ faten gebaen öabbcn / en aïfo
ï)u Jjem betfeftert
vertrecken, ftraks na het belluyt van het tegenwoordig „ bat fijn tenligljept ficlj in befe tfrpïige Wctit fantractaet , haer forcen die in 't veld fijn en fullenfe daer »be betbïijben / fo tyeft ftn booj eecfï fijn ^epïigniet weder in laten komen gedurende denfelven tijd. «tjepb met ttefe toepnige cegnïen ban fijn ï)anb Dit
En wat aengaet de gene die in Bretainge fijn , fullen we- „eetfïe getupgeniffe ban fijiie fóinbedij
crie ©ebo*
derom gcfonden of van een gefcheyden worden > en in «tic löiUen uetupgen / in meeninge srjnbc ober;
toep*

,
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„toepuige batten tot 5tjn $t.een SCmbaflabeut / een
„f&erfonagie ban groter nualitept / te Deputeren/
„om meeröec Dcüoire^ te betoijfen/ (|c.
<55e ïioning tuefenöe tot .JiBelcun inert baer ce*
Starenen gebangcn / gcrtaemt $icce be Sarriere ban
5frwbra?öüec3lW / öte beftenbe ftaeb geïjouben te [jcbbcn
koning met fcftere <$ceftclijfte $cefonen / al£ namentïiju
*a«
een Cauucijn ban 38^uon^ en ban fijn 23ied[jt-©a*
jjjanR- öa. / cn
een anbere
gjcfupt // om
©crra*
aoo?BC» occ 0*naemtpjjHCipaï
/ en ijh
nocïjbaneemgc
Den
nomen ïtoniug te betmoojben : en Inicrb een meflé aen
Betten» bepbc 3ijöen fnijberibe bp Ijem bcbonben / toel ber*
JJt,
ftacït cn feer lang / en fepbe bacrom tot Bk*
moot* leun erpjeljdijft genomen te jnn : ïjp i£ befteut
Jen/ getoo:beii boo? een conterfeptfel bat ben Stoning
e,eutetct.
°{"e, &eeft
Sefonbcn
té getoccfï
ban ober
eenenben
bie ïefren
ftem l^lucmfii
ontbeht
/ toaccom
Ijp bacr
Iang£ be ftraten ban ff&eïeun met gïoeneube Cam
gen genepen i$ I bacr na fo toerb \}em be Ijanb /
baer ïjp &rt boojfs. JBc£ tn ïjabbe / afgcfjoubjni
en bectyaut / boo?t£ armen en beeuen op een rai)
gebjoften
/ cn /*aïfbenbco?t£
Hieijaem/ op
een rab gefet
boob ïebenbe
5ijnbe / Ijet
bcrb?anb
bc
fïaetflunbeu onrguamerit.
©e
©e #cttogï) ban Bebecg toert ban ben ÏUninglj
jertogeaen ben $aué gefoiijen/ niet ben ifr nifen 23i]Tajop
Betreed m ®*&«i boomocmt.
€uflïï]m toegen <bu j [jem
tre&r tmbe
tegen / en beoe Ijem De |S>aiis* arnfigjen/
«omen
bat $aué
De$ hertogen ftomfie ïjem mfiin pattfcufiir urn
Maul Cetiaem \va$ / Dan bat ïjp Ijem af^cni Eegaec be<s
r k Honing? ban ©hnftrijft / b.e bp baer booz met en
Renbc / noeïj in bie qualitept ïjcm tot geen gefpjeft
ofte cenigec ïjaubeï toelaten abnbe / en al ijoctoel
öe hertog fjict in niet tod te bjeben toa£ / uojbec*
be ïjp ebentoeï
fijn dm
renfe.Dc$ (€ot
toegelaten
jijnöe
paué'Komen
boeten genomen
te huffenen/
aubtentie berftregen ïjebbenbe > boet Ijp een lange
oratie enbeeïjeft beé ftoning£ macïjtni gcootijept/
en fept bat ïjet met ben tfranconfeu {jande! alfo niet
toag gefïeït aluinen Hen ^au^ en <£aröinaïen ïjaböe
i'ngebeeït of ïjabbe toilïcn bjoct-malten / bf tooning
toag fo stoaft met a$ t|i riepen / ftp foonöc ooü fo
ïicljt ban Ijet ftöningeijen niet bewöotcn toeröen /
toant lip Ijabbe meer a$ be tloec berbenbee!en be^
ftoningeps' in fijn getoefb / béöaiben bat / toa
ren be meeflén-b
eeï ber laaieen / niet alteen be3
Üoning^ Bertoanten / maer ooft aïïe be mee*
fee <0ouberncar3 / peeren / <Öbeïen / ürrjg^
oberjlen ooft be ©berljeOrn ./ ^efibenten / f mantien / ïJeeften-lüameren met ben föoning : fo toaren
oo» öet mecflenbeel Der #aiïementen onbrr be^ Uo
ning^ getoeïb / en ban be fc$ f jefïbenten be^ töatbp
ban f ari# maer aUeen 53amaba^ ^effoii in Der
êtab gebïeben / en ten Icfreu feflien ban De factie
geDoob / niet fonbec bet gerechte ^nftitïe <©obc£ /
om bat Ijp bc onbilïtjhe affettingc be^ Itioning^ f en
tici be berbe tjabbe ingetoflligöt / ban ben toèlften l]p tor
fb rjooge cere toa^ berfteben cn gebo:bert getoozDen
het toaren ooft be boomaeiufte JDieftbeiit en ilaeb^
ifceren tot ïïoaen / in Den beQmfel Der oproerte /
upt be ^tab getoeeften onöer be? ^oning^ geljoo^
faemï)eiit / en ftenben geeuen fnpeneur ban ben
ftoning / en fo ooft ban ©pon en anbere.
^n
toat fïanö be ^tab ban #anjg gefïaën fyabbe en
toebcr berballeii toa^ / 't felbe toaé genoegï) be
Rent.
©e &tab ban <®Hicn$ / 6e p^incipaeïfïe
^tab ban ©janftnjft / Die ben boo&arift ^abbe
ban öcbcllpe en oproecigtjCpt / baer alle b'anbere
Rebellen öct ooge op tjabbcn/ toa^ in groten angfï/
betoijle be 1£oire booen ert beucben tot tantes

flagcn openbarenbe / en fent batfe ^toaft toaren / en
fonber be ïjuïpe be^ ÏHoningö ban ^>pangien cn Hei
f au£ fouDcnfe qualp een maenb bp tjaer felben
honncn befïaen / öet toeïlie upt be epgene behente*
niffe be^ hertogen ban ilIDepne toa^ blijftenbe / b» 7°5»
geintercipieerbe 23?ieben Die ïjp aen ben honing ban
Spangicn rjabbe gefeljjeben : en bïeeft ooft baer upt
bat be f ertoge ban H&epne be ftab la J?ere in Ber*
manbofó / ben fertoge ban #acma en ben hertog
ban Ü&ercurio 25lautoel in 23^etaignen óbergegeben
baübe ( op batfe ïjem toebcrom met Ijulpe bojbecïrjft
fouben toefen, ©ecljaïenbe booiré meer anbere fa*
ften / aï^ban beberftiefïnge een££éieutoen fóoningö /
bat Bjanlictjft nocï) bc OTatljolijlife illoomfe ^eiirrie
(Foi.29)
baer beur niet geljolpen / maer eer t'onberfïe boben
geraften en onberbjuftt foubc toerben. ^p becfoeftt
ooit bat be ^«Iateu / üie met bem quameii / toege^
laten fouben tooien om fijne ^cplialrnng boeten te
hulTen f en reben te gebr.i ban be ïlecbneiliatie beê
HontugS/ baer fpbpgetoeefï toaren/ toant baer niet
gefeftieb toa^ bat tegen be «Decreten / ^ufcttinneii
rn
statut
en ieben
be^ tcpiig
&tocï£
cube/
Wobie
eereb
^au^ enen(f9c
plige^toaö"f
focl irccr?
toebeh
oor
De/ aen fiju^epligricpb gecefecbeert toa£/ en fo bacr
pet toa^ bat anberfint£ fonöe ftonneu gebunbet bjer»
ben t b;ier toilben fp öem op Ijet ar^erootinoebigfïe ©e
bergiffeniffe ombibbcn/ 'ttoclü berfoeft boojbe©^
Imn l)cn afgeflagcn toerbe.
vöpuöeïijii ua be tien bagen / $$$ be fertogb tot
bejS idaii^ gefpjeft toeöer toegelaten toerbe / bcroot
togen
mcebgï)be
be ^erto
gc ftnicn
tjem f/eeren /babenmet
biel'gebou
booj men
ben
$au£
op bepbe
fijne
(fanben om Chruti name en om fijn bierbaer bfoeb taan
betoot»
bat ïj? booj be berloffinge be^ menfcljefnftcn <0e groore
gfnge
moefti»
fïacijr^ aen Ijet ^epfige Crupre bergotcn Oabbc / öegjger*
ÖP toilbe ben fïoningl) be abfoïmie mebe bccleu be tien
tjieït tjem tyt «tfrempei eene^ i^erber^ booz / oie om aD»
i?e gautfclje Hubbe betlaten ïjabDe / en Dat honber* boo' ften
ülcnrna
fïc beriooren ^>cljaep focljte / cn ooft ae$ ^up^ba* &auö
folurfe
oer^ bie fijnen berlorcn ^one tegen geïoopen toa^
en ooft fijnen name Clemens , Die ijp feifè? gmo
Bianh*
men ïjabbe / bat &p ben ootmoebigen en boeten*
beu ïtoning / bie abfomtie / bic bp booj ficlj felben taan
begcciöc/ boo: een openbacc infïcmhent mocljte me=
be gebrplt toojbeu.
©e
<©an bit toerbe ban ben ®au$ gant^ cn ronb rgb.
upt afgefiagen / en bebaï Ijem op te fiaen / cn
feube bat ïjp tjem ban be opreerjte beftceringe bes tajtpgrrt
faoningf$ niet ftonbe betfecfieren / ten toare een
v^ngel upt beu teincl tjem bc$ quame feggen m ten ti.6»
abfottaè»
ren.
ntng
\t

fijnW$oore.be ^ertoge ban =^eber^ facüi / bat'cc
nopebanreco?!nïiatie toasV Fjceft fjp ben mtjouc geen
ban
fijn legatie in een langb gefclnjfte berbat / cn aeu
bet epnbe be^ felf^ buboegenbe / upt ftn cpgen
perticulicc / en niet upt bc$ fóorimgftë name / fcec
Ijeftige ftïaerjten / erpofiulaticn en p]otefiatien / ber*
troft Ijp alfo toebecom onbernebter (die ban baer /
fb ift toat toijtlopiger becbarïr Ijebbe in mijn bnfbe Conjhg
23oea
Carion^beg
. fefien beeï^ ban 't berbolg ber Cb;onnfte We
IDibbelcïer tijb ginft be gemacrue €rebe£ teil
qmbe / en ben ftoning toefenbe tot jaöante / al
toaer ïjp met bcrfeliepben fijne peeren ract^pleegbe
ttjft
n luci
om alle faeben be^ öyeft^ ten beften te béngen ba
fo Ijeeft ïjp in plaetfe ban ben €rcbe^ te bcrleu
gen eene declaratie of bcrftïaringe laren uptgaen taan
&tcla*
ban fijnen goeben toilïe / en bat alle be gene bK eatfe
be partijbige Bpanbfcïjap afïepbeu / be ©panben teae
beeïieteu cn fictj gcljoo^ameluft tot beu iftoningb
boegbeu / bat ÏJP be fclbe in geuabe toilbe aen^ f Ötien
toe
ban
beg
ïtoning^
befittinge
gebtoongen
toaer'
fo bat men ftlacriyft nonbe berfïaen bat Ijet aenfTen nemen / en alle boojgaenbe gefcljiebc faftcn fonben toille
bCjS Stoning^ fo gcioelbigö toare en beeï anbci^ aï^ becgeben blijbeu / en be frïbe fullen tot Ijare boori? gorben
fijne partpen botngaben <|c. ^aer tegen befcïiul= ge eecen / goeben en toeecbe toebecom bomen /
btgljbe ijp be &tgcur«5 al? ambitieufe menfeijen en uptgenomen bic alleen / bie tot het fcfjanbctrjcft ber*
berbetbecg be^ ctjft^ / niet eene grote bjpmocbig; moo^ben ban ben ilioning ^eurift ben berben fcïjul^
jbept / tot öuubee beïaftmge / tjare fcjjabclq&e aen= biglj / of baer ban obertupgt toaren / en Die $ch te
©oo 3
f^men upï*
gnen»

Het dartigfte Bock.

JIO fameu bctöonöen en gejmooren öaööen Den jegens
moojöigen regeerenDen Honing om te brengen.
©e
Öpt De boojgaenbe Söoecften Ijebben De ïeeferg
mogen
berfïaen Dat öe peeren Staten 45eneraeï in
$es»e
3LaP?ec ©janRrijR ïjebbcn onDecïjouDen eenige ©etfonen fo
agent
bande bp öen Honing Daer öe felbe ma£ / aï£ m eenige
JSeeren Jbteöcn / be meftte cojcefponbentie ïjielben en bage;
graten IrjR£ oberfeïjjeben toat bat baer omginh / en booj;
<35ene»
tael in namentïijR toa£ aïbaer ben ^eere 3la p*ee / genaemt .Cafijn / mefenbe be moeDrr ban öen #?eöi;
©janf!'
tüh
6p cant i€afnn / eertijbj* PjeDïcaut ban ben $2itice
öcntlo'
nfng/ ban (Örangicn i^oog aioff: jBcmorie/ en naferöi*
cant ban be jfranfe (&emepnte tot fëaerlem : ooi»
obetle*
iscn.
al te met be Ifcete atebinuö Caïuart töaeD / en öie
ö'affairen ban be $nncefte ban Cïjimap bo?Deröc
fo bp be peeren Staten a$ eïDer£. <©ocï) De ^ee^
re 3la $jee maé mei be boomaemfte en ecbarentfïe
in öe #taufe fahen / en Die meeft be faften bu ben
Honing {janöelöe. <®efc i£ ben lienben Ifêep tuf?
fcfjen tmaelf en een uren getuft en obeeïeben ban
een fïnfunge bic ïjem op 0E f^aegïj gebaïïcn tua£ /
fjebbenbe tien Dagen fïecR getoeefï. <©e peeren Staten maren routoigfj ban 3ijn oberïijDen / mant ïjp
ma£ een feer eerliju iBan / fjebbenDe öe peeren &t*
ten mei en getroumeltjcu tot ïjacen contentemente
gebient.
«&a Set oberïijöen ban öen $eere Ha $jee Ijeü*
bi>
nüHe£€a» ben be peeren Staten «Beneraeï alöaer bp öen Ho*
luatt
ning gefonöen bp p?obifïe be ï|eere 38*binu£ Ca*
taojD fn
ïuart / om Ijaer affairen bp öen Honing te berricfj*
©?annb» ten / en co^refponöentie te ïjouöen / gebenbe Ijem
Dcng
bpni
Co
tot Dien epnbe gnfïructie / befiaenbe pnncrpaïijR in
begcn.fon* Dzie poincten : 2ité eecfi Öat Ijp met alle miöDelen
neccfleïijR foube onberfoeRen D'affectie en genegen^
IjepD öe£Honing£tot Öen fïact ban Ijecmaert^ obec/
öie ban öe föeligie in ©janRtijn en elDerg / aï?S ooft
tegen öen Honing ban £>pangien. &en tmeeDen /
öat öp met aïïe beïjenDigljept foube fïen te gronDe*
ren of 'er ooft pet bp fijne «Jltèajefïept metten Honing
ban ^pangien in 't fecceet geïjanöelt foube mogen
mecben : <ön ten berben / öat ÖP na öe öifpofftie
en genegentïjept / öie ï)p in fijne IKajefïeptfouöe be?
binöen / öe feïbe inöucecen en raöen fouöe tot öe
<0ojfoge ban %ttt)op$ en ^enegou / en öat ÖP be
peeren Staten <Seneraeï ban aïïe^ / en toat öaec
boo? biel / fouöe aöbertecen.
<©?abeCareï ban jjBan^beït toa^tot ïjuifpe banbe
Eigeuc^ met een goeöeu öoop Hrng^boïh in ©janfc
rijn geuomen / en ïjaöbe eenige pïaetfen ingenomen,
ï&etoijle nu fijn «Örcelïentie ban .fèaffau 03eectcup*
benbecge belegert fyabbe / fo ontboot De <©2abe^ie?
ter <6rnfï ban .Elan^beïö öem toeöerom. 5^efe na
ïjet inneemen ban $opon bertroft na J^am toe /
en beginnenöe be betalinge te ontbieeuen / ïeef ben
öe .^olöaten op öen roof/ öaer Deur De geïjoo^
faemïjept en ïjet ontfacïj feec afnam / boomamentïtjït in öe töuptetpe : Die? niet te min # d3?aef
Careï ban Mangelt in 't ïaetflc ban De «ïlfèapil^aenD na ^eDer-^icacDijen getogen / ban meeninge 5(jnDe ^. ©aïerp te belegeren / 't toelh een
Eee-fïaD i$ I ïeggcnDe aen De fïinUec ©eber ban
De i^ibiere ^oome / niet betre ban Öaerfe in De
-Ö?abe
#ceaen balt. <©nDet-tuegen ïjeeft ï)P
<ttatel 23«tannife
ïjet Cafïeel ban ï|inbeccourt ingenomen / Daer
ban
ÜBan£' boo2 öoob gebleben \$ ban be fetyut ban een Muf
befó
guet <Don Soöan be Caffi^ / Hapitepn ban öet
neemt
fötgimtnt ban ^on ^Sntonio öe Èuniga : öaer
bercoutt
%im» na ig ïjn boojt-getrochen na ^inte Balerp / ö'mcik
in i en ÖP belegert %ttft / en fyetft met toepnig toeDerbaer na
fïauté ficö meefler gemaeht bau De felüe plaetfe /
£>fnt
JBalerp. en na öat ï)p bebont Dat öe belooföe betalinge
niet boïgöe / ïjeeft ï)P Öe ^oïöaten een inbal laten Doen in 't «Êjaeffcïjap ban 23oulogne / meiR
Hanö i$ leggenöe op Ijct upterfieepnDeban ©janh;
rijft / inlopenöe tuffeïjen ^ictljop^ en ©ïaenDëren/
toeïn 3tanb 1^ een ban De bjucfjtbaecfte ban ©?anfc
rijh / tn oberfuïï^ i£ ö« ileger Daer ur«tgehomen/

opgebuït en geïaben met roof of buut / en lijf-tocïjtl$9*
booj eenige Dagen / Detoeïhe gepafleert 3ijnDe i^ ^et
3lcgec hjeöerom in geujne nooö gehomen al^ te bj*
ren en in groter gefyefe ban gelDe / too:DenDe o^Dij
naerlijft onnuttelijïi berDaen / 't gene ono^bentelp
berhregen i$ / na 't fp?eeB-bjoo?D :
Dat onordentlijk of onrechtveerdig wert verkre-

Werdt haeft verdaen Tonder en buyten Godes
zegen.
gen ,

5^aer na jijn eerfl ontrent 350 f aerben en joo ra
j^an te Boet ban alle be itm iépaënfe öegimentcn &p„
ban 't ©olft ban *6?abe Ha'ceï ban ilSangbelt «fge; fe
togen/
en Ijebben ^inte f ol in 2Crtop3 ingenomen °»behB
en gemutineert
/ en Ijebben alle De pïaetfen Daer om; Seri
trent onDer Contributie gefïelt. ©e 05?abe ban ban
JiBangbelD Ijeeftfe in Der Ijaefi berboïgt in mfeninge *®m
om De feïbe D002. 5et 3bïcerD te jagen/ (ecmgc fcljaj* „„tJ
ben Dat Defe <6emutinecrDe eer f>p toeg gingen ge* ren/ c
plonbert Ijabben De23agagie ban<*3jabe Harel/ rrjft ™™m
ban beeï fiïber-merlt) maer aï^ Ijp berfiont öatfe in £$*]
fcfeecljepD en bupten perrjhel maren / ig l)P op De ïcioJ
<0jenfe ban ^rtop^ gebleben / fonDer De öebiete <n
^tutïjpe te pafferen / bjeefenDe öat &et quaeö gro^
ter fonDe mogen too?öen J bp alDien Ijpfe beleger^
De / om öen te fïraffen / aïfo ig ÖP afgetoehen ban
5. f ol / en tytft Ijet Heger geb?acljt tuffcljen &.
<&umtm en Ha $eie in Ijet «Eojp öipemont / ban
tuaer l)P 3Ön ©aDer fcljjeef De gelegentïjcpt ban De
gefcljieDeniflé. ©erfocljt <©riö en berljief De ^paen^
fe feer / Die bp Ijem gebleben maren ban Ijare ge*
ttouljept. Wig nu na lang toactjten geïö quam (
fa toeroen De ^paenfe bier JtëaenDen / en De Sta^
liaenfe en ©aïfclje maer ttoee iBaenDen gegeben /
Die Daerom feer gefïoojt maren / al^ ook lj« Öe*
giment ban Camilïo Capisuca / Die Daerom oon ©e
befïonDen te mutineren : en eermenDaer in lionöere- f*ma
meDieten / namen 3p #ont in op De öibiere ban „S*
^amb?e gelegen / 'ttocïh een befïoten plaetfe i^ / ieont
feer rnh en groot/ in gelper Difïantie tuffcljf n %m- '«•
ö^efp eu .JIDabeuge. ©oe 3? öaer binnen guamen/
maren fp flerft 900 jBtèan te boet ; en 400 $aer*
Den Italianen / en eenige Dealen / maer in min
Dan tien Dagen öaer na / maren 3p mei 2000 te
Boet en 1,000 $aeröen / alle Demelue leef Den op öe
grote rontnbutien Diesp namen uptDet geljeleUanö
ban ^cnegoumen / en ban 't EanD Dat gelegen 1^
tuffcljen De ttoee öibieren «èambje en üBafe
/ beljo*
renDe onDer ïjet 25i^Dom ban Eupïi / Daer 5? üeele
Stalianen / 3ijnDe geabanceerDe en geappomcteerDe
^>olDaten / Die boben Ijaer o?Dinari^ ^olüpe tracte*
ment trocaen / upt ©jteflanö en tipt De 45arnifoc*
nen met groten Ijopen bp genomen / oon beïe i©al*
feïje. C>?abe Haceltjeeft Dat©oïn berboïgt tot Ean*
Djcctjp toe / Dan berfiaenDe Dat ban De^ Honing^
toegen geDurenDe 't 25efïant De &tab öop ingeno^
men ma£ / Ijoemel öe Honing belafïe öie te réfiitueren/
i$ ïjp meöer in ^icacDpegetrochen/ en gaen leggen
nitt berre ban &. <auinten in 't ©om ban tfarfaque.
®e Honing ban &cgjotïaub fjeeft omtrent in @e
Ifêartio Defe^ gjaer^ in ^oïïanö gefonöen De £«; «onrnj
re ïöiïliam ^>tuart aï^ fijnen 3ftmbaffaDeur / De; J™ att
toeïfee getoont IjebbenDe fijne 23?ieben ban Cre* S
Dentie/ geDateert m tfefyuario 1593. en ^eeft bec* T<?nb
Ijaelt De pencuïeufe aenflagen en confpiratien / Sf-Jf!"
Die öoo? aenbïafïnge Der ^efupten en anDete <&ee*Sma
fleïpen / öie fp Seminarios noemen / bp öneambaf*
<0iaben geboïgtgeljaö öebbenDe ban beel <£Deïlup4a*
Den en anöere maren boo^genomen / tegen öenj^eï.
J>taet ban ^cöotlanD en anbece HoningrijRen en cenjèra»
ïanöen / boo? De gemeene ©panö becïjtenöe / tot ^IateB
öerljoginge
onDerte 't
Deïtfel ban
De öeïigie
foeRen ober ban
alle Die
anöere
ïjeecfeïjen
/ Docö
öat öe*/ ?'■**
fe gebaecïrjfte aenflagen toonDerbaerlp ontDeRt /
öe
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van Engeland , Vrankrijk, Portugael, Duytfland,
en laetftelijk ook in 'c Koningrijk van fijne Majefteyc, maer al te kennelijken blijkelijk xijn, endaer
van genoegfaroe getuygenifle geven , fo dac fich
daer van allo wel verlekerc mogen houden de Koningen Princen
, Potentaten en andere Heeren ,
,
tegens de welke noch niets dadelijk geatcenteert is,
't welk hun aengaet en betreffe , als de gene tegens
de welke het aireede in 't werk gefteit is , fulks dac
een yeder met goede reden moet pryfende koninglijke en heroïke voorfienigheyd en rdolurie van fijne
voórfchreven Majefteyt , by de welke hy leer wijffelijk voorfien heefc , al-eer dat de voórfchreven natrachtingen van fijn eygen perfoon , flaet , en Koningrijk ontdek: waren , dac om de Spaenfe ambitie, en de gepretendeerde Mcnarcb'ye en Tyrannye
van dien te wcierltaen , her hooglijk van noode
was , dat fonder vertrek de Chnftebjke Koningen
van Vrankrijk , Engeland , Schotland , Denemarken , en de Proteitantfe Vorften van Duytfland eene
felve refolutie namen , gelijk ook de geheele Chriftenhey c oyt in hem feer gehouden fal wefen voor 't gene fijn Majefteyt voor eenige J aren daer van begonnen
en gedaen heek door den voórfchreven Heere Stuart ,
rabelaffcÏKptte fjebben.^an affo De Staten <©eiie- en Johannes Knenens, fijne Ambafïadeurs, en alfo
raeï niet beboo$jfce bergaDert / berfrfjepDen ^Obin^ ieder: de voórfchreven befendinge noch klacrlijker
tienabfenttoaren/eilDat'etfaKentoareban groten ge- jdan oyt tevoren gebleken is het voórfchreven voortoirïjte / Daer in toei met gemeenen aDbljfe DienDeni nemen van den Koning van Spanjen en fijne Medegeen beïjOOjDen geDaen te toerDen / fo i$ Die fafte Upt* jnoren , mee namen ten aenfien van 't gene ledere gegcfïcït tot Dat De<8ccommittcetDeban De ^Obintieili fchiet is en noch dagelijks gefchiet in 't Koningrijk vart
Die noej) abfent maren fouDen aenïiomen : maer-en- Vrankrijk , en ook onlangs beftaen is geweeft cetnfTdjcn eenige gerommitteert toerDen Die Deg 2tegens de perfoon , ftaet , en Koningrijk van fijn
baffaDeur£ meeninge en intentie / Die niet Maer ge^ ! Majefteyt en de Ingefecenen van Schodand , boven
noeg bp De letter ban fijne f^nfïrUCtiC gebonDentoOJ-| de grote toeruftingen, en nieuwe wervingen van volk
te voetentepeerde, diede Koningvan Spanjen noch
de / ten bOÏïen morste berflaen : eenigen ttjD Daer' alle
dage dóec , fo cwijfïelefl de voórfchreven Staten
na i^ Den felben op fijnen p?opofitie ban toegen
Den ftoning geDaeu f Dit fctjjiftcïijit affeïjept gege^ geenfins , of de gemelde Cfariftelijke Koningen , Printon:
cen , err&aten fulien wel verftaen , dattec over-tyd is
eene Generale alliantie , verbond en contreligue te
Generael der Vereen igde Nederland- maken tegens het voórfchreven verderffelijk en fcha[ 9m« DE fe Staten
ën , hebbende overwogen de Pro del'ijk voornemen , en met der daed by der hand te
Provinci
WOft»
naf' poficie van wegen den Koning van Schotland ge- grypen de noodwendige middelen , niet alleenlijk
c&ept
daen by den Heere William Siuarc , Raed van fijn om te. defenderen , maer ook om te ofïenderen ,
ipbe
en daer-en-boven fodanige , als God Almachtig
Jecccn Majefteyt , en Commandeur van Pettenobeme> in
door fijne Goddelijke genade verleent , en noch
1'taten krachte van fijne Credemie-brieven , gedateerc den verder verkenen fal tot de bevorderinge van eeneii
Bene* 16 February laetftleden, en rijpelijk beraetflaegt op
laelgc de eomrajnicatie met fijn E. gehouden op de Poin- io rechtveerdigen eerlijken en billijken handel.
llénöen ^cn van fijnen laft. Hebbe voor eeril fijn voorfchreDe voórfchreven Staten bedanken fijne Majefteyc
| jffte ven Majefteyc feer oocmoedelijk bedankt voor fijne
TOüli' goedercierene en gunftige recommandatie , en pre- feer hertelijk voor de mede-deylinge en onderrichfetnart/ ^enta"e Dy ^e ^ve gedaen , verklarende daccec hun cinge , die 't hem belieft heefc hun byfonderlijk
lilntóaf' ^eer aengenaem is te verftaen , dac de Koning den door den voórfchreven Heere Ambafladeur te doen
labruc Staet van defe Landen , en de Ingefetenen van dien, en te geven , van de verderffclijke en forgelijke proceduren, infijn Koningrijke befteken byde dienaers
^n ben ja goede en gunftige recommandatie houd ; en dat
van
den
Koning
van Spanjen met eenige de voomaen**
tourna fy 00k aen jjaer m^g ajtijts feej. veerdig en willig
fte
van
fijn
eygen
Onderfaten , waer van ontwijfelijk
ècgot* fulien wefen, om hem te believen met alle bchoor*bö.
]jjic refpeft en eere , volgende de traktaten , verbin- dedagelijke voltreckinge gevolgt foude hebben, een
cenifte, en vrientlchappen , die van outs her geweeft ware geweeft dat den voorichreven aenflag Gode miszijn tuflehen de Koningen en Koningrijk vanSchoc- haegt , en van hem wonderbaerlijk ontdekt geweeft
land en defe Landen , feer blyde fijnde dac God de hadde, en fo leer als fy bedroeft en verflagen xijn geweeft ter oorfake van het voórfchreven lelijk en forgeHeere Almachtig fijne Majefteyc coc welftand van
lijk
voornemen,
fo leer hebben fy fich wederom verde gemene fake der Chriftenheyd begaefc heefc mee
blijf,
als
fy
overdenken
dat de machtige hand Godes
alle de Koninglijke qualiteyten , die vereyfehc fijn
(die
fijn
Majefteyt
tot
het
beroepen heeft)
toe befcherminge van de ware Gereformeerde Reli- hem ook voor een fo groot Koningrijk
gevaer en fo onrechtveerdigie ,de gemeene rechten en vryheden der Koning- gen flag bewaert heetc , coc welftant van de gehele
van
rijken ,Landen , Staten , en der Ingefecenen
dien , welke door Godes genade daer van profeflie Chriftenheyc; van fijn eygen Koningrijk en Staet van
doen , fo wel tegens hec geweld en machc , als de de Ingefecenen van dien, waer door fy God ook grotelijks loven en dank>en, houdende voor gantfeh geliften en quade pradeijken van den Paus van Romen ,
wis
*
dac dac een feker teken is , dat fijne GoddelijKoning van Spanjen , en haer Medegenocea , welke
Majefteyc
cot een geluckig eynde fal brengen de
kers voornemen ontwijffelijk ftrekt , om mee preKoninglijke
en
Eerlijke refolutie des Konings , van te
text van de Roomfe Religie , onder hare hovcerdige heerfchappye en meer dan Barbaryle cyrannye , bevorderen een Generale Alliantie, Unie, enChiiover de Zielen , Lichamen , en goederen , te ftelijk Verbond rufichenalle Chnftelijke Koningen»brengen alle Koningrijken , Landen , en S racen, Koninginnen , Princen , en andere Staten , en daer
waer van de Exempelen en proceduren , niec al- door re breken en vernietigen het voórfchreven verderffelijk en forgeiijk voorneroen van den Koning
ken in defc Nederlanden , maer ook in de Rijken
O 00 f
van

De fcïjuIDige eengDecfê ge-erecuteett en anDerDeefé/
en infonDerïjepD De peeren / De bïucïjt geuomen ïjaD;
, . , Den. &uïft£ Dat Doch Ditmaeï (jet ontoeDet gefïiït ma£ /
1 ,? toerDe
Dan nietupt
fonDertyeefe
tempeefï
Die bertoatfjt
Spanjen ban
/ enmeu
begroot
op Dertig
Dupfent
M)an i maer tegen Dan Den ïnoning berfocfjt toaöe
een onDcrlinge CojeefponDentie en contreugnc met
Defe en anDere ïauDen en ^oningujj'ien Die De gemeen
m b$ï)epD aenginn. %tm Buffel ban Ijet örijg^
boln / fa Ijtt De nooD betenfeïjte. Doojt£ mat
boo?fo?ge ban wapenen ! fcljerp / en polber / en
ten leften / Dat De Canfpirateurg iegen fijne Maiefïept aïï)icc te XanDe gene tyu?}epS om te beruee*
ren fonöc bergunt tooien / Dan Datmen in Defc
3LanDen betrapt mojöenDe fouDen gebangen geno=
men / en fcfjerpehju bemaert toerDen op naDec De»
fefjepD ban fijne jitöajeflept / op fo ferjoon toeDerom
boo; Defe XanDcn. >£m ttoeeDen berfoc[)t tiu in 3tjn
particulier boïDoentngc ban fijn acötee-flal Dat [ju aen
Defe ïïanben pjetenDeerDc ter fake ban geDane Dien
flen / maer ober ïjp repjeffaïien ban fijnen föoning ber*
toojben IjaDDe / Dietotnodj toe/ Deur eerlijke 3tegatien ban fjermaertg ober oprje&ouDen maren gemogen.
<@p alle toelfce kometen Ijpberfoc&t een goeD en fabo
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van Span jen en fijn Aeohangers. Ên alfo fijn Maje- cuferen het uytftet van defe antwoord met de redenen
fteyt belieft heeft hun de Eere te doen , van hun te hem mondeling verklaert.
vragen haer advijs en opinie, hoe dat men foude mo59i
Gedaen ter Vegaderinge van de Staten Generael in
gen te gemoete gaen de vordere aenflagen van den
voorfz. Koning van Spanjen en fijne Medegenoten , den Hagein Holland den 7 July Anno 1503.
Wasgeparapheert,
mitsgaders
ook
de
beroerten
tegéns
fijn
Koningrijk'
Wark , Vt.
beletten > verklaren de voorfchreven Staten , dat fy
geen beter nochte verfekerder middel fouden konnen
bedenken , dan dat de voorfz. alliantie , verbond en
Onderftont gefchreven ,
vereeniginge met den eerften gemaekt werden tuffchen den Koning van Vrankrijk en Navarre , de Ko- Ter Ordonnantie van de voorfz. Heeren Staten,
ninginne van Engeland en Yrland , fijn Majefteyt van
En was Ondertekent
Schotland , den Koning en Koningrijk van DeneC. Aerssens.
marken ,en de andere Princen , Staten , en Republijken , diefich daer toe lullen willen voegen, om
niet alleenlijk by middel van defenfie , maer ook van
<6rt bdangcnbe net particulier betfoch &u ben boojfr.
offenfie, te water en te lande, te beletten het onrechti veerdig en tyrannifch voornemen van den Koning SJmbaffabeur $tuatt aen De $fecren Staten Generael
van Spanjen, en hem fo veel te doen te geven in fijn Gidaen / nopenbesijnep^tenfie ban öe bienfren uu ïjcm
örfrUanben gebaen/ boojben cctfïen «fföartu 1575».
eygen Land , dat hy bedwongen fy de Koningrijken en
Landen van andere in vrede te laten : wat deie Landen ü mijufo bete moenten om gebaen jjjaöben / t\\ 2&:ie*
ben ban föep^efaïien ban ben Honing en gariamcut
bet reft gel ijkfyaldaer (ede rt langen tijd herwaerts ge- ban
be Staten ban &cjptlana berhregen / tegcu£ bru
oordeelt hebben , datdat geheel nodig was, ja na her
menfchelijke oordeel den eenigen middel, om eens Sngefetenen en toebeten ban beft Handen / begroot
met Godes gratie te komen tot een gefond , loffelijk , tot 180000 <tèuïben£ met be fdjuïbcn en inteefjïn
en geluckig eynde van de gemeene fake der Chriften- ban Dien / aï ïjoe mei be j&taten <©cnctael niet br rfronheyt , alfo fullen fy lich ook altoos feer veerdig en be- öen Daer in ge^ouben te 5(311 / boïgenbe onbccricljtiugc
reyt vinden om daer toe te verftaen neffensden voorfz. Die 3P Daer ban aen De ftoningen ban £f>:ljotIan&
(jfol.ji) Koningvan Vrankrijk, Koninginne van Engeland, eerfï / en aen ben Honing ban 3Denemarften baec na ge^
baen dabben / nocljtanB bcluijfe Iju nu te bjebe n fdjem
Koninginne'van Schotland, Denemarken en andere. te toefen / be ujieben ban töcpjefaïien ober te ïebcrrn am
En gemerkt de voorfz.. Staten vaftelijk geloven, dat
de voorfz. Alliantie beter en mee meerder vrucht be- br peeren Staten <Senerad / en be Staten <8enecael
vordert fal mogen werden , met Godes hulpe en fe- bet 3eremigoe#?obintien te ontfïacn ban bc <$uïin:a^
gen , door de autoriteyt en refpeö: van fijne Majeftey t tien fcem bedcent ban bebienflen gebaen boo? ben eet
fotenaenfien dat hem in fijn particulier fo veel dae<- flen Jfêartn 1579. en ban be anbete bicnfïen alleen
aen gelegen is , en dat hy defen handel eerft begonnen ïijn te nanbeïen / nopenbe 3ijn tcactement Coroncï/
heeft, en dat hy daer (onderlinge en dienftige bequa- booj fjem en srjne Üoog-amptcn / baec ban ïjet arfjeec*
migheden toe heeft , als om andere goede aenmerkin- toefen toa£ bebjagenbe boïgenbe D'afrefceninge febect
gen, fo hebben fy ook dit gewis betrouwen, dat hy Denecrffcn Mavtnjy.+iójz. ^Itemboo^ijne Comfich employeren fal om fijn voorfz. gefond opftel en
pagnie Cotoncïïe / tuaec ban Ijet achter-toefen toa£
voornemen tot effeft te brengen , tot wel ftand van de monterende 66 1 ï6 <0uïben 3^7 penning. ©oo^ bc
geheele Chriftenheyd , van fijn Koningrijk en Ingefe- Compagnie ban °3zqut$ &tuart 184.8 «töuïben 16 il
1 penning. ©00? be Compagnie ban %nb^e Muavt
tene van dien in 't byfonder ; ja dat het felve ook volbracht falworden , tot feer grote eere en reputatie van 1805^ ïhnïben 1 1 £ / 6 penningen. ©002 be Compagnie ban Capiteun (CanfTon 19039 <6ufdcn if?. <£n
fijn Majefteyt.
Daer-eji-boven alfo fijn Majefteyt een welgevallen boo^ be Compagnie ban ^ufïcice 1 5561 <0uïöcn 1 1 15.
driegt, om met dele Landen van tijd tot tijd goede 25ebjagenbettamen^onbect b:ie en tfefïig ^upfent
intelligentie houdende in faken betreffende de Re- eer. l^onbett adjt en tnegentig jonden bicc fi/7 penniir
ligie en den Staet, fo van fijn' Koningrijk, als van gen met bcdilaringe bat Ijp I)em bie^-aeugaenbe fo ce^
defe Landen , ten aenfien van het gemene Intreft, belij[ttegcn^ben3lanbe toilben blagen / aï^eenig atr
en deonderhoudinge der oude vrientfehap, verkbren btv <®bèefre ïjabbc gebaen. <!5n bat be ^ceceu Staten
de voorfchreven Staten* dat ly daer voor ook defelve <ï3cnerad alhier be feïbe betaïmge fcï)uïbig tuaren / bol*
fijne Majefteyt feer ootmoedelijk bedanken , en dat iy genbe fchei ^eeoo^b tot ^dft / i$\mo 1 58 1 gemacht/
aen haer fyde begeeren altoos met lijn Majefteyt on- fcggenbe / bat 't feïbe ooft fonbec p^ejuöitie of couft
derlinge en getrouwe intelligentie te onderhouden , quentie / m regacb ban be anbete / Uonbc gefeïjiebe n /
gelijk ook defelve in alle andere faken te believen fo boo? bien ben fdbengdnlie bdofte niet fcttaceh gebaen.
feer als hun mogelijk fal zijn: En met namen in 't gene ^oc iggoebgebonbcnomaile bo|bec onhofïenen on*
fijne Majefteyt begeert nopende het vervoeren van birnfïen/ bienptbefefafte metbe ^>cïjotfc ^atieibns
kruy t en wapenen uyt defe Landen , om vijf of fes duy- tie mogen ontfïaen / te beemgben/ en meet anbere
fent Soldaten te Wapenen, en hetaentaften van des fel Is goebe confibccatien / bannen eenige committeren
onderfaten , dewelke foude mogen beftaen in defe faube / om in communicatie met ben boo^fcfeebcn
Landen te komen , fchuldig bevonden zijnde aen die HlmuafTaDeut te tteben en te fien toaec boo? \)\) bc boo^
grouwelijkeconfpiratieen boos voornemen tegens fijn febjeben pjetenfien fouben toillen qiütcrcn/ mit$ bat
Perfoon.
't feïbe foube gefcljieben bu Ceffïe ban Wttie ban be p;c^
Wat belangt het particulier van den voorfz. Heere tenfienban ben boojfchjeben^tuarttcn beljocbe ban
AmbafTadeur v de voorfz. Staten willen niet twijfreien
be (i5enerautept / tegen^ ben genen bic baet* in bc bonof fijne E. rijpelijk overwegende de redenen , begre- ben fouben rjoozben ge^ouben te 3ijn. Cn bat bc penpen in haerancwoort en Brieven den iz November
ningen
te^bdobcn
/ op tcöeïpcn
Dagen en
mijnennemfouben
toecben bdooft
/ en gebonben
uut terbc
1590 aen fijn Majefteyt gefchreven , fal fich daer mede re vreden houden , en d'eene of d'andere prefenta- berbingen en anbere eprraojbinarife Contrïbuh'fn./
tieaennemen.

beeft ronrhöp
niet geoefhncect tot be ïoopcnbc lafren ban Drc C>op
log.

Ey ndlijk bedanken de voorfz. Staten den voorfchre<£unödi}Kcn na bde C^nbecöanbeïinge en Dibctjfe
ven Heere AmbafTadeur, dat'et hem belieft heeft dit
Gefantfchap aen te vangen tot publijken welfiand communicatienen rapporten baec ban gebaen/
der Chriftenheyd , en verfoeken op hem , dat hy men op be boo|fdj?eben Conbitien met öcmgeaccoj-- öc£?cf»
fijn Koninglijke Majefteyt favorabel rapport wil
doen van fijne geheele bcfoigne, en by defelve ook ex- beert / bat men fjem booj aïïe be boo?fclj?cben 5ijn"c "a

p^etenfien op €ecmijnen foube betalen cengffc? en bijff- §'£?
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tigï) Öupf ent <6uïDen / en öaec baben boa? fE/ne ree; Dat menfe in 't ftcrjt of lange obec Ijace muotctpe fïraf=
cinge biec-en-ttointig öonDect <6uïöcn/ met ttoaeïf fen fonDe. <0jabe #ecman ban Den Berg en De
Öanöect <t!3ulDen of Daec omtcent tot eene ©eceecinge Commiffacifen DeDen öcn befïe om öaec in Dienfï te
ban cene <*5ouDen %eten/en öaec aenljangenDe J&eöa; ÖouDen / pjcfcntctenöe ïjaec een eeutoig patDon / en
lieban
be£>paenfe ©loot.
00B anöece (Jtapitepn^ obec öaec te (lellen / öantoa^
fïentoan
al te becgeef^/ ÖP tyeft Daec toeDcc in öcfettinge geoe 5?er*
teGuiU
lept een aengenohien 2Bo?gec^ ©aenDcl upt ©cnlo (foi.jï;
&en
Wjf-en-ttoiutigfïen
jfêan
öeeft
De
$5aeD3-^eelam
ce
SSoöleu
/
in
oen
öaDe
ban
Staten
toefenDe
ban
toe;
25oet-becgen en De t?cec ban IBieBenDonBsi
met
g>ruac t
©aenDeï.
gen
De
taiingiune
ban
«ühigeïanD
/
obeegelebect
een
ümbaf.
ftbeur «H&ïfTibc ban De fóoninginne ban <£ugelanb acn De
ban ben «©cuccafle Staten en Den fóaDeban &tate/ toacebp
3^en febenDen Uugtifïi ö«ft mentot^aDeï De ge= asesiro
tfontng
Öace
JBaiefïept
becftïaert
Dat
fu
op
öet
menigbuïDig
Ban
Öcle Compagnie ban ï®aDDeï gemutiueect geficn / Die Jg"
aenöon'öen
ban
Den
boojnoemben
SSoöïep
/
om
ban
anö
fijnen friieufï aïljiec balaten te tooien/ öace Jfèajes eccfïcengebangen met getoeïD ïouö getuaeBt bebben/ tpcoan'
©cit
en DaecgemaeBt
na tot meecmaïen
gtote to'oo^Den metDaecDe €>flfk
fteestas
ciec^
/ enooBeentgeöaecgetoeec
tegen ^\a,
ftept
öem
epnbelijB
geoojïooft
öaDDe
te
magen
t'ïf
upé
Saeög- en toeöec in <£ugelanb Bomen / en Dien bolgenDc ïjcèft getcocBcn/ ban De toeïBe biet bpDeni^eetebanSat' 3,
geere
iSoöIep Öp fi,in affcljcpö genomen / met ïeet toefen ban De cbon en 25?oB 5ijnDe Doen bangen / öebben baec fo aeii* ban
teemt
<0ebevouteecDen ban De $?obintien en Den gebeden gelleït Dat men t'öaecöec appetijte Die toeDec Ijeeft moe^ ï°jv'r.
«n
ÖaeD ,/ Die fict} bcöanBenDe ban fijn gocDe ^jfitien ten
Doen ceïacecen
feggen^e^ijn
jiffcöept
fnlB^
te Doen nietmaec
tegen£
hlnqe'
Staten / nocljte
€ccellentie/
te* mi
m
aïöiee
toetoefen/ fyebbcn Ijem Doen bereeren met een De üfeeten
:n beo
<6ouDen Heten ban ttoaeïf öonDett <$u1Öcn£ / en té gen^ öaec Capitepnen / Die Ijacc ontbieïücn 't <0elD / *00$a°
teent
toesecalfa
in *t lefï ban De JiBap toeöecom na €ugeïanö Dat De Staten betaeïtöaDOen/ niet ban een/ ttoee of mcn'
Itmna
bettcocBen.
bjic/ maec ban beel jföacnDcn: 3tatmrti öenltipbm
!anö.
(Dieöaeclebenbooi'tltanD toaegDenj niet al^ 23eDe?
«3*ott
*$n Defen %m 1593. fïetf öet tot HonDen in <tBiv laec^beboojDentetcacteccn/ maec ten minfren geben
leefte
geïanD fecc ban De #efte / geïijB Den 2figent ban De
betaelt öaDDcniet/ en
Ijaec ontöouDen
,'nj^cfl Staten 40>cnecael j^aéï De Cacon Daec ban fetyeef Den 't
Oe gene
: Dat't 3l*anD
men öenlupöen
beljoo:Dc
te nemen tocc*
aï£
jelini» / acöt-en-ttointigften ^}ulp "$111101593. aenbenHfees ban ïjenlupDen / maec aen 't öecfe ^cïjotfe Regiment /
„ ce ban ^ïöeubacncbelt. ÜP ben luec / fcö?ijft öp / Datfe alle ban een mepningc toacen / en toonen fottoen/
«nop»
c
e
fomenbaectoiïöe fozceecn. Met te min 5ijn cpnDïijB
fonö
tot
„ tot Bethual-Grin
genomen
/ maec
bectceft
töeOero'm
„morgen
na
ïjet
$of
/
öoetoeï
aïDaec
nu
niet
bed
te
gefïilt met 't ceïacecen ban De biec gebangenen / en
Kon*
ken.
„ Doen i'S Dan toe te öoocen / toant bare «üBajefïeut al eonDitie Datfe töequefïe obctgeben fouDcn. 'tfflelh/ fo
„Öiefeftan becben ban öaec |f of Doet bectcecBen/ en menmeenDe/ DieïtapitcpnenbjeefenDe/ öcbbcnïjaec
„fofïciBteujcfeaïlebjeemDe ban öaecljouö/ Datfege* Die tijb met DobbelDe ateeninge geflilt. 3fre Staten
„ noeg balgen omtcent öet ^of laet fetten om te bec* Daec ban becaDbecteect 5ijnDc / öebben Daec in goeb ge*
„ beecen Die ban Eonben / of oe pïaetfen Daec De fieBte bonDen tijDelijB te toxnfïen/ mit*S Dat alle De foapitcp;
„ i$ ! om bp ö^ec te Bomen, ©oojtoaec 45oD De ï^eece nen/ niet alleen ban De iècbotfe Regimenten / maec
„ uefoeBt bit ïanD met een geoiitoelijfee ^efïe / en ooft ban alle anDece/ öaec jt>oïDatcn abfoïute afceBe}»meene niet Dat'ec min binnen en inDeboo^bocfyten ninge moefle Doen / eec 3P upt Den BelDc fcöepDen / aï^
j,uan StonDenfiecbenDanbeectienofbnftien ïjonDect fomenanbetfïnt^bjeefe öaDöe DatDeJ^uptccpe in öe
„ alle toeften. <©oB augmenteect Defeïbe fieBte noclj alle uitecfie <6acnifoenen Dappec aengaen fouDe.
5>
toeBen / en betfpjent tien mijlen in 't conDe obec al in
„s,al't HanD
: 2jf£ te b?eefen
Dat'et nocö Da 3&enfebentienben3Iugufny
De^uptecpe
23:e? 1^"'
/ te toeten : De Banen ban föifoic
/ vèbmonDupt/ ttnië
ban
becDecomtcent
fïcccBenStonDen
fal/ tectoijlen
DcfefMitcfobjoeg
„ in 't jan: begint / top moeten (jet <(3oD opgeben / Die Bp / 25aïB^ , uptgetogen jijnDe op een Conbcp / om te «£n,a*
» toeet toat on^ faïig i$- Mn aengaenDe inDicn iB een ConbopeceneenemecBcïöltefomme ban ^5elö^/ batt|JJÏe,k
„ pjibaet ^ecfoon toace / IB moet De toaecöeuD leggen / ettelnBeöupfeuDen
omDen^ectog ban23oiïlion te Ie* teeg.
>, Dat iB boo! ö2ic of biet IBaenDen mu in {f bllano foir beten/ toerDen3p omtcent IBaefïcicljt ban feben ©a^
,> öe BomcnbectcecBcn I. m De plaetfc feïjutoen Daec De nen Ruptec^ /fin een lage leggenDe betcafcljt / en ban De
»plage balt / toant iB bc floutfle in Defe fieBte niet ^paenfe een^Deeï^ geffagen / ?p bcclocen ontcent tacl>
» ben/ (|c. ^cft pefïe en fïeefte continnectDenocl) een tentig ^eecDen en tfeflig gebangen / 00B Bcegen De
toijle tijD / en toecmcetDtf fiiïhs» / Dat'ec in eene toeeBe ^paenfeeen^aBofiBaïe met omtcent ttointig Dup^
binnen HonDen ttoee-en-ttointig bonDcct vïBenfcï)en jent <6ulDen aen; <6elDe / ïjet anDec <6elD 't toeïB gefept
f!o:ben / mccfïenDceï jong BolB en fóinDecen : en bïuclj^ toeebe nocö tacötcntig Duufent gulden te toefen / toetöe
ten beïe uut<ïcngclanD / fo Dat'ec binnen IHSiDDeïbucg gefalbeect tot23?eDa/ aï^ooBin een?lupB^ fieDeBcn
alleen in een toeelt obec De ttoee ïjonDect ^ecfonen ^eecgenoemt. 3IB öebbe gefïen een.JBifflbe gefeö^e^
aenquamen/ beljalben Degene Die op anDece pïaetfen ben upt IBiDDeïbucg met De epgen öanD ban ^oöart
De bhdjt namen en bectcocBen.
j!©ilanDec / «saeecetacig ban fijn €cteïlcntie IBauci*
©Il
tiu3ban«0atTau/ ïupDenDeonDec anDece aïöu^: Wen*
faan
<3n Den negcntienöen ^uïy alfa De lydft ban 't <©ac „gaenDe ö^t ongeluft onfe Öuptecen obec-gcBomen /
nifoen ban Mm$ op eenen Cocljt op Supt uptge^ » öaDDe 3ijn €xce\ientie gcïijBe tnDinge ban geïpe Da»
•oen
trocBentoa^/ en Dat op ©jienDen HanD / fo Rebben „teontfangen:
j&aee
DeBucgeL-pe ïjaec mcefïcc£banöetcefterenbe<©acm;
foen
gemacBt / en De fcïb etec ^taD upt Doen gaen /en
fben
>j 5lft en ttoijffeïe niet Simultates & inimkitias aliquos
btcicer^
ex invidia conflatas quodammodo caufam e£i
noftrorum
»
Öaec feïben b*u gemaccut.
ben.
Mei QC'
meht
napen&e
Sepac»
tküliete

I 3BSug#
I terpe
I toonöet
d>
I|a®nD^
I <Batni«
I foen
I binnen
| ©5iötnh».

^et <8acnifoen in Öb'nbccB mutineecDe meDc / en
namcn$accn Obccfren Ögnebeït en i|opïupDeu ge*
bangeri./ en Bofen upt elB ©aenDeï D?ie f ecfonen/
ontfingcu /
Die De Uitenten 'en De^ 25ifTtöop^ (Collen
en Depïöen Daec af Heemngen upt onDecöen^>olDa;
ten. ^efe fyatt öegecmge DuetDen ettelijke Jföaen*
Den lang / tot Dat <Ö?aef f acmen ban Den 23ecge met
De i>oïDaten Daec in leggenDe öanDeïDe / en Die ten
bollen betaelDe / en Dat fp Daec upt togen / en öaD»
Den beDongen pafpoo?te en affcïjcpD / Die men tjen
tnofl geben / en toge,n eïl^ öuunen toeg/ b^efenDe

» fort 'una nottra. Sedpotiore vereor tribuendam garruh i(li
Dat is ,
„ gaihf quigaïlina in morera inler gallinat croeïtat.

,,^at De tójaeft en ©pantfcöap / tuffc&en eenige
„ban De onfe/ uptnijDontflaen/ speenigfin^ oojfaBe
„ban on^ ongeluB: l^aeciBmeene Datöet boóma,>meïijB beöoo?t getoetentetoecDen Die fnapacötigcri
„ l^aenjDie geïijB een l^enne onDec De jennen bp u lup*
„Denfecaept/ toant infyebbe opinie/ DatöpSijn^a*
„ fejie te bupten gegaen tè / en een ï©ifïeïaec of $ioop3) man

i^i
7*4

Het dartigftc Boek.

©panb af te nemen aïïej? toat bp Daec habbe / of
eemgb anbec erploict tee ïjanb té nemen / aï£ ten
meefïe becfeftecinge en bienfï ban 't ItanD foube
mogen bienen.
^\t\\ boïgenöe 3fjn na ©jicfïaub
gefonb
be gnicn
ifeece ban
tienlt*c0eber^
fanDfe en
<Compa
/ Den3loccc£
OTolonemet
l 23artbo
J©aU
fbnc met tien ^cljotfe ©aenDcfó > en 43wef ©Iji*
üp^ ban ^affau met acïjt ©anen ïïuptft^ / bo»
ben Die mee ©anen Öuuterg Die ban fijn ISegi^
ment alDaec toaren.
©oojt^ ïjfeft men Den ttiDOnordening en quaed beleyc,
öec ©eec Die met bier ©anen ^olDatcn tot Eut*
Brengter dikvvils veel in fwarigheyt.
PÖen / en ttoee Comette IdaerDeii en anbere ©aen
Deï£ fo ïïnpteicn alp .^oïDateu Die in 't fclbe <6jaef'
J©ii fyebben ftiec booj bccbaeït Dat ©ecbugo met fdjap tot befcttmge Dec 5>teben en pïaetfen gefonbe
n
een Ijoap ©aïftg onbee <02acningen ïaeft / §ct oo* toecben / ïatcn toeten Dat bp altiim fijn <#cnaDe
ge bebbenbe op <Ö2abe IBilïem ban BafTau hjat bu ^jaef Biïïem ban «tëafTau De felbe ban Doen moeïjre
boo:uemen foube/ baereutufTcben ïjaDDe 03?aef Wil Oebben / en Dat Die De pïaetfen / f\et vCacuifoen of
aent»
banöe ïem ban .fèaffau 0002 De föuutecpe ïifteïijft Coebec* een gcDeeïte ban Dien mocljte ontberen
/ Dac tjp Die
met
een
goet
mebc
Dccï
fouDe
piobianbê
mogen
Doen
boojficn
ontbieb
en
en
en
gebuipc
ficn : en
jT"'
<©o?Ioge
i
fatiö.
<n©?lef>ue
gefpp
/ 't toclcft Die bah doeningen becfïacnbe / fifecben De föaDen ban ^»tote ooch aen Den ÖiDDcc
toauen baec in fcer fonbjeben / en op ©ecbugo feer ©ecc / Dat bp aïbieu Den ^eece <D2abc IBiUem ban
gefïoojt / aïfo ïju bem beroemt baobe Dat bp fulfts? .^afTau ïjem ontboot tot affiflmtic 7 l;n op 't
met alle macljt beletten fonDc : macc bn ereufeeebe benj? bpïjem trecïicu fouDe. <6?abe JDÏilem De f«*#
bob:;
fïclt op De ftlepne maclit ban boïfte / Die bp bab* fcl^ebc ttoee ilegimeutcu bp bem gchregen bebbenbè/
borgïjt b*Kc noeïj bp ttoaelf ©2iefe ©acnbfïp entcefet
De / en b'ontoilïi
gbcm bec
bmt / Deniet
fobje
betaïinge
Die b" onber
baec.^olbaten
ftonbe Dom
te Hen een-cn-ttointigilc ^aguflu? ban 5)tool / bu ftcïj
min bp bcrfcftcct baec Dat ö» foöanigc ïjuïpe toa£ bcöbenDe D21C ïjalbe Cartoubjcn / en logeert Dr«S
&cn ttocc-cn-ttomngfic ïaet
bCL-toacötenöe Dat bp lyct fiacfï atïcs repareren fou- Hbont^ tot (ömmen.
l)P
<©wméö
ergc
op
enfetyn
: Dan aïfo Daec op lag
De. 2flen b'anbcr 5ijöe <02abc JDiHcm ban i&affau
eeucn
baöbe geerne gefru öat De £>taten
fjoljan
nenfrïa
cr
met
<6cnfcael ïjaren
tnenentig .f©an / fïoc=
3Leger in ©ucflano gcb?acï)t babbcn / m Dat men gen tulu? af / feggcubc Dr pïactïe te beujarcu booi
aï£ noeïj doeningen belegeren foube / toant De gronb / Den ïioning. <£>zaef Ü3jlïcm Doet De aenfcfjanfmgc ^?ab
öaa- men De <ètab aentafïcu foube / boog / [jart en Doen en De^ mo/gen^ 'ttoefelynt pïantm / en biec-SfrS
janDig toaé / al toaecmen een gefont ïegee tot in en ttomtig flemen Daec cp gebacn sijnbcgeben'top bcpiact
^obembec öonben ftonöe/ en De ïaetljepb begg|acc£ geuaDc en ougenaDe / fp toecben in betoaringe ge- fr« ö«
fonDe ïjet ontfet in aïïe manieten Ijinöeclijft 31J11 / bouöen / en fïraït^ Daec aen jlfh fu op ©eenbjug? %*£
en b'aenftomfïe
©panb£ / beuc Dien De Jtëocaf ge gecueftt / bie 't^efc^m gefien gebbenbe teeeften «ent
fen onbjupftbacc De£
toecben/ inbeele
maniecen beletten. bacc af fonöcc getocee na <0Iben3ceI toe. me ban «oebec
5^ocï) De ©nefen felbe toaten in Defen niet eeng/ <£mueï
>em/ ^aïem/ en op^tcentoijïtó^ap^ becla- ben fn'
toant be pactpfeïjap toaS albaec nocb groot / en
ten
be
n / en ftomt
beeïope
n banJBiïïcm
felbe. *
Sttr
$*en pïaetfe
16 ^uguflp
öe geene / Die ïjet met öoo?ba b^Iöen / fnfrineecben
toacf
boo? J&eb mt
Datfe Daec bene alle be t$02ïogen op bacc $c1obin= be : in bec narïjt beeft <£2abe Jöilïem be bequaem^ öabbftie treeften fouben / en fonöe aïfo ©jiefïanb ban fïe geicgcntïjeilt be^ bup^ toilïen befidjtigen / heb* 3"^
©jijnbcn en ©panben bcDo?ben too:Den : ten ïeflcn benbe bp bem ^oof? iKatbeu^ fijnen Sngenieuc/lMfe
toeröe befToten Dattcc ttoee €DcUniiDcn na ben $aen too:t bc felbe f^ooft IBattbeu* op be ftant banK"
fle foube reufen om in De BcrgaDecinge Dec Sta- be <©2afte beur fïjn bo^f! gefeïjoren / bat bp ^raïié »«uc
ten <6enecael / fórt €rcelïentie / en 0aDcnban^ta- boob Weef. ^en 28 «ugnflp öebben fp 'tijn»? faiv
SS^
te bare piapofitien te Doen en ccfoïntic te becfoeften. bec een fcl)cnt te bectoaebten obecgegeben / tcocftni fröSJE
<©on Wfo\\ en toift niet of Den €ccbc£ / Die in af met bijftig .j|©au fonDec getocee / en fo beeï 23a- ©aue
©^anïtnjit booz Den ttjb ban Dzic jjtëacnörn / ge? gagie aï^ f?i blagen ftonben.
u,Vn*
ïijeft berïiaeït té / befToten toa^ / fouöe geconti?
ÏBem befet tjebbenbe / troeft <02aef JDiïïem na !",n6»
nneert toeröeu Dan niet / en bat men obec fulU£ on^ ©mrehoten / en ban baec na ^ïoebtecen / aïtüaec^SL
feftct toaé of De ©nanö fijne flcrttten en ütrjgötioïft xt <öefcïjut geplant beObenbe / Ijcüben be ^elegec^lÏT
ban bacc ticchm en öicc in TEanb ballen macï^ be / fïeeft omtcent bijftig iDan / baec op gegeben/iS
?11
te / aï^ ooïi Dat Dr£ ©nanb^ marftt nocö fïeceft en togen met getoeec en 25agagie upt.
*ioc&»
bp Den anberen toa^ / fonöcr bat men fijn beffein
^aec bet
na toogïj
fïjn <0cnabc na be25onctange/tetentoifï / of ï)p in ©ounncïrcbjeert een inbaï meen^ t njclctt
booiuaemfï
toa^ / baecom befen toeïjt
be te boen / of toat !jn anbee^ booinemen foube booigenomen toecbe / toant bien toeï befebanfi beb;
toilöe. ^atmen ooft aDbertentie IjaDDe bat Ijp ban !bmüc f fo toaren Die ban ejoeningen benomen
meeninge toaö bcpöe bc &tcbm ban 3&oe?bojgï) alïe be ^affagicn / Daer Denc fp
«?jaef
Sïh2K? ^f Ö""»01 te tafïc" : ro toecbe niet goeb ofte gefpnfl toerben.
bieï gcoote becabingc wum
monïen /bat men met Ijet gcfjeeïc 3tegec bit toaec en op toat pïactfttiec
men het$on fouDe mo«oS3
3faec booMJiocnnigni treeften fouöc / maec Dat gen leggen'/ epnbeïijcft too2be goeb gebonöen Datb*«nt
men fijn (©enape <02abe TOlcm ban kaffan een j men 't felbe foube leggen een mijl toeeg£ boten 9"£0*
gocöen (joop ©aet.©alra| en 0mitecen foube toe, ©ïacb-toeDDe in een tooefï b?eeD%ocal "op em&
1 al&acc totbcnautoiugc m bïocftecin;| Eanb-bcubeltjen / öacr bc ïanbfïcate btoec^ obee tan?i
ge ban doeningen en innemmge ban cenige 5P02
ging /fobanigen
fonber batgeïegentïjcpb
op een U&rjl
onbec Den
of büua*a
ten / bic men ban nobe foube fjebbcn / te pjö boücn
toagtoeegb^
/ en toleDe
ccbcrcn / en bat men De rcjïc ban 't Heger en boïft 7 £>eptemb2ijS Ijet gcabcn begonnen om een fïerftte
op De f conticccn ban bc p^obinticn f Daer men te maliën
b'nf te
23ol-toecften
Die in b«
ftomen
meénbe bic meef! ban noDe te fuïlen toefen / om ras fonbenban
ïeggen / en/ baecom
een Mo
ton* (foi.jj;
op De3 ©iuuöö boo2;iemcn rn acnfTagen te ïftteu bc ®ml)t en bie toeï birp : boetoel befeïbe <&tacliï
rn tegen te fcaen / re beebeeïen en tegen Den ïcn^ boou2 cecfï tot tcgentoeec niet topbec en toecbe ge?
maeftt ban ttoaelf boeten / en baec na met geten tijb foo 't bm ftonöe 'ttefeljicbcu ^et ïcger boo2
maft topbec en topDfc maftenbe / boïgenbe bet
©locnmgcn te béngen / De &taD en anDere ftlepnc
&ccbcn en pïaetfen berobecen / en bcrboïgcnë 't ge< boomemen / 't toelft toa^ bat men t^ct beeï
tuben
iKfle qiiartice ban ©2ieflanD te beb2oen / en Den fïeefter maften foube ban bet getoeefl toa^
bp
man beeft taflïm toefen / boetocï fijn $2mce bat
bafïeïijft ontftcnt. gift bope Dat bit ong eene toaet;
fenoutoinae faï toefen ban meccDec ongebaï. ®t öitJlHeefïec^ ïepDen De fcïjuïb ban Dcfe fcljaDe bafï op
malftanDeccn / en 't fetjeen Dattcc grote ono2öcnin;
ge onber benïieöcn getoeeft toa£ / mitgbien Datfc fo
onboojfïens aengetafï bjerben / en Daec op niet beer
Doet toaten / en ïjet ging ïjiec na 't f&eeft-tooojb :
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tijben banlBfllem J&?incc ban «©rangien/ atë 3!on dentie die ik onder haer hebbé , is daer oogenfchijnlik
fecc 3£icR £>onop baec ooeft ren -ffo?t gemacut öaö cene revolte voorhanden: ten tegendeel^ indienden
be : maec tecmijlmen ïjiec mebe befigb $ / nrijgljt Vyand niet gedut wort , yrefe ik feer , dattet mijn Heefijn <*&enabe abbettentïe ,' bat <&$aef Cfetman en ren de Staten daer na wel bet rouwen ifal, maertelate.
<J3jaef f ccbecin ban Den 25ergb fijnen 25joebeCj met Gy (uit uyt de bygevoegde Copie fien > wat mijn Heebrei Boet- en IDeeröe-bcïuöenilijn gepaffëect bfaren ren van den Rade van State my ontbieden. En alfo den
met ttoee Ijecïe en tmee ïjaltoe vCattoutoen en een uytterften nood een fulk.ja groter fecours vereyfcht>en
bcïbfiucu / en batfp nptbe d&arnifoenen ban <0?oï dat ik wete en achte u wen perfoon fo fuffifant,dat 1 k'er
25?ebeboo?be / ©IbeRjeeï en anbere 43amifoenen noch myganichelik op vertrouwe, indien ik fogeluckigh,
Dupfent JBSan baec toe geïteïjt Dabben / boel) bat ben van by uwen perfoon te wefen,en dat het Land ge<®?aef ï?cnnan ban ben 25ergïj / bie nu <©outirr;; dient falfijn, en gy deelachtigh indeeere vaneene fa
neüc ban «Öelberlanö aen be£ ïtoningïjjS 3ijbe gc= fchoone occafie,fo bidde ik u ootmoedelijk dattet u bemogelijcken fpoetfelfsin perfoon te komacht mag / mebctom na fijn <6oubei*nemcnt ge lieve menin allen
van Uytrecht , de twee ComRegiment
het
met
ftcectmag. 4&?aef Willem bat betfïaen ïjebüenbe/
pagnie Ruyters,en de Compagnie van Morgam,en an^
fent
tetfïont
tfefn'gb
Jl&an
na
<©otmaecfum
tot
tot diergelijken eynde gefchikt fullen wefen 3
deredie
becfrerhinge ban fjet «©atnifoen aïbaec / baec in al*
nemende
den kortften wegh op Steenwijk,alwaer ik by
fan Capitepn giaque^ IBeuce en ï©acmeïoo<S üup
tenant met baec ©enocfé / en be Ijafre ©aue ban den Gouverneur alle ordre en addreffen fal laten , inge25aïen£ tënptec£ lagen : befe tfefïigb |Ban mecben valle dat ik u hier niet verwachten fal:ik bidde u anderban De «©ebeputeeröe Uan <©üer-|3fTrt een barrfj op mael u te haeften &c. Datum Meppel den 4, Septemb.
1593. Op de kant ftondnoch onder aldus. Ik hebbe
getjouben / om baec een geljeeï ©enbeï in te fen- aen
deRaed van State en oock aen mijn Heeren van
ben : en bene bit btlep / toa£ be ^tab be£ anöeren
baegg fo gefloten / batfe baec niet honben in üo Gelderland gefchreven datfe u vertrek niet quaed vinden ,want de nood vereyfehet allen fpoet.
men.
3£aec
meet
een
23n'ef
ban
©etbuga
in
cij
fee geinteccipieert / baec upt men becfïont bat ©et;
bngo <6?abe jpcebetich te gemoet gefonben Ijaöbe / <^efóibbec Jpcancop^Beec bit fcïjjrjben ontfangeii
om befe 23eïegeringe üco? eer ft te boen / mant ÖP jfjebbmbe ban <6jaue njiïïcm ban ^aflau/ïjeeft fïcrj tec*
gerect gemaeeht / om ficïj bp <!5?abe i©ilïem ban
(Dotmaerfum mofï|jebben om ben pa£ en ^jobian- front
be te betomen. 3&en tmaeïf ben ^eptem&ec na bat- kaffan te Ocgebcn / fjebbenbe eecfïaèn ben ïïabeban
<^tate en aen be i^eere ban #lben-bacnebeït Hibbocaet
ter
250
fetjenten
op
gebaeu
maren
ban
'ö
mo?gcn<£
ban
If oiïanb fijn bectcefe geabbecteect/ ban fïjnbe airebe
tot ben noen toe / ben muuc gcnocgïj geopent 5rj1.be /
toerbe bet obec gegeben met atcoojt / batfe fouben \°P ben toeïjt/ beeft (jp pee pofie ban ben föabe ban *éta
uptrrctitm fonbec ©enbel^ en getoeec / en mofïen te ontfangen befen naboïgenbe25jief:
5toeccen in fe^ ftëaenben niet te bienen in ©jiefïanb /
maec <0?acf jpcebecift fjieït ben Capitepn met tbjee MYn Heere, wy hebten uwen Brief van den 3 de- g^im^
fes ontfangen , en uyt de felve verftaen , dat gy u teat? öen
ïuptenantjs en fe^ <&fficict$ gebangen / om te
op weg begeven hebt na mijnHeere Graef Willem van öabe
ftantfoenccen
ban 't maten
Regiment
ban J@on£ Iaeenigc
Mout gebangenen
I bie gebangen
al£ Naflau , met tien Compagnien Voet-volck en twee ^?afc
fp <6eectcupbenbecg meenben te feconceten 45?aef Vaen Ruyterije. Waer op gecommuniceert hebbende am öert
JDttiem bat betfiaen hebbenbe / tjeeft Ijn be nieu met mijn Heeren de Staten Generael , en bevindende iStböec
toe befhnge op be ^outtange / bie nu al in teöe dat daer door het Quartier van 'cGraeffchap vanZut-^ccc*
Ipe befenfie toa^ / befet met feé ©enbelen ^olöa phen feer ontbloot is van Garnifoen > niet fonder perijten • baec obec hopman <6atit be tjonge eom* kel van de plaetien van dien, hebben goed gevonden en
manbeeebe / en i$ met fijn Eegec obec rjet .fflgocaé / fchrijven tegen woordelijk aen die van Gelderland daer
van 'tRegi
ïangé tCC 9flpel/ ÖO^min&ei toebec Obec Coebecbesi Iin Garnifoen te leggende 7 Compagnien
ninumarcheren,e
met
altans
die
Uytrecht,
mentvan
bat
tjQP^nbe
/
3&aïen
te
ficl)
getogen/ en Hegect
het
na
begeven
mogen
e
VyandVichfoud
de
dat
gevalle
te
#a£
ben
aen
hupten
tjp e?aef jpcebecich foube
de
met
datehjek
gy
,dat
Zutphen
van
^cljoonecbeeii / en ©ecbngo ban ijem becfebepben \voorfz.. Quartier
QuarÖOUbcn: maec fjp bont Öet JBoca^ fo bjoge bat ivooriz.Forcen fult terugge keren na het voorfz.
jet quaJP te boen mag / fonbec fïacj) te moeten |rier> gelijk wy tegen woordehjek fchrijven aen Grave
febecen/ 'ttbeÏBÖp ongetaben bont/ en be Staten Willemvoorfz.Hiermede&c.HagedenicSept.i593.
«Öenecael rjem OOB bobben bp Ïjate23?ieben getoaet- \Leger ftont noch op de kant aldus:Indien de Vyandfich
mogen Meefter maken van de Stad Otmaerfum
fcrjOUt bat fmlpm baec bOO? foube macïjten/ en niét foudc
verftaen
wy geenfins dat gy met de voorfz. Troupen de
m be toaegfcïjael fïeïlen* t^iecom tceht bp ban ©a
Moraffchen
pafleert, al waert dat de voorfz. Heere
len na ïDcilecbjoertx en boo?t£ na öupnen / baec
G rave u dat belaftede , maer indachtig te wefen dat gy

tfefïigïj Haan tn <©acnifoen lagen / bie 't 43efcbut
» om in ge™Ie van nood
genen hebbenoe / aftcocfeen / met gocb en getoeec : aen de! e fyde dcr felver ^ ren
na het Quartier van
te lichter te mogen wederkee
ben beectïenben ïegett ïjp flCÏJ te Meppen om op Zutphen
met
de
voorfz.
Forcen.
aOe gcïegentljept te letten en paffen / en foem oan
©ecbngo gefebepben te Ijouben. ©an baec fcïjpjft 1M$ be bibber ©eec befen 25?ief ontfingb / mag ïjn
rjp aen! ben tötbbec jpcaneopg ©eec befen nabolgenbe
niet tocï te bjeben / toant bp alcebe be |©ocaftên gepaffeert toaé / en niet caetfacm bont mebetom te ïteecen /
bemijieljp fijn<t&enabe (6jabeï©inem ban kaffan al^
MOnfeur Veere. Den Vyand heeft den z de fes eebe ban fijn nonifïe bembbecteert ïjobbe / foo beeft
Ootroaerfum ingekregen op geheel harde conditie, 11a dattet ecnige hondert Canonfchoten uytge , ïjp fijn repfe gecontinueect / feb?ijbenbe aen be booj^

ftaen hadde, en is den derden dito gemarcheert den
wegh na Lingen en de BourtangejZijnde de eenige paffe» fagie van Groeningen , alwaer ik fes Compangien be,öca febanft hebbe gelaten. Maer alfo fy niet meer rtan 8 daVt gen tijds hebben gehad , vrecfeikfeer, dat indien die
vrome luyden niet haeft gefecoureert werden , fy overweldi^ht fullen worden : het isganfch feker dat indien
die plaetfe gehanthaefi mach werden , dat niet alleen
't voornemen des Vyands t'eenemacl gebroken fuude
wefen voor defen Winter ; maer ook vermits die alteratie van die van Groeningen , en de goede corrdpon-

' nocmbe l£eete ban aibenbarnebeït befe nabolgenbe

Mifftoe :

ERentfefte, Hoog-geleerde, wijfe voorfienige Hee- ^^^
re , en goede Vriend , by mijn lefte Schrijvens , uyt ba„ oen
Swol ge^'ireérr, heb ik U L. verftendigt mijnen met de ifJiöörc
by hebbende Krijghsvolck vertreck , tot afliftentie van fta^'
. t'Heere G raef W illem vanNaflau:gifteren heb ik ont- g,^
fangen een Miffive van de Heeren Rade van Srate van aen be
rgi- BfüclJJeni5defes, daer van Copie hier by is gaende>d'Obyde|9ee"
;/elke ik vcrilae , dat de (el ve fulks niet aggröer«n , uyt ucnBat/
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Het dartigfte Boek.
«TOrginale u 1. tocgefchikt fal defclve vernomen heb- fo bebbeit fp ben betben fïojlll niet liomicn Jtocbctffactt/
benhoeernftelijkik daertoe befocht ben geweeft , en en na bat men een lange toijïcljaub aen Ijanbgcbocrj
uyt copie van de voorfc. Rade acn de voornoemde ten habbe / 5tjn bc ©panben baer in geraer ht / en IjcbGrave in date den 1 1 defes , de goede toeforge en ver- ben fp alle bie baer binnen toaren omgeb?acï)t/ fonöet
trooftinge,vanuyt deZucphenfe quartieren gefecou- pemant in 't Icbcn te laten / fp toaren toacröuj ge toecfl/
reerc te lullen worden , en alfo defe tegenwoordige ge- fo be ©panben felbefepben / een beter falie re brrbcbi*
flelteniflè geen u ytftel konde lyden , heb ik my met de gen f bit Ijct ïebcn fo tocl Ijtbbm toeten te toedicfen : befc
x Engelfe CompagnienRuy ters,i te voet en die van de inncmingegefcljieöeopbcn 17 September.
©an baer tcochen ©erbngo metdBïabe jrteberil* na
Hopluyden Villeers,Koen vanSteenwijk, en Hans van
^ïocljteren/
bit fjetnocï) tegen geljouben ïjabben tot
Galen op den weg begeven,doch deHeeren Staten mijnen vertrek geadverteert, in goeder hopeningedatle tjaer acnhomfre : ben Capitepn tünbjie^ Pebjofa / bie
't felve in beft fouden verftaen , als ftreckende tot boo?ljenen getrocfien toajJ / toifïenbe bc 45:aël)ttn btdien ft der Landen. En nadien mijn te rugge trecken fïcl)tigen/cn bt pïnetfe baer men 't<6efdjut planten fou^
een groot nadenken foude geven > dewijle ik airede de bc/ toert met een .fQu^Qnct boozfijn Ipoft gefcljoten
moraffen ben gepafleert, en den Vyand (hebbende en bleef boob/ en Capitepn Comclio 05afparmo qnam
fich verfamek) op den weghis, om de Schans Sloch- in fijne plaetfe / be Eiiptenant ban Capiteun "Jan
teren te beleggen , io trecke ik voortaen , met ver- te3bi^Iag in ^>locï)tcrcn met bijftig Man : ban fienbe
trouwen, de Heeren Staten Tullen regard nemen op l)ct 43efc[)Ht geplant / beeft h,ct obergegeben / nnt tree»
mijnen willigen dienft , en goede intentie, 't felve
voor aengenaem hebbende, en geexcufeert houden ,
vrundelijk begerende U L. believen daeraen de goede
hand te houden,en defen tot geenen anderen einde dienende, bidde ik God almachtig.
Erentfeften, H oog-gel eerde, Wijfe , voorfienige
Heere en goeden Vrund, UL. te behouden in goede
gefondheyd: Datum Wolfgaden ioSeptember 1 593.
Stilo Antiquo.
Onderftont

©trim

€>i&t1
't totlhc
tecthen
na
tetcn /
go en
£!odb»

©erbif
cnojt ir
fo bp ac
ntmrit.
nccim (

ncnbe
fonber
getocer
/ macrl)Péen^facc
bleef gcbaugenJ:
mbe
^olbaten
mofïen
bcr5toeeren
langni©^lanbniettebicncn.
5^aer na i^ ©crbiigo na SBinfdjotcn getroeften en
beeft l)ct ©o?p ingenomen, ^ioijan B5oöa .èargiaut
ban Capitepii 35of)anComut lag baer in be sterfte met leH9bo1nte>n I
bertig Jiföan b\c ficl) te toecre flclbc / bod) mof! (jet ten
leflcn obergeben / ïjebbenbe bem feer b^omeïijFi anber*
halben bag bertocert/ en togen fonber getocer baer tipt.
5©e ^>crgiant jiBoba toerb aewgehoufcen/ gehjli ©erbn- üpo;
go bafl in 't innemen ban berfcbepöcn plaetfeti bc 33e*
Van V. S. feer gcaffeórioneerde om U dienft
belljcbberen / op Dcfcn totijti bcbel bc ^oïbatcn mofïen
te doen.
fe$ Jlöacnben berfeheren niet te bicnen . .iiöoba om bat
't toelh
En was ondertekent)
DfrDu
bp
bem
fo
b^omelijh
gebjagen
Ijabbe/
l)eeft
Ijem
©erbn
F. Veere.
go felfë gep?efcn en op b?pe ©octen gcfïelt.
©erbngo berboïgbe fijnen tocg na ïDcbbc baer 42>ij$
Co?ne!if3.
ïuptcnant ban Capitenn^acobbcBjic^ 3a ftouil
d'Opfchrift was.
met een oecl ^olbaten ban berfebepben ©aenbcï^ in
Heere Johan d'Óldenbarne- commanbeerbe / fp toaren tocl boojfien ban föryggmijn van
Heere,
mijn en
mijn Heeren de Staten
Advocaet
veldAen, Raed
ammonitieen$2obianbe en gcrefolbecrtbentebertoe? men
van Holland.
ren/ op be fommatie ban ©erbugo om ficl) op te gc< mcnöfc
<©jabe 5pceör eteft / (©tmaetfum berobcrtbcbbcnbc ben/ gabcn fp boo? anttooo^be/ bat fp baer toiïben
i£ bateïijK boo?t getroeften / nemenbe be $aflagie obe e befebermen tot'crboob toe/ geïi)ltfpoo[icerfïrebeli>
't Mma$ ban £>cboonerbceH na ï^arbenberg / betoek her toijfc beben : en tertoijïen men befig toa^ombe
aen te boen nomen / f)eeft men met'cr bacft
'üc bidjt bn £ocbcrbcn ï$ / ïatenbc bie ban be $5om ^IrtiUerpe
tange / npt b?efe bat bP befelbe met fottbe nonnen paffe^ be (Srencbeen gemaeftt / niet fonber cenigc (cljd!bc té toert).
ten / betoijle bp berflont bat <©?abe J©illem ban ,$af* ontfangen bufonberbe Italianen/ brtoclhe met meer> B'no*
fait bic befdjaiift babbe / 't tocla feer toel nuam / ber pber ban be anbere Batien / boo^ beft ttjb / bc bare
toantfe baer booj tijb fyabbcn ïja&r meerber te fierhen / tot aen be jachten gebjaebt ïjebben. Srjnbc bc ^r=
foïjp anberfinp befelbe toelfoube t\cbben bonnen bcr* tiïlcrpe geftomen en be plaetfe beginnen te befebieten /
Öan
oberen/ fo bp baec tecfïont boo? gekomen baboe/ ïm perfifleerbcn bic ban binnen in baer niet te toillen ober
liet fijn «Befcïjut bat bP mebe upt23?abanbgcb2acbt geben/fcljietenbe baer lEtiggnccticrjj öagen nacbr fon^
ïjabbctot <@tmaecfiim / en treeften belang^ be ©?em beropljouöen/ be 23atterpe i$ gecontimteert niet byf
tbe/ boegt fidj ben fefïienbcn bp IDcrbugo/ bïe om- Stucnen en bebben tocg gefeboten ttoee Coien^ bic be
trent d&joeningen lag met een tamclp getal ban 05o|bijne flanqueerben / baer boo: bic ban binnen be©oïca / To batfe tTamen geboegt 3|jnbe fïern toaren gonben eenige flaumocbigbepb te tonen : en alfo bic ban
5000 te ©oet en 1400 ^aetbcn met ben anberen ge* bupten baer toobben of fp fïöimen )m\bc\\ 1 niet tegen (ploften bebbenbe tefolberen om te belegeren be pïaet- fraenbe I baer maer een feïepii gat m bc mnur toa?" ge^
fen' bie doeningen benauben/ en i$ baer ober na feboten / fo fiaften eenige ban bic ban binnen baer
©etbui lïutoerbee-sijï getogen/ een tfojt gelegen omtrent een boeben op / en flocgen op ben fêlrom tegen ben Danfc
Ifëni ban doeningen / en fonb ben Capitepn %nb}ie$ ban bare 23ebeïbebber£ / baer op bielcn bc Italianen
au en
betëebjafa fijn Huptenant kolonel met bier Compa? fonber lafï aen (betoelfte bemeeflefcbvibegclebenïx';
rif» 6o* gnien ban fijn ©oïuen eenige ban Italianen en ttoce benbe/ febeenenbeboob ban bare mcbegefeÏÏcn tcUul
men
boo?
©cït-fïncuen na bet #ojt ban bloter, &ie ban %& len to^eaen) en Rebben ben f!o?m bcgoiifl / en boo^ bc
SButoer» mcrber-^ijl baer herman <@pbof/ Stuptcnant ban Ca- qnabe o^e/ en batfp binnen onrené toaren 5ijn De
l>
«r-5Öt/
pitepn 0oo?ba / met bertig jflföan in lagen / fïeïben baer ©panben baer binnen geraeftt / fïaciibe al uoob bic
'ctoelft
tottegentoeec/ fo bat Ijet ban nobetoa£ Ijtt&tfcfynt baer toaren / nptgenomen een S3n^fcg;eter en ttorr of
rntnbrc baer boo* te brengen/ en na Ijct affeïjieten ban be 23o?fc b?ie ©?ontoen. 5&e Ëup?mantban3acob4to?neIifr.
Danb (n toceeingen / fienbc bat baer mebe toepnig nptgeriebt be&neg/ bem tot ben lefïcn bertoerenbe / toert mebe
samen toaö beeft bp be ©jacgten boen beficljtigen/ en batelijü
boo^eften. ©erbngo boetoel bic fahc tocl gcïnfttUm/
berifpte
be onboojficbtigïjcpb ban bc ^talianeri in bb
ig beii Wfetèi pegiia toe getreben met een tlij£-bog en
fen
/
fonber
o&?e en ïafi gcb}upht / sijiiöc be ^olbateii
(Foln) ïjoutocel / om bc <0?acl)t te floppen / en merbenbc ban
fcljnlbig
bebcbeïen
baerber <0berfïciijS geboojfacm te
meer anöcrcn g^boïgt/ beben 't fcïbc/ met Ijop/ f!rop en 3ijn/cn niet felfè toetten
te nemen öaec fó grote pcriehs
anber£
"cïjietenbe
bc len in gelegen toaren/ toant fo bie ban binnen baer fo
fteten^ banöe^aeljtciibuïïeube/
be ©albïtiggc Hat bie fnebcr
bielcnmebe
/ en nabaer
op IcbcLbcn fn ben fïómi / bie Hie ban binnen tmeemael fcïocH geljonben babben al^ 111 't beginfeï / en batfe bar»
affloegcn / en rjaer blocïtcïijn bertoeerben en befeïjerm- bebelöebber^ bobben geboo^faem gctoecfl/bet toaré ben
m te
bml tot bat fp Ijaren Commanbeur / bie5aetmeefï ©panb onmogeïijlt getoeefi met bien fTomi bare<Djocf
animeerbe tot trjeberflanb / boob fagen neberballen / nomen.
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«DnbertufTcïjen ©erbugo berfïacn ïjebbenbe Dat
<0?acf ÏBidem
battj&afTauïarï)
tot
Meppen!
om bat ïjp
op aïïe£ te beter met
foubefn'nlteger
mogen acïjt
<0?aef iBiïïem binnen (Coïbett in Jpretoolö toa^/ en
bat
öp fijnen 3Legee aïbaer gefïagen ï^abbe/ refoïbeert
nemen toat <Ö?aef
en Berbugo
fouDefobreï
mogente \)cm aïbaer te gacn befoefterï en oberbaiïen / ofte befien
boo?nemen/
en baer'$reberift
in na fijn
geïegentïjcpt
of ÖP D*m tot een fTacö uptïocften foube ftonnen / toant
üoo?fïen
al£ ïjp foube
mogen / (jp toa£
feer *beb?ce(ï bat ÏW toifï toeï bat Ï)P een fïetftcr 3teger ïjabbe ban <©?aef
fv
be&cïjanfcn
opbe25oürtange/
ofBeïling-tooube/
Dienccïj bepbefeer3toaft maren /fouben aentafïen/ baer ÏBilïem en beel mea* töuptertje / baer mebe bp fiem
meer aengeïegen toaö ban aen eenige ban be anbere /
Öoopte JBiiïem
bobm tcïeggen/ten'minfïen
in bebïucïjttefïaen.
bie fp aentafïen / bebe betel Öattncn bie foube fïerftcn 1 «6?atie
toa^ baer ban berabuceteert
/ berïjaïben
geltjft gebaen toerbe / ïjebbenbe baer toe ttjt en gcïegent= ïjp / om 't gefteele 3Üant niet in pecijfteï te fieïïen / toa^
ï)ept bic fp met berfupmben / mant 23eïïing moubc ban mceningè ïjet Slegcr op een anber berfefterbe pïaetfe
toa£ aen be JBater 3üöc notïj heel 3toaft / mit£ batmen tebjengen/ en aïbaer ben bpaut met min pernfteïg te
aen be 3tant3pbegeuoedj te Defïigen ïjabbc/ en buuten£ bertoadjten/ en Die ooft beguaem foube toefen om ben
Dijft£ quaïijft <6?acïjtcn ftonbe maften/ bu^ïacïj bêfeïtie 3&iw\t te fteeren : maer aïfo ernige oBcbcputecrbcn upt
jnbe geïjeeï graefjteloog en ooft fonber fïaftctfeï / fo bat? ©?ieflaut aïbaer bp ïjem geftomen toaren / met ïafï om
men met magen en peerben baer ftonbe inbaten / en aeii te fcggeu bat bp ben buant aïber foube bcrtoatïjtcn /
toaren be Capitepn^ en^oïbaten baer in ïeggcnbe/ fepbe ïjp baer toet toe gcfint te^ijn/ ban bat ïjp ombe
bic booen 200 man niet fïerft toaren / aï toat ftïepm fefterïjept toiï/betotjïe ©jiefïant^ befenermingesijn oog^
moebig. hopman Co?put toa£ mebe baer binnen / mcrït toa£/gcrabcn bont na Bi?üliet fjrt Steger te geïei*
bicoibineetbe/ bateïm een ftïeine gracïjt euIBaïbup' ben / bat niet alken bafïer ïegcrpïact^: maer ooft bequa*
ten %ïid$ te maaen/betoeïft met grootc bltjtigïjept boï* mcr toaj? om <©ofïergo en 3©ef!ergo te befeïjermen^it
b?acïjt toerbe: fobat ttoee <3?eDepnteerben ban©?iefV bonben be oBebeputeerben niet goct / fcggcnbe batmen
ïaub / a$2$cïbert <£bert£ 25oner 23urgemecfïcr ban met toijftcn be^ Dpant£ couragie uermeerberen foube /
SteeutoarDcn / enöe €po Sacobfê. 23urgemeefïer ban om bc$ te ftoener in 't ïant te öaïïen. Z&e «öeèeputeerbe
jFrancftcr / baer tegentooo?big 3tjnbc / beftenben bat ban bp ïjaer meeninge bïijbenbe batmen niet bejoo^be te
fonber Cc?put£ nrerfïige Uootfïcïjtigïjept be &cïjanfe torjfteh / ïjecfit ÏJP terftont ïjet ïeger boen bebefïigen / en
foube jiju bedaren getocefï / en bat tiet een grote faute met een s^^aeïjt en ïDaï in ber ïjaefl gefïerftt. ©aer en
toa£ ban Berbugo / Die macr een nujïe toeeg£ ban $3cU tufTcïjen ftomen be !£upfïuiUen met |are 25eefïenbïucï)s
ïinfttoouöe met aï fijn magt mathei iftiibcn fa beel tfjöö
ten in 't 3leger teCoï'bert/ enb'abbertentie toa£ bat
tegebenbatfe beopene j&cfjamj ftonben jutptcn/ baer ben
ben 1 % te Eupïaren en ober 't Jltëoraé gepaf=
ïjp feïfé een oubt en toeï berfoeïjt ïitrjgs^oerrre toa£ / feert Bpant
/ en ben ^toarten-bijft aï boo^bp toa^ te ^ijgerp
enbeïe oubeentoeï berfoeïjte Capjtepiieu bp ïjem ïiab; tooube / en bat ïjp getoiffeïift op 't Steger met grote furie
aenquam. ^oe toaren be<6ebeputeerben ban anbere
De. ©e <a?abe IBiïïem
ban Jü'eppenbannaB?ieflant
Colbert mepninge/ en rieben fïjnoBeuabcbat ïjptopenenïjet
gemarcïjeeit/bact
bc ttoeetoa£
©ebeputeerbe
en eenige ballingen upt doeningen bp ïjem quamen / Iteger naber aen bep?obintie banB^iefïant flaen foube/
Die &em rieben bat ïjpmettet Steger boo?<6?oeningen omöetBaberïant niet geïjeeï inbifperatie te béngen:
foube treeften / aïfo be fêeere ban <©?oenebelt met feben baer op <©?aef HMlem fepbe batmen 't feïbe Daeg£ te cvoi^J
Bacnbeïen ban öetUtrecïjtfetöegiment bpïjem geno- boren toeï bequameïijft ftonbe gebaen öebben/ en bat
men toaren/ taant be 2$aïïingen fepben fïereft batfe fuïcr tot '^ 3tant^ Dienfï foube gefireftt Jebbcn ; ban
fobanige co?refponbentie binnen De&tab <ëjoeningen battet
nu geen tijt toa^ttop motten nu be uitftomfre ber^
ïjabben / bat be Gemeente foo ïjaeft afé 5P ber Staten toacïjten inbientoptoiflen beïjoubenbïijbcn/ fepbe fijn
Baenbefê boo?43?ocningen fagen bïiegen/ fouben ac* <6enabe. ^nbertuffeïjen quam ben Bpant met bïie^
co?beren en obergaen : ban <©?abe JBiïïem acïjte ïjet genbe ©aenbeïen aen mareïjeren/ fïerft fijnbe ober 4000
boo? grote fotïjept / Dat ïjp met fo ftïepnen Steger fonber te boet en 2200 peerben / ftonbert en bijfiig3®agen^
<0efcïjut of geteetfeïjap fuïften boïftrijfte en fïerfte &tab en ttoee ©eït-fïucftenDe£mo?gemj ben 29 ^eptemb^
foube b?epgen / bienocj) een Beït-lteger / beel fïerfter ontrent negen uren boo? ïjet ïeger te Colbert/ ïateribe
Dan ïjp / bu ber ïjant öabbe / en fïoeg ber 25aïïingcn re^ 3 6 Banen/ en niet ban bijftigïj töupterg Banen bïic^
Denen af / al^ alleen gefunbeert oppbeïeïjope ban een gen / ïjier onber toaren be Regimenten ban <0?acf l^re^
ongefïaDige Gemeente / baer mebe men ïjet geïjeeïe beiift en ban 23atïemont / met bier Baenbeïen ban ben
Sanbt in perrjfteï fieïïen foube.
<25jabe ban £>uït£/ be refïe ban'töegiment ban3t^
.TDotte/ bataï ini^artio oberöijn geftomen en feer
Süenb'anbere
jijbe
toerbe
Berbugo
ooft
feer
geperff
en aengebjeben ban bic uan <6ïoeningen / om be 25our* berminberttoag/ bijftien <!Tompagnien ban Berbugo
tange aen te taffen / 'ttoeïftfbljp'tin'tbcgin gebaen epgen Regiment / en 't Regiment ban 3^on $Wip$ be f JJJJj
ïjabbcaï^ljcm'tfecoiir^
bat De toeï
be- aobïe^ met 4 Compagnicn ban ben 23aron ban ^op- ^?aef
fcïjanfïngenoelj
toat fober eerft
toa£ geftomen/
/ foube önn enmogeïift
peï. #p Berbugo toifï ban bebefcïjanfingebc£ Steger^ ©jiient
geïuftt Rebben / maer nu toa£ fyet toeï fo berre gebjacöt bie'^baegé te boren/ en'£nacï)t£ mbetïjaefïegcfcöiet TOC'
Dat öctecn 3toarc fafte boo: ïjem taa^ te boïbjengen/
toa£ÏJP/ niet'
af / enbinben
geïoof foube/
be bafïeiiftsrjne
fóontfcljapper^
taant ï>ec ftonbe ftcl)telijft gebeuren bat in ttoee of tyic bat
menen*
toat bertjin* gj",™,5
ïjptoa^ ooft
Ö*t open
Dagen Jet toebee beur öcgen be iBoraflén fo foube fton^ bert boo? 't gefeïjnt en JBagen^ / obermitg be beeljept Je !**«
nen bcbecben bat l)P geen oBcfcïjut baer toeber ban baen ban floten! baer bie Contrepe mebe boo?fneben i^/ "aS
foube ftomicn uocren / berïjaïben fepbe ï)p tegen een maer ïjet beïetfeï ban bejbcïjan<? fïenbe/ Ijoub fïil/ en bonDe
Commiffan^ ban ber ibtabt doeningen / Die feer im^ pïant fijne ttoee Bcïtfïucftcu op eenïjoogïjte/ enbemet toepnjs
pottupn aentjicït om bc 25oartangc aen te tafïen.
Beïtfïucften
ban een ban
ben eerfïen
Söjcngt mp befcljept ban (6cb / battet bjoog toeber faï torif
bubbeïbefeïjeut
^oïbenacc^
met be
ïange
^pietfen feïjiet
teffenpïjp/ {Lpnti:ec8'
bïijben : ick fal met faeï-jfucn i^ct upterfïe te toagen / ïjet toeïefte toat fct\iick$ en ouo?öetiinge in Den felben
taant ïjpftenbe begeïcgeutïjcpt toanbien quarticrefeerl^oopmaeftte bocïjfcïjfptenspterfïonttocberommoeb/
een fïacïj-oïbje
l©i!Icm nüanben b'mocb
Dien <D?aef
Deur tccbtl
baer iiitt
tjaefïbpïjpi©ceiv
/ bat fo fteft
acïjtct-Denften
Ji^bbcuDc
aen
mfp?eftenbe/totenD'an=
be ttrygjuipöe
/ <&mf SBülcm
mogenooftï: ggen
baft foïibe
; ©erbu. toeï.
too?ben
^eerben
ttoee
fïelfenoe/
o?öje
vt bo« öcnb?a^ / of-öïocijceren/ bat in een bacïj of ttoee tae= aïïrn plaetfen
J5J ö bctom te toimicu toa^ / ftonbe ïegeren/ en tjem aïfo onber Ijemgcfdjoten/ De €oïonei25aïfourt toert in fijn
op De bafr tufjeïjen De 1 Koraftcijeu ïeggcnDc / ban (0?oen!m üoet gefeïjoten/ Berbugo bcbe ooftsijn beboir toeï om
S5our< genen Bjirfïant fcïjciDcn/ nocötan^beut De grote mi*
be 5ijuc aen te boeren en moeb te geberi / dBJaef JBiïïem
tange /
popuutept ban bie ban <0?ocningeu geeft ïjp ben fant eenige fóupterg upt om te fcöcrmutferên / toeïft geban
ttcbr
2ó^epteinb. baer op een pjoebe gebaen / en i$ metaïfe bup?be tot facljter-noengte b?(eucen bat Berbugo ben
barclib 3tjn jEöacïjt boo? be ^eïjanfen op te 29ourtange gefto*
aftoeïjt DeDe / en berttoft toebecom na £>ijger£toolbe
bitbec»
men
/
ban
aïfoo
be
Capitepnen
baer
in
ïeggenbe
feer
ban toaer öp geftomen toag. <JB?aef iFcebecift too?be 5911
tm af.
ïufïig bier op ïjem gabeu / en bat ïjp bebont geen bo?Deeï $eert onber Jem boot gefcljoteh / en ïjp feïbe ftrecg een
alDaer te ftonnen boen / $ t)P bateïift to?ber af getogen. feï)euteopfïjn$rm-fc!)eenf toeïft anber.éniet bebcban
IV. Deel.
&fm
#pp

i8

Het dartigfte Bock.
Öemtoatnncufen en ren toepnig güetfen fonberpectj>
ï.cï; in'taftreuftenbebe©ccbugo eenige fupfcn in
fyanb fieacn. <®e Ribber #rancon£ ©ca- ïjabbe
gaertie in Den aftocïjt toccUoIgt/ ban <$2abe IBiïïebie
m
toiïbe 't geenfm£ toelaten / biefenöe boö? eenige inmcobcnieutcn
öie in fuïfte faken ïicïjteïijft nonnen boo^
baïïcn / en öaccom niet toiïöf boen bcftaen 't gene met
grote onfeftccïjeut gcinengt toa£. 3B>e£ anöeren baeg£
$©erbugo mctïjet2Eegcr na <©2oeningen gcu-oïiftcn
boo? ïjct IM
/ nrffcng De ^c^anfe op Den £>toar;
tcn-önrft / en in 't booïïm paffercn Doet ïju eenige fcïjm^
ten Daec in / en Die ban binnen toeberom tot öen uut /
baer ober hopman jBcperinft / aïbacr «$uacniföen
ïjoubenbc / DooD bnjft.

man
mw
rtnh
6lgft
önoö.
berDcn
taojt ge

üiffcfym Doet <S?acf fl&ilfem Coeberben fpi>
fcn"Dacc
met ïjonbe
rt ïüagrng/ öie De^oftban^aïïaut
ï©armcïo / tcc bjicntfr gap ban OBïabe flMcm / en ten
Dienfreöer gcmccnc faïie / in 3(jn fümpt opDcDcb?en;
gen / oefc l©agcn£ toerben fcooj Oen IDacïjtmecfïet
Man ban etappen geconbopcett/ enquamen aïïe
t famen oen 29 .September qeMiielijn op CoebecDen/
ban aïfo baec niet J©agen£ genoeg toaren / moftben
Ifcacjitmcc jrer' een goecbeeï pjobianDe laten bïijben/bc
toelftc
Ijp baer na mebe totïDe baer op brengen / met een
conto?» ban öonöcrt en tfefiig^oïöaten ban peppel
obec't j :iSceca^/ooft toa£ ©crDugo baer ban bectoittigt/
be toeïue 500 ;fBan baer na toe fonö / be üBacïjtmeeftet
öicït be ©uanben al frïjermutfcrenöc op / fa beeï ïjp met
ïjet Meun getaï Der 3óïoaten nonoe / onber be^ nomen
noeïj elf fl^agéng op Coeberben / D'anbcrc boeten met
aïDcrhaeft •tocörrom / öotfj eenige toerben geftregen en
gcpïouDert / De föarljtmeeffcr en De &oïbaten quamen
op t%i\p$l aïbacr een toepnig rufïcnöe/ boertfenoch
ben ifelbcn narijt tuebctom uut / niet meet ban een man
betïiefcnl'c. <B;atf mum ban een fleemt #un£man
getoaerfetjout sijnbc bat De JiBoïen-fïeenen op 't feiroö
te Coeberben ouö en becfTcrcn toaren/ nam bie rnaec^
feïjoutomge ter feiten /- enbebe metDeeerffebictuaïie;
rmgc baer mebe ttece gocbe fïecnen opboeren / 't toeïa
feec toeï te paffe quam / toant auber£ fouben be &oïba^
tenoon inoberbfoet ban Hoorn tocï gebeft öebuenge*
©erbugobaer-en-trgenöaefï ficöfeer/ en neemt
groten guantitept ban ©ib?e^ mebe / a$ ïjem mogeïijnfo
toag/ b?efenbeboo^grote3toariglf)eben fofpïangtoef=
^" /betogr öet toeber/ Datbu^ïang b?oog getoeefl
toaé/ begon te beranberen in regenen Anaerom ïjp met

t&B£s&&-&£

jaetobcr ban ©eenb^ugge/ enboo^e?am^crge
enaubere baer omtrent / en bïoc
queerbe &etfeïbemet
p|ie meutoc ^cïjanfen / ban fp toaren toeï booten met
bictuahe/ meer ban ©erDugo toifï. q^en geneeïen
önga
r.esrrn
ecto&cr toa?- ïjer fcer nat toeDcr / en in 't moeras? qua.
cftiige
«ft
te at&qiöen / ooli beuïiepen beïe fijner foïöaten ban
piaetfen armoebe / nonbe./ natti'gïjcpt en guacö Sogtis / ïeooen
SI
^l *** »/ ö^^ «4 Oout / fiï-o/ noeö met
Hen im ?ïf inJm
öt'iomcn toaö cm ïjutten te manen/en be üiem taté
en fiioc» [o groot in fl;n leger / Dat ifc een &«ef gefien en oeïeren

,

anbere €>bec-ifieïfe pïaetfen binnen no?ten tijöefoube
bcrnememjln ben feïben S5?ief nomt noeïj poft bato f
batfe upt IDefeïabbertentie ïjabbengenregen/ 't gene
öaer feö?ijben Oebefligbe/ baer ban 3p Copue baer iit
bcfToertenmetoberfenben : Snïjoubenbe onbec* anbere /
bat
eenen bag boo^pging/ ofmenfacl) baec
16/20/ of 30 foïöaten i}ie berïiepen ; en Ijen geb:acqt
3Dnbe na b ooifaftc ïjaer£ toegiopen^ / feuben Dooj hon*
ger en gtefe ban geïDe of qnabc betaïinge/ fmttm
ooft bat BcrDugo Dnc fokten opgeredjt babbe om-*
trent oToeberDcn / baer in Ijp 't boïft ban 1 4 bagen tct
14. toijje beranöeten/ u.pt be naefie <6uarnitbenen
banvplbeiigeeï/ <6^oï/ en anber
e ttenniir-fïeDcii / on
batfiju bcffepn teUDinier niet fotibe belet «in- <£«
fïact noeïj in beu feïben ffl^f / pofï bato aïbtt^. M
3ijn .gifïercn aïljter toeï b^ie berfllieuben partuen ban
^olbatcn / fo 't Ecger beeïaten / fonber getoeer aen*
geftoinen/
tjaren oienfï pjefenterenbe / wntfintc^eïüft
ÖS ■ ï"^
öcn Stoten
en 't gebef
geïbe/
t ban banbr
aï^i
nDc^nau^
Hegcrïjeng
i^: ermffir
uooït
c
bneS5oïtoerften boo? Coebaben / mcrei
baer uuboenbc Dat
aen peber 2Bïoftöup^ bier ftaocïijncn geïrpt toerben;
item bat Ijet leger booj Coeberben niét bèfcftanfï K
Ineceenen
uen anbec
gefeïjjeben tipt ©c'bentcr/
ban
aïbaeren in23?ief
officie/ banbë
<tacraïitent tnnbe/
gefcö^ebeu aen eenen ban be peeren/ comparerenDc
ban toegen bie ban (öeïöerïanb / in be bergaberinac
ber f ecren Staten <0eneraeï / in bate ben 20 ^obein^
ber i593.tocrtgefc[)?eben / bat'et feftertoa^/ bat tot
©!bcii5eeï aebt bagen te boren toaren gepaffeert
24 ©aenbeïen/ toefenbc 2 Regimenten/ bie onbec naer <Bn
aïïen niet fïerfter toaren geteït* ban 1 to mannen / toa=
ren mcefICapitepnen/ 3tuptenanten / en 23ebeïheb^
ber^/ be ^oïbaten aïïe beeïopen toefenbe ban honger
-»->*en fg
?
' l^Jtobet
Ept&t
^aef.
Biïïem fijn ïïeger «»»
e
f
t
op,
fente
be b
Öuptecpe
toebecom
na (6eïberïanb / De ®1
^c|ottennai|oïïanb/ en ïenbe 't Regiment ban3to^ lcöei
ïanb
befcïjccmcn
?,ei ?te ^
®^e Eaenbeï£
te ©i^bïiet
booj oberbaï/
en ön/ om
feïbe©nes.gaet !31
m" ^ocnebeït^ Regiment te ^eïjepe/ en fonbecni^
ge ©nefe ©aenbeï^ na 25eïïingtooubc : GluWim toe^
gen urngt ÖP noeïj fe^ fyiefe ©aenbeï^ bp fich / bic
f?incel^auri^banfeïf^fonb/ en quamen coft ten "
feibcnbagcbpöem
ttoeedBebepnteerben uptbenRabe
ban^tate/ ommetljem te beraetflagen ban het Ee^
ger bp ben anberen te nouben / en om ban Coeberben

£=t='iB?tóriïï?;

fepepben toa^ / en Coebecben toeï booten/ en boo; een
tnb geen noob ïjabbe / repfen toeberom.
»u£ ïiepen befe fanenï|ier booj ïjet quaeb toebec
tenepnbe/ fo bat be partpen feïfé moeflen fchenbe
n/
entoerbe ban befe J^intec toepnig meec in ©2icfTanb
ban benbc partpen uptgericïjt / anber^ ban bat €>2abe
giïïem ïioit^ öier na toeberom
up^ te Wem/
ïi3infcï)ot/ en.ï^ibtooube innam/'t f en^btoe
rber-3nï
beïegecbe/ baerïjp boo?ben gcoten regen toeber mof!
affcbepbembefgeïóftjS nam ©erbugo ooft Rutoilnen toe
Decomin/ enbïeefniet tegenflaenbe bè grote armoeöc
ïnJ Sinter
Sil'ïoop 30nöec
Toïbaten
boo? boo?
Coeberben ïeggen ak
I^be
beuc / toant
öp ïjieit
feftec batlfet met
toepnig p2obifïe booten toa^/ obermit
£ ïjn een bee!
pagen^ ban öet ïaetfie Conbop geftregen ïjabbe / en
bacijt |et aïfo met fliï-ïeggen uptteïjongenn/ ena!
toccbeöem ban eenige anbere toaerae
^tig rappoKban
De geïegentïjept gebaen/ mbe 't nitt geïoben.
IPp toilïen mi ©erbugo fijne b^ie ^cïja
om
Coebecben te bïoefteren/ ïaten bontoen/ ennfen/
berhaïen
pet aiiDer| omtrent Defe/ en boo2 oefen thb oefcftfeD.
petooï 052abe J©iïïem ban^aftau boenDe toaë 1 om
be 23ourtange te bebefïigcn
/ i$ be <6;abe ban Üohenïo
a baer bp <£?abe müïem ban ^affaugeftomen/ en
afteïienmge banbe bebefligingefienbe/ p;ee^be feïbe
/

"WWWTcÖap^Stitpöcn/ in bate ben 1 oktober 1592
Dat
anberöaïf ponb foooté in ©cröugo^ Eeger toaï cteï^
benbe bijr-en-ttointig fïupber£/ en Dat boo: ben
Eerloon ger en quaöe betaïinge net bo!ïi mcefi aï berïiepen hom
in be
Mm.'
WJö^ÖW
f guïDru
toffe totftm'J
inbocgenbatf
co^oi,5r
aecr/ bat tien
en mecc toaerbig
toaé/eïiaec
berbaten, noesten booj bw guIDcn/ 0111 mibbeï te ö^üben om
gaer op ben toeg ïjaei^' berioo
ouben /
fcönjbcnbe acn l)are OBebeputcerbp^en tein onberh
ben fêage ïeoi
genbe/ batfe baer fefter bafïe nontfe^ap af nabben/
ban ïtipben/ Die felf perfbonlün binnen <jBjoï toaren
getoeefi/ beïafïenbc l)are <©ebeputeerbe fijn «fêmfc
[entie^ jfnee .JiDaucitiu^ ban ^afTan en be 0aben
ban^tarc'tre
te bccfcrtcre
meteenen aente
öoubenbatbeblbc
actt op ben 0öi|n/n /enJBae
ïenïafreïrou 25J fïerf??
booL2
/ eentoefe
fepbe
£&
t tega
tte bocu
'tEa
nb enfoub
n. bat
€nhè
aïfo ten
hp ftmio
*
De mogen gefloten en berboben toerben/ beo; eenoe.- groteSÏÏ
ÏDft öet gcöeeï berïoop 8^
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Vervolg der Nederland/e Oorlogen;

torrfocïjt &p ban 4&abe ïtëiïïcm boomoemt eenige
Öuptctjötotgeïcpbc/ om boo? (©of^ïeftanD na<0fc
Denburg
33?emen
te rijben
't fcocïlft (aïïjoetoef <J$?abeJMlcmen De
föuptercn
niet /toelmocïjtemiflén/
be^
toijïe beBuanb booj öanben toa£) ï)u ïjem nocï)tan£
niet Ijtcft toiïïen toepgeren / en Jeeft fjem eenige Ba(jol. }6) nf n tot Conüop mebe gegeben / begerenbe Dat ïjpfe ten
fpoebigftcn toebctora foitbe fenben / bocö fji quamen
eetft benfeften Dag baer natoebcrom/ toefenbettocc
maeïbeur \)ct &ticï)t ban flfèunfïer gepaffeert/ Daer
moet* fp grote mocttofiftgtjeptmetmoc^ftopperpe en atibrtë
toüiia» beD:eben ïjröben, <éc\ijk ooft eenige töupteren ban
©*"
^armeto 7/ ^u23oi£/
enanbece/
in fjet&ticljtban
te*ta. paterbom
be ^>tab ^oïcacen
betreft
ïjebben / en tn
ter.mv (jet bo&i %\{m ben 3üf up^ftipben beïe 25eefïen geno^
teren. men ƒ ccn ^ccïman beutfcljofen / en nocï) bne €beï=
ïupben gebanhcftjli mcoe genomen / om te tantfoe?
neren. %ict ober fjeeft ben 23iffd)op ban $aberuom
en De Staten De£ Üticïjtg $aberbcm / afgeoaerbigt
eenen 4Tafpatu£ban ï^epgen/ fjaren <0efaht aen De
©e Staten <6cnerael/ ïfïacb üan Staten en fijne «Bjccek
toflcöop \mtie mt bneben ban Crebentic / om baer ober te
Kne Magen./ en te beifocimi fïcafTe / reparatie en afboe?
toet ninge/ boïgeng be <t$oDlijfte / ^atuutiijfte / en aïïet bok
'H? *icn Öeeïjten en $ijk£confittuaen. <&z Staten o5elOftöCC
fetaien neraeï/ en töaeb
"""""'"
ban £>taten namen bit feer ouaïijft/
Snuit om bat 'et acn onpartijbige
en neutrale Naburen en
en.
3Lanoen gefcfjicb toa£ / cu refoibeerben baer otter crem;
pïacc fïraffc te boen ■■> fonben bectjaïocn ben $joboofï
mbe<èuarnifoenen/ met eruftige bjieben aenDeföit*
incefïereu/ om be gene bic Daer ober fc[)nïDigtoaren/
te fulpen app?cï)euberen / eninDeiufagece brengen/
boel) be fcljulDigc toaten te foeften en gerjfticfjt. Mfo
öeïertijbtoerDDcnv!3efant metbjieuen ban fijn <£rcel=
ïentie/ in oefen fm aen ben 2$ifTcï)op fijn affcljcpt ge*
geben / lupöenbe in cffecte aïbt$ :
!68ö

ONfen Fruntlichen dienft> wylijfsen goeds vermogen zu voren HoogwaerdigerFurft, byfonen ben dere lieve Heereen Vriend, datE.L. en het Bisdom
M
van ettelijke , die in defer Landen dienfb en onder onaa®a#*e gehoor faemheyt haer onthouden, beledigt en beJtbojne. fchadigt zijn geworden, dat felvige hebben wy feer
ongaerne verftaen , en mogen E. L daer op Fruntlicher en Nabuurlicher antwoorde niet onthouden ,
dat het felve fonder onfen voorweten, veelmeer tegens onfen wille gefchied is -, en (o wy van wegen defer Landen gefchaft , niet na Zeland hadden moeten
verreyien , louden wy felfs na de daders hebben getracht, en deielve na hare verdienden hebben doen
ftraffen, des niettemin hebben wy de Raden van Staten van defe Landen defe faken bevolen, niettwijffelende of fy fullen in diervoegen daer in voorGen , dar
E. L. een welgevallen en genoegen daer afhebben fullen, en foo wy E. L. eenige meerdere aengename
nabuurlijke vrientfehap eD dienft bewijfen konnen,
daer toe willenwy ons wel bereyd betonen, hier mede
willen wy E. L.den Almachtigen tot behoudinge van
langdurige gefontheyt, en allen geluckige toeftand
bevelen. Datumin'sGravenhage, denijAugufti,
iyo}. Ondertekent Mauricc de Najjbu. d'Opfchrift
was, den HuogwaerdigenFurft, Heer Diederich van
Furftenberg , BiiTchop des .Jtichts Paderborn, onfen
bcfonderen lieven Heere en Vriend.
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35e föitmecfïeren 35u25opg en HDarmeïo / 5^?oft
ban Eaflant crcufcerbcn De fafte ettelijüer toijfe / aï£
bat feben ban fijne ©u 25op^ ffJnpto^/ en 5 ban
tot 23enninft=
&tic&t fóeuïen
in 't23ifTcïjop^
JDarmeïo^
ïjupfen
ban öuptet^
ettèïijftc De^
Öupteren / fonbec
eenig reeïjt of oojfaeft onfcijuïDig aengegrepen / eenü
ge ban Defeloe DooDgefcïjoten / #aerDen en aïïc£ toat
ïjentoebeftoo^e genomen en tocgfjgeboert/ enbefeïbe
aï^ bpanben getraeteert dabben / Daer men ïjenbeben
fobjeï aï| ben bpanben mpenpa^ bejfjoo?ben toeteïa*
ten/ bufonber bat ücfelóe öupterjS ïjen niet aï^ b?e?
Mijd ïjabben geD?agen en gebouben/ en betogï jijn
Crreïïentie ïeggenbe booj <0eerttupDenberp; / ben

17 lï§ep 155)3. aen ben S3ifrcïjop boo?f5. fjabbe g^n
feï)?eben/ batftp baer in fuïï$foubc booten/ beba=>!
bcr^ bcöoojïtjn flraf en / en oibening Doen bat be boojfj.
ïïuuteren Ijaer pactben en toat ïjacr genomen toa£/
fotibc irjerben gereflitueect / en b'€rfgenamen ban be
gene bie aïfoboobgcbïcbcnhjareu/ ccnrcbflijftocnoc?
genfoube ïurrben gebaen/ op bat alle itnjöer irnplicc^
fiant / bat baer upt fpmpren foube mogen / bculjocbet
foubefcoojbett; cnbetotjïfnlftönicttoa^gefchseD; bat
baer boo? bit ban ben öuptereu / boel) fbnoer bactïie*
ben meten in mcerb^afte gebaen \üi\$. €n aïfo toer*
be be 3futfitie genocgfaem bcfyot j of baer mebe tüep*
niguptgerecöt.
JBp Jebben ooft \$ti boren bcrïjaeït Dat beloning
ban ©?anftrnft / ^cnbjift be toicröe / m M. 3$tch$
Dag tiooïïcben ter i^iffe toaj? -getor cft / en ficïj ïjabbe
gebtccï)t/ en bei^oomfe örïigic
aengenomen/ enaïfogp toeïtoifï bat Hit beeïe/ en bpfonber be Ifcomn*
ginne ban €ngeïanb / en bc peeren Staten ban be
^ebcrïauben feer bjeemt binben fouben / fa heeft ïjp
Den ï|eere ban 4i©o?ïan^ / fijnen tlaco en #mbafTa
beur/ met b^ieben üan CrcDentie en ^nfïructie ge^
fonben/ eerfï acn be ïloningiune ban éugcïaub / en
benfeïben ooftbeïafl bojDerJ te treeften acn be Staten
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iw/am
öe ®°>
SJC
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fa«bf«

<SenetacI bcr ©ereenigbe j^eDcdanöm / om öëfeïbete
berfïaen
te geben
be rebenen/
bieïjem
gemobeertïjaö
ben
aïfuïfte
beranberinge
te boen:
beïanaenbe
be $w
niuginnc
ban €ngeïanb/
en ftouöe öefc fahcaïfo
nietten bcfïcn
berfïaen/ enbicfonD
albaeracn Den&o
ning ïjaren 5Hmba!fabeuc ben ^cere Wüiitf I met Den
tucföcn 5p ben ïioning fjarc meeninge en intentie iïet
toeten/ fetytef ï)cm ooft met ben fcibrn eencn 2i5?icf
met ï)acr epgtn ïjanb / en fp bebe jjem toeten en öer*
manen / geïrjeft top öicr boren berïjaeïb ïjebbcn / epfe
beïtjft ï)eeftfp|)em continuatie banb?tcntfcöap/ \ycfe
pe en affiflentie ban boft» en geïb toegefepb / geïnft
ter gelegene pïaeife üu;eöcr faï becïjacït toerben. <s*cc
be
ï|eeccooft
ban gefeïjjeben
.ïBojïan^ acn
nocöfijnen
fji'ccfiinbaffaöcur
ejuam / ïjeeft
bc
honing
2Ptis
5anbaï beroerenbebefe fafte/ toelfte 4^itilbe ton ïjice
mebefuïïeninïijben/ om be geïegemïjept bcfet fafte te
beter te bettfacn.
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Heere vanBuzenval. Het is een tijd geleden dat ik de Heere van Morlans afveerdighde
naer Engeland met laft om van daer over te trecken
aen mijn H eereh de Staten , om fo in d'cen als in d'ander plaetfe te kennen te geven d'occurentien van
herwaerts over , en particulierlijk te doen verftaen
de redenen, die ik gehad hebbeom my terefolveren
te verftaen tot mijne onderwijlïng? in 't fr.uk van de
Religie. Ik heb u daer van verwittight door mijn brieven, diegy
ontfangenhebf,
datikuyt
d'uwehebde
konnen
afnemen,
en verfekerena my
, dat volgende

fmba^'
ffi»

Wiicf ,
j*an ,öeR
^°nb"Jl
ban
Ëia***
"/nerf11
Stinbaf.
fafrur ,
^JjSf8*
^ü$m«

felve gy de voorfz. Heeren fo wel fult ingedrukt heb- bal.
ben d'aenmerkingen, die my daer toe hadden doen
verftaen , dat haer luyden geene quade opinie overgebleven falzijn, en uyt haer gemoederen ook weg genomen de verfierfelen , die men henluyden wilde te verftaen geven , op de conferentie die ik toegelaten hadde
tufTchcn de Katholijke mijne Dienaers en de anderen :
dat ik foude mogen overredet worden , indien men in
eenige onderhandelinge trat , om mijn Vrienden te
verlaten , gelijk ik u ontboden hadde henlieden te verfekeren van mijnent wegen, dat geenderhande conditie
noch voordeel my oy t fal doen vergeten het devoir van
Vrientfehap , die fy my bewefen hebben , en de Obligatie of verplichtingen , die ik tot haerwaerts hebbe
om de effecten die fy my betoont hebben in mijn affairen. Waerin fy noch naderhant beveiligt fullen worden
door de depefche van de voorfz. Morlans , waer uyt gy
ook verftaen lult hebben , dat de faken ten tijde van
mijne refolutiefo na by tot het uiterfte quaet gekomen
waren, dat fonder dien de Spanjaerts eenige verkiefinge
gedaen fouden hebben. En na eenige propofïtien , aenbiedingen , beloften, en pra&ijken, die fy hebben
mogen gebruy ken,geholpen zijnde van de fulminatien
desLegaets, met dreygemenren felfs van henlwydcn te
$ppa

ver«
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verlaten , indien fy niet promptelijk of veerdighlijk geen beter geluk noch vergenoeginge in defewerelt
daer mede vooregingen , hebben fy daer in fo vele be- weten te hebben , dan by mijnen tijd deChriftenheyt ijp.
letfelen en contrarieteiten gevonden, dat fytot haer dit geluk of goed te fien toekomen. Ik fende u de advoornemen niet en hebben konnen komen, om de vyfen dieikuytltalien ontfangen hebbe, waer in gy
grote veranderinge, die de hope van mijne bekeeringe fien Zult de refolutie van de komfte van Duc de Paftratot het Katholijke gelove fchielijk veroorfaekt hadde no in Nederland met macht van Krijgsvolk, gelijk
in de herten van de meeftendeel van de Stad en verga- ook verzekert gehouden werd die van den Aerts- Herderinge van Parijs : maer indien hy bedrogen geweeft toge Erneftus tot een hooft, om Overfte van allen te
ware in defehope, ten tijde dat ik de vergderinge by zijn , en het geweld 't welk den
Koning van Spangien
een geroepen hadde om daer toe te verftaen , het is fon- fich bereyt om ditjaer aen te wenden,
't welk gydc
der twijffel dat het geweldigh drijven van de gene , voorfz. Heeren mededelen zult, die daer uyt vernedie de voorfz . VerkieQnge begeerden (waer van de Lemen zullen, dat hem en my op onfe faken ftaet te
gaet de principaeifte aenftoker was, die lich in alles be- letten. Ik verfekere my dat fy daer in niets nalaten
toont heeft als een rechten Spangiaert) de andere ge- Tullen van 't gene de menfchelijke
voorfienigheyc
dreven fouden hebben om yetwes te doen , 't welk de doenlijk is, en ik zal ook 't zelve doen aen mijn zijde,
faken t'enemaelonverfoenlijk foudegemaekt hebben. wenfehende dat het altijd zy met continuatie van onfe
En by dit gevaer was noch gevoegt een ander , 't welk goede intelligentie, gelijk fy wel geloven mogen dat
gy infgelijks van de voorfz. van Morlans verftaen fok ik daer toe alle vlijt fal aenwenden die my mogelijk
hebben: te weten, vaneenigen anderen quaden roe- lal zijn. Ikfchrijf hen een woord , hen geluk biedenval te werken onder de Carholijken , die my altijds gede over het innemen van Geerrruydenberg, 't welk
volght hebben , van de welke veele fichopenrlijk lie- fy met fo grote eer gewonnen hebben , dat
't felve groten blijken. Den beftemden tijd dan gekomen zijnde ,
telijks vermeerdert d'achtbaerheyd van haer faken, en
en de Prelaten niet gefalgeert hebbende fich by my te byfonder d'achtbaerheyd van
mijn voornoemde Coukomen vervoegen , gelijk ook gedaen heeft een groot
zijn, die doordefen daedfijn vromigheyd en kloekmoedigheid ver wonderlij k geroaekt heeft, waer over gy
getal van den Adel en principale Heeren, dieik inigelijks ontboden hadde, hebben eenige dagen geconfe- hem feggen zult, dat niemant fich meerverblijt heerr
reert met de voorfz. Prelaten, die vergefelfchapt waren dan ik, gelijk hem ook niemant meer bemint dan ik
met eenige andere Kerkelijke perfonen , waer onder doe.En hier mede fal ik delen eindigcn,God biddende,
Mijn Heere van Buzanval u te nemen in fijn Heylige
waren drie van de principale Paftoors van Parijs (die ik
hadde doen komen om de krachtige werkinge , welke hoede,gefchreven tot Sint Denijs, den derden Augufti
dat konde verooi faken onder het volk van de voorlz
1593. onderfch reven Henry. Lager getekent RevcLHet
Stad) heb ik begonnen opSondagh den %<; van de voor- Opfchrift aen mijn Heere van Buzanval , Edelman orleden maent profeffie te doen van de voorfz. Catholijkc dinaris van mijnKamer,enAmbaffadeur in Nederland.
Roomfche Religie, 't welk ik wel mach feggen ontZbe ieece ban IBc#ang fcu De fconingiune ban <£n^
fangen geweeft te zijn met fo grote vreughdevan alle
geïanb fijne fafcen ban toegen ben fconing ban ©jan^
den Adel, en van de refte van de gehele verfamelinge tijli
bcrricïitïjcbbenöe/ i$ öaecna in bcnïfage rjefco*
(die fich hier in groot getal heeft laten vinden , zijnde
men
' en na batïiu eenige bagen genifi/ en ntet Den
daer in ook van de principale Officiers van mijn Parleo
jömarfê
ur De£ Koning De %cm 25u5an^
menten) datterniemant isof hy betoont fijn couragie baHjaDue ^ImtJaffaöe
gecommuni
ceerd
/ ïjeeftöp aubicntie gc|ja&
en affectie tot mijn verdubbeleert te zijn. En de felve
in öc Dergabecinge ban De Staten <6eneeaeï/ ben 26
blijtfehap is fo gemeen binnen Parijs geweeft, dat indien deHoofden de Poorten niet hadden toe doen hou- mugufïi / en öcefr fijne ujieben ban crebentie obecgeïc^
den , een groot deel van de Inwoonders daer toe fou- bert in be feïbe bergabcringc / betoeïucaïbaet Qekfm fcomng
jijnbe / uebonben 5tjn ban ben naboïgcnben inïjoub.
den komen gelopen zijn, en noch konden fy niet belet»?fef
ten datter niet een groot getal quam. Ik hadde eenigen MYn Heeren , ik twijffel niet , of het vervolg van tosntw
tijd na het begin van de conferentie doen aenbieden
de faken, en 't geweld 't welk de Vyanden alle ban
fi'?antw
eenTreves voor etlijke Maenden , dewelke dien van dae* op een nieuw aenwenden , en doen U. Lieden
Parijs en van de vergaderinge fo wel fmaekte , dat fy met recht beduchten eenig ongeluckig accident in rrjhaen
van doe voortaen die met een gemeen confent begeer- mijn Koninkrijk, niet langer mogelijk zijnde dat ten <5e*
den te hebben : maer de Spaengiaerts hebben die in de faken aen d'een of aen d'ander zijden tegenhouden, bc &ta*
fulker voegen belet , dat fy in fufpens gehouden is ge- ionder eenige nieuwe veranderingen , gelijk ik u-lie- itccael
weeft totdat na mijne voorfz. belijdenifTe van de Ca- den wel verfekeren kan , dat de vergaderinge van
tholijke Religie , tegen haren dank de klachten en roe- Parijs fo feer gevordert heeft de verkieiïnge van een
pen van 't volk , de Hoofden daer toe hebben doen nieuwen Koning , datfe geheel onvermijdelijkfchijnt
verftaen , e n is den laetften JuliusTreve
s befloten voor te weien fonder een uy tterfte remedie. En dat de lankdrie Maenden , gelijk als gy fien fult uyt de Copie van dungheyt van de Oorloge en de ruïnen , die ordinaris
de Articulen , die ik u fende , hebbende u wel willen daer op volgen , fo veel opinien gewerkt hebben in de
verwittigen van de eene en andere aden , om daer van gemoederen van de gene , die tot noch toe volhert
deelachtigh te maken de voorfz. Heeren Staten , en hebben in mijne gehoortaemheyt, dat ik daer van
mijn Couzijn den Grave Maurits van Naffau , de wel- niet te verwachten hebbe dan zeer fcbadelijke effecten ,fo ik my niet refolvere om fo wel de eene als de
ke ik begere altijd verfekert te blijven van mijn vrientfchap, gelijk als ik groot werk maekvan de hare. En andere het pretext te benemen , komende binnen korwil datgy henluyden beloven fult van mijnent wegen,
ten tijd te verftaen toe eenige in ltructie of onderwijdat de veranderinge , die ik gedaen hebbe , noyt y etwes finge. Ik hebbe daer op Refolutie genomen van te
verminderen zal van de affectie , die ik hen hier te vergaderen de Princen , Heeren , Prelaten , en andere
bevorens toegedragen hebbe. Gy zult hen voortsfeg- treffelijke perfonen, zo van deene als van d'andere
gen, dat ik bekent hebbende mijn zaligheyt te kon- Religie , om gefamentlijk te raedflagen op de midfFol.37) nen werken in de voorfz. Kerke, gelijk ik daer het
delen van mijn Koninkrijk te behoeden tegen 't geweld van de Vyanden, en alle mijn Onderiatenfo
Heylige Sacrament van den Doop ontfangen hebbe,
te
twee redenen my principalijk hebben doen neygen tot vereenigen in onderlinge eenigheyt en correfpondendeze Refolutie , de eene het medelijden , 't welk ik tiey dat den tegenftand van dien fterker en lankduhadde met mijn arme volk , 't welk hertneckig gewor- riger mach wefen. Waer op ik aen u-lieden wel heb
den was tot fijn eygen ruïne, door dit eenig pretext, willen fenden den Heere van Morlans, een van mijn
waer mede de Vyanden fich behielpen. De ander, de Raden en fonderlingfte Dienaers, om u-lieden te doer
hope van te beter te mogen dienen tot de weder veree- verftaen d'extremiteyten daer mijn faken
in gekomen
ninge van de Kerke in een zelfde Lichaem , 't welke zijn , en de remedien die men my voorhoud om die in
moet wezen den gemenen wenfeh en begeerte van al- een beter ftaet te brengen , achtende dat die finguliera
le goede Chiïftenen. En wat my aengaer, ik foude affectie > diegy-lieden to: noch toe betoont hebt , tot
de
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dewelvaërt en behoudenifle van mijn Kroon weiver- Ifflim gebangen gctoeefl/ m afé De ïionmff
memöe
dient, dat er mets in mijn Koninkrijk omgae, fon- Dat ön Doo? fijn SSiecötbaDee alle öc bemijfen ban
©etc?
der
dar <»v-lieaen daer
heren
arttme
hoNN»
i^r.,^™^ // Daec
s.^,.. meDe
.^n.. öp
£.- sfouDe
k^ ïjebben
eür.*-. _. . vnonnen
•*r. y
babDe benomen
derdatgy-lieden
daer narricu
par.ticulier
en waerarhriff
waerachtig advijs
van hebt, en ook datik nodig geacht nebbe, opder betonen/ Dat 't gene ïjn öaet
ïjaDDe/ Dooj
geruchten die de vyanden van allen kanten lullen mo- DegHoninggbebcï ÏjaDDe geDaenin igeDaen
foïjaDöcferej/ De
gen doen lopen > u-lieden opeen nieus getuygeniste tuelne metnte öat be Honing ïjem in De $toaiigl)cpt
geven van mijn affectie, en van de vereeninge van milöe laten / Ijct pjincipaeïffe bcmijg bcljouDcn / en
onfe afrairen , waer van ik gerefolveert ben my nim- miööeï bcliomcn öebbenöc om tmt De gcbanhenifïc te
mermeer teicheyden, omwatoccafie hetookfoude ontftomen/ mag
met 't boojfc. bemijg na fKceafjou
mogen wefen. Ik hebbe den voorfz. Heere van Mor- gcbïur bt / Daec lp ban Daen mag gctaclit
gcïijli top in
lan£ belafl u-liden alles wel particulierlijk te verklaren, 't boo^gaeitbe XXIX 23oeIt betbaeït
Ijebbcn. 5?e
op den welken my ook beroepende, als op den genen, Staten *0encfacï en fijn €rcellciiftc nn betfeftcit
5ijnden welken ik begeere dat gy-lieden fo veel geloofs öe Doo? 't fcljjijben
ïjarïn °Bigfnt / Dat'et föm$
geeft als my felven , fal ik God bidden.
toag öie m ^ngeïanöban\j}z$j
lieten öc gebatte jaïou|iC
baren.
Mijn Heeren , dat hy u-lieden houde in fijne Alderfflp fuïlen ïjiec nu Utm boïgcn öe ^jopofltie/ Die
heyligde en waerdige hoede: gefchreven in 't Leger
van Dieux, den xojuny 1593. Ondertekent Henry. Deboo2f5. i;>eere ban iBojlaug acn öe peeren Staten
Lager lïond noch getekent Re -oei. Het opfehrift was, <6enccaeï geöaen ïjceft / Dan meaen öeii Honing ban
aen onfe leer lieve en goede Vrienden, de Staten Ge©janurijn
/ beuoecenöe
ö'ca^aüe ban fijne berauör*
nerael der Verecnigde Nederlandiche Provintien.
nnge
tot Dcöoomfe
Religie.
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^eboo?f^ $ccre ban Jfêo^lang §ttft tfn feiten Da- MYN
Heere den Alder-Chriftelijkftcn Koning fit8?
te eeban?n
ge fijne fijopefïtie aenDeïfceten Staten <Seneracïge^
van Vrankrijk, heeft my belaft U E. E. te ver- öe
öacn / en De fcïüe öaec na bn gefdjjifte obetgcïebcit.
klaren dat
, de {onderlinge affectie, die U E. E. tot Dan
<®Qcï) eet bju De feïbe aïfjiec fïclïcn/fal iït atfjier tufTcijen noch toe ten goede en vorderinge van fijne affairen P?opo»
onfng
bepöen berïjaïcn / öat tecfjt boo^ De fcoinfïe ban be ^ee? hebben betoont, ten minften eenveinocgingcin uwe Ci
SCmöaf*
cc ban jBo?ïan£ eenige aöbectentie bja£ genomen / gemoederen behoort te lacen,datzy is gedragen tot een ba
n ur
faöe
nttctt
$$$ öat in 't ï$of ban be fóoninginne ban €ngeïanö Prince, die de fel ve zijn na rechte pn'js waerderende, toa
genomen mag / 5eaet gebeguifectt èpaeng l^eete / bic de verbinrenifTe ook niet wil verbergen. Sijn Maj. beöagciijh^ met De föoninginne fectcu communicatie
kent dat Vrankrijk, en hyfelfa particulierlikinperfone
[jielt. &it maelïte een gcote jatoufïe bn bc Meütc* in lijn uiterfteAffi;crien niet van ycmant nsgea fis (teert, rijfe/acn
lanöfê Staten / bjefcnöe boo? eenigen fecceten öanöeï/ die den tijtel oprechte, volkomene en onvervaifchte
aneea*»
üeïf
Die De koningen moeïjten p^acufecen tot öaaluuöen vrienden beter en met meerder recht toekomt, dan ©?
tennj43
toerfetaljepö / en tot pjejuDitie ban Den ^tact ban U E E. Overmits gy den Koning en Koningrijke ter re
&re*a*
bcfe 3Lanöen / en ma£ fïjne ^rceUcntte ban 3frafTau liefde van hacr feifs hebt liefgehad : gy hebt haer voornecael'tfeïbc fo bafï ingebeeït/ Dat ï)u 't geïobe gaf/ öaet fpoet niet aengehangen ; maer veel eer met alle uwe
öoojtjetgefciïieö $/ Dat ïjoemëï De ifeece ban Ifèo^ begeerten daeiomgewenfcht, en dat meer is, geconian£ 51311 ^opofïtie geDaen öebbenöe /Yeec aenïjielt om tribueert t'haerder confervatie nier alleen door heylgeerpeöieett te metDcn / De antmoojöe baat toecDe npt^ fameafleydingen; macrookvanu Krijgs-volk en middelen daer henen fendende. Niemant ïoude die weldagefteït/' mefen;
om te mogen
bettfaen
mat De
banStaten
Defe falieenfouDe
mogen
eunbelijn
metDen
fijn
den genoeg na waerde konen achten, als op de faken
<grceïlentieDeuc ïjet fclujben ban öacen^gent Moêï felfs acht nemende, dan zijne Majefteyt, en dat fo
be Caron becfeta Dat Daer; niet ban en mag / en Dat dik en menigbmael als het verhael der voorledene Actoe gene/ Die jijnCrceiïentie Defafee fobaft ïjabDein- \
cidenten hem doetfpreken van de afïiftentie, diehy
gebeeït/ geabujeett mag/ aïfo benpecfoon magdon van U E. E. heeft ontfangen. Want hebbende U E. E.
^Hntonio $ece5 / Die eectijDg een pnncipaeï ^ecteta^ geaenveert en ftaende gehouden faken van groter contig ban Den Honing ban ^pangien mag gemeefï / en
sequentie ,extreme koften gedragen , de krachten
dat ï)u aïtemetg met De ïionmginnc ban €ngelanö des vyants metmoeyte en gevaer gediverteert, maer
in communicatie mag/ Datïjn aïüacc mag geuomen hebben noch daerenboven haer goede affectie fo wijt
met Den ©iDamme De Cöattce^/ en Dat öp De gene uyrgerekt> dat zy een deel van onfen noot hebben getoa^ / Die ïjcm geemb^ouineett gaDDe in De fake ban remedieert , en dat met fuik een veerdigen en volkoBtxagon / en boo? fuïft^ ïang gebangen mag getoeefï/
men wille, dat de verbinteniffen niet en zijn om waermaecbpp?actijUc outhomen/ enbecfeueit Dat DP.tcn deren. Den Koning is niet weynig bedroeft, dat hy
K)oogf!eh BnanD i£ban Den Honing ban ^>pangien/ U E. E. deCe zijne dankbaerheyt niet als met blote
betfeftcit fijn€j:ceUentie Dat öpinaïïe occafien enoc* woorden kan betuygen , en dat hy voor fo vele goetdaotttentien in futi\$ De ooce fo open ïjaöDe (Doo? Dien lj\? digheden, die by na fonder exempel zijn, niet anders
toifï ï)oe ijoogïnft Den Dienfi ban Den SLanDe Daec aen kan doen,alsbedanken,maer hy heeft my wel ernftelijk
mag gelegen) Datöpmeenbc fo goeDe cojcefponDentie belaft U E. E. te verklaren , dat fo verre God den Heer (Fol.38)
aïDaet te ïjebbcn / Dat in (ü\l$ niet fouDe gebefoigneett hem oy t de occafie verleent,door de welke hy mach betuygen hoe hooghy uwevrientfehap en de getuygetnozDen / of öp fouöe 't eet biet-en ttointig uten meten/
m aïtijD in tnDg fïju viSjcceïlentie en mijn ^eecen De niflen , die U E . E. hem hebben gegeven , is achtende ,
Staten öaet ban maafcijoumen. ï©n ïjebben in ceni* dat hy niet ter Werelt fal fparen , om te maken datter
ne ban onfe boojgacnöe Moeiten ban De boomoemDe van fijnent wegen niet aen eenige faken ontbreke in de
fintonio èece5 altemetg baliacl gemaeftt/ en i$ De vergeldinge van de goede vrientfehap, die hy vanU
gene gebjeefï / Deut Den mdfcen De Honing ban ^pan- E. E. heeft genoten. En verwachtende , dat hem God
gien / Sjoijan €fcobeDo ^eccetatig ban vDon 3an ban fodanige middelen opene,die met fijnen wenfeh en het
^ofïentijH/ Dc£ Homngg ban ê>pangieng SÖaflett- gene UE.E. gemeriteerc hebben, over-een-komen, fo
b^oeöet/ <6oubenieuc ban Deg Honingg megen in De wil zijne Majefteyt geen weg afïlaen , die foude mogen
^leDecïanDen / öaDDe Doen ombrengen / om Dat De feïbe dienen om U E. E. kenbaer te maken,in wat eftime en
<£fcobeDo met Den $au£ fecteteïijh öanDeïDe / om Den confideratie hy uwe vrientfehap ishoudende.Onder de
fêlben^ongjan te geben Den tijtel ban Honing ban welke, gelijk daer geen waerder kenteeken is van een
<£ngeïanb/ öbKtii De Honing ban £>pangienfeecfu* vaft vertrouwen en fekere vereeniginge , alsoprechtefpecttoag en b^eegöe: maat aïfo De Honing De fcljuïD lijkzijn raedflagen en deliberatien te communiceren ,
ban Defen DooDflag ban CfcobeDo niet op ïjem milDe fo heeft hem ook belieft my met defen laft aen U E. E.
nemen / en Dat i)n #eee5 bectuiüigt tjaööe De fcljulD te vereeren, om defelveden ftaet zijner faken te verop ïjcm te nemen / onDet belofte ban Dat ÖP Ö* m in
wittigen, endeoorfaek tefeggen, die hem heeft begeen nooD fouDe laten nomen/ fo öa^De^ecej op De
dwongen tekomen tot de uy terfte remedien,en onderIiïacfjte ban De ©jienDcn ban €fcobcDo / ïange in €a* tuflehen allen twijfelen fufpicien te weeren, die de
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geruchten
al gelopen
, invanfol
uwei Hy
ne ,heeft
als uytgeïeyt
om hen"
daer ffiede tegedeeltheden
beveiligen,
gemoedereni welke
haddenover
mogen
laten , hebben
tot nadeel
midden onder
de voornaemfte
veele weldaden, die UE. E. Vrankrijk in den noot
geftroyt, deHoogheytvanDucqdeMayne, die voor
hebben bewefen , en van 't gene dat den Koning en hem fufpedt was, allengskens afbrekende, enDucq
Koningrijk U E, E. met allen rechten na allen wetten deGuyle, om fijn Autoriteyt in balance te houden,
fchuldigh zijn, of het God beliefde, mijne Heeren, verhogende. Hy heeft apart gehandek met de Hertogen van Mcrcoear en Nemours, ja met alle degene,
dit een betere occafie de oorfaek ware van mijne komfte herwaerts over, en dat ik hebbende U E. E. den die eenige macht of gefach in 't Koningrijke gehad
En door defe veelvoudigheyt der hoofden
ftaet der faken te verklaren , voor een fubject van mijn hebben.
heeft
hy
de
macht van een alleen fo gefwakt , dat dacr
difcours foude hebbende magnificentie en voorlpoet
van Vrankrijk, in plaetfe, dat ik UE.E. haer won- een confufie in hare affairenis gekomen, 't welk hy
den en uyterlle nood moet vertonen, inde welke Zy gedaen heeft, om, door vreefevan ruïne, de gemoederen na fijnen wille tebuygen. Hy heeftfeeyntelik
haer , door de Spaenfche Practijken, overvloed van
fijne middelen, bolen wille der quadeFrancoyfen , ge- gedifponeert om binnen Parijs een forme van vergadekt en gekleet met den dek-mantel van Religie vinde deringe van de Staten te houden, te beraetfhgenom
ftellen op hare faken , 'c welk niet konde ge-i
gebracht te zijn Ik fal UE, E. den ftaet van't Koning- ordrete
rijke niet voor houden , hoe die is geweeft , na dat fchiedenals door de verkiefinge van een Kon ing, makende den perfoon van fijne MajeLtcyt odieus door
God heeft belieft den Koning tot defegroote Kroon
te beroepen, deby na generale rebelligheyd van alle 'c ftuk van de Religie, en hadde ecrft met den Hartoge
dedeelen onder het pretext van Religie. De Princen du Mayoe getracteert op voorderlijke conditien van
van Lorraine gewapent , om de gelegentheyd waer te een Luytenantfchap Generael , en veele grote particuliere baten of profijten , om daer door te maken dat hy
nemen , daer zy fo lang na gewenfcht hebben , de Capitale en befte Steden van Vrankrijk revolterende , al- fijn voornemen gunftigh foude zijn, dat hy anders voor
le het Volk doorgaensobftinaet in zijn wederfpannig- hem niets te verhopen hadde: ditwasden middelom
heyr.De Geeftelijkheyt vervreemt van de kennifïe van hem weder in fijn eerfte autoriteyt te ftellen. Ducde
haerdevoir, een deel van den Adeldom, het zy door Guyfe verblinc door de hope, diemen hem gaf van
verbintenifle aen 't Buys van Guife , of door begeerte 't huwelijk met de Infante, v/as tot dat gelove gebragt,
tot nieuwigheden verknocht aen haer voornemen en dat hy in defe vergaderinge, de faken des Konings
de krachten en middelen des Konings van Hifpanien , van Spanjen vorderende , de fijne in 't particulier vorderde. Den Paus fond fijn Bullc derwaerts, fchreef
defe grote wede; fpannighcyd des Koningrijks onder de
hint voedende , om daer door te geraken tot het doel- vele brieven , fijne Gelanten arriveerden daer met
wit van zijne ambitie. Ik fal ook geen verhael doen van defe Inftruclie, dat Vrankrijk allen tijden in forme
dewetteli|ke erkentenifTe van het meeftendeel des A- van Monarchie geregeert zijnde een Koning foude
deldoms gcanimeerc tot wrake over de moort hares eyffchen. En dat de Staten van Vrankrijk , tegenwoorKonings geraekt, en beweegt door de regen woordig- diglijk van de Catholijke Religie, om een machtigen
heyt vanharen natuurlijken Prince, doch onder be- Koning fouden aenhouden. Aen d'andere zijde hield
loften :,'twelk de.Catholijken wilden hebben en fijne den Koning van Hifpanjen hemfelven genoeg verMajefteyt hen niet konde weygeren , van binnen fes fekert van de toeftemmingen der voornaemfte, en
Maenden daer na een vergaderinge te houden , om op dat door de grote beloften , die hy hen dede , vergezellijn Inftructie te letten. Welke dingen de alderverftan- fchapt met grote fommengelds, die hy dede diftridighfteveel werks maektcn inde beveftinge des Ko- bueren onder de gene die hen lichtelijk lieten corrumperen :de Predikanten , ten felven eynde haer tongen
nings van wegen de vy anden , en fo de faken langer tijd
verhuurt
hebbende , klommen niet op den ftoel als
wierden uytgeftelt, veele nodingen en verwarringen
midden onder ons zijnde door delangduyrigequalen om 't volk defe electie te verkondigen , dat fy op vervan den Staet onmogelijk. Dat in een fo groten Cor- fcheyden manieren in 't ftuk van de confeientie wapus van Adeldom wankelbare Geeften of deGeeften
ren drayende. Maer om fijn voornemen beter te ftijeen fchijnelijk pretext foude ontbreken. Siet daer ven , en de fake in meerder reputatie te brengen , fo
waerom ik ook voor U E. E. nieten wil verhalen , dede hy fijn heyr-leger daer henen marcheeren , op
hoe fo veelerhande goed fucces en voorfpoet is te niet dathetfich ten felven tijde ontrent Parijs foude laten
gekomen , het zy dat de heymelijke quaet willigheden, vinden , om fijn verfoek te fterken, en die van fijn
de vrucht van de geene die voorby waren, hebben bewarendankmoed
te geven,
d'andere,
't niet
met haren
wilden
doen, endoor
fchrik endiegeweld
let, enden cours van de toekomende-geftut , het fy partye
ookdatdeHeyrkrachten des Konings van Hifpanien, daer toe te dwingen. Het perijkel daer in de vooren de groote middelen , die hy alle t'feffens heeft feyde electie fijn Majefteyt konde brengen , hoedanig
geemployeert , den arbeyt des Konings hebben vruch- die ook hadde geweeft, kan beter bedacht, dan voor
teloos gemaekt in fijn voornemen , dat hem leyden tot oogen geftelt worden. Want alwaerdie niet gevaleen fekerder wegh van fijne beveftiginge, verhindert.
len op den perfoon van den gemelten Koning van
Ik kometot defe laetftetijt, in den welken den Ko- Hifpanjen of fijn dochter: fo foude hy evenwelden
ning van Hifpanien heeft gelooft dathy met toeftem- anderen, die 't geweeft hadde, niet hebben gelaten
minge der quade Francoyfen de wetten desRijx mocht teafllfteren, om de beroerten in't Koninkrijk te onvernietigen,en een nieuwen Koning inVrankrijk doen
derhoude't
n , welk degene, die dit fecoursvanhem
verkiefen , om alle wederfpannigheyt onder hem in fouden hebben ontfangen , een verbintenifle en nootfwang aen te houden , en daer na door geit of door wa- wendigheyt geweeft foude zijn , om fijn wille in alles
penen ,al het gene de rechte partije voight van fijne na te komen , fulks dat hy geen kleynder macht foude
Majefteyt tot hem te trecken : Want fijnde in dit gehad hebben omdeaffairen vandeKrone te difpoPoinctMeefter geworden dathy de faken van Vrank- neren tot beleyd en executie van fijn voornemen ,
rijk in dralinge hielt ,fo (ach hy aen de fijdedesKonings, dan of hy'tfelfs in perfoon geweeït waer: maer de
dat het fijne Majefteyt veel fwaerder viel fijn nood dan verftandigfte merkte wel , dat dit den laetften flach
fijne Vyanden te boven te komen , zijnde het Koning- was van 'c verderf des Koninkrijks, als zijnde buy ten
rijk uytgeput van middelen , den Adeldom niet langer twijffel , dat den rechten erfgenaem en eygenaer hem
konnende deonkoften desoorloghs dragen, ende al- noyt defe hoogheyt, alstegelijk metfijnleven ioude
toos de verfcheydenheyt der Religie in de gemoede- laten onttrecken , en wefende eens in de wetten des
ren , om de oude gedeeltheden te voeden en nieuwe Koninkrijks defen inbreuk gefchied , fo foude men
tefayen. Aen de fijde der Vyanden, die harefchade daer na veel lichter en met minder moeyten konnen
tot noch toe met de fijne hadden vermengt en gedacht voortgaen tot een tweede verkiefinge als 't hen goet
hem (elven met fijne krachten tot haer verhoginge te dochte ,ió de eerfte hen quam te begeven. Men conen
behelpen , heefc hy fijne middelen in fulker voegen fidereerden ook defen nieuwen Koning, erkent van
gedilp endeert dat hyfe eer heeft gepreferveert van ruy- de Princen van Lorraine , gehoorfaemt van zo veele
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en de befte Steden des Koninkrijks , gemainteneert tot difcretie van den rnachtichf
ten ," tên minften gaf
van alle 't volk, erkent van de Geeftelijkheyt, aen- het fuik een flach des verderfs aen de zijde van fijne
genomen van een deel van den Adeldom, gefalft tot Majefteyt daer het van afviel, dat hy niet over hielt >
Reims met de folemnele formen en ceremoniën des als een kleynen oorfpronk in de eygen
krachten des
Koninkrijks: en boVen alles , t'eenemael onderftut, Koningrijks. Defe per ijkelen fo merkelijk en eminent
totvorderinge van fijn defTein, van alle de middelen wefende, datter naulijkstijtoverigh wasom teberaeten krachten van Spanjen ,• aen d'andere zijde fag men fiagen , fo konnen U E. E. wel denken hoe groten
fijne Majefteyt zonder krachten en middelen te velde hartfeer de goede Francoyfen hier- in hadden, fie/jde
leggen» gedeftitueert van hulpe, bloot ftaende voor den ouden en capitalen vyant van Vrankrijk, door dealledisordre, ruïne, en het eerfte goede fucces fijner
fe nieuwe verkiefinge , in den ftaet een fo diepen
vyanden : gelijk Zy ter contrarie wel hoopten door voetfetten , fiende ook de zijde van zijne Maj. t'eene*
't Gouvernement van eenalleen op hare faken ordre m3el door gedeekheden verfwact om weynigh tijts
te ftellen , en niet meer te fien verloren gaen , gelijk zy daer na, door partyen te vallen in handen van eenfo
te voren alleen door de confufiegedaen hadden.
machtigen Koning. Maer de verftandighfte fochten
Maer gelijk het in onfe lichamen qualijk kan ge- forghvuldigük met leetwefen remedie tot ditquaet>
fchieden, dat een van de voornaemfte deelen werd en gelijkmen menfchelijker wijfe fulke dangareufe
accidenten niet kan vermijden, als door gewelt of verbefchadigt, fonder dat de andere 't zelve door de onderlinge gemeenfchap, die daervan naturenis, ook dragh, fof2ghmen ookeerft op de middelen, diewy
gevoelen: fo gebeurt het ook zeer fwaerlijk, mijne hadden , om de faken door onfe eygen krachten of door
Heeren, dat in een grote ftaet hecgroorfte deel komt die van onfe vrienden in reputatie te brengen. UE.E.
te vallen, en in haer laet fterven de fchuldige plich- mogen wel denken in welken ftaetd'armade wasvan
ten ,daer toe het van God en de nature word verbon- fijne Majefteyt , en welke middelen men hadde om' die
den, en dat het andere dele corruptie als fonder ge- weder op te richten , welke de menfehen en de middelen waren om te beginnen en daer na te continueren.
voelen niet gewaer w^rd. Selfs nademaei de dekmantels gemeen zijn , en dat de eene de affcheydingen fou- Reprefenteert u felven , mijn Heeren , een Rijk ,
de konnen decken, end'andere de meer geformeerde dat fo vele Jaren vervolgens is uytgemergelt , daer van
rebel 1 yen. Vrank rijk, 'cv/elk fich na fo veele jaren nochhierenboven, her befte deel, als daer zijn de goede en capitale fteden, ftaet in der vyanden devotie:
field tegen dit fijn inwendige quaed, dat op eene tijd
een groot corpus vanden Adeldom inwendig gedeekj fteltUE. E. voor oogen het andere deel t'eenemael
enverfchiilende om 't ftuk van de Religie, onder fijn bedurven, verwoeftinge desplatten Lands, debefte
natuurlijcken Prince heeft vereenight , welk geen Landouwen ongebout, de twee deelen des volks(rechgeeften gebreck heeft , die onder de ruïnen hares teVoefter-vrouwe des Koninkrijks)begraven onder de
Vaderlands geboren, en opgevoed zijnde, liever heb- ruinen, den Adeldom moede en afgeflooft inmifeben alderhandefonune te dragen, hoedanig die ook rien, een groot deel fijn toevlucht nemende tot de
fbude mogen wefen , als niet met allen. Vrankrijk , protectie des vyands, niet wetende door faute van
middelen waer henen of waer toe hen te begeven ,
fegik, na dat den Koning van Hifpanjen 'tielve tot
vorderinge van fijn voornemen fo travailleerden , denkt noch daer-en-boven op de fware Garnifoenen ,
die hy
heeft de gemeente laten fien , 't gene zy daer te voren fteink moet onderhouden, welke het befte en fekeromfte verteeren, wefende felfs hoognodig dat
alleenlijk de oogen der aldervcrftandigfte hadde geopenbaert. Want ten felven tijde , als de vyanden die vol en groot zijn, om de naburigheyd, van de
fpraken van de verkiefinge eenes nieuwen Konings, grote Steden in elke Provintie. Wat de krachten onom de wederfpannigheyt voor altoos te formeren en fer vrienden belangt , wy mogen nergens d'ogen flaen
>
te beveftigen , fo hoorden wy voor ons , rontom ons , als op de Doorluchtigfte Koninginne van Engeland ,
de Vorften van Duytflant , en op U E. E. Mog. Want
ia 't midden onder ons , dat'er een Refolutie was ge- deCath
olijke Princen hebben ons tot noch toedoen
nomen van een groot getal Catholijken, die ter oorfake van de Religie, fpraken van hen te fepareren en verftaen, dat hoewel fy door vreefe van deSpaenfe
hoogheyd een goeden wille hadden om ons te fecoureeen lichaem apart te maken, t'iamen gevoegt uyt
Heeren , Adeldom , Geeftelijkheyt, volkeren, fteden ren , fy nochtans niet vermochten uyt vrefe van te komen indes Paus ongenade , en fich te fien geftelttot
en gemeenten, en fich perfuadeerden , datdereftvan
de Catholijken des Koninkrijks, met wat partye zy eenproyevan hare eygen Onderfaten. Maerdehoog't ook mochten houden , fich by hen fouden vervoe- gemelte Koninginne fo menigmael door onfe gebrekegen , uyt affectie van de Religie , die hen gemeen lijkheden geimportuneert , en tot noch toe in fo grote
was, endenhaetderSpanjaerden, welke in hare her- onkoften gefteken , hoe foude die een fo hoog verten bleef ingewortelc, of ten minften, dat ondertuf- foek konnen voldoen, als dit is, dat fy, itoooMan
fchen dat fijne Maj. fijn recht zoude verdedigen tegen teVoeten3oooRuyters foude onderhouden. En van
Hoogduytfe Vorften kreeg den Koning door fijn
'tgewelten pratijkcn des Konings van Hifpanjen , en de
AmbafT
adeur geen andere tijdinge , als dat zy hen noch
Zy beyde dus befigh zouden zijn , of om te befpringen,
fo
bevoeld
en over de vcrledene onkoften dat hy geen
of om te befchermen , zy terwijlen vry heyd en occafie
zouden hebben om hen reformeren en aenwas te krij- middel fag om hem in nieuwe te doen treden , fulks
gen. Dit wift fijn Maj. door de goede en getrouwe ad- dat hy bedwongen was op fijn retour te denken, en
vertentien , die hen menigvuldiglijk wierden gedaen fonder yet uytgerecht te hebben weder te keren. Laet
my toetefeggen, Mijne Heeren, datfo men regare
grote chargen hebbent' fijdie goede
gene,welke
door nendedienfte,
in defe enopinie gevallen waren, waer neemt op uwe affairen, op de grote diverteringen ,
kkelijkaengevangen
beleyt, 't gene U
E.
;f&1.j9) van 't exempel, fo de daet in effe&e gevolgt waer, geen fogelu
noch daer-en-boven, als toteneen toemate van hare E.fonanded'
na
foude hebben, om daer
grote hope gelaten
re by een te houden. Den Hertogede Majenne quam derlinge affectie totfecours hebben gefonden, heeft
door tractaet in defe aficheydinge en op hope , dien hy (mynes bedunkens) fo verre gegaen boven onfe middelen, als beneden onfe nood. Nademaei dan onfe
gaf, van fich met hem te fullen houden , ten befte en krachte
fo fwak waren , dat men daer op niet mocht
n
behoudeniffe van den ftaeten deCatholijke Religie,
fteune
n, fo was het meer dan hoognodig , doormidverwachtende in zijn affairen het profijt van deKoning
van fijne voornaemfte krachten verlaten te fien, gelijk del van tractaet ecnige remedie te foeken. Wantte
hy aireede by opene Placcaten dede verkondigen , dat , feggen dat den Koning het herte fijns rijks hadde moehy binnen weynigh dagen eenfo groot ftukwerx Joude j ten verlaten, om tot de uyterfte extremiteyten fijn
doen blij ken , dar het heel Chriftenrijk ongeloofrelijk toevlucht te nemen , zijn verderf eer te vertrecken
foude fchijnen. Doch het gaet vaft , Mijn Heeren, ' dan te vermijden, den Koning van Hifpanjen het
dat dit Corpus der Catholijken , fo van den eenen , als befte en treffelijkftedeel van fijn Erf-goettelaten,hern
den anderen afgefondert wefende , fich noy t in fulker 't gene in handen te ftellen , daer mede hy hem mecvoegenkan beveftigen, dat hetnieten komete ftaen fter foude maken van 't weynige, dat daer noch tegen
j >
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Boek.1van de Religie. Evenwel washet oriraogelik
, edenheyt
wefenigft
foude dart
fijn grootheyt gewapent zijnde overigh Het
het fekerfte Bolwerk van 't Chriftenrijk en de fterkfte hen defelve hope te doen vatten , of eenigh fondament
befchuctinge tegen zijn ambitie te verlaten , en fo vele te leggen , op de dingen die daer waren geallegeert.
goede dienaren, die fijne Maj. niet fouden hebben kun- Maer ter contrarie fagmen in hen alle apparentie , fo
zijn- door hare propooften als door de advijfen, die men
gerij'f vervreemt
goederen teen ftellen.
jvanenhaer
Mijne Heeren,
in defolatie
proye
ten volgen
de ,nen
hadde van hare deliberatien , dat fy het gene fy in 't
U E. Ë. konncn wel begrijpen , dat een groot Poten- ftuk van de electie hadden onderlaten , weder by der
taet in fijn beft gevoelende deel, dat is in't gebruyk van hant wilden nemen , io men hen van de wille van fijne
fijn Erfgoet geraekt zijnde , en begeerigh om de re- Maj. fijn onderrichtinge aengaende geen fchijnelijker
den te weten van bet ongelijk, datmen hen aendoet, apparentie liet fien. Elders fag men ten felven tijde
is beter gcttelt om dien raet aen te horen , dan te midden onder ons hetquaet verdubbelen. De eenc,
verfinnen, ook heefemen niet fo lief, als de behoude- d' occafie waernemende , om hare piactijke op 't reniffe van 't gene ons toebehoott , en de befcherminge fuysvan fijne Maj. tevorderen, deandereom fichte
onfer vrienden , die by onfe fchade zijn geinteréffeert. voegen by de Catholijken , die in haer devoir hadden
Men vont dan geraden met de vyanden van verdragh te volhart, om des te meer'tverfoek tefterken, datfy
fpreken. Deordre opde verklaringe, diedeHertoge deden op fijn hooggemeke Msj. om hen contentevan Majenne daer te voren hadde doen publiceren.
ment te geven in 't ftuk van de Religie3en voor eene (o
Door de welke hy de Princen , Heeren en Edelen des na
by wefende ruïne te preferveren. Doe was den
Rijks nodigden om iich te Parijs te laten vinden , om
Koning genootfaekt tegen fijne Gedepu teerden te feggen ,die met de Vyanden noch in conferentie rnoften
om eendrachtelick op 't welvaeren der Religie en
Defen raet om met hen treden, datfy hen konden verfekeren van fijnen wildes ftaets te beraedkgen.
te traóteeren fcheen ontfanckelick om defe redenen :
le , om hem binnen korten tijd te laten onderrichten ,
door dien men doof dcfen middel eenige tijd foude en ten felven tijde refolveerde hy ook eene by-eenwinnen , binnen de welcke men eenigh klaer blin- roepinge te laten doen op den 2oJuly, van alle Cakender licht over de affeiren foude mogen ontdektholijke Prelaten én Leeraers van de Princen van fijken, die de verkiefinge, daerom de Spanjaerden te
nen bloede, Officiers van de Krone, van de voorParijs feer aenhieiden , voortgaende , foude hebben^ naemfte Officiers van fijne Parlementen , en infgelijks
getroubleert geweeft. Overmits de geene onder de van de trefFelijkfte Heeren , en andere merkelijke pervyanden, die geen particulier deffein hebben en alle- fonen van de Religie, om met gemeen advijs eenige
nelik uyt fijn om vrede, als welk des Volks hoogfte goede refolutie te nemen, en directelijk om hen allen
wenfeh en begeerte is, oordelende defen den kortften onder fijne gehoorfaemheyt te onderhouden in goede
en fekerften middel te zijn om daer toe te komen , eenigheyt en eendrachtigheyt. Defe nootwendigdaer toe lichte! ik iouden zijn te perfuaderen , en indien heyt, die de rechtvaerdige vrefedesnakendenquaeds
zy de andere daer toe niet hadden konnen brengen , dede verdwijnen , wierd noch daer-en-boven gefterkt
fo fouden fyten minften in'tftukvan de electie fuik door de Ambaffadeurs van eenige uytheemfche Poeen tegen-wicht in hare gemoederen hebben gewortentaten, welke geinteréffeert by onfe mine, en t'eene,pen, datfy niet lichtelijk {ouden hebben konnen ac- mael een afkeer hebbende van de grootmogentheyt
corderen. Eyntlijk gelijk de extreme remedien tot de des Konings van Spanjen , tot verfcheyden reyfen
extreme fiekten niet zijn te verwerpen. Soisdaertijt met der daed haer goede affectie hadden betoont,
enplaetfebeftemt, en van weder zijden Gedeputeer- dan de verft-gelegene en van den vyand meeft gedrukden genoemt, omfichopdevoorfeyde conferentie te
te partyen ftijvende , dan ook onfe hoogdringende
laten vinden,deVyanden niet konnende dat behoudens nood met haer befte middelen te hulpe komende.
haer reputatie vermijden , en felfs oordelende hoogno- Maer de vrefe die fy hadden van fich opentlijk tegen
digh te zijn , het ongelijk tegen fijne Majeft te ftaken. een fo machtigen Vyand te verklaren , ter oorfake van
In haer eerfte communicatien op 't gemeene hooft- de excommunicatie des Koninginnes , die hare eygen
poinct, om't welke de vergadering wiert gehouden, Vafalen ten proye was geftelt, hadde hen binnen fete weten om te beraetflagen op de middelen om de Re- kerelimiten gehouden , wachtende altoos op eenige
ligie en den ftaet te verfekeren , quamen fy alle daer in
refolutie van fijne Majeft. om 't pretext der Vyanden
d'anaen
als
foaend'eene
,
Oorloge
de
dat
overeen,
Koderezijde, een onvermijdelik verderf medebracht, wech te nemen , eyndelijk fiende d'affairen desfuiken
tijden
van
lankheyd
door
Spanjen
nings
van
en de vrede de eenige remedien was. Maer de Vyanden
voortgang nemen , die van fijne Maj. fo verwarren in
daer na van de Gedeputeerden van fij neMajeft. geparft gebreckelijkheden
, datfy in korter tijd niet hadden
Zijnde door paflagien van de H. Schrifture, exempelen te verwachten , als een groten val. Sy refolveerden ,
der oude Chriftenen , en redenen van den Staet, om te dat eer zy hare faken met den Koning van Spanjen onbekennen, dat den vrede niet konde beftaen, als in verfoenelijk wilden maken , zy den weg wilden infijn perfone, en onder fijn authoritey ten gehoorfaem- gaen , die hen door hare naeften was aengeboden»
heyt , hem vertonende gerefolveert te zijn eer alle ex- Maer dat zyeerftelijk envoor'tlaetfte wilden ondertremiteyten te verdragen en uyt te ftaen , als hem te taften , wat den Koning tot behoudenis van hem en
begeven onder een Prihce van andere Religie , dan de fijne vrienden gefint was te doen , veel meer houdende van eene confeederatie met hem , om haren ftaet
hare: fo wierd hen geantwoort dat fijne Majeft . tot verfcheyde reyien hadde verklaert en geprotefteert , dat tegen den Koning van Hifpanien te verfekeren , als
hy altijt bereyd foude zijn om hem te laten onderwij- van eene gedwongen verfoeninge met den gemelten
fen, en dat de belofte t'fijner aenkomftegedaen, niet Koning op de ruine van fijne Maj. En op dat defelve
vervreemt was van de hope , die zijne Catholijke On- niet foude denken dat den raed die fy hem gaven , ter
derfaten hadden ontfangen. Op de tegenwerpingen , oorfake van zijnen nood, verderffelijk was , of datfy
die de andere deden tegen de voorfey de hope, aengaen- fich fouden gecontenteert houden, hem in fchijnre
de het lang verloop des tijds, welke daer tfedert fijn ftellen in fterker termen tegen den Koning van Spanaenkomfte was verftreken , fonder dat hy yetwes hadde
jen en fijn andere Vyanden, fo deden fy hem als met
doen blijken , dat het gene beveftighde datmen van oogen fien , dat fy opentlijk in fijn fake wilden treden,
fijne onderrichtinge quarn te feggen , maer veel eer om gagerende een merkelijk getal Krijgsvolk , contribuehet contrarie te vermoeden , vertoonden de Gedepurende van elders een goede fomme geld, referverende
teerden van fijne Majeft. datmen hemgeentijtof ge- voor hen noch een derde remedie,als fy fouden fien dat
legenchey t hadde gegeven , om op de middelen te den- de affairen van fijne Maj. op een vaften voet begonden
ken om hem te refolveren , daer toe den vrede (fo die tegaen.Sijne Maj^doorfietdefe prefentatien io wel,dat
wert beraemt) hem bequame occafie foude geven , dat hy en fijn aldergérxoutfte dienaren defelvevoorfeker
fy te meer daer toe behoorden aengeport te werden, en ontwijffelbaer houden. En fiende het quaed dat hy
nadernael fy na haer eygco feggen , om geen andere hem felven op den hals foude halen, fo van fijne als
cpnfideratien wierden op£ehouden>als om de verfcheider Vyanden zijden , daer hy het pretext fo van d'eene
als
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als van de andere wegnemende, hoopten dat hy alle
den Adel aen fijne zijde by een houdende , de Vyanden het momaenficht, daermede fy hen deckten, aftreckende , den goeden wille van fijne uytheemfche
vrienden , die hem hebben geaffifteert , ftellende hen
(ïol. 40; dapperlijk tegen den gemeenen vyand, meer dan oyt
tot hem treckende , verbindende noch daer-en-boven
GrootmogendcUytheemfe Potentaten in defe faken ,
om hem getrouwelijk en fuffifantelijk te affifteren.
So hoopte fijne Majefteyt den Koning van Spanjen
fo krachtigen tegenwerk te geven, dat hy te rugge
foudc moeten deynfen , invoegen dat hy in 't fleur van
fijn leven tot dien ftaet gevordert zijnde , 't felve en de
eerfte van fijne Jaren lbude befteden tot dwang van fijne ambitie. Dit was het fubjedr. van mijne afiendinge
aen de DoorlugtigeKoninginne van Engeland, en aen
U E. E. Mog: omdeielve de extreme nood te kennen
te geven , tot de welke de affairen des Konings gebracht waren , en defen nieuwen raed voor te ftellen ,
die met redenen, welke ik hier te voren hebbe bygebracht , wierd gegeven. Ik hadde geen laft om U E. E.
yet van 't gene in defe veranderingc gerefolveert was
te verklaren, gelijk daerook geen andere belofte was
gedaen, dantehooren nadeonderrichtinge, die niet
invoerc eenfodanigeveranderige, als daerwy om de
difpofitie der faken voor hadden gevreeft. En verwacht dan niet van my datikdeconfeientie door de
confeientie excuferc, in de veranderinge diefichfedert eenigen tijd herwaerts heeft toegedragen. Mijnen
laft ftrekt niet verder , dan om U E. E. te verklaren
den ftaet der faken, en de redenen vandenftaet, die
't gemoed van fijne Majefteyt tot defen nieuwen raed
fchenen te buygen : welke ik noch des re liever hebbe
aenvaert, om het voornaemfte deel deffelfs , dat ftrekt
om door folemnele beloften des Konings de fcrupuleufe bekommemiffen weg te nemen, die de geruchten, welke overal lopen, in uwe gemoederen gelaten
hadden.

ne Majefteyt noy t konde weeren J als door 't opkomen
van eenen vrede. Dele begeerte is t'eenemael Koninklijk, mijn Heeren, en noch meer de gene, die
fijne Majefteyt lang heeft gehad , om den vrede der
kerke te verforgen : makende dat de gene, die daer
toe geftelt zijn, in ernft de handen flaen aen de reformatie. De voornaemfte Catholijke Prelaten hebbeh
hem dikwils verklaert, dat fy daer toe fodanige niet
dorften irnployeren, die t'eenemael fufpect waren,
en van de gene veroordeelt , die wenfehten dat de
kerke, fo lang die van hen was afgelondert, mochte
befmet blijven. God wil defe begeerte , waerlijk een
Chriften Koning betamende, beveiligen. God wil
een weg openen, en alle onmogelijkheden dermen*
fchen door den kracht lijnes Geeftes verkrachtigen.
God doe fo t'eenigen tijde fijn kerke inhetKoningrijk floreren, en het Koningrijke in fijn kerke, felfs
ten eynde alle deelen door den band des geeftes vaftelijk vereenigt zijnde, de kracht des te groter zy om
onie vrienden by te ftaen, en onfe vyanden tegen te
(taen. Defe begeerten van fijne Majefteyt behooren
alle vrefe weg te nemen van de gene , die beducht zijn
dat men in 't Koningrijke 't geweld tegen die van de
Religie foude mogen opwecken , en dat den Koning
op'tuyterfte gebracht zijnde, daer na lichter tot andere gevoert foude mogen werden. God geve ons
betere hope, mijne Heeren, en late niet toe, dac
Vrankrijk van fo vele ftorrn- winden aengevochten
zijnde, noch die oude fteenklippen foude foeken,
daer op fy fo menigmael heeft gedacht te barften.
Daer is ter werelt niet io vervreemt van 't gemoet van
fijne Majefteyt , die foveele eerlijke luyden , daer
medelijn ziele heeft geleeft , en op welkers armen hy
fo lange heeft geruft ,bemint en in grootachtinge heeft.
Hier foude hy in fijn confeientie niet geraekt werden ,
om fijn onderfaten eenigen ruft te geven , maer allenelik de Oorloge veranderen , en de conditie des Koningrijks groteliks verargeien. Sijne Majefteyt kent oeter,
dan yemant anders, den ftaet en conditie van die van
de Religie , haer deught , vromigheyt , refolutie,
volftandigheyt en patientie in fuike extremiteyten : de
oorlogeheeft het getal vermeerdert, deaffliótien hebbenfe ter deught geloutert, de batalie hebben op hen
niet gewonnen. En daer na wat foude dat voor eene
voorfichtigheyt wefen, de krachten des Koningrijks
verdeelen , nademael het nodigh is , die meer dan oyc
te vereenigen , en die felfs vereenigt zijnde , naulijks
fuffifantzijn, om den ftaet voor de laetfte ruïne te bevrijden. De proteftatie , die fijne Majefteyt laetft dede voor de voornaemfte Catholijke Heeren , is verre
vervreemt van de vreefe , die men heeft ontfangen.
Want fiende dat den noot der faken hem dwong , om
in de gemoederen eenige hope van contentement , dat
zy ver wachteden , te doen lopen , fo wilde hy eerft de
fekerheyt van die van de Religie veriorgen , doende
van de Princen en Heeren , die hem doen afïifteerden ,
een belofte trecken, dat in de conferentie van Parijs
en de Generale vergaderinge , die daer na gehouden
foude worden, niets foude worden verhandelt, dat
mochte ftrecken tot prejuditie van die van de Re-

Ik twijffel niet of 't geruchte van defe nieuwe tijdinge, heeft U E. E. een perplexe verbaeftheyt aengejaegt , en d'eene , geraekt van 't ftuk van de confeientie, niet hebben beklaegt dat fijne Majefteyt (die dus
lange in aller menfehen oogen het objed was geweeft ,
daerGod fijn macht aen betoonde) gedwongen was ,
tegenwoordiglijk menfchelijke wegen te foeken.
d' Andere niet te degen begrijpende , hoe 't eene quaed
door trappen aen 't andere gehech t is , dat hy genootfaekt was voorder te treden om die van de Religie,
en dien weg in te gaen , welke io lange en met fuik een
geweld opgefpeurt en gepradtifeert was. d'Andere
hebben fonder kenniffe gedifcoureert , dat aengefien
den Koning in zijn confeientie was geprickelt , om
voor fijnen ftaet eenigen ruft te verwerven, dat hy
veel lichter vrede foude verkrijgen met den Koning
van Spanjen , fo men defelve defe conditie voorhielt.
Mijne Heeren , ik wil op de eerfte niet antwoorden ,
als voegende mijne tranen by de hare. De minft-fiende fien in defe Actie , gantfeh dwarfe en kromme wegen ,wegen daer toe men door de nood werd gebracht.
Sijne Majefteyt heeft my niet belaft yet anders te feggen, als dat de hope om zijn Volk eenige rufte te verwerven ,en door de rufte dejuftitie te reftaureren, ligie.
Hier toe hielpen felfs de Catholijken, die t'anderen
hen defe bittere remedie hadde doen aenvaerden: tijden
de ydeiheyt van de aenflagen , tegen hen gemaekt,
hadden beproeft, en voegden daer bydatde
daer was apparentie dat hy der vyanden pretext weg
nemende , en het arme Volk , dat fo vele foorten van oorfake van dat het Koningrijke in die uyterfte noot
ongeval hadde uytgeftaen, het contentement geven- was geweeft, was dat die van Lorraine( welke de Koningen en het Hof in befittinge hadden gehad) door
de, dat het begeerde of dat de goede welftant door de
vrede foude volgen, of zulke doodelijke toevallen ambitie gedreven zijnde defe queftie verfcheiden
onderde vyanden ontftaen, dat men ondertuffchen mael tot een dekmantel hadden gemoveert en opgenomen , en dat fy daer en boven in defe laetfte beroerten
middel en gelegentheyt foude hebben om in 't Rijk
eenige goede ordre te fteilen. Een yeder zijn bekent des Koningrijks met de goederen en het leven van die
de effecten van een langdurige , en noch meer van een van de Religie waren gealfifteert geweeft, fonder de
Burgerlijke Oorlpge, vol van gebreckelijkheden. Den welke (yin de handen haerder Vyanden gevallen fou»
klank der goede Wetten word onder 't geruchte onfer den weien. Sijn Majefteyt voeghde daer by om alle
Wapenen verloren. Men fpreekt niet van God als twijffelachtigheytvan dit poincl: ween te nemen, dat
blafphemerende , alle Religie leyt onder de voet , fovere de Catholijke, om wat oorfake of pretext het ,
men hoort niet dan van facrilegien en kerk-fchendin- ook mochte wefen , de wapenen quamen aen te treegen, miferable effecten van onfe oorlogen, welke fij- I
ken tegen die van de Religie in zijn Koningrijk, dat
en
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dat fchoon her getal fo ongelijk waer , dat haerder 500
fouden moeten ftrijden tegen tien duyfent, hyalfdan
gedenkende aen hare getrouwigheyt en de dienften ,
diehy van heniuyden heeft genoten, wiüiglijkdeien
groten hoop foude laten om moediglijk te gaen fterven
in 't fpitle van fijne oude Dienaren. Dit wiert vaneen
yderalseen couragieufe reden opgenomen , gcapprobeert en geprefen , en waer van ik niet en twijffele
UE. E. voor defen te zijn geadverteert , fijne Majefteyt
heefc my belaft U E. E. te verklaren, dat het fo verre
van daer is, dat hy omeenige fake ter Werelt, wat coleur die ook foude mogen hebben, oyt na een fo jammerlijken en verderfrelijkenraet foude horen, dathy
veel eer is gerefolvcert in de vergaderinge , die hy uyt
de voornaemfte Heeren heefc beroepen, te vooriïen
indefckciheytdervrye oeffeninge van de Religie, en
temaken dat fy in toekomende tijden ook alleeereen
waerdigheden des Koninkrijks deelachrigh zijn.
Wat den Vrede belangt met den Koning van Hifpanien, riiefommige difcoureren te mogen tufichen
komen, als een conditie van defe, die fijne Majefteyt
voor fijn rijke foekt te verwerven. Ik hebbe laft
U E. E. te (eggen eerft,dat'er in deaffairen van Vrankrijk in 't Generael of Particulier niet paffeert , daer van
fijne Majefteyt U E. E. geen ware advertentie doet,
dat hy noy t yetwes fal befluyten, daer in hy op U E E.
niet het fel^e en een gelijk regart heeft , als op fijne eygen faken. Derhaln:n doet hy hier particulierlij k,
dat'er noch noyt eenig propooft is voorgevallen van
den vrede en reconciliatie met den gemelten Koning
van Hifpanien , dat'er (elfsgeen apparentie is , dat hy
luft heert in onderhandeling-e van dien te treden , gemerkt de grote paraten, diehy overal maekt , en de
verfcheyden plaetfcn , d ie hy door de particuliere tracoaten, diehy met velen heeft gemaekt, in Vr ankrijk in heeft , een feker argument , dat hy niet gelooft
dat den generalen vrede kan werden beraemt, en dat
hy altoos houts genoeg fal hebben om het vuur te ftokenen den brand te continueren. Ditisfijndoel-wit,
dit is het difcou rs dat hy altoos heeft gehouden van den
middel , dien hy hadde om fijn Staten in rufte te houden en
, Vrankrijk in roer te ftellen , voornamelijk onder den Koning, die God ons heeft verleent. Hy heeft
gevreeft voor fijn wiege, voor fijnjeugt, en voor de
bloemefijnesouderdoms. Hy weet dathy hem te veel
quaeds beeft gedaen, en te veel goets onthoud om met
hem eenigen vrede te mogen hopen: hy weet van elders, dat Vrankrijk in fich fel ven niet in rufte kan wefen , fo iy die niet in de beroerten van een ander foeke.
Hy weet dat de Wapenen altansin groter getale zijn,
dan oyt te voren , meer gerefol veert, aan men die tot
noch toe gefien heeft , en die door eenen grootmogende vreedfamen Koning beleyt zijnde, defekerftevan
fijne Staten fouden konnen deen waggelen. Maerals
de faken hier toegebracht fouden werden, doorwegen die ons onbekent zijn, en felfs niet in difcours vallen :fo heeft fijne Majefteyt my belaft U E. E.teverklaren dathy t'eenemaelgereiol veert is, daer toe noyt
incenigerley wijfe teverftaen, dathy niet houd van
den vrede met den genen, die fijn huys heeft geruineert, fijne goederen onthoud, enfo vele quaets in
Vrankrijk berockent , met een onbertandigen Prince,
die van fijn ambitie eer vet laten fal worden, als hy die
felfs verlaten fal. Niet alleen omdat hy niet wil , maer
omdat hy met kan willen, overmits den vrede van
Spanjen is de Oorloge van Viankrijk: en daer is ter
Weidt geen middel om den vrede voor Vrankrijk te
verwerven , als door de Oorloge op de Spanjaerden.
U E. E. moeten fich Vrankrijk voor oogen ftellen , gewapent in allen fijn deelen , genoemt tot alle ongebondenheytenvol van dodelijke humeuren, daer van
het niet als door een fterke Purgatie gereynigt kan
■worden. Meer als honderc duyfent gewapende Menfchen , die niet in den viede als tot alle quaet genegen
Zijn, bereyt om alles door 't vuur der beroerten in
brand te ftcken , fulks dat den eerften , die hem fal
willen opwecken, geen inftrumenten gebrek fal hebben ,pnder wat pretext het ook zy, even veel foude

het gelden een lichaem in alle fijn deelen bedorven,
geheel verandert iniubftantie, te willen cureren fonder purgatie of aderlatinge. Is hec Vrankrijk niet veel
beter geraden , fich vereenigt te houden metfo vele
Princen en Naburige Staten geintereffeert by de
Spaenie Magnificentie, omdefterfdagvan een foonrechtveerdigen Prince te beleven, en de wrake, die
hem God buyten twijffel heeft geprepareert , te oefFenen, als het ellendige mes weder tegen haer felven in
handen te nemen, en in'tbinnenftehaers ingewants
fo vele monfteren te fien geboren werden , die haer ten
verderve fouden brengen. De Princen die hen op
nieus met. den Koning vereenigen, om fich in defe
Oorloge tefteken, zijn van dees vrefewel verre vervreemt, enhebben de onmogelijkheden, dieindefe
reconciliatie vallen, wel overwogen , eer fy hen opentlijk verklaren. Ook geven fy bare middelenen wapenen geen anderen name als tegen deSpaenfe ambitie (p^
voor het welvaienderFrancoyfen. Den Koning hoopt
dat byhem daer mede t'fijnen prohjte wel fal behelpen , en voornamelijk met hulpe en atiiftentie van
U E. E. daer op hy een fonderling betrouwen heeft,
hy twijfelt niet of den Koningvan Hifpanien vint fijne
ouderdom niet min belaft met moeyten en rechtveerdige vreefe , als met langejaren. Ik achte dat U E. E.
ai var. elders lullen hebben verftaen de antwoord van
de Doorluchtige Koninginne van Engeland, op gelijke laft, die deB Koning my hadde opgeleyt. Want
na dat fy het grote en by na onverdragelijk leetwefen ,
dat fy droeg , fiende dat de affairen des Konings op
fuik een voet ftonden, hadde betuygt, en bovenal
verklaeit de uy terfte fmerte in alle deelen van haer ziele, om defe fborte van remedie, fo heeft hare Majefteyt even- wel gerefolveert meer dan oyt hareafliftentie te continueren, en mijn H eereden Gouverneur van Chartres gcaccordeert noch 3000 Man op
hare koften en befoldinge ten dienfte des Konings
aen te nemen , behalven het Krijgs-volk dat fy in Bretaigne fal onderhouden. Den Koning bid u , Mijne
Heeren, uwe goede wille enfinguliere affedüefo langs
fo meer te continueren En gelijk hy niet fo vereenigt
mach hebben met uwen ftaet als den perfoon van zijne
Majefteyt en den ftaet van Vrankrijk , zo zullen U E.
E. ook jdtoos , na proportie van middelen , by brengen ,'t gene nodig zal wezen tot een zo groten hoogwichtigen werk. Den noot des Koninkrijks, die ik
hier vorens hebbe te kennen gegeven , behoren UE.
E. re doen weten dat den Koning van zijn vrienden
verlaten , of flappelijk gefecoureert zijnde, zyhem
ten laetften met zijn Koninkrijke wel in een uyterfte
ruïne mochten doen vallen. Maer ter contrarie,
van zijne Vrienden geaffifteert zijnde, behalven dac
hy beter middel zal hebben om de gemene Vyanden
te attacqueren, zozalhemditfecoursdobbelevrucht
bybrengen. Alsdat daer geen plaetfe zal wezen voor
den Raed , die men hem zoude mogen geven van eenige reconciliatie met hen te zoeken , en dat hy beter
gelegeniheyd zal hebben , om de rufte, welvaerten
contentement van die van de Religie te bejagen , fiende de Catholijken des Koninkrijks fijne Majefteyt geaffifteert van de gene, die gelijke profeffie doen als wy.
Dit is het gene zijn Majefteyt myheeftbelaftUE.E.
voor te houden , na dat ick met Mijn Heere den Ambaffadeur , die alhier by U E.ü. refideert gecommuniceert zoude hebben. In 's Graven-Hage , des Donderdags den fes-ent win tigften Augufti, Anno 1J93.
ondertekent
B.deMo rlans.
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faöcur ten naefïen uu moer nabolgenöe manieren in Keren
effecte met anttooo^oe bejegent.
eraren
3^at öe peeren Staten <©eneraeï ten hoogfïen bc* f™e'
troeft
5ijn getoecfï / oerfïaenöe öat fijne Honm&ïijue JJ^JJJ
jfeajefient öooj be maeïjinatien / pjactnften en uiolente mei»
P2oreö«trcnöe£$ioning£ ban Spanjen/ en fijne Böhe;
ober Ww»
tenten / tracïjtenöe na öe Jfêonarchje of &ptannne o**0-

r tS> 3•
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Vervolg der Nederlanmm
d fè Oorlogen
25nftïjo?fi/ ;öienenöeöaertoe/ öataïfobemiö.
öeïen en fo?c

obee
geijeeïe
Cïjn'fïe
$ upt
gebjacij
t getoeefï
fof#otöeee£tre
mitept
en/ ntjept
a$ fu/ fo
öc 2$?iebe
nbc3in
fóonfngg fcïbc •/ afé upt fïjnc boo^. ^mbaflaöeuré
$jopofïtie 't lange berfïaen öcbben: maer bat be
feïbe Staten infeer
tuaren berttoofï en berbïijö / berfïaen;
De fijne lBajefïept£ tefoïntie te fftecucn tcgenS örn ïto*
ning ban &nanjen / en fijne ^öïjerentcn / afé ©pan*
ben ban jijnc jltëajefïept/ beïuw ban ©janïirp/
en be geijeeïe <£ïj2t?ïenï)epö ' ö'<©o2Ïoge te continuei en /
Die ban be fteïigfe in ©janfttijH
faborabeï te bïijbcn / en
öefe Standen fijne b^ientf cïjap tebetoijfen / öaee ban 53
fijne Ifêajefïcpt ten alöerb,oogfïcn tuaren bedankende/
en toeöcram acnbobcn aïïe mutneïe affectie / gunfrc en
affïfïentie / tegen£ de grmecne ©panden na bcc&au;
ben bettnogen en gcïegentljepb.
&it i£ in effecte be fommierc antluoojbe ban be booj*
noemde peeren Staten in 't ïmtc/ be tueïfcc andecfintg
feeruertin
en ciei1ijui
rti£
getoeefï incnteïiju
fulnec boegen/
batn'dangege
in gèflcnê"ctcnöcc
ïjebbc fciicre
25gief gefri)?eben bn bec peeren Staten <(3cneraeï
eigent in ingeland Maèï be Caron / §mt ban &cïjo;
netoaïïe/ inïjouöendc bat be ïïoninginne ban ënge^
ïanb tegen ïjcm gcfcptïjaddc met een grote aömiratie /
öat fo gefïen öebbeude öe $iopofitic / tiic be èccee ban
Jfêo?ïan£ acn be peeren Staten <*5cucraeï gedacn ïjad^
öe / en ooft bec feïbec Staten anttooojöe / gefent tjaöde
bat Mijn ïfeeeen bc Staten in alleïjare actiën toonden
öat fp toel ton£ traeen/ en in effecte obeeïtmt fcpöe/
öatfeöetoijfïc baren tik fpopt in eenfgercgeruige'ban
ÖcpuMijfteii Ijaddc bekent / 't toeïk ooft (ftfjr/jft ïjn)
geconfjcm
toietöc
Ifc cëcne daer*
ornfïaciiöccrt
Tonde bnU eenige
v£. bc$n'ncipaïe
gendc anttooojö
/ fo
c. 3jft
öie bm J|eeee HSo^anjS in §cfctyiftt geïebert toerbe /
gier mede gcöeeït ïjebben/ banïjcbfe boo? öefe tijt niet
ïioniren benomen.
<&e$ccre ban JBo^ïan^ toert cctlijuengcöcfroneeet
en met een <0ouden ïieten befeïjonften / en toert mede
crnfïïg bccfodjt om be honing te boen berfïaen ïjoe pjoftjteïijftljetb
foude toefen
d'^o^ïoac
ooj ben üoning
ïnengen
in Slrtïjopg
eni|enegon/
öoojmiööelb
andete
toeïfee öe ïtoning ban £>panjen fijne 3£egerg boet
baïïen
en ooftm Nederland: 'ttoelnïjp
aennam W©?anftnjfe
te doen.
^Jnöefetnöen ïiepen be getucïjtcn feer fïecu bande
nomfïc öe£ £ectg- hertogen €rnefïi / öe£ fóepferé
S&joeöec / met groten macïjt ban ©oïfte en ban <8eïb /
om ïjet 45oubernement ban ^eberïanb ban megen ben
ïtoning ban ^>panjen te aenbaerben / met abfoïute
macïjtomb'^ojïoge
b?ede
te mogen maften.te continueren
3£e Staten metaïïerigeurof
ftregen een ïijfïc
öanaïïe't
bat fom^uptfïanb
aï£ elber^
nomentoerbeboïft/ betoeïfte
becaemt toierbe
30000 aengecfj^an
fïerïite fuïïen mefen/ omiileger^ opteceeïjten/ en
öaec meöeben ftrijgacn bc oofï-5ijöe entoefï-3ijbebe^
Öijn^ te boeren / toaerom looft be Staten ban ^oï^
ïanb in öare particuliere bergaderinge geöouden in
^obember / op be ^opofitie ban fijn€rceïïentieen
öabc ban .^tate / cefoïberen tot berbaïïinge ban be ïa^
fïenbanöeoo?ïogebooLj ben aenfïaenbenjarei^. te
confenteren boben be ttoee bonbert ünvfmt ponben ter
maenb / noeïj ertrao?binarie ttoaeïf 'öonbert bupfent
ponben
't geïjcïe^itrecïjten^tefïanb/
jaer/ ober be ^obiuticn
ban
Jfoïïanb/boo?Eeïanb/
enmerbe
öpbefeïbe berfïaen bat tot bcc 3£anbenbienf?eenbec*
fefteringe ten ïjoosfïcn nobig toa£/ opbcboo?f5.p?0'
pofïtie tijdeïijft en bnicfjtbaecïpen terefoïberen/ om
öe^ te beter be£bnanb£getoeïbige enbebjiegeftjfteïjanöeïinge
mogen tijbeïijfteenbjucïjtbarigcrefoïutieiem
bjeöecfïaen/ ten epnbe 'fijne Cjtrceï*
ïentie berte feïber
te beter tot öe Stanben bienft tijbeïijft macij prepareren
en refoïberen na behoren.
leen Ijeeft ooft goeb gebonben te fcïnjben aen be
Stoningüme ban <£ngeïanb / op fefter fcl)?ijben bp ïjarc
jBajefïept gebaen acn bebooniocmbe peeren Staten
<Deneraeï/ ben 22 2Hugnfïi/ boo?ïeöen/ mit^gaber^
ooft aen bcrfcljcpöcn ban be grootfïe peeren ban «6nge*
ïand/ aï^ namentïijft/ ben#ea*e <6?oten®?efo?ier/
aenöenltbmiracll/
aenbeno5?abeban€ffer/ en aen

en ban öefe atanben niet beffi ffi?S

een ^tate / bp der ïjand te nemen / fefter merfteïnft <örS^COoo^'-pajff«Pt/ öat p öe janöfoudenioincn
£ iS f•ptt?°ft11 wnc afïïffcren en bpftanö öoen / met
§meè>6Mm/ onöctljonben
SfiSÖJESSÈ1*
Z
i\f} bs00^ U!C1, .raamden / en fjenïieden öieIe toiï,
ban miert toeftomenöe/ gel jft fr ïuuöenfeeöecfe
L?n ml?iï? Sfm ïn km f^»atP of ueginfcï
ben berfïaen upt ben f eeteVft Caron ö"t nSg?nt
r"V*bailÖ!t Wwto woojncmen/ ïjenïie
iienbcrfe.
?n,^lffi?? Ö1ïm? ÜOÏÏ50«^"*onöerncl3tiad'
pdbic
lVlSn
ngeneg
DfnSocbm
fiS.m!r!l50E1
K£l
ïande
taarentouïee
de entïje
toon
/ op W

ööenöe/öcöclpei
upöcn aftectu^^
efduftlDarenbJteaccn
ïjen
idefs.enSS
dentoocö
SiA?
h-^fw^00^? ; vcn öc8°^ ïjanöteïjouöen bn
°Lbla*
KHJ!f?i^
öu^:^fentiöngeïfRi tegen ben
ftipDendeaï
jcfïeptbja^
cj^/é'- Vrouwe :
Y achten uwe Majefteyr volkomentliik
„. » f
adverteert te zijn van het grote devoir, verhet „5fte
welk wyinVrieaandgedaen hebben na het innemen l£mm
van Oeertruydenberg, om de Stad Groeningen in die f taten
extremrteyt te brengen , dat fy gedwongen (oude
we- S
ten ach te voegen met de VerpenTgde P,ovintien,heb- Sïaen
bende daer m tot dien eyndefo veel volks en middelen «<"&*>
.engewent, onder \ beleyt van mijn Heer den Grave
g*S
Willem van NafTau , als 't eenigfins mogelijk
gewee
ft
S
is , met hope van wel te effectueren , fode vyand
,
den
welken de confequentie van d efen aenflag bekenf
was,
den Rh.jn fo haell n ier gepafieert waren met veel groter force dan deoniè, en lïch meefter van 't veld cemaekt,om welkeredenden voorlz. Hecre Grave ae'raden is geweeft te vertrecken op een vordcrlijk
eplïets,
om met in gevaer en perijkel te ftellen , niet alleen
alle
het gene t welke hydaer gelukkiglijk gevordert hadde , maer den Stiet van Vriefland felft, gelijk men
gelien heert dat den vyand voorgenomen hadde,
fohy
hadde gekoft , door de proeve die hy gedaen heeft van
ons Leger te overweldigen, waer van hy vromeliik
afgedreven is geweeft (waer van den goeden God gedankt zy) zijnde hier tuffchen den tijd des jaers
verlopen, met een geftadigen regen, de welke feer
vyand heeft doen finken den wille van weder in te den
nemen de palTagje van deBourtange (welke alleen overig wassen van Groeningen) de welke den
z.
Heere Grave hen afgenomen en fterk gemaekt voorf
hadde
en refolutie nemen van te maken , met vele fwariahe- ,
den en tot ruïne van 't platte land,'t welk hy in hadde
twelkhyondertuffchen opgegeten heeft , een nieuwen weg na de voorfz. ftad toe, door de moeraffen
dicht by het Fort van Coeverden, om door dit middel, en verfekeringe diehy het volk gegeven heeft,
dat hy hen van alles verloffen foudc fo haeft als het den
tijd van t jaer foude toelacen , de Stad te behouden in
fijn devotie. Nu Me-Vrouwe, alfo dit extraordinans geweld van de vyand ons heeft doen oordeelen
datfijnRefolutieookfodanigis, en datwyaen
merkt mAX)
en van na-by overleyt hebbende, de feer wijle en feer
goede redenen vanftaet, de welke uwe Maj.beweeet
hebben ons aen te porren en te raden , door hare brieven van den %z Aug. laetft-leden , den voorfz aenfiV
te continueren (waer voor wy haer feer ootmoedeliiP
bedanken) diefo ogenfchijnlijk bevinden , dat wy
ook
ganichelijkgerefol veert fouden zijn, volgende 't fel
veadvijs en raed, oafe voornemens daer op te veftigen, enonfeforcen derwaerts te keeren, fo wy die
beltant daer toe achteden : maer zijnde de gelegentheyt van de voorfz. ftad ten platten lande, en van fo
groten omvang , dat men om verfekert daer in te werk
te
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tegaen , extraordinarie forcen foude moeten aenwenden (waer toe de middelen der Provintien fich niet
fouden konnen uytftrecken , ten ware dat wy van een
ander kant verfekert waren van eenigen extraordinade
Februarius of 't beginfel van
tegende)
ren
hebben wy defeverfekertheyt
naeftkomen
Maertbyftant
genomen van ons re addrefferen aen u Majefteyt , en
de felve by defen feer ootmoediglijk re bidden, dat
fy bewogen zijnde door de redenen felfs van haer
voorfz.. advijs, en d'importantie van defen aenflag,
fotenaentïen vanden ftant des vyands faken, als van
onfen eygen , en den dienft van de Koning van Vrankrijk, het uwe Majefteyt believe de vooriz. Vereenigde Provinciën alsnoch medetedeelen hare feer milde
gunfte, en ons te accorderen een fecours ten eynde
voornoemt, tegen den voorfz. tijd, van tuiTchen de
drie en vier duyfent Engelfen , betaelt voor vier maenden. Wy hebben dat vertrouwen op God, dat daer
mids dit (ecours, en den goeden wille en refolutie
der voorfz, Provintien, middel foude zijn, door het
goede beleyt en beftieringe van mijn Heere den Grave
MauritsvanNaffau, en andere Krijgsoverften , om
de vooriz. ftad Groeningen in te krijgen, en vervolgens 'tgeheele quaitier van Vriefland te bevrijden ,
en den vyand af te nemen alles wat hy daer in beeft ,
of eenig ander fodanigexployt by de hand te nemen ,
als ren meeften welvaert en verfekertheyt van dele
Landen, dienft en vergenoegingevan uwe Majefteyt
Waer op wy (eer ootmoedefoude mogen dienen.
lijk aengename antwoord verwachten fullen met den
brenger defes , en fullen den Schepper bidden.
Me-Vrouwc&c Adam den 6 November, 15-93.
Onderftont uwer Majefteyts feer ootmoedige Dienaers de Staten Generael, &c Het Opfchrift was , aen
de Doorluchtigfte Kontnginne van Engeland.

^oc& be taiinginne toojp befe faïtc fecc becce / en
fepde Dat fp om der Nederlanden boo^fpoet ïjare feïjat*
ten toag uptputtende/ ïjaer fórijggboïft toerde ber*
teert : men fpjaft niet ban eenige te fiitutie te doen/ niet
jegenfïaendedecföederïandee£ doo? nare affifïentie fecc
betrijftt / öaet tegeng fp alle bpandfeïjap op ïjatcn W$
ïjaeïde / en fp en ïjare <©ndeefatcn dageïp£ berarmbe/
öodj
De Staten/
alöaet
ttoee confent'eerbe
bupfent engelfen
foutentotl)acenofïen/
mogen Doen aenne=
men.
3Bp ïjebben boo; bcdjaeït bat btï$ette be3ta$?ee
oberïeben 3tjnbe / De peeren Staten <0eneraeï in fijn
pïactfc piobifïoncïnft ïjiabben gecommitteert be fêeere
*>c5?{j# 3tetiin Caluatt / Daet ban top ï)ier en in boojgaenbe
ben ban Spocften op bcrfcïjcpdcn plaetfcn mentie gemaèhtïjeb*
jLfbin ben. %&zfc afgeoaccdigt 5tjnde na ben honing ban
aen Se? ^m&cpitoe/ toa^tipt denïfage bertroeften: maer
üee ce detoijï De toint niet toilbe Dienen / moft in Eeïand 000?
aöbo» cenen tijd blijben leggen / bectoacï)tende na bcquamen
3Sra*n to'nö
: tcrQJDïm
Ï1P baet ooft
ftiï lag
/ ïjebben ïafl
ïjcmgegeten/
öe ï^ee*
banu/
ten Staten
ban Eeïanb
particuliere
befr/öem
om ban fyarent tocgen fefter faften npt te recljten bp
\naev
Den
ïüoning / ban toacr ï)n Den febenocn jfeeptemtyé
ft&ou»
toenbe
aen Den ^>eete ^dbocact oan ï^oïïand fttyeef/ aï£ Dat
boo*
ï)ugeficn ïjaddc coppe ban eenen brief/ gefeïntben bp
<©tto
JjjJ . ^octo^tto^artiüg/ bcrfoeftende$afpoo|t ban be
* ?' peeren Staten töenerad / om ï)icr in 't EanD te mo?
gen ftotnen / om fijne particuliere faften upt te rechten :
macröptoaerfchom Ijem Dat ïjp getoiffêlijR toa^ecu
bangcreu£ Boojfopcc / ban De genen betoeïfteftomen
fouDe prepareren De nieutoe Deffepnen / bk gefondeert
fouten tmndni op be nomfïe ban ben ^ertoge^rnefïtt£ / en fóDanigc al? men ban ^endeïberg toa£ out*
bieDende/ Dat be gene mailen fouDé / baudentoeïften
fefter Hatijn^ ïföemoriacï / Dat ï)p Daer bp bocgD* / ge^

te mainteneren bingen contrarie beïiefoïutien ban ben
tcgentooo?bigen ftaet ; geïnft ïjn bctit ten ttjbc bat Ijet
nocï) geeii|in^ nobig toa*J / te 23,mtTel en baer na te JM
^nttoerpen / onber meenig p?e tert betoimpeït met 5
fcjjone reDencn/ Dieecncn fnbtijlen 45eefï / geïijftDcn
fijnen/ nimmecmecr onttecïicn. ^omma öp l)aD eenen
anderen ïïoufi getoeefï in ©cffepn / maer ongclijfi Dat^
gcreufer / cim Ijct gcote berfïant met Den lunfïer ban
bjomigljept Die ïjp met ficl) bjengt / in aïïe fijn Actiën.
#et i$ toaerbinben
/ fclnijft
fin /ïicbacm
Dat uaineuDe
in Den gefont
l^age '
altoacrïjp
faiceh
ban ^tate/
in alle fïjri leden / lip niet bed q\wt$ fa\ honnen Doen :
maer ebcntocl fc faï ï)p eer Daer petbicé Jeeren om fïjue
intenticn Daer na te difponcren / ban l)u fïcï) bloot
faï geben / of pettoe£ te hennen te geben / daer men fïjii
pjofut meDe fonDe mogm Doen. Doo:t? i$ l)p een
vJBelDcr^ Jlfèan / geboojtigban^immcgcu/ enouDer
Dehfeï ban fijne affairen faï Ijp ban £>tab tot ^taD
gaen / Daer De ïwnieurcn oberaï niet fodaninjf) fuïïcn
toefen aï^ in Den ï^age. ©enht cen^ (pe ber ï occa^
flen'tfelbc
geben ïjeeft
fal Dengenen/
Die t'anDeren
fïcï) niet nunDec
laten booifraen
/ (en al^ tijDen
nocï)
Doet / gclnji iïi geïobc) Dan tïednetic n ban gcï)ccïe p:o^
binticn / foöanigc #erfonagic »ë Dit / Die ih andere tod
toilde dat in den ^age fjuam / mir£ dat ï)u nietberdcr
tron eïDcr£ genen/ alfo de latijnteïjc jÉemorie mn
meer acljtet-Denïicn^ geeft/ en mn alle Dingen naeuto
doet ondertaflen. lDoo^:t^ berïjaeïb 1%) oaïi ban 3Jeronimo €oman^ / die de ^afpoojt gefonden toa£ bp l)em
begeert: danfepddattjpfobeeïquaet^ niet faï nonnen
doen alg de anderen / obermitg ï)P de argïjept niet
ïjeeft. jbepd boo2t^ dat ï)n daer nocï) moettoacljten
Utofjacl

3ft tybbt in$c."
't XXI. 25oeïi ban defe tifïorife 25e
nadentoïnd/
fcï)|ijbinge
in 't ïange
berljael
gemaeftt
bangetoeefl
l)et ber=i^
fctyl/
dat eenigen
tijd lang
binnen
Utrccïjt

banöe

in'tfïuh ban de Religie onder de ^jebicanten aïbaer/ gelegent'
ftaet bet
KeWgfe
namentïijli be gene bk aïbaer boe genoemt toaren/ öepben
binnen
bie ban bc Confïfïorie / en tik ban &t. 3|aeob^ iHerne.
<Ön goetoeï aïtemet£ een piobifToneel IBceoojt gemaeftt Vtoum
knetbe/ batfe noct)tan^ ben anberen fo niet betfraen
nonben/ dat daer doo? den ttoifl eeffeerde/ fufli^dat
cpndeïijn de J^agiflraét / toiïlcnde ccn£ een cpnde ban
ben ttoifï maften / aïïe de $iebiUanten afbanfttcn / en
ïjenfefteren tijb met ecnige geïcenbe ^jebiftanten upt

ïfoïïanb beïjidpen / tot 6at~fp ban pzcbiUanttn toa^
ren
booten
bk bp
jIBagifïrart
'alïeennietberoepen
toaren.
Ibo&y/ gier
medebe ceffeerbe
ben ttoifl
/ maer
bïeef immer£ fo groot \ boojbeoffenfie/ bk bie ban be
<6erefb2meerbe/ bit be <irónfifïorje en bifeipïijne on*
berïjielden / toaren pzctcnDcrcnttc aï^ die ban ^t. ^acob«S tó erfte te boren gr pntendcert t)adbeu. JDant aï
toa^'f fo dat doo? fcl)ji)bni ban fïju Crecïlmtie en de
Staten ban Rolland Daer éerft gefonden toaren ^oc^
to?gjeremia^2?afïinginöban f*o?D?rcï)t (iiicDaerna
Öegent ban 't Coïlcgie der Cïjcoïogic tot ilepdengc*
toeefï i$) en iDaïtcru^ de ïlop ban lenden / en dat bk
daer nabpdeBüagiflract aïbaer aïö fupbec en gefont
ïndeSteere geacïjt en gd)onben/ fulkg oah aïdaerte
boren bp de getocfen ürrticn-iladcn beUent en baet
boo? ge§ouben toaren/ fotoilbm f?.ib*.fdbe baerboo?
nu niet Hennen / Doe? bieu fp Ijenliédeu alfo opgcfcir
ben / en bp ïjenïiebeu niet beroepen toaren / toaerom 5pïupben ïjepmelijh en fecretdijUindeïtupfen bergaber?
ben / en ooft tot SlfTr ïfïcnn ter pjcbicatir n liepen / baer
tegen paccatcn en #iiblieatieri gebaen toerDen ban
toegen De <8eDcputeci De ban De Staten en jfBagifrra^
ten ban Htrccïjt / op grore penen : Daer jegens tof der
fefter Difeour^ en glofïcn uptgrgcben tooiden / fo Dat
Den ttoift niet eeffeeiDc/ matr Dagdija^ groter toerb/
geïijft Dit bp mp in 'tboojf^ XXi.^oel» berïjaeïti^.
®eB>agiflraet feer beftohunerttocfende iubefefaïic/
toaclj maefcte. ^cr^aïben fe^ijft Dp/ toa? Den boo^'s- beben feftcre befenDingc ban ecnige upt ben öaren / aen
^artiu^ niet ïicï)teïijli te ontfangen in Def"e ^obintien/ belfêagifïratenbanltmflerDam/ en gabenaïDaec te
Daer materien / Die aïfo bermomt toa*bcn / niet anber^
Dan feer berbaerïrjh uonben toefen / boomameïijfe aï^ ftenntn De stoarigïjcDen / Die 3p-ïupden in ïjare fïab
hit gebebuceert en geeonfijt fonben toojben met bifcour- ïjabben /berfoetjten dat 5p-ïupberi / a\$ l)are Naburen/
eer
fen/ entrecuenbanfuiaenperfonagieaï^ïjp/ biet'aï- defe fafte toiïben öeïpen mibdeïen / en Ijenïiipd. boo^ om
len tijben ficörecommanbabeï ïjeeft toiHenmaïtenmet nen tijd leenen ïjaren ^?edicaur ^acobum $rminintn/
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e om öate Herfte te öienen boo? ben ttjo ban ft$ toeften
B«? of ttoee maenDcn/om De gemoeberen toat te betyebigcn.
;5
3£ie ban Hlmfïerbam / na bat fp be fa&e in bcïtbecatïe
tKtfit gelept ïjabbcn/ Rebben 't bccfoea aföefïagen / leggen*
"öe" be bat fp geen $?cbicantcn mochten raifFen / boo^ Dien
•rDam fP tec öcgecctè ban be Staten banï|oïïanD uoitcïing
nga* eenige p?ebicanten eonfent en oo^of gegeben ïjabbcu/
öu«n om Ijen eïberé te mogen begeben. ®efc afflaginge
JJJ'
bic ban
toeï/fcïepncn
en uenïaegöen
h,cn
,o?ccn namen
baec ober/
bat ïïtcecljt
menden niet
fuïhcn
falie getoeu?
ö te gect babDe / bcuiijl fp öare nacfïe geburen toaren : en
ïf n ^aren tod i3au mceninge eïber£ noeïj pemant te bec^
rn&ci'h
fpaflêen£
bami foumaf* foeftcn/
Den/ om ban
öaertoaren
aïfo tebebucïjt
bjucuen bat
eencn
te beroepen/
Die
sflagen
c

oBan»
* m«?'
X? '
urn tot
ïrecöt.

mti,

utin^
^hou
n%i'
ectn^
}taxi*
ncn
:'Wt*

fflm
KSei
binge-

landfe Gereformeerde Kerken^ ?t felve gedaen heeft Sent öc«
7*2
met defe verklaringeovcr 'c ftuk van de Predcftinatie , rn|en
namentiijk: Dat hy *c felve verftaet na deleere des^atioe
ApoftelsjEph. i. te weten ,dat wyinChrifto uytver- ^eöcc«
koren zijn , eer des Werelrs grond geleyt was, uyt^n^fp.
genadealleen.
Oirkonde onfe gewoonlijke Signatu- nf fielij*'
ren hier onder geftelt den 6 Marti, Anno i^^. oudeoenfffe
: JohanijesUytcnbo-to$'®e*
aldus Fraxïnusy
was ondertekent
ftijl, , enHcnrkiis
gaert
Corput , Ltbertus
Jokannes j,ec \ktt
Gerobulus , Henricus Cafarius.
Üïcnbfc»
Bojbcr^feonöen 3unict betriebtentotbereeniginge Sgaf.
faelbat
men

met be:<Öcmeentc/ foubedinge/ öoo2bien€o?putbp
bc ,fföagiftraet / en De gei se Die bet met be felbe tjïelben /
fufpecttoa^/ gehjlib!ijfituptfcUeren25?icf/ gefcö?e*
öm jjacci| n|ft aengcnaem fotibe toefen / öch'jk ben ben bp bc booïüoemDcn ï„>eere ^irïi <JTanter aen ben
23ncgccmeefïer Ée. ®itfi Cantct fuïfi^ acn ben i?eere
ban v^lDeubaruebelt/ ïupbenbe
baniïMDeiiburgfcïjmft/ ben4^nïpi59a- ©efahen boojuocmbcifkKere
aïsboïgt;
inbefen fïacc fïacnbe / Rebben be lUagifïcatcn aïöaer
filiere^rtpeïenonttoojpen/ bie 5p-ïupben Doodben
ïl)cce Cantec Rebben boen communiceren met Den E Dele, Hoog -Geleerde, wyle en zeer Difcrete S3?fef
ëeete 3!bbocaet ban ïfoUanb / Hör.gfoijanbainök
Hcere en Vriend , Ik heb U E tot noch toe om ^an
Dcnbanicbelt / Die baer op {jen-huiben fïjn abbij£ en verlcheyden conlïderatien niet gefchreven, befonder ê°t
racb gegebcn ïjceft na fïjn goetbuiilien. 3£e boojfs, en principalijk overmits ik onfeker was wateyndedele kantte
tdetijUelen öebbni fpbie ban be<6cm eenre/ Die $gt 'fake nemen foude. En om die fake van vorens te ver- aen ben
boo| geintecefleect IjielDen / boen boo$oubeu/ snacu vatten, ben feer verwondert geweeft van de komfte ^c^^
bietjcbüèn bie niet toilïen aennemen / fonber op befeïoe van Johannes, dan fo hy my wilde periuaderen in Z'jn oenbac»
te ïjebben [jet abbij£ ban be £ïajT# ban ©ortHrcljc/ privé te komen , do:h waer het middelertijd in zijner moeit.
betoelue baer op abbifcerbe / batfe niet gocb bonben rr.acht yet goeds te doen , dat hy dat deerne doen wilde, met meer andere propoosten i heb ikhemgeancbat fp Die fouben acnnemcu. «Stenigen tijö Date na i£
^oïjanneg Hptenbogaert tot ïtacïjt i in fijn pattb woort , dat de Magiilraet niet van meninge was mee
j
ciïhaalDacetebocnljebbenbc/ fa Op fepbe/ gekomen/ hemofyemanc anders in difpute te treden; dankoft
hy haer pe-fuaderen datle ter Kerken quamen , dat
boel) bet toa£ gefetjieb op 't begecten ban De <0cbepti; mocht hy doen: Wy waren niet van meeningeonfe
teecöe ban 't:&nnobu$ ban J^oojt-f olïanb / en met
aöbij^ban be ^eeLC'55ibboeactban i^oïïanö / tenepn* Artij kelen te herroepen , of ook eenig neutrael PrediDefjpbeutoeg bp be <£3cmcente toat pzepaccren foube cant te beroepen , fo wy daer in ons devoir gedaen hadden, en ons by den zijnen belet was. Defe propooften
totbjebe/ tegen bat Cojput en jpcarïuué/ baeeban
top tetfïont fp^efcen ftdleh / fouben boïgeu. <ï£ii Ijp zijn gefchied in 't leveren van UE. Miflive; federc
b^acïjt een 25nef ban ben ^bboeaet ban toïlanb / ben heb ik Johannes niet weer géTproken in 't privé , maer
^cere ban ^Ibenbarnebeït / aen ben üfeccc |$s. 3&$ welverftaen van anderen, dat het advijs vanZuydCantec / en pjefentecebe / fo ïjp toat albacc foube Uom Holland hem groot obftakeldede, om tot fijn goede •
nen boen om be fake te mibbeïen / en tot acecojt te intentie, alshy feyde, te komen. Sekeren tijd daer
brengen/ bat ïjp fijn bcfïebaec in geeene \jiiibt boen: na is hier gekomen Corput en Fraxinus, die hier een
baeeop ()u bein boo^ anttooo?be gaf/ bat bcHÖagi* dag of anderhalf geweeft zijnde , my zijn komen begroeten ,te kennen gevende dat zy van de Claffis of
fieaet niet ban meninge toag met ïjem of pemant an*
Syoodehier
gefonden waren als onpartydige, om de
Der^ in bifpute te treben : ban hofl ï)p ïjaec lupben pet* fake te beflichten
: dewelke ik voor antwoort gegeven
ïjp
moct)t
bat
fuabeten / batfe tec Üecnen quamen/
hebbe,
dat
wy
feer
verwondert waren dat Corput die
toeïbocn/ fu toacen niet ban mceninge ïjare^ttijuc*
lentebeianbecen/ nocöooïi eenigen Neutralen ^?e> commiffie aengenomen hadde , fo hy wel fel ver wiftë >
bicant te beroepen/ fo fo baec in ïjaecbeboirgcbaen dat hy onfe gemeente niet aengenaem was , en hy ons
j,aööcn. ^dieren tyb baer na 5ijn aïbaec geïiomen al groot prejuditie gedaen haddc met het advijs by hem
i|euricu£ Cojputiu^ ban ^02b?ecï)t/ enEibectu^ en anderen gegeven , en dat'et beter ooge foude gehad
^age/ om befc faïte te mibbeïen {-, hebben, hadden zy gekomen -voor het uytgeven van
#tarinu£ upt benober
in befoigne met be $?cbieanten
<£n quamenbaec
't advijs; fulks dat wy haer nu niet anders mochten
onber bc toeïfrc Soïjanne^ 45erobuïu^ öitcnbogacrt houden als onfe partye, en die onfe fake (als voren die
al gecondemneert hadden ; ons
fïcube en hi fïjn lyaté mïatcnbe / fepbe Ingreciite Bene- gehoort hebbende)
zijn, wat by hun voorgedragen
te
fufpe&
al
dacrom
bcnb|ebe:
tot
genegen
di&iDd, toncnbcfïclj geljecï
: want fonder haer luyder advijs was
werden
foude
IBaerbaernaöcpjopafitie ban^o?puten l^carinué
3el)002tï)ebbenbc/ intcgentooojbigöcpbban^enncu^ onfe fake langgedaen geweeft. Eyndelyk na veel propooften hebbenie gefeyt , dat zy middelen zouden we€e\ aciuji en OBecaebu^ 23ïoïtïjoben / quam in fuïacn
zake te vinden, blijvende onze Articudeze
ten
om
ï)cm
bat
colere/ bat ï)n baer ober beuifpet jtjnöe / fepbe
doe is henluyden gefeyt, datfemet
weerden:
lenvan
fijn Ijnnböe bjaube aen fïjn Hijf/ omöetpjecij^boo^
fpreken , en fien wat zy konden
/ aïfo 't felbe be j©a* onze paftye mochten
ficï bec «Sebeputeerbe boomoemt
wy waren niet van meninge eenige vergifïraet ten Ijoagfïcn foube iccitteten en groot guaeb uytrichten, nader
oponzeArticulen te
of
anderinge
Doen al^ Die bat fouben ïiomentebernemen. ^ocym doen. Daer na, zointerpretatie
wy verftaen hebben, zijn zy in
't uptgaen ereufeerbe ïjp ficïj bp be boo?f5- <6ebepiiteer* communicatie getreden met onze Predicanten ; en
bcen^liretiborjaert/ batljpfïcïj fo gcanuneujfcöabbc na eenige debatten ten beyden zijden , hebben van
gcïaten om Söïofeljobcn^ toil/ bie öemanber^aenDe haerluyden begeert onderrichtinge te hebben van hec
JEagifiraet foube ijebben bcb?agen. <tn ï)octocItcn Catechifmus of % i Articulen , om door oorfake van
püncipalenmct be #?ebicanten tot bier tijbniettoicrb dien den haren te beter te verfekeren van de ware Lee/ bit aïbaer tot c alsofdie haer kracht van de Catechifmus hadde.
berrigt : toierbe ebentoeï 23ïoïiï)oben
onbertcHcmn* r
tot
/
toaé
bcroeoen
02binari55
n^cöicant beroepen toa^
Mïunarrê i^cöicant
En zo eenige van den onzen daer in fwarigheyd maekge ban De Confeffle betoogen / init£ feïier itlenbcrtacl ten
, hebben malkanderen een Renverfaei gegeven op
Dat men ïjem gaf / aibu^ iupbcnbe :

zekere pointen: doch is zulks zonder ons weten geijken
fchied: dan mijns bedunken waer beter gene onderGoddel
des
««at» TTTYondergefchreven Dienaers
Daerna
Dus \Y Woords , verklaren en attefteren by defen , dat tekeninge gedaen, dan in zulker manieren.
concept
zeker
een
3&ioft&e- Gerardus Blokhovius ondertekenende de X X X V 1 1. hebben Corput &c. ons vertoont
toenon»
feertee» Articulenvande belijdeniffc des Geloofs der Neder- van vereen iginge en reconciliatie , he<t welke by ons
gevi<&qq
'
IV. Deel.

J 55fr

Het dartigftc Boek.

7-jo gevificeert zijnde, hebben daer eenige corredienin

ban be efficiecg öateïijfc op be fïoeï geboert babbc/ 5«> m

gedaen op behagen desRaeds : welk alzo gecorrigeerc een faRe Die fp ftpben tcgeng bc natuce en <©ob£ Ï0oo:b gj
zijnde , hebben daer aen geen goed contentement tesijn / en tegen be typfiepb na ben Ü&oojbe <©ob£/ K
gehad; doch hebben aengenomen den haren het zel- fo bu ïjun a$ bp anbece 45erefo?meerbe ïiecben ber öew
ve te communiceren , en haerluyden gecommuniceert
3^at t0S_
zijnde, hebben ons eenige dagen daer na weder een gantfcïje€ï)#enï)eptonberijouben/tefh:ijben.
men oob baer «0ubaïingcn en ©iaconen / toettelijR
met *
andere voet voorgedragen, op welke by ons geadvi- nain<6obe£J©oo2b gefonbeecben gebjupR baton/ &«i
feert zijnde,heeft men haer gezeic,dat men zoude mo- bateïijR afgefet/ én anbete/ niet brfjbojïijft geguate f*
gen befoigneren daer het lelt by ons gelaten is, als te
ficeect
/ op't&taböup^
gecreéert
en ingeftelt
ïjeeft/ "„"' V
weten , dat zy haer belofte fouden volgen , en onderte- al
fonber
eenige tooo^fïelïiiigc
/
of
pubnjftc
Rtcliclpe
&on,
kenen de Articulen iïmpelijk zonder hmitatien, en
bebefïiginge in fjacen bimfu ftïagen bo^ber»* ober be £f3C
betrouwen voorts de refte de Magiftraet. 't Welk al- $?ebiRanten aféboe baer bienenbe / bat be fetoe ïjati Ö5JJ
fo den haren voorgedragen zijnde, hebben in plaetie bebben
fcten misbmpRen
't gunt fp (jun eerfl obec
van datelijk te tekenen , geprefentcert onder fekere li- bp een pebet gebeten / tegen tegen
ï)are
beloften
te boren ge^ jf ?e
mitatien en cautelen , ftrijdende genoeghiaem tegens
baen / tegen b'onberteReningen ïjaetbcr ïjanben / en JÊ
onfe art ij kelen, defelve te ondertekenen, 'twelkeby tegen b'o^beninge bpïmnfclbe te boren onbcrïjoiibcn: baer.
ons gehoort zijnde , hebben gantichelijk dit niet kun- eenige ban ï)nn tegen be beloften aen|)arr£IatTi£ gr* ncnt
nen aennemen (onder vermindennge van de autori- baen / en fonbec behoort affeïjept te ïjebben ban De SJS
teyt des Magiftraets, en zijn defe perfonen , alfo wel
te boren bienben/
bat feer
be boo:f5
ff>:r* ben'
hebbende diffidentie op ons als die van onle partije, pïaetfen
bibanten baerfp
alfo ingenomen
jijnbc/ een
feïjabrinfie
Bant
en fy die de Magiftraet willen gebieden, en een regel
beranberingebe$ïjebben
ingeboert/ befonber ontrent De ,!R3e
fetten, daer nochtans fuikster comrarien behoord te bebieninge
J£. Bbontmac^
/ en Der CïjïifWpe
gefchieden. Sommaal wat by haerluyden voorgedra- ^ifeiplme/ mib^bat fp'tfclbeSUbonbmaei
alleman
genis, zijn niet dan veel ftrikken geweeft omonsby fonber onberfdjept bm uptfïellenbe / be ^acrameii^
te brengen , en ons Artijkelen illufoir te maken. Heb- ten profaneren / en tot menigbuïbige fcïjnnbaïen grote
ben daerom voor antwoort gefeyt, dat defe maniere oojfalte gaben: batfpaennamen en pleegbcn ntcutoe
van procederen ons qualik aenftont : darmen alle dage o^tmtlQt bp be ^berigljeut
gemaelit / baer bji be feer,
een nieuwe middel voorwierp, als of het opfettehjk he{jafr recljt en berftc
luheberoepinge benomen / enöc

i^r'/^n^K
gt van,vei]\heCW,elkünsleer
^erïjepb alleen gegeben/ ben fterben-bienfl ban hare
fuipca
was, en de bo-ery
gelijken , dat wy n.cc i metteinue autbontept en behooïltjRc b?nfmb berooft/
goets van hun fagen te verwachten , lo wy haer h.elden |>t ml^m Qtbmph
voor onfe partije , en dat Cy al te voren tot ons achter peert/
^ uf£#jg m g^^™
deel geadvifeert hadden, en dat fy tegens haer advijs peeren ten beeïe toeg genomen / 't^lbontmacï Drê
gepjofancert/ 'topficïjt/ bat men na ben
felver niet doen fouden, of haerluyden daertegensqua- ÏDoojöc (5obe^
nemen moet op be perfonen / bit men
lik nu te kunnen induceren , dat fy daerom wel fouden
be ucrften-bienfïen / al?' tot bienaer^/ ©nberïin^
mogen vertrecken,fo fy hier anders nier konnen doen, : tot
gen en ^iaconen gebmphen
taiï / om te fien of fp oon
eer wy in meerder fwarigheyt komen. Doch wouden ban gefonben geloobe en leben 31J11 / te niet gebaen/
hetfelve wel geern den Raet voordragen: dan dat wy
befupoerljepb bee Religie m'tonfelier gemengeït/ en
wel willen, datden Raet gelïntfoude zijn, dat fy die ben
banb öer ecnb?acbtigï)ent met alle be <6ercfoj*
artijkelen fimpelik fouden moeten ondertekenen, en meerbe ïieraen befcr ©ereenigbeid?obintien/
geb?c^
de refte voort de Magiftraet bevelen. Dit is kortelik nen toojbe, ^at fp met fommige
^ebibanten tm

eenige
ban baïfcïje en :75
&5S
fcljabehjfce lecringen K
/ niet fonbec
*S2£ff&Sl&«£SS!Z!t ooïfaiie
fnfpect maren / eenige baer ban ook ober*
en ondifcietelik , ja kinderlik gedaen (waer aen fy ook
wel betonen dat fy niet een lit hebben dat politijk is)
dat Corput tot defe fake gecommitteert is , fo hy doch
geen agreabel perfoon isy en die daerenboven felver
bekent over het advijs geweeft te zijn (ook fo verdunkt ons dit felve feer , datfe gekomen zijn fonder ons

tupgthonben toopen / en baer ober met boojgaenbe
goeöe
oan falien
/ en approbatie
v^ber=
Öcpb/ nemufle
bp fnfpenfïe
ban bienfï
en anberfin^ber"gecenfu*
reect maren/ gemeenfeïjap ïjonben : bat fn be boo?f5.

toeflaenbeT'en baeroin nptïjare
Qemm imwt
geT'
L ni
on? t\S£
JvThn^J
wlthyzl
abfenterenbe/ booj fcfjeurmaher/ éth
P^öicatien
1
^^^^^^
it^^a^
yiaisakJ
S

^^^: ^^^
dat
Neutrael
waer
ere1^^
hnoVl
als
f^i
wv hen deur het hooft
e^thyhvNeutrael
alsofof wy
waer:
op S?2® m^ïwöcft mïilepnni getale mbarel)upfen
dat
de fchoer te leggen lichtelik fouden geloven. Het is m 't ïefen bec Schrifturen öeffenenbe) berbolgt too^
ons fufped geweeft wat hy ons voorgedragen heeft, ben. &p gaben noeïj bozbec te Rennen / bat fp alle be
boo?f3. faben en öanbeïing in fagen/niet al?S een beran^
«n het fijn meeft Procureurs ftreken en pradijken ge- beringeöier en baer/ in eeenige
Rlemie |ahen/ en ben
weeft. Hiermede Edele &c. wil ik u den Almogende gronb ber Hcere en öeligte niet rafcenbe/ gernaeRt:
bevelen. Metter haeft den 10 Martii. Poft date. U E.
falgeLeven dit mijn fchri|vens fecreet te houden, of maer aï^ een boet/ fonbament ; en gtonb / 't toelR een^
gelept en bebefhgt/ bienboïgen^ ooRbemibbeïen/ fcp
met difcretie te communiceren.
Onderftont U E. OBoö
tot conferbatie ban be fnpbere %tm ingcfreït/
CF0I.44) pienft willige Vrunt , en was Ondertekent , Dirk, getoeert/en ben tïjupn geb?often 3ijnbe/ bc geöeefe fïant
Canter. 't Opfchrift was , Edelen &c. Meefter Jan van ! berfiïehge ingeïjeeï merïieïöR pernRel ban bcranbert
Oldenbarnevelt , Advocaet en Raet der Staten van !
en nerbo^ben / en be gemeente in een upterfie gebaer
Holland.
€naï^befefaTjenietboïp/ Rebben bic ban begem
tcreffeerbe <6erefojmeerbe öeïigie / berfïaenbe bat'er
lercfbï» m ^P"00* in Snpb-Hoïïanb geftonbrn fonbe too^
mmtit ben/ albacrï)areftlacï)teenberfo
el!bpgefd)|ifteobcrï
mtut gefonben / hlagcnbe bat men jjun ban ïjaré toettige
ïSt
£n trouUJet
erbrr^t'
eenemaeï
/fonberf
banfa^
magen hm
' uptD?uc&i
ngc ban
oo^faften
/ oftenniiTe
eenige toettige
aen fjf t p^oceburen / ontbloot en berooft ïjabbe : bat men ïjun
^pnoöe anbere $?ebicantcn / bit fn niet Rennen / in pïaetfe ban
beboojgaenoe/ tegen Ijaer toïlïe en confent/ oohfon*
jgoHan/bereenmeboo^einnge/ confirmatie/ of eenige pubh>
t»at men ReRerRflrjUeöanbeïinge opgeb^agen/ m boojbeftanb
me

ban De
boo?f;

ban tot een anber ^nangelium berboert te tooien/
gefreïttoierbe: aeb.tenbe bat eenpegelp/ befaRetoel
mfienbe/ en fonberïinge ooRïettenbe opbenfïantber
Religie ten platten ïanbe/ bekennen foube fnïl^baec
upt met ber crjb ban feïfjS te moeten bolgen.
<©atfp baerom/ en om bombetfonben fcl)abenen ©frw««
ergemiffen/ bieuptberboojfs.^jebicantenfjanbelin*
rm e95'
gengeboïgt3Dn/
en uoclj bolgen mochten/ niet beek R!
acljtig
te manennientoigljcben
/ Bare confcientien
/ en efulmren*
mge fc^
Re
fcöabelrjbe
niet toete tebetoaren
ftacn / fpeï)en
onthielben ban eenige geefleïpe gemeenfeïjap metbe finVï
bor^f3. ^ebibanten te ïjouben / Reber hebbenbe Dun bunnen
in
jepen tot OBob/ Swb»
... t!efenber^cö?ifturen/
t.Ml.,ui. .w-umuu..! bibbnun
^.s
, fel)
uwimuaowüi
mftrepnen getalebinnen ijawönpfen te oeffênen/ en alfo
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c enige berbereringe te bectoacbten / ban aïfuïbe $&
breanten (öie fp fcpben bocb geen ^ecber£ gemocb of
affectie tot bun te bzagen / of m genen bek te betobfeu)
boojïjace $|eebcc£ te bennen/ en benfcïben ïjacec $m
lenjabgbepb toetebeteoutoen. 3£at fa mibbcïectïjb/
om be fabe ban ïjarc sijbefobeeï mogehjb metgoebec
confcientie te fplpen/ becfcïjepben ootmocbigefuppïiï
catien aen bate <$bccigïjcben gebaen fjabben / met aï;
Wagen ïetïep pjefent atien / oob niet fubmiffïe aen eenigen toet;
£«»«*' tigen j&nnoDum / maer alïe£ (fo fp met bjoefbcpt baer*
jHre# ber betten bïaegbenj fonber bmcïjt. %\ bat fp in
t nebien pïaetfe ban geholpen te tooien / ecnige met gcbanbc*
■■Wöate niffen en banniffemcnten / eenige met grltbocten (om
ïctcn ) jemoïefïeert
t'ïjup^ te stoacigbcbcn
Ddn 0,n
anï,ec oojfabe
nocï)
of mecrber
/ geïrjft
Sïjn gebHUben
fuppH» 5cct1
ISonnet
i witn te bagchjb£ bectoacbtcnbe baec böo? be gemeente ban
SS beboo^.^ebicanten en bate nctien alle bageafbee*
ï«.
rigcr/
en be berfftopingc be£ bolb£ groter en meetber toerbe.
; ©ccfoc» 3Wïetoeïbe rebenen en oojfaben/ infonberïjept mib
fjen aen beïen en remebien/ b«n betoeegt babben baren toe=
tLT* bïucbt tot befen &pnobum te nemen / en becfeïoec (afê
web en Öaet bjoebecen en naburen / en met be toclbe fp alle
abtittë goebe eenigbept / fo beeï in bun toa£ getoeefï / babben
Surrfa g^bouben) raeb / abbitë / en buïpe / na ben gemeenen
seöoo?/ banb ber CïjjifïettJKC llebgie / te becfoeben / bat be feïbc
of met bun foubcn toiïïen be Ijanb bieben / en eenige Clj^eEg* bjbe mibbeïen bebenbeu / bacr booi ïjaee stoacigbéöen
tohac, boo?f5.oftotbjetteïijb geïjooj %ebütljt I ofboo? eenig
itmtte» goet fïicbtelijb aecoo?t beflicbt / en alfa be $*ecbe in
[Solpen garc ÜOCjge eenigbepb en cufïe gebjaebt macljte too^
m Set, °m / tot <Ö°0^ m* I mK «*b>eïbaect ban ben &tact/
Den. en om onber be befebecminge fijner €rcelïcntie / en
onber baretoettige<©berbeben een geruft en gobsalig
leben te mogen ïepben.
Dat Me &ie ban bet &pnobu£ befe fabe ter batten nemenöanö« öe/ bebben eenige gecommitteert om be fabe in com=
SSÏan municatie gelept te toecben met ben 2£bbocaet ban
ernpb- ben atanbe ban^olïaUb / en fijn abbi$ te bocen / en
goiianfc herben baer toe gecommiueert Sflcuoïbug Ccunriifj.
jffi? ïlenricu^Cojputiu^/entcnricu^Bincniu^/ betoeï*
0etefo:« Re aen bet ^onobug rappo?teerben bat benHlbbocaet
«eetbe
booib^befïbonb / bat men be fabe tot aceoojt fouöe
fikUgie
«öt
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bat be ^pnobe mebebjben babbe in be jtoatigbebeh
bcc berbe albaer en baerontcent/ enbatbeeebepu^
teerbe be^ ^puobi aen be peeren Staten en fijn €rccï*
lentie fonbea aenbouben en beefceben / om fo beefe
mogebjb foube ^ijn / baer irt booif en te toecben / be
berbe toooaJs becmanenbr en biDfrmbe bloebmoebig
enboïfïanbig te toillen 5ijn in be Heece/ o?b?cn inbe
fabe bec becben te ïjouben / en n et alle toij^bcpb en
bifeceti
e te banbelen / en bat fp bm aïtijö be banb fm*
ben bieben.

^e«©ebfputeecbebf^ ^pnö"! baUEupb-^óÏÏanb/
booj't etnflig aenbouben ban bc boïcrenbe berbe ban
öttcebt / bebben fo aen be Staten ban ^ollanb al^
aensyn
monbe
gefcb?i
gebous
ben / bat«Êrceïlc
boclj ntic
ban bpbefen
ttoifïen ban
be fte°aen
beche binnen
Htrecbt eené een epiiue foube mogen gemaebt too^
ben: en boemel be Staten ban ^oïïanb cnfïjn<Örce^
kutie baer toe alle bcguamc mibbeïen tot meerniaeï
focbren te gebmnben / fo bebontmen bat be pactpen
ten bepben 3ijben ben anbereu niet toiïben te gembeö
bomen/ en betrouben be gene niet hie baer toe gefon*
ben engebmpbt toecben / toaer boo?oe<èebeputeerbe
ban bet Eupb-lf oïlanbfe ^pnobu^ baer na goet ge*
bonben bebben befe fabe te biengenaenbe^eecenbart
beinüabeban^tatcberBeiéenigbe^ebalanben en
albaer becfoebt bebbenbe aubientie/ bfbbenin'tïangg
bp monbe berfjaelt be bïaebten ban bit ban be <6ece»
fo]meecbe bolecenbe beebe binnen Htceebt/ en bee*
focljt bat bp baer l&agcnbe aBbelen met fïjn €rceï*
lentie en be j^eecen Staten ban ïfolïanb baer in mocb*
teboojfïentoojben/ en bat befe bebjoefbe fabe metbe
befïe mibbeïen moebte tot een goeb epnbe Qeb$nct)t h)óp (W-ttf
ben/ eet bie 3toarigbeben en confequentie mecrber
toecben/ niet alleen in't&ticbt ban Htrecbt/ maer
00b in anbere^obintïen en met namen in föoïïanb/
baer af fp aïcebe toat gemeend babben. %&e peeren bart
ben öabe ban ^tate bebben be boo?f3. <©ebeputeecbe
boo? anttooo^be gegeben / bat 5pïupben ^et gene fb aï*
baerbpmOubebecbaeït babben ben bpgefeb?ifte ober*
ïeberen fouben / batfe 't feïbe met bie ban éöflahö
communicecen fouben/en be beïjulpelbbe banb baer aett
ïjouben / bat bier in bp be befïe mibbeïen berfïen foube
toojben : aïfo bebben be booj/3. «6ebeputeerben befe
naboïgenbeöemonftrantie aen be ü|eerenöab?nbaii
fien'te bjengen/
aïïegeerbe
concept ban en
be fepbe/
berb- ^tateobergegeben*
ojbeninge/
Ue Hlnno
1591. bet
ingefleïttoa^/
bat fo befeïbe in 't taerb gefïeït mare getoeefl / bat men
Aen de Mogende Heeren , Mijn tieeten
ïjabbe mogen bapen be fabe tot gaebenepnbe te brengen: en beïangenbe be ortOJbentlijbijept in beïeereen
vm d?n Rade van State.
toanbeï / bic bp be «Dienaren ten platten ïanbe ontrent
Yn Heeren , U E. is kenlijk de veranderinge irt Öfmon*
bat baa* in / na inHtrecbt toerbé bebonben / fepbe
boojgenomen
de Kerke van Uycrechc gefchier. vpor ontrenr Jra^
formatie/ bp fijn €rceïïentie remebie
2ja.ten , tot dien eynde (fo wy doe verftopden) dat eeoe*
gefieït foube mogen kuerben / en epnbeïbb bat 'et
en
goet foube toefen be fabe upt te fieïlen / tot bat mijn totUytreehtberer eenigheytinde ChriftelijkeGere- putccrN
peeren be Staten f!aet^getoijfe becgaberen foubcn. formeerde Religie foude komen , door dien eenige **£ P%1
<^berfuïb^ tperben bu bet &nitobu$ geojbonneert / bat met de voorgaende Predikanten om kfeyne ftucken gjpj?
befe fabe foube beboibect bjecben bpteMcicu^Cojpu* niet wel te vreden waren , en met die veranderinge Igollantr
tiu^/ töepnerug ^onteblob/ en ^enrict^ €arpcn= gecontenteert foude weien : daer op is gevolght dat de acn mÖW
tier/ enbatbicfouben tot batebuïpe mogen befcljjjj; ganlche Chriftelijke Gemeente , die te voren daer was f" "JJL
goet bunben. €n aïfo be (feer weynigh uyrgenomen)c'onvreden zijnde j fich «lab?
ben eenige / bic 't baec foube om
fomtoölen een $&& vandendienftdeswoorrsen van 'tgebruykder Saera-r ban
berbebanUtrecljt berfoebt
catie te mogen bebben / beeft bet £>pnobe geaebt fulbe menten heeft geabfenrect, en is bevonden dat die van *tat*/
Pausdom en van S.Jacobs Kerke (om welke te eon- saenbd
begeectetoel bilbjb te toefen/ maer in befe occucrentie 'c
tenteren
de veranderinge gedaen was) fich. des niet &efa&*
bangereug te jijn i en bat be <0ebeputeetbe be^ £>puobi veel te meer toe de Kerke begeven
Daerom aen fijn <erceïïentie en be ^eece Staten / en dendienft daer nu feer bloot tfaer, hebben, alfo dat 5,an htt
en weynigh volks JKeV
aenboubcn/ in de Kerke komt. Mijn Heeren
Baec 't bmebt foube mogen boen/ fouben tot
de
Staten van Hol- fietim
een goeb
en aïle mibbeïen aentoenben/ bat befabe
H02t epnbe moebte toerben gebjaebt- en inbienfuïf^ lant hadden 't voorleden faerin onsSynode onslaten ^n9 rf.
nietgêfcbieben bonbe (toaer ban men toeï berboopte voorhouden , dat wy de Predicanten binnen Uytrecht u*00'
Broeders
fonder
eenig wederfien fouden willen kenlf*h
ia) bat be boo?f?. <ï5ebcputeerben baec fouben mogen als
nen,en
die van
de Gemeente
bewegen om fichjnetden
beraben met be «öcbeputeerbe bej5 ^pnoöi en naburige

m:

tegen woord igen dienft te vreden te houden , op hope,
dat dan te beter eenigheydt binnen UytreCht tewege
<£n alfo be berbe totHlmer^foo?toobaeuben^ gebracht
foude mogen worden : maer ons Synode vernobum gefeb^eben en gebïaegt babbe ban be ongecc^ ftaendeden klaeghlijken Brief (even ten felven tijde)
neltbepb / bie baer obecaï toa£ iubjebenbe / becfoebeube van den Kerke tot Uytrecht aen haer gefonden , efl
aoebcn raeb en mibbeïen / om met be eenigljepb ber heeft de nieuwe Predikanten binnen Uyerepht
feeïigie en ojbje met üc berben in anbcce ^obintien geen Broeders konnen bekennen, fonder eenigh Voor
wer?
te mogen bïijben/ i$ b»ccop bp ben ^pnobegoetge* dsrfiep, noch ook redenen gevopden of konnep |?efcien«
f®$m/
te
bottben/ aen ben berbe ban ^me^foojt
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ketbdaer mede fy de Kerke met goede confcientie fou- cretie voorfien worde. Dit is 't gene wy U E. mondeden hébben konnen en behoren te contenteren : en
ling geremonftreert , en als nu (na U E. begeerten)
heeft deSynode daerom mijnHeeren de Staten van fchriftelijk by memorie geftelt hebben , biddende ootmoedelijk, dat U E. met zijn Excell. en de Heeren
Holland hier van bericht gedaen , en fich ge-excufeert,
waerom fy hare E. goede meeninge nietalfo konden Staten van Holland de hulpelijke hant willen houden ,
nakomen , en ootmoedelijk gebeden, dat de befte mid- dat defe bedroefde fake met de befte middelen tot een
delen ter vertrooftinge van de bedroefde Kerke van goet eynde , ('t zy door
oordeel of
goet accoord)
Uytrecht voorgenomen fouden worden. Maer hoe mogen komen. Wy hopen dat d' door
Heeren Staten van
wel hier in eenigh devoir fo by hare E. als by fi|n Excel- 't Sticht en de Magiftraet van Uytrecht ,
fiende dat met
lentie gedaen is, io en is doch niet fondcrling uyt- de veranderinge fulke vrucht tot eenigheyt niet is
re
gerechtet , en is te vreien niet uyrgericht fal worden , verkrijgen, alsgemeynt was, hen na beter toteenige
tenfy die van de Gemeente eenigh contentement ge- handelingefullenverftaen,befonderdooruwerE fijn
geven werde, 't welk wy ons laren dunken moet ge- Excellentie en der Heeren Staten van Holland middë- 3
ichieden of door wett igh oordeel over de fake (daer in linge» Konnen wy met onfen geringen dienft en hulpe
dtevan de Kerke feggen fich te fubmltteren) of door yet hiertoe vorderen , wy ftaen altijd t' uwer E. gebieden, om na ons klein vermogen hier in te doen , wat
eenigh accoord, 't welk mee Godeswoort ioude mona
Gods
woort en goede confcientie gefchieden mach,
gen beftaen Wantons nuinonfe lette Synodale verenfullen
onsuytChriftelijk medelyden en liefde hier
gaderinge weder voorgekomen is een treurlijke klage
der voorfz. Gemeynte, waerin fy haren bedroefden roe geern en gewiliigh employeren , daer toe wy God
ftanr te kennen geven, te weten , dat hen niet alleen bidden fijn zegen te verlenen, en uwer E regeringe
haer wetcige Herders ontnomen zijn , maer ook dat in alles vooripoedigh temaken, tot fijns Naem eere,
voorftand der Kerke , en welvaren des Lands.
d'andere in haer plaets zijn gekomen , onwettelijk,
regen Gods woort , en tegen alle goede en van over al€nbe ïjoctoeï bpbe peeren tëaben ban&tate/ fïjn
len tijden gebruykte ordeninge, fonder die van de Ge€rcdlen
ne en Staten ban Mïand biberfcbe2B?icbcn
meente iu't minfte daer in te kennen , die hen ook tot
defelve Gemeente geenfins dragen met Herderlijke af- foaen bc peeren Staten '«§Eanb£/ o$ Ifêagifr
raten
fectie daerom
,
fy defelve (mits vele gewichtige rede- ban Hptcecïjt / om Dcfe fafte te accommoderen / 3ijn ge*
nen by hun geallegeert) niet konnen bekennen voor fc&eben / fo $ baer meoe niet uptgerecïjt.
toon©e
haer Harders : behalven dat ly mede klagen de fuyverJ!fêagf«
€pntW na bat btft ttoifï in be öeïigie t'iïptrcc&t illtrfföt
flraet
heyt der Chriftelijke Leere in perijkel, en de Sacra- noch.
uïcef üuprcnbe
/ i$ ten
be jfêiagi'fïr
ontüie»
mentenn i prophanatie gebracht te worden , hen laten goet gebonben
/ fo gun
oorïaetfïen
getabenop toerde/
ben aten
feer Woctof
dunken, hen groot onrecht te gefchieden , dat om an- «Beïeerben / «Sobtbjncijtigen en $?eebfamen Itëan ben
dere, die van de ware Religie vervreemtzijn, te be- ff rancifeum fjunium / ^octo? en $?ofeflb? bet €öco.
wegen, hen ontnomen wort , 't gene fy omGodtte ïogie in be gnibetfitept of öoge &rf)0le tot Stepbcn/ ffcancif*
dienen en te behagen alderliefft hebben,en daer van fy op ïjaec te ontbieden/ geïijafgbeben/ dien fp de gele; cmn
met goede confcientie niet af konnen wijken , en dat gentïjept en stoarigbeden / darcinöare faften be fteli« aiunfum !
fy gedrongen worden (tegen haer confcientie) accoord git aengaenbe (ronden / ïjebben gecommuniceeet/ en
te moeten maken met degene, die met haer geen ac- bnfocïjt / datftn ftenïieden met fijne autöotitcpt/ bit HcEöen.
coord enfouden willen houden , tot onderhoudinge , Öpbp bie ban be0cugieb,abbe,' foubetoilien affïfïecen
fo? tot
der fuyvere Leere, goede ordren, en Godfalighevt. om btft gefcrjiu'en een£ ter neber te ïjeïpen
leggen
en
be*
En laren hun verhooren , indien fy immer tor geen ge- fïicfjten beur een goet rcbehjR accoojt/ bat ïjare repu*
miei*
hoor en verbeter inge der fchadehjke verander inge Jou- tatiefoube mogen beftouoen bïtjben/ begemoebentot
den konnen komen , dattet hun dragelijker fal fijn fich ruffe en eenigrjept gefyacöt en be «Serhe niet berfto#
weder in 't heymelijk te begeven , om met Gods woort toyfflen: b'toeïR fpberfronden niet anbergtc nonnen
gefpijft re worden en God te dienen, als dat ly alfo fon- gefchjeben / ban bat
die gemeente fouben p^obifione*
ïtjR
aennemen
bit
boojfchjeb
der eenigendienftGods fouden fitten , of tegen haer
en SCrtpefen bp öcnïiedm
confcientie gedrongen worden fich te begeven onder boen intfcïïcn/ fo daeranberg geen remebie ban upt*
fulke,diefy voor Herdersen getrouwe Dienaersnieten Romfïe toare te [jopen / aïfo fp aïïe anbere middelen ge*
konnen bekennen , en hebben in fulks onfen raet , ad- noegrj becfoerjt ïjabden. ©e boo?fcïuebenï|eerc
f p*
vijs, en oordeel verfoght , hoe wel wy nu hun dit niet feffo? / nier toepnig jtoarigïjepté in dcfe fahen en Wrtij*
fouden konnen noch willen weygeren , van wegen de Reien bindende/ tjeeft nocötan^/ detoijledeltrtijRe*
Chriftelijkegemeynfchapen eenigheytder ware Reli- ïenpjobifïoneeï toaren/ eudatfe ïjem bafïeïijh toefep*
gie met hen , al ift dat fy onder ons Synode niet refor- den/ dat öaec meninge niet toag om bit fuiftg aïtnö
teren. Nochtans hebben wy beter geacht ons advijs en ftaenbe te houden/ maer allenrReng/ aïg dcfafte tot
ordreals nochby ons te behouden, endefefakeeerft rufie foube jfjn geraent / en bat öet ©oïït be fóerfte toe*
mondeling te remonftreren,op dat met goede beradin- rrequenteerben / tefuïïen beranberen nabeg tijb^ ge?
§e en byftant hier in't befte voorgenomen mogen wor- ïegentöept/ belooft fijn befïe te boen/ om be fafte te
en: want wy mogen U E. niet bergen,dat wy in 't bio- Öcïpenaccommoberen / gelijfe ftp ooft gebaen jeeft : #
nenftc van ons op 't alderhoogft
tzijn , dat wy oor omtrent befeïbe tijd doo? feeher aaet^-perfoon fe?
horen over de 1000 perfonen vanbedroef
dendienft des God- creteïrjRin den {|agegefonden tertiegecrte ban eenige
delijken woortsdoor dit middel berooft , en in perijkel bandenöade/ endefeeöicanten en 31ohanne^ Hpu
harerSaligheit geftelt te wordemdat de Gereformeerde tenbogaert becfoeïjtenbetooge
n nocïjeen^t'Öptrecïjt
Religie alfo ftaet haer fuy verheyt te verliefen , dewijl te Romen omde<6einepntetotï)ct pjobtfïoneeï aenne*
ook airede in 't Sticht (fo wydoor ander Brieven be- men der p^obiflonele^rticuïen te betoegen. «Z^aec op
richt zijn) Predicanten ftaen en geleden worden (niet fo beeïe met grootc moente te tocge toerde gcfyacïjt bp
forjder gewichtige oorfake) fufpect van onreyne Lee- de booLifcï)?eben gjumu^ en Kpttenbogaert / dat upt
re , andere die geexcommun iceert of van haren dienft den naem ban de geeintereffeerden rèqnefie aen de lBa*
gefufpendeert zijn geweeft , fo hen ook eenige daer he- gifïcaetté gepiefenteert/ en berfoc[jt/ om befaRe bp
nen begeven , die hier in Hollant (van wegen merke- accoo^t te mogen af boen: baer toe fp gecommittcect
lijke gebreken) niet wel blijven konden. Wyverftaen Öebben de ^eece <6erart ^ïoo^ / herent upttcn €nqt!
ook dat de Predikant van Rhenen (ongehoort en fon- Cornet ban 3Leentoen/ en ®khsmatljnff$.bit af^
der bewilJinge van de Gemeente aldaer) nu onlangs gemacötigöde ban de fuppïicerende gemeente / de fóe*
van fijn dienft afgeftelt is, &c. Welk alJesUE.wel quefïe bp defeïbe(6emeente obergegeben / onderfchje?
konnen bedenken wat fchade en confequentie het toe- ben hadden / en # Ijet accoo^t in btft naboïgenbe fozme
brengen en na fich treckenfal, niet alleen in 't Sticht ban tooojbe tot tooojde ingefleït / betoiïKgft en onder^
van Uytrecht, maer ook in andere Provintien , en roet tepRent/ en bp be Jtëagifïraten geappjobeert getoo?^
namen hier in Holland, fo wy daer af ook airede wat ben.
gemerkt hebben , ten ly daerin in tijds met goede dif-

Poin-

5>3

f

Vervolg eter Nederlandfè Oorlogen.

maiieeo

m™ Poin&en en Articulen tulTchen de Gede- j Item de proclamatie en folennifatie des Huwelijks

«©e.
'■Pu*
ltnbe
, u&U
haet
ftcwöt
:e(a,
enbe
P^i'
'{r
[jreHte
5aec ^
jhbc/3
(loten/

puteerde van de Magiftraten der Stad Uytrecht,
met voorgaende advijs eerft van den Dienaers. des
Woorts, endaer na des geheelen Kerken-raers ter
eenre , en de iupplicerende Gemeente ter andere
zyde, befloten , en by den geheelen Rade der voorfz.
^ta<* geaPPr°beert , en voorts onderceykent (o by
den Secretaris der voor iz Stad, als by den genen ,
die de Requefte by de Iupplicerende Gemeente
overgegeven ^efublcribeert hebben , om voortaen
in de Regiei inge en bedieninge der Kerken na de jegenwoordige conditie en gelcgentheyt alhier geobferveert te worden , tot wechneminge van alle voorgaende mifverftanden en oneenigheden.

ben rN den eerften nopende 't beroep van dePredicanten,
'■' ,a Jfo wanneermen een Dienaer van node fal hebben , fo
lullen die van den Kerkenraer iulks den Rade van de
ojf}- Stad aendienen en te kennen geven , die dan vier permo»" ^onen fa^cn committeren uyt de Magiftraet, die fy
ns ' daer toe alderbequaemft Tullen verftaen , en voorts be
>eroe» velen fullen den Dienaren en Ouderlingen der Kermx>
[a^Jc* ken, om uyt haerluyden ook vier perfonen te committeren) welke a,cht perfonen na eenen bequamen en wel
géqualificeerden Perfoon, daer de Gemeente bygedieat.fal mogen zijn , uy tlien fullen , en den felven den
Raet van den Stad prefenreren,om by defeive geaecepteert te werden , fofy ten diende van de Gemeente be- 1
vinden fullen te behoren, die dan voorts geexamineert,
geprefenteert , en ihgelijft fal werden na gewoonte der
*
Gereformeerde Kerke.
jcc&iec Item die van de Kerken- raed fullen alle jaersde Maaeöet giftraetin gefchrifte prefenteren een dubbel getal van
ubec» perfonen , bequaem tot Ouderlingen en Diaconen ,
'B©ia« by welk getal die van de Magiftraet eenigeuytde hanen» ren fullen mogen by voegen , indien 't hen goet dunkt,
wezendeaUijt Lidmaten van de Kerke, daer uyt dan
xlie van de Magiftraet de Ouderlingen en Diaconen
nomineren en ftellen zullen , die van de Gemeente
voorgeftelt zullen worden na gewoonte der Kerken,
flnbe item belangende den Doop, dezelve zal geadmiu' niftreert worden, volgende de inftellinge Jefu Chr}fli, en Zullen alleenlijk d'ouders der Kinderen verinaent werden haers ampts , welken Doop ook buyten
den gewoonlijke^, of behoorlijken tijt zal mogen aengedient worden in de Kerke in prefentie, vaneenige
getuygen fenteren
, neffens
de gene die 't Kindalsten
den KrankenKinderkens,
menDoop
daer pretoe

zullen gefchieden , volgende d'ordonnantie van de
Staten daeropgemaekt en gepubliceert.
Item de Minifters zullen dos Sondags ten dienfte
van ae fwacken Prediken d'Epiftelen en Euangelien
van den zei ven dag, en op andere dagen, 't genezy
na gelegemheyd des tijts geraden zullen vinden.
En dit alles by proviüe, en zonder prejuditie van
deNabuer-Kerken. Aldus Wettelijk gearrefteert en
gefloten op den Stadhuyfe t'Uitrecht, dehzi May,
1593. en van wegen, of als Gemachtigde by de fupplicerende Gemeente, Ondertekent by Gerart Ploos,
Barent uyt ten Enge-fcornelis van hcewwen^Drrk Matthïjftt.
Wat lager ftont, Ter Ordonnantie van mijne Heeren
van de Magiftraet, bymy, en was ondertekent,

fat ie D?^

foletmi?
$?otla«

lijftf.
ï>?ebfö
Ren.
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3$abat bit aïfo 'pjotoifïoneïijn betekent ma£ / fyeft
be JBöagifhiaet ban Itocïjt aen be&ethen-raeb ban (Fol ^ \
^mflerDam berfoeïjt ^oïjan 2ïmb?of!i$ f^ebiaant „oft ''
aïöacr
te ïecne boojtoccDe
eeuen / tijö
öic men
ooft booj
eenen ti)b am^o"
Öen gcacco^Deect
en /aïfo
uan mcemnge
im^t*
Ina^ öe^ Ifteeten tüuomniaeï niet lanac öaec na aïöaa- flJa"c
unt
Dcelen / en aen
bat tef|an
«mti?ofii$
0oet benb
Kïï'iot
toe bete Sftmaten
f&cfcen
en te nobigen
/ aïfobaet
be homt
ouoepebiftanten boo? Denaffteec ïtïennacce^ïjsbben Mmc&
aenbefctue/
in be uojte tijt enbat^oïjan?Ümb?ofii^aenbe
l)p baer gebuceflïj^bbe/hïeineatibmaren
ficnniffc Sga
leene.
ïjaböe / fo ïneib %Qlyaxmt$ Hptenüogaert ban 3jan
ICmb^ofio en be <6ebeputeecbe / bie be öcf|'»efte obec^
gegeben/
't booifs.
accoou2t tegeteïtent
ïjaïiben
/ betfoeïjt nocï)eneen^
tot ïjtrccïjt
komen om
^euïupben

Voefenbe/
baec in te afTïfïeccn/
'ttoeïfi §P bebe met
: baecboo^gaenbe
geliomen 'S«e?
ft«
beben be geinteteffeetbe
goecbinben banbeiBagifïraten bu een nomen m betr* tno^ö
fcöepben
b«nf^n
1 5 of *° mannen en b^oïitoen
ban om
Ijet t'tnptbobên-epnbè
totïjetöeneben-epnbebanbef
£>ta&/
&
eenpbei^ïiïacïjten en ue5toaemi!ïen te öoren/ enaïïe3eïj0U9
mogeïpefatilfactie te geben/ ^n aïfo tot IptSllbotit* ben.
macï te uebjegen/ 't\ae\ï% gefcïjiebe mettameïijKfuc»
cc^ / fo bat beïe ftaer tnebetom ten Bbontmaïe ber=,
boegben/ ïjoerjöeïb'affcctie totbeojbinacife^ebinatP
icn aïbaei' ïüepn toa^ en nocï) ïang bïeéf.
ontrent befclbe ttjb / aïfo mitp liet bertceft bari
ïDanieru^ ^eïiiiicïjitè en 2ïoï)anne^,HptentJogaeit/
bie üt $m\fe <6emeente binnen Ütrrcïjtmebebebient
i^aobc/ beboo?f5.jrtanfen genen 3£cetaecï)abben/ fo
verzocht
komen, word , en dit om den fwack'en tegemoet te l)ebbc'u bcfeïbe bccfod)t / bvitfe meöc met eenen %ee^
laeubicbecomfonben niogenboo?fientoccbcn/ 'ttuclït
tan't Item beroerende 't Heylig Avondmaeljefu Chri- ïjen ge ace oreert i^ op öe boigenbe eonbitien.

:'j\

bont* fl-i > 'c Xelve zal zuy ver gcieert , gedient, en uytgedeelt worden, nadeformevanGodeswoord,enordeninge van lezen en zmgen by de Kerken gebruykelijk.
e»?oe<> Item zo veel de beproevinge a-rngaet , <*e zelve zal
'na*« gehouden worden na de leeringe Pauli , feggende, de
Menfchebeproeve hemzelven, en zonder eenig onderzoek ofexaminatie yan des Menfchen confeientie ,
nochtans datfulksvry ftaetden genen die onderfocht
en ook op getekent begeerente zijn. Beheltelijkook
datdiegeene, die onder de achtien Jaren zijn, of die
van buyten eerft inkomen, gehouden zullen zijn een
van de Dienaers der Kerken aen te fprekén.
Sic. ia- Item de Kerkelijke Difcipline of Broederlijke veriüe bn> maninge zal gefchieden na de leeringe Chrifti,Mat.i8.
ipliöe. te weten : dat die van den Kerkenraed yemant onder
den haren zullen committeren te gaen by de gene , die
ongebonden is van leven , of van valfche leere , om defeive te vermanen van zijn quade leven en abuyzen ,
en zo de geordoneerde niet gehoort word , zo Zal de
Kerkenraed noch een of twee daer toe Ichicken, en
zo de zelve noch niet gehoort worden , zo zal een van
de Dienaren hem daer by voegen, of zullen den onboetvaerdigen voor den Kerkenraed ontbieden, en
hem voor de derde- en leftemael ontbieden en ftraffen, en zo hy als dan noch niet wil horen , zo zullen
zy den onboetvaerdigen van des Hecren Avontmael
afhouden, en hem God Almachtigh bevelen, en zo
de zake daer by laten beruften.

1. Den toekomenden Dienaer der Franfe Kerke, Süttfca*
Schout enBurgermeefterenge-lEn^,ae,J
mijn Heeren dergemeenfehap,
zal
ven voor
de Rechterhand
en die weder ^^
ontfangende van den andere Predicanten dezer Stad , $#?
betuygen dat hy niet een verfcheyden , niaer eenen ^>rat»
ztlvenDienft heeft.
gy*
2. Datditalzogelchietis, falin denaeft-volgende^tjfteBe*
Predicatie
den volke publijkelijk van den ftoel ver-bieninge
kondigt werden
. (
ffratfll
3. Het zaleenyeder vry ftaen, die de Franfe fpra- ^etne
kekan , en daer mede vermaekt wert , in zijn Predi- toelaten*
catien te gaen: hem zal nochtans niet geoorloft wezen yemant in zijne plaets te ftellen, voor en al-eer
hy zijnen naemby de HeerenSchout én Burgermeefteren aengedient Zal hebben.
4.. Hy zal ook geen Borger of Poorter, of ook Inwoonder dezer Stad , tot het Avontmael des Heeren
toelaten, als alleen die van zijne Natie zijn. 't Selvé
fal ook in den Doop en fegeninge des Hu welijksplaetfe hebben.
5-. Tot dien eynde fal hy een regifter van dé gene,
die tot noch toe gecoromuniceért hebben, de voorfz.
Heeren overleveren, 't Sclve fal hy van de andere
doen, die naderhand eerft aenkomen fullen, fodikwils als dat gefchieden fal.
6. De refte fal hy fchicken enbedienennahetge-
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meené
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Het dartigfte Bock.
meenë gebruyk van de andere Franfe Kerken > door
defe Vereen igdeProvintien verftroyt.
7. Voorts om de onderlinge Eendracht te betuygen
en de vrientfchap te onderhouden , fo fal den Dienaer
ook den tijt van twee Maenden compareren in den
Duytfen Kerken-raed , om aen te horen en voor te
ftellen 't gene tot onderlinge ftichtinge fal fchijnen
dienftigtezijn.

Cenigen tijD Daer ha beeft tfrancifcug fjuniug booj;
noemt goeD gebonben/ Dat De «Jfêagifïraet op De maniere/ aï£ geacco?Dcert toa£ / fonbe beroepen tipt De
ffld$ ® 3jQ&annem Htfïnum/ fïaenDe tot jpran
henDaeï / Die Ijp fepDe berfekert te 31)11 Dat genegen
Sffoati*
en
Dtenfiniettctocpgcten/
öenïieDen
n3°Stöag
üqüp
Dat Decmfeïbe
UraS banfijnen
aïfuHicr
quaïitept/ Dat ïjpbeel
WêM> gocöe Dienf!en alDaer fouDe üonnen Doen / 't toeïbe aïfo
Scan" SoeDgeboiiDensijnDe/ i£De beroepinge aïfo gefeïjict/
feenbflci/enljeeftDen^ecreS'uniu^ Daer een 23?icf bpgeboegt,
taoji tot ban Den naboïgeuDen intjouD / Dien ïjp De 3|eeren M&
Srïf*1 wftoun / m ÖP öicn floot beeft gecommuniceert.
w.
© «1 felöcn 23?ief toa£ alDug ïupDenDe.

Eerwaerdige Heere en zichtbare Broeder
mijngemoet niet weynig bedroeft heeft
»?(efna HOewel
den ftant van de Frankfoortie kerk ; nochtans
fftan,
fccnftael heek my ten dele vertrooft de komfte van onfen Broeder Gomaras, wiens arbeyt ik hope dat in defe geweften vorderlijk fal weien , en dat God den Autheur der
JFranc
5F» fti beroepinge > fijfi doen fegenen fal tot fijns naems glory.
cumSTn» 8y we' *e hope een feer grote blyfehap gevoegt heeft,
dat ik uytden ft'ven verftaen hebbe uwegenegentheyt
«fooi
Itoai?/ om üoJes eere in de<c geweften te verbreyden , gelijk
uwe eygene Brieven felfsverygt. heeftEn uyt
hy myte betu
nerücf
hier ben ik verwondert geweeft
hebben
mtf fc ftaen

1

over de fonderlinge en Vaderlijke voorfichtighey t Godes, dat ik bemerkt heb dat als in een (elfde oogenblik u
eygen gemoed en dat van de Uitrechtfe Republijke
en Kerke tot een onderlinge over- een- ftemminge
getrocken wierden. Want het uwe heeft my Broeder
Gomarus, en 't hare heeft my haer Bode en fyfelfs
mondeling verklaerc , en van waer foude ik oordeelen
defeove>--een-komingen der gemoederen fo wijt van
een gefcheyden , van daen te komen , als van dien
Geeft , de welke t'famen voegt de gemoederen die van
malkanderen gefcheyden zijn , en vereenigt de gene
die tweedrachtig zijn? Engy, mijn Broeder, indien
gy de fake ter degen infiet ft welk ik weet dat gy doen
iult, of liever de Heere, die u beroept, fal 't in u
doen) fult het felve oordeelen. En indien gy behalven
defe oorfake (dewelke nochtans verre de fuffifantfte is
van allen) wilt fien op de nuttigheyd, waerdigheyd,
en nootfakelijkheyd, gy fult bemerken dat aeri defe
Kerke en Republijke , fo veel gelegen is in defe
gefteltheyt van Nederland , dat hy defe Kerke en
Republijke , ja alle de Vereenigde Nederlandfe
Provintien en het gemene befte eenen feer grooten
dienft doet , fo wie in dit Schip getrouwelijk na
Godesordre wil roeyen. Drie beletfelszijnder, acht
ik, de welke mifTchien een vroom Man van dit ampt
fouden mogen affchricken , de overdenkinge van hec
voorgaende, de tegenwoordige Ordonnantie die gy
uyt de Articulen verftaen lult, en de verfcheyden gevoelens van velen. Van het voorleden , wat fal ik daer
van feggen ; het welke och oft in een eeuwig vergeet
geftelc mochte worden , en dat de trouwe Dienaers
Godes , forge dragende voor den Chrifteliken vrede ,
't felve in der eeu wigheyd als begroeven , (onder toe te
laten dat het dooryemantsongeruftigheyd weder opgehaelt wieri. Het waer altijd feer onbillik dat men de
g'«ede, diehierfijn, in dit voornemen verlaten foude , -naer daer en tegen feer heerlijk datfe van ons ge, in 't werk des Heeren (want dat is des Heeholpenen
ïea werk) bevordert wierden. Van de tegenwoordige
ordonnantie wilde ik wel dat gy geloofde, dat eenige
te voren gefchiede dingen, den feer Achtbaren Magiftratc die afgedrongen hebben. Ik heb de Burgermeefter» mondeling vertoont , dat ik wel wilde datfe met

andere fo veelealsdoenlijk is geconformeert wierde:
dat ik dit fo aennam als dienende tot verhoedinge van
groter quaed in een getroubleerde Republijke, maer
niet tot verhinderinge van een beter: datfy datfelfs
bekenden , als fy daer by voegden , dat dit aldus by
provifie van hun geordonneert wiert. Sy verfekerden
my dat fy een behoorlijk getal van Predicanten in geftelt hebbende niet alleen (gelijk tot noch toe) de oprechtigheydvan de fuyvere Leerehanthaven fouden,
maer ook alles doen ten goede van defe Kerke , 't welk
fy bevinden fouden fonder achterdeel van dele Republijke tekonnen gefchieden : van de verfcheyden opinien van die of dele (oud' ik wel feggen , indien 'c ons
toeftontre verantwoorden 't gene die of defe oordeelen :de eene wil niet lijden dat men het verledene vergeten (ai. D'andere weten veel op de confcientien
van die en die te feggen, en werpen hun ik weet niet
watalvoor: daerzijn van node, HeveBroeder, niet
die de wonden met de nagels ophalen, maer facht- (Fo
moedige, oprechre , voorlichtige Voorforgers van
dit Lichaem : in welker getal alfo ik U met recht houde , en al lang gehouden hebbe, ik bidde U om Gods
wille , de welke begeert heeft dat de vrome haer oogen
op U ilaen fouden tot dit werk , dat gy niet achtet dat
om de fwarigheyd van de fake , indiender eenige
voorvalt , de nootfakelijkheyd van de felve behoort te
ru£g' geftelt te worden . Ik beloo ve dar gy vrome in de
Magiftraet, vrome onder 't Volk , vrome in het Con(ïftorie vinden fult , dewelke u voorneemen gunftig
en behulpig fullen wdèn , en ik fegg' u toe dat mijnen
Kaed, Arbeyd, Hulpe en neerftigheyd U E. niet
ontbreken fal , indien gy in dit ampt wilt treden.
Wat wil ik veel feggen? ikveriekerUtenHeyligen,
indien ikbequaem ware om dit werk Godes te defer
lelverplaetfetebeforgen, dat ik dit Ampt voor eene
ieer grote Eere van God onien Vader (oude houden.
Wel aen dan, Lieve Broeder, gy die hier met u gemoet zijt, maekt dar gyder ook met het Lichaem en
metter daet zijt , op dat gy hier fo u felven als de gene
die u hooren fullen door hetwoordderSaligheyden
Genade beveftigt mocht behouden. God, dien Herder der Zielen , wil u regeeren , en u binnen korten
hier brengen , tot zijnder Eere , en tot ftichtinge van
dit
, op Saturdag
den Lichaem.
twintigften Vaert
April ,wel.
Anno t'Uitrecht
1 5:94.

«©nDertuffcïjen Dat men tïrfmum bertoatöte / fo mri
iffer tueDer een anDer fafte boojgebaïïen / Daer upt toe* tmn*
Der nieutoe ttnifïen ontfïonDen / en i$ Defe falie fjier uut in "}*
SSS
toer- afcron
SSoeftonDer
ban 't 2 1öaer
Rebben enin 'tbanMc Hitrecrjtaf
gefpjoten.
JÉagifïrat
Dat Öe J©p
baeït
anDercn boo? ojDinarig ^eDicant öaDDcn aengenomen Utccc
43erarDu£ 23ïoft(joben / Die tot Mccljtim gefïaen / en
in 't obergaen ban De feïbe &taD onDer De <i>olDaten
berfïeften $ijnDe/ Daer u^t genomen toa£. 3£efe $&lafe
Öoben toaé ban Ötreclït ban geboomte/ en ma£ eerfï
aï^ öp ban Ifèectjeïen quam / tot <©o?ciim of onüer
bet Cïaffeban <ü5o?cum beroepen/ Demelfie Daer na
tot ittrecïjt ontooDen 3DnDe/ eerfï om aïDaer boo?
eenen tijD te ftomen / ïjaDDe öp up tjanDtafiinge aen
bet €faf(i$ ban <6o?cum belofte geöaen / te fatten bïn»
ben bp D'ojDje in foïïanD gebjupheïrjft / en aïfo ï)p
De feïbe belofte niet nagekomen toa£/ fo ö^bben Die
ban 't boojfs. Cïaffe ïjon tmecmaeï gcfcï)L?eben. H5acr
aïfo fu merïiten Dat ïjp gefint tna£ t'^treeïjt te blijben/
ÖaDDen fp öem geDimittcert / en tua£ aïfo t^treeöt aï^
SE®
aengenome
meDeinDeanDere
j^eDmant
ojoinari^
n/en pjeDiütc
b» bcurtcaï/ aoïVs.?
De eene Dan
Dan in
Daer
ïlterhe
tnaer na gebeurt i^ Dat 23ïoftï)oben / pjeDiftenDe Den * 6 feoitec
Methe op eenen ^ingé* ^cnecf
^ulp 1 594. in £>.<0eertt
De p^eDiftfïoeï / ban^eïmicïjtrupöei
Dagïj/ ÖPftomenDe ban upDen
HlD?iaenf5. Hofler ban De boo?f5. feerlie aengefp?ofcen ^^
toerDe/ DieïjemaenfepDe/ Dat bp Söioïujoben fouDeö!
geloften ïjebben DatDegeneDieDeftenniffe Der toaer benfo
(jepD ïjtbben en De feïbe niet beïeben / maer ïjebben Den öp ban
gelobe meï in Den monD / en niet in Der DaeD na Den f °«[
epfcï) De^ XBetg I De toegerefcenDe gerecïjtigïjept niet
toe feomt / fp roemDen ïjen Daer op / fo fp tuiIDen : öier
op öaDDe l%e\mit\j fED^taenfó. gefept/ Dat ïip in fïjnc
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Vervolg der Nederland/ê Oorlogen,
WË^ËOtfflÊSÈSÊÊ^ÊSl
tmt öp^be
JW*
Sagen
petten boojtgtoanMmoebifj gemaent
toerben/
üetoijïe ÖP ooft baer ba gefeut ïjabbe / bat bc gefobigen
geene gerneenfeïjap met Öïe fouben ïjebben moeten/
geïtjft afê Cï)?ifïu£ geen fonben ge&ab beeft/ (op 't 5
berg&en) genoegfaetn be perfectie bjijbenöc.
tfrit aenfp^eiien ban ^eïtnicb niet genoeg srjnbe/
of met be antfcuoo?be ban 25ïouïjoben geen contente
ment nemtnbe/ $ Dit fo uecte gelopen/ bat^eimicö
fïjne befcöuïbigtnge bp gefcfoiftegefMt&eeft/ 'ttoetft
SBIoftïjoOen orjergeIerjert3tjnbe/ beeft ïjp ooft baer op
feïtjifteïijft geantboojb / befïuptenbe fijne anttooojbe /
bat Hdmicïj §em eben aengejoo^t ïjabbe/ geujft afê
be £ï)acifeen en J>c^iftgeïeecben Cïnifïum öoo^ben
p?cbicften : te toeten / om gpm te becifpett in fijne fcoaoj*
Den. Mm feut bp/ Öet 50 ïjoe ïjet jp/ ift öeb in 't open*
baer geleert / enin'tïjepmeïijftljebiftnietgeïeect/ ift
ben gereet niet alleen ban befe befcbuïbmgc reben en
anttooojbtegeben/ maet ooft ban mijn gonfetje Serbe fïab Utmfyt
bier infcoebccom
alle 't gene
/en ban bccoepe
op mijn
mijn iftbacrom
geleert moenfyebbe/
Sermoen/ baer ban ift fai nonnen tnet<tëobe£tu«"pe
trïtcnfcïjap geben/ (|c. <©efe fijne fcïjnfteïijfte anfc
tooo?be tjeeft Ijp ben 20^111091. obetgelebcrtin^an^
ben ban ben ganfefjen iüecRen-raeb / baer ooft tegen?
tooo^oig toaren !3oanneg <!5erobuïug en Üenricug
<£efanu£ fïjne mebe-bienatm J©n fouben befe aiittooo^Oe alniet tueï gefïeït ftebbcn \ macc aïfo aïïe 't feïbe
mebe bcc§acït fcoerb m tie naboïgenbe befcïjufóiginge
bie fijne meöe H^ebthantf n / «3erobuït$ en Cefatïu£
baer na tegen ïjem obecgegelienbebben/ enmbeant*
tooo?be bp tjem baec op fcljjifteïijft gegebcn / fo ï)eb
ift 't felbe ooojbp gegaen / om ben Ucfec met 't becïjael
boen betoelen.
niet nate gebeurt
/ 't ïefen
materie
ban&ocene$ ban
centgen
tijb ftier
bat be boojfs.
fjoanne^ <£5eroöuïu£ en ïtenriaig £efariu£ tegen Den
boojf5- töcraröug 23ïoftbobeu haren mebe-bienaer
feftrce bcfcljuïbigingc fc|)?ifcelijft hebben obergegeben
aen be <£. J§ect*cn jèclljout / 2$argermeefïcren en <$uöerlmgen bcr *ïerne totWttcijtj banfe^^oincteuof
9ttcticuïen / baec in fp fepben bat f)P niet ïecebe confo?m
De jf• &ó$ifttxe f en contratiertnbe (jet geboeïenbee
gemeene 43e«fo?mccrbe ïïcracn befer atanben; be
^oincten ban be bcfrijulbinge loaren befe>

word
verf
wijgeen
endevoor-by^aende"
tot dten
tot
f(raeds,
word ,, en
verfwiieende
dien eynd
evnA*e (fo
(c*Woord
u henf
i,.J-gemaekt
't
immers
letaenfien) tgene dat tot rechte verklaringein Petr
a

uWoord
ta dat
? u CXC
^aer by ftaetï
zweten,
Dit ishier
het
verkondigt
it. Seggen
derhalven
over, dat hy fchuldig is van dit Poind van de Heylige
bchnfture, namentlijk , of van het Woord Gods
iijne ronde bekentenifle te doen, 't inwendig Woord
by hem gedreven te befchrijven , op dat men weren
mach wat hy daerby verftaet, de lelve fijne beichrijvinge behoorlijk Fondament en grond te geven, en
wat die verwerdegeallegeerde verklaringe deler plaet^HKlblUiin
dele
materiete het
en hoe
feggen,
rondeliJk
Woordof kan
FfitoStff??**
ge- l&an&$
noemt
worden.
Wy hebben insgelijks verfcheyden reyfen , en infonderheydden laetften Sondag SeptuageGmaeinden
9%
Dom, als ook op den feften Junius defes loopenden
Jaers, te* felver plaetfe , hem met grote ongeftuy- flinat(f.
migheyd horen roepen defe formeeie Woorden. Het
is God een grou wel, dat men iegt dat eenige ten Eeuwigen Leven geordonneert , en eenige Vaten des
toorns ten bederve bereyd zijn : Welke Woorden
nochtans met even fo veele Letteren en Syllaben
door ingeven des Heyligen Geefts , gefchreven ftaen
Actor. 13. vers 4.8. En tot den Romeynen in h negende Gapittel vers zi. Met dit geroep feggen wy
en
Woorden des Heyligen Geelts vooreen grou d'evg
wel geIcholden te zijn , door openbare Gods-Lafteringe , en
dien volgende dat Blokhoven fchuidig is contrarie verklaringe tdoen
e
tot beter onderwijtinge van de gene,
die hy hier mede in 't quaed verftrikt , en tot contentemente van verfcheyden, diehy daer door grotelijks
ontfticht en ge-ergerc heeft; Wel-verftaende noch»
tansdathy voor fijn perfoon, na luyt van 'c Renverfaelhem dien aengaende gegeven, in zijneygeneemoedfal gedrongen worden, gelijk dan defe verhaeld2 Adte t felve Renverfael gantfeh contrary is, als
ook 't gene dat hy Dominica Trinitatis in de BuerKerke, metlafteriDge van alle andere, die met hem
m dit ftuk niet accorderen , gedreven heeft over
den Text van den Epiftel van dien dage, Ronj/ix. boo?
rFol.48)
versAlfo
3 3 ,Blokh
&c. Begin
SBetlof'
O diepte
eyd
oven nende
,'&c.
fo wel , de
kracht der
defcrWijsh
Verlo
flïng
e, «Inge
als de genoeg-doeninge van dien fonder onderfcheyf
drijft en trekt op alle raeni
('c welk hy tot verEerftelyk :
(cheyden tijden exprofefo , chen
en met fonderlinge heftiK- CbtU
hebben Blokhoven dikwil* mctdroefFeniffe heyd op den laetften .Nieuwe-jaers-dag in de Buerfcftul» WY
Kerke gedaen heeft) hem ook onder-ftaendc, met
Inge
in fijn Predicatie hooren drijven op een inwen
30' digGeeftelijk Woord , genoegtot verminderinge van verdrayinge eeniger Schrifturen, tegen te fpreken
ineg
ronu* \ befchreven Woord : om welk inwendig Geeftelijck t gene ter contrarie uyt Gods Woord 's morgens in ftum.
en Woord wat ftaende re houden , en 't felve eenen fchijn den Dom met behoorlijk onderfcheyd geleert en behei» te
geven , hy hem ook niet ontfiet eenige plaetfen der welen was. En alfo dit een Poindt is met hem breneen vreemde Theologie van eene gedroomde
H. Schrifture met gewelt te verdrayen, Als 't Exempel generalegendeGenad
e Godes, waer door alle Mentenen in
Boek
het
9.
en
8$
.
vers
Pfalm
Item
x.
Sam.
1
SamuëlS)
ten
0&&0'
Sapiemiae in 't iSCapittel. Welke plaetfen nochtans •c gemeen , niemant uytgenomen, door C H RIn
ST U M falig gemaektzijn , na h Woord Pauli (gegeen ding min, als tot fijn inwendig Geeftelijk
tot
erge»
oen, Woord konnen getrocken worden , gelijk wy uyt
lijk hy 't valfchelijk misduyd) God wil dat alle Men31
den Text felfs bereyd zijn naektelijk te bewiifen. On- fchen fahg werden, en tot de kenniffederWaerheyd
)anDe
komen (welke Leere exprefleli jk gericht is tot vernïeder anderen is hier toe gericht geweeft 't gene hy Donoölnhe
van 't Verbond Gods , en den negenden Articul
derdags, wefende den achtiende Juli laecft-leden , tinge
onfes
Geloo
fs, en ftrijdende tegen den Catechifmum
te.
heeft gefeyt in den Dom over de Woorden 1 Joh. 3.9.
Kerken, als ook tegen 't gevoelen van alle oude
(Want zijnZaed blijft in hem) dit Zaed treckendenu defer
Leera
ers
felfs der Scholaftijken) foishy ook hiervan
op een inwendig Woord , dan opCHRiSTUM,
geho
uden zijne ronde Belijdeniffe ter eontrarien te
met groter verwerringe , en allegerende (om defe fijne
doen
, en God de Eere gevende 't gene aen té nemen,
verklaringe eenen fchijn te geven) de Woorden 1 Pet.
Capi.versi3. en 2 Cor. 13. vers 8. Daer by wijders dat fo by de Docloren der HogeScholetotHeydel»
berg, fohier te Lande by D.FrancifcumJunium tefeggende op de fpreuke Petri > dit Woord is C H R Igen Pu&ium, van dit gevoelen , uyt Godes Woord
STUS, daer doch by Johannem in de Text die hy
gefchreven en bewefen is.
voor hadde , door 't Zaed den Heyligen Geeft eyDewijle Blokhoven in degemeene gebeden voor én
gentlijkte verftaenis, of het gepredikt Woorddoor na de Predicatie eenig
e ftucken overflaet, dewelke
den Heyligen Geeft in de herten derUytverkorene
om
feker
e
reden
en
,
en
onder anderen , totconfervalevendig gemaekt. Item dat de woorden tot den Cotie
van
defe
Leere
, daer in gevoegt zijn, dewijle hy
rintheren met defen gantfeh niet gemeens hebben ,
ook
defe
Leere
gemee
nlijk verftompelt en verfwijgt «§tf<
Ja door defe verklaringe in haer felven een indire&e
*^qHeyl
in de bedie
verlakinge is van de Perfoon des Soons, de welke, na
, ninge
,van den
,,q 4igen
r , Doop
, , daerfe
mentlijk daer door , na het voorgeven des Ketters Sa- nochtans eygentlijk haer plaetfe heeft, en by alle ge~
moïateni alleen tot een gedachte , en voornemen
fonde Leeraers gedreven wort , fo feggen wy, dathy
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door genoegfaem te kennen , immers eenen merkelijken fchijn van hem geefi, dat hy in dit poindt
wat anders gevoelt , dan 't gevoelen der gemeene Kerke is. En isdien volgens fchuldig hier van verklaringe
te doen, te weten of hy ook bekent dat 'er een ErfSonde is, wat de felve fy , hoe verre en op wat wijfe
datfe in den Menfch gebetert en weggenomen werd.
©anbe
Wy. hebben hein dikmael de Woorden Chrilli by
tonica
Mattheum in 't zt, Capittelvers 37 daer hy tot die
totf.
van Jerufalem fpreekt (gy en hebt niet gewilt) alfo
hoog horen uytleggen en drijven, dat hy uyt de felve
beflootjdat de Menfche d'aengebodenGenadeGods fo
wel tot fijn faligheyd kan aennemen , als tot fijne verdoemenis verwerpen. Sal daerom hier in hem ook met

«

11.7.

fijnen Heyligen Geeft
hierop verklaringe Van
de mate des geloofs , en
den ,in den Gelove en

alfo wil vernieuwen, dat hy
fijn gevoelen mach doen , na
I. 10,
het exempel der gefonde woorLiefde , die in Chrifto Jefu is , * zim.
ïlara.
ten eynde wy alfo na den wenfchdesApoftelsvoortaen
dat geen
tweedracht
ondereenfins
ons zyfpreken
: maér mogen,
dat wy 'en
vereenigr
mogen
wefen ,
in eenen fin , gelijk wy dan in andere dingen , buy ten
't ftuk van die Leere, duslange wel hebben weten te
accorderen, en ook als noch hopen te doen door des
Heeren genade , malkanderen allefins, dit buyten
gefcheyden , verdragende in der liefde.

W$ S5ïoIi(]t3üen öcfe uefcïjuïöingcn «1 gcfcljjffte
obetsrjdebert fcuatcri/ fjeeft [jp ï)ïec tegen fijne ani*

van dit poinft ,'
fijns gevoelens
verklaringefchuldig
ronde
eenc
kunnen
exculerenof
maken.
\naafie
nicce. fckriftettjlt-'ttëei* geïeUett in öe naöoïgenuc ma*
©anbe
Het is wel binnen en buyten dele Stad bekent , dat
Blokhoven, niet tegenftaende dat hy hem fo veel als
matfit»
i,4ntwoord Gerardi Blokhoven , Diehaer des God-,
hykanonthoutvanhet eygen woord perfectie te gede Lijken Woords ioi Vitree ht , op de bejchuldtngen
gelobf* bruyken, nochtansdoor andere asquipollente maniegen
in
ren
van
fpreken
meeft
in
alle
zijne
Predicatien
daer
op
biilcbcu.
Gerobuii en Cafayjïjne iJfyfede- Dienders.
drijft, en meer als genoeglaem te kennen geeft, fijn
«tit*
gevoelen te wefen, dat de wedergeboren Menfche in
J*"' *'
o dringt
voer üari
mijne
te beklagen
my eerft ekome,f
, om oording
noodverantw
grote
my ikde tot
delen leven tot eene volmaekce nieuwe gehoorfaem- E Er
heyd geraken kan. Infonderheyd kan men fulks af ne- U E. E. Mjjn E. Heeren en Broederen des Kerken- S3loft>
men uyt de fpreuken der HeyligeSchrirture, diehy raeds, vandenOnchjiftelijkenhahdeJdiede Befchul- &c^cn
dagelijks hier toe misbruykt, wetende in effeót de fel- digers tegens my in. dit ftuk bewcfen hebben , want befc&ul
ve, die Ceornherc en fijnen asnhang hier toe by een
het blijkt by haer eygen befchuldinge',' datfy by naeft bmge
geraept hebben , als daer zijn Deut.30.6. Ezech. 11. drie vierendeel jaers hier ever vergadert hebben , en öanfifa
verff. 19; 2.0 Item, %6.t.-]. Mare. 9.13- Phila. 15. hebbén nochtans irt allen defen tijd my in 'c minfte. ™fe^
ken, nieteens>
* 1 Joh. 3. 9, Sec. Maer noch naekter blijkt defe fake uyt niet eens van eenigepoin.itenaengefpro
,
maken
te
foekt
te. feggen.
leeringe
rn;jn
op
yet
y
.(
dit
geven
kennen
te
fpreuken
defe
over
hy
dat
,
het befluyt
ben
fy nu on(dat
toe
tijd
defen
tot
maer.heb
,
hadden
feggende gemenelijk daer by, dat God den Menfche
niet belooft, noch gebied , dat hy niet geven wil , of
uytgebOrften^aeh.
broe'inéenenimmers,
my badden
met; fy.
zijn)Want
behoorlijkfchijnomgegj
den Menfche niet doen kari. En hier toe wyder treederlijken
kende fekere gelijkeniflen van een Kind, Jongeling na mijne gedane Sermoenen , by my boren te komen ,
cnMan, gelijkhy hem ook niet ontfien heeft den 28 en my broederlijk te vermanen , na de leeringe ChriJuli left-leden in de Buer- Kerke opentlijk tot.defen fti, Matth.18. het Welke 'fo f ygedaed hadden, foudc
eynde te feggen , dat Paulus in 't 7 Capittel tot den ik ter avonturen fuiken contehtement gegeven hebRomeynen niet in fijn eygen , maer in den Perfoon
ben, dat fy in véele/ dingen geruft fouden geweeft
van een onherboren Menfch fpreekt. Hier in feg- zijn : en indien ilfdat riiet had können dóen ,Tiadden
Maer in plaetfe
fen wy dathy hem niet alleen ftelt tégen de Héylige dan mogen procederen ng behoren.
chrift, dewelke on& geheel contrarie leert, maer van dien , hebben my gaen befchuldigen by mija
ook tegen den Catechifmum defer Kerken , en de bealsëénen'
'éd, waerdoo
Kerkénra
bydenerefoude
daer na
d, en atig
Overhey
zijn,
r
lijdeniffenderfelverby hem ondertekent.
Isderhal- die
infijnle
niet fchriftm
ven ook in dit ftuk gehouden door fijne bekentenifle ik nu by alle menfchënv fo binnen als buyten de ftad ,
hem te purgeren , of het tegendeel fuftinerende, fal werd fwart gemaekt, waer in hoe onchriftelijk met
1
in eenen graed geftelt moeten 'worden met de gene, my gehandelt is , ftelle ik tot oordeel van uwe E. en
\
-die defe d wshnge fondamentael hier te lande en elders ook van mijn belchuldigers felfs.
vernieut hebben , en noch dagelijksdrijven.
My is noyt in mijn gedachten gekomen , ik laet
ftaen
dat ik in mijn leeringe van een inwendig woord ffiu^L
Cates
Verklaringe doende van den ^iSondagde
©anbe
6an co chifmi , heeft hy den Ban niet alleen als een Paepfe foudegeleert hebben, tot verminderinge vanhetba-jjj^e :
't ampt en van Menfchen gedichte fake ver worpen , maer ook fchreven woord. Want ik heb verfcheydentlijk, enibrö-br>*
j>cr.®u" allesiverKeert in eenen vreemden fin, dathy daer van altijd handelende van Gods woord, de Goddelijke '-L^-fcgen Die ter materie nootfskelijk leggen mofte, hetamptder Schrifture de volkomen eere gefocht met alleTnqei:-, ntt^'0
Ouderlingen in defen handel niet eens aenroerende, ftigheyd toe te fchrij ven , leerende dat ons volkoment-!
3©oo?b
<n'rac gelijk by hem dat ook dikwils in 't particulier ver- lijk de wille Gods tot onfer zaligheyddaerin vervat
niet
bepbeno klaert heeft , dat fijn gevoelen is dat daer d'Overheyd ftaet, vermanende, den menfchen tot neerftige on*
be.
profeflïedoet van de Religie , d'Ouderlingen niet no- derfoekinge der GoddelijkeSchrifture. Is daerom een
dig zijn. Welke dingen wy feggen teftrijden tegen een onwaerachtige befchuldinge. Hebbe ook noyt
Gods Woord , de Confeflie by hem ondertekent,
gedacht van Samuël te allegeeren om het inwendig , ^a'nJ.
't gemeen gebruyk aller Kerken hier te Lande, en de woord ftaende te houden, maer hebbe alleen willen 3. »«,
Articulen tot vrede , en om van twee Kerken een te vermanen , dat wy met zulken vlijtigheyd na Gods
maken , over een Jaer opgerecht. En is derhalven ge- infpraken moeten luyfteren , gelijk Samuël met vlijhouden ook van defe dingen afftant te doen 9 en hem
tigheyd nade ftemme des Heeren gehoort heeft , zegmet andere Dienaers in vrede en ftilheyd conform te
gende, uwen knecht die hoort, alleenlijk tot de vlijftellen.
tigheyd van horen vermanende. Alzo hebbe ik zomDit, Mijne E. E.Heeren, en waerde lieve Broe- wijlendelpreuke van Sap. 18. vers 14. geallegeert tot
ders, gy onfe mede-Ouderlingen, fijn de punten en genen anderen eynde, dan om de toehoorders te vermanen, dat Godes woord en infprake in ons geen
ftucken, van dewelke wy ons met droefheyd des herplaetfe
kan
hebben , of ten moet al ftille by ons zijn >
ten, tot befcherminge van Gods fuyverewaerheyd,
en d'ondaftinge onfer confeientien , over de Leere en op dat wy alle geruys van eygen vernuft , eygein wijsbed ieningeonfes Broeders Blokhoven tebeklagen heb- Ifieyd, en quade booie beweginge des harten latende
ben, gelijk wy hem felve ookbewijfenkonnen, en varen, in ftilligbeyd God tot ons laten fpreken door
den
daer toe niet ftilfwijgen mogen, fonder Gods Eereen fijn woord. Doch zo veel aengaet de fpreuk uyt den
de faligheyd onfer Schapen , als ook de goede name 85 Pfalm , ik zal horen wat God defieere in my fpre- $fal.
defer Stad , trouwelooslijk te verraden , Biddende ken fal : ik bekenné dat ik daer mede heb willen ver- 's- 9God Almachtig dathy fijn herte alfo roere, en hem ftaen het inwendig infpreken van God tot ons, nadien
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den text klaer is, die heeft, wat de Heere in my fprekenzal. En dit mijn gevoelen verfterkt Wolfgangus
Mufculus op den zei ven Pfalm , daer hy verklaert op
dit verzet, dat den Propheet daerfpreekt ineygener
perfoon, getuygende van de ©penbaiinge die God
hem gedaen had , en niet van 't gepredikt woord.
Want dit 2.ijn onder anderen fijn woorden:
maer
want hy door ingeven des Heyligen Geefts hoorde
de goddelijke antwoorde, zowierdhy meer beweegt
door 't gene hy voor oogen zag , maer hy voegde
fijnooren meer tot Gods openbaringen, dewelke fijn
volk de vrede en zaligheyt verkondigden , en heeft
voortaen fijn zelve en alle godzalige vertrooft: laet
ons volgen des Propheten gevoelen , op dat wy ook
meer mogen zijn toehoorders der goddelijke openbaringe, danaenfehouwers der aerdfche en tijdelijke
ellenden. Ditzijn de woorden Mufculi.
Mflbe»
So veel nu aengaet het inwendig woord bekenne ik
«ffrbandat de H. Schrifture van de H. Menichen Gods.beittibc 'Schreven
is, door
niet door
ïc§HU
ven zijnde
den eygen
geeft ingevinge
Geds na ,demaergedrewoorden
uw.
x Pet. i: 20. houdende die daerom voor het befchre&rt' «J ven woord Gods, waer in dat den wille Gods rot onzer
Saügheyd volkomentlijk vervaet ftaet. Maer beneffens de Goddelijke Schrifture bekenne ik ook een
inwendig woord, daer door dat God tot onfe Zielen
fpreekt, fonder 't welk de Goddelijke Schrifture niet
kanverftaen worden, ja een dode letter is ; maergevoele niet, dat God yet door fijn Woord inwendig
tot ons fpreekt buyten de Goddelijke Schrifture.
Houde daerom alle gefichten, openbaringen , dromen, enwatdiergelijke foude mogen zijn, voorlogenachtige en ydele fantafyen , die ftrijden tegen de
Goddelijke Schrifturen , en daer mede niet over-eenkomenDit mijn gevoelen houde ik alles fchriftmatigh, nadien dat Efaias aen fijn 5-4 Capittel vers 13.
fpreekt van eene inwendige onderwjjfinge , daer God
de fijne mede onderwijft en leert , welke woorden by
Johannem tot dieneynde van Chriffo wederom verhaelt ftaenalzo : daer is gefchreven in de Propheten ,
Zy Zullen alle van God geleert wezen. So wie dan van
de Vader gehoort en geleert heeft, die komt tot my.
Alzo ftaet ook Jeremias $1:33. Ik wil mijne Wet in
hare herten geven , en in haer fin fchrijven, Defgelijken ftaet Apoc. 3: 10. Siet ik fta voor u deur en
kloppe: Is'tdat yemand mijn ftemme hoort, en de
deur open doet , ik zal tot hem komen , en met hem
Avondmael houden , en hy met my. Van dit inwendig Woord betuygen klaerlijk de Oud-Vaders , als
Hieronimus , Auguftinus , Bernardus , en andere, van
welke ik eenige zoude ftellen : maer om kortheyd te
gebruyken, wil ik die voor deze reyze voorbygaen.
Alleen dient verhaelt, Calvinus fielt op het negende
vers des vierden Capittels Genefis , daer hy alzo
fchrijft: Tenlaetften, zodikwils als ons dringt het
heymelijk wroegen onzer confeientie tot overdenkinge onzer zonden, zo zullen wy gedenken, dat
God met ons fpreekt.
Volgt in de eer ft e Befchuldinge ;

O1

Nder anderen is hier toe gerecht ge weeft , 't gene hy Donderdag, wefende den achtienden
July laetftleden, gezeyt heeft in den Dom over die
woorden , 1 Joh. 3: 9. Want ^ïjn zaed blijft in hem.
Dit zaed nu treckende op een inwendig woord, dan
op Chriftum. ^nttoOO?t. In deze befchuldinge bevinde ik datfe my befchuldigen met her gene , dat my
noyt in den fin gekomen is, verdrayen mijn woorden ,
en ftellen woorden die ik noy t gefproken hebbe , daerom dat ik hier achter gevoegt heb 't gene ik op deze
fpreukejohannes geleen: hebbe, van woorde tot woorde, verklarende geen ander woorden gebruikt tehebben.
Sy foeken my ook te befchuldigen met de ketterye
Samofateni, daeraenzymy het meefte ongelijk doen
ff^toan ter werelt , want ik bekenne Chriftum na fijn Godm &8* heyd dat eeuwige zelfft andige woord des Vaders te
e<©obf. wezen , de ware Sone Gods van eeuwigheyd uyt de

fubftantie des Vaders geboren , God uyt God. Hebbe
daer een afgrijfen van andere gevrviens, diedit-con»
trary zijn ; waerom dat my geen Ueyneinjuriehier
in geichied.

Verklaring* gedaen den 1 8 July left4eden
op de woorden , Want z>ijn z>aet blijft m hem.
MAer merkt waerom dat.hy dar r by voegt , Want
zijn zaet blijft in hem.- Hy het hier fonder twijrfel op het gene dat Petrus leyt, iPetr. 1. Daerhybetuyght darwy wedergeboren zijn coor dat onvergankelijk zaet, door dat Woort des Levenden en Eeu*
wighblijvendeGods, daer mede wy dan geloert worden, dat die Gods Woord recht in haer ontfangen hebben ,hebbende f ïodt waerachrelijk tot hare Zielen horen fpreeken, alle luiten om te Zondigen afgeftorven
zijmom dat zy haer altijd voegen na Gods Wcord,door
welken zy weder-geboren zijn, het welke
in
haer blijft, nadien haer hert en verftanddaer geftadig
door verandert zijn. En merkt dat hy wederom wil te kennen
geven , dat lodanige des aeres haersGocis deelachtigh
geworden Zijn, om in ware heylighcyd engerechngheyd ie leven , nadien dat zy zi|n zaed in haer hebben.
Want een woord dat yemand fpreekt , geeft re kennen
wat een Menfche in het herre heeft. Dewijle dan de
Gelovige Gods woord in haer hebben blijvende, fo
wort daer door geopenbaertdat zy ware gemeenfehap
hebben met haren God , dewijle fy haer waerachteiijk
openbaren, dat lyin haer hebben blijvende dat eeuwigduy rende woort. H ier worden wy dan uyt geleert,
lieve Chriftenen, wie de rechte Toehoorders zijn van
Gods Woort , gelijk wy verleden Sondagh ook gehoort
hebben, te weten, die Gods Woord tot deoorenhares herten laten ingaen, en alfo dar waer nemen, dat
fyaltijt daer mede bekommert zijn, gaende, ftaende,
en wat fy doen , daer altijt achrjop nemende , op dat fy
altijt mogen recht handelen , Pf. 1 1 9. 1 1 , So veel zijn
de woorden van die verklaringe der woorden voorfz.
In defe befchuldinge bevind ik , dat ik wederom
gantfeh t'onrecht van haer belchuldigt wort , dewijle
dat fy mijne woorden nieten verhalen die ik gefpm- üï %
ken hebbe,maer ftellen andere voor die in de plaets, op P^J.
dat ik alfo fou fchijnen de woorden der Goddelijke
tixij
Schriftuyre wederlproken tehebben : Want ik hebbe ban öe
fuiken maniere van fpreken niet, maer bekenne wel f?eJcL
gefproken tehebben , dat ick het voor een grouwel
acht, datmen feyd dat fommigc ten eeuwigen Leven
geordonneert zijn, en wederom fommige tot de eeuwige verdoemenilïe , die daerom niet konnen Saligh
werden, om dat fy van God daer toe vetordonneeït bchrnie*
zijn. Want ik houae het daer voor , dat God alle men- tufte ban
fchen verordonneert heeft tot de eeuwige faligheyt, tip.
Defïiria»
be
# %e»
doch alleen uytgenadeinChrifto, en dat daerom memanc verloren gaet , dan door zijn eygen fchult , dewijle de Schriftuyre daer vol van is , daerom dat Chri*
flus felver fpreekt, Mact.23.37. OJerufalem, Jerufalem, die de Propheten dodet, en ftenightfedietot
u gefonden zijn , Hoe menighmael heb ik u willen vergaderen gelijk een Hinne haer Kieken vergadert onder
hare vleugelen , en gy en hebt niet gewilt. En den
Apoftel Paulus iTimoth.2.3. Want hetisgoet, en
aengenaem voor God , die wil dat alle Menfchen faligh,
worden , en tot de kenniffe der Waerheyt komen.
In de(e befchuldinge bevind ik niet dan lafteringe ,
fonder dat fy eens voortbrengen wat woorden dat ik
foude gefproken hebben. Doch fo veele aengaet die 33J m;
woorden, van
van my
my doe
doe verhaelt,
verhaelt, te
te weten,
weten, aat
dat het
net ^
*>*»
Godskennifle
wille isdat
alle menfchen
werden,
tot
de
der waerheyt
komenSaligh
, hebbe
daer afen alfo
|geleert , dat het Gods goede wille is , dat alle menfchen
;Saligh werden, endat ookby hemgeen uytneminge
ider Perfonen is , hebbe daerom ook geftelt GodsgenaJdealgemeyn naluyt destext, wantdeSalighmakende
jgenadeGodsis verfchenen alle Menfchen , roaerhebbe dat altijt met dit onderfcheyt gedaen , dat ick
eenen yegelijcken onderwefen hebbe , dat het ook
(den wille Gods is , en fijne verordemnge 3 dat mant
nie«

3'^*
banDrj
mrn>
£6eo
fase!*
(JLn.h
«»
-
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buyten het getove Jefu Chrifti fal Saligh" worden, maer alleen fuilen het leven beerven , die in
hem geloven , gelijk gefchreven ftaet Joh. 6. 40.
Mare. 16:15.
So veele aengaet de gebeden , ik en hebbe my in elf
25e»
of
twaelf Jaren niet gebonden aen die gebeden , fo
fcïjuU
ötnge
die in den Pfalm- Boek ftaen, en doe die na dat God
Danoe
my fijn genade daer toe belieft te verlenen , dunkt my
4Brfook ganfeh onnodigh eenige veranderinge daer in te
fonbe.
maken: wanc het is kennelijk, dat veel verfcheyden
Pi edicanten in Holland, Zeeland , en op andere plaetfen , die maniere van doen hebben, dat fy voor en na
de Predicatie gebeden doen, na dat God haer daer roe
belieft zijn genade mede te deylen , niet eens acht nemende op de woorden , die in den Pfalm-boek ftaen
Ja haer gebeden zijndikwils ganfeh anders, van haer
felfs (na dac haer God geeft) bedocht. En dit doet Gerobuiusook felver, gelijk het kennelijk is, dathyde
gebeden vermeerdert , vermindert, en anders (preekt,
dat iy in de gebeden ftaen, na fijn welgevallen. Soo
veel aengaet de bedieninge des Chriftelijken Doops,
worde ik ook qualijk befchuldight. Want (y weten
beyde wel, als Ambrofius hier was dat doe gefey t wiert,
datmen de vermaninge voor den Doop foude een weynigh met meerder woorden doen , om dies wil dat Cefarius dikwils het gebed dede fonder eenige vermaninge. Hebbe daer op geantwoort, dat ik voor mijn
hooft dat geerne wilde doen , en hebbe van dien tijd af
fo veel na gevolgt de woorden des korten Formuliers
alsmy mogelijk isgeweeft. Seyde ook doe daer by,
deganicheforme altijtvan voren tot achteren, als ik
kranke Kinderen tuffchen tijden doopte. Is daerom
niet wel van haer geieyc, dat ik die woorden begeere
te verftompelen , want ik verklare dat in die formulier niet en ftaet , dat my befwaert in 't minfte.
a&thttip
En fo veel aengaet , dat fy my foeken in verdachttenifie
ban De hey t te brengen , dat ik geen goet gevoelen foude hebben van deÉrf-ionde, fydoen mymeer als onrecht:
«Brfwant
ik hebbe als noch niet tegen den vijfthienden Arfonbe.
tijkei, der Nederlantfche belijdenifle, en leere ook
dagelijks , dat wy van naturen zijn Kinderen des
toorns Gods, Léerende ook daer by datwy uyt louter genade doorChriftum daer uytverloft zijn. Leere
ook niet minder , dat wy verdorven zijn van natu*
re , en niet dan fondigen kunnen buytcn de Wedergeboorte.
».
fcfial.
Mnge
toanbe
toi'K
2Brficti*
teniff*
Mbanb*
m
19
Ko. tm«1*.2:
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Alsikdiefpreukegeallegeertheb, Mact. 23. teweten, gy hebt nier gewilt, foachteik die anders niet
verklaert tehebben,danalsGods Woord mede- brengt.
Daerom dat ik van den Vryen-wille des Mcnfchen bekenne , dat in den Menfche na den val noch wel eenig
kleynoverblijffelder gaven Gods is overgebleven , als
te weten noch eenige kennifïe van God, dathy ook
noch in hen deWet der nature voelt, daer door dat
hy ontfchuldight en befchuldigt wort. Maer dit alles
is in den onherboren natuurlijken Menfche maer enkele blintheyt, nadeLeeringePauli iCorint.i. De
natuurlike Menfche begrijpt niet dat desGeefts Goéesis, &c. moet daer van verlicht zijn met den Heyligen Geeft» fal wat goets inden Menfche gevonden
worden. Hier bekenne ik, dat God den Menfche,
alfo in fijn blintheyt zijnde, uyt genade de hant biet,
voorkomende hem met fijn genadchem lockende door
fijnen Geeft tot het goede, welke Menfche alfo voorgekomen zijnde van God , gevoele ik , dat God hem
alfdan ook geeft het willen tot het goede, en kan allo
deaengeboden genade Godsaennemen. Waertoedat
dienen dele fpreuken, Prov. n.v.21. Aftor. 7.V. 51.
Phil 2. 13.
Sy befchuldigen my wederom , dat ik de fpreuke
PauliRomanorum 7.hebbevóorgelteltna baerfchrijvenj maer is fulksniet gebeurt, dan hebbe die even
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wareBcttoorfaemneyd j die God van ons eyfcht, bekenne ik dir mijn gevoelen te zijn , dat God in zijn
Woord van ons eyichende ware gehoorfaemheyd ,
ook wil datwy ons daer na fuilen fchicken , als hy ons

daer een gebod af geeft, daerom dat Moy fes feyd dik- fier 01
wils, hoort Ifraël wat de Heere uwen God van u eyfcht, £WN
Deut.8.1. Allegeboden, die ik u heden gebiede , fult ^y
gy houden, &c Hier beneffens als ons God fijne ge- <5ob$
boden geeft, fo belooft hyons ook door fijnen Geeft
(o te verfterken , dat wy dat fuilen konnen doen dat hy
ons gebied,gelijk gefchreven ftaet , Ezech.n.v.19. Ik M5
wil u een eendrachtigh herte geven , en eencn nieuwen
geeft in u geven , en wil het ftenen herte wech-nemen
uyt uwen lijve , en een vleefchen herte geven , op dat
fy in mijn zeden wandelen , en mijn Rechten houden ,
en daer na doen : en fy fuilen mijn Volk zijn , en ik haer
God zijn. Hier toe drenen ook de fpreuken, Jerem.
cap. 31 33 Deut. 50. 11.
Hierom befluyte ik hier uyt, dat de fchuld nietby
God, m3erbyonsis, datwy God niet fuiken gehoorftemheyd bewijfen , als hy van ons eyfcht. Na dien Oom.
den Apoftel Paulus ook Ipreekt Romanorum 7. van •♦»
de Vleefchelijken Menfche , als hy feyd : Want wy
weten datde Wergeeftelijkis; maerikbenvleeflchelijk verkocht onder de zonde. En hierom Leer ik den
Volke, dat zy dit moeten verftaen, om haer fel ven
altijd te bef ^huldigen voor haren God , en haeronvolkomentheytmeteen recht leetwefen te beklagen , ge- CFol-i{
lijk fonder twijffel deH Vrunden Godsgedaen heb- #fali!|
ben, daer David af fchrijft Pfalm 32. Daerom fuilen 6'
u alle Heylige bidden ter rechter tijt. Leere ook , dac
wy niet moeten te vreden weien met een kleyn beginfel dergehoorfaemheyt , maer moeten foeken dagelijks
meer en meer daer in toe te nemen , gelijk Paulus van
fijn felven fchrijft, Phil. 2.1$.
^g
Wat ik van den Ban gelecrt hebbe,hoop ik met Gods ©efejj!
hulpe, met Gods woort te verdedigen. Het isonbehoorlijkhier dat voor te ftellen, nadien binnen Uytrecht beQoten is , datmen hier den Ban niet gebruyken
fal. Nochtans alfo , datdeChriftelijkeDifcipline fal
onderhouden worden (gelijk het ook betaemt in de
Kerke Gods) gelijk ons Chriftus diegebiet, Matth: 18.
Van de Ouderlingen bekenne ik geerne, dat mijn
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gevoelen
is , dat opinie
die behoren
in 'tdat
woort
arbey- §jn,
^i**0
den , in welke
ik achte
vele mede
met temyzijn,
die gevoelen, dat daer ook Ouderlingen zijn, die in
den woorde nietarbeyden , foheb ik als noch niet voor
genomen my daer tegen te ftellen: kan daerom niee
fchaden mijn gevoelen.
Dit is, MijnE.E.Heeren, Ouderlingen en Broeders, mijnantwoortopdefebefchuldingen, dewelke
ik gereet ben altijt in U E. aller tegenwoordigheyd
breeder met Gods woort te verdedigen.

ïf ier en tuffeften / of naer Dcfen / jijn Sfoöanneg ©*
Uifmu$gekomen
uptte f>faït£
en#enricu0
ConcïjarDt$
t'Hpt JjjjjJI
g&%
reebt
/ en dok
aengenomen
0002 ^eDicanten aïDaer/ enalfomenmïangetrjt/ bermit£ bettot-ftenba^
fïen / Die Daer getoeeft maren / ïjet $. Bbontmaelniet ""•" 9*1
ïjaDDe uptgeDeelt / fo becfoeïjten De f&jebicanten aen JJJg*
£>rf)out en 23ucgemccfïeren / Datmen ïjet 2übont- ofte binnen
Bactjtmael tegen toeftomenbeüterfmiffenagehjoonte wt«cö
ÖonDen foube / en Datmen aïtoocen met 23tofctjoüen jjjjL
fouDe fiente acco?Deten. <®z ^cïjont en23ur;get'mce?
fleren ï)ebben baetin geconfenteert / en Ijenïunben be*
ïafï / Dat fp mette Dtechentaet fouben tjanbtf en ban De
fb?me bet ueujbemftê / Diefe ftem fouben boojfMen om
te onDertehenen. Ó&it ïjebben fn mette (©uDecïingen m
abfentie ban 25ïoïü)oben befoc|)t/ enepntïp hebben
3P-ïupDen ben 18 Bobembec oube fïijl / of Den 8 3£e*
cembec nieutoe fïijl / met 23ïofttjoben feïf^ geïjanbeït
en geconfeceert/ Dan ïjebbcn Den anbecen niet nonnen
bctfracn. X^ant 23ïoItljobcn tuilïcnöe 5hn opinie flacn^
De Ijoiibcn en betDeDigen/ sijn 3pbeel betDecban Den
anDecen getaeht / Dan 5P noch opt te boren getoeefï toa«
ren. JBaerom 3p-ïupDen be^ anbecen baegï)^ / mefenbe
©?Pbag^ / in njefentie ban fo beïe ^uberiingen aen
^rïjout en Sönrgecmeefler^ rapport gebaen §ebbcn /
en bechïaert/ bat fp met foDanigen Man De^ peeren
Sübontmaeï niet honDen uptrephen / nocö oor fjet
<Önangeïium Ch?ifii bedienen/ ten toace ïjp mettec Daet
anDerg DeDe bïijUen / en Detöeraeente boïDebe. ^cljout
en 23«cgecmecfïeccn Dit becfïaenDe en bjcfenDc Dat fiicr
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uptem nieutoe feïjeuringe foube ontfïaen / Detorjïe
23foftf)oben onber De 23urgerije rebeïtjft toeï bemint
toa£ / en öte betoeegïijfce manïere ban $>?ebiuen ïjabbe /
Rebben in befe faue alleen niet toiïïen boen / maer öeb*
ben gefept bat fp be falie be£ naboïgenbcn Ifêaenbaeg^ /
toefenbe o?Dinari£ #oïitic-bagï) / alfa ban niet alteen
&cl)aut / 23ucgcmeefïeren en <föerccï)te / maec oou
aïle be föaben becgaberben / boo?-fteiïen fouben / op bat
niet gemeene rijpe rabe baerin gefjanbeït foube too^
Den / fo men foube bebinben te behoren, ©an toelfte
anttooo?bc bc Jfoebicanten en ©uberlingen geen genoe^
gen ïjebbenbe / toaren fp ben feïben bagl) toebeeom / in
abfentie ban 2$lafti)oben / bp ben anberen bergabert
tot ïaetin be nacljt/ bat5P befen naboïgenben $&pcf
tn 3tatrin fc&u«toen / en '£
baeg£ '£mojgen£
b:ocg ben felben met eencn anberen
erp^effen na ben tage fon*
benaen Deulfeere ban<0ïbenbarncbelt2ibbocaet ban
Den atanbc ban fr}oïïanb / toefenbe Den 23#ef ban ben
naboïgenben injöouben.
Wel Edele, Voortreffelijke , Erntfejle lieer e * Onfen feer ivaerdtgen Heere :
In De
Ineen
'n

rrcfjt
iDcn
ïbac
Wr.

IN watftantden Heere Dotlor Junius defe bedrukte
Kerke gekten heeft , op wat Conditie hy van ons
vertrocken zy , en ey ntlijk wat hy nodigh geacht heeft
gedaen te worden ; dat alles heeft U E. on twijfel ijk uyt
hem weder daer gekomen zijnde ten vollen verftaen.
Nufchrijven wy , en dat met feer grote droef heyt en
verdriet, 'tgeneondertuflchengefchietis, opdatwy
van daer ecnigen byftant ("t welk ons hier t'eenemael
begeefi ) in eene alder-rechtvaerdigfte en gewichtigfte
fake, 't zy met raed ofte liever metterdaed, verkrijgen mogen. Want het Is voor weynig dagen gefchied ,
dat wy onderichtcvene op de Wel Edele Heeren
Schout en Burgermeefters verfocht hebben , dat men
het Nachtmael tegens de naeft-komende Kers-Mifle
na de gewoonte houden , en met Blokhoven accorderen fouden , eer de fake ruchtbaer wiert. Sy confenteerden alle daer in , en belafteden ons dat wy met den
Kerkenraed handelen fouden van de formederbelijdenifTe, diernenhem tot dien eynde voorftellen foude , die hy ondertekenen foude , en daer na ook de
Kerke voldoen. Men heeft het eerft met de Ouderlingen verfocht, en dat tot twee malen toe, fonder dat 'er Blockhoven by was : en eyndelijck heeft
men gifteren avond met hem felve gehandelt. In die
conferentie , feer treffelijcke en erntfefte Heere ,
goede God l hoedanigh is die man bevonden ! Het
tiende deel van fijn dwalingen ('t welk wy voor God
betuygen) was qualijck t'onfer kennifle gekomen uyt
fijne Predicatien of uyt fijne Schriften , die hy doe
uytgefpogen , en ook feer hartneckelijk heeft willen
verdedigen; byfonderinde ArticulenvandeHeylige
Schrift, van die Barbarife enPuótifegeneraliteytder
menfchelijke verloffuige, vryen wille en volmaektheyd; fodat, gelijk men feyt, het eene by het andere niet beter gelijkt, dan die ellendige Decreten van
het Concilie van Trenten in de twee laetfte Poinóten.
Wy hebben met advijs der Ouderlingen van dit alles

dat men die fake 's Maendags in den groten Raed
voorftellen foude (het welke hoe fchadelijk dat het om
vele redenen is Ü E. beter bekent dan yemant) fo
verfoeken en bidden wy om de Eereen Liefde onfes
Heeren Jefu Chrifii , dat U E. ons in dezen uyterften
nood met fijne interceffiebyftsnt doen wil; wantdac
U E. werk is, den welken wy bekennen dat daer toe
geboren en ons van Gode tot een Over-Hooft gegeven
is , dewelke den bedru kten ftaet defer Gemeente wil ,
en onder de Menfchen alleen kan , tot Godes Eere ,
folageren. Wy vertrouwen altoos vaftelijk dat het zo
gefchieden zal ; op welken toeverficht wy ook dezen
exprefïen , brenger dezes , afgevaerdigt hebben : En
bidden met eenen God dien Vader aller Barmhertigheyd, dat hy uwe Godvruchtige Edelheydsaenflagen
daer toe zegene , en de zelve met alle foorten van Bened ctien verrijke. Met'er haeft , ['Uitrecht, by
nacht, den 19 November , 1594. Ouden Stijl»
Onderftont, U E. zeer geaffectioneerde Dienaersen
Broeders in den Heere , Dienaers des Goddelijken
Woords, Ondertekent
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Johannet CaGerobulus.
Henrhus
farm .
Johannes
Urfinus.
Henricus Concbardtts.

't Opfchrifc , Aen den Wel Edelen , Erntfeften ,
Voort reffelij ken , Seer Voorfienigen Heere , Mijn
Heere, Johan van Oldenbarnevelt, Advocaet van
't
Vaderland, &c. Onfen leer waerdigen Heere in den
Hage.

^e ïfeere ban «©Ibenbarnebeït befen 2$jiefgeïefen
Ijebbenbe/ bonbgoeb/ bat be $feere#rancifcu£5u'
niu£ toebeeom naütcecïjt repfenfonbe/ om tiefe fafté
ter nebec te leggen/ fonber bat bie op be $oïitic-baglj
boo? ben geïjeelentöaeb foube gebjacïjttoecben. Wfo
i$ be boojnoembengfuniu^ bertoiïïigt bat öp bertoaertg

gerepfïi'l/
tooo? ben toclaen 25Iohf)oben
be^ee^in
ren^cl)outen23urgermecfleren
oritbobenban
3ijnbe/
t)et^rIjouten uamernen/ toerben 23ïohtjobcn albaec
boojgeleptbe^rtpelen / bie men begeerbe bat ÖPfou^
Deonbetteftenen. 23ïotó)oben öier ober niet toepnig
bertoonbertjijnbe/ meenbebat'ettoeï beï)oo?t ïjabbe/
bat men Ijem bie^Crtijhelen een bag of ttoee te boren
babbetjanbigt/ om bie ober(ten{)ebbenbe/ metgoebe
Deliberatie baer op te anttooo?ben / of bie te onbertefte*
nen. t^onbeïijft jijn 23ïoïtl)oben be Sïrtrjkeïen boo?i
gelefen / en ïjeeft baer op met *&. ^juniu£ geconfereerd
€11 a!^ fomtoijlen ben »&octo? eenige jp:euhe booittyarijtc / hit Sloïibobcn fkï) liet bunheu bat in Der
fcïjoïcn gebjupfteïijft toaren om te fp?chen / fépDe ï)P
Daercp/ bat tjeni bocljt Dat Die maniere ban fjweïtén
toeï geb?upht toerbe in be fcïjoïe / maec batfe in béfdj&
Ie Chrifti geen plaetfe gabben / en fepbe bat eenige
fijnbec rebenen enfeeï &opïjifrecpe toaren ; fo toierbe
jjem
feïbe fointoeï
niet afgenomen
obermit£te men
eencn 't5Docto|
(Cïjeoïogie
alfo niet /bcïjoojDe
ant^
tooo?be. ©e conferentie geéinbigt stjnbe pjcfcntecrbc
(F0I5O
23toh&oben aen De ^eerai/ inbien'tDareë.gehefbe
fijn geboeïen in gefcï)?ift ober te geben / 't toeïfe aenge^
's anderendaegs rapport gedaen aen de Heeren Schout nomen
stjnbe/ tytft fïjn geboeïen op De quefheufe
en Burgermeefters, by dewelke ook fo veel Ouderlingen waten : en (om U E. degeheele lake met korte poincten al£ een anttooo|be geftelt / en tegen ben abonD
obergeïebert. .Itëaer alfo be feïbc toat te uo?t / en eeni^
woorden te verftaen te geven) wy fijn na lange pro- nige toat bijtenbe toaren / fo toer b f)em ban eenen fijnen
pooften eyndelijk daer toegekomen, dat wy alleeen- goeben bnenb gerabcn/bat ï)P Defeïbe toat bieper infïen/
jftemmiglick verklaerden , dat het ons voor God in
en befeïbe toat mitigeren foube / op bat be eenigljcpt in
onie Confcientie niet langer vry ftont, met fuiken
De Heere / Die Daer feer öoognoDig toa£ / moeïjt getrof^ tooo;a
man des Heeren Avontmael uyt te reyken , noch ook
fen too?ben. Wfo beeft öp fijn eerfi-gef!eïbe anttooo??
het Euangelium Chrifti te bedienen , 't en ware dat Dctofbcromgeljaeïc/ enDenaboIgenbe tocberominbe
hy metter daed anders dede blijken , en de Gemeente ,
ban
plaetfe obergeïebert.
boo?f5
die hy fo lang befpothadde, voldede. Sommigenfal
miffchien defe antwoord ofte ftraf of te haeftigfehijnen : raaer die onfen ftaet ter degen kent , byfonderlijk dat ons alle Kerkelijke Cenfure in defe Provintie
benomen is , die lal ligtelijk verftaen, fowy achten,
dat defe remedie eens van node ge weeft is om fuik een
ongebondene en dertele moetwilligheyd te bedwingen. Doch alfo der gefeytwiert, doe wy weggingen,

IKgelove en bekenne dat de Goddelijke Schrifture
van de Heylige Menfchen Gods befchreven is , niet
door eygen ingeven , maer gedreven zijnde van den
Heyligen Geeft Godes, na de Woorden in Pet. 1. zi,
i'i. houdende die daerom in haer felven het befchreven
Goddelijk Woort te zijn, daer in den Wille Godsmijn
tot
onfer Saligheyt volkomelijk vervaet verftaer. En wat
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Het dartigfte Boek.
mijn Leeringe vaneen InwendighWoort belangt, ik
noyt in mijn gedachten gekomen te zijn , J Ik gelove en bekenne ," dat onfen Heere Jefus Chri- ® 3*
ftus den fijnen niet alleen rechtveerdigh maekt door 't tnarcae'
'c'felve te drijven, tot verminderinge van hetbefchre- geloof, dan dat hy den felven ook door fijnen Geeft fioo?»
ven Woord : maer benefFens het befchreven of gedruk- Heyliget en vernieuwt , fulks dat fy den ouden Adam , 1&c™»
te woord, bekenne ik ook een Inwendigh geeftelijck
met fijne fchandelijke vruchten , fo langs fo meer dem-&cp
Woord, daer door dat God tot onfe Zielen fpreekt, penen
doden, en den Heere voor fijnen aengefichte ^ ur
fonder welk geeftelijk Woord de Schrifture niet word dienen in ware heyligheyt en gerechtigheyt alle de da- betgV*.
verftaen , maer een dode Letter is , gelijk in 't Exem- gen hares levens, endatalfodefonden niet meer over- 7s ■
pel van Lidia te Gen is Adtor. 16. vers 14. bekennende
datfe na
lichaem,
haer fterffelijke
heeft in ftaende,
de waerheyt
met liefde
allefinsmaer
opwaffen
in **onu'
«fpfj,^
dies niette min defe Schrifture even- wel inhaer fel- hant
ven Gods Woord te wefen , aliiTe niet altijd krachtig hen die 'thooitis, namendijk Chriftus: Niet dat ik isby den Menfchen, dienfe gepredikt word, gelijk dan van de gene ben, diefeggendac wy niet konnen faligh
worden , ot wy moeten perfect zijn , maer gevoele
inde gelijkeniiTe van deSayer hetZaed in 't gemeen dat
het welfo hoort te wefen, daerom God ook verGods Woord genoemt werd, Luc 8. 11. van 't welk
veelegeen Vrucht voortbrengt, houdende voortsalle klaert fijnen wille te wefen , dat wy hem volkomen gegefichten , openbaringen, Droomen, enwatdierge- hoorfaemheyt lullen bewijfen , rnet belofte van lijn
lijken foude mogen zijn, voor logenachtige en ydele Goddelijke kracht daer toe te willen geven : gelijk
fantafyen, die ftrijden tegen de Goddelijke Schriftu- Ezech. 11. ipjao. ftaet. En dewijle wy daer ingebrecren , en daer-mede niet over een komen.
kelijk zijn, zijn wy na den beveieühriiti gehouden
-3 3.
In dit Poinct referere ik my tot het Renverfael, mer een hertelijk leetweien dagelijks tebidden: vergeeft onsonfe fchulden. Daerby en onderlaten de geïBanbe 't welk mydies aengaende gegeven, en ik houdehet
daer
voor,
dat
God
alle
Menlchen
verordineert
heeft
lovigen niet haergeftadighlijktebeneerftigen metgeWnatte
tot de eeuwige faligheyd, doch alleen uyt genade in duyrige gebeden, om de genade des H. Geefts, datfe
Chrifto, en dat daerom niemand verloren gaet , dan langs hoe meer tot het evenbeeld Gods mogen vernieuwt werden , om eenighfins tot de voorgeftelde
door zijn eygenfchuld.
333FIk gelove en bekenne , dat het Gods wille is, dat alle volkomenhey t te geraken , beklagende datfe den voor©anöe
berlof, Menlchen faligh worden , en tot de kenniffe der Waer- geftelden prijs noch niet gekregen hebben, maer daer
bflnge
oo;
heyd komen , fo veel fijn Vaderlijke liefde aengaet, die
arbeyden ionder ophouden, opdatzy 't eenighfins
hy eenyegelijk meniche als fijn fchepfeltoedraegt, en na
mogen grijpen , daer toe fy gegrepen fijn in Chrifto &M. 2.
Hum.
de beroepinge des fel ven tot defal jgheyd,'t welk dan de Jefu , vergetende wat achter rugge is, en hen ftrec- bcr? '*J
woorden van de text , daer gefey t wort tot de kenniffe kende na 't gene dat voren is.
der waerheyt komen , eygenrlijk mede brengen , geAllo dien aengaende by de Magiftraer alhier, met ö 3 T*
lijk hem God ook over de bekeeringe en faligheyd van
kenniffe en conlent van de gemeene Dienaers des ?°n ™
eenenygelijken verheugt, eninconfornaite van dien Goddelijken Woords deferStad, by fekere Artijkelen
houdeikmy aen de woorden des ApoftelsPauli, daer ordre geftelt is, welke Artijkelen by defelve Dienaren ook ondertekent zijn , foverklatrik dat ik mytot
hy feyt Rom. j\i 8. gelijk dooreen mifdaetdetchult
gekomen is op alle menfchen tot verdoemeniffe , alfo delelve Artijkelen referere. Verfoekende en betrouwende, dat mijne E.Heeren defe mijne verklaringe
ook door een rechtveerdigmakinge is de weldaet overvloedigh geworden op alle menfchen tot rechtveerdig- niet dan Jarte en fmcere fullen willen duyden en vermakinge des levens. Houde het daerom daer voor , ge- ftaen.
lijk alle Menfchen in Adam verloren zijn , dat alfo wederom door Chriftum alle Menfchen in de genade
^fêS&toïttjoVjen bit anttooojb orjetgegèbm ïjaböef
Gods geftelt worden. Stelle daerom alsnoch Gods gei$
f|nmug
noeïj tocl atf)t bageri tot^tceeïjt gebïeben/
nade algemeyn , en gevoeledat niemant verloren gaet
meenenbe
bat
23ïorujorjen tocbcio.nbuïjcmoatboöm
dan door fijn eygen fchuld.
In dit ftuk hebbe ik niet tegen den XV. Artijkel der foube ïjebben gemogen / of feïf fo> fjem gekomen tyb*
3©.
©anöe Nederlandlche Belijdeniffe , en verklare dat ook in ben/ om nabet met Ijem te confeccien; ban baer ig
tonöe. ^en Formulier van den Heyligen Doop defen aengaen- niet af gefeïjieb. ©00? fijn uectceft Ipzft ïju be Itëagt*
flcaet oüetgeïebett bit natoolgenöe %zfctyift 1 möouben*
de niet en ftaet , dat my befwaerr in het minfte.
befïjnabtong
en caeb om eenigïjepb bet töeïigie inbare
19. Ik gelove en bekenne dat in den Menfche , na den
fïaö
te
toegê
te
tijengen. 3&it gefc&tft toa£ ïupbenbe
aïbug
:
©an&e val, noch wel een kleyn overblijffel der gaven Gods is
type tof!, overgebleven , als te weten , noch eenige kenniffe van
1: God, tot dewelke hy aengeleyd word door de fchepStom.
30.
pingeder wereld, opdathy nietonlchuldighzy, dat E Dele , Erentfefte , zeer difcrete H eeren , alzo ik uact, m
hyookin hem noch de wet der nature gevoelt, betoop u verfoek gekomen ben tot de onderhande- SiöbijjS
nende dat het werk der wet in fijne herten gefchreven
&P®o£'J
en ^|atti,
uwe enkerke,
'c ftuk van
fakenmyin mijnen
van eenige
de nood
plicht»
fo dwingt
repubiijk,
is, dewijle fijne confcientie mede getuyght, endege- linge
dachten maikanderen befchuldigen en ontfchuldigen.
fake felve, u vrylijk te verklaren'tgeneikachte n'fcu^ J
Maer dit alles is in den onhcrboren natuurlijken Men- der
tot de gemeene nuttigheyd te ftrecken. Want dat 3""<ul
fche maer enkel blintheyt , na de leeringe Pauli,
mijne ^"g0IJ
te begeeren
authoriteyt
fchijnt gymymette uwe
1 Cor. 2. 14.. De natuurlijke Menlche begrijpt niet dat trouwe
25mqef
u luyder
ik volgens, en
, dewijl
gebieden
des Geefts Gods is. De fel ve onherbouren Menfche is
refolutie my met deze fake bemoeye. Derhalven my raeeftp» l
ook in fijn wille alfo verdorven , dathy uyt hem felven verlatende op uwc grote beleeftheyt tegens een yeder, JgJJg^
niec bequaem is yet te denken als uyt hem felven , en uwe fonderlinge goetgunftigheyt t'mywaerts, zal ma ban
2. Cor. 3.5. maer is verduyftert in fijn verftand. Hier ik rond uyt een weynig feggen van uwe Artijkelen, ïlitcrrSt
by bekenne ik dat God dien Menfche,alfoinfijnbiind- voor zo veel als uwe en mijne reputatie meyfehen ,? K
heyten verdorvenheytzijnde,uyt genade de hand bied, en ik achte defe uwe Kerke en Republijke vorderhem voorkomende met fijn genade, en den gelovigen lijk te fullen zijn. U biddende, 'cgene van my ge-.
die Gods genade aennemen , verlicht hy krachtelijk in feyt fal werden , ten beften te nemen , en goedertier- Wemde wedergeboorte door den H. Geeft , dat fy de ver- lijk te duyden als een gewis devoir van eene goede
borgentheden Gods begrijpen konnen > en haer wil affedietotUE.E.uweK.epublijke, en Kerke.
Voor eerft dan , als ik uwe voorfz. Artijkelen infie ,
niet alleen veranderende van 't quaed tot het goed ,
maer haer ook met kracht alfo begavende, datfyvry- fo bekommert my niet weynig het ftuk van uwe rewilligh het goede willen en vermogen te doen , na
putatie, dewelke voorwaer al wat gekrenkt fal werden,
indien
gylieden te defertijd, nugyliedendoor
't woort Chrifti , indien den Sone ulieden vry maekt ,
3I0Ö.3. foozijtgy
waerlijkvry. EnPaulus feyt, u is gegeven Gods genade met godvruchtige Dienaers, liefhebbers
i&Bfl. «: niet alleenlijk in hem te geloven, maer ook voor hem van de goddelijke Waerheyd en publijke rufte, voorhoudinge
Söföa' te^en- Item, God is 't die in ulieden werkt het wil fien zijt, noch fuk willen aenhouden op de onder«i, ' lenen volbrengen.
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houdinge
Want ige van die Artijkelen in fommige poinólen. Jheyd in fommige zaken weg-genomen hebt I alzoo
M™ a n ^SA*..d? ™Ï.Z;
J^ fkn:_vo^r f voor.
vallender
tegendee
in nde gantf
Kerken
dikwils
m detenwelke
veel ledinge
eh nodig
zijntijden
, die
wey nig Jaren alleenlijk by
provifie hebt laten ïnftellen , fo fchijnt gy voorwaer fo door de reden van de op een ander tijd wel zouden mogen nagelaten werden ,zo dat indien men zulksde Kerke benemen wilfake daer van gehandelt word , als door uwe èygen
bekentenilTe en beloften, verbonden te zijn om de
de, men haer de zenuwen zo te zeggen in tweefnijautorkeyt van dien te niet te laten gaen. Wantopdat
i -e! 2°jUde ' Nu %0 behoort dezen Plich^ van Godzawy eerft van de reden fpréken , wat is'er redelijker, Maer
ka y noch
Cn oordeel
vry gelaten te werden.
is verredezen
het dienft
zwaerfte van allen, dat de
dan dat 't gene by provifie na eyfch van de tijd en de Godvruchtige
Confcientien in de Gemeente Chrifri
fake ingeftek is, die redenen verandert zijnde, wegequetft
werden. Want deze ziende dat men het Prederom te nietgedaen werde. En dele fel vereden hebt
dik-ampt
ergens in verkort , dat men de Kerken eenigy weigeweten te dien tijde, doe de voorfz. Artijkelen volgens uwe Refolutie ingeftek zijn , want gy ge onreymgheyd of fmette aenwrijft , gaen datelijlc
hebt gefeyt en daer by laten fchrijven, datfemaer by door de ergernifïcn enfchandalen in 't publijken in
provifie gelden fouden. Derhalven indien gy nu de- tbyzonder verloren. Wilt door uwe fpijze , zeyd den
felve fult willen onderhouden hebben, fo vrefe ik Apoitel; wilt door uwe Inftellinge, zegge ik, den
grotelijks, dat daer door aen uwe trouwe, voor wel- K?Ca nieC d°en verloren Saen > voor den welken
kers reputatie ik hooglijk bekommert ben inChriito, Chriftus geftorven is. Nu gelijk ikzorgedrage voor
uv/e Reputatie voor den Menfchen , alzo drage ik ook
eenigefmette beklijven ïal.
zorge
voor uwe Volks Saligheyd in Chriftojefu , en
Hierby komt de andere reden , te weten van mijne
reputatie, dieiknietweynigachte, niet twijfelende hope dat gyder ook zorge voordragen zult.
En by aldien gy lu yden noch niet meen t , dat fulks
of uwe E. E. dragen daer ook forge voor , volgens uwe
Chrifto
, de Kerke , het Predik-ampt , en de Saligheusheyd. Nu fo is mijne reputatie aen dit ftük geleheyd dcrGemeyme behoort toe gegeven te werden,
gen , overmits ik volgens uwe toefegginge gefeyt ,
gefchreven, en my borgegeftek hebbe, datgyluyden zo laet u ten minften bewegen den welftand van uwe
t'fijner tijd door een ander middel in den oorbaer van Republijke, om welkers wille gy hier te voren bevoien hebt die Artijkelen xe onderhouden.
Want uwe
defe Kerke voorfien foud : Ik heb 't geiey t den genen
E.
E.
ziet
akemae
l wel, wat gevaerlijke tijden dat'et
die my daer na vraegden : Ik heb 't gefeyt den genen
die uyt Duytfland ontboden werden, errik heb mij- zijn, in dewelke niet allen vele andere, maer ook de
ne Brieven , die ik derwaerts fond , met uwer E. E. Jefuiten , die publij ke Ontroerders der Chriftenheyd ,
gantfchen Raed gecommuniceerr , eer ik die toefloot. aen alle hoeken hare Boden uytzenden, om de zielen
Ik hcbbe my daer voor borge geftelt by den genen die met de Spaenfc Medicijne te verderven , hare handen
't ontkenden, en dat ten rijde dat fommige wel dor- bloedig te maken , en te ftaen na hetleven van de geflenfeggen, dat die van Utrecht my bedriegen foune, daer wy 't alles voor behoorden te wagen. Gy
den. En ik hebbe dat met te meer vertrouwen gedaen, ziet dat zy alle liften bedenken , alle practijken aenom dat gy by de publijke Brieven , aen my van uwent wenden , om u gebied eens anders Tkannye, ja ook
Doch U E. kenne ik voor
wegen gefchreven , met aenroepinge van Godes hey- de hare te onderwerpen.
ligften naem verfekert , dat gy anders niet foekt , dan haters der Tirannye , wete dat gy de waerheyd van
dat die fchadelijke fcheuringe door eene gematigde herten bemint, en Ampts-halven fchuldig zijtdegeconftitutie van het Predik-ampt mochte weg geno- zonde Leere, die wy uyt Godes Woord leeren,' t»
men worden. Derhalven fo mane ik u lieden , gydie bevorderen en verzorgen. Wat my aengaer, ik kan
God daer over aen geroepen hebt, dat gyluydendit ulieden wel verkkeren, met ulieder verlof, dat altoos een van die Artijkelen met den wenfeh der Jefuiu voornemen rijpelijk overweegt, en gelijk "c behoort,
ten over-een-komt. Want zy hebben uyt des Paus
acht neemt op mijne reputatie. Doch deze dingen,
dieuluydenen my betreffen, fchijnen particulier te authoriteyt te Douay en op andere plaetfen doen verwezen : maer daer zijn noch twee argumenten , die
kondigen, dat een yegelijk, die in deze quartiereh
verkeer
wel
met goeder Confcientie het Sacrament
t,
eygentlijk en fimpelijk tot den publijken nood behovan
den
Licham
e en Bloede Chrifti in deze Kerken
ren ,indien gy daer wel op let, te weten het ftuk van
de Kerke, en dat van de Republijke. Want ik kan met ons mogen genieten , en dat om de on verftandige
gewiffelijk niet fien , dat den Vrede der Kerke , die te bequamelijker teverlocken, en voor hare verfoeArtijkelen in haer geheel blijvende , hier ter degen te yelijke fchelmfe , en trouwloze deffeynen den weg te
wege gebracht,en voor het toekomende beveiligt zou- openen. En nademaeldatgyl.dat felve met een van
den konnen werden ; alzo den Dienaren den moed uwe Artijkelen voor defen te wege gebragt hebt (ik
vermindert, en velen van de Gemeente die benomen vermane dat willens en wetens) ziet eens wat eene
werd, indien gy lieden lang op de onderhoudinge goedegelegentheitgylieden die practifeerdersgegevtn
van die Artijkelen fult dringen. Want de Dienaers hebt , om in dit quartier alles te dorven beftaen , nadeachten dat hun en 't prekik-ampt te kort gedaen werd, maelzy eensdeels door heymelijke communicatie met
vele houden dat de Kerke ongelijk gefchiet. Die Ar- den haren,eensdeels in 't openbaer door geveynftheyd,
tijkelen zijn op uluyder bevel tevoren ingeftek ge- by de andere, de herten van een yeder gewonnen hebweeft om de iufpitien en vreezen daer men doe in
ben. Hier dunkt my dat ik uwe Republijkezie (indien
men zovoorgaet) hare blote borft , dieugevoet
ftond. Nu fo is 't onbehoorlijk dat de vromen, die
nieulijks hier komen , met die fufpitie befwaert wer- heeft, in 't publijktonen , en zeer bitterlijk klagen,
den, en 't is onbillijk hun aen de Wetten der fufpitie ja met zeer groten ernft fchreeuwen en uytroepen,
te binden; ja dat zal hun zeer zwaer vallen , hoewel dat'et nu tijd is, dat zy voor de fwaerden der heymelijke vyanden zeer vlijtiglijk door alle middelen, zo
dat zy de vrede zoeken , gelijk ik hier ook indachtig
politijk
als kerkelijk zonder vertrek of uytitel befchutben, datikuweE.E. t'onfereerfterby-een-komfte,
als ik by u luyden van deze zake handelde, dit zelve tet werde. 't Welke alzo zijnde, biddeikuweE.E.
gezeyt hebbe. Daer-en*boven zo en denke ik ook op uwe Reputatie en den publijken Welftand te letniet> dat eenig Politijk geraden zal vinden, datfuten, gelijk gy van naturen en plichtshalven, foin't
fpitieufe Articulen lang in een Republijke haer kracht generael, als elk in'tbyfonder, gehouden zijt. Ik
behouden; want daer door foude de Republijke niet verfoeke niet dat het voorgaende icbriftpublijkelijk
genefen, maer ter contrarien de fufpitie, zijnde een met een ander fchrift te niet gedaen werde : niet dat
vergift van de liefde en vrientfehap, gevoedet wer- uwe £. E. eenige vlecke aengewreven werde : niet dac
den, en het lichaem , door fijne gebreckelijkheyd het volk, als de victorie verkregen hebbende, moetop fijn fterven liggende, vernielen. Nu zo valt het willig werde. Ik verfoeke, vermane, rade, advifere,
al wat fwaer , yetwes buyten te fluyten , dat tot de dat alles bequamelijk gedaen werde : Nu fo achte ik
rechte bedieninge van dat H. Ampt is ftreckendeé
dat alles bequamelijk fal gaen , indien gyluyden van
Want gelijk gy voor een tijd bequamelijk de vry- nu af die breydels, die het Predik-ampt in de mond
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geieyt zijn, aijengskens wegh neemt. Al ftond ifc I ooifafte toag geteeeff/ en feegfafeïgegeben ïjabbc ban
fchoontoe, dat die'cfelve niet fonderoorfaek (gelijk! befenttoifl/ en jjebben na eenige gebouoene pjopoofïen
ik dat ook wel gelove) in de mond geleyt zijn , noch- ben anberen / te toeten SSïoutjoben en ^eïmicjj / ooft
tans moeten die daer niet fonder maet en fonder eyn^ be öant gegeben tot een teïien ban becfoeninge.'tïBeflte
de in blijven. Laet flechtsde Dienaers doen alle 't ge- aïfo gefebietjijnbe/ fcpbeCefaciu^nobigötejijn/ be
ne fy bemerken Tullen haer ampt mede te brengen } Gemeente te abberteren ban bc berfocninge / aengefien
maer allengskens en met der tijd, opdat uweeereof ben btfen ttoifï niet onbenenb toa^ / en $ epntïija met
de publijke vrede daer by niet te kort gefchiede. Zijn- confentban25ïoftboben goet gebonben / batfuïagbeg
der eenige die de politike faken willen berichten, en ^»onbagï)^ toehomenbe in be tyit ïierïten / baecmcu ge*
fich daer mede moeyen , laet die Dienaers dat felfs tooon toa^'^mo?gen^ boo? be miobagfj |9?ebicatiete
boeten , en niet het Predik-ampt : want ik wilde boen/ gebaen foube toojben/ aï£inbcn#om/ &int
(Fol.jjj wel dat die Berichters fo geftraft wierden over haer <6eectrupt / en &int 3Jacob / aïtoaermen feftere acte /
ftoutigheyd , dattet hun niet luftede fulks weer te biemet gemeen confent gefïelt toerbe/ foube ban ben
beginnen. Maer ook wilde ik wel, dat uwe E. E. pjebinfïoeï afïionbigcn / fonbec eenigb toooit af ofte toe
den felven voet onderhielt in de Kerkelijke faken , te boen/ gcïijït befelbe acte bier mebe tcrfïont faï boïgen/
waer van zy luyden Bedienders, en gy luyden Be- na bat top be aengenomen Hrticuïen/ baer op De berfocninge geboïgt i|/ eerfï fuïïen gefielt ^tbbm.
fchermerszijt. Noyt hebben de Kerken beter geva-

m&t na
ï>« tiec
Sacn?
3ianS
Doo?r$
SPhfi"
*?n tn
vannete
ftttu
S25"
öaoDdr.

ren, dan doe de faken fo gingen. Maer indien gy luyden dat niet en doet, fofie ik wedergevaren, vernie- IK gelove en bekenne dat de Heylige Schrifture , van
de Heylige MenfchenGods befchreven , niet door
lingen en verwoeftinge op de baen komen,, 't welke
God verhoede , en bidde uwe E E. fulks met eene God- eygen ingeven , maer gedreven zijnde van den Geeft
vruchtige en wijle Refolutie te voor-komen : 't welke Gods , na de woorden 2 Pet. i. vers 20, 21. Houde
fogy doet , fo fal 't u luyden , de Kerke, de Republij- die daerom in haer felven het beichreven Goddelijke
ke, en een yeder in den Heers wel gaen. Dat gunne woord te zijn , daer in de wille Gods tot onfer SaligGod Almachtigh , en de Hecre Chriftus Jefus , ter heyd volkomelijk vervaet ftaet, en wat mijn leeringe
eeren fijnes naems,en tot Saligheyd van fijne Lichaem, van een Inwendig woord belangt , ik verklare noyt in
en van 't uwe. Onderftond, uwer E. E. feer dienst- mijn gedachten gekomen tezijn, 't felvete drijven tot
willige, en v/as ondertekent, Fr.Junius, Leeraerder
verminderinge van het befchreven woord ; en ik verfta daer by ook anders niet , dan de krachtige in wendiHeylige Theologie.
ge mede-werkinge des Heyligen Geefts , waer door de

Ban
^«fW
^-{j
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^fe.
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Uergeji
^enJ
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3Iuniu£ bertroeïten sijnbe / en becfïacnbe bat ÖP Öem
der uytverkorenen geopent worden , datfe met *•* 't
beïüacgt ïjabDe Dat 23ïoHÏjoben niet toebec bp ïjem nja^ herten
Lidia aenmerken datter uyt de Schrifture gefeyt en ge- ^|*
Ü&mmn/ om naber met ïjem te confereren/ bernïaer* leert wort Ad. 16. vf. 14. bekennende dies niettemin metfie
be23IoIiïjoben boo; fijnen (0ob/ bat fo ïjem pemanb defe Schrifture evenwel in haer felven Gods woord te tet pn
ïjet minfle baer ban becMaect ïjabbe / bat ïjp fuïng geer* wefen , al ifle niet altijd krachtigh by den Menfchen {jf™ &,
"e Sebaen foube ïjebben : ban bat toa£ niet gefeïjiet. dienfe geleert wort, gelijk dan in degelijkenifle van jg««i
©«fod&t niet te min bat een epnbe ban fijn fane ge* den zayer het zaed in 't gemeen Gods woord genoemt «$*£'«
macht foube toerbrn / becuïarenbe bat ïjp tocï begeerbe word
, Luc. 8. vf. 1 1 . van 't welk nochtans veele geen g^
tien ©jebe na te jagen / en met fijne IBebe-25?oeberen vrucht voort brengen. Houdende voorts alle gefich-^ou
m naoerfouben
f onfóentie
nomenberfïaen.
/ om te&ijnbaeromber*
fïen of fp ben an* ten , openbaringen, dromen , en wat diergel ijken fou- tie&u
beten
nonnen tenaber
de mogen zijn, voor logenachtige en bedrieghlijke fan- SÏÏÏ5!
gabeit getoe efï ten Hupfe ban ï|enriK 2$utfj / in tegen* tafyen , die ftr ijden tegen de Goddelijke Schrifture , en gonai
toooiuighmt ban alle be (ÜDuberïingen / en na een lang daer mede niet over een komen.
<®mii
&efp?en fjébfön noeïj in aïïe£ niet nonnen acco^becen.
In dit point refereer ik my tot het renverfael , *t welk g 3,
#aer na fijn fp toeberom bp ben anberen genomen
my dies aengaende gegeven is. Bekenne nochtans , dat ^an'
m't&cboutenftamecuen op een Ifèaenbagb ontrent defe navolgende woorden in de H. Schrifture gelefen W^
biet uren na noen / aïtoaer pjcfent toaren be peeren worden , te weten , dat daer geloofden fo veel alffer
^>cöoutg[onhcr Bicïaté banEüpïenban ^anenbojg/ tot den eeuwigen leven geordonneert waren. Item ,
ïfeete ban ber^acr/ {§& üonner 43errit banfóene£ of God willende toorn bewijfen, en fijn mogentheyd
toanbeclïa/ c» 3» be <13opcr / 23urgecmeefïeren / bekent maken , heeft de vaten des toorns (ten bederve
en na eenige conferentie tufleben Üencicug ConcIjar= bereyt) met grote lankmoedigheyt voortgebracht, fonDu£ / toerde bc fake tuftchen ïjcnïupbcn geacco?bccct /
der dat ik delelve cufieufelijk begeere te onderföeken ,
en 23ïoRÏ)Qben nam acn bc artijneïen/ bit top biet na of yemand anders in 't verftand , dat hy daer van heeft ,
beeïjaïen fuïïen / tintgenomen eenige ïimitatien. Jlfèaer te prejudiciëren of tegen tefpreeken.
Ik gelove en bekenne dat het Gods wille is , dat alle 31313
aïfo «Toncöacbup 't feïbe gebacn babbe op 't abbij£ ban
<0crouuïu£ en <£cfariu£ / fo toilbe OBcrobuïug / bit baer Menfchen ialigh worden , en tot de kenniffe der waer- ©anb<
na inquam / 't fcïbe niet aöuopeccn / maer toilbe bat heyd komen , fo veel namelijk fijn vaderlijke liefde men»
23ïoïiboben bc articulen / fa fp lagen / fïmpeïiju foube aengaet , die hy eenen ygelijken menfche als fijn fchep- ffjü*n
aennemen. 23ïoïiïjot»cn fïcnbe bat <0erouuïu£ baer ban fel toedraeght, en de beroepinge des felven rot de fa- «!—'*
niet toilbe tapen / en toetenbe bat be£ |fèagifïraet£ ligheyd ('t welk de woorden van den text , daer gefeyd boo;
begeerte toacs batmen üterfmiffe boe aenïiomcnbe bet wort , tot de kennifïe der waerheyd komen , eygentlijk 4Lt&i
SEbontmaeï foube ïjouDcn / en begerenbe ooft een epnbe medebrengen) gelijk hem God ook over de bekeeringe ^wra'
ban befefafte te fïen/ beeft aen <&erobuïug geb?aegïjt/ en faligheyt van eenen yegelijken verheught.Maer hier
fo il» ban be ^Irtifeulen aenneme fo Die leggen/ toilbp ban uyt volgt niet , dat alle menfchen wederom door ChriÖet 3lbontmacï met mp Ijoubcn * <©erobuïué toeberom ftum faligh worden , hoewel nochtans de weerdigheyt
eccfeïenbe/ en fijn uptbïucïjt opbe abfentiêïïcfmtne* en grootheyd van fijne ofFerhande en verdienften gemenbe / ïjirïben Ccfariu^ en Concbacbt$ aen / en ber* noegfaem is om de geheele wereld , ja duyfent Werelmaenben ïjcm SSïoHïjobeng pjeféntatie te accepteren/
den , te behouden en faligh te maecken , maer de
boel) ijeeftuooj bierepfebaer toe niet toiïïen berfïaen / vrucht en kracht van fijn opflandinge bekenne ik alftantcn en 3tjn aïfo noclj ongêbaen gefcifjepben. ^ocït eenige
leen den gelovigen, dat is fijn uytverkorenen, toe te
terfoe. bagen baer na ter fcluer pïaetfe berfc^ijnenbe / terpre* komen, gelijk gefchreven ftaet. Daer geloofden fo
ma
^cnt,c üan öc ü00^5- ïtoren / i^ be fane epnbeliju geac* veele , alffer ten eeuwigen leven verordonneert waren. Daerommeook het geloof elders genoemt word, «er. 13.
23iofi5o»co'bcert/ en ïjeeftS5(cMjobcnbe Articulen/ bie boo^
fccn'rn geïefen toierben / enbpï)emmet öenlieberbeïiebenge* 'tgeloof der uytverkorenen Gods: overmids hetGod ♦*•
Sn mS ^e^ toacen / aengenomen / en bebben baer na ben anbe? alleen fijne uytverkorenen geeft, en niet alle menfchen f^fce'<S
©eimicö ICU oe Öant gegcben in teïien bat fp berfoent toaren. mededeylt ; 't welk den Apoftel wijder aenwijft , feg- 3.t.
sHni* <£n baer na i^ ooïi i^eïmicb Bbjiaenfj. üto^er ban &ins gende , 't geloof is niet aller Menfchen.
In dit ftu k hebbe ik niet tegen den X V. Artijkel der
«nfe. te oBecrtrupt / in Utecuen-föaeb ontuoben / betoelfte
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3 J9. Nederlandfche BelijdenilTe , en verklare dat ook in den
fcanbe Formulier van den Heyligen Doop delen aengaende
$,'e.
©. nietftaet,
Ik gelovedatmybefwacrtinhetminftë.
en bekenne dat in den Menfche, na den
Öfl2ifIC va^> nocn wel een kleyn overblijtfel der gaven Gods is
lom. i." overgebleven , als te weten, noch eenige ken niffe van
., ' ' God, tot de welke hy aengeleyt wort door de fchepijjftiflti pinge der wereld , op dat hy niet onfehuldig zy. Dat
,!♦/«ƒ• hyookin hem noch de wet der nature gevoelt, betonende dat het werk der wet in fijne hertegelchrevën is,
dewijle fijne eonfchientie mede getuyghr, en de gedachten malkanderen befchuldigen en ontfchuldigen.
Maer dit alles is in den onherboren natuurlijken Menfche maer enkel blintheyt ,nadeleeringe Paulij i Cor.
a. 14.. De natuurlijke Menfche begrijpt niet dat des
Geeks Gods is. De iëlve onherborene Menfche is ook
in fijn wille alfoo verdorven, dat hy uythem (elven
niet bequaem is yet goeds te denken als uyt hem
ielven , 1 Cor. 3. 5. maer is beyde verduyftert in fijn
verftand , en vervreemt van 't leven Gods, Ephef. 4.8.
Hier by bekenneik dat God dien Menfche, alfo in
fijne blintheyd en verdorventheyt zijnde , uyt genade
de hand biet , hem voorkomende met fijn genade , en
hem in de weder-geboorte verlichtende in fijn verftand
door den H. Geeft, dathyde verborgentheden Göêi
begrijpen kan, en fijn wille niet alleen verandert van
hem met kracht alfo bega1't quaed tot het goed , maer
vende, dathy vrywilliglijk het goede wil en vernsagh
o9- *• te doen, na het Woord Chrifti>indien de Sone u lieden
Mjfl.i. vrymaekt, fozijtgy waerlijkenvry. En Paulusfeyt,
9, u is gegeven niet alleenlijk in hem tegeloven, maer
ï&tbetn ock voor hem te lijden. Item, God die inu lieden
i;j- werkt het willen, en volbrengen na fijn welbehagen.
[FoI.h^ Ik gelove en bekenne, datonz nHeereJefusChriH^V, ftus den fijnen niet alleen rechtvaerdigmaekt door het
afeutoe gelove, maer dathy ook den ze! ven door (ijnen geeit
lefjoo?» heylig maakten vernieut,fulks datfe den ouden Adam
aem» met fijne fchadelijke Vruchten zo langs zo meer dem'riato* pen en doden, enden Heere voor fijnen Aengefichte
enfn dienen in ware heyligheyd en gerechtigheyd , allede
dagen hares levens , en dat alzo de Sonde niet meer
overhand heeft in haer fterftelijke Lichaem , maer
datfe na de waerheyd ftaen , met Liefde allefints opwaffen inhem, die 't hooft is naraentlijk Chriftus.
Niet dat yemant in dezen leven tot de volkomentheyt
dezer wedergeboorte en nieuwe gehoorfaemheyt geraken kan. Want daer is geen Menfche op der aerde ,
diewatgoedsdoeten niet en fondigt. Alle onze gerechtigheden zijnals een vuyl kleed en wy ftruykelen
alle in veelen, zulks dat wy geen werken doen konnen , of zy zijn befmet met onzen vleefche, en ook
ftrafwaerdig, en dat wy alle, niemant uytgefondert,
11.

Avondmaelindeze Gemeenteplag gehouden tewor^t*
den, zo is 't dat men zulks mitsdezen nahetgebruyk l™$'
aller Kerken voor alle man heeft willen aenzeggenen ge ban
te kennen geven , verhopende en vertrouwende, dat be$?eonze lieve en waerde Broeders en Sufters , diehenlie- bi6^oe'i
den voor een tijd van deze hëylige fpijze onthouden
hebben , hen lieden nu hierin wederom bedenken ,
en fich der Gemeente wederom by voegen zullen , dewijle onze Heere Jefus Chriftus deze zo hoog bevolen heeft , en de verachtinge van dien met veel quaeds
vermengt is Infondetheyt willen wy eenen yegelijken veradverteert en vermaend hebben , dat hem niemand hier in wil te rugge houden ten aenzien van
eenige oneenigheyd in deleere onder de Dienaers,dser
van zy zouden mogen géhoort hebben > dewijl de zelvige door verfcheyden communicatien als nu afgedaen en beflichtis. En wat den genen aengaet, die
hen alsnuopnieuster Tafel des Heeren zullen begeren te begeven daer in zal hem een yegelijk voegen en
ftellenalsvolgr, te weten, dat alle de gene, die onderde 18Jaren zijn, hen by een van de Dienaers des
woords zullen laten vinden, öm van den zelven onderwezen te werden , 't welke ook alle vreemde voor
deeerftereyzete doen hebben, dewelke van buyten
eerft ingekomen zijn
En d'andere Borgers belangende: zo yemand boven de 18 Jaren gekomen zijnde,
begeert in *r byzonder ge-examineert, bericht , en
opgetekent te wezen , dezelve zal insgelijks hem by
eenen Dienaer mogen vervoegen , gelijk ook de gene ,
die hen genoegfaem onderwezen houden, zonder te
doen als voren ter Tafel des Heerën zullen mogen komen, hen tot dien eynde nochtans vervoegende tot de
gewoonlijke Predicatien van de belijdenifïedesGeloofs, en deBeproevinge, alle Kerken dezer Landen
gebruy keiijk en onderhouden.

mn£alfjies:
fêten
naïangbudgettoiffcm/ Den «»**«
Bjebe
boo?ïaetfïcrt/
bee£ tïjb gemac U l en $ in be feefïe JgJü\£
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foube ïjebben / ban De betfianbige 3tcfec faï itc fcïbc ge* i8»f
noegfaem nonnen ge^tiplienbaei* 't nobigi^/ topïjeb» JJJjfJ
ben befeïbe öiee bp ben anbecen geboegt/fo bte ben anbe- wtttcfyt
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gehouden zijn dagelijks na 't bevel Chrifti te bidden,
vergeeft ons onzefchulden. Hier-en-tufTchen onderlaten de gelovige en wedergeboorne niet, hen geftadiglijk te beneerftigen met gedurige gebeden om de
genade des Heyligen Geeftes, datfelangszo meer tot
het Evenbeeld Gods mogen vernieut werden , tot
datfetotde voorgeftelde volkomentheydeyndelijkna
dezen leven geraken, beklagende en bekennende ale
tijd, datfe den voor-geftelden prijs noch niet gekreE Raed der ftad Utrecht horen lefen , hebbend
gen hebben, maer daer na arbeyden zonder ophouden, dat zy't eenigfins mogen grijpen, daer toezy
fekereRequefte overgegeven uyt de naemvan t(eöanU*
gegrepen zijn in Chrifto Jefu , vergetende wat achter de gemeene Burgeren en Gemeente der Gereformeer- bc öatti
■ «/ ia/
de Religie alhier t'Utrecht , gewoonlijk zijnde ge- &« ^
voren is.
rugge is , en hen ftreckende na 't gene dat
ii.
Alzo dien aengaende by de Magiftraet alhier , met weeft ter Predicatie te komen in de Kerke van S. Ja- kanoen
^
cob; verfoekende uyt deredenen, by henluyden ge- n,g@o»
©alben kenniffeenconfent van de gemene Dienaers des Godflanne delijken Woords dezer Stad, by zekere Artij kelen or- allegeert, reftitutie van haer afgenomen Kerke , om bera&2»$
0»en.
en ampt dregefteltis, welke Artij kelen by de zelve Dienaren aldaer Gods Woord geleert, gepredikt, en de Sacra- ,,ï5>'
menten geadminiftreert te werden . fulks als voor
Sotto?* ondertekent ziJn » xoverklaerikdat ikmytotdefelve d'aertkomfte des Grave van Lycefter, &c. aldaer geArtijkelen referere. v
gen.
daen isgeweeft ; heeft alvorens daer op te difpoperen
%iet naboïgt i?%ttt banafuonbmgembeïteencn goet gevonden , defelve Requefte met den Heeren
ban bm 3£om/ &. <éeecttnpb en J>. gjacob banöe Staten van Utrecht te communiceren ; refolverende
niettemin, voor fo veel het Voorfz. verfoek aengaet »
^cöiR-fïoeï gebaen / ïupbcnbe aïbu£ :
raedfamertewefen, om meerder ruft, vrede en een'
Ewijl het Feeft der geboorte onzes Fleeren Jefu I dracht in de ftad te houden,en alle twift en tweedracht

D

Chrifti aenftaende is, op 't welke hec Heylige I (die uyt verfcheydenheyd van leügie fpruytendé k)

«He 2

weg

744

Het dartigfte Boek.

weg te nemen, aengefien men opentlijk fiet dat vele
Burgeren van de religie zijnde, tegen de tegenwoordige Predicanten gealtereert zijn : dat men met alle
gefchiktheyt en civilitie procureren en beneerftigen
fal veranderinge van de Predicanten, die tegenwoordige met behoorlijke en bequame middelen licentierende voor fekeren tijd, en wederom uytfiende na
andere gequalificeerden en vreedfamige Predicanten
van defelve Religie zijnde. Verklarende dit alles te
gefchieden om geen andere oorfake , dan om alle
lcheuringen van religie weg te nemen , en vereeninge
onderde perfonen der religie te maken en onderhouden , fonder eenigfins van meeninge te zijn veranderinge van religie te doen of laten gefchieden. Actum
den zi November 1589.
ïRaetu ^e ^aec* ^er **ac* utrecht gefien hebbende de veröaggöen klaringe van mijn Heeren Staten van Utrecht, op de
stifitn A&e in de Refolutie des Rae Js van den 2 1 Novembris

©eccra»
fi«/
voorfz. op 't veranderen van de Predicanten genomen,

30nno

heeft gerefol veert dat men voorts varen fal met de Refolutie vanden u Novembris voorfz. en dienvolgende eerftdaegs beroepen eenige bequame en gequalifieeerde
Predicatien, omdaerna d'anderen te mogen
licentieren.

De Burger-Hopluyden aengegeven zijnde de voorfz.
Refolutie op 't veranderen van de Predicanten genomen, hebben verklaert hun daermede te conformeren, mits dat men geen veranderinge in de Religie
maken fal.
Alfo mijn Heeren Schout en Burgermeefteren ver*
öas^Dcn
^c^r'jvinge
ontfangen hebben dat de Predicanten,
im©e»
ij
die
van
ftads
wegen uyt Holland verfochtzijn , jegens
ceraöer.
Sondag naeftkomende alhier wefen zullen; zoisby
»S 90.
den Raed gerefolveert dat men achtervolgende de
voorgaende refolutie, die Predicatien binnen defer
ftad eeritdaogs licentieren zal, en de zelve voorts
verbieden voortaen eenige Predicanten meer te doen
binnen
baer. dezer Stad , 't zy in 't heymelijk of in 'c open17 ©e*

cem&ec
4.
"5*P.

Alzo mijn Heeren de Schout, Burgermeefteren ,
Schepenen en Raden van de ftad Utrecht , op den z 1
dag , en eenige navolgende dagen van de Maend van
November leftleden, om verfcheyden pregnante en
hoogwichtige redenen en oorzaken goet gevonden en
gerefolveert hebben , de vier Predicanten of Dienaers
van Gods Woord, jegenwoordig binnen Utrecht
ftaende, te licentieren, en andere bequame gequ al ificeerde Predicanten van de zelve religie in haer plaetie wederom aen te nemen; SO IST, dat mijn Heeren de Schout en Burgermeefteren voornoemt, geaffifteert met eenige andere van de Magiftraet der zelver ftad, fpecialijk tot dezen eynde by de voorfz.
Magiftraet gecommitteert, ophuyden voor hen ontboden hebbende de voornoemde Predicanten , en namentlijk Nicoiaum Sopingium , Warneram Helmichium, Johannem Üytenbogaert en Cornelium
Martini, en hebben dezelve verklaert, dat zy achtervolgende dvoorfz,
e
Refolutie , in den naem en van
wegen de voorfz. Magiftraet, haerluyden van haren
voorfz. dienft licentieerden , ontfloegen , haer gagien
opfeyden,en daer beneffèns verboden alhier binnen de
ftad Utrecht of vryheyd van dien meer te leeren , prediken ,ofhaer ampt te bedienen , het zy in 't heymelijk
of in 't openbaer. Van 't welk alzo de voorfz. Dienaers
Acte begerden \ is hun defegegunt. Aldusgedaen in
den
AnnoStadhuyfe
1589. t'Utrecht , op den 1 7 dag in December,

ÜKarn
i{i

Op huyden is by den Rade gerefolveert , dat men de
&ag0b/nv*er argedankte Predicanten verbieden zal voortaen
21 ®e> meer in de Kerken-raed te komen : en ook den Kertembet
ken-raed bevelen zal, dat fy niet meer vergaderen , dan
l$8j>.
met voorweten en confent van de Magiftraet, die Cy
ook te voren laten weten fullen d'oorfake waerom ,
overleverende aen de zelve de namen van de gene
die in de vergaderinge komen fullen. Alles op arbitrale
correctie.

Voorts is geordonneert dat men d'ordonnantie op
't verbieden van de exercitie van de Roomlche Religie

t'anderen tijden renoveren Zal: en zijn de penen >
daerin begrepen , wat gemitigeert, dan geordonneert
ftrikt te executeren.

«S*'2

Compareerden in den Rade de Edele en Hoog-ge*•
leerde Meefters Leonard Kafenbroot, en Gerard Doe- ^JJ,
fen, Raedsheeren in Holland, als Gecommitteerde fier.
van fijn Excellentie Grave Maurits, geboren Prince ■*•*
van Orangien , Grave van Naffou , Stadhouder van
Holland, Zeeland, en Weft-vriefland , en vertoont
hebbende hare Brieven van Credentie, in dato den
ójanuary 90. hebben uyt kracht van dien aengegeven^
in den eerften dat de zelve fijne Excellentie en geordonneerde Raden der Staten van Holland om redenen, byhunmondelijkgeallegeert, beroepende waren WarnerumHelmichium en Johannem Uitenbogaert, om als Predicanten te dienen indenHageof
andere plaetfen , daer hun goed dunken zal : verfoekende dat de Magiftraet dezer ftad daer in fouden willen confenteren.Ten anderen dat de zelve fijne Excellentie enRaden mijn Heeren van de Magiftraet, fonderling recommandeerden de Chriftelijke Religie.
Den Raed op huyden geladen en vergadert zijnde , 7zo zijn aldaer volgende 't eerfte poinct van de ver- J^L
fchrij'vinge opgelezen de poincten en Artijkelen van iSSm.
Inftructie, daeropmenmet de toekomende Gouverneur zal mogen handelen : mitsgaders d'Inftructie ,
op de Minifters, Ouderlingen en Diaconen geconcipieert , en zijn alle te famen voor goed gevonden. « ,,
Alzo Doctor Jeremias BaftiDgius en Walterus Roy mmt»
nu over de twee Maenden de Gemeente gedient heb- &ag$fie
bende met den woorde Gods verlof begeert hebben , L6$tm
volgende de toezegginge hun gedaen , heeft de Raed JjJJ!
dien zelven bedankt, entoteen vereeringeelkstoegevoegt 50 guldens.
Den Raed op huyden geladen en vergadert zijnde,
»•
zo hebben mijn Heeren Burgermeefteren aldaer vei- öHjg,
haelt, dat zy volgende voorgaende refolutie des Raeds tojpcti.
uytfiende na eenige bequame perfonen, die de Ge- an,n>
meenteanderen
dezer alhier
Stad dienen
Predicanten, tmo^i
onder
bekomenzouden
hebbenalsGerardus
Blokhoven , wezende een geboren Borgers Soon dezer
Stad , dewelke zulks aengedient zijnde goet gehoor
daer toe gegeven hadde. En dat dienvolgende mijn
Heeren Burgermeefteren gezint waren den zelven
Blokhoven op de ftoel te doen gaen, om, van een
yegelijk gehoort zijnde , met fijne aenneminge te procederen nabehoren. Maerdatde voornoemde Blokhoven eenige fwarigheyt daer in gemaekt hadde , door
dien dat eenige van de Kerkenraed hadden verluyden
laten dat zy geene Predicanten alhier wilden gedogen,
dan die by hun aengenomen en geroepen zijn. So is
't dat de Raed hier op gedelibereert en horen leezen
hebbende d'acte van berocpinge by mijn Heeren Burgermeefteren dien fel ven Blokhoven gegeven , de felve
beroepinge geapprobeert heeft en approbeert by defen.
Refol verende voorts dat de felve Blokhoven op Sondag
naeftkomende op ftoel gaen en 't Woord Gods verkondigen fal, fonder andere authoritcyt of confent te
verfoeken dan van de Magiftraet defer Stad, dewelke
hem als een Minifter en dienaer des woorde Godes
binnen defer Stad aennemende fijn by defen. Gelovende hem voorts in fijnen dienft te mainteneren , ftijven en fterken na behoren.
Is voorts gerefolveert dat men Henricum Caefarium
met confent van fijne Excellentie Staten van Holland
en Magiftraet van Schoonhoven alhier gekomen, om
de Gemeente defer Stad met prediken te dienen voor
den tijd van een Maend , ook aenfeggen fal dat by uyt
geen ander authoriteyt op ftoel ga , dan van de Magiftraet deler Stad , fonder hem ook te begeven onder
de Kerkenraed, tot'er tijd toe op de Kerkenraed ordregeftelt fal zijn.
Warnero Helmichio en Johannes Uitenbogaert
„ »*
Minifters toegeleyt elks 2? gulden voor haren dienft, JTOaen» t
vandatfydeplaecfevan de vijfde Predicanc omtrent bagjS öc»
drie Maenden
bedient hebben. .
iffo
Op huyden is by den Rade om fekere merkelijke en uoojf^
wichtige confideratien gerefolveert dat men die van
de
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.de Kerkenraed eerft-daegs afdanken , en wederom andere bequame perfonen fo uyt de Magiftraet als de Gemeente defer Stad aennemen fal , om voor dit toekomende Jaer te dienen op alfulke voet en Inftru&ieals
men de felve leveren fal. En dat men ook d'oude Kerkenraed belaften fal , 't Segel dat fy onder hun gebruykt hebben , te leveren in handen van de Magiftraet. Enom deCe afdankinge te doen , en anderen
metadvijfe van de Predicanten te ftellen, heeft den
Raed volle commiffie gegeven mijn Heeren de Schout
en Burgermeefteren , met den genen diefy uyt de Magiftraet daer toe nemenfullen.
En is gerefolveert dat die gene , die fo uyt de Magiftraet alsuyt de Gemeente tot Ouderlingen en Diaconengekoren en geroepen lullen worden , 't felve niet
fullen mogen weygeren noch afflaen , en dat men de
onwillige by alle behoorlijke middelen daer toe conftringeren fal.
DenRaedophuyden vergadert en geladen zijnde,
fois aldaer eendrachtelijk gelefen, gefloten en gerefolveert vandage gepubliceert te worden d'ordonnantieen verbod , geconcipieert tegensde vergaderingen
en con venticulen , die fo binnen als buyten defer Stad
gehouden werden , fo daer overgrote klachten gedaen
zijn, en byfonder over de vergaderingen opSondag
voorleden omtrent den Doelen gehouden , die men
anders niet kan verftaendan uytgrotermoetwillegefchiedtezijn.

Op huyden in den Raed gelezen zijnde de pbir.cten
*»•
en Artijkelen die men voorhouden en doen onderte- ^5?
kenen fal de Predicanten , die alhier in dienfte zijn en Serafe*
voorts aen noch aengenomen fullen worden, heeft de */5<>.
Raed de felve eendrachtelijk geapprobeert en goed
gevonden
Gelefen. de Requefte by eenige hen f eggende van de
ware Chriftelijke Gereformeerde Religie aen de Magiftraet defer Stad overgegeven : en is daer op by den
Rade gerefolveert dat men de felve fijne Excellentie
communiceren fal. En zijn daer toegecommitteert ,
mijn Heerede Schout , Can ter , de Goyer , Bemmel en
Roen Schepenen. En is voorts gereiolveert , dat men
fijne Excellentie wederom vertonen fal de poincten
dienende op 't aennemen van de Predicanten , Ouderlingen en Diaconen fijne Excellentie Sraets-gewijfe
voorgehouden in 't aennemen van fijne Excellentie
als Stadhouder ,mitsgadersde poinclen van Stads wegen daer by gevoegt, die men voorhouden en doen
ondertekenen zoude, de Predicanten die alhier in
dienfte zijn , en voorts aengenomen zullen worden.

Enverfoeken dat fijne Excellentie gelieven wilde alle'
de felve t'approberen.
Johanaes Gerobulus is by den Rade aengenomen
2+;
tot een Predicant des Goddelijken Woords, en Die- cemüec
**otI'
14 ©e*
naer
defer der
ftad.Gereformeerde Chriftelijke Religie binnen *a&m
Gelefen zijnde in den Rade de brieven fovan Ar- 1590.
Den Raed der Stad Uitrecht heeft M'. Dirk School- noldo Predicant tot Delft, als Johanni
Fontano tot ,*£■■
meefter te Buer-kerk en Cornelisvan Leeuwen Siek- Aernhem, aen die van Harderwijk gefchreven, weif9i
befoekerom verlcheyden wichtige redenen en confi- zende vol injurien zo jegensde Magiftraet dezer ftad ,
deratien ontflagen van hare refpective dienften, en als jegens Gerobulum Dienaer des Woords alhier, is
hare gagi en opgefey t .
na eenige communicaoie daer op gehouden , gerefolDen Raed heeft geadvoyeert en geapprobeert het
veert, datJohannes Gerobulus met eenige uyt de Maaccoort by mijn Heren Burgermeefteren gemaekt met
giftraet ,met brieven reyfen zullen aen de Magiftraet
t(f.
C#farioen Andellio, alhier aengenomen tot Predi- van Delft , om den voornoemde Arnoldum fijne briecanten enMinifters des Woords Gods.
ven tedoen verantwoorden.
21 jlBep
Op huyden is by den Raden gerefolveert dat men
Op huyden zijn opgele7en de namen of perfonen, ©ett
voorts varen fal met de publicatie en verbod van niet by mijne Heeren van de Magiftraet, voor dit toekotot Yfelfteyn ter Predicatien te reyfen.
mende Jaer, gecommitteert tot Ouderlingen en Dia- BttnQ
Op huyden is gerefolveert dat men voorts varen fal conen der Gereformeerde Kerke , en zijn by den Rade Suft.
roet de publicatie tegens die gene die te Yfelfteyn te
9nna
Den beert.
Raed heeft Roelant Wiilemfz. Obijn by mapreeken lopen, volgende 't antwoord op huyden in geappro
2i'
den Rade gelefen.
niere vanprovifie en gedurende tot wederfeggen des "^""E
Gelefen in den Rade de verantwoordingedesMaRaedskomen
geaccordeert , weder binnen deze ftad te mo- **5°'
giftraets tegen allecalumnien en nafeggingen diehaer gen
, mits dat hy by Eede beloven zal geer»
Roomfe
Religie
te exerceren, en in geene Con vengedaen worden over 't gene hier gepafleert is , nopenticulen ofverboden vergaderingen te komen , nochte
de'tafdanken van de Predicanten en anderen aen te
nemen, endatdaernagevolgtis. En is gerefolveert in geene
n , of op 't Bagijn-hof hem te laten
defelvealfo over te fenden aen de Heeren Staten van vinden : Klooftere
voorts den Koningvan Spangien te verfa*
Holland en fijne Excellentie.
ken, de Magiftraet en deze Stad alle getrouwigheyt
Is goed gevonden voor den tijt van een Maend noch en gehoorzaemheyt te bewijfen. Eu zal voorts om
een Vaendel Soldaten in de Stad te doen komen , om geen alimentatiedefe Stad noch d'oude Monicken mofekereconfideratien.
gen aenfpreken noch moeyelijk vallen.
Geconfenteert by den Rade Kapiteyn Baek met
Alzo de Raed dezer ftad tot hare grote Ieetwefen **•
fijne Compagnie Knechten in te, laten , om Garni- verftaen heeft , dat hare Genade van Nieuwenaer op ^J".
,
foen te houden , volgende de patente van fijne Excelverfcheyden tijden , en byzonder op Magdalene dag * ^
lentie.
voorleden , op 't Hof heeft doen prediken, by een MiIs geconfenteert, alfo 't Vaendel van den Overften niftervanGorcum, daer toe ontboden: endatfygeGroenevelt wederom gekomen is , en in Garnifoen hengt heeft dat in de zelve Predicatie tuflchen 200 en
gaet tot Amersfoort , dat men 't Vaendel van Kalf we- 300 Burgers en onderfaten geweeil hebben, en dat
derom van Amersfoort lichten en alhier doen komen aldaer collecten voorden armen en diergelijke gedaen
fal, tot dat by fijne Excellentie op alles gedifponeert zijn geweeft. Waer door het Minjfterium binnen
fal zijn.
dezer ftad grotelijk veracht , en onder de voeten getreGelefen de Brieven van fijne Excellentie van dat de
den word: en ook uyt zulke vergaderingen grote inconvenienten te verwachten zijn, zo is by den Rade
felve op Saturdag alhier wefen fal.
h fijne Exellentie Grave Maurits van Naffau als gerefolveert , dat men hare Genade aenfeggen fal ,
Stadhouder binnen defe Stad gekomen en ingehaelt, dat de Raed begeert, dat hare Genade fulks en diergeaffocieert met verfchey den Heeren.
gelijke niet meer voorneme, noch in 't werk ftelle:
Gelefen de Requefte by die van de Walfe gemeente want de Raed fulks niet denkt te lijden noch gedogen. En verfoekt voorts den Raed dat hare Genade,
aen fijn Excellentie overgegeven , en by d'felve de Magiftraet ter handen geftelt , mitsgaders de Requefte fo verde fy eenige predicatie op 't Hof begeert voor
hare Genade, de Predicanten defer ftad daer toe wil
by d'felve aen Schout , Burgermeefteren en Schepenen
defer Stad overgegeven , en is hier op gerefolveert , gebruyken, zonder eenige vreemde of uytheemfche
dat men d'felve Requefte met de Gedeputeerde van de daer toe t'ontbieden of befigen , om alle on verftanden
Staten fal communiceren,en voorts
aen fijne Excellen- en onluften , die anders daer uyt verryfen zouden mogen , te vermijden en verhoeden , zo men genoegtie fal verantwoorden , en 't verfoek met alle gevoegelijke redenen afflaen.
zaem in'tfeker geinformeertis, dat dezelve PrediÏÏKK ?
ca»-
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cantenj die alhier by hare Genade komen prediken,
niet dan alle partydigheyt en quade Offitien onder de
Gemeenten defer ftadzijn tonende. Prefenterende
hareGenade in alle andere faken allegunft, faveur,
dienft en eere te bewijfen : zo dit zelve tot geen andere fijne gedaen word, dan omdeRepublijkedefer
ftad ,2.0 veel mogelijk , in alle ftilligheyd en eenigheyt
te houden en conferveren.
29. Dede JohannesGerobulus, Bemmel en Lith raport
16 38u* van naer wedervaren aen de Claffis van Gorichem ,
JjJ,1,
de Magiftraet leverden
van Gorcum.
30. mitsgadersaen
Die van de Kerken-raed
overdeCedulle
©en
van degene die beraemt zijn: en daer uyt men voor
,rTTP dit toekomende Jaer kiefen en ftellen zal Ouderlingen en Diaconen.
31. Mijn Heeren van de Magiftraet der ftadUtrecht hebben ben om fekere confideratien de Ouderlingen der Kerii 4HBep ke ? ^n 't verieden Jare geftelt , noch voor dir Jaer gecontinueert in haren dienft, daer by voegende voor
dit toekomende jaer Jacob Foeyt en Henrik Buth. En
hebben voorts tot Diaconen geftelt
Balthafar Henrikfz.
Cornelisvan Leemputb.
CernelisFraxfz.
Bartbolomeus van Zuylen.
Jan Harmanfz.
Antkonis van ZijU.
Gijsbert van de Water.
Vieter van Ravefttyn.
Pieter Foeyt.
En tot Boekhouder
Willem Crijnfz. van Rynevelt.
fFol.56;
Den Raedgehoort hebbende het befoigneby deGe32. committeerden begonnen met de Gedeputeerden van
jpto>5(f' de Supplicerende Gemeente, enbyfonderomdeGeisifïey. meente te brengen tot reconciliatie of reductie, &c
«^oto. Heeft verklaert dat fy niet goetvint op defe tijd WerJgier me» nerum of Johannem te beroepen nefïens de jegenwoorfcenae" ^'Se Predicanten , maer wel dat men na een vierde
öeda» Predicant uytfien fal , nut en bequaem om' de Geneert meente in eenigheyt te brengen en houden, neffens
röitté en de jegenwoordige Predicanten.
itften»
De poinden van vereeninge beraemt by de Gedelogaerr. puteerden van de Stad met de Gedeputeerden van de
^jj Gereformeerde Religie, een wijle geabfenteert heb3UBaen* bende,&czijn in den Rade gelefen en belieft.En heeft
öairijöende Raed voorts geauthorifeert mijn Heeren Burger« 9ulp. meefteren en de Gedeputeerden van der Stad , om na
een bequaem Predicant uyt te zien , die by leeninge
alhier een wijle tijds fal dienen.
34.:
©en
nuaró
1593.

d' Ordonnantien geconcipieert op d'opfchrijvinge
der genedie hun ten Houwelijken ftaet willen begeven ' van nu voortaen te doen met de meefte ftichtingeenfekerheyt, is gelefen en belieft.

©en
35.
nuarp
*9!a.

ALfoopdiverle plaetfen binnen defe Stad en byfonder in verfcheyden Conventen notoirlijken
ge-exerceertwordde Roomfe Religie met vergaderingevan een groot getal volks, dat aidaer ingelaten
wort , alles in viljpendie van de Placcaten van de Staten en ordonnantie van de Stad , waer door dat gefchapen is eenige feditie of ongemak binnen defe Stad te
verryfen, des te meer, fo men in de felve Conventen
d'vooriz. exercitie lichtelijk niet kan ftoren noch den
Contraventeurs betrappen , overmits fyluyden hebbendefijn verfcheyden habitatien , woningen en verblijffelen, daer men 't volk kan verfteken en heyroelijken doen verfteken. So is 't dat de Raed defer Stad ,
om in 'cgenevoorfz. iseenigfinste remedieren, geordonneert heeften ordonneert by defen alle deCon venten defer Stad , dat fy binnen den tijd van 14. dagen na
infinuatie van defen , in handen van de Magiftraet
defer Stad overleveren de Sleutelen van de deuren aen
yeder Convent behorende. Ten eynde de Officier defer Stad in 't/vifiteren geen impedimentgebeure , maer
t'allen tijden 't zy by dage ofte nachte daer mede in het
corpus van 't Convent vry acces fal mogen hebben.
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Op pcene dat diegene die hier van in gebreke bevon-.
denfullen worden , verbeuren fullen 12 gulden , die
hun metden.
'er daetAdumdenSJanuary
afgehaelt en ge-executeerr fullen wor, 1593.
Op huyden zijn in den Rade weder op gelefen de^ _**•
poinden en Artijkelen tuflehen den Gedeputeerden 2, «j*
van de Magiftraet defer Stad Uitrecht ter eenre, en 28nno
de Gedeputeerden van de Supplicerende Gemeente tooojfj.
ter andere zyden beraemt en gefloten , om voortaen in
de Regeringe en bedieninge der Kerken na jegenwoordige conditie en gelegentheyt alhier geobferveert te
worden, totweg-neminge van alle voorgaende misverftanden en oneenigheden , en zijn aidaer eendrachtelijk geapprobeert en belieft. En dien volgende in
prefentie des Raeds ondertekent by de Gedeputeerden
van de Supplicerende Gemeente en by den Secretaris
defer Stad. En is voorts mijn Heeren Burgermeefteren belaft volgende voorgaende beloften , eerftdaegs
by leeninge na eenen neutralen Predicant uyt te fien ,
om de Gemeente alfo te beter tot gehoor en onderdanigheyt te brengen. Dat men voorts d'voorfz. poincten byden Staten fal doen approberen.
. Mijn Heer de Bur^ermeefter Canter, DirkdcGoyer, Jacob van Bemmel en Oih Janfz. van Roen ,
Schepenen , zijn van Stads wegeo gecommitteert , om gjon&cc
©fti'jj
met de Gedeputeerden van deKerkenraedt'fament- ©ir&
lijkt'adviferenen
bequaem
men tot een vierde beharen
Predicanteenfoude
mogen Perfoon
beroependie, Gmt&'
^«J
JïUjjufii
«593.
en den Rade prefenteren.
Gelefen de Miflive van die van Vliffingen , wefen
©en
de excuien dat de Predicant Mr. Dan iel de Dieu opge
©en
houden wort.
Gehoort het aengeven van de Minifters, zijn ge 27 3ÜU»
committeert om eenige remedien daer jegens te advi- rmarp
feren , Drielenburg , Bree , Buth , Someren , Koning flUftp.
en Velt-huyfen.
38.
39.
Dit
zijn
Willem
van
Drielenburg,Tomas
van
Bree.
**9*
Jonkei Goortde Koning, Willem van Someren, ^cgeye#
Henrik Buth, Warner Jacobfz.Velthuyfea. neri.
Geprocedeert tot examinatie van fekere vergaderin- +°'
7 31a.
ge op Korsnachtindehuyfinge, daer d'oude Minne- ,3^
broeders zijn , gehouden.
nuarp
Is goed gevonden dat men volgende 't advijs van de 'J9**
Heer Dodor Junius tot Minifters defer Stad fal beroe- ^n
penUrfinum Predikant tot Franken dael, en Conchar- 2l apjfl
dum Predicant tot Orlebach in de Pfalts.
'ƒ*»♦.
Geleien en belieft in den Rade d'ade van verkiefinge
de Ouderlingen
en Diaconen,
die advijs
by mijnvanHeerenvanSchout
en Burgermeefteren
, met
de at^*^
jog»
DienaersdesWoords, gedaen is voor dit toekomende ijs»+.
Jaer, op de denominatie van de Oude Kerkenraed,
en fuiks die den voorlz. Dienaersovergelevertis, om
de Gemeente voorgedragen te werden.
Den Raed heeft geapprobeert de beroepinge van
fohannes Urfinus en Henricus ConchardusDienaers
+?•
des Goddelijken Woords, om de Gemeente defer Stad £$%&
te dienen als Predicanten. En heeft ook den Schout &n#.
en Burgermeefterslaft gegeven om met de felve te accorderen fonopende haer Jaerlijks tradement, als recompenfe van de koften van opbrekinge en herwaerts
te komen.
't Loon of gagie van de Predicanten is geftelt op
vijf hondert gulden 'sjaers , daer na d'ordonnantie op
Cameraer uytgegeven fal worden. En is voorts geconfenteert dat den tijd van detweelaetfteaengenomen
Predicanten ingaen fal van den dag dat haren dienft in
denPfalsgecefleert heeft. Desgelijks fal Blokhovens
vierendeel Jaers in Novembriteverfchijnen, daer na
mede betaelt worden.

gfn'tbeginfel ban&eptem&ec / sijn ooft geinterci*
pieectgetoeefï b?ie23?iebenbanbe<£Tan
tfeIer; ban<tëeï*
berfant aen be£ ïioningg ban ^pangien 3ijbe / binnen
fiemunöe refiöecenDegenoemt ^.l^ööelm Ccieo/eene
aen öc <0?aöe ban JUSan^beït / eeneaen^enfttoaect
/^refociec <6enecaeï aen oe 5ijöe be^ boo?f5. ^omnfj^/en
ben becben aen b' mffonbiHe / inïjoubenöe bat öp €tiep
boojnoemt met ^cöinftecen
/ 35mptman en a^ofï
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen,

^«/infianöcïinaefïontom'trcfoeïjup^öcnïto^ Staten (©encraeï gcfcltaeben aen fce ÊÉtMMÉhÉ m
n.i«ban^mgimobert^
ber ^w^Sfm
S
2
ne Dat te ïjier toe gebmpnt öabbe tmi typ öeere ban &teben
23ccgf»/en oer «teffchapban te^m^
jH / biWh ! S
|pj^<ïB?aüetot^.);enfïepn/(6erantban benftepfee j Cantoren %K%tejSSS^2d?Si
©e|Staten
originele
geintercipie
erbe aen
b?ieben
ïjcbbciiKaften
be i?ce*in ' <S?acffcïjap
frtten aSm
ren
©enceaeï
gefonben
be $Rttn
fWt te tobbenEmpfien
: ter mxtmea^
mmfL 'om
™ tomtbc
ÏK5£

O&elberïant om be Cïeeffcïje te toaerfeïjóutoen / met fuh gcöateert Clcbe en bp ben Cantscïacr aïbaer onbertcu*
aen bifcretie a$ gcbocgcïiRfï en p2ofrjteIijHfZfoubc cracïj,* Rent/ öaer m aen ïjenï. octfacfyt too?ben be originele
tet en bebonben tocebcn : bic ban ben ï^obc ban <6eïDcr= gnnicrapiccrbc Imcben / aengaenbe bét #up£ <e>uM)l
Sun» ïanb bonben raeufaem; öaer ban Copïcn tefenben/aen atfoöe CantseïaerCeiep be falie ontlienbe/en bat fp ban
öan oe «©ulibfcïje/Clebifdjc
en anberc
föaben/DetoelKe baer , £>ctjenRcrcn / öie fullig ooft
.,
- ontltenbe/ fuÏRö niet
op toeberom aen be : toooifc $aben *$ ffucficnftontf moebennonften. ^r ophebben bic ban fcni bobe ber*
ban
an <®e\te cn<02aeffc£}ap£ Eutpïjen/ fc&jcben en bcbanRten J«Selberlanb gecommitteert «Bberuarb ban tet Heem
>pan» öer gettoutoer nabuerlpee abbertentic/ berfoeltcnbe be grief en ©ïebericn ?ml)mn <® ntfanaer ban Be corfrrfc
2J, Originaliametïiarenbabe op ©ufléïbojp tetoinenfem buticn be£<©bec -«©uarh'ecg/ ommet be bo*f; ba'eori*
,fce0 ben / obertmt£ f ojaó / <0?abe ban Ênpcnftep
n / en j gineïe geintercipieerbe 2$2tcben / ncffaté be aerechmbe. ^cöenïieren/betebcUngefjabbenöoer, benemen/ en (teüijae becRïaeimgc ban Co2ncïtè be 4wer en öc
©act <£cicp Daec0l, g^jacgt jynoe/ fïcïjpaci-op nietronb boomoemo
fhicfcen ban Criepen nanb te berto*
Jjga ïjabbe tailïen brraïaten / maer gefeptfjaübe ongetjou* i nen / aen c bc 6Ciebepntc
erbe ban be fëerren Cteftbe
mösf« bente5tjn baeroptcanttooojben/ enfofcïjoonbp{jem Can^eïaeremSaöcn/ binnen €mmenftöaec op toarh^
feöra ïettoe^ gebacn tuarc / fa fonbe ïjp genocal) betonen / ! teriöe.
jtimzz ^obcmT«;-5 otibe fhjl / Rebben be boojft.
•n «n aï^ 'l P^ flaf /niet fonber lafï ban fijne €>bcrigï]cpt gc^ Jbccart
ban iScpc en ^icDenn %\\t\jm\ / tot
<£ie> baente geoben / en^snptman £>cï)enfcei*en ihfgeïijft^
«emmerif
thomenbe
/ ^ïejeanbee Cepnagel / furfleJ.
?/<5u. na 't gene noojfs, i^ geb?aeg(jt 3ijnbe / l>aböe fu\K$ plat
tóaeb en^larnbert Cliënte/ i^ïeïjere tot ^mmerift
'end? nptgefoeïjentengcfept gene metenfeïjap ban fobanige
bcrojbent om te toasten op be gene / oit banUIern
taDÊu ïjanbelinge tttybkm'l berfeïarenbe bat öf 'tïjuu^ be^ t\cm nutte boo?f5. ocigmaïe 3a?ieben
toaerbe
boo^
fijnen
Bo?ft
en
booj
ben
fóqifer
aï?
Eern
homen fouben/
nett
getcont
be
boo2f5.
origaialc
b^ieben
: maer gabrn booi
jou» teere. tJetop Ö^ben bie fiaben ban 't a?nrrtenöom ,
iagc <$eïreen43?aeffcf)apban Entpöen geceftjibeert/ bot antbjoojbe/ bat fn be Ijanö ban Ctiep met feenöen/
öat fpïupbcn metongenepgt toarenïjniïupöcn baer in eborlj bolgr nbe baren lafï aiïeneerfiigïjcpt acnactoent
te toeïbaren / ban bp ïjcnïieben oit tuicötigljept befer fa* i dabben om ecniae op te fpeuren Wft nenDtn / nominc
feen/ en bebaeriigïjept bet Staten aengemerht #ibe / 1 ienbcb:iePecfoènnnnrgebjeftenebanbe fèeoeilanben
toaren
baer öaeen
in besmaert/
ben acnïjanft/
ïjp |jïijji
bie nietten
rotöemunbe
tueï 'plachten
te nomen rthabben
/cnbermoeöeeenige upt
mibbeï/ met
of anbere
biebeïjanbbatban
«Cantfeïaec
Criepgeconbafee
/te

cöan
1 ielbet'
nö

Criei) tori hrnndiih toaren/ on ^Binmerifi fouben fchic I hietcnUamf mrrrbf h.m Hirrn-hi- n^r»^,.t, -,^„ i».».

; öa,
;*an
>oï'
„.
aöa»
tl!
2*
bc
*J
*8<*
eötn
rt»

. bagboefcibe
foubni oit faïten ten befïen / be Originaüa en mat fp
mibïet tijt tot öetoeringe ban iit ïjaub ban Ctiep fou
ben meten boo? be ijanb te bjengen / met gcauaïifiaer=
öcperfonen op<$mmerih feïjicnen/ om bie baer felfê
ben €ïebifc&en / <$uïiRfcïjen en Spergbfeïjen ^fgefan*
tca te tonen enagnofeerentelaten: mibbeïer-tijb bat
f° °P oie aenfïemmingc be^ baegïj^ maren bcrmaelöten*
be / ïjabben fp bc öanb binnen Supfcn ban €omeli£ be
^agec/ gemeeft3ijnbc in be Ifêagifïraet ber flab ,ü*ptm
megen up tijben ber reboïte / aï£ nu tot i^upfen in een
jéeïitrafc pïaetfe toonenbe / gereeljteïift boen agnofeeten: Rebben oor baer beneffen^ Criepen ijanb tot fc^
flucïten toe / fo ban be jRfëagifttaet öer ^>tab i^pmme

Jf *löf,
ïïïS?
fenu
^e9p'
K*f£
«m,ae*& ™*
%iu!
ben om
Me ,e
«S
^com,

mitrec^

nagel en ïfccjjrer fonben boen citeren booj bé feagi<, ©n2flen<*
t™'
fïract tot^mmmft- om Oie gcrecïjtriijK te boen era> toS'S
mineren opöeRennïfTebanbeboo^.ïjanö 'ttuelfebe^ &*nö
auberen baeg^ op 't ^tabïmpg boo^genomen toecbe / »onof^
ban ©efTénijagen tea^ niet binnen befiab' enltamf m*
toeertïjoemelbe^ abont^ te boren bp ben gereeïjtsbobe
gecjteect 5ïjnbe/ Ijabbe belooft te berfeïjijnen/ ïjabbe
fidj nócljtan£ geabfenteert/ in boegen bat aïïeen ®.
^djtebcïtë getupgnifTe geïjoo^t toerbe / be toeme obftu*
re bchenbe / oie §anb ban ben Cantfeïaer Crrep toel
meer gefien te ïjebben : maer niet fo ftïaerïp te ftennen
bat Dp foube bp eebe nonnen affirmeren oefe boo^fj*
geintercipieerbe 25?icben bp Criep onbeetephent te

minge bt$ öacg^
'» . meenben fp be oojfaue te 5tjn Ijareg bebmihen^ / bat beur fcjelhe De ijanb moeïjte geagnofceert toojben / ber*
Uïaerbcn mebc bat in be <£fcb!fe<£ant5cïerije gene bye*
I,
be Cïebife'/
en 25ergbfe
niet met
refcribeerben
befïenbig^ / ben bebonben toaren bp be booift. Criep gefcöicbente
/ otft fafte
/ fo mogelih
befo?gï)oe©uiiftfc
»enö. batfe
5?jn / mit£ tuffeïjen ïjun geenc communicatie norïj C02Öept aen ben bagl)gcb2acl)ttoo2ben/ batafêban beder refponbent
ic toaren / beifoc&enbe feer infiantïijh bat ïm
perfonen ogen fouöcri geopent merben / macrom fp
erfeunbiginge ber toaa*ïjent / bit o&inaïe bp öun
fc&eben aen öare oBcbeputeerbe in be bergaberinge tot
mocljte
gelaten toojben op belofte ban eefütutte / toaer
/
arbepben
fouben
batfe
/
Dec peeren Staten <®eneraeï
toe
tot
en^irltHntoniuébecliïaerben geencnïafïte
bat be peeren <èencraïe Staten fouben beïoben atfc
.
bebben/
maer
Rebben obergelebcrt in pjefentie ban ttoee
fatten naber te beïjcrtiacn/ en ober fuïfi^ te feïj^jben 23urgerme
ef!er^ban
€mmerift ^jfolfjan B)affcljap %U
aen be Jpncfieïgfte Cïebïfe/ <6nïiRfe / 25ergfe en Mathfe centiaet en Otto
©ogel
/ een Certificatie ber Üitab
tot
feïber
ber
Öaben /fampt öibberfcliappen en ^teben
^upfen
/
aïtoaer
Co2ncï$
be 9fagcr / bie bp tijöen be^
^uffeïbom bergabert toefenbe / en be feïbe boo| berber
bpanb^
jfïaet^
perfoón
tot Bpinmegen toa^ getoeeft
onljepï te maerfeïjoutoen / en bat fo öaefl mogeïyh Ulaerlnïi
betupgljb
e/
nietanbet
^ te bonnen oozbelen
bat
mo?ben
mocljte gefeïjieben / aengeflen fji bttitfyt
ban
bat
bie
b?ie
geintercip
ieerbe
25^ieben met Criepen
tegen^
^cöenüeten / upt ben felben f upfc met erecutte
ljanbgefcï
}2cben
toaren/
tocïfte(0r
iginaïe Certificatie
öie ban ^ften / in Uracbt cener declaratie be^ föepfer^/
niet bp bat ftenfeeïijfte Camer-gerecïjt / ban bp ben 5Pin begföacbg-ïjeer /^epnageï^ tjanben gelaten ïjeb^
^ctjten ofj^ofraeb fijner fóerfetlper Itëajcfïept gebaen/ ben / toeberom nemenbe eene geauctentifeerbe Copie
baer bp oie ban 3fiuen inberHicöt berMaert maren / bp ben^>ecretari^ ber^tab <£mmeri«/ baer fn ber*
fïtengeïijh toa^ pjoceberenbe / en fuï&£ ter caufe bat i melt toert bat öet <0riginael boo?noemt obergeïebert
fijne fccpferïöaeltèajefiept geen anber Religie ban be i toa^/ nocö ïjebbenbe«i3cbeputeerbe obergelebert eene
Catï)olijHeï5omepneninbe<ïab geeperceert toiïbeïjeb^ j Copie ban be boomaemfïe 25^ief aen benC>2aef ban
ben / al^ oofe bat be sïBagiflraten aïbaet beranbert / 1 Höan^bcït gefeïjieben / biebeboo|f3. Cantseïaec Criep
en gecne anbere banCatgoïpepecfonen baer in ge* | felfi^ aen ^afTónbifïe ïjabbe ober-gcfonben ; tybben
fielt fouben toojbem <Pien boïgen^ §Mm be peeren ngcïj boo? be 2$urgermeefirrg ban #mmenTi bectooui
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bc boomaemfïe f$ onbetteftcningen fo Ifóiffiben aïg
acten/ Dieïjp aen De&teDcn$pmmegcrtenEutpïjeu
ten ttjDe banDe£ bpanb£ regeriugc gefcïj?eben ïjabdc/
en toerden bp aïfe beftent en bp Den ^cctetaiï£ ge p?o*
tbocoïïeett Datbe Catacteren be£ tooo?dé <Cciep enDe
Scgeïen gant«§ en gacc gelijk en otier-ccn-fïcmmcnde
toaren / aïfo bat be totjH^ecc Cepnagcï tont bei>
uïacebe bafrehjft te geïoben bat bic geintcrcipipcrDe
23,2iebcn toaracljtcujftbpben boo:ft. Canrscïiec <£ricp
gefeïpeben toaren / begeecenbe noch, ccuflclijii bat be
<^tiginaïeöein mochten bectcout too?ben / om ooft art*
derc Defe ftracöcigec te inogen parfuabeccu en aïïcn
ttoijffeï benemen/toaec op bc43ebcputecrben boomoemt
ïjem gelaten ïjebben ben #riginaïcn 2&?ief aen <i^enft*
toaert i€reforiec OBeneracl gefd)?eben / beïobenbe bat
De andere ttoee totHlecnïjem en aïfo m Vicinia fouben
bïijben / ban toaec be feïbige ben peeren Cïebife tfïaben
aflc bagen ftonben tocgefonöcn tooien / inbien be
Staten beg ©oifïenbom <6uïidj£/ CïebeenSSergc/
Den beïjoojïpen etnfï tegen ben 2&mptman op OBuïtft
toilbe boojnemen. ^et toeïftcbcfiaetéïjecc enfticïjter
boojuocmt uitjagen banU aengenomen/ ooit ban toegen be uabupjïper toaecfeïjoutoinge / fo toeï bc ï£ce*
ren 4&enerale Staten / afê 't [jof ban «tëeldccïand neer»
fteinftgcdanfttöebbcn.
«Defóactg-ïfeere&cpnagcï becteïde ooft eene fafte/
öaec onbee VeriGmiliterte bccmoeben toa£ bat &cï)en«
neren niet ongeneigt feïjeen te toefen de£ fooning£ban
^pangien geïb tot onberïjoubinge fijner nuecïjtcn aen
te nemen/bat ïjp toa£ tipt ïjet # ur flcnbom 25ergc gebo*
ren / baec obec be <0ujict)fe i£DeHuubcn murmureer?
ben / bat niemant ban ïjcnïttnbcn bat $Hip£ becttoutot
toerde. o2n Ibcïjenfteren ïjabdni bondett en bijftigö
3©an tot fijner bccfefteciiigc upt epgendee autïjoritcpt
aengenomen/ fonberbat bc Eanbfcfjap ecnigemidbe*
ïentot onbctïjoutderfcïbcc betïcenen toüdcn. 3£ebe*
floten iBiflibe ban be peeren Staten (Dcncraeï aenbe
ïïibbetfeïjappen en Steden bec ©ojfïenbommcn <&w
ïicïj / Cïebc / 2&ecgen / £c. ïjebben be «Öecommiti
teerben
/ nu'të
geen 3lanb^-bagï)
bitmacï
geïjouben
toerbe / aen
bén ^ucgccmeefïer
tot Cïebe
öoboïf
Cat /
meteenorafïacï) gefonben/ betoeïfteeenerbanbe<0e*
Depnteerbe be$ ©ojfïcndom£ Cïebe en toeï gefmtig/
en gebeden Dattjp met fijne Coïïegcn be buef ïefenen
boïgcng Den nabupcen toefenben ujiïbe. <©en boo>
noemde Cbeeöarb ban fiept §ccft Den2dcfëobcmbug
ftjn rapport bp gefcöufte aïïeen tot 2Cern$em obecgege^
ben
/ bermité
5Ön ^bjunct in be &cïjantg '$ <5?abenÜ3cert
toag gebïeben.
omtrent bcfetijb Rebben be Staten (Öeneracï ab^
We
bertentie
genregen bat be ©panb een tceffeïpe Hegatie
Staten
Btfjgen gefonben {ebben naer ^cnemarïien / baer ban be boo^
aöbic»
nacmfïetoaé Lopez de Villa Nova , en baer beneffen£
ttnlie
ban bat Euftatius ban IBoninfcïjupfen / en ©octo? Willem
tte&p» Muller Sindinis ban hamburg/ om teberfoefeen Dat
onb een albaer eenat ban tuegen Den ïionuig ban ^>pangien
tteffelö» fonbe mogen refiberen/ en albaer ban toegen be fconing
ft e He «
ïatT/iia ban &pangien booj 75 ^cftepen/ Die na ^pangien
©ene» toe toflDen/bjpïjept te geben batfe onber ïjare ^afpoo^te
Hiacnen
baer fouben ontfangen rjooLjben/ en Dat onfe&cljcpcn
Saborn
Die Daer fouben fonber ^afpoo^te bebonben tooien/
gefon^
ben.
gearrefleert en geconfi^queert fouben toerbm / en batfe
fouben aenfpuben Dat onfe &cf)epennaDe£ftoning£
goetbunben fouben gearrefleert too?bcn.
Staten
3}^ ooft in beeg tijb / in be Staten ban ïf oïïanb gere^
banigoI<
IanDce* folbeert/ Datmen ban toegen De Hanben ban||oïïanb
folberen in be <0cncraïttcpt foube aenl)ouben / bat tot onber^ou^
om (n dc öinge ban alle goebe eenigïjept/ b?untfcljap encojcejKfa'
fponbentie tuflcöcn
De ftoninUIpe
lï&aiefïepc2Umba!Tabe
ban ©e=
aen
re uemarften
en Defe Eanben
eene fïateïijhe
Douöen ncn fi|ne JBajefiept ban toegen De<tëenecaïitept foube
£ «hl ocfonben tooien / om fijn IBajcfïept in fijne regeringe
feaanJ'
alle geïuft
en boojfpoet
te toenfc&en
be ©^untfeftap
ben ooit befer
ïanben
aen te bieben
/ en ban /gelpen
ban fijne
ff« •*}' IBajefïept te berfoeftcn / ten epnbe aïfo bepbe be 3tangatre °*n m boojfpoet en toeïbaect geconfecbeert te mogen
mwet tooien/ enbatalïep?actöïtenDejS©panb^aïbaecfoUï
tierna;. jjcn niogen toerden gepjebertueert / tot toeïïtcn epnde

m

,

ben qe#
be tooj.

medeaïdaer foube tooien onberfoeïjt/ of fijne M&)& fonbtR.
flcpt en be fiijftMaben / f°uoc aengenaem toefen / bat
Defe Sanbcn / cencn Hgent o?binari^ aïbaec fouben rao*
gen ïjouben/ entotte feïbe ilegatietoerbenboo?gef(a*
gen upt (fBcïberïanb ^or to? ©oct / upt ï^oïïanb / eene
ban bè naboïgenbe / te toeten : ben fêeere ban ^cljacb /
Den tycetc ban JBarmout / 3£octo? JBerim / JSr. *$m
be d3toot / 25arbcfen / töepniet Cant / <Doctoj Mh
Ia/ en Jföacïfon / en boo?t£ upt anbece l^obinticn/
gdijft ter a&cuccaïitept bienfïigö bebonben foube too^
ben. vDqcïj aïljoctoeï bit gocb en raetfacm gebonben
toojbe / fo i$ 't feïbe nocï) upt gefteït boo? cenigen tijt /
en fuïïen baer ban in 't naboïgenbe 31aet bjceber af bet>
i
5^acr toerben ooft geopent berfcöepben abbijfen /
ijaïeu.
nopenbebeftomfïeban ben €ertf-^ectog €cnefïu^/ Qertog
om te toefen 43ottbcmcut (©cneraeï ban be ^eberïan^
Den/ en'tgene Daeropbienbegercfoïbeert/ ban baec
op toojbe boo? bic tijb niet gerefoïbeert.
ban
2B?ung.
%$ ooft in be boo?frïj«benbergabcringc gepojtbcn ^enrtft
tnijft
<25efante mCoinmiftari^ <ÜmgeIb?ccl)t<&?oote/afgefon* «Befant
miflar^
ben bp Den ^oog-toeeibigen/«©oo?ïucï)tigen/enöoogge? fenbeen
boren f utft / ï|enrift %\\M\x$l pofiuleerten 23iffcïjop te
^aïberflab/ ^ertogeban S3?unftoijft en3lunenbojg/ crnüom»
lanb/
betfoeftenbe bp beïe rebenen / bp monbe en bp gefeïj^ifte/ aenbe
Staren
inrupminge ban be23aronnije ban Hie^beït/ #ant= nanQoif
ïjecrïijftïjf Pb ban J©oerbeu / en ïjet $upg ban ©junf* minge
benbe
toijft in ben^age/obermit^ be gifte ban bien bp $ertoge mriip»
*Öcift gebaen foube toefen ^rronee / Deur Dien Catljari' belt/
na gefept ban 23ninf toijft / aï£ ooft 3©iïïem gcfepb ban berfoc23iunf toijft / bic ecnige jaren te boren oberïeben toa£ / ban
niet fijne / maer gefuppofeecbe ttinberen fouben toe- %ie$*
fen /toaer op met ben üoojfeï^cben Commiffari^ en ben/ en
Bfgefante in communicatie bp eenige <0cbeputeerbe anbtre
getreben/ enberfclbec rappojtgeljoojt jijnbe/ i^op H&oer*
23?un£
ben name ban be boojfeïjjebe ©joutoe Catbarina/üBc' ban
totja
buW ban toijïen ^r. Wntyca 3loria / bp ^Jecjucfle ber^ goeberen
focljtbantïicötingebanbe boo?fcïj?ebengoebercn/ aï^
ïjaertoebeïjocenbe ceflercnbe De rebenen ban conffëca- bpüer»
tie/beur bien fp reilbeerbe in Beutraïe pïactfe/ te toeten : acjjtcr
binnen be&tab^ojtijina/ refojtecenbc onber bc tic* bJ96/fq|
pubïtjfte ban <6enua / toeïfte ilcquefle inïjanben ban rinaban
39?outoe
Den boojfeïueben Commiflari^ gefïeïti^/ Die Daer op Catöa»
Bdatetr;
geanttooo?b fjeeft / en 1^ boojtg| gerepïiceert en gebupïi* noembe/
ceert/ 't toeïft gebaen sijnbe/ $ baer na bpbe Statenban ^oïïanb.gegeben be naboïgenbe Wie ban ftefo*
©«ia/
ïutie.
SSnbjea

Ridderfchap , Edelen , en Steden van Holland at&ancc
&u i
en Weft vricfland reprefenterende de Staten van fp
ae
öu
to
den (elven Lande, na voorgaende befchrijvingerype- Umüttt
lijk ge-examineert hebbende 'tgene by den Erntfeften
wijfen feer diicreren Engelbrecht Groote , Commiffa- banbej
risVandenHoogvvaerdigen, Doorluchtigen, Hoog- op
St»cte
po
geboren Furft en Heere , Heer Hendrik Juliusgepote
ge
baae
n^rn.oJBp
ftuleerdenBiffcbopte Halverftad, Hertog tot Bruns- to
>
la
nb
g
e
wijk en l^uoenbur &c van wegen fijne Furftelijk Ur /
nen
Excellentie is vertoont en begeert , nopende de inruy- Staten
minge van de Stad , Slot, en Landen van Woerden,
<£
Peijnab»
frei
de Baronnye van Liesveld met de appendentien van fi
jn-f&ea»
dien , en de huyfinge alhier in den Hageftaendeopde 2B?nn0#
Kneuterdijk , eertijrs toe behoort hebbende den Door- ban
confen#
luchtigen Furft en Heere, Hertog Erik, Hertog van bj
ij
tn
crfitb/ ge*
re
Bruiniwiik en Lunenburg &c. Hebben na verfchey- er
den deliberatie en communicatie roet den voorfe.
Iicörtnae
Commtiïaris gehouden verklaert , en verklaren by
defen , dat nadien de Weduwe van Sr. Andrea Doria, banbe
haer houdende voor éen Natuurlijke Dochter van den
voorfz. Ho. G. Hertog Erik, Hertog van Brunfwijk ren ban
en Lunenburg ,feyt door folemnele wettelijke donatie benen
van deielve , geconfïrmeert by den Koning van Spangooe
Öa
ebe*
nb/
r«
jen , in der tijd Grave van Eiolland tot de voorfz. Heer- !©
lijkheden en goederen , met de appendentien van %ie$»
dien , na de voorfz. gifte voor de helft , en alhier mits bercaö»
bek on»
't overlijden van Willem gefeyt van Bruinfwijk , die
voor haren Broeder gereputeert is geweeft , fonder
Kinderen , uyt krachte van de iublïirurie in 't geheele
gerechtigt te wefen , en fuftineert dat fy van 't felve
recht Tonder kennifie van faken niet mag recht mateUt»
lijk
DE
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lijk gepriveert worden, te min nademael fy over de
twintig Jaren geweeft is in poffeflione filiationis , dat ook
byconfenten bewillinge van de Staten Anno 1577.
haer en haren Broeder ingeruymt is ; op de voorfz. donatiede
, pofïeflie van de voorfz. heerlij kheyd en goederen ,die fy daer op doen aenvaerden heeft met haren voornoemde gemeenden Broeder, en voorts fuftineert, dat na fijn overlijden Tonder Kinderen die
aen haer alleen behoorden gelaten te zijn , dat over
fulks fo wel de fequeftratie als annotatie van de voorfz.
heerlijkheden en goederen haer ongehoort en ongefundeerten tegens recht foude wefen gedaen , en dat
mitsdien noch na de gemene difpofitie der Keyferli|ke
rechten > noch na de rechten en gebruyken defer Landen fijne Furftelijke Excellentie defelve heerlijkheden
en goederen niet mochten ingeruymt worden, verföekende tot haren profijt , de handlichtinge van de
voorfz fequeftratie en annotatie, of ten minften admiffie om met recht delelve te vervolgen , fo vinden
de Staten voornoemt niet, dat volgende den plicht,
daer mede fy luyden den Landen verbonden zijn ,
nochte rechtmatiglijk geweygert mach worden de
voorfz. Weduwe op haer verfoek in rechte te horen,
en hare pretenfien rechtelijken te decideren, al voren
fyluyden op de begeerte van fijne Furftelijke Excellentie eyndelijken konnendifponeren, zijn daerom
gerefolveert den Fifcael van den Lande te ordonneren
't voorfz. verfoek van de voornoemde Weduwe no»
pendede handlichtinge en ontruiminge van de voorfz.
heerlijkheden en goederen 't rechtelijk te debattieren,
en by een proces apart 'c felve proces te fonderen op
't poinct van dat de voorfz. W edu we feu de wefen ƒ«/>pojitia en geen natuerlijke Dochter van Ho. G. Hertog
Erik, Hertog van Brunfwijk en Lunenburg, &c. En
indien fijne Furftelijke Excellentie door fijnen Gecommitteerden hem belieft in dit voorfz. Proces met
den Fifcael te voegen voor fijnen intereft, of 't felve
fondervoeginge door fijnen Rade helpen inftrueren,
wort 't felve toegelaten en geconfenteert , verftaen
voorts de Staten voornoem c , by een ander proces
apart , en gefeparee rt van "c voorfz. eerfte proces , het
verfoek te doen debatteren , uy t fake dat de voorfz.
Weduwe haer in huwelijk begevende met den voornoemde Andrasa Doria , wefende in dienfte des Koningsvan Spanjen, en defelve Doria, de Wapenen
voerende voor den voorfz. Koning, volgende de rechten en gebruyken defer Landen de voorfz. heerlijkheden en goederen heeft verbeurt, en dat die overfulks wel geannoteert zijn , beyde welke ProcefTen
fofommierlijk voor fekere Commiflarifen , daer toe
verordonneert, geinftrueertfullen worden, als doenlijk wefen fal , en fullen alsdan na voorgaende advijfe
van de Collegien van de Raden by de Gecommitteerde
Raden van de Staten worden getermineert na rechts
behoren, en indien de voorfchreve Weduwebyfententie bevonden wort tot haer verfoek niet gefundeert
te wefen, fullen de Staten alsdan op zijne Furftelijke
Excellentie begeerte, nopende de voorfz. inruyminge hen fulks verklaren, dat fy vertrouwen dat fijne
Furftelijke Excellentie fal hebben goet genoegen , en
ten eynde fijne Furftelijke Excellentie mach verftaen ,
dat de Staten voornoemt hangende de voorfz. proceffen van de voornoemde heerlijkheden en goederen
piet begeeren te profiteren , maer provifionelijk fijn
Furftelijke Excellentie begeeren te believen, zijn te
vredendat middelertijd defelve heerlijkheyden goederen zullen geregeert en geadminiftreert worden
by deRentemeeftersdaer toegecommitteert by formc
van fequeftratie, met laft dat geen nieuwe verhuringeder zelver, nochte eenige faken van gewichte,
in de voorfz- adminiftratie voorvallende, fullen gefchieden , ook gene rekeninge der voorfz. Rentemeefter gehoort of gefloten , dan mede ten overftaen
van alfulke Perfonen , als fijne Furftelijke Excellentie
daer toe fal believen te committeren , en dat 't fuy ver
overfchot der felve goederen (delaften en renten afgetogen)fo van den lopenden Jare van 93- als de navol*

gende Jaren , fijne Furftelijke Excellentie onder

behoorlijke cautie, den Hove vanHollantfubjecï^
reftituendo, indien bevonden wort fulks te behoren,
fal volgen, en indien fijne Furfhiijke Excellentie
foude wefen gedient door fijnen Gecommitteerden
de huyfinge alhier in den Hage, hangendeden procefTe , te doen bewonen na de expiratie van de lopende bure, onder gelijke cautie, en in gevalle als boven daer voor te betalen fo veel als- de tegenwoordige
huur bedraegt, fullen de Staten daer in Gjne Furftelijke Excellentie mede feer gaerne believen , met welke
verklaringe en prefentatie de Staren voornoemt vertrouwen dat fijne Furftelijke Ex< ellentie fal bevinden dat t'fijnder contemplatie g< daen wort 't gene
eenighfins rechtmatelijk gefchied
en kan , en dat over,
fulks defelve fijne Furftelijke Excellentie daer mede
fal nemen contentement, gelijk fyluyden Vnendeli ik
begeeren , en hen aen fijne Furftelijke Excellentie
gebieden, verfoekende den voorfz. Heeren CommifTaris van ha'e goede genegentheyttot fijne Furfte*
lijke Excellentie en den loffelijken huyfe van Brunswijk re doen goed rapport. Gedaen in den Hage,
denzz Decembris, 159%. Onderftont, ter Ordonnantie van de Staten voornoemt, en was getekent,
C. de Rechter?.
ï^aes:

Mm ombatbeïen onoeftentié/ toacrtiutbatbcfe
$antfct)ap rjan bc &tab / Cafleeï en 3tanb tan Itëon. uu
ben / aen hertog €vidx ban ^unétarjfe / gefloten pan,
i£ getoeefï fullen top 't felbe fo ho# mogeïp 1/ bet ft&ap
ïjaïen. ^n. oen ^ae'e 1577 a!^De oorloge
j£" m
&onir:genban,lbpangienen©?an[irrju
noefttuffcljen
toa£ gebc bsn
burende/ fo fyabbe bc $K»iing ban ^pangienboenbe &»*§«*
legeren bc fïab ban §>t <®uinnjn in #ji:arbpcn. ^e "***
honing ^cnrili ban ©janftrijft fonb ben €onftauel ™pana
met ben hertog ban lèontmorencp
meteen ïeget &fen a«s
bertoaert£ / om meer boïft met nootbmft in bc fïabtt %"*£*
tyengen/ 'ttodlt b,pfocrjt te boen bp mibbel ban een £5
moerad of poel/ bic aen b'een ^jöc ban be ffobfcnö SB?un#*
en
niet/tcgenfïacnbe
aïïe 't belet
/ bat baer tegen
rrebaerr ^h ff*
toiecb
fo guam be #ecre
ban 3?anbeïot
met omtrent
«SSL
50c. man baer binnen / be£ mojgen£ b?oeg. t££r € an= ien *&
beren baeg£ '£mo?gcn£ b?oeg/ toefenbe beft 10 *Hu<
guftï / op ^t. Eauwng bag / fa tybbm bt <£jabe ban
<£gmont en anbere peeren ben ffrancopfeu Êeger /
bietoat
toa£öabbe
(alfobeftonino;
'bante©?anfo
rijft
fijne bertrechen
«©bccfïcn ïafï
gegeben/ niet
fofar*
beren/ maer aïïeenïrjft op be beloubeniffebanbeflaö
te letten / om bic te ïjeïpen) fo fïern ontrent b$ic mijlen
ban £>t, ^ninttjn berboïgt / en befp^ongen met fuh
ften furie / batfe bc flagojbjc bjeftenbe / be ^rancopfen
in be bïucïjt b^eben baer boo^ beeïe groote^eeren bah be
iFrancoyfen booD bWom I en beïc gebangen tocröcn / en
onber anbere peeren / Die gebangtn toerben/ hrceg bet*
togoBricB ban23?un^toijefi (Uk ben ïïoningban Jbpan*
jen in btfc <0o?ïoge bienöej aïbaer gebangen ben J^eere
ban ^t. ^lnb?c / JBaerfchaÏK ban B^anUrijft / en cm
Sijngrabe / Coïnneï ban bc <25uptfd)en / bic ïjp bepbe
in fltfn Eanb ban 25?tm£top. bebt boeren» ^e i^o^
ning ban ^pangicn / bic bcfe gebangencn öegeerbe in
fijn öanben te fjebbcn / om baer mebe fijn pjofnt te
boen / bebt berfoeheu aen ben boojfê. ^ertog ban
25mn^inijri / bat l)p !jem be boo?f5.gebahgeniober^
ïeberenfoube/ bc$ fouöe np ben hertog óacr boo^ be^
talen öonbert en ttoaeïf biïofent gnïben^ boo^ ïjetrant^
foen ban bc boo|f3 . gebangen^ : baer op fp geacco|beert
3311/ inafftojtingebantoeïïiefomme/ beltouingmet
ben boojf5, 5|ertogc oberftomen i^ / bat hp Ijcm in
pantfefjap geben foubc be ^>tab / ^lot/en ü^cerïöftficpi:
ban ïl^oerben / met alle fijnen toebehoren en aenfele*
ben/ boo? be ïjooftfommeban bijf-eii-bertigbupfent/
acïjt fjonbert / fe^-en-ttuintig guïben^ negentien fïup*
ber^ / actjt penningen / geïp bjeber in be boo^, b$ie;
benban pantfcöappe bcröacïtfTaet/ topbenbébefefer
aï^boïgt;
PHILIPS, d?g. Allen den genen diedefefegerv
woordigefien fuUcn, Sa)uyt? alfb de Hoog-ge«
boren Furft onfe befonder§ lieveö Vrignit tienog
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Coppe
fonöec
fEprd
ban De

(ten , Tollen, Korentienden > Smaltienden, Herinip-ï 55>3^
f tienden, Recht van Wage, VifTcheryen, Chijnfen,
Renten van Gelden, Juftitien, Collatien en Benefitien, Difpofitie van officien van Baljufchap,Dijkgraeffchap, Cafteleynfchap , Schout-ambachten, Klerkambacbten, met allen en eenen yegelijken anderen
rechten, die daer in van ouds en na gewoonte onfe
Voorfaten , en ons als Heeren en Vrouwen van de
voorfz. Landen en Heerlijkheyt van Woerden gecompeteert en toebehoort hebben, competeren en toebehooren al na den inhout der evaluatien daer van gemaekt by den voornoemde van onfe Rekeningen in
Hollandïdaer van Copye autentijk den voorfz. Hertog
gelevertfal worden ,om van den felven van half vatten
leftleden voortaen te gebruyken en genieten als lijn
vry en eygen pandgoed , fonder yet daer af uyt te nemen , behouden of referveren anders dan alleenlijk
Eed en dienft , en getrouwigheyd van de voornoemde
Hertogen Erick en fijne erven tot onfwaert , den
klokflag , beden , refort van appellaticn , en overheyd ,
't welk wy aen ons , en onfe nakomelingen Graven en
Gravinnen van Holland voorfz. behoudenen gerefercyrrde fijne voorfz. Gedeputeerden aen ons gefonden , veert hebben , behouden en referveren mitsdefen , en
daer toe gemachtigt zijnde by fijne brieven, gefchre- dit voor de Somme van 35800 W 19 f] 8 penningenven en ondertekent met fijn eygen hand, belovende
van 4.0 groten vlaems 't pond , waer op de voorlz. onfe
by de felve voor goed en van waerden te houden , heerlijkh«yd van Woerden met fijnen aenkleven ge't gene fy des mee den onlen tracteren fouden , aen- taxeert enge-eftimeertisgeweeft, gerekent den penning feftien regens 12398? 3 f> 8 penningen, dat de
gaende de voorlz. betalinge, of afïïgnatie die men
hen foude willen voorhouden , en prefenteren by ver- voorfz. onfe heerlijkheyd 's jaers uytbrengt, navolpandingevan eenige partyen van onfe domeynen van
gendede voo;fz evaluatie, welke voorfz. hooftfomonfe voorfz. Erf-Nederlanden, of ook renten te lof- me van 35826^ 19$. 8 penningen, de voorfz,. Hertog gehouden zal wezen in betalinge te nemen in
fen tegen den penning iz. tot voldoeninge van de
voorfz. fomme van 1 12000 pond, munte voorfz. in minderinge van de voorlz. 1 12000 f$. hem toegefeyd,
CapitaleenHooft-penningen, en hetzy dat door die en belooft voor 't voorfz. rantfoen van de voornoemgrote en fware laften die wy dagelijks te dragen hebde twee gevangenen , en is't voorfz. tranfport byons
ben, uyt fake van defe tegenwoordige Oorloge te- gedaen zo voorfz is, op denabefchreven Conditien :
gensden Koningvan Vrankrijk voornoemt, ons niet
ÖCH eciffïen / dat wy of onze nakomelingen t'allen
gelden noch gevoeglijk is geweeft , fo geringe het §jn
tijden > als 't ons, of hen gelieven zal, na dat den
voorfz. rantfoen te voldoen, en willende nochtans voorfz. Hertog fijnen dienft en eed, die hy aèn ons
den voorfz. Hertog te vreden ftellen, hebben wy on- gedaen heeft of noch doen mochte , verlaten lal hebben, en eer niet zullen mogen aflofTen, mits hen gefen lieven en getrouwen , de hoofden Trefoiier Gevende of actie van hen hebbende de voorfz. van
nerael, en gecommitteerde van onfe Domeynen en
Finantien laft gegeven met den voorlz. Gedeputeerde 3J826& 19 fhiy vers 8 penningen ten voorfz. prijfe,
te communiceren, orn te verftaen of fy niet tevre- in alzulken gelde als nu jegenwoordiglijk in onze
den fouden wefen, op en in minderinge van de voorfz. voorfz. Erf-Nederlanden gang en loop heeft, om de1 nooo pond munte voorfz. in betalinge te nemen
zelve onze heerlijkheyt alsdan met alle fijn toebeho*
onfeStad, Slot, Land , en Heerlijkheyd van Woerden, ren , in voorfz. evaluatie verklaert , weder geapplimet allen fijnen toebehoren , gelegen in onfe Landen ceert en gevoegt te worden, aen onze Domeynen.
en Graeffchappe van Holland, om defelve te houden Item is noch onderfproken dat de voorfz. Hertog ,
in t'antfehap , ten prijfe en na advenant den penning fijne nakomelingen of actie van hen hebbende , hen
feflien, na uytwijfen der evaluatie, die daer vanby
zullen moeten reguleren, aengaende't gebruyk van
ói?. van onle rekeninge in Holland gemaekt fouden de
hoge Heerlijkheyd , als andere onze Vafallen van
worden, op de fes, acht, of tien lefte jaren, geeynd herwaert zo over hebbende gelijke Heerlijkheden ,
te KersmifTe left-leden , en om van d'inkomen van de doende zijn. Item dat de voorfz. Hertog, fijne navoorfz. onfe heerlijkheyd te genieten, gebruyken, en
komelingen, oactie
f
van hen hebbende, niet zullen
profiteren van half Vaften leftleden herwaerts, enlo mogen doen bedienen de Officien van Bailjufchap,
van Jare tot Jare, tot dat wy of onfe nakomelingen Cafteleynfchap, Schout-ambachten, Klerk-ambachdie geloft fouden nebben , welke prefentatie de voorfz.
ten , of andere Officien by eenige uy tlandfe , maer alGedeputeerden voor en uyt den name van de voorfz.
leenlijk byden genen die geboren zijn van onze landen van herwaerts over , ook dat de voorfz. Hertog ,
Hertog Erick, en uytkrachte van hare laft te vreden
zijn geweeft t'aenvaerden, op de voorfz. conditien 'en fijne Nakomelingen of actie van hen hebbende, zullen ook de voorlz. Officien doen bedienen, gelijk die
anderen in fijn difpofitif van defen verklaert , onsveri oekende dat wy tot verfekertheyd van de voorfz. Her- tot noch toe onder ons en onfe Voorfaten bedient zijn
tog daer op fouden willen doen expediëren onfe be- geweeft , in fulcker voegen dat de geeftelikheyt, Edelen en anderen onfe Onderfaten geenfins worden veropene brieven , doen
te weten
wy 't gene
des voorfz. hoorlijke
is overgemerkt
houdende
voordatgoed,en
van
kort, of geprejudiceert, in hare Rechten, Vryhewaerden , 't gene des by den voornoemde van onfe den, Previlegien , oude Couftumen , en herkomen :
Finantien, door onfen expreffen laft, en bevel hier daerenbovendatmenvande Ingefetenen aldaer geen
in gedaen is geweeft, en willende den voorfz. Hertog Beden , Schattingen > Impofitien , of eenige andere
Erick, fijnen Erven en Nakomelingen, of actie van laflen, hoedanig die zijn, fal mogen eyffchen , of
hen hebbende van de voorfz pantfehap volkomelijk daer opftellen in eeniger manieren. Item dat de voorfz.
Verlekeren, hebben uyt onfer rechter wetenheyd gece- Hertog, fijne Nakomelingen of actie van hen hebbende ,fullen doen bewaren en onderhouden het voorfz.
deert, en getranfporteert , overgedragen en geftelt , ceken.
deren» tranfporteren, overdragen, en ftellen mitsdefen Slot en Huys van Woerden, tot haren koft, laft, en
onfe Brieven in handen van den felven Hertog Erik perijkel , en 'c felve Slot ten dagevandeafloflïngein
van Brunswijk, onze voorfz. Stad, Slot, Landen Heer- fuiken ftate overlaten, als hem 't felve nu gelevertfal
U<M9«; lijkheyd van Woerden , met haren toebehoren , en worden, ook dat hy aldaer van nieuws niet fal doen
aenkleven fo inwinnende Landen, Weyden, Erf-pach- maken, of oprechten , eenige nieuwe Editien of wer-

Erick van Brunswijk, en Lunenburg, ons by fijne Gedeputeerden heeft doen vertonen, hoe dat hy t'onfer begeerte , en om dienft te doen te vreden hadde
bikten geweeft in defe onfe Erf-Nederlanden wederom te
fDa
'cnDap»'t lenden , en in onfen handen te Hellen , den RhijnPant
Grave, endenHeerevanSt.Andre, Maerfchalkvan
ban
Vrankrijk, Ridderen van deOrdre des Konings van
Wott»
öcn. . Vrankrijk voorfz. die in de flagvanS.Quintienesop
SinteLaurens-dag, den tienden van Auguftileft-leden , waren gevangen geweeft , welke gevangenen de
voorfz. Hertoge hadde doen voeren en gevangen houden in fijn Land van Brunswijk , en dat op fekere conditien, die wy hem doen toefeggen en beloven hadden, en onder analeren dat wyde voorfz. gevangenen
doen aenvaerden fouden, tot onfen laft en perijkel,
en den voorfz. Hertog doen opleggen en betalen in
gereede penningen voor het rantfoen van fijne voorfz
twee gevangenen fesen-vijftig duyfent goude Kronen, bedragende terfommevanhondert twaelf duyfent ponden van 40 groten onfer Vlaemfe Munt
'c pond , envanbetaelt
welke tefomme
voldoen
wordenhy, begeert
hebbendeheeft
totgehad
dien

m

Vervolg der Ncdcrlahdfe Oorlogen*
ken» ihmeeninge deuf dien de voorfz. pantfehap te
willen befwaren , ten ware by exprefle confente en
oorlof van ons of onfe nakomelingen. Item dat de
voorfz Hertog , fijne nakomelingen of a&ie van hem
hebbende ten dage van de afloffinge gehouden zullen
wezen, de voorfz. Heerlijkheyt met fijne aenkleven
over te leveren alzo vry en ontlaft als dezelve nu is,
en daer van gehouden zijn te geven fijne behoorlijke
Renverfael-brieven , om die gefonden en bewaerr. te
worden in onze Rekenkamer in Holland voorfz. t'onzer verzekerheyd. Item alzo op de voorfz. Heerlijkheyd gehypothequeert ftaen f jz fö. 3 15. <> penningen erflijke renten 'sjaers, te loflen tegen den penning feftien, is den voorfz. Hertog en fijne nakomelingen geconfenteert > zo verre zy de voorfz. renten
■willen loffen in 't geheel of in 'c deel, dat de hooftfomme, die dezelve afgelofte renten bedragen zullenhen
, betaelt en uytgereykt zal worden met de principale fomme van deze jegen woord igen Pantfchap ,
mits overbrengende de originele brieven van conftitutie , en quitantie daer op dienende. En alzo onze
meeningeen wille is, den voorfz. Hertog fijne nakomelingen ,of actie van hen hebbende vaitelijk te verfekeren en bewaren , hebben wy voor ons , onze erven
en nakomelingen gelooft , en geloven mids dezen in
goeder trouwen en Koninglijke woorden , ons 7elven,
onze voorfz. Erven en Nakomelingen , Graven en
Gravinnen van Holland, daer voren verbindende,
dat wy de voorfz. Heerlijkheyd van Woerden met
dat 'er aenkleeft zullen verantwoorden, tot onzen
koften , en lafte van alle zaken , en bezondere van
Finantien, alle Natiën of befwaerniffen van renten,
die generalij ken of fpecialijken op onzeDomeynen,
en voor datum van dezen gedaen zoude mogen zijn,
zo lange en tot der tijd toe, dat wy de voorfz. loffinge
in der manieren als voren gedaen zullen hebben , zonder anderfinrs en dé zelve loffinge zy gedaen als voren,
den voorfz. Hertog , fijnen Erven en Nakomelingen ,
of a&ie van hem hebbende , daer in te doen noch te

den zelven onzen Rentmeefter en andere Officieren
nu zijnde, en namaels wefende , quijt, vry, enongeIaft gehouden hebben , in hare rekeninge mentie makende van de loffinge , die men daer afdoen zal als boven, durende zo lange, en tot der tijd toe, dat de
vooffz. loffinge zal gedaen worden , den welken wy
ontbieden by dekn dat alfo tedoene, fonder eenigh
wederfeggen , of fwarigheyt daer in te maken : want
ons alfo gelieft , niet tegenftaende eenige Ordonnantie, Reftrictien, geboden of verboden , gemaeckt,
of te maken ter contrarien , welken wy defen aengaende gederogueert hebbe en derogueren by defen ,
blijvende defelve anderfins in hare volle macht,kracht,
en vigeur. Des t'oirkonden fo hebben wy onfen Zegel aen defen doen hangen : gegeven in onfe Stad van
Bergen in Henegouwen dennaeft leften dagh van Julio in 'tjaer ons Heeren 1 558 van onfen Ri jken, te weten van Spangien, Sicilien, &c. 't derde, en van Engeland Vrankr
,
ijk en Napels , 't vijfde. Op te ploye
ftont gefchreven by den Koning
den Heere van Haebicourt Hooft Heere , Pieter Boyfot , Treforier Generael ,
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Ioannes <fDamhoudere , Ridders , en Robbert de Bou-

longne% Gecommitteerde van de Finantien en anderen
jegenwoordig , Ondertekent tfOverlope. Op de Rugge ftont gefchreven de Hoofden Treforier Generael ,
en Gecommitteerde van deDomeynen en Finantien
ons Heeren desKonings, confenteren alfo vele als 'c
in hen is datd'inhouden gefchreven in 'c witte van defen fygedaen en volbracht , alfo fijne Maj. dat expreffelijken beveelt gedaen te worden : by defen befchreven onder de handteken van de felfde Hoofden , Treforier Generael, en Gecommitteerden denoAugufti
Anno 1558. Ondertekent P. de Montmorency , Boy(ot ,
7. Damhoudere , tie Boulonge. Noch

ftont opdeRugge

van de gefchreve. De luyden van de Rekeninge ons
Heeren des Konings Grave van Holland, Refiderende in den Hage , confenteren alfo veele als 't in hen is ,
dat 't inhouden gefchreven in 't witte van defe zy gedaen en volbragt, fulks fijne Maj. dat expreflelijkeri
wilt, en beveelt gedaen te worden by defen. Aóturh
laten gefchieden, 't zy directelijk of indire&elijk , ten
Burele van der Camere van der voofz. Rekeninge
om wat Zaken dat'et ware, of zoude mogen wezen ,
18 Augufti 1 558. My jegen woordigh Ondertekent
in 't gebruyk van dien eenig hinder , floot , of letfel ter den
7. Snouckaert.
contrarie, en tot noch meerder vaftigheden van dezen
hebben wy gerenuntieert en vertegen, renuntieren
apöefe conöitie&eefitbe bootfd$e\}el§tttoqt<Ctih
envertyen van alle privilegiën , exceptien en behelpen, die ons, of onfe nakomelingen tegens 't gene ban 25 jtmftotjfe öet Cafïeeï / &taD en ftealpïjeub ban
des voorfz. is in eeniger manieren zoude dienen , com- ïtëoerben / met fijne toebehoren en aenfcïeben ban Dien/
peferen ofte bate komen by de geeftelijke of werelt- m pantfcïjappe gekregen / en ïange jaren befeten / tot
lijke Rechten, met ook van allen zaken van rechten Dat Ijet Daer na on öe peeren Staten ban ^olïanö gean*
ofvanfeyte, daer mede wyons tegens 't zelve zoude noteert / gefeguefïreert / en fucceffibe geconfifnueect té
mogen behelpen , ontbieden daeroro en bevelen on- getoojDen/ om öat be boojfcözebcn Slnöjea ^oria De
zen lieven en getrouwen de Hooft-Prefidenten en fïjDeof pactijeban oen honing ban £>pangien tegeng
oEricfe
Luyden van onzen Secreten , en groten Rade, den De ©ereenigïjDe «j&eDerïanDen bocrDe. hertog <grife uan
hertog
voornoemde van onfe Finantien en Rekeninge in ban 25?unftoijK (De toeïfte Den 17 ^obember ^dnno
Holland , Stadhouder en Mannen van Leenen al- 1 5 84 tot ^abpen in gtaften gefloten i$ j fijng ouDcr*
beeft htf
daer , Rentmeefter van Noort-Holland en andere Domg 56 2Uaren) tyeft De boojfcfccben #ant-fjcerujfc ©?unf»
be
onze Officieren , daer onder de voorfz. Heerlijkheyd ïjeut / neffen£ De boojfd^eben 23aronnije en i|uu£ m maeftt
totjfe
gelegen en reforterende is , en die voortijden daer af Den ï|age/ uu gifte gemaefet De boo^fclpeben JBfltati gifte ge»
adminiftratie en bewint gehad hebben , of ontfang van en Catïjarina / Die &n fjieït boo? fijne natüpjïpe fonDe*
de penningen daer afkomende gemaekt , en allen an- ren / en ÖP gepjoereert fouDe fjebben bp gjoffroutoe
dere onze Rechteren, Officieren van Juftitien, en On- Cat&arina ban i©eïDam/ Die BDeDutoe toa£ ban mijlen Depö
en
ren
ba»
Öccdöft»
derfaten dien dit aengaen zal mogen , nu zijnde en na- #ïor# ban Der Maden/in fijn ïeben&ccretar# ban Den &ant*
maels wezende, dat zy en een yegelijk van hen zo f obe ban ^oHanD. Watt na De boo2fcïj?eben fl»m ben
mme
hem toebehoren zal , den voorfz. Hertog Erik van oberïeDen jrjnDe / fo fufrmeerDe Catfjarina / Die geïjou- Hfrtxtt*
Brunswijk, fijnen Erven en Nakomelingen , doen toeïiht toa^ getoeefï aen Metfiez ^InDjea ^oria (.föebe goede*
nijc ban
laten en gedogen van de voorfz. Heerlijkheyd van ban Dien bermaerDen ^on'a / $?ince ban Melp^i/ S3aron«
bcio aen
Woerden vredelijk en volkomelij k genieten en ge- ^IDmiraeï ban De BöiDDeHantfe^ee/ Daer ïjpooït na Hief*
bruyken op de conditien in der voegen en manieren genoemt toag) DatnaDemaeï Deboo?fcö?ebengoeDeren
voorfz. cefferende alle beletten en wederfeggen ter nu op ïjaer alleen toaren geDeboïbecrt / en Dat garen
mepnbe
contrarien , procederende by de voornoemde van on- Ifèan oberïeDen toaó/ en Dat fp toa^ toonenDe onöcr natuer»
fe Finantien ter verificatien , en byden voornoemde De 3JurifDictie ban De Öepublpe ban <6enua / ooit toa- fgn Met*
ren cefferenDe De rebenen ban confïfcatie/ geltjft betïjaeït Ciinöf*
van onfe Rekeninge ten interinemente van deze na
hare forme en teneur: en overbrengende by onzen i$. <&z peeren Staten ban ^oïïanD uepDc partijen ge* Ifjfie
voorfz. Rentmeefter van Noord-Holland en andere joo^t/ en ïjaerïupber fuftinuen berfïaeh jijnbe / jjeb^
ban
bm gecommitteett ^eefïer^ SoÖan ban (^IDenuanie* fen
tocgen
Com»
onfe Officieren , wien 't aengaen mach, doende hare belt
mfflarf.
de
&taè
ten
/
ïiacö
en
KDbocaet
ban
Den
EanDe
ban
0oIïanD/
ren. ban
eerfte rekeninge na defe verpandinge. Extrad: autentijk uyt defen cegenwoordigen van de articulen en 3Joo^ De JÜSenijn/ ÖaeD en ©enfionari^ Der ^>taD 3t)o *
pointen haerluyder ontfang aengaende, wy willen Djecfit; gieter ban Der Mml ïüaeb en^enfionari^ Hotfantv

ban
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gecoat*
mttreert
om De
4&ccom>
tnurcec»
öe oaa
trcl^cc»

toge
tan
SBntnf»
torjft
ïi
ocen te/
t.1 öe

be&öfen
te Mifi»
teren.
(Fol.óo)

Het dartigfte Boek.
ban Zbtift I ^icafnrê &iïïa / tèae& m $enfionang tan \antwoord gefchreven en toegefeyt alzulke ordre te
^mfïeröaui / m<®ócto?#i*ancopg jjfèaeïfoen/ tëaeb ftellen, dat de voorfz. goederen onder fequeftratie
en $cnfïonatt£ ban gnhfyupfen / om te ïjoren en te van U E. in goede opficht en beleyt zouden blijven
tien öe betoijfen ten bepbe fijben obecgeïebett / en toert geconferveert 3 't welk alzo geftaen hebbende , weyöefaftc ban toegen öcri ^ectogb ban ^upnftopbe* nig meer als drie Jaren , io Ichijnt dat U E. verfheh
hebbende dat de voorlz. Catharina gehylikt was aen
tenb en gebebuceert bp jÜBc. <öriïi ©immer;/ boe tci* een van Dória, houdende de partye van de Koning,
ttjb llacb en ^bboract ban oen Ijfertoge ban35;un&
top / en baci na ooft ban «Öjabe pïjiïipsS ban ïfoljciv en over fulksvy and wefende van defe Landen , op den
ïo
(a$ ban gcïij'ïicn
ook 0acb 'ban jegentooo^bige
|Mjüip£ / $|incé€$ek
ban
<©rangicn/
ennnmcbebanfime
ïentic jfrcDcriu ffcroife / $?incc ban <0rangien) be
boojfcljjebcn Comnuftarifen aen be Staten ban éoïlanb tappojt gebaen nebbenbe/ (o té ben boo?fcï)?eben
$ecteï>I)iiïp3/ v0:abc ban ^oïjenïo/ afê berheegen
ïjeftbenbe 'trêcïjt ban be boo?fcïj?eben £fa*toge ban
Sftiimf toïjfc / bp bc boo'fcfjjeben ëeeten Staten ban
^óïïanb op ben 24. jpebjuacp 2ünno 1 599 . na becfcljep?
öen piocebiicen enfolcnnitcuten/ becöaeïtm befenaboïgcnbe Sflcte / gcconfentèect en geacco?beert / bat
fijn <£cnaöe foube bedepb toctben mette ïjeedijïüjept
ban Iticgbdt / en bat bacc ban bcïjoojlpe 23^iebcn
ban inbeflitnee touöe toctben bedcent / onbec conbitien
ü\$ in 't ïcfïe ban be fdbe 1 cte / geïp fiem ooit $ inge^
ïiiptnt be pofjefftc ban bc boo:fcti?eben $ant&eedijfo
ïjcpb ban toerben / en b'appenbentie ban bien / en
ban 't boo^fc&ebcn 3£np£ en Cf of in ben ï|age / ban alle
todfte goebcn be boo?fc!fecbe43?abe ban ifofjcnto ook in
poflcffïe gebïebcn#/ fóïangc ijp geleeft Ijeeft / gelijn
00» mebc Jtëc-©?outoe Ifèana ban kaffan / <è?abin^
banknoten/ fijne iDcbntoe en ^ouagicre / ban na
ïjare <&enabe obedijben / (jebben be peeren Staten ban
ïfoïïanb hk $antfd)ap ban HDoerben / afgeïofï en ge?
tebüneett/ en be gtaerirjïife inhomfïe toebetom gean*
nejmtacnbe ^omepnenban ^oïïanb.
<De1C etc ban bepjocebnten enfoïenniteptenbaecin
becïjaelt / toa£ ïnpbenbe al^ boïgt :
DE
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Staten van Holland en Weftvriefland &c.
doen te weten , Alfo den welgeboren Grave en
Heer Philips , Grave van Hohenlo , Vryheer tot Langenberg> Luytenant Generael , &c. öns vertoont
heeft, dat hy vertoonder in de Maend van December
desjaers 1 597. ons te kennen gegeven heeft 't gene by
de Requefte hiernageinfereertisverhaeltj vertoont
reverentelijk Heere Philips , Grave van Hohenlo ,
Vryheer tot Langenberg &c Hoe dat Hoger Memorie de Doorluchtige Hoog-geboren Vorft en Heere
Erik Hertoge van Brunfwijk en Lunenburg, fekere
lange Jaren geleden by wette] ijken Titul , fo van pantfchap als van koop , refpe&ive verkregen heeft de
Heerlijkheden van Woerden , en Baronnye van Liesveld , mitsgaders fekere Huys en Hof , ftaende en gelegen alhier inden Hage, en alhoewel de felveHeerlijkheyd, Baronnye, en Huys namaels by fijne Furftelijke Genade gegc/en en geiranfporteert zijn aen fijne twee gemeende Kimeien Willem en Catharina,
gefeyt van Brunfwijk, dac daer van nochtans alleen
en in 't geheel Pofleffeur geweeft is de voorfz. Willem ,die ook alleen gevoert heeft de naem en tytel
van Heere en Baron van Woerden en Liesveld, waer
na defelve Willem deler wereld overleden zijnde, alfo
mede Ho. Me. de Doorluchtige Hoog-geboren Vorft
en Heere, Heere [ulius Hertoge van Brunswijk, en
pretenderende recht te hebben op de voorfz, goederen, beduchtende was datdepofleflïe van dien foude
worden aenvaert van wegen de voorfz. Catharina,
lo hadde fijne Furflelijke Genade om daer in teAroorfien, en 't zelve te beletten , al in den Jare 15*05. by
Miffivein date den iojuny, aen uwe Edele verfocht
en begeert, dat uwe Edelen de hand daer a«en houden
enbeforgen wilden , dat niemant , wie hy ook ware,
hem vervorderen foude aen te nemen de voorfz. Poffeflïe, maer dat dezelve ledig gehouden zoude worden ten behoeve van den genen , die bevonden zoude
worden beft daer toegerechcigr te wefen. En is op
den 7 Auguili Anno 1585-. voorfz by U E. Gecommitteerde Raden fijne Fuiftelijke Genade daer voor op

22 Dccembris 1 588. verklaert en gerefolveeft hebben, datinplaetfe vandevoorichieven fequeftratie,
de voorfz. goederen geftqk fouden werden in Annotatie, en op den % November 1585). daer aen volgende, is
by U E. nader verklaert , dat de voorfz. goederen alsdan ten behoeve van de gemcene fake by wettelijken
titul van ccnïifcatien wierden geadminiftreert, alles

breder
blijkende
refyeftive
acten derWaer
voorfz,'
Relolutie,
in datebyalsdevoren,
hier zijnde.
na
in den jare 1 594.. de hoogweerdige en mede Doorluchtige en de Hoog-geboren Vorft en Heere, Heerë
Henrik Julius, gepoftuleert BifTchoptotHalverftad,
Hertog van Brunswijk en Lunenburg , door fekere
Gecommitteerde U E. geremonftreert en bewefen
hebbende dat de voorfz. Willem en Catharina geene;
kinderen waren vanden hoog-gemeken Heere Erik,
endatdaerom , en ook om andere redenen , dezelve
niet gerechtigt waren tot de voorlz. goederen, maer
dat de voorlz. pretenfe donatie t'haerluyder behoeve
gedaen, wasvitieus, erroneus, ipfo jur$ nul-> en van
geender
waerdenconfifcatieceffeerde,
, confcquentelijk dat
't pretens
recht
van
de voorfz.
hadden
de voorfz.
Gecommitteerde van fijne Furftelijke Genade met
defe Remonftrantie en bewijs zo veel te wege gebracht, dat U E. op den aa December 1594. verklaert en geordonneert hebben, dat de voorfz. Catharina, wefende Weduwe van den voorlz. Doria, hare
Adie, die fy op de voorfz goederen pretendeerde
fpreken te hebben, foude inftkueren voor U E. voorfz.
Gecommitteerde Raden, by de welke de voorfz fake
met volkomen kenniffe en advijfen van Collegien van
den Rade fouden werden gedoduceert , dat voorts de
voorfz. goederen voortaen fouden werden geadminiftreert byde Rentmeefter daer toe gecommitteert by
forme van fequeftratie , met lafte dat genige nieuwe
verhuringen noch eënige faken van gewichte zouden
gefchicden , ook gene rekeningen zouden werden
gehoort of gefloten , dan ten overftaen van de Gecommitteerde van fijne FurfteFjke Genade, en dat het
fuyver overfchot van de vruchten en inkomften fijne
Furftelijke Genade foude volgen , onder cautie , alles
mede breder blijkende by de Acte van de voorfz. Refoluti e in date als voren hier van zijnde.
't Is nu alzo, dat de Vertoonder middelertijd verkregen heeft aJzulk recht, als fijne Furftelijke Genade aen de voorfz. Heerlijkheyd , Baronnye , Huys, en
andere goederen daer toe behorende , was competerende , en dat overzulks hy Vertoonder gekomen en
nu ftaende is in deplaets van fijne Furftelijke Genade,
't welk hy Vertoonden U E. nopende de voorfz. Baronnye nu eenige maenden geleden te kennen gegeven hebbende , hadde verfocht dat U E. gelieven wilde te fchrijven aen de voorfz. Catharina , ten eynde zy
hare voorfz pretenfe Aöie foude in ftitueren binnen
een fekeren tijd, op pene van verfteken te blijven , en
dat de voorfz. tijd verftreken zijnde , haer geimponeert
foude werden een eeu wigh fwijgen. En is hem Vertooner op den 45 Julij verleden verleent befloten Miffive,
Inhoudende dat de voorfz. Catharina gehouden foude
wefen hare Adtie telnftitueren binnen den tijd van
een Jaer , op poene van een eeuwig fwijgen , fonder dat
defelve Miffive tot noch toe beftelt heeft konnen worden, fonder dat ook de voorgaende Gemachtigde of Agenten van de vorfz. Catharina de felve Mifïive hebben
willen , of als noch willen aennemen mits 't welke , en
alfo nu verlopen zijn ontrent driejaren, federtdatby
U E. geordonneert is, dat de voorfz. A&ie in voegen
voorfz. foude werden geinftitueert, en dat 't felve middelertijd niet alleen niet isgefchied , maer ook geenapparentie heeft dattct immer fal gefchicden , ten aenfien
dat
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dat de voorfz. Catharina haer als noch houdende is aen
departüe van den Koning, en te dien refpecte in langer als 8 jaren tevoren (te weten zedert 't overlijden
van den voorfz. Willem tot den voorfz. jare 93) na de
voorfz. goederen niet heeft getaelt, alfo mede UE.
jegenwoordiglijk geen profijt zijn treckende uyt de
voorfz. goederen , en dat overiulks de voorfz. Sequeftratie vorder niet fchijnt te ftrecken , dan tot ongerijf
en befwaemiffe van den Vertoner, waer medeU fc.
ofte 't Land niet kan zijn gedient , fo verfoekt hy
Vertoner, dat U E. (die volgende hare belofte op den
8 Eebruari 1586 ichnfcelijk gedaen , ontwijffelijk genegen zijn , fijne langdurige periculeufe getrouwe
dienften in meerdere iaken te recompenferen) gelteven wil te doen depefcheren eene andere Miffive,
adrefferende aende voornoemde Catharina , om hare voorfz pretenfe Actie als nochteinftitueren binnen den tijd van 6 Maenden na de receptie, op pcene
als voren. En voorts hem Vertoner van als nu voor als
dan te verkenen Apoftille op de Margine van delen ,
of andere behoorlijke Acte, dat de voorfz. tijd van {es
maenden overftreken zijnde , en de voorfz. Catharina
als dan in gebreke blijvende, hare voorfz. prerenie
Actie te inftitueren , de voorfz. Sequeftratie metter
daed afgedaen, en hy Vertoner geadmitteertfal wefen tot volkomen gebruyk en poffeffie der voorfz.
goederen, mits dat de Stede of Slot van Woerden lullen blijven befet enbewaertmetalzulkeGarnifoenen
enKrijgs-Officiers, als tot noch toe gefchied is, en
U E. gelieven zal namaels te ordonneren , &c.

<£n op'tfeïbe te ïtennert geben ban on£ berUregen
be^icben ïjicenaboïgenbe.
type DE
toe

Staten van Holland en Wett-Vriefland , lieve
hefonciere , wy fenden u hier in gefloten de Re(ffite
löe quefte ons geprefenteert by den Wei-geboren Grave
xeo enHeere, Heere Philips Grave vanHohenlo, Vryifóol» ^eer cot ^angenberg > &c- &n om redenen daer in
toen verhaelt, lallen en bevelen wyu binnen acht maen©e»
den na den ontfang van defen uwe Actie , die gy hebt
oe
of
pretendeert
te hebben tot de Pantfchap van de
1
Heerlijkheyd van Woerden , tot de Baronnye van
nes Liesveld, met de Heerlijkheden, Goederen en Gem.
rechtigheden daer aen behorende, eenfamentlijk tot
het huys alhier in den Hage, breeder inde voorfz.
Requefte geroert , voor onfe Gecommitteerde Raden
alhier in den Hage te inftitueren , op poene dat gy daer
van zult wezen verfteken, en u dies aengaende geimponeert zal werden een eeuwig filentium, en zal
udeze onze citatie dienen voor peremptoir, en met
intimatie , dat ten zy gy ten voorfz. tijde compareert ,
en uwe Actie inftitueert of niet, wyenonzegecom« jnitteerde Raden voorts zullen procederen , zo wel
ten principale, als op 't afdoen van de Sequeftratie,
in de voorfz. Requefte verfocht, fulks als bevonden
zal worden te behoren. Hier mede , lieve bezondere ,
zijt God bevolen. Gefchreven in den Hage, den
ia December 1596". Onderftont, ter Ordonnantie
van de Staten, getekent C. de Rechtere. d'Opfchrift
was, onfe lieve bezondere, de Weduwe van Johan

Andrea Doria. <£n Dat bp fijne <6enabe baec op ge*
oaentoavéïjetbeboir/ nainïjouD ban ben mflrmnente
Öaec in geinfeceect.
\f^° » <®it ^nficument aïfo ïjet op De ïjoogöuptf c manie*
Ejmft») cefo groot/ ïangenbjeettoa^geejctcnDecrt/ ïjebben
fin öc „ nap maec ïjet inljontbaet banrjiecfommacie toiïïen
Ve ae*r „ berïjalen / ^atnenriijft / Dat fijn aBenabe eenen %&
fSw » &nn &a« Sfiltljupfen/ ©oocfjt tot f febdbactj/ in 't
•:tt „ <6caeffcïjap Pan ï^ofjenïo tooonacfjtigrj / gefonöen
infic „ ïjaböe in Stalten met eeneflnftcuctie/ om beboo^
Kteït >' fcïncbtJïkautaeban^ociate infmueren en ober; re
Runêü!» „ ïebhen oen poojftfjjebcn 25?ief öet boomoembe lf ee*
ttb% » een Staten / en Dcfeïbe Dien boïgenbe te citeren / om
Ko\.6t)
, pccBctietcinfrituercn/ met noottoenbige oojcon=
„ ben / bcrljacït bat fa fjaefl aï£ ïjp in ^taïien en booj*
„ nementujKinDe&taö ban f&abua/ onbec't rrebicö
,, ban ©enetien/ toa£ gcatcibeect/ ïjpficn aJbaec Ijabue
IV. Deel.

„ geabbieffeert aen ben €öeïen €rcntféfïe $eec &e*
» baftiaen banftotnfeaet/ bic Bern baet/ afêoofena*
„ mael£ tot ïïewtkn j gocttotïïige aubientie foabbe
» bcrïeent / ben tóeïftcn öp {jet uebeï i>m teïafïc gelept
» ïjeeft berïjacït / betoefttc berftïa
bat ïjp ober acöt
,, matnben een gelifte citatie npta-be
^uptfïanb ontfan*
» gen ï>abbe / met genoegzame abbifatie / ftpe ï)p ijem
» mette p?efentatie en infiimatie berfeïbe/ naoèrmo*
>d genberfetbe/bencerfïi'gcn fonbe: maec bat Do tot op
3> bato alïen mogefi
jïien bftjbïjaöbe aengetrjent ombe
„ boo>fcrj?ebeH citatie te iiifinüecen/ oofi bieftoegen aen
j, gene Iwftm ïjabue laten ontb^eften. ^0 ïjabbe öy
» fitlfi^ noc!)tan;$ noeïj nkt lionnen te biege bjengen /
» om batte boa2fcïj:cben iPeöutoe necgen^ aen gene
„ pïaetfe gefïaöeïijf* tua£ blïjrjenbe / maec fomnjöl tot
»v6cuna/ Milanm/ ©aïenja/ of op anbere pïaet^
„ ftn! onbec hz ^patnfe ^urifbtctie en gebieb Ijaec
» toaö ïjoubenbe / bccfjaïben ïjet fonbec pectjftel Pan
» lijf cnïebcnin eenigecÏKüifcc manieren nietteeppïoi*
» teren toa£ / peel niitï be nootroenbige tefümoniaeï
>» ofoojftonDeengrfctjieöc orjerxeïebcren/ enbaerban
» tebjengen. ^erfjalbenbp^ombiaetnjnboomemen
» noot£-rjaïben ha&öe moeten uitfïeïïen / rjoeïfoeberto*
» ningc ï|cm %\tl)wfen gebaenfïjnbe / ïjabbe ïjp hem
» boo#£ niet afifeen tot $abna / maec ooft tot S5oïoig*
» ne / en op anberc meer pïaetfen bn anbere ban be ge*
„ legentïjepb beferfaïie bcrf!anbige f erfonen omraeö
>j beb:aegljt / en ter goeber tcotitoen boen informeren /
,> bnüjat maiueren De boojfclj?eben 2!nfinuatie te ex>» plaicterm fjcare / ban beüjeHteïjembcnrgacn^geïijR*
» fo^mtcf) brfc!jtnt gegeben roezbe/ met eenbjacötigf)
» bedjaeï/ beruijïe De fefóel©ebatae necgen^e!bcc|/
» ban onbee be .^pacnfe ilcgeeringe te ïtrijgen toa«
» re / bat fe? bc infinnatie ban be nptgegane citatie
» boaifcficr frer grote pcrijfecïcnïij^ènïeben^rjjarcn
„ tebcrtoacïjrcn / en Dacromniet u'ch,telöfcpemant£/
» 't3p roJe f-etoalj 5ijn marine fjcm baec toe toiïöe
,3 ïaten rjeb^heri. Beriilaerbe /boo^
bc boo?f5» Wt*
„ ïjunfen / bat alïjoetoe! ïjn rot ©enctien ban bec boojfo
„ J©ebutoe ban^oriaUDbocaet becfïaen ïjabbe/ bat
„ befeïbe3©ebunjc öaecetteïpecpjoceffenöalbenbjel
„ na Bcnetien foube mogen begeben/ en bat aï^ban
„ DaecDe infmuatie fehecDecgefcöieDen fonbe mogen/
„ maec betoijïe men geen feUere tijb ban öaec feomde aï=
„ Daecmifïtebccnemen/ enbatobecfnïn^gantfcïjeïp
„ te bebucïjten toaj? / bat ingebaïïe iiit boomemen niet
„ aïïec bing£ tebergeef^ toare/ ^tnocïjtan^ toeïeen
„ f«ec ïange tijb fonbè bectreeften en bectoijïen / en alfa
„ be nootbjuft becenfeïjte op eenige anbere toegen en
„ mibbeïen tegcaenÉtcn / toeïliec boegen De Jfêebutoe
„ boo? mibbeïen ban anbere ïjacfïiger en biecgeïijne fafte
„ anbccfin^ gctooonïijkc p?ocebnren mocljt gebagö*
„ baect en Wcttelyk geroepen irjoiöen: 'ttoeïnljpniet
,> ïjabbe honncn uptcicijten/baeroin t'fïjnec toeberfcom*
„ fïe bit3Snfïrument oan relatie boen maften bpJMIem
„ ièctjolicr/ ^tabfcïjigpertot^dengen/ enütewfec*
„ ïijfte jïBajefrepté openbaa* ge5toocen j^otarijö / in
„ ^erfoonlijltc tegentocojbig^pb ban Den Üoog-ge*
„ ïeecDen ^eerc ^nhug l^iciWn^ / bepDet Öecïjten
n ^octo?/ cn^lonag ban Mienbergï)/ Bpenftepn*
,, fen $leïïerfcïj?ijbec tot «©ciengen / aï^ geloof toeec^
» Dige getupgen baec toe geceqniceect / in 't Saec on^
„ ^eecen 1598 '$ ^onbecbaegó ben fefïen %$ziM$
en tien uuren.
„ Stilo Antiquo tuffeïjen negen
WAer by fijn Genade verftaet, genoegzaam te
blijken, dat hy de voorfz. Miffive aen de Weduwe van Andrea Doria , en de infinuatie van dien >
aen dezelve niet heeft konnen addrefferen , en daer
van behoorlijk befcheyt aenbrengen, mitsdien de
voorfz. Weduwe haer niet is onthoudende op eenige
fekereplaétfej maer fomtijds tot Genua, Milanen,
Valenza, en op andere pïaetfen , alles fubject en toegedaen den Koning van Spangien , wiens partye zy altijd gehouden heefc,en noch is houdende 9 in der voegen dat de voorfz. Miffive , en daer in gemelde citatie
aen de voorfz. Weduwe , niet wel zoude konnen gelevert noch gedaen werden, zonder merkel ijk perijkel van lijf en leven van de gene, die daer toe Zoude
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mogen werden gebruykt» en alzo hy Vertoner , nopende de fake in de voorfz. Requefte geroert niec langer in fufpens behoort gehouden te worden door d'abfentievan de vooriz. Weduwe , dien by ons meer als
vijf Jaren geleden geordonncert is , hare pretenfe
aótie te inftitueren, zonder 't zelve tot noch toe gedaen te hebben , of alsnoch te doen , niet tegenftaende zy van de zelve ordonnantie ontwijffelijk goede
kenniffe moet hebben, als by ons gegeven zijnde op
't verfoek van fijne Furftelijke Genade van Brunswijk ,
ni dat de gemachtigde van de vooriz. Weduwe, daer
op in 't lange en volkomelijk waren gehoort- Item
alzo dezelve Weduwe, mits dat zy haer is onthoudende onder 't gebied en gehoorzaamheit van de
voorfz. Koning, gehouden moet worden pro civi 'liter
wanna, en mitsdien, alwaer 't ook dat zy bcreyt
waerhare voofz. pretenfe Aólie te inftitueren, daer
toe notoir niet ontfankelijk nochte gequalificecrt zoude wezen , byzonder ook nademael by de Heeren
Staten Generael op den a Odtobris 1591- expreffelijk
gerefolveert en verklaert is, dat hare E.£. niet veritaen, dat men de gene, die komen uyt Vyanden
Landen in deze Geünieerde Provintien , ook verfien met behoorlijke pafpoort daer toe dienende, zal
houden voor gequalificeert, om yet in deze Landen
in rechte te mogen eyffchen by acle van perfonele of
reclle ten petitoir of poffefloire, maer dat men dezelve aiimine judiciiïil repellereh: alzo mede't verzoek vao den vertoner, by de vooriz. Requefte gedaen, vorder niet ftrekt, dan om geadmitteert te
worden tot volkomen gebruyk en poffeffie van de goederen indezelve Requefte verhaelt , en dat over zulks
de voorfz. Weduwe daer mede in allen gevalle niet
irerkort noch geprejudiceert zal wezen in hare pretenfe a&ie ten petitoire , maer dat alle brieven van
inveftiture geëxtendeert werden mee claufule , behouden de Graeflijkheyt en een yegelijk fijns recht,
verfoekende mitsdien den welgemelten Grave en
Heere geadmitteert te worden tot de poffeffie van de
heerlijkheyd van Liesveld > mits dat hy te vredenis
behoorlijk verly te ontfangen , en eed als Vaflal aen de
Graeftelijkheyt te doen , en toe allen tijden te verantwoorden alle a&ien en pretenfien , die zo wel de
voorfz. Weduwe als anderen op de voorfz. heerlijkheyt, en appendentien en dependentien van dien,
zouden willen pretenderen, zo is 't dat wy op alles
rijpelijk gelet, en ook gehoort hebbende in onzevergaderinge't gene Mr. E. Dimmer, Raed van fijne Genade, ons vorder by monde heeft vertoont , geconfenteert en geaccordeert hebben, gelijk wy confenteren en accorderen by dezen , dat lijn Genade zal
verlijd werden met de Heerlijkheyd van Liesveld , en
dat daer van behoorlijke brieven van inveftiture in
gewoonlijke forme zullen werden verleent , mitsdat
lijn Genade onder fijn hand en zegel zal beloven, de
zelve Weduwe en andere, die recht of a<5tie op de
zelve heerlijkheyd van Liesveld zouden mogen hebben of pretenderen , te recht te ftaerj voor den Hove
van de vooriz. Lande, en dat wy tegens een yegelijk
diesaengaende zullen wefen en blijven ontlaft, en by
fijne Genade geindemneert worden , latten en ordonneren daerom den Regifter-Meefter van de voorfz.
Landen, onder de voornoemde beloften, de brieven
van inveftiture in behoorlijke forme te depefcheren,
mits dat deze in 't Leen-Regifterbencffens de voorfz.
beloften zal worden geinregiftreert. Gedaen inden
Hage, den 24-February 1 599. Onder ftont gefchreven, ter ordonnantie van de Staten voornoemt, en
was was getekent
O de Rechtere.
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ban fijn ©.<S.$ogecIfèemocie
©w
benbecbe
23ebbe rcfpcctibclijft
te boojficn meteen ban
eer* JJJJJ
njft bcïjuïp ban ïjare <&. onbcrïput ten opflcn Dat mcefï nc aan
alle be£ gemeenen fier f ï)uu£ goebccen onDct Den ©uant *aff*
gelegen / en bp ïjem onder tituï ban Confiscatie tint j&f JJ
oojfafte Defct ©o$oge aengeflagcn / ontfangen en in «iicnr,
Dccïctoecl) gegebensijn/ enöat'tgene onberöc<J3cu^ *>oüe
niecrDe$:oüintie refïccrt/ fo bede met Deffelfë fïcef^ ^ ' ;*
b,up£ fcljuïöcn (noeïjtan^ meefï tot 0c£ gemennen
3lanD£
Dicnfïebangeconttaljecct)
bjatrnbcïafl/
Dat "Daer
af
feer luttel
De becoberbe ontfangen
of gepjofitcert
too^ben. 5^at ooft niemant ban Den anberen fabcien
bu 't becmiffen en beïafungbecboo^fcljjebengoebcren/
fo beeïe inteteft toa£ ïijbenbeafé fijn <£relïentie / en fijn
gelief De ccnige&ujï cc mijn 45enaöe Sonft-bjouhje $ln*
niïiaban .fèaffau / mit? Dat fijn ©. <U5. acljtec gelaten
ftinberen ban allen ben anbecen ïlfoitoeïijften / alle Ijarc
moebcrïrjftc fucceffien en goeoeceh of uut Den geniep ncn
fïerfïjupfe totijacen cpgenenen particulieren bcljoebc
getroeften ïjebben / of in be^ frifé ^terf lmu£ gefacö en
aDminifïratienout3ijn gebjoeïjt gebjeeft/ enDcïjoog^
gemclDe ^onft-b^ouujc ^nniïia ncffeng frjn €rcellentic
alleen / aile Ijaer Jiöoeberlijfte ecffeuiffe en fucceffTe in De
boo^fV gemepnen £>terf-!)unfc te païeu bobben / en
obccfuïftg be feïbc fo torï al^ Ijacen §eercn ©aber^ fuc*
ceffTc
becben mofle infpetie/
/ npt oojfafte
bat liofïriijft
De t'fcbcntigh
fent^iirbaelDcrc?
en fecr
baguenbnpen
31ub)ecicn mcccbec fonmicturcrbigl) gcmeefïsijnöe / bti
bareBjoutoe IDoeDer öenfTjüe ld. 03. teJjoubiclijFigc*
b?ocljt/ ualupt ocncoutcacteautcnuptiael/ tccfiont
nafijnDioebigïj obedijDen aen fijn vfijrcellentic enijare
<6. ban Maffau moefïcu en bel)oo?Dm p^omptcïijft ooi*
baen en gcceflituecrt tooien. bllMne om rebenen bo^
ben berljaeïD enmït^ Be^ boojfcl)jeben ^tecf fyw$ t&
gentooojbige geïcgentftcub nietïjeêft nonnen nocl) aï^
nocö ftan gefegieben. éo öceftljaer OBenabc mnne $eeren be^taten boo?noentt feer bjienbeïrjnen Doen bibben/
batïjare^.bchcbe op öaerbee oBcnabc falten gelegene
Öcpt eneedijftljcpt fae^ilpban onbeeïjont mebe regact
tetniïïen nemen en te booifftn/ ai^ Ijarc <©. öc^ opbe
felbe peeren Staten een boiUoinen bettroutoen bja^
ïjebbenbe en De Dignitept banbe felbe en ban ï)atc05.
^upfeen ïjaer£ peeren enSS?ocDeré pafoon en gtfe*
gentljept
toacen
meriterenöe
/ ban
Den tijb af begonnen
Dat D' on*
Dcrljout Der
boojfj.
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De $ufïereii
Öabbe/ enfoube Ijacc^Benabc be^ aen Oe felbe peeren
Staten en be getneune ULanbcu altrjb berboubeu en berobligeect öouDen.
©ai
<©pDit berfoeft ï)^bbenbe peeren Staten ban ^oï^
ïanb becfïaen / bat De <©ecommitteecDe ban ï?oHanb JJfaJ*
in be <6eneraïiteut fouben bebjiïligen en confenreren / "« gettfl
batmen upt geïijfce tniDDelen / baec upt pjobif ionceï foiticnt
onberïjoub booj Jaer €)fceïlcntie met öaren jboon / en V»
De^onft-Bjoutoe ban j£aflau2$ouruon/ ooft onbec=»
ïjoutban Deboo^feïurtje 2|onlv©^oub3e op De feibc boet
fouDe mo?Den geDececnccrt / ter fommetoe ban tbjee- (fqI.64
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Vervolg der Nederland/e Oorlogen,
Daer in genomen / ban maer &p aen ben Honing fcfeeef met een gra veer-y fer harder als een diamant, 't Herbefen naboïgenben 2$;ief :
denken van deze dingen volgt en verzelfchapt u waer

dat gy fijt,breekt en doet ftil ftaen uwe aldermeeft treffende handelingen, uvierighftegenuchten, en uwen
Sire, God en fijn H. Moeder , hebben my de genade
gedaen om U Majeft. eenen goeden dienft ce doen flaep, als die op fijn aldervafteis, om daer in als in
onfo
ilojfe eer dat ik fterve , door den middel van de erkentenifïe, een tafereel u zelven voor oogen te ftellen niet zodalenDra
nig als gy nu zijt, maer gelijk gy waert ren tijden gy
toning die de Inwoonderen van deze ftad hebben gedaen van
den fchuldigen plicht en gehoorzaemheyd die fy hem geweldiglijk vervolgt wierd van de machtigfte Printan
, ichuldig waren, de naem van uwe Majefteyt is 'er cen van Europa j en dat, zohetfeheen, om u Reliijft.
gie; maer inderwaerheyd ter oorzake van de hope
rechtevoort in eerbiedentheyt. U Majefteyt mach
daer van wel verfekert zijn , gelijk u wel vertonen zal en verwachtinge , van de welke God de Heere u thans
Bourges Brenger dezes, dewelke de eere gehad heeft de vruchten heeft iaten genieten, verlaten voor alsvan fich op de executie of uy tvoeringe te vinden , heb- doen , gelijk of gy waerd verloren van u naefte vrienden, en van die gene, die als goede en waerachtige
bend hem
e
eenige dagen te voren geionden , om te onder taft en het herte van vele Inwoonders , de welke in Francoylen fochten Jitkleyn Scheepken te ft uren in
die gelegentheyd gegeven hebben her getuygenifle van de behouden haven , tegens welken de ftormen en
haergetrouwigheyd. Ik ben befigh om daer te ftel- onweeren van de razende opioerige en opgeroaekre
Ien d'ordre die den welftant van uwen dienft ver- Gemeente, hebbende de eere Gods voor een ar.ker
eyfcht, en zal u Majefteyt die particulariteyten daer en fijn woord voor een zee-kaerte , ganfeh niet hebben
van fchrijven met wijdluftigén depefche, die ik aen konnen te wege brengen: En doe gy als besprongen
hem fchicken zal , zo haeft ik in 3lles voorfien zal met zo veel fwarigheden , bevochten van zo veele
hebben. OndertufTchen bid ik den Schepper, &c. noden, ging in des Heeren Tempel u hert uytftorren
Uyt Lyon den 9 Septembris. Onder ftont uwen zeer in fijnen fchoot , en ontladen u brandende zorgvuldigheden in degrotezee van fijne Vaderlijke voorfichootmoedigen , ondertekent
dgheyt, roepende om fijnen raed in uwe meeft ftrijAlpkonfo Corjè.
dende twijffelinge , en om fijnen byftand in den meeft
dringende nood; en ook zulks gy waerd, alsgy we<©ic ban be «üefigie aï ©'anftriju 000?/ maren niet tocï derkeerende van de alderzorgelijkfte ftrijden en Hagen, ging danken en met lofzangen vereeren hem,
te bjeben ban be becanbecinge be£ &oninggin't ftun
ban befleïtgie/ b:efcnbc bat baec beur grote onrufte die met fijnen arm ter gezetter ure uytreykre, en die
ontfïaen fouöe mogen/ en bat fp mcberom foubcn ballen als rook in de lucht dede verdwijnen de vreefelijkfte
in be tnconbniientcii baec in fp te boten gemeefl toacen / heirkrachten van uwe vyandeo.
Wy twijffelen niet»
en bat bc ^oL:ïoge onfjen-ïnubenaenftomen engeboect Sire, of gy gevoelt in u herte zeer veel prickelen
toecben foube/ en fp becboïgljt ban allen jrjöcn/ bergaf; en aenroenngen, alsgy gewaer werd in uwe naefte
ben becgabe iben fa be Conf ifrocien / en öeuben t'famen vrienden , en in die van uwe Raed , hare complotten
Seraetfïaegïjt mat (jen te boen fïont / en Rebben befïo- en fcharpe zamenfpanningen tegens ons, tot onze on-ten batfe aen ben Itoningï) foubcn fenben feaere l)are dergang, maergyzytzo vaftvan harten met ons ver<6cbeputcerbc met öaretöemonfrrantien geujftfpbaec eenigt, en zo gewoon te vergeven de ongelijken die ■
na gebaen ïjebuen. ^eï^eece ban |Mefffé ma£43ou* onsgeiehied zijn dat gy achtende t'onrechr
ons
becneuuban&aumur/ Spmerbefeec geimpojtuneect gefchied , u aengedaen te wezen , 't zelve ,ookdat verbat ïjp fijn boo?fcï)L?cbe4Boubecncment foube aflïaen/
geet en vergeeft als u eygen. Waer 't zake dat onze
nemenbe eene goebe fomme geït£ : bie ban be Religie yyanden wilden gebruyken uwe authoriteyt tot een
tnarenber feec mebe beftommect/ j&oemeï fp geenfïn£ inftrument van ons bederf, ons den welken God de
mificouben aen fijne boïfïanbigöepb/ nocïjtan£ b?eef» Heere zo veel genade bewezen heeft , datwygeweeft
öen fp bat f)p fijn ©joume geïjooj foube mogen geben / zijn 't middel van uwe behoudeniffe, en dat onze
Detoeïne öaecbeïaben fagï) met tmee^oubate Qbocty dood en onze elende waren 't eynde
van baerquae
tcr£ / fonbec mibbeï om be feïbe fo ïjoogb upt te ïjoume* voornemen, wy zouden 't zelve ftantvaftiglijk moe-d
njuen afé fp mei foube miïïen en ook mei foube nonnen /
ten lijden , wy zijn daer in geen leerjongeren , wy
inbienber geceetgeït mare/ enfpobectooegen bit fïuft zouden ons wederftellen en onderwerpen 't vuur haeröe£ te meer/ om bat bie £>tab be eenige paffagie i$ bk fp der tyrannife vervolgingen, en verwachten de dulle
op be Eopce Ijebben / en bic ïjaec bp mijlen ben Honing razende wreetheyd van haren bloedipen SantBarthotot öate becfefteriuge gegeben tna£. ©e ïf eere Caïuart lomeus. Maer waer toe, zyflaen ons om Chriftum
fonb aen bc Staten upt ^eucr ober Copie ban feftere te quetzen , zy zoeken fijn kerken te verftroyen,
Öemonfïrantie bie bit ban bc öeïigie aen ben Honing en fijn Rijk te verderven, en in u Rijk den mond te
gepjefenteertïjabben/ ofmiïbenpjefentecen/ enfcïfêeef fluyten alle den genen , die hem aenroepen in den
Daer beneffeni? batmen baec upt mei «onbe oojbeeïen geeft en in der waerheyd, zullen wy haer laten be-*
toatmen ban fuïue en biecgeïpe fafte ïjabbc te becmaeft* gaen? blijven wy met ons armen in den anderen geten : be boo:frt^eben tlemonfhrant ie iua.é al mat berre
vlochten? zullen wy ons niet tegen haer ftellen ? wy
zullen, SIRE, want wy zouden God tenteren }
fienbe en Iupbcnöeaïbu£ :
zo wy verachtende de genade ons bewezen, en dé
uyterl ijke middelen ons in handen geftelt tot bewaertAen den Koning.
twon»
niflevan de fuyverheyd van fijnen dienft, ons laten
antfe
t T We aldcrootmoedigfte en alderonderdanigfte verdrucken en t'onder brengen zonder eenigen tegenftand, om hem dagelijks te verwecken buyten ge6 ban ^J Onderzaten van de Gereformee: de Religie dan
woonte tot nieuwe miraculenvoor onze verloffinge.
ban ken God den Heere , en u ook mede , dat hare vyanvVy
befweeren
u in den Name Gods, datgyvanu
fieli» jen ^ jjg u van naer gefcheyden hebben , zo veel bezyde
arbeyd
te
beletten
den voortgang van hare onunoch
lige,
vandeRe
ilïe
anö, langt de uyterlijkebelijden
rechtvaerd
voorftelle
, u te fty ven tegen hare quan
ige
ara niet hebben konnen onctrecken de oprechte genegentB^°* heyd, met dewelke gyhaer bemind, en van de welke de raedflagen , en haer voornemen en t'zamenfpanningen te breken: wy zullen aen onze zijde ook daer
hare Gedeputeerden haer gegeven hebben een zeer
'3
merkelijke en overvloedige getuygenifle. Doch zoude toehelpen. Uzedigheyt, u zachtigheyt, endatgy
het zeer befwaerlijk vallen , ja geheel onmogelijk zijn , haer te zeer refpecteert , fcharpt en maekt haer ftout:
die gene alzo haeft uyt uwe gedachtenifle te wiflen , u langdurige en uy terfte patientie port haer yet tegen
den welken 't gevoelen van eene gemeene Religie , de ons aen te vangen. Indien zy u niet en gehoorzamen ,
gemeenfehap van dezelve perijkelenen vervolginge , zo verre zy haer niet voegen tot de Vrede, daergy
de gemeene vreugde van de verloffinge , en de langdu- na tracht , als na het bequaemfte middel uwer berige experientie van zo veel getrouwe dienften in fcherminge en hanthoudihge , zo zy voort varen
uwen raeeften tegenfpoct , daer in gefneden hebben te wege te brengen de ongelijkheyt , moeder van con-
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fufie en twift, wy bullen ons befte doen dat de vrefe Wapenen tegens den God der Heyr-Krachten , de
van'tgemeeneperfjkel en de ongemacken ter weder- ydelheyd tegens den Almachtigen , het niet tegens
zijden haerleeren die iedighey ten gelijkheyr, die uwe 't geheele , de Aerdwor men tegens de Vorften des Heerender Heyr-Krachten , de Soldaten des Anti-Chrifts
goetheyt en patiëntie hen tot noch toe niet heeft kontegen C H R I S T I Knechten.
De ftrijd is fonder
nen inbeelden. Wy fullen haer de wet Taliov'ts bekent
(Fol.ój) maken, wy fullen haer afeyfchen oog voor oog, tand vreefe , de overhand is ons verfekert. 't Is een feer
voor tand,hand voorhand, voet voor voet. So zy Chri- vreemde fake tenen fo merkelijken getuygenifïe van
ftum uyt uwe fteden, in dewelke fy de fterkfte zijn, de botheyd en blintheyd der Menfchen > datmen in
willen bannen , wy fullen weder de Afgoden drijven Vrankrijk niet geloven kan, dat de Kerke falkonnen
uyt de gene, daer wy 't meeftegefagh hebben. Doenfy beftaen tegens alle hare Vyanden te famen gevoegt , en
ons in den Bun , wy fullen haer mede vervolgen , fetten dit na een fo feer merkel jke ervarentheyd. 't Is langer
fyons af van 't recht van ons FrancoysBurgerfchap, dan dertigh jaren, dat defen namiddagh duyrt, datmen met Verraderrye en onverlïene fprongen heeft
't welk onfe geboorte ons heeft gegeven; werpen fy ons
uyt de Staten en Officien , wy fullen haer van gelijken willen te niet doen , dit onwinnelijke en Machtige
doen. Ten kortften , wy fullen haer doen 't gene fy Bolwerk, dat God de Heere in Vrankrijk op-gerecht
tegens ons fullen aenwenden. Dusdanige middelen heeft. Alderhande Bedriegery e, Wreedheden, Onzijnrechtvaerdigh dengenen, die fy nodigh en wettig rschtveerdigheden , en geweiden Zijn daer toe bruykt
zijn, dengenen, feggeik, die anders gene antwoorde gewceft , en dies niet jegenftaende ftaec het noch o vernoch Menfchelijke befcherminge hebben. Sy fullen
en:. Hadmen nogh twee-mael fo mogen krauwen,
dat
het
bloed van de eene en andere zijde daer na hadde
haer niet durven beklagen dan over haer felven , go
m«rkt fy ielfs de geene zijn , die dit fpel beginnen, gevolghc , waer den Koning eens geweeft met den
waer van fy haer gedeelte fullen ontfangen. Dat ly ons Hertogh vanGuyfe, en hadden de Ligeurs niet gelet op baer eigen bate, alledink waer wel geweeft, eq
goeddoen om goed van ons te verwachten , of anders
datzy'tquaed hareonnatuurlijke manieren van doen de Hugenoten foudenal verloren zijn: ten kortften,
toelchrijven. Om dat fy van onsge-eert worden , ver- ! daer gebreekt altijd wat aen haer gereetichap. Wat ons
om datly fachtelijk gehandelt wor- belanget , wy feggen met den Propheet , waer de Heeongelijken ons;
fy
re niet met ons geweeft, als de Menfchen tegens ons
den, handelen fy met onsqualijk, omdat fygedient
worden, doen fy ons overlaft, en noch worden wy op-ttonden , fy fouden ons Levendigh hebben verÜonden.
genaemt ongehoorfame , oproerige , en Schenders
van degemeeneruite. Djerwerd nietaen getwijffelt.
SIRE, Gy kunt den genen, die ons tot fo gerinMaer dit is niet : onie oren zijn vervult van hare
gen prijs menen te kopen, lichtelijk voor ogen houden ,hoe feer de ervarentheyd van de laetfte Oorlogen
fchend-redencn , de Ligeurs beroemden fich, dat fy
de Wapenen namen om de Ketters uyt te roeyen, de hun behoorde tedocn wijken van haer hope. Het meedwafe Gemeente heeft het gelooft , de verftandigen ren-deel van Europe had gefwooren den ondergank
hebben daer mede gefpot , de ervarentheyd heeft te van een hand vol Gelovigen, verftroytop verfcheykennen gegeven dat fy leugens gefproken hadden. den plaetfen van Vrankrijk , fy waren fonder eenige
'tSelve falhaer ook bejegenen in haer achter-klap en menfchelijke waerdigheyd , fonder haer-luyden, Arm,
Schend-redenen. Wy ftellen tegen den Dele-Mantel meeft alle fonder Geld , fonder Vrienden , fonder
van uwe autoriteyt , daer ly haer mede behelpen tegens Macht» en fonder eenige Menfchelijke middelen om
ons , uwe goede wille en genegentheyd tot ons. Indien haer te befchermen. De Paus wette de MefTen van de
fy haer beroemen , dat fy u met haer hebben , om dat Princen en Gemeente tot den Oorloge, met fijn Bullen en Excommunicaticn , de Koning van Spangien
fy u Lichaem befitten , wy lullen ons beroemen u wen
Geeft te hebben , de welke (vry zijnde , en niet kon- lokte haer met fijn dubbelde Ducaten , de laetfie overnende gebonden worden met de banden van hare Tyleden Koning u Broeder wapende haer met Gjn Autorannye) haer alcijds voegen fal aen onfe zijde, en is
riteyt enlijdfaemheyd, de Princen vanltalien brachten daer toe haer quade genegentheden , deSwitfeis
tot allen tijden met ons. In 't korte; fo verre fy fullen
bouwen op 't gene gy fult gebieden , voorgekomen haer Regimenten , en de Hertogen van Savoyen en
van haer en van haer quadeen archliftige middelen, Lorreynen hare verrader ijen en tegenftellingen. Wat
die f y voor wenden om u Oordeel te verhoren , Wy iffer na gevolgt? God heeft als ftof doen ftuyven de
fullen ons Fondament ftellen op 't gene gy gebieden Heyr-Legers van onfe Koningen, te famen gebracht
fult, fogy weder tot u felven komt. Sofy het mede door de Koningen , en beveftight door de Princen ,
wilden letten aen u , vry van alle vreefe enpartijdig- noodwendig tot bchoudeniffe van ons Land, die ons
heyd , roepende God (die een Aenfchou wer is geweeft doe ter tijd achteden, en nogh achten niet weetdigh
van 't ongelijk datmen ons gedaen heeft) tot een getuy- om onder hare Mede-Burgeren gerekent te worden,
ge van onfe recht veerdige fake , en tot een Waerborge en dat nogh het Euangelium geplant in die plaetfen ,
van onfe rechtveerdige befcherminge. Als de Men- daer men van te voren foght te niet te doen den Stoel ,
fchen, bevangen met partijdigheden en vooroordeelen, die in de Woeftijne eo op de Bergen fcheen gebannen
fullen uytfpreekende onbedachtfte enverhaefte Von- te weefen, Hy heeft het Euangelium van fijnen Soon
niffen tegen ons, God fal die te niet doen, en inplaetfe opgerecht in alle de Vermaerde plaetfen van Vrankrijk.
van dien redelijken Sententie geven , van de welke alle Onfe Vyanden fetten haer daer tegens, en bijten feer
Creaturen fullen zijn Commiffarifïen en Executeurs. heftigh op haer Tanden, dat haer geweld haer geen
Maer (oude yemand mogen feggen, fogy-luyden het vrucht en doet.
hier op neemt, fogaetgy voorleekerverlooren : uwe
Wat fullen wy dan befluyten uyt dcié feer groote
Vyanden zijn duyfent tegens een van den awen, ko- Wonderbaerlijke byftanden Gods , defe fo feer ver.
men fyu met Oorlogh aen boort , fy hebben maer voor wonderlijke ervarentheden van fijne goethey den Liefeen namiddagh werk. Gy weet, SIRE, hoe veel
de tegens ons, neen, neen, wy fuÜen niet ftaen of
wy dufdanige dreygeme.nten behoren te achten : want wy ftom waren. Byaldien onfe Vyanden weder aenwy hebben onder u beleyd befocht, dat de menighte vangen , fo fy C H R I S T O de Oorloge nogh willen
van de geene die ons bevechten , haer vleefchelijke aendoen , Hy fal defe reyfedePaufelijke duyfterniffe
Macht , en haer Alder-gewcldigfte Rafernye anders uyt dit geheele Rijke jagen door het klacr fchijnende
niet is , als een occafie van Triumphe voor God de licht fijns H.Euangeliums,het welke nog niet dan blijkc
Heere , als een veel breeder middel om te bewijfen en in eenige quartieren van deProvintien. Siethoedac
te kennen te geven voor den Menfchen , hoe groot fijne wydedreygementenen macht onf er Vyanden vreefen,
macht zy. De Romaniften fullen het Euangelium met fiet hoedanigen uytkomfte wy verwachten van deOorOorlogh bevechten , dat is te feggen, de Wijngaert logh die fy ons aen doen fullen.
Daerom fo bidden wy u ootmoedighlijk , SIRE,
fal opftaen tegens den genen die hem befnoeyt , de
Byle regens den genen die hem roert, de Roede tegens Datgyhaer ftoutigheyd wilt bedwingen , enaenwijdegene die hem opheft, en de Menfchen fullen fich fen haer ydcle hope en fottigheyd , haer gebiedende
dat.
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Vervolg eter Nedèrlandfe Oorlogen,
datfyfcéhengen datChriftus fachtelijk en vredelijkin
u Koningrijke roagh heerfchappen , uyt vreele dat hy
hem niet en vertoornden fijn gramfchap niet ontfteke,
en fy niet vergaen in haren wegh. Dat fy van ons niet
langer eenighgedult of lijdfaemheydverwachten,datfy
ook nietgeloven dat wy fo feer genegen zijn tot debeveftinge van u Koningrijke, dat wy niet fouden willen
volherden plaetfe te gunnen en op te bouwen 'tGeefte^
lijke Koningrijke Chrifti Jefu. So ghyfe niet in den
toom houd , fogy ons over haer geen Recht doet , wy
lullen onfen toevlucht tot God nemen, die ons buy ten
allen twijfel wel recht doen Tal.

3&cn 1 8 Jfetemty? fteeft be $eere 23ii5anbal/ito
najTaèeucba» ben Honing tem ©wnftrp obcegclebcrt
oen be Cf eerm Staten 4$eneraeï fcaeren 23?ief ban ben
ftonmgüan ben bietöen j&obemlmg/ inöoubcnöepar*
ticuïierc rrcteutie / baer op typ be naboïgenbe p*opo>
fitte mbe©ecaaocttng ban be peeren Staten <©erieiaeï
QCDacn geeft
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JL^ Koning mijn Meefter aen UE £• geichre/en
heeft, vervatten een particuliere credemie, diefijn
Majefteyt my geeft om uwe E. voor te houden een
zake, waerinhy van node heeft het faveur van u-lie*
dergebuurfchap, en de continuatie van u-lieder goede willen in de dringende noden , die ftch in fij ne affairen prefen teren .
Dat is, dat op d'advertifTementen, diedenGou*
verneur van Calis gegeven heeft aen fijn Majefteyt,
van de grote en geftadige preparatien , die de Spangiaerts maken aen dezyde van Vlaenderen, en met
namen te Duynkerken,Grevel ngenen Bourbourg,die
genoeg doen vrefen dat dit onweder in'teynde wel
mocht vallen op eenige van de Frontier-fteden van
Vrankrijk> grenfende aen Vlaenderen. En op de Remonftrantien , die den voorfz. Heere van Widofan
gedaen heeft van de weynige provifjen en munitien
vaa oorloge, die rechtevoort zijn in de Steden van
Calis» Boulonge en Ardres, met bede aen den Koning van vaerdigüjk daerin te voorfien , om te vermijden d'inconvenientien die by gebrek van dien
zouden mogen gebeuren , fijn Majefteyt niet konnende zo vaerdigen remedie geven uyt fijne middelen,
als de fake dat wel vereyfcht, fich gerefolveert heeft
die te (beken by U E. E fich zo zeer verfelcerende op
de getuygeniftèn van u-lieder voorgaende weldaden
aen fijn Kroon, en dat hy niet twijffelen kan of gylieden zult hem noch byitaen in dezen fij nen nieu wen
nood.
Om deze oorzake heeft fijn Majefteyt my belaft
door den Brief die hy my fchrijft , u-lieden van fijnen
wegen te bidden , inoverweginge vanhetaenftaende
en merkelijk gevaer , in 't weik het innemen en verlies vaneene der vooriz. plaetfen degemeeneaffairen,
zo van Vrank» ijk als van dezen Scaet brengen zoude,
hem te willen leencn 30000 ponden kruyt, dewelke
iklait hebbe , na dat U E. E. die zullen verleent hebben ,na Calis te lenden , om aldaer verdeelt te worden
in de voorfz. plaetien } na d'ordre die fijn Majefteyt
daer op geven zal.
Daer is wel apparentie dat den vyand , die niet dan
altewelonfeparticulieregebrcklijkhcdenweec,endie
niet dan al te veel fiet> dikwilstot in'tbinnenftevan
onfe ingewanden, wel vernomen zal hebben wat voordeel hem dat zijn zal een de voorfz. plaetien aen te
taften, ter oorzake van een zo gewichtig gebrek.
Sulksdatgelijk men legt, dat d'occafie den dief maekt,
alleen dit aenfien hem den luft zoude mogen verwecken om tegen dezelve yetwes voor te nemen.
En aen de andere fijde zijn deze Steden hem fo
na gelegen, en zo wel te paffe komende tot voor.tang van de conqueften , die hy voor hem heeft in
rankrijk te doen, dat 'er niet te twijffelen ftactj of
hy zal zo wel fijn middelen als fijn forcen tegen defelve
aenweoderï , zo hy fich daer toe genodigt uet door de
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minfte gelegentheyd , die. fich voor fijn oogeis £oudö
mogen preienteren.
Hierom is *t , mijn
en > dat u we voorfichtigheo
den dit ftukaenmerkenHéörmoet
en, en daer zodanigen
remedie toebrengen , dat den gemeenen vyan
d niet
krijge dat voordeel van een acqueft, 't welkzofchadel ijk is voor u-lieder ftaet.
Door dit middel zult gy-lieden den Koning en
Vrankrijk verbinden om meer en meer u-lieder v/elvaert en voorfpoet te beforgen , en voornamelijk zult
gy-heden door dit ftaeltgien aen mijn Heer van Widofan, die gelogeert is in een plaetie, u-lieden zo
nabung,en daer u-lieden lo veel aen gelegenis,te kennen geven , dat hy fijn verfekenheyt wel mach ftéllen
op u-lieder goede willen , en zul' hem een verfekerder
enonverlaachderdienaervan den Koning maken, als
hy bekennen lal dat doord' Auroriteyt van fijn Majefteyt ,eri de middelen van goede Vrienden en Nabuyren van de felve, hy in fijn nood byftant yintby U
E. E.
Den Koning heeft my bevolen , in fijnen naem obligatie tepafleren van defomme, die de voorichreven
quantiteyt van kruyc belopen fal k met belofte van die
te ratifieren (o haeft als ik hem daer van verwittigen
Gedaen in denHage den j 8Novemb. Anno 1593.
Ondertekent.
Buzenvaï.

&it berfcefc $ uu be Staten <6eneraeï gecqnfen*
teert I te toeten / bat men op 't berfoeu ban ben Honing £"»«$
ïjem bp ïecninge foube affïffcrcn met bettigïj bupfent 2f?e;
ponben 23u£ftrupt totpjobifïeban be jèteben Cfltefc/ Sn &S"
2Sowoinge en %ntyt$ : boeïj bit fcrunt / na pak bc Wnto$
toinb lang contrarie toaëgetoccfï/ tcnïeften nafaifë*'3" 6
barenbeen met ecn&cfyp ban €>02foge geconbpn
eeri JS?
Stjnbe/
i$ gebaïïen
ïn ftanben
acht Schepen
m getale
jijnbe/ban
hit be^upnft
bit góet écft'er^
aimgetaf/ï f*°»°q
°nD^
Ijaöben; &et«©o?logï>^chipl[ieeftfïcljgeraïbeert/ on S£
€ngdanb. ®z é««ban 3©ifobam / '
ftnften
be
(6oabec
neucbanban
Caïi^ / er-fcïïte ïjti booifclj?eben
ttniyt toeberom/ aféftcm toeïiomenbe/>nb|epgöbe
niet te fultai laten uutbaren fekzvt ^>c^epen met ^oopmanfeïjappen geïabenbanbeeïe meerber 3Jmpojtantï0
engcootec toaerbpe/ mbienfnöetboojfc^eben^mut
«;et tocDecgeben toiïben.
0p ^onbecbaglj brn iS^obemfetó^uinnen bec M%atMA
&tais €15urgïj in een jfèoutma&erg ïjiip^/ be^ abénb^ sSJSb
te negen uren/ reiitn233anbont|iaên/ oc toelfte beur tot m*
ceneu flerfan Eunbcn lüïnb / bic op front / fo fi'fjicïnïi ^Ü*
boo?t blcagïj / battoel lictuierbc-partbanöcètabcn
25urgfren ïfuufen berbjanben met .H^ènïcn met aï/
toant belunbeu geuoegh te boen Dabben met fydèvfeh
ben tebecgcu/ 'ttuefit «Ibacc een feer grote eïenbeen
noot beroo^faelite : ooh berfyanbe aïbaec be <6aftöui)^-i
fóerhe en <&afï-|)««$ en genoegfaem '$e§cde Straten
af/ fobattcr een grote eïïenbe in be bntn'fcï)jebcn ^tebe
toa£. ®e peeren Staten <6enerae( Rebben boqj'eecfï
iooo guïben gcaccoibccrt urn be ertraojbinai'i^ cónfen^
ten ban <8rloerIanb tot fvMbic ban bc feïbe &tébc / en

boo^t^
liope neoeben
ban bcfclüc
fïöie te Jutten
boen in befen
noob, noch ccm'cje bojber fnt
,giri bek MUcnt ban $obrmBet i^ <i3?abe Pijilip^ ^
ban &afibU! na bat hp upt©|ic|Taub tocberpm uitt- mSfff
nen^immegcu geïiamen toa^/ en be ïfJuuténje cinii- jB'™
ï)abbt I in Der ïjaeff met een beef öüptc' ^&«<N
ge bagen geeuf!
ren en Boet Bo!« getogen beur'tltaHb ban^Bnïifon W^M
't öijft ban men met grote bagrepfen/ totin't&aisb Jg,Q
ban UJniöojgïi / ijebb? nbe eesien aenfiagö op b£ ^>tab ps ^0 ™
ban
3tunbo*g!) / bcrïjcpenbe bit met ec\\ érireminfe f**®
in te nemen,
u ^imfcurgj rê geleget 1 4. gepote mp^j ban j^.
%uuh m 3 mijlen ban Wmi! i$tcx\ fraen net, mtifc* èurb<
hen / gelegen opbe tnatcrbloeb ffltfsii p$frèl% tm '
fterït Caftecl/ 'tUj^ou^nfieen-uotfr gefiu^^rt^,
^w toa^ tot Ijiec toe onbercoiufcïiapt ^Hgmcn ??? bm
ïcflennacöt to^ïni gcmcircöcief ?ot?ieniifi^ï5ah i. m
Öeöbenbe bc^etai^ aen be ffi
f oo,ïte gtfM^/ nifl 8tfc

m

75 » ter getoabet

Het dartigfte Boek.

/ en op eenen tfoee-toeg berbooït toaren ge*
txtcefl / fo bat baerentuflcïien eer fp aenquamen ben bag
aenquam / toaer beur j)p mofi af torjften fonDer pet upt
teDeetnge
reenten/
aflmiïpeem'ge^anbfticïjtinge en$ïon
cocuDe.

|neraeï aen ïjare $ nncipaïen gefeïfêeben/en befe Fafte gi»
recommanDeert/ fo ooft De peeren Staten (J5enera«l
feïbe ben ^3efant23?ieben mebegabenaenbe^obim
tien / IjenïupDen Defafte anfïeïijft recommanberenDe/
Datfe toilDen acnfien toat be gemeene faftc aen be beftou*
Dinge banbe ^tab<0eneben gelegen toa£/ infonber-4&?<nccontrent
gnju€rcellentie
$n'nce J!©aurit£
ban Baflau
«eau.
ben 14 Jkobember
ooft een aenfiag
op De ïjabbe
&taD ïjepD in refpect ban Den ^ertoge ban &gbopen en SJta*
Sflaa ban23?ugge in ©iaenDeeen / Die ï)P genocgh/acm hooi lien / Die mi Doo? De Uoojfcïjjebcn &taD opgeïjouDen en
cp fekerljielt/ bat öem niet foubefaelgeren: ïjpï)aböeoUï gebjepDeït toojDenDe / anDerfmtg op De ïüoning ban
2ö*utö« trent 4000 ifèan te ©oet npt berfc jjepDen 43arnifoenen B?anftrnft enonfc©^unDen bol^-ïoop^/ bp manieren
te «er*
openaenballenmogen/ tocïftereDenen
feer fiiï t'^efteep boen gacn/ en met ontrent 2 ? o .fecl^ banfp?eeften/
geefê.
toeï obertoegenDe enbeDenftenDe berfac|)teu Defefahcn
pen geïanD
tuffrïien
&Iup£toantljet
en 23ïanftenberglj
't toa£ ten beffen toaer gecommanDeert te IjouDen/ en De felbe te
eenen
Donkeren
nacljt/
toa$ Den2z / nicutoe
JÏÖaue getoeefl toaerom Die tijd Daer toe geftoren toag: aflif!errnbptoatmibbeïe IjetfouDe mogen toefen/ Dat
fnaer Detoijle l)et fonngbloeb toa£ getoeef! lagen De Voe- De <J5efantè fonbe mogen fpeuren öaerïupben goeDen
gen Die fp mofien pafleren al beeï onöer l©ater / fo Dat toiïïe en gtinfitgïjepD / en Die aller toeï geaffertioneei'De
boer fp meenben bat ljet bjoogï) toefen fonbe / fnlupbrn peeren in B^anftrijft / l^uptflanb en cïDer^ fuïïen ber*
altemcrt3 totte ftnpen / ooft fomtijDt£ totten nabel toe toeeften tot ïufï en ernf! om De gemeene fafte / en on£ in
Doo?Die't neriiupDen
"ïBaict mofïen
paflferen
/ toaer
ooft De toa£
4Bup ./ Der nooD t'omïjeïfen / en Der getroutoigftepb en noobDe
be toeg
toijfen
fouDeDeurberbaefe
Öulp met meeröer troutoe bp tefïaen. i£it ban^o!*
ïanD
ïjebbeu Den 43efant 24000 t&uïöen gcaceojbeert /
nötttoeftJH!* tbetenDe toaer i)p toa£ / en totrDe obeifnlIt£
fb >:et bo'en i\\$ Deur ïjet toater te pafferen / fo befe tijDjï hot'j mee bieronbitie bat be ^tab ban ©enébcn in
bertoeen öatfp Dei» moigen£ onatnt 5 uren noch tocl 1 betert n fiaet geftomen 5tjnDe öjte of bier ^oïlantfclje
grote .HBijïen bau23?ugge toaren toaer Deur fijn €reeï< ^tuDentenin bare ^cljole fouDen onDcrïjouDen. Wit
lentie / merncn^e Dat Den tgb berïopen fouDe toefen eer ban ©jiefTanD ïjebben Ijem bijf Dupfent 49ulDen partic
fjp Dacr fouDif nonnen nomen / geraDen bent toeDcrom cuïierlrja ingetoiüigöt / Die ban <£eïDerïanD en D'anoe«
na bc ^bffyepen te ueerm/ toant fpooft genoegftfaan re^obintien ïjebbenban geïnftenljareiiberaeUteptna
ontbeftt toaren / noetoeï De £ ?abe ban ^olm£ metten liare gelegentljepD betoont. v0p 't ttoeeoé berfoet» ijS
toooztorjjt / genoegd op fijn befcöepben pïaetfe ïagg. foiiDeclinge gene 5toartgl)ept gemaeftt / betoijïe be
3£ nagingen fp teeDer te^eljeep en boeren na EeeiauD: .4dtuDenten feïbe ï)aete promotie foeften te beïiomen
een &cï)ip ban ^o^ecljt berongeïufttc en b:rD?onft ban De tïniber fitepten , Die » necfi bermaect 313'n en f)en
met ontrent 2 <- &oïbaten. <??* jèchipper / Deur toien£ bcfi gefegen i$. ^ieban <0dDerlanD gaben Ijem %z&
belept Defen aenflagï) begonnen toag / lagïj met fijn en 23^icben Daer ban / fo Dat ï)P feljepDe rebehjft toeï ©«
&cliip baertoe berept in De£^tab£<6?acï)trntoadj beruoégfttbanijier.
3Bp tyftfotw berftaelt Dat De peeren Staten <6ene*
te /lip $ Daer na gebangen / en 't fept beftent IjebbenDe /
rael / na liet oba-lijDen ban De i^eere 3ta %p / goeb %ml
baer ober geerecuteert.
3&e<£?abeban jlSan^beït IjaDDe ooft een aeiiflagïi / gebonben ïjaD;eii De ^eere aiibinn^ Caluaert af aifti »
afnüag om in'tïanD banbet<6oe£ tegeraften. j^iatoe ge^ te baerbigen aen Den fconing ban ©janftrijft/ metfe* llj$. M
.pS b^wnïiteÖpecnen5!an^omifTen/ eenöijh^upfman ftere particuaece en generale lafl/ betoeïfteaïDaerfe* Jimt
lanb.
en |£p-<6?abe in Dat <©uartier. ?^efen San 3lomif lieren tnbgetoeefl/ en Den honing gcbolgïjt fjebuenDe upt
fen toa^ bp nae^te ban fijn S3eDDe beur eenige Kbontiu in berfcfjepDen pïaetfen/ # in 't ïaetfie ban Mütm* JJfft
rier^ / tit tegen be 45aïge bobbelben / fo men gemeen* ber toebfrom in ^oïlanb geftomen / aï^ men op ffc 5en
lijft fept/ geïjaeït en gerantfoeneertop yoooguïben^/ ne ftomfïe niet barljt : ÖP b?acljt 25?ieben mebe ban «age.
ben Ctonïng gefchjeben upt ©iepen / aen be Meetelt
toaer
'ober
lip
HïaegïiDe
Dat
De
fomme
te
groot
\xx$
I
en
foKiciterenDeomnuuDeringe/ i^ïjem boo^geïiouDenfa Staten generaeï/ al^ ooft aen fijn J^inceïijfte €rceflens
becre lip ;^an^beït^ ^>olDaten in Eeeïanb toifi te b?en tic ban <2£raugieu/ bienenbe tot ercufeban fijne ftom*
gen / geUjft certijt^ .ïlBont^Djagon Daer in genomen fïc/ fonbet Der Staten lafiof ïjaeraDbij^Daerop ber
toa£/ enaennementegeïepDcn/ fofouDeïjp niet alleen 1 foc!)ten brrtoaeïjtteïiebbfii/ Den 25?ief aen De peeren
ban
fiec reeompenfe
töantfoen ontflagen
toefen
/ maer fbuöe
groote
baer boben
genieten.
H^rr opooi»i^ een
Ijp
in Tianbeïmge grtreben / en ï)ccft aengeuomen 't feïbe te
boëntjai albu^ t'tjup^ ftomenbe enpjactiferetiDe om
(fo!.6j) ^m ogenomen belofte te boïbjengenigöpuptfufpi;
ban t'elften^
getoojben /toeDer
gebangen
tot ttoeemaeï
tic
geban^
ten berbenmal
/ boef)
ontflagen toe
toeber
e
gen/ en beur eenen ^Jtaïiaen / bie ban be^ @t>ant£ 5ijDe
quam oberïoopen / obertupgt ?tjnDe / öeeft aïïe^ be?
ftent / en i^ baer ober binnen H&ibbeï&urgb, ontbalfl.
©fe
gin g[unio boojïeben ïiabbe ^eere %acob flljorant
ban öe ü^eere ban^oulïp/ <0efante ban bejfêagiftraet ban
£>rab <èeneben / feftere pjopofitien gebaen / en te ftennen ge^
ban
43ene» geben begroote bcnautöept baer in oic ban ©eneben
ben fen- toaren / beur ben ^ertoge ban Vanopen / berfoeftcnDe
afPfleittfe ban geïDein öaren nooD / en berfoeïjr Daer
S?faa?
aen be en
boben ban toegen ben „f>inbicug en 0aeb bandene*
Heeren ben bat be ?&octoo#$ hi €ïjeoïogie / in be IBebicinc
Staten en in be öerïjten / in De £>taD ban <6eneben gepjo*
mobeert en toegelaten / meDe alhier in Defe 3tanoen
fouben ontfangen en geappjobeert tooien / tot oeffe.
ninge en erercitie ban pnne Staten / eben en gdijft
Qtè of fp gepiomobeert en toegelaten toaren in De anDe^
re ouDe ^niberfitepten. 5^c §eeren Staten vDenerael/
lettenDe op De conféquentien en op meer anbere eonfiDeratien/ h/bben goet gebonben ben«6efant terenbope?
ren aen be pjobmtien / bat pDer ^jobintie fouDe baer

| Staten generaeï toa*S iupDenDe aï^ b'oïgljt :
SEer lieve en goede Vrienden. Alhoewel wy eenc
55^<f
goede depelche gegeven hebben aen den Heere van ton ört

Buzanval,
AmbaiTadeur
by u foud
lieden,
in meeninge
dat gyonfen
door hem
geinformeert
worden
van
den inhoud van dien , nochtans omulayden te Beter
te doen verflaen deRefolutie, die wy genomen hebben op'tflukvan de Oorloge van Arthoys, waervah
den Heere Caluaert ons openinge gedaen hadde, én
aengehouden van u went wegen , 't welk daer na den
Heere van Morlans t'fijner wederkomfte noch tot breder particularitcitcn en aenbiedingen uytgeltrekt hadde , hebben wy geacht te behooren tot onfen dienft en
tot uwen, dat den voorfz Caluaert metterfpoeteen
reyfedoennau lieden toe, die u lieden particul ierder
rapport mondelinge fal konnen doen , dan de Brieven
louden mogen voorftellen. Wataengaetonlè voorlz.
Kefolutie , en 't gene hy op 't ftuk van de voorfchreven
Oorloge heeft horen en fien Raedplëgen , in den Raed
by ons gehouden, daer wy hem expreflelijk hadden
doen bv komen , en 't gene hy daer op van ons ook in 't
byfönder verftaen heeft. Het is ook om u lieden re
vertonen hetgoed, 'twelkfpruyten faluyt eengoed^
diverfie,
zijde, nemende,
tegen dei'e gelijk
Lente wyeen igli
merkelijk van
beleguwer
ter handen
hem
daer van wel particulieren laft gegeven hebben, a!s
itl mogen boen Dat ÖengoctDocllte/ Rebben Oberflllst^ zijnde een fake daer leer veel aengeltgen is voor on fen,
vaa
De ©eDepUteetDe ban De i>JObilltien Hl De Staten <0e? ' dienlt ; en infgejijlis om u lieden te fpiekea van 'r ftuk

Jon<nl''
©2an&»
tijk attt
öf^'
"£§[?
neiaeï.
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vande Fortificatie vanHordet, mitfgaders van vecle I gjngffentie aïg ooft aM Öen SCm&afTaöetie 2&tfanba!
andere faken betreffende ons gemeen profijt, om met obergefrbert ïjebbenbe/ beeft Sp eerft Den $2tnceban
«en
goede en vee/dige
lieder wegen op
— „„^^„
,.,,.„ .refolutie
r ,, van
, „ u,
<®cangim eö ocn ^bboeaetbanioïïanb/ Delete 75?
alles ons metten eerften weder te komen vinden , en i Jtefïer
Sloan ban €>Iöenbarnetoeït/ m'tlange ge*
alles in effe&e of in *t werk, tehelpen ttellen. U lie- communiceert eenige potacten/ öie ï)p ïaftöaööeban
den biddende niet quaedte vinden, dat hy totonier oen Honing ïjenïuuöen in 't particulier aen te öienen :
bedeen parfuafie defereyfe aengenomen heeft fonder en öaer na berfoeïjt fjebuenöe aubjeutie aen be peeren
u lieder verlof daer toe te verwachten : wacr in ons ge- staten <0enccae)f/ ig ïjem be temen bergunt ben eeri©atöe
docht heeft dat d?importantie Van de faken hem dienen fren ^cceinbjig ?«nno i^.afcaaernu in 't lange tii

foudetotdifpenfatie vanditdevoirtot u lieden- waerts,
niet willende nalaten ook te feggen dat boven de (u ffifantheyt, die in hem is, wy ook in hem bekennen
eene fo grote arTe&ie tot de gemeene welvaert van
onfen dienft , en tot onderhoudinge van eene goede vriendfehap en intelligentie tuflehen ons, dat om
de begeerte die wy hebben , dat fy vaft en gedurigh
blijve, wy fijne refidentieby ons voor feer aengenaem
fullen houden, indien fodanigeu lieder wille is, biddende God.
Seer lieve en goede vrienden dat hy u lieden houde
in fijn Heylige hoede, gefchreven te Diepen den 17
Novembris 159^. en was ondertekent , Henry. tn
leger ftont getekent , Revel 't Opfchrifc was , aen
onfe feer lieve en goede vrunden , Mijn Heeren de
Staten Generael der Vereenighde Kederlandtfche
Provintien.
©?<ef
roten
ontns

9t Inhouden Itntte
van iuas
den aldus
Briefluydende.
aen fijn Excel-

MOn Coufijn. Na dat ik umet mijn hand twee
Brieven gefchreven hebbe , die u fullen gelevert
tb aen
zijn van den Heere van Buzanval, mijnen Ambafïa:n
?mce aeur , en dat ook hem een breder depefche gegeven
hebbe op de voorvallen , die ons nodigen op onfen fake te denken , heb ik begeert defe rey ie van den Heere
ut
derwaerts over , de weJke tu (Tenen de vrefe
Cajuart
atfaii
van fijn Heeren te vergrammen, en van my te mishagen ,is eyntlijk als gedwongen gewceft door de bede ,
die ik hem daerom gedaen hebbe,om die aen te nemen,
mitfgaders dat de qualiteyt en gewichtigheyt der
voorfz. faken hem moet dienen tot excuys van dat hy
fich heeft laten bewegen door d'affectie , die hy heeft
om daer in dienft te doen : ik beroep my op hem om
u de particulariteyten van dien te doen verftaen , en
(al u feggen, dat ik hem in alle fijn actiën en propooften
bevonden hebbeu feer toegedaen te zijn , 't welk my
dies te meer occafie geeft om hem te beminnen, behalven den goeden wille die ik hem van langer hand
toedrage. Hy heefr my particulijk gefproken van de
faken , die u Prinsdom van Orangien betreffen , waer
ingy vanmy fuit mogen verwachten allede behulpfaemheyd , die my mogelijk fal wefen , daer op alsnoch
niet hebbende konnen doen letten om het afwefen van
mijnen raed , die ik binnen weynig dagen verwachte ,
vooras. Mon Coufijn, heb ik hem particuliere laft aen
u gegeven op'tftuk van deOorloge van Artoys, en
van de diverfie door een igh merkelijk beleghvan uwe
Zijde, wetende dat dit faken zijn daer in u verliant de
tneefte kracht heeft. Ikbidde ute geloven 't gene hy
a hierop van mijne wegen feggen fal , en opdat mijn
Heeren de Staten occafie hebben om fich gantfelijk te
vertrouwen van mijn intentie , die ik hebbe, dat wy
onfcheydelijk byeen gevoeght fullen blijven , fo in
vruntfchap , als in intereft van itaet. So bidde ik u
hen te verfekeren, dat ik nimmermeer Pays noghaccoort fal maken , metten Koning van Spangien fonder
hen, noch tot hare prejuditie , en wilt u daer voor
borge voor my ftellen , op het woord 't welk ik u geve
by defe tegenwoordige. Biddende God.
Mon Coufijn , dat hy u houde in fijne Heylige hoede , gefchreven te Diepen. Defen 17 Novembris
Anno 1593- Ondertekent, Henry. En lager, Revel.
't Opfchrifc. Aan mijnen Neve den Prince Maurics
vanNafTau.
ia

fcomfïe / D002 lafï en begeerte Dan ben Koning I bie gp
füllig niet fobte nonnen nodjtc tu tben mepgecen'/
Öceftljem geé'reufeert bat ïjp (jcnïupücnöaee ban niet
te boren ïaabbc Uonneu beemitt gen/ baetnaïicefUj»
bn monöe berïjaclt / en baer onbetoöu
alle
Jjoc fijnen
bat belafï
Honing tjem bafïelntt brtfeftert naöbe hcfe
ttoeepdincteu/ namendijtt/ Dat ïjn ben €rebeg / mee
Die ban be 3Üguc rrenwht / niet betïangcu noc$mm*
mermect mee ben tooi iing ban Spangien eenigenbie*
be nullen foube / foubcr benhmöer nochtt tot nen*
Uiubet pjejubitie en bat ï)« qie ban be mm »"
©janncijft/ bie ïjabeiif ube bat b,em in aïfefn'nrono>ben aïtijög bpgefiaen nabbnt / boliiomentli}': m h,cn
begeren fatigfactic en beeft Uermge öoenfauöe/ eieu*
ferenbe ficï) op btecefe importante couftbcratien / toaerom ïjn 't felbe fojjaefl niethonbe Doen aï^ fijn begeerte
loei mag: h,eeft ooli bp mcubc Derïjaclt ö'c-of^he
toacrom ï)neeneu feficren^bdman in j&pangieugt*
fonben öabbe / en mat d oojfahc ban bien map gemceft/
niet om eenigc ffcreten to?ebe met ben ïlounig ban
Spangien te ijait beien: maeromtconbertafïcu mat
5^on 25arnarbijn be jftèeubafa / Hit eertijb^ Iftmbafjabeur be£ tóoniug^ ban Spangien on be ïmninginne
ban <t5ngeïanb en na in ©«nUeyft / ïjem beur een fe«
:ier ^belman b&ae laten meten. céamentïijlt / bat be
uoojfs. ^3ernarbijn be Ifêenbofa meberom upt ©janftryfc in spangien ïtomenbe/ rapo?t aen ben fóouing
en fijnen Öaeb gebaen ïjebbenbe/ baerin bernlarenbe
bat na be ïange crpetientie/Die ïjp öabbe ban be #ranfe
faiten / tm geen mibbel facï) om bc taon ban ©?an»^

«puwt
?Lne?a'
toppo^
J.CK/
*ee'f*

nocö op
boen/ bicngen
te nonnen
rijft
eïj
p^efentati
aïïetaing'na
niet jegenftaen
3£ocb,ter
op fijn
en
be ben
en beloften / öie be ïUouing ban spangien aen be p;in*
cipale #oof ben ban be 3Ligue foube mogen boen. J©aer
bém S^enbofa in beracïjtinge ban bieban 't #of/ en fVlA ,,,
'
genoegfaem in ongenabe ban ben honing geraefetmag (
getueefï/ fo bat Sp ban 'tifof bertogen mag: maer
bat nu be Honing ban spangien bemerfecubc bat
lEenbofa ïjem be maerijepb gefept ïjabbe / bem meber
te J^oof fjabbe boen ftomen / en tiat Ïjem be Honing
meocrom malle grote en fiinefecreetftefafccn geb^uuft*
te : nu ïjabbr öeboo^fs. löenbofa / een ban fijne 3lie*
naergmefenbe/ een Jrrancopg<öbelmangefonöenin
©janhrijh / om tiefc boojf5. Cbeïman öie ben Ciwimg
in spangien gefonben èabbc / en b,em beur ben fcltieu
ïjabbe boen aeufeggen / nabemaeï ben üioning ftcïj nu
tot ben Catijoiyben öoomfe <0eïobe ftabbe befteert/
ÖP ben Öoniug begeerbe bjienöfcfjap te bemijfim iöaer
bn foube nonnen of mogen / bemijie ïm J^enbofa ban
fijn moeberg megen ban ben ï$i\vft ban 23oin#oti feag,
^atbaerom befegniug pemanb ban fijne bcrtroutfle
bnenben in Spangien foube milïen fenben / nkt alg
^Imbaffabjtur / maer om te beruemen mat occafie lüaer
foube mogen boo?baüen totbooibeeï ban fijne Üjftaje*
fiept ban %anUnjn ; maer boo? be ttomng felier €öeï=
man in spangien gefonben tjabbe / öie h,em bcpngöe
nocl) te mefen ban öe 3tigue / en na bat befrfbe bier
bagen tot Mstopl tuag gemee^/ ijèeft ^tniöDeïge'
bonbeu jiBenbofa te fp$eixen I W öp fijnen lal! op-rnöe \

fbn'w
öen Cbeimau
batenÖP ïjaööe/
maeci©enbofa
öatt,n niette^
lafïgegeb
^ienaerfo
banigenïoe&enbe
min genegen mag öen Honing fijnen Meeffer emfce
boo^genoembe tmet oojfaften/ te meten/ bat#€a
töoïiJR gemo|öentoag/ en öatjjp Jflto&ofa ban fijn
moeöerg megen toagban öen fu# ban ^ontbon /
ajïe üjientfeöap boen en bebjtjfcn mbtj mfouöe öif
®e boojfj. Caïuart tint ©lanfcriju genomen jijn* occafie toaernemen/ en firn toat'ö" fo«öe riGwcntJ*
öc/ en fijne 2$?icbcn fo aen öc Staten <£>c\\twl} fïjn toegeöjengen/ oat ïjp DarNivwftftwi QQ&twm
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7<£ofoube maften/ en baer eenïgcn ttjö bettoeben i m fo

Nopende het eerfte poi'nd j 't welk raekt de gene*
öefe<£beImanbetfoe[}t Datljp baee-en-tuffcbeneenige rale aflfecliie en genegentheyt van fijne Majefteyt ,
fraepigïje pt foube mogen fïen / en bpfonbet 't efcurïaeï/ mach ik uwe E. wel verfekeren, dat fijne Majefteyt
van den eerften dag af mijnder aenkomfteby hem , tot
aïtoaer
öp
baer
na
geb?acï)t
toag
't
feïbc
te
bcficötigen/
fcoa^ooRaïbaettoefenbe geb?acï)t m eenCapeï/ Daer de lefte uure van mijn vertrek toe , met fuik een open
boefem my fijnhertegants en alfo ontdekt en te kenÖpgefïenïjaDDeDe^mce
meto'^jnfantc
tuffc^en
ïjen
nen gegeven heefe, (jafonder jadantie gefproken) fö
bepDen ïepDenbe een 25mpb ban een <0?abe / betfjaeïbe
be gcfraïtemffe ban öe aengeficïjten en fïature ban be fijne alderlecreetfte en importantfte affairen voornermen en angften, ook fo geopent, dat uwe E. vafteïteïjamen
ban ban
be #3inee
en D'infantebaetnatoag
/ mit^ga&erg
ftafïclpï)epb
fjare öabpten/
De$tobe

nmg ban spangien feïbe boojt gekomen in 't3bjatt
genïeet/ meteen rapier op fijn^ijDe/ enfotberbeïjem
gefept/ fïet $ ran£man / beftoningfjeeft een rapier op
fijn 3ijbe/ öatijp in bier jaer niet geDaen ïjeeft/ (|c.
^aernabaa^ Defe4£Deïman toeöerom totjffêabjiïgehonien / en ïjaDDe JHenDofa gefp^ofcen om fijn affiïjept
teïjebben/ bie ijem anber^ geen affrïjcptnonöegeben
ban bat ï)p ben honing boo? fijnen b?ienb tjieït / en boo^
fiem boen bat ï)p fonbe nonnen / al£ b'occafie fich, foube
pjefenteren: feoaerop ïjpberfocïjt bat Ut» aen Den te
ning foube toiUenfcïmjben/ Daer ban ïjpffeïj eratfeer^
be / feggenDe fo ih bem foube fdjjtjbcn en tijtel gebcn
ban fóoning ban jlabarre/ fa mocïjtiufouef opeen
feïjabot gaen en ïaten mp 't ïjooft affïaen / foube ih ïjem
fóotjung ban ©janferp (fepbe Iju) intituleren / baer
en uent mijn JSeefïet ï)em niet bob| / en fo ü\ ïjem üxi
Derg intituïeerbe / bat foube tjem De liontng beïgen,
fuïu£ faït gp beu honing feggen bat ih fijn ©jicnb ben
enbïijbcnfaï/ rn 't feïbe betonen/ aï^ ö'occafic fuïï^
faï pjefenteren. 3Den boojf*. «ïSDeïman fjaDDe fïcïj met
be Agenten ban bc hertogen ban IBapne en Ifèet;
cure / tertoijïe ï)p baer tot ül^aD^Ï toa£ / famiïiaer ge*
maent / onber 't ochfel bat ï)p ban De 3ltgtie toa£ / en
öaer upt berfïaen bat be fóoning ban spangien feet
gefïoojttoag opDenïfeetog ban jjfóapne/ om bat fy&
€tebe£ met Den&oning gemaaïttïjabbe/ ïjet ruelue
fijn ?$gent berfeïjoont ïjabbe / feggenbe bat ïjp genoot^
b$uht toa£ getoeefï bat te boen/ of bat #attj£/ föouaen/
en anbere grote fïeben (jen aen Den honing föuDen be*
gebenïjebben ( enbatïjp nn Daer-en-tufTcïjen mibbe*
ïen ijaboc om fuïng bequameïiju te boo^aomen / en ïjet
boïnanber^ intebeeïben en in bebotieteïjouben/ tot
bat öare macïjt bp ben anberen foube toefen : afte teeïlic particuïaritepten ïjp fepbe/ ïjem ben Honing feïbe
gefept te ïjebben/ met meer anbere particuïaritepten.
<E5e peeren Staten ïjabben ban (jet fenben banbefen
U5beïman na ^pangien aï geïjoo^t / entua^ öenïuubcn
fufpect/ geïtjft ooft beüoninginrïc ban €ngeïanb7 en
fcönnt befen COeïman getucefl te 3ijn ben ï^eereban
©arenne^/ bie De fóoning/ na Dat öpuut^pangicn
geaomen ma^ / na <!Buge}anb fonb om De föonmginne/
Die ban Dit fenoen ooh jaïoer^toa^/ contentement te
boen : en ïjeefï be boojfs- Caïuart baer na aen be ^ee*
ren Staten <©eneraeï/ ben bnfben december bpge*
fcï)?ifïe obergeïebert bit uaboïgenbe fijn rapojt / aïbu^
ïupbenbe:
Mogende , Edele , Erentfejie , Wijfe fier voorjienige
Heeren.

uweEd. een fchriftelijk fommier verhaelte
OM
doen van miJn
mijn mondeling
raport , van mijn gemondeling raport
VJF doendevan
ïieere£a* beioigneer
ban
in Vrankrijk,fo ftaet te coniidereren dat
luart
aenfje d'Inftrudiie my tot de fel ve reyfe van uwe E. gegeven,
Qeecea genoeg vervat is in drie principale poin&en.
Waer af het eerftc is , dat ik mee alle middelen neereraren
ftelljk foude onderfoeken d'affeöie en genegentheyd
tul
van fijne Majefteyt , fo tot den ftaet van herwaerts
fcf)?(ftc.
'Öho\jec«over, die van de Religie in Vrankrijk en elders, als
gcleücct ook tegen den Koning van Spangien.
örn
Het ander om met alle behendigheyd te gronderen,
s ©e* of ook yet by fijne Majefteyt met den Koning van
tembtt
1593.
Spangien in 't fecrete gehandelt foude mogen worden
En het derde, dat ik na de difpofitie en genegentheyt , dieik in fijne Majefteyt foude vinden , de felve
induceren, en raden foude tet de Oorloge van Artoys
en Henegouwe, en daer toe alle bequame middelen
en redenen gebruyken.

lijk mogen geloven dat fijne Majefteyt noch huydensdaegs defelfdeaffecT:ie, wille en intentie heeft, die
ik over de 22 jaren altijd in hem bekent en gefpeurt
hebbe.

En't felve fo ingenegentheyt en fonderlinge fympatie tot defe Landen, die ik van allen tijden groot
in fijne Majefteyt gevonden het\be, ais in eene irreconciliable vyandfehap tegen óen Koning van Spangien, om deoudeulurpatie vsn fijn Konmkrijke van
Navarrc en de andere occafien , die defe lefte oorloge
dagelijks vermeerderen.
Én om d'affe&ie van fijne Majefteyt tot uwe Ed.
en
defe Landen nader te particulariferen j dient geconfidcreert.
Eerft , dat fijne Majefteyt t'allen ftonden in 't openr
baer en in'tfecreet uweEd. verklaert te wefen fijne
fekertfte en aldergeaffeclioneerde vrienden , en ook
dealderbequaemfte om mee hunne affiftentiè het ambitieus voornemen van den Koning van Spangien tmogen refreneren.
Item dat hy uv/e Ed. met woorden én werken dagelijks isverklarende eenen legittimen fouvereynen
Staet te wefen, wiens autoriteyt hy in alle manieren
ook begeert te bevelen en te vermeerderen.
Ook dat fijne Majefteyt affirmeert geene fake in
meerder affedie te hebben , dan fich nader met uwe
E. en fijne Excellentie te verbinden, my zeerernftelijk bevolen hebbende, 'txelve alle t'eenemael uwe
Ed. welcxpreflelijk te kennen te geven, en van fijne
fincere intentie dies aengaende wel te informeren.

■

En nopende fijne gefintheyd in 't faict van de Religie, mitsgaders ook fijne afre&ie tot die van de Religie.
Konnen uwe Ed. van het eerfte oordelen uyt fijne
uyterlijke demonftratie , waer van nochtans vele te
xeggen zoude wezen. En het andere fpeuren uyt de
mogelijke fa veu ren die fijne Majefteyt die van de Religiedagelijksisdoende.
Waer af onder andere notabel is , dat fijne Majefteyt '/Gouvernement van Saumur (daer alle de Catholijken de ooge zeer op hebben , en den Heere van Pieffis geerne daer af gefpolieert Zagen ) zelfs deze voorleden maenden na fijn dood aen fijnen Sone geconfirmeert heeft.
Gelijk hy ook andere van henlieden totdeopperfte
digniteyten heeft getrocken , wefende zelfs fijnen
Raed grotelijks gecompofeert van de principaelfte
perfonen van henlieden en fijne domeftijken , als
d'Edelmannen die hem ter tafelen dienen, Secretarifen van fijn kamer, Kamerlingen, Edelmannen van
de kameren, Someliers, en alder-familiaerfte Dienaers van fijn Perfoon, bykans altemael van de felve
Religie.
Dat ook fijne Majefteyt dikwils met occafïe niet
verfwijgt, raaervoor een yegelijk verklaert hoeverre hy in die van de Religie gehouden is, zeggende,
dat iy zijn die geene, die de hitte en koude des daegs
en 's nachts met hem gedragen hebben , en haer bloed
altijd met hem opgeftelt, gewaegt en niet gefpaert
hebben.
Dit alle met meer andere circumftantien, te lang
om te verhalen, dient tot raport van het eerfte punt,
nopende de affedie en genegentheyd van fijne MarroLfy
jefteyt tot uwe Ed. en die yan de Religie.
Nopende het tweede, te weten, de fecrete hande'• 'tMagene
linge , die der zouden mogen wefen tuffchen fijne
jefteyt en den Koning van Spangien, hebben uwe E.
by mijne brieven verftaen , hoe ik dies aengaende
deur diverfe middelen behendelijk ontdekt hebbe,
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't gene dat andere (dïe lange voor my by fijne Maje
fteyt geweeft zijn ) niet genoegzaem hadden konnen gronderen.Gelijk ook uwe Ed. by mijn mondelinge raport in
'tlangeenwel particulierlijkgehoort hebben, 'tgene
in de voorfz. Negotiatie wyders wedervaren is , en by
~La
Varenne |felve acn fijne Majefteyt gerapporteert is
geweeft.
Om alle welke particulariteyten my te kennen te
geven , en uwe Ed. daer van raport te doen , fijne Majefteyt die naFecan en Henry Ville gereyft was, en
van wien ik derhalven oorlof genomen hadde, my
door eenen expreffen Edelman in diligentie afgevaerdigt> twee dagen heeft doen ophouden , en fijne wederkomfte > die hy derhalven baeftede, doen veiwachten.
Wa«r van alfo fijne Majefteyt hem dies wel hadde
konnen mids fijn verreyfenexcuferen, ik occafie genoroen hebbe van re meer te geloven , dat alle het verhael 't welk fijne Majefteyt my dies aengaendegedaen
heeft, genoeg finccerlijk en fonder yet merkelijk achter tehouden gefchied is.
Te meer den Hertog van Bouillon my noch daer
na 't felvige ook verhalende , niet fonderhngs tot 't gedat fijne Majefteyt mygeleyd hadde, daerbvgedaen ne,heeft.
Boven dat ook fijne Majefteyt my met eene zeer
goede maniere van doen , en veele apparente circumitantie verklaert heeft, dachy nimmermeer zo verre
in defelve Negotiatie gedacht hadde te treden, dat
uwe E. van de effecten en conclufie van dien eenige
occafie zoude konnen hebben van fich te beklagen.
Met affirmatie en vafte beloften , dat hy ook nimmermeer indefelve of andere met den Koning van
SpangienuweyetE.handelen
fal ,voorweten.
in 't groot noch in 't kleyn,
fonder
kennifleen
Waer af en van meerder particulariteyt dies aengaende , fijne Majefteyt my geleyt heeft by fijne Brieven begeert te hebben op fijne Excellentie, dat defe
fijne Borge en Garant by uwe E. foude willen blijven.
Om welke toefegginge van fijne Majefteyt geloof
te geven > en ook 't vorder raport van den voorfz. Varenne 't
, welk beftaet in diffimulatien over wederzijde, meenende een yegelijk van henlieden fijn profijt met den anderen te doen , voor ongeveynft te houden > my grotelijks beweegt de finale extraordinarie
refblutie van fijne Majefteyt, op 't vermanen van uwe
Ed. en in conformiteyt van de derde poincte van mijne Inftructie, genomen in 't feyt van de Oorloge van
Artoys.
Te weten, dat fijne Majefteyt, latende varen alle
de hope van peys, die men hem zo binnen als buyten
fijne Koningrijken gegeven heeft, en ook afflaend*
alle vordere prolongatie yan beftant (feer inftantelijk
verfocht by die van de Ligue) eyndelijk gerefolveert
heeft in vollen rade de Landen van Artoys en Henegouwe niet alleenlijk met excurfien, depopulatien
en andere aden van hoftiliteyt te devafteren en by
furprinfe eenige principale fteden van de felve Landen in te nemen , maer ook den Koning van Spangien
in de voorfz. Landen met een exprefTen Veld-leger,
onder 't beleyd van den Hertoge van Bouillon oorloge
aentedoen, en om alle't felve te faciliteren met den
Heere van Balangi en Villars eene particuliere capitulatie, boe befwaerlijk defelve hem foude mogen
wefen te maken.
Van welke formele Refolutie, in maniere voorfz,.
genomen, en tot de welke fijne Majefteyt myookber
lalt heeft te roepen , mitsgaders ook in diverfe andere
coniultatien daer op gehouden, fijne Majefteyt met
grote inftantien op my begeert heeft, dat ik uwe E.
wel particulierlijken foude komen raport doen, en
de felve vertoontn 't gene ik in de voorfz. deliberatien
en refolutien, prefent geweeft hebbende gehoort en
geficn hadde.
Mitsgaders ook neffens denHeeie van Buzmval
fijne Majefteyts AmbalTadeur, uweE.fommigepointen defe Refolutie annex, als onder andere een no-

tablediverfie, te weten, 'c beleg van Duynkerken
Vlaenderen of andere plaetfen daer omtrent gelegenin
»
uweEd voor te dragen, en te veriekeren dat defelve
fulkscntreprenerende fijne Majefteyt deur fijne Fron
tieren van Bolonnois, totLillers op deLie, en vandaer tot op den Berg van Caffel in perfoon met fijn
ganlch Leger fich by fijn Excellentie fal vervoegen,
en t voorfz beleg en wat daer uyt volgen foude, mogen favoriferen.
Waer van en andere pointen meer alzo den voorfz1
Heere van Buzanval fpecialijken gelaft is, ik hier fuperfederen fal uwe Ed. vorder te informeren.
Sal daer-en-tuflehen uwe E. niettemin in'tgenerael te kennen geven, dat wefendealfulke eene importante refolutie genomen by fijne Majefteyt, en
grotelijks rer inftantie en op de remonftrantie felfs
van
uwe Ld. en ook met toefegginge van daer in, foveel
den btaet defer Landen eenigfins fal mogen lijden
,
fijne Majefteyt te feconderen, 't welk ik ook fijne Majeiteyt wel affirmati velijk gereprefen teert hebbe , grotelijks van node isdefe Refolutie wel te wegen , en mee
alle
mogel
ijke n.,
middelen defelve tijdelijk te verfterKenen te voede
Te meer fijne Majefteyt de felve tegen den raed van
veele, die van contrarie advyfe zijn, geconcludeerc
heeft, en de welke om defelve te breken fijne Majefteyt gcerne fouden perfuaderen , dat op de Majefteyt
van Engeland en uwe E. geen fondament te maken is,
maer dat fijne Majefteyt alleenlijk fijn recours behoorde te nemen aen de CatholijkePrincen, ja felfs aen
den Koning van Spangien, en dat met fulke conditien als uwe E. wel konnen overleggen.
Ter contrarie van welke opinie, hoewel fijne Majefteytdeur fijne natuurlijke inclinatie ganfchelijk gerefolve rt is , nochtans te vrefen foude wefen, indien
uwe E. fijne Majefteyt dit fijn voornemen niet dadelijk enhelpen uytvoeren, en hare middelen by hem
daer toe niet vervoegen , dat fijne Majefteyt eyndelijk
nootshalven tot de voorfz. opinie foude mogen getrocken en geperfuadeert worden.
Boven dat fijne Majefteyt ook met reden achterdenken foude mogen krijgen, en van de voorfz. quaedwiliige en qualijk geaffc&ioneerde onderricht worden ,dat alle mijne inftantien van wegen uwe Ed. aen
fijne Majefteyt gedaen fimulat fouden geweeft zijn,
enmeergebruykt om fijne Majefteyts affectie te ondertaften , of om de felve in pery kei te ftellen dan mee
fincenteyt, alsfijne Majefteyt uwc E. roebetrout, en
ik hem ook volkomelij k toegefeyt hebbe.
Wefende over fuiks wei te confidereren , dat fijne
Majefteyt bykans alfo veel uyttcrlijke daed en raed
van uwe E. van node heeft t«gen fommige van de
voorfz. fijnen Rade (die men felfs vreeft in 't herte genoeg hgeurs te wefen) als tegen de macht van fijne
openbare en verklaerde vyanden.
Boven dien ook ftaetwel by uwe E. te overleggen;
dat hebbende fijne Majefteyt gerefolveert 't beftant,
t welk hy die van de Ligue geaccordeert , heeft niet te
verlengen hoe important dattet is , fijne Majefteyt
voor den fel ven tijd, die feer kort is, ten minften eené
goede fmake van verfekeringe van fecours te geven i
indien men de volkomen Refolutie daer van noch. niet
foude konnen te wege brengen om fijne Majefteyt daer
deur occafie te geven hem voor den bequamen tijd
nietteprecipiteren.
Hoewel mijns erachtens alle voorder uytftelindefe, hoe kleyn 't felve fy, periculeus word en fubjedt
eenige veranderinge , te meer deur dien fijne
Majefteyts Voorfaten binnen dertigh Jaren tor geene fulke
refolutie hebben dorven komen.
't Selve heeft my den Hertoge van Bouillon (diegrbtehjks geaffectioneert
is tot defe Oorloge , en van defe
Refolutie wel een principael raovement) wel petticulierhjk te kennen geven en gelaft uwe E. 't felvige wel
te reprefenteren , op dar by faute van daerin niet tijdelijk te voorfien en d' occafie waer te nemen uwe E.
hier namaels (maer te late) fich des niet beklagen.
Niet datby fijne Majefteyt eenige verklaringe vari
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wille in defe materie ten principale te vreefen fy , maer aengaende de goede Intelligentie , die hy heeft mette
wel door occafie en faulte van fecours eenige uytftel- ,Pnncenvan Italien, inSwitzer-Land, vandebeloflinge tot anderen tijd(d' welke onfeker is wanneer meer ten van hare Majefteyt van Engeland , en alteratie van
foude verfchijnen) foude mogen voorgeworpen wor- dien, jaook vandeperticuliereConftiturie van fijne
den en
, dat byuie induftrieufe praótiken van de gene , Maj. geheele Koningrijke in alle de Provintien , dat
die fijne Majefteyt feer lange hebben doen geloven fijne Maj acht dat uwe E. geen nadere Informatie van
(Fol.69) dafer geen fuffifante occafie was van fich foopenbaer- de gelegentheyd van fijne affairen by eenigh voorder
lijk tegen den Koning vanSpangien te verklaren.
uytftel of afveerdinge aen fijne Majeft. foude konnen
Sal uwe E. ook in confideratie believen te leggen verwachten, gelijk ik ook hope uwe E.daer van by
tot defe Refolutie van fijne Majefteyt de Declaratie mijn
mondelinge rapport genoeghfaem voldaen te
hebben.
van de Keur-Vorft van Brandenburgh , den Administrateur fijnen Sone, den Marquis van Hansbagh e*\
Nopende andere particularitey ten heeft fijne Majeander Princen Proteftanten , gedaen aen den Heere
fteyt t'mijnder vertrek gefey t , dat hy indien mogelijk
van Fresnes , Ambaffadeur van zijne Majefteyt in wort fijne Kronmge tegen Januario zal vorderen, tot
Duytfland, ten dienfte van fijne Majefteyt en fijne af- welke iolemniteyt fijne Majefteyt wel zoude begeeren
fairen. Om van de welke Propofitie uweEd.te ver- dat van uwe E. wegen geaflifteert zoude wezen.
wittigen defelve Vorften , fö ik by den voorfchreven
Heeft my fijne Majefteyt ook bevolen uwe E. re
Heere van Fresnes verftaen nebbe eenen Gefante by
verfekeren, dat hy die van de Religie met alle occauwe E. van meeninge fouden zijn af re veerdigen.
fie ter bequamer tijd zal volkomen contentement geWefende henluyden intemie en Propofitie alfomy
ven, excuferende fich op diverleconfideratien, die
de felve Heere van Fresnes mondelinge te kennen get zijn, dat hy 't zelve zo
voorwaer genoeg importan
geven heeft, dat indien fijne Majefteyt, niet tegen- hacft,
als hy zelve wel begeeren zoude, nietkoftete
ftaende fijne veranderinge in 't Feyt van de Religie , wegen brengen.
blijft in Vyandfchap metten Koningvan Spangien en
Heeft my ook fijne Majefteyt belaft uwe E. rapport
fijne Adherenten , (y-luyden om den Hertoge van Lor- te doen van de goede particuliere intelligentie, die
reynen alle middelen van afliftentie aen die van de Li- hy heeft met den Hertog van Florentien, tot confirmatie van de welke, en ook tot meerder autorirey t van
gue te benemen, en ook 't Bifdom van Straetsborgb
of 't niet
uwe E. fijne Majefteyt uwe E. laet bedunken
gercfolgenoeg
handen te vendiceren,
Soonste onderhouden
uytfijne
veert
waren
twee duyfent
Peerden
en |bequaem
zoude wezen eenen fecreten Dienaer van
fesduyfentLands-Knechten met fes Kanons, en van uwe E. aen den zelven Hertog af te vaerdigen;om hem
fijne Majefteyt te requireren tot Overfte en beleydinge te getuypen de goede correlpondentie , die daer i>
van fuiken Legerden Hertoge van Bouillon , mitsga- tuffchen 'uwe E. en fijne Majefteyt mitsgaders ook
ders ook by fijne Majefteyt geaflifteert te worden , om
uwe E.conftanteafFedtievan te continueren d'Oorlode Koninginne van Engeland te induceren tot het on- ge tegen den Koning van Spanjen > waer uyt eenige
derhoud van een Regiment Switiers tot de felve Oor- nader intelligentie met den voorfz. Hertog zoude mologe, en uwe Ed. tot eenige notable diverfie.
gen fpruyten,tot verminderinge van de macht van den
Op welke Propofitie hoe wel,fo my de voorfchreven Koning van Spangien, zeggende fijne Majefteyt dat
Hertoge vart Bouillon gefeyd heeft , miffchien geen hy in fuiken gevalle uwe E. Gefante met fijne Brieven
volkomen oorfake is om fich ganfchelijk te funderen ,
vergetelfchappen : maer dat'et felve feer fecrenochtans goede apperentie is dat wefende tuffchen zoude
tehjk zoude tewerke moeten geleyt worden, om de
fijn Majefteyt en den Hertoge van Lor reyne, inftede JaloufyedesKonings van Spangien tegen den voorfz.
van Peys , en particulier Beftant gemaekt voor eenige Hertog niet ontijdelijk te vermeerderen.
maenden , alft wel foude mogen gefchieden , en den
Recommandeert ook fijne Majefteyt uwe E. het onvoorfz. Hertoge van Bouillon, volgende de voorfz. derfoek van eenig bequaem middel om de Armade van
Refolutien, van fijne Majefteyts Oorloge voerende Galleyen en Oorlogfehepen van Spangien , wefende
in Arthoys en Henegouwe de voorfchreven Duytfe in 't paffagie van Fontarahie , en loerende op eenig
Vorften lichtelijk by fulke occafie en Exemplen fou- Important exploid, miffchien ook op de Reviere
den mogen geinduceert worden totten effe&e van de
van deSomme, alzo d'entreprince op Bourdeaux gevoorfchreven Propofitie, om na t'exprieren vanden failgeert is, te mogen aen brande Heken.
voorfchreven Beftand metten Hertoge van Lorreynen
Nopende de verzochte furcheantievanuweE. op
de Oorloge ook in fijn Land te worpen en t'paffagie 't feyt van de Reprefaille , heeft my de zelve fijne Ma't welk den Koning van Spangien aldaer heeft, over^ jefteytgeaccordeerr voor twee Jaren , refterende noch
fulks te fluyten.
de befegelinge by den Cancelier te vorderen, en de
Heeft my derhalven den voorfchreven Hertoge van Emologatie van dien by den Parlamente te Tours.
Eyndelijk fo is my by fommige principale Heeren
Bouillon gerecommandeert'tfelfdeftuk uweEd.expreffelijk voor te dragen , en de felve te vermanen defe nefïens fijne Majefteyt wefende vertoont , dat een
fake van Duytfland niet ganfchelijk te verachten , hoe grote occafie van de opiniatrete van veele van de principale Partifanen van de Ligue , is de follitude buy ten
wel nu ter tijd daer op geen feker Fondament te maken is.
houwelijke van fijne Majefteyt , als denkende dezelve
Heeft my voorts ook fijne Majefteyt met veele be- van de Ligue, dat komende fijne Majefteyt te fterweeghlijke woorden gepropofeert'tperijkel, datfou- ven, 't zy natuurlijk, by battailleofanderfints, zyde mogen vallen in fijne affairen door het uytftel van luyden dan wederom occafie zouden hebben, om in
de Refolutie van uwe E. nopende 't gene hy op de fel- zulken gevalle en debat vandeKronehun tütoriteyt
ve is verfoekende, en tot defe Oorlog nodig is. Der- te continueren en miffchien te vermeerderen, gelijk
halven feer inftantelijken op my begerende , ja my ook ook om dezelve fake de principale en beft gearTedioconjurerende , dat ik alle mogelijke diligentie foude neerde Dienaers van fijne Majefteyt onderhouden
Willen doen om mijne reyfe te haeften.
worden in continuele vreefe en angft, achtende de
Infonderheyt aengemerkt de kortheyt des tijds van
en d'andere incond'eenezoude
dat , omvan innode
voorfz. Heeren
deTreves, en dat van fijne Majefteyts wegen in dek venientie
wefen dat fijne
te verfien,
materie geen nadere Refolutie te verwachten is.
Majefteyt zoude believen tot Houwelijk te verftaen.
Seggende fijne Majefteyt dat uwe Ed. tot vorde- Om waer toe fijne Majefteyt te induceren , zy geloven
ringe van de voorfchreven Oorloge van Arthoys niet dat uwe E. wel alderbequaemfte en aengenaemfte
nodigh foude konnen achten, noch ook tot hen-luy.
zoude wezen j allegerende Zo wel 't gene voorfz. is,
verfekeringe begeeren, dat fijne Majefteyt uwe Ed. | als 't generale contentement, dat fijne Majefteyt alle
niet alfö geerne fal accorderen en ook met trouwe na fijne fubjecten zoudegeven , wegnemendeof immers
verminderende, daer mede zo weldeprefenteoccafijn vermogen volbrengen.
MaHebbende my fijne Majefteyt van de Generalen I fie van trouble als de toekomende, indien fijne
fterven,te
ftaet van fijne affairen fo wel doen informeren , felfs jefteyc fonder Hoire achter te laten foude komen

r5*3

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.

derven , in welke alles de voorfz. Heeren ook achten
dat uwe E. groot part en deel zouden hebben , en over
fulksoccafieom daer op by fijne Majefteyt te infifteren.
Dit is mijn Heeren 't gene ik nodig geacht
volgende uwe E. bevel by ichrifte te vervatten, hebbe
uwe
E. fal believen opalies een goet regard te nemen, en
fich na de gelegentheyd en importantie van dien en
bunne affairen op alles te refolveren, en fijne Majefteyt zo haeft mogelijk wefen lal van hunne refolutie
te verwittigen.

tonen hoe wijt haer propooften en handelingen verfcheyden zijn van de begeerte der zelve : want fy hebben fich vafter als oyt verbonden met den Spanjaert
(eenigenoorfpronk van alle haer wederfpannigheden)
en lemblant makende van op ons te brengen de zegeningenvan Romen, hebben van daer beitelt de vervloekingen tegen fijn Majefteyt, en hebben verhandelt en overkomen de verkopinge van haer Vaderland ,
en daer fchijnt niet meer te refteren, dan de middelen om'tzelve den Spanjaert te mogen leveren inde
perfoon van de Infante
fijn Dochter.

Hierom is'tdat fijn Majefteyt, fiende dat de uytftellen en refpijten, die hy hen gaf by 't accoor
d van
beftand , om haer fmaek te geven van fijn goedertierenhey t , en tijd om fich beter te bedenken , niet dien' den dan om hen te meer te verfterken in haer fchadelijke voornemens, gerefolveert heeft in'tlaetftevan
dit jaer een eynde te maken van het voorfz. beftaod ,
en de wapenen weder by de hand te nemen tot handhavinge van fijn ftaeten waerdigheyt.
Nu, mijn Heeren, opd'openingediegedaenmoec
worden van de oorloge, heeft den Konin
g u-lieden
fijn raedflagwgen willen communiceren , waer toe
Mijn Heeren ,
hy fich gevoelt verbonden te zijn, doordet'famen*?opo< T T We E. zullen van ftuk tot ftuk verftaen hebben voeginge die gylieden t'faraen hebt
van eenenzelven
lieten \^J Uyt het rapport, 't welk mijn Heere Caluart vyand, en noch wel meer om fo vele contributien,
an2»u> a5n «we E. E. gedaen heeft van de affairen van Vrank - die gylieden gedaen hebt uyt u-lieder goede willeen
intial rijk, hoedanig dat de meninge en genegentheyd van middelen in fijn dringende noden, en boven alle om
wta de Aldcrchriftelijkftcn Koning tot defen Staet zy , de lorge en bekommeringe, die gylieden noch kortelijk gehad hebt, hem deelachtig makende u-lieder
l«w»n noeclanigdedifpofitiezy van dien van Vrankrijkinde goede advijf
en op de handelingeen beleyt van deCe
itl ellenden, daer mede zygeplaegt is, hoedanig de reoorlog
e,
hem
vertonende hoe profijtelijk het wefen
folutiezy van fijn Majefteyt om te voorfien in de quaden, dewelke hetfchiergencrael ongeluk van geheel zoude die te brengen indeProvintien van Artoysen
Chriftenrijk, in 't particulier, in fijn Koningrijk Henegouwen j zijnde dezelve degene, doormiddel
trekt. Op defe felve poin&en is'tdat ik rechtevoort van de welke den Koning van Spangien van tijd toe
in dek Vergaderinge te fpreken hebbe van wegen fijn tijd heirlegers-doet vallen dan in het midden, dan in
Majefteyt, het meeftendeel van de welke ik kortelijk deFrontierenvanVranfcrijk, en van waer, als 't hem
overlopen fal, wetende dat den Koning fich zeer par- te pas komt, hy die tranfporteert en doet trecken tegen defe Vereenigde Provintien.
ticulierlij kgecommuniceert en geopenbaert heeft aen
uwe E. in den Perfoon van u-lieder Gedeputeerde by
Dit is , mijn Heeren, het principale en laetfte point,'
fijn Majefteyt.
waer van ik te fpreken hebbe in defe vergaderinge,
Eerftelijkdan, hoewel ik wel wenfehte in uwe ge- en op het welke indien ik wat lang blijf ftaen , en acht
moederen inte beelden een volkomen kenniffe van de niet dat het zy om d'opinie
die ik zoude hebben , dac
goede meningen van fijn Majefteyt tot u lieden waerts, gylieden het nietverftond en waerdeerde na fijn merite, maer acht dat het alleenlijk is om den laftdie
en dat ik wel wete dat den Koning daer een fonderling behagen in neemt , als h / mach verftaen , dat gy- ik hebbe van u lieden wel re doen verftaen en begrijpen den wil en middelen , die fijn Majefteyt heeft,
lieden gelove geeft den goedenen oprechten wille die
hy draegt tot de welvaert van uwe faken : So is 't noch- om in dit ftuk te volgen ui ieder goede raden, en 't getansdat ik niet vele woorden hefteden fal om u-lieden
ne dat hy verwacht en verfoekt van u lieder zijde , om
deze fijne afFedt-ie te doen geloven , door dien den 't zelve te profijtelijker te mogen aenvang
en. Want
voorfz. Heere Caluart u-lieden daer van tekenen en even gelijk als fijn Majeftey
t u lieder goede advyfen
proerftucken genoeg geven kan , in 't gene hy u-lie- ten alderbeften neemt, als voortkomende uyt een
den heeft konnen voor oogen ftellen van de oprechte oprechten oorfpronk van vriendfehap , en uyt een rijp
enongeveynsde a&ien van fijn Majefteyt, vandeor- oordeel in de fake van de wereld, alzo hoopt hy ook,
dinare getuygenifle welke fijn woorden daer van
- ge I dat ©verleggende het fware pak, 't welke hy geladen
ven, envanderefolutiendie hy in fijne raden neemt heeft, felfs ook den intereft diegylieden hebtbydefe
(voortkomende uyt eene brandende begeerte van dit entreprife ofaenflag, gylieden u verkloeken zult in
Land eenig pand te geven van eene oprechte goet- uwe goede affe&ie, om hem van nieuws byte ftaen,
willigheyd en erkenteniiTe van lo vele gcdienftighe- met u lieder middelen in de volvoeringe van 't gene
den, die hy daer van heeft ontfangen) aótien diehy I hy gerefolveert heeft.
Ik zal u- lieden niet voorhouden de couteftatien l
gefien heeft, woorden diehy verftaen heeft, reiolutien die hy genomen heeft , ja zelfs ook gevordert heb- die gedaen zijn in den Raed van fijn Majefteyt voor
bende in't nemen van alle defel ve by ge weeft , en her- hetbefluytvan defen aenflag, de vertoningen en tewaerts overgekomen zijnde tot vorderinge en vol voe- genftellinge, die fommige van fijn fonderlingfte dienaers daer tegen gedaen hebben , voorftellende dat
lingevan defelve.
Ik zal dan komen totdedifpofitie van de ftpet van door dit breken van neutraliteyt, fijn Majefteyt en
Vrankrijk , alzo 'top dit fubject is dat den Koning fijn goede Onderfaten van de Provintien , palende aen
gebout heeft fijn raedilagen en refolutien , van de wel- Artoysen Henegouwe , immers zó veel of meer fch*«
ke ik laft hebbe u-lieden deelachtig te maken.. Maer de ontfangen zullen , dan den vyand wel zoude in de
verwacht van my niet, mijn Heeren, een lange be- voorfz. Landen : ik zal alleenlijk zeggen , dat het conichrijvinge van onien Staet, welke fich genoeg ver- hderanen geweeft zijn, voorde welke fijn Majefteyc
toont van haer zelven , en door haer wonden , en door heeft doen gaen die van de gemeene welvaert, daer
deremcdien die fy daer toe foekt, dikwilshaer gebu- in immerszo zeer beweegt zijnde door de nuttigheyt,
ren om hulpe aenroependc. Ik zal alleenlijk zeggen die hy daer door de Provintien van u-lieder Unie
dat de gene, dewelke oorzaken zijn van defe quaden, hoopt te doen gevoelen, als door cenigerhande ander
gereiolveert hebbende haer liever aen duyfent ftucken refpedt.
Sijn Majefteyt komt dan met U E. E. overeen in de
te fien , dan de hope te verliefen van fich eenige van
de felve ftucken eygen temaken, meer en meerbe- maxime, waer op fy d'advijfen fonderen die fy hem

>9>> benige bagen baer na / namentïrjR ben actjten 3£c*
ccmbpgl tycft ben boojnoembcntlfeereban^nsan'
baï/ SCmbaffaöcuc ban Hm ïiontng ban ©janftrnfe/
ui be ©ergaöeringe ban be boo?f5. peeren Staten <£c;
netaeï gebaen nocö Dcfe nabolgenbe pjopafïrw / bacc
opl)n mcbebecforfjc bat befeïbe ©eecen Staten fow
ben tDillen nemen een goebe faboraMe refolutie / (o ten
bienfte ban ben fóoning fijnen Itëeefïec / altare eu^
gene toelbaect/ en toag be feïbe njopofitie hinbenbe
afêbolgt:
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hebben , te weten dat de gerijflijkheden , wel
ke de Provintien van Artoysen Henegouwe genieten
door den vrede en ftilheyd daerin fy leven, de principale Voetfter-moeder fijn van oorloge, fo tegen uliederStaet, als tegen den Scaet van fijn Majefteyt,
en dat defen oorfpronk of gefneden of ten minden
getroubleert zijnde, het quaed , 't welk daer uyt hervloey t tot gemeen nadeel , niet langer zal konnen continuerenof
, fodanigen kracht hebben als te voren. Sodanigishetoordeelvanfijn Majefteyr,met een (onderlinge begeerte dat deaenflagen, (o van fijn zijde als
van de uwe ,tot dit effect mogen beleyd worden.
Om defe oorfake fijn Majefteyt wel overleyt hebbende de Forcen , die de vyand zamen zal konnen
brengen, die groot wezen zullen, gemerkt de grote
verfamelingen en aennemingen die aen allen kanten
gefchieden, ook overwogen hebbende de befpringingen en invallen die hy zoude mogen doen in fijnen
Staet , en dat het van node zoude wezen , fo om fich
tegen dezelve te ftellen, als om hem z.elfs aen te taften infijn eygen Land , om fijn aenflagen te fwacker
te maken , veel partyen van legers en van toreen te
hebben aen verfcheyden oorden , heeft gerefolveert
temaken drie hopen (als driekleyne heyrlegers) van
alle fijn forcen , waer van het principale by hem weien
zal, beftaende uyt 3000 Switfers, 4oooFranfeHarquebufiers, ^ooopaerden, en het fecours'twelk de
Koninginne van Engeland zal mogen zenden. Dezen hoop zal omhertrecken , en zal befchutten die
deelen van het Koninkrijk, tegen dewelke de vyanden haer meefte geweld zullen aenwenden, en in
lommazal verfien indieplaetfen daer den nood vereyfehen zal. Het tweede zal wezen onder mijn
Heereden Hertoge van Mompenfier, omNormandie te verfekeren, endeftad vanRouaen te quellen
en te befchanfen. Het derde zal wezen onder mijn
Heerden Hertog van Bouillon, Maerfchalk van Vrankrijk, 't welk zijn zal inTierache, een Provincie palende aen de landen van Artoys en Henegouwe, en
ditisdenhoopdiegefchikt is totd'invafiedervoorfz.
Provintien, om daer vyandlijker wijle in te vallen,
zo haeft als het Spaenfe Leger in Vrankrijk gekomen
Zal zijn , en op den zelven tijd zullen de voorfz. Provintien ook aengevallen worden uytalledeFrontierplaetfenvanVrankri/k, die den Koning gehoorfaem
zijn. Sijn Majefteyt belooft defen hoop te beginnen met 1500 Switlers, 2000 Franfe Arquebufiers,
en 800 paerden , die hy ftellen zal onder 't beleyt en
commandement van mijn Heer van Bouillon.
Maer
alzo delen hoopmeeft in'tgevaer van den gemeenen
vyand zal ftaen, en dat den zelven fwak zijnde, gedwongen zouden wezen fich te fcheyden of te vertrecken op deminfte tegenftellinge die fich tegen de
zelve zoude mogen verheffen , zo verfoekt fijn Majefteyt datU E. E. uyt haer middelen daer by willen
voegen 3000 mannen te voet en joopeerden, aengenomen en betaelt tot u-lieder koften, zo lang als
d'oorloge gecontinueert word in de voorfz Provintien ,'t welk men zal konnen reguleren , bepalen of
modereren nadat d'oecafien dat raden zullen.
Den
Koning bid ulieden, mijnHeeren,datde 3000 mannen ,die hy op u lieden verfoekt , mogen aengenomen
worden in Switzerland, en wezen mogen van deze
natie, waer in fijn Majefteyt my bevolen heeft U E.
E. levertonen wat voordeel of avantagien hy hebben
zal, dat is dat door dit middel het aennemen, 't welk
den Koning van Spangien voor heeft te doen van deze
natie, gebroken zal worden, door dien dat de Kapiteynen onderhouden en geëmployeert zijnde van fijn
Majefteyt, die daer airede noch ander volk doet aennemen, liever zullen dienen, na haer oude alliantie,
onder de banieren van Vrankrijk als onder die van
Spangien. Ook zijn alle dingen alredc zobereyt in
de voorfz. Landen tot deze aenneminge , door de grote onderhoudinge, dat is, dat den Koning de Capiteynen en andere Hoofden met penfioenen , &c. in
fijn devotie onderhouden heeft diefijn Majefteyt daer
van langer hand gedaen. heeft > dat de voorfz. Swit-

zers in korten tijd in Vrankrijk zullen konnen wezen,
niet hebbende dan Bourgongie te pafferen om te komen ter plaetfe daer zy dienen moeten : ook dat een
hoop van deze natie vafter en te beter t'zamenhoudendeisdan van eenige andere, noyt niet verminde- i*5>
rende dan door de dood. So U E. rezolveren hier in
fijn Majefteyt te voldoen, zo heb'iklaft daer van in
der haeft tefchrijven aen Monfieur de Sillery,fijnAmbaffadeur in Switzerland, dewelke ordre geven zal
op'tgeheele ftuk van dit volk aen te nemen en op
weg te brengen, zonder dat U E. E. ergens in bemoey t
hoeven te worden , als om hem in handen te doen
leveren 't geld daer toe van node. Dit corpsd'armée
of heyrleger t'zam enge voegt zijnde, zal de macht
hebben om te beipringen en aen te vallen , en zal beftantzijn tot volvoeringe van de aenflagen die inde
voorlz. Provintien gedaen zullen mogen worden , dewelke het anders ge vaerlijk zoude wezen by de hand
tenemen of vokrecken , eer dat men die zoude konnen handhaven , dat is , dat men eenige plaetien , &c.
zoude innemen, die men niet zoude konnen inhou- (Tol*
den, indien de vyand aenquam met eenige force om
die t'ontzetten of weder te nemen , 't zelve zoude
gevaerlijk zijn, &c. Dit heirleger zal oorzake wezen van de verminderinge der forcen, dieden vyand
»
voorgenomen hadde in Vrankrijk te doen vallen , om
aen te taften eenige van de plaetien van fijn Majefteyt,
dewelke de grote fteden , de Ligeurs onderdanig zijnde, laftig vallen. Het zal ook meer plaetfe maken
voor d'aen (lagen > dieUE.herwaerts overfullen mogen doen om uwelimitenteverbreeden. Want het
gene den vyand daer laten zal om fich te ftellen tegen
dezen hoop, dat zal wefen tot ontlaftinge zo van
Vrankrijk als van dit Land.
En indien 't quam te gebeuren (gelijk vele dingen
by geval gefchieden in de zaken van Oorloge) dat de
Vyanden gebroken ofverftroyt wierden, of geheel of
ten dele, 't welk zoude mogen gebeuren door de langdurigheyd en wederftoot van eenig beleg 't welkzy
zouden mogen by der hand nemen , of door beletfelen die fijn Majefteyt hen mocht komen te geven, of
door 't gebrek 't welk zymochten vinden van alle dingen nootfakelijk tot onderhoudinge van een Heyrleger
in Vrankrijk) dan foud gy-luyden in fuiken gelegentheyd uwe Forcen , die gy-lieden herwaerts over in
handen foud hebben , konnen voegen by die van mijn
Heer van Bouillon , of hy de fijne by de uwe , en met
een gereformeert Heyrleger by der hand nemen het
Beleg van Duynkerken, tot bevordering van 't welke
fijn Majefteyt by brengen zoude, indien 't nood ware, de Forcen die hyby hem zoude hebben, om daer
van te brengen een geluckige uytkomfte, hebbende
my belaft U E. te verzekeren dat dezen aenflachfijn
Majefteyt zeer ter harten gaet, en dat hy niets meer
wenfcht dan den middel te hebben om daer in yetwes
uyt te richten 't welk dezen ftaet aengenaem zy.
Nu gelijk als op een fondament, 't welk wel geleyt is , vele folderingen opgericht konnen
worden
d'eene boven d'andere , alfo fal 't ook mogen gaen
met defen hoop, welke oplicht nemen , en alsprefiderenfalopdefegeheele Frontiere, waeropapparentieis ,datdeDuytfen luft fullen krijgen om te verlichten de ruïne die op haer faken gevallen is in de laetfte
Oorloge van Straetfburg, 't welk ik niet f onder oorfaek fegge, nadien de gene, welke de voornaemftc
onder hen-lieden zijn , belaft hebben aen mijn Heer
van Frefne, Ambaffadeur van fijnMajefteyt wederom
treckende om hem te gaen vinden, dat hy hem veriekerenfoude, dat, indien hy den pays niet befloot
met Monfieur de Lorrayne , fy hoopten forcen te
ftellen in handen van Monfieur de Bouillon , om den
Hertog van Lon-aine 't hooft te bieden , ofterugge
te drijven en met fijn Majefteyt in 't gemeen den Krijg
te voeren, na dat de plaetfen en occafien fich meeft
ten propoofte prelenteren fouden. De forcen die fy
beloven zijn van 5000 Landsknechten en aoooRuyters, en oordeelt eens mijn Heeren of daer apparentie
wefen zoude om wel te doen, als zo veele verfchey
den-
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den ftucken fich in een lichaem vergaderen fullen on
der een vroom ervaren en kloekmoedig H ooft , dewelke met fijn eygen vromigheyd en rneriten fijne aenflagen de Koninglijke aurhoriteyt toebrengen foude.
Aen merkt dat het eene goed , of , geluk met het andere
verbonden word met trappen, en dat indien gylieden fijn Majefteyt helpt den eerften trap leggen , hy
falder andere by voegen, die ons zullen doenftijgen
en pafferen wyder dan wy met den eerften fouden
hebben durven hopen.
Vele faken , mijn Heeren , moeten u lieden verwecken om naeuwen vieriglijk teomhelfendefeoccafie , die u lieden geprefenteert word van wegen fijn
Majefteyt, tot de bedieninge en vervolg van de oorloge van \ toekomende jaer, tot gemeenenut van de
eenenen van de anderen. Maer boven al is het profijt daer info oogenfchijnlijk voor uwen ftaet, dat het
lelveniet te begrijpen isy niet te kennen d'alderfonderlijkfte remedie welke foude mogen gebruykt worden tot de langdurige oorlogen defer Provintien. En
hoewel dat ik toegevc dat defe nuttigheyd ook zeer
groot en als wederzijdig kan wefen aen de kant van
fijn Majefteyt, foift nochtans dat die veel verfekerder is aen ulieden kant, alzo gylieden ganfeh geen
fchade hebben zult by delen oorlog, en dat de profijten daer in ganfeh oogenfchijnlijk zijn, maer 't en
is niet mogelijk dat fijn Majefteyt, zelfs als hy daer
profijt by doet , daer geen fchade by lijde , ter oorzake
van de verdervingen en verwoeftüigen , dewelke van
wederzijden gedaen zullen worden in de naburige
Provintien , de welke rechtevoort leven in volkomen
enfekeregenietinge harer goederen. Devyandengequelt en aengeraft wordende in haer eygen huyfen
doordefen aenflag, zo vervolgt gylieden fteetsuopfer, en vaert voortin ulieder generael voornemen
van den Spangiaert d'oorloge aen te doen , het verfchil zal daer in wefen , dat gylieden een deel van de
felve oorloge verder van uwe Frontieren af fult werpen dan zy rechtevoort is, maer groot is de eere en
vordeel 't welk gylieden hebben fult, u lieden voegende na't verfoek van fijne Majefteyt , door dien
ftellende een deel van uwe wapenen en middelen dat
in
fijne handen , gylieden met een flag twee effeóten fult
voortbrengen. Het een&van uwen vyand te vervolgen en bekrijgen onder fuik een goeden Hooft j het andere, vaneen Koning' van Vrankrijk door fuik een
hulpe te verbinden tot eene eeuwige erkentenifïe
fo
van 't gene hem voor defen te gevalle gedaen is , als
van de tegenwoordige hulpe, ulieden naeuwer verbindende met Vrankrijk dan gylieden oyt hier bevorens gedaen hebt.
Maer het gene 't welk zeer wel te pafte komt, en
't welke grote bequaemheyd of lichtigheyd geven fal
tot defe fake, is de byvoeginge van de ftad Camcrik ,
dewelke mijn Heer van Balagry brengt, gelijk ook
fijn eygen perfoon, ten dienftc van fijn Majefteyt,
met conditie van fijnent wegen van te treden in defe
offenfiveoorlogevan Artoysen Henegouwe, en daer
in goede aenflagen in 't werk te ftellen , fo haeft als hy
daer van het bevel ontfangen fal van fijn Majefteyt,
en dar defelve hem vereere en vergelde met de weerdigheyd van Maerfchalk van Vrankrijk, enhemac-
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met noch
andere
conditien,ngewelke
foen, Kronen
de Koning niet geaccordeert foude hebben , fonder de
begeerte die hy heeft van profijt te trecken uytdefe
ftad in den aenflag van defe oorloge, en 't felve aen
u lieden Staet particulierlijk te doen gevoelen of
fmaken.
Gy weet wel , mijn Heeren, om wat prijs gylieden
t'anderen tijden getracht hebt te kopen defe bequaemheid van denKoning vanSpangien
te befchadigen door
den middel van defe plaetfe , met wat fomme van penningen gylieden hebt willen openen defepoorte, om
door de felve 't onweder op uwen vyand te doenuytkomen : en rechtevoort datfy haerfelven by maniere
van fpreken u lieden aenbied , dat fy u lieden geprefenteert word door de handen van een groot Koning , om
IV. Deel

daer uyt te trecken defe eertijds Zozeer gcfochte bequaemhefult
yd , gylieden die nu veronachtzamen , of
fo lankzaem en traeglijk te werk gaen,dat gylieden ons
in gevaer ftelt van de principale vrucht van dien te
verliefen? voorwaer, mijn Heeren, ik kan my zelven niet inbeelden een fogrore gebreklij kheyt in u lieden voorfichtigheden.
Nadien dan dat U E. E. den Koning als verbonden
hebben tot dit voornemen , door 't goetvinden 'c welke hy gedaen heeft van den raed , die fy hem daer op
gegeven hebben door den Heere Caluart, en dat dit
doende, gyluydenu ftiliwijgende verbonden hebt om
hem by te ftaen in 't volvoeren van dien , fo raedflaegt
ter goeder uure om hem daer in te verfterken , intijds
en roet den eerften dat mogelijk zal wefen, met het
gene dat hy op u lieden verfuekt, met het gene dat de
geftalte van de fake ielfs u lieden afey/cht, met hec
gene dat gylieden met redenen van. Staet nietkor.det weygeren.
Met de neerftigheyd, die gylieden gebruykenzulc
om alles gereet te houden tot defe efteclren , enfijnr
Majefteyt een vaerdige verfekertheyt te geven zult
gylieden veel winnen. In den eerften, zullen niet
meer vernieut worden de propooften van'tbeftand,
't welk voor u lieden niet dan fchadelijk kan wezen :
voorts zult gylieden fijn Majefteyt doen blijken dat
het niet ruykeloofelijk, noch als by maniere van u
fel ven te willen quy ten , geweeft is , dat hem defepropofitie van u lieden wegtn gedaen is, maer als defe zo
rijkelijk overwogen hebbende, datgylieden hem dezen weg wijfende, van in tentie ge weeft zijt daerintc
geleyden en te handhaven met het gene dat in ulieden
macht fal wefen.
Dit zijn , mijn Heeren , de principale pc inren , welke my belaft zijn U E. £. te vertonen en voor te houden, en particuliere deductie van de welke ik niet
twijftele of de komfte van mijn Heere Caluart heeft
u lieden grote klaerheyt gegeven , nadien fijn Majefteyt my ontboden heeft , dat behalveri de particuliere
communicatie, die hy dikwils met hem gehouden
heeft , hy ook gewilt heeft dat hy gekomen zy in alle
de Raden $ die op dit fubject gehouoen zijn geworden, op dat hy middel zoude hebben om ulieden te»
beter te onderrichten, en weg te nemen de iwarigheden , welke de brieven , die niet repliceren konnen >
niet zouden hebben konnen beantwoorden.
Mijn Heeren , gylieden fiet het groot getal vafi
forcen, die den vyand vergadert, gylieden hoort ds
gemeene ftemmen , welke zeggen dat het meefte deel
van dien gefchikt zijn tegen Vrankrijk , tegen 't welke
den Koning van Spangien een geweld aenwenden
wil , 't welk hem mach veroorfaken een gewin van
degeheele fake en van een volkomen
victorie ^ met
devergeldinge van zo vele fchatten diehy airede hefteed heeft. Vaert voort den Koning te betonen , dat
gylieden fijn waerachtige vrienden zijt, die hem niet
verlaren in den nood. De noden van het Koninkrijk
zijn ulieden genoeg bekent door de grote ellenden en
ftormen, die het geleden heeft tot defer uure roe:
noden , die zodanig zijn , dat zy 't zelve in 't eynde
noch zullen doen ruineren, indien 't geheelijk verlaten offlappelijk bygeftaen word van fijne vrienden ;
maer tegen welke noden indien men ftelt de kloekheyten middelen die ons God in handen geftelt heeft,
daer is goede hope , dat met de manlijke refolutie,
welke fijn Majefteyt daer toe brengt , Vrankrijk gefalveert of behouden zal worden, en in debarque van
fijne behoudeniffe overfchipen zal de behoudenifïe
van alle fijngeburen en vrienden, 't welk de meen inge is van fijn Majefteyt, om welke te verkrijgen hy
alti jds fijnen ftaet en zelfs het leven opofferen zal , gelijk hyhier vorens zo dikmaels gedaen heeft.
Eer dat ik fcheyde uyt dit gezelfchap, wil ik niet
vergeten een particulariteyt, die my van fijne Majefteyt belaft is U E. E. voor te houden, dat is de fterkmakinge van Hourdet, een plaetfe gelegen aen de
mond van de Rieviere de Somme. Gylieden weet
wel hoe veel daer aen gelegen is, zijnde defelve defe
fC 1 1
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Het dartigfte Bock.
Landen fo na gelegen \ dat de Oorlog-fchepen , die
ordinairlijk uyt de voorfz. Rieviere komen, dikwils
uwe kooplieden grote fchadegedaen hebben. De Spangiaerts hebben de bequaemheyd van dien fo wel verftaen ,dat'et gevaer is dat zy de felve fullen innemen ,
om u lieder trafijk noch meer te beletten. De begeerte
van fijn Majefteyt foude wel wefen dat gylieden de,
fterkmakinge van dien wilde by der hand nemen , om
de bequaemheden die de zee ulieden daer van geeft.
Sijn Majefteyt zoude daer aen fijn zijde ook toedoen
't gene in fijn macht zoude wefen , 't welk niet veel
ibude konnen wefen , gemerkt de andere grote affairen daer mede hy belaft is. Indien dat een fake ware
die gylieden wildeten meendet te doen , fijn Majefteyt
heeft my belaft met uwe E. E. te handelen van de kollen, die men daer aen foude moeten doen, en ulieden Obligatien daer van te pafleren , en u lieden te
verklaren de perfoon , den welken hy wel begeeren
foude dat her Gouvernement van defe plaetfe bevolen
wierd, hopende daer van eene fo goede keufe te doen
in dit regard, dat hy UE. E. feer aengenaem foude
wefen, en dat gylieden in verfekertheyt foud mogen
leven fo veel als defe plaetfe aengaet.
Gedaen in denHage, defen 8 December, 1593.
Ondertekent
Buzanval.
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SIRE, hoewel dat uwe Majefteyt ons hier bevoren klaerlijk genoeg heeft doen weten en te verftaen gegeven by alle fijne Brieven en Ambafladen,
die van fijnent wegen herwaerts gefonden zijn geweeft, en fo vele bewyfingen federt gevolgt, fijne
feer fonderlinge en oprechte affectie tot defen Staet,
en de bevorderinge van de faken van dien, nader gefondeèrt op de eenigheyd en gelijkheyd van onfe gemene fake tegens een gemeen vyand , en voorts gegeven fulke fekerheyd en belofte van fijne gefonde en
oorbaerlijke refolutie van de oorlog te willen continueren regens de Koning van Spangien, fon der daer
uyt te fcheyden , of vrede met hem te maken in eeniger wijle, God gave wat'er ook foude mogen voorvallen, dat gy daer geen twijffel noch fcrupel meer
in hadde , nochtans hebben wy ten uyterften verbli|d,
verfterkt , en verfekert geweeft , als wy verftaen hebben ,f o uyt het rapport van den Heere Caluart, onfe
Gedeputeerde, t'lïjner wederkomft, van 't gene hy
gefien en verftaen hadde gedurende fijn verblijven in
Vrankrijk, en gepaiïbert en gerefolveert was by uwe
Majefteyt in den Raed (daer hy d'eere gehad hadde
van tegenwoordig te zijn) en aen hem in'tbyzonder
verklaert, als uyt de Propofitie federt by den Heere
van Buzanval uyt uwen bevele gedaen , en met namen
uyt de communicatie, die mijn Heere de Prince Maurits van Naflou ons ten zelven tijde gedaen heeft van
de Brief van uwe Majefteyt, den 1 7 November laeftleden aen hem gefchreven Nademaelwy altoos geacht hebben , dat des Spanjaerts ambitie zo ongebreydelt en onverfadelijk was, dat uwe Majefteyt in 't
minfte niet zoude mogen befoeken of handelen van
vrede of verdrag met hem , ot 't zoude zijn tot zeer
groot nadeel en prejuditie van fijn Perfooa, Kroon
en Staet, alsook van de geheeleChriftenheyt, gelijk
wy tenonlen aenfien voor eene feer gewifle maxime
houden, dat wy met hem niet foudeo konnen accorderen zonder onze ganfchelijke ruine, en dat den
Spangiacrt daer op alleenlijk uyt was , op dat hy des te
beter foude mogen incorporeren en tot fich trecken ,
niet alleen de Staten en poiTeffien van alle naburige
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Majefteyt genomen , van den oorlog te voeren in Artoys en Henegouwen , onfes bedunkens den rechten
middel en weg is, niet alleenlijk om te breken alle de
aenflagen van den vyand,die hy van die zijde opVrankrijk hebben mach, maer ook om fijnen gehelen Staec
herwaerts over te ruincren, en dien van uwe Majefteyt
te verfekeren , fijne vyanden fich door dien aenval verfteken vindende van de verwachtinge , die fy gehad
zullen hebben van eenig fecours en byftand uyt Nederland, door middel van 't welke alleen fy airede etteljke reyfen onderfteunt zijn geworden , gelijk wy op
dat ftuk van uwe Majefteyt by alle Occafien hebben
doen vertonen en te verftaen gegeren by onfe Agent ,
Gedeputeerden en Brieven , en laetftelijk by den Heere Caluart, onfe feer gewichtige redenen en bedenkingen ,uwe Majefteyt zeer ootmoedelijk bedankende, dat'et hem belieft heeft op defelve zulke achtinge te nemen als 't diende, ons verfekerende dat hec
effeft en gevolgen van de voorfz. refolutie wel haeft.
zal volgen, fonderdat in dezelve eenigeveranderinge zal konnen gefchieden, tot welken eynde, Sire, wy
aen onfe zijde ons haeften zullen , fo om de forcen
van de vyand te diverteren door eenig merkelijk beleg, als om ons te refolveren op het fecours by uwe
Majefteyt verfocht, om te vermeerderen de forcen
inTirafle gedeftineert tegens de Landen van Artoys
en Henegouwen, waer van wy uwe Majefteyt bidden fich te willen verfekeren, en den Almachtigen
de zelve fijne Majefteyt voorfpoedigen in alle fijne
voornemens , en die te doen toenemen met de beveftiginge van den Staet van Vrankrijk, tot fijne eere en
gk>rie , met een lang en gelukzalig leven.
Uyt den Hage, den 10 December 1593. Onder
ftond uwe Majefteyts zeer ootmoedige Dienaers, de
Staten Generael der Vereentgde Nederlandfi Prwintien.
Ter Ordonnantie der voorfz. Staten , ondertekent
C. Aertflent. Het opfehrift was aen den Alderchriftclijkften Koning.

omtrent oefen tip «teeg Den ï^eereCatoatt/ öie
nocö niet afgebaerDigt toa^na ©janfttp/ alïjierin »*}
ben Hage eenen Sftaef ban ben H«re ban tfrefhon/ Ejjjj
Daer bp ï)p fcÖJDffc / bat ï)P feDeet Ö*t bertreltban Den San
felben Caluart Dintoflg abfênt toa£ getoeefl ban 't Hof/ aftef»
en Dat Ijp nu eerfl genamen toa£ ban $arij£/ altoaer "Jj
!B(fc&?öftï)p) Den Hrctogc ban JBapne feer beojunt Satoi
gelaten nebbe / ober De toeDerueeringe ban mijn Hccrc
ban ©itrp en De &taD ban Mtaux onDer fïjne Jifêajefïept£ geljoozfaembept / tyefenbe/ Dat Dit erempelbp
anDece gcboïgt fouDetoqjDen/ maecDaecom/ fclj^ijfe
fjp/ i£ ïjp niet te beter geDifponeert tot öet goeDe/ sijnDe
fobetobett met De £>paenfe beloften en met DepDeïe
beloften ban fijn ambitie / Dat'er geenen fcljijn $ Dat
ï)p ficlj onber De reben faï toiïïen bupgen. "SlengaenDe
'tbolh ban $artfé en be gehele 23urgerpe/ Ijeti^ ge^
toi^ / Dat / niet tegenfïaenDe bet geïtrap ban öare ^je^
Difter^/ fpDen^apg begeren: maer Jet 5tjn onnutte
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fecouréupt De cêeoetïanDenboo?^aeffcöen/ enD?ep*
genori^ met Den fcljeep^-armaDe / Diegeljeelgereet^
„ om ober te nomen, ^e ïioning tyeft hlocheïijlt ge?
„ toepgert De beelenginge ban tjet befianD / 't toelit
„Den H^togeban IlSapnemetongeloofïöKcinfïantie
„ berfoebt beeft / en m Der toaerïjepD fn toaté Ijem 00^
„ baerlijner Dan Den pap^ of Den oo?Iog. ^fnbten gu
„ Ijaefï toeberaomt met goeDe anttooojD/ gpfuïtoo?„falie toefen ban groot goeD / en fuïtDegeneberfïer?
„ hen / Die ban naDe Rebben onöecfïeunt te toojDen in
„ ïjaer stoaMjepb / <$c. Igiet meDc / $c. Hpt iBante
Den 18 ©ecember i^?. ©nDertehent De ^cefnon.
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Öjoef ïjeub ban ben f ettogban Jl&aune / oberbetoe*
Dgtonaeban ben %me ban ©itrp en be fïab ban
31fêcau;e/ onber be geïjoojfaemïjept ban ben föoning
ban^anfttijft/ fulïen top be geïegentljept befer fafte
alt) icr Herhalen. 3luborjicu3 ï^afpitaïiu^ / 0eere uan
©itrn / <©oubemeuc ban iBeaujc/ berfïaeiïbe batbe
Koning ban ©Ljanftttjft be CatljQïijfte ISeligie ïjabbe
aengeoeert/ enbatïju in be feïjoot bertöoomfeïierfte
mag ontfangen en aengenomen / ïjceft fju be 25urgei
ren ban Itëeaup boen bergaberen / berftïarenbe booj
benfcïUe/ batïju geenanbere oojfafteïjabbegeijabor>ii
ban ben tanig ban Bjanftrijft te tatjhen / ban alleen
batöp o?ee£be bat be töeïigie in peeijfteï en gebaer toaS
©e fïaenbe onber ben ïtoning / niet tegenfïaenbe op ïjerii
nee ban 43ob£ en naturen toegen be &rone ueebaïïen toaé /
mm* fo ïmige be Honing be tëoomfe Catfjoïrjfte töeïigie te^
etöe '< gen bja£. 3£an nabemaeï be fóoning ïjem nu tot öc
gue <£aiïjohjfte fóeïigie begeben / en met be 0. föoomfe
1 6e*
föerftebcrfoentïjabbe/ en bat ïjp moe feïjoot berfeïber
:eft
aengenomen en ontfangen mag / fo ïjabbe ïju geen re^
,3ööe ben toaerom Ijn Ijem langer upt fijne genooifaamyent/
g m* bcmijï tjo fijnen i|eere toa£ / fóube ïjouben / toa£ bacr
ombaumeeninge ftcïj bateïijft onber fijne geïjoojfaem*
in
ttl
?anft* ïjeut te fïeflen/ 'tVuelft ïju öenïiebentoeïljaöbetoiHen
ft.
berftïarcn/ neb Ijenïieben batfe fijn erempeï toolgen
fouben / en baer mebe reet ïjn ter fïebe uot / ïatenbe
booj bit ttjb fïjn toijf en ftinbeeen baer binnen / om tjem
Öacfïteboïgen.
©ie ban JHèeaur maeuten eene grote ©ergaberinge/
M
en
ïjieïben be ^uuébjonme en ïtinberen be£ #eere ©i^
m
iban tc^ t,'nncn / en fonben meber na Ijen en toerfocljten bat
SS?
ftaö
ïjuruebcrom
ïjaer nomen
foube/ geïijftïjnbebe/
en
n"
met ïjulpe entotconfent
bec <®berigöent
fonben fn eene
arauj: legatie aen ben Itoning/ en met geïnutoenfingeoau
batïjp&em totbeÖoomfeCatïjoïrjfie Religie begeben
Öabbe/ fa begaben fp ïjen onber fijne 4Bajefïept£ge*
|joo?faem^epb / bitfe ooft b?ienbeïp Ijeeft ontfangen.
Jlieeop tjcöuen fp ooft eene berftïaringe ïaten uut^
gaen aen mijn ^eere ben ^?oooofl bec ïioopïieben/
^cïjepenen
en ©?oboofl ber ^taööan ®m$,' ïups
benbeal^boigt.
?er&!a X /t ^ne Heeren , fo lange als wy geacht hebben dat
IVXonfeCatholijke en Roomie Religie inperijkel
ftondvan te vergaen, fo zijnder gene geweeft onder
^eauJ. alle die van de Unie, die haer williger en met meerin mtjn der genegentheyt in al 't gene wat nodig is geweeft,
ew tot defei oorloge getoont hebben als wyluyden: gyJ^pluyden zijt daer van de befte getuygen, die wel in3op» dachtig zijn meugt , dat na het verlies van de flag van
>en/ Senlis, hoewel wy geen Guarnifoen hadden , datalsa éb0' ^oen
^ad ^wak
was » en deMonfieur
de Mayne
ver- ,
re vanon^e
der hand
, houdende
ftad Alencon
belegert
itwc wy niette mindefe vidtorieufe Armeye, dewelke tien
irö|n ^uc^en gefchuts gewonnen hadden , kloekmoedigÖP« lijken tegen ftonden.
En naderhand na den flag van Yvry, als wanneer
het fcheen dat alle de macht van onfer zijde foude hebben ter neder gel eyt geweeft , en onfe fake geheelijken
vervallen, wy niettemin in 't midden van den overgang der andere uwe nabuurlijkefteden, niet alleen
ons vaft hielden : maer ook meer dan vijf maenden
lang de refte van het volk van Monfieur de Mayne,
met alle onfe middelen onderflant deden , hem middel gevende , om den Leger van den Hertog van Parma in een verfekerde plaetfe te verwachten , d' welken
al te kloeken Capiteyn was , dan dat hy foude beftaen
hebben, om uwe ftad te genaken, en den Leger, die
u tot den uyterften toe benaut hield, op te lichten,
ten ware hy een vaft vertrek aen de ftad Meaux , en de
ververfinge en 't gemak van onfe huyfen gehad hadde,
Zulks dat wy met de waerheyd wel mogen zeggen , dat
onze ftad in den jare 1590. ganfqhelijk veroorfaekt
heeft de behoudeniffe van Parijs , en der felver na die
tijd meer dan eenige andere oorfake geweeft is van zo
lange te mogen beftaen midden onder fo vele Blokhuyfen , ja felfs groot ongerief van eetwaren geleden ,
•m uwen nood te verlichten .

I

Alle welke perijkeleni verlies en verderf wv mêc
büjdfchap en vreugde gedragen hebben, fehéwSS

wy gefien hebben dat'er queftie was van een Koning,
die contrarie Religi
e als wy hielden , te gehoorza^
men.

Maer na dat'et God belieft heeft fijnen H. Geeft te
doen dalen op defen Prince , kleyn Sone van S. Louis
(wians vierige gebeden wy dit grote werk toefch rijven) zo zouden wy achten dat onfe
en alzo.
onrechtveerdig zouden wezen , als de Wapen
Zelve ons van
te voren dochten heylig en recht te zijn , want wy niec
konnen voor goet houden eenige vonden der Spangiaerdcn , dewelke men by der hand neemt om wy
feggen niet te berifpen, maer te lafteren dit groot
wonder werk en onuytfprekelijke genade, die God belieft heeft ons te bewijfen,niec alleenlijk aen ons Vrankrij'k,maeraen de ganfcheChriftenheyd,alfodaerniemanc en is die verftand hebbende, niet klaerlijk fiet,dac
dit het enige middel was om vandefe uiterfte elende,
die anderfins tonder twijfel langer foude geduert hebbenban wy of onfe kinderen foude gedaen hebbenden
eynde te maken , waer by wy moeten voegen de algemeene opmerkinge , belangende het welvaren der
Chriftenheyd, dewelke gefchapen is grote verdruckinge te lijden door de machtige heyrkrachten ter
zee en te lande, welke den Turkistoeruftende, de
welke gants onmogelijk waren tegen te ftaen, fonder
een goede eenftemmigheyd van allen denVorftender
Chriftenheyd, onder de welke nadien onfe Koning
de eerfte plaetfe is houdende, nietalieen uyt fake van
fijne Kronen , maer ook overmids fijne uytnementheyd in den krijgshandel, fijne neerftigheyt en wonderlijke refolutie in 't nijpen der grote perij kelen , fo
mogen wy wel feggen dat aen de gerechtigeen willig
erkenteniffe aller fijner Onderzaten (dewelke van heme
niets meerders kunnen vereyfïchen) huydensdaegs
den welftand der Chriftenheyd is hangende. Dewijl
dat'er maerdefe eenige Prince is, diedeauthoriteyt,
het aenfien , bequame ouderdom en gefchiktheyr heeft
om te gebieden over een heyrkracht , die fterk genoeg
zy om den Mahometh in een ftaende flag te verwinnen.
Als nu het béftand befloten was, even op den tijd
der bekeringe fijns Majefteyts , hadden wy gemeenc
datvermids alle defe aenmerkingen , die alfonootfakelijk als waerachtig zijn , de eerfte drie maenden
niet iouden hebben verlopen fonder den vrede te fiert
uytroepen, maer wy hebben hiertegen gefien en bekent ,dat men hem met defe ftilftant of opfehortingö
heeft willen behelpen , alleenlijken om den adem te
verhalen en verbintenifTe of vereenigen , niet van Catholijken , die te voren op de Religie gegront waren J (FoI-72)
maerheymelijke rotteryen te maken tqt voordeel der
vreemdelingen tegen defe grote Monarchie, de welke
fy by heymelijke delinge onder malkanderen geparc
en gedeelt hebben , en alsnu door ons willen doen volbrengen , veranderende defe France Krone , die in
heerlijkheyd en vryheyd is lichtende , in vele kleyne
Tetrarchien, dat is te feggen , vier Vorftendom men,
die ons tot ellendige flaven der ouder vyanden defe»
Koninkrijks fouden maken , en die anders geen wie
in haer raetflagen hebben , dan 't geweldige gebruyk
des Francen Rijks, 't welke die gene, die onder haef
minft bedwongen zijn , niet langer verfwijgen , maer
fpreken daer van opentlijk , pogende ons met hare bewe gredenedie
n , fy voor een fekere fomme dou bloenen verkocht hebben , wijs te maken , dac'et beter is
onderdanig te zijn der onbillikfter en wreetfter Natie,
die onder den Hemel is , dan onfen wettigen Koning,
tot wiens perfecte gaven God , onfe gebeden verhorende, en op ons fijne ooge der barmhartigheyt werpende, noch bygevoegt heeft de Religie fijner voorouderen ,om van hem te maken , fo als wy geloven ,
den grootften , den machtigften en den Doorluchtigften Prince, die oyt den Francen Scepter gedragen
heeft, en die fonder twijffel eenmael fijne Vidtorietekenen in 't diepfte des Ooften lal oprechten.

Mijne Heeren , wy fpreken van die vermetentheyt
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endertelheyt der Spangiaerden niet door inbeeldinge
niet meer dan gyluyden, wy hebbenfe op onfe haertfteden gehad, gy hebtfe daer noch, gyluyden kent
hoedan ige Meefters dat men u geven wil , en van wat
nature die zijn, en des niettemin , 't gene dat gy liet
met 't gene datfe wefen fouden ,
is niet tedevergelijken
indien
vreeie der macht des Konings haer niet in
twijffel hielde, en tot noch toe niet verhinderde te
beftaen om met u te handelen , op de maniere van
, van Milanen , van Portugael en van de NeNapels
derlanden.
Maeralfogeen lichaem fo fterkis, dat niet eyndelijken ver valledoor langheyt der Gekten, die men voor
al moet acht nemen dat niet inwortele, van gelijken
is 'er niet lo periculeus in eenigen ftaet , dan den
vreemdeling, die onder 't dekfel vanontfetofbyttand
daer in gekomen is, voet te laten nemen, gemerkt
fulks de gewoonlijkfte maniere is van eenige Koningrijken te overheeren , gelijk alle de Hiftorien bewijien.
Indien oyt eenig volk oorfake gehad heeft om van
een burgerlijke oorloge een eynde te maken, fo hebben wy die nu ter tijd , gemerkt de eenige oorfake van
de onle hedensdaegs geheelijken ophoud, dat ook 't geloof, 'twoord en openbare belijdingeonfes Konings
fo aendachtelijk continuerende onsgenerley ooriake
van misvertrouwen laten, willende fijne Majefleyt
geen Kafteelen bouwen , dan in onfe herten , en hem
te vreden houdende voor alle Guarnifoenen met de

de Francoyfen t'allen
en affectie,
getrouwigh
gedragendie hebben , principalijk
hareneydKoning
tijden
dien van defen gedachte, dat over ons fo geluckelijk
heerfcht, nu meer als fes hondert jaren geleden, het
welke in kloekmoedigheyd, geluckige voorfpoet en
goedigheyt alle andere gedachten der aerden te boven
gaet: het welke wy voor een fonderlinge genade Godes repen V rankrijk moeten houden , en niet ons befte
te vergeefs doen om die te willen verdelgen , en in
hare plaetfen vreemdelingen in te voeren , de welke
haer geluk willen bouwen op den val defer grote Monarchie, welke den naem des vredes altijd lullen haten, als zijndegants contrarie haren voornemen, het
welke niet kan volbracht worden in 't midden der beroerten ,en na dat fy door een feer lange oorloge fouden als andere doorgraven en gefwakt hebben , t gene
fy op eenen ftoot niet konnen verkrijgen. En niet te
min om den geeft des volks , het welk door fo vele en
fo langdurige ellendigheden byna tot wanhope gebrachc is, re wederhouden, fo geeft men hen altijd
eenige hope van ruft , ten eynde dat de beft toegedane
allenskens fonder morren uyt de fteden vertrocken
zijnde , en de andere alle 't hare , ja tot de wapenen toe,
om haer kinderen te voeden, verkocht hebbende,
e mocht gebracht
ganfchelijk
eynde
in 'thet
gyluyden
jok van
en oneerlijke
fchandelijke
worden onder
dit Sarrafijnfe gedachte, welker Koningvan uwe Stad
op geen ander maniere fpreekt , als hy doet van Ma<dril, dit noemende in fijne brieven ; fijne Stad van
Pariis, de welke hem verkocht is geweeft , niet door
luydcn met eeten , die altijd de dood liever kielen dan
de dienftbaerheyt: maer door 16 Verraders en vermaerde Straecfchenders, die het Hooft van uwe hooge
Juftitie ophetSpaens hebben opgehangen, opdatiy
alzo een vreéfe en veifchricken in de herten der anderen fouden planten.
So veel onsaengaet, mijn Heeren , lullen wy God
eeuwelijk danken, dat'et hem belieft heeft onfen Koningtot fijne kerke, en ons tot onderdanigheyt fijner
Allerchriftelijkfte Majefteyt te bekeeren , ons in eenen
oogenbiik bevrijdende van de grote en billijke vreefe,
die wy hadden van onfe vryheyd te verliefen. Het welke oorfake geven fal dat wy onie kinderen met beter
couragie lullen opbrengen , wetende dat fy Francoyfen
leven en fterven , en ecnmael in de tegen woordigheyt
hares Konings de vyanden der Kroon bevechten lullen. Wy beklagen alleenlijk u lieden , en befchrijven
uwen ellendigen ftaet, om dat dewijle gy'tgene wat
goed is alfo klaerlijk tiet als wy , en dat gy niet twijfrcl-

de, dat defe goede en heylige Perfonagien uweProchianen , die uyt uwe Stad vertrocken zijn, alles verlatende om haren Koning terftont na fijne bekeringe
te gaen erkennen , niets gedaen hebben , dan door
kracht van hare confcientie en uytgedrukt bevel Gods,
dewelke niecaenneemt voor fijne kinderen diegene,
die tegen haren Catholijken Alderchriftelijkften Koning en wettelijken SucceiTeur, degrootfteen machtigde Koning der aerden oorlog voeren , gy nochtans
door faute van couragie niet derft te gelijk u in vryheyd en in uwe behoorlijke plicht fetten, omdatgy
u altijd inbeeld , dat eene van de feftien Beulen u aen
een galge knopen zal.
Maer wilt gy alleenlijken met een goed beduyten
opfet ipreken , niemand van de haren lal te voorfchijn
komen , niet meer dan hare fuppooften in onfe Stad
gedaen hebben. Sy Zijn ftout om ongewapende menichen de keeleaf te fteken , en daer na de huyfen der
afwefende, der Weduwen en der Weefen te plunderen, maer den genen die vechten wil, en fouden fy
niet derven onder de oogen fien. Noy t verkocht een
couragieus man fijne vryheyd, wie dat hem oyt tot
den Spangiaerden begeven heefc, heelt daer mede genoeg tekennen gegeven dat hy geen hert heeft : wildy
het noch klaerder fien , fo roept met ons Vive Ie Roy ,
en gy zult van ftonden aen verloft zijn van alle fiavernye: dit quaedgefpuys van Moren fullen in haereygen bloed geverwt worden , en door1 u exempel fuldy
Vrankrijk in rufte en in fijn oude heerlijkheyt ftellen,
en. meer ontfien dan het oyt was, gy zult in eenen
ogenblik tijds de hoogfte ellende, verdruckinge en
nood daer gy toe gekomen zijt , veranderen in de rijkdom ,overvloedigheyd en voorfpoet , die in uwe ftad
plegen te zijn , ten tijde als de felve van haren Koning
bemint en gelief kooft was. Alles wat daer koftelijk
en uy tnemende is zal men daer brengen , niet alleenlijken uy talie kanten defesKoninkrijks, maerookuyt
vreemde Landen. Dit groot Parlement , defe Rekenkamer, defe Univerfiteyt en Hooge Scholen, defe
overgrote Koophandel , en dit Koninglijke Hof, welke alle uwe Stad dag voor dag met alderley goederen
vervulden > en haer deden het hooft opfteken , boven
alle de fchoonfte fteden die op den Aerdbodemzijn,
fullen u wederom gegeven worden ter felver ftonden ,
als gy uwen Koning erkennen fult, en in de plaetfe
dat gy nu riiet anders denkt dan om den honger , dieu
allenskens verteert, voor te komen, want gy niet leeft
maër gaet eüendig (Juijhende en ftervende dag voor
dag, fo iültgy terftont uwe particuliere en publijke
middelen wonderlijk fien toenemen. Maer even verre
gy Contrarie van defen u felvengeheelijk onweerdig
makende de grote genade, die God u gedaen heeft in
de bekeeringe fijner Majefteyt , den middel verfmaed
die hy u geeft , om uyt defen afgrond der ellenden daer
in gy nu ter tijd gefonken zijt , te ontkomen , fo houd
dat voor feker, dat de heyrkrachten des Konings ge*
affifteert met alle 't gene wat'er heerlijks, doorluchtigft en moedigft in Vrankrijk is , en met alle getrouwe Bondgenoten defer Kroon , en vyanden der Spangiaerden ,ook geholpen van fo veel Steden , ja ook
vatt de gene die onfen overgang fullen volgen , u in
korten dagen hondert mael ellendiger fullen maken ,
als gy waerd in Augufto Anno 1 790. en als gy dan niet
fult hebben noch denPrince van Parmadiedood is,
noch de Stad Meaux fijn vertrek, noch den Adel die
u byftand deden , de welke zal navolgen het exempel
vanden ruftigen Vitry, wiens naem eeuwelijk in goude letteren voor den nakomelingen uytgehouden blijven , en hy fo lange hy zal leven , van alle goede Francoyfen bemint en-geeert, en in allen faken van fijne
Majefteyt begenadigt fal wefen , de welke in eeuwiger
gedachtenifle fal houden degene die hem fo wel fullen geholpen hebben om Vrankrijk fijn vryheyd,grootheyd , en heerlijkheyd weder te geven , het welke fo na
fijnen val enganfchelijke verftroyinge gefien wierde.
Alsdan fegge ik lult gy gedrongen zijn nootshalven
metfehandetedoen, 'cgene gy nu fo lichtelijk foud
konnen te wege brengen, met fo groten roem en onfterffc-
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fterfFelf jke eere ; als na meiijk van de eerfte geweeft te
hebben, die geholpen hebben om Vrankrijkuytden
grave te trecken , en te doen triumpheren over alle
fijn vyanden. Hier fiet gy het gene dat wy u hadden
voor te dragen , om u te doen verftaen de billijke redenen, die ons alle eenmoediglijken beweegt hebben ,
om dca Koning, dien God, de nature en de wetten.
desRijks ons gegeven hebben , te erkennen , tot wiens.
dienft wy altijd vryelijk onfe goederen , ons bloed , en
ons Ie ven Tullen te koft leggen, u verklarende , even
verre gy volgende de proteftatie, die gy altijd gedaen
hebt, ookin'tdifcoursofverhael van het beleg uwer
Stad , gedrukt zijnde in 't uytgaende jaer 1 590. gy fijne Majefteyt, nu ter tijd Cacholijk zijnde, wilt erkennen dat wy u goede naburen en hertgrondelijbe
vrienden fullen blijven, gelijk als wy altijd geweeft
hebben.
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3> ïjabbe / en ban ïjen tot be £pan jaetben getoefen toa* te nemen /<|c. #pbermaentban23aïignp/ <©ouber^
neur ban Camcrift / bat bic in ïange tijb niet een ftcoon
3, re / fo ïjeeft ïjp in 't ïefïe becnomen / bat tiet geïb ben ban
be Honing ban ^pangicn ontfangen ïjabbe/ febect
„fêectog ban Jfêapne bp ben £>panjaecben geïebert
be
boob
ban ben Hertog ban $atma/ ïjebbenbe ï)em
,,toag/ om ïjem te leberen : maer ïjp ïjab 't genomen
altoos
bïagen
bcgeljonDen/ banïjem ecu jaec ban fijn
,>engeemplopeertbact'tjjemgocbbacïjte/ na bat be
„J&efïbent 23?ifoniu£ en be tëaet£ï)eeclllrc
ïjeciu£en penfwen obec ïjoop te betalen/ 'ttoeïnbfet-cn-ttoiutig
33 £arbibiu£ tot ^arijg / beur oer feftien mannen boo£ bupfent
^ifloïetten toacen : maec cpnbeïijft toa^ ï)P
?>Öepb / groufameïnftec toijfe met be ftoojbe toacen getoaer getoojben / bat mai meer jfocljt ï)tm ii}?t te
lOtngebjacïjt/ fo ïjabbe beifectog ban Jfêapne/ aljS feïjoppen/ of bepïaetgafïjanbig te maften/ banïjem
te Uetnlcn

'
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Ifêaeud fijn ©^outoe aert ben taing gefonden ïjeb^
*7° een
bende/ aïtoo£ ben goebenknecbtmaekteombpgefïaen

te toerden ïn gebal Dan noob/ (fc. ©erbarit boo jté ban
Datbe^cecebanlLaltëotteupt^ufTeï na G?ebeïin*
gen öabbe gefrfneben/ bat men aïbaecaïïe faken upt*
(lellen foube tot be komfïe ban ïfertog Grnefïug ban
«Öofïennjk / bie ben iz ^December upt -Jöjacg foube
beettekken / batfe baer grote boopc babben op ben feï>
ben hertog / bat bP Öaer ben pepg béngen foube /
obermit^ bP boïkomcn laf! babbe ban ben honing ban
&pangtcn / om al te accojbeten bat men epftcben fe
be/ mit£ bat be Honing erkent toerbe : befluptenbe
ff pt / bat na ïjp kan berfïaen / men mijn peeren be
Staten nodj aï aen be fo^m foube nomen / nooenbe bat
ftuk/ $c.

bfaIn' %n Dc'e ^aeno ban 3&ttem&er té tot tHemi)em een
oSbcc» ICanb-bagb gebouben / bie ben 1 1 begonnen beeft /
lanDse* daer gebanbeït toeede ban be confenten op be i^opofi
•'0l©cn
'emfcc
U9j.cn
fat
sSu
toert>.

t,en üan fö'n ^pccïïentie en 0aDen ban Staten / nopen;
bede
contributie/
ben oorloge
boo? bft
jaer 159+. tot
in teonderboudinge
béngen/ ban ban
gelijken
om te
befïüptenbetaccoojt/ nopende de reductie ban^tad
tnSande ban 25oinnwï en 2$ommeïet-I®eerr totbet
ipurflendom «©eïDec / aïfo die ban 25ommeï ben badben ged jagen aïd gcaffocieecbe ban die ban Rolland/
toeïkaccoo?t deur tutfcbenfp?eken ban fekere Gecom*
mitteetde ban fijn<Ê*ieceïï.gemobcreert/ namentïijk /
be peeren ban ^on^feït en f&cfftlg / na berfebf poen
communicatie bp be ïandfcbap goed gebonden i£ / ig
ooft aïbaer geaccóibcect fekere qucflie outflaen tufleben
be ffad ban ©ebentet en die ban Gelderland / gefpjo
ten 5gnde defelbe gueftie ter oojfake ban dat dieoan
*Debenter getoepgert Ijabben / de rupteren ban den
föitmeefïer 3£u BopjS / komende upt Bjiefland met
patente ban fijn «grceïlentie in te nemen / toaer deur
Defelbe rupteren getrokken toaren op de Bclutoc / meenenbealbaee te teeren op benfêupgman/ baböc 3Jq;
fjanban23ïop£/ ffiiebtee tot <ïlpb?oek 7 defelbe cup?
teren in fijn beboïen ampt gebiïlettecct op den 4?upg*
lupdengebjuphenbe en fittende op de Eendenen goederen /toekomende de boderen en ingefetenen ban
3&ebentet/ toaer ober be bojgeren grote Macbten aen
de Jlfèagifïcaten ban ^ebentee gebaen bebben / ban
fekcren tijb baer na toag be boo^fr. tëiebtet gekomen
binnen <^ebentec/ om fijne epge faken en gefcb?iften
«pt te reebten/ be Jfêagifïraten ban ©ebentec bier
banbettoittigtstjnde/ Rebben den boo^^iobanban
2Blop£ doen appjebenderen en in gebankenifle merpen/
't toeïfc gekomeii 3ijnde tot kenniffe ban den Hand?
ffïjap ban Gelderland / bebben defelbe aen die ban
^ebentcr gefebjeben / datfe den feïben töecötec taebec*
om op fijne type boeten fïeïïen / en upt de gebankeniffe
ontflaen fouben/ op dat aHe bozere mfcbabehjke in*
conbenieutieberboed moebten too?ben / docb alfo die
t?an ©ebenter de boo?f5. gebangen föecbtec niet be*
geerden te ontflaen / maer ben aïbaer te testte fid
ïcn / i$ epnbeïik / bp de ïandfcbap gerefoïbecrt / dat de
ïfeec/ töaeb£beet Geerlof ban der Capeïïentot^e*
bentcr gcfonden foude toerden/ met mflructie om be
boojf*. ban ^ebenter te inbuceren / bat fp ben boo$.
ban SÈMopg ontflaen fouben / ten minfien onber cautie
dejudicio iifti & judicatum folvi : bat i$ / Onber bojg*
toebt ban m reebte te berfebijnen / en bet oojbeel of
fententie te bolboen/ booj ben geappjebenbeerben com*
petenten öeebtee/ bief^ fepben fijn<£rceUentietetoe*
fenal^ ^tabljoubcc/ blijbenbe be kofïcn gereferbeert
ten uptepnbe ban be fake/ en inbien bie ban ^ebenter
üaer toe niet toilben berfiaen / bat afëian be Hacttéftca
foube mogen te rugge toeren/ enbefakeopbaerber?
loop laten aenfiaen : be boojfs. ftattgbccz toeberom
gekomen sijnbe/ öffftberklaert bat ben geapp^ebenöeerben toa^ ontflagen / onder cautie ban binnen fe1i&
ren tijd ban dagen toederom in te komen en te ceebt te
fïaen / fo berre daer-en-tu|Tcbf n de fake niet met bjunt*
febap nedergeïept en bcrgeleken too?de / en dat die ban
5^ebentcr baer gepjefenteert badden tot goedeUjke ban*
öeïiuge tebetfïaen/ en die doo? Gedeputeerden te doen
afïjandelen op fuïken dagl) en pïaetfe aï^fp fouben

obereen komen/ enfobèeïberangtbe pïaetfe/ bebben
keure gegeben ban Appeldoorn / 3toenen of Eutpben /
en bebben die ban de SLandfcïjap ban Geïberïanb geno*
mineert^utpben/ en bat bequartieren ban Eutpben
en Aembem btfe nominatie ban be Gedeputeerde doen
fouden / en bp aïdien bet niet met bjuntfcbap gefebiede/
fo toerden ^>tadboudec/ €anceïaer en öaden geau?
tbo?ifcert/ om die fake aen te beerben/ enbe^Eanb^
reebt met autbontept te betoaren en berbedigen. Gben*
toeï frijnt bat de fake boo? die tijd niet beeft konnen
becd?agen toerden / dan i$ in furebeantie geöouden tot canöp
nader adbné.
5^e peeren Staten ban den 3lande ban&ptretf)t
bebben den 19 december na baer fitjle/ eenpaccaet
uptgegcbenjegen^deepceffibe grote licentie ban de ge* £««#
nendieomfeerkïepne en fomtrjb^fonbertoettigefake "«•«■.
een pjoce^ of different moberen/ tot grote trabaüe 5S?CÏS
ban be goede eenboubige ^nberfaten / ber ^>tab/ ^tc* um%
den en platte Standen ban iïntreebt / en fomtijd^ meer bf n ««
uptmoedtoilligbept/ en om jare toederpartpe lopende Jjjjfi
tebouöen/ al^ombacrpjetenfe gerecljtigljepdtecon* K
ferberen/ ficïïendedaer op fekere boeten/ die bp de Gpf* <"w
fcbei^ moeten uptgeïept en berfeboteu toerden/ enfofp
triumpberen/ fomoet ï>m toerden gerefïitueert bpbe S!"S**
dm
gecondemneecde die mede in defelbe boeten foude toer* a^aiu
8enden gecondemneert.
Sn Augufii defe£ jaer^ i^ op den naem ban ^enrfft
'Mntbonifs. ffliffel/ en Compagnie (die fo aï^doege* i®fl^
fm
dateenige pincen ban 3)taïien toaren / die |'"I*
ben toerde
gereet /geld
albier abonturen toiïden/ en andere mfj
meer/ daerdefen i|enrik^!ntbonif5.J©ifreïpjinripaeï ®<fW
^ctomtbebber af toa^) Öeguefïe aen de peeren ^ta* %$*
tenGeneraeï gepjefenteert / bp detorike grote faken S
ban importantie berfoebt/ fo ook bp monde gededu= *°°m
ceect toerden / dat nopt in politie tot dienflban aïïe Jc,ft/B*
menfeïjen fo rijk aï^ arm toaren gepjactifeect / tot upt* tlmm
roepingederfebandeïijke berbïoektetooekcrije/ en w tecfocjt
d^bandefeb
e ^aillifTementen/ toeïkdefe toecll«
Eanden nietiecojdinar
alleen/ maer
ook aïïe andere Natiën tou* SKm»
ceecde/ obecmit^ dat men nu metgrooterbjeefeljan* toitm
delen moet/ guaïijk toetende toaer of aentoienfiebte »wtW
aödjefTeren/ doojde enojmebankerouterp/ daec me* ££,
dedegebeeïetoeceld bpna toa^gein^cteert/ en boog* ,"[, ,
nodeïijk diende daec in gcremedieert/ om debjomen f 7fl
bandeï/
ïobe/
oberaïfeerg
de/
toederom cccdö'tenge
te tefïaureren
. 5^e
Öequefïe/eftoaktsijn
die ten dien
epnde obergegeben toert / toa£ ïupdende aïdu^.
sAen de Generale Staten der Geünieerde Provintien,

reverentie Henrik Anmet behoorlijke
VErtoont
thonifz. Wiffel
en fijne Compagnien,
hoe dat iy uemoa,
bevinden gelijk meeft alle de wereld kennelijk is , dat fkantfe
den koophandel , credit en gelove boven maten ge- 6p We»
fwakt, en noch dagelijks hoe langer hoe meer tot na- xi^^
deel van alle landen verachtert werd deurdemeenig- ©"fitf
vuldigebanqueroeten, diefonder ontfach van infor- eu fijne
me punitie en executie der Piaccaten fijner Keyfer- ^ora'
lijke
Majefteyt hoogloflijker memorie occureren , a?o5r
waerdeur , alsook deur den ongoddelijken woeker, ütettn
die niet alleen onder de Tafelhouders van Leeninge , Staten
maer by veel andere Perfonen , tegen de Godlij ke en faSqu
Politij ke Wetten gepraétifeert, den vromen bedor- p?efen»
ven , en alle eerbaerheyt onder den Chriftenen ver- *««,
getenwerd> d'welkealfo niet behoort, en om vorder
inconvenienten te fchouwen hoognodig is geremidieert : derhalven de voorfz. Reroonftranten met den
anderen hebben geconcipieert over al in de principaelfte Koopfteden fekere Comptoiren op te rechten ,
tenderende tot vijf navolgende arïairen,
1. Camby. Waer door eenenyepelijkfal weien geaccommodeert bequamelijk geld op wiffel te trecken >
en remitteren na cours van dien , ook voor fuiken prijs
alsmen daer mede kan accorderen .
%. Banko. Als in Spangien , Italien en andere Landen zeer avantagieus, daer elk fijn geld tot redelijk
profijt mach depofiteren, en t'fijnder beliefte wederom halen , zonder dat'er eenig perijkel of verlies te be-

duch-
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duchten ftaet, gemerkt de fekerheyt, goede ordre en
vaftigheyd , die hierin fal worden geobferveert , gelijk
tot fijnder tijd klaerlijk vertoont fal worden , welende
fuiks dat al begeerden de felveNegotiantenniemant
te neceffiteren , nochtans veel meer fullen worden
aengefocht als eenige particuliere, die men tot verfcheyden reylen heeft fien falgeren.
3. MonsPietatis. Is een werk der bermhertigheyt
ter eeren defer Landen, daer de fchamele Gemeente
op panden van kleeren , meublen en diergelijken in
partyen beneden de vijftien guldens tegens acht per
cento 'sjaers,en de gulden ëen duyt of negenmanneken
te maend van t8 dagen met geld gerieft fullen werden,
d'welk bynavoor niet is, tegens de onkoften gereken t
om den armen te dienen, daer voor defelveNegotianten alleenlijk eenig kleyn gratuiteyt van de landen
begeeren.
4. Menfa Argentaria. Sullen wefen alsLeenplaetfen
ofGeldbanken, op de oude Romeynle manier , daer
eenen yeder op alle goederen in grote of kleyne partije van JCoopmanfchappen geld mogen lichten , mids
betalende voor drie lopende maenden tweeen een half
of tien tenhondert m'tjaer, d'welk in der waerheyt
bevonden fal werden fo commodieus , redelijk en
en dienftelijk voor de gene , die geld begeeren , dat menigmael
veert. s eer en welvaert daer door fal werden gefal-

£3£2& WW"»/
baee toe oolem
KXacmccen
vomnomtoto™*
ftomcnTen tocSeS
befclbe rjupfïnge aïmetter
looon getogen/ «2222
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SÏÏ25 ïfWp Ö»Pfïnse genaeff / maer toant hu haer

ftm op be fclacfttm m biöDm ban fijn BinJhmnhë
arib gencraftjfe / öen fp^chmbe
Sfibbocaet entian
KSffl^6
bc Staten
^olïanb ban ^oï'
Itimm anbere in 'tparticuïtec mjiitiambT en tier
fiftte

Jitoöfe baeb genoegfaem gernineert / toant fijne K
ge ^ nceft fich feïtse bctïatcn getionben het moier*
?«
totocï gocb getionben aï&ie? bnK

Sf Sef*S%^ »«fif ^fflê
moge

nd
^cS"tcPatrc foubc
5. Alfandigs of Duana. Sal een gemeen Pakhuys, m/^SSTSS
%
scp?acti
*".
fcert
^i7jn
wL
°e^°o
^^
pmanf
Jt
Pcöap te mogen boen florerenom/
Stapel of zeker Thoon-plaetfe wefen , op de manier I
van Portugael, of als fommige vendu-plaerfen van
andere Landen, doch fonder bedwang, daer eenen
yegelijken en inzonderheyt alle vreemde Koopluyden
Het voorfz,. ProjeÜ was luidende ds volgt.
hen goederen mogen addrefTeren 3 geld lichten , tot allen tijden wederom loflen, en na haer believen ver- IN den eerften zullen
de Comptoir-meefters over
kopen ook
,
voor veel penculen en bankroeten bevrijd
al daer fy hun Comptoir houden, aen de Maeiftra- 9to\tet
Zijn, waerdoor, boven dat'et de proprietarifen groot ten van dier plaetfen doen goed en fuffifantconren- JföS
voordcel is , deze Landen fonderlinge zullen flo- tement.
rnfec bc»
reren.
2 Dat'ertotgeriefenfoulagementvande/chamele Vn
gemee
nte altijd geld gereet zal zijn op Panden van fommiae
Maer want 't zelve niet mach werden in 't werk geftelt , immers
ten refpette van het twee , drie en vierde Meeren, Juweelenen anders, in party
en vandebe- *»<«•
poinct , hier boven verhaelt , om dat by Placcaet on- neden de vijftig guldens bedragende tegen
s acht ten gS
geoorloft is allePerfonen , geen Koopluyden zijnde, hondert'
sjaers.
&
RlXn
geld tegens intereft om t'allen tijden wederom telof3. Behoudehjk dat tot profljte vandeComptoiren »flH
fen, en reciprokelijk verboden werd fulks op panden komen zal de lopende maend , waer in' t goed, 'tZy
ggJL?
te doen fonder Octroy van U M. Ed. behalven dat de in t begin of uytgaen geloft werd, en te rekenen
vie
cenigö?.
Contractanten ongeraden waer hun fubftantieen wel- weken van 28 dagen
voor yder maend.
JUcöer»
vaert tehafarderen londer al voren eenig befprek , con4. Op alle koopmanfehappen en goederen van gro- [,a0nJfn
ditie en voorwaerde, dienende tot haer bewaringe,
tC 5. Mits
i?nc Partyen tegetiS tien ren hondert 's jaers.
dat ook totprufijt van deComproiren ko- uc£u&
te hebben. So is 't dat ly verfoeken yeraant te werden
men fal het lopende vierendeel jaers van drie maengecommitteert, die 't zelve met den vooifz. Wiflel
of den fijnen nader mocht communiceren, teneynde
zulks na volkomen examinatie aen de Heeren van de word. den, 'czy of het goed in 't begin of uytgaen geloft
Provintien en Steden , daer men fulks ook mede moer
6. Maer alle Perceelen diein'tjaerftaen, zullen
tracteren , geaddrefleert en U M. Ed. gedient moch- voor twaelf maenden dertien betalen, mitsgaders de
te werden van haer advijs , om 't zelve gefien hebben- lopende maend daer in , 'tzy dat de goederen geloft of
de daer op iulke refolutie te nemen , als ten meeften verkocht werden.
oorbaer en welftand van den Landen behoren zal
Enopdat'ergeengefchilvalle, hoe veel men op
alle7. Waren
na advenant hun waerde leenen zal, en
d'welk doende, &c.
ook dat die van de Comptoiren niet verhelen door de
25eïjaïben be bootfs. fócmonfïrantieofiSeguefterjeü* zelve te hoog te chargeren, fo fullen degoedefen een
Den be boomoembe f enb?ifc KSmöomf?. mifW en bc derde part beter moeren zijn.
ftne nocö acn bc Staten <tëeneraetobecgegebenfeHer
8. Of tenminften zo veel waerdig (indien die quaSgofcct of Sommier/ uegjrjp ban fommige poincten dien
men t'overf
betalen.taen) datie hun Capitael en 't verloop van
marticuïen/ begerenbe
bat baer op mebe acljtgeno;
mm foubc too? ben. <©efe fane ld beli&e ratie gelept 3ijn*
öe/ Ijebuen öe peeren Staten (iBeneraeï in j&ooemtyi
> 59 3. afgebacn up Jïentiop acn be $?otiincien / epnbe*
ïijh na bat baer op tieeïe befoingie getiaUen i$f \$ baer
ten ïcfren nietg tian gekomen / niet jegenfïaenbe bat
oeboo^. Wifftl meenbe be fa&eaï genoeg nacr fijnen
toiflegcbjacïjtte öebuen / en tjabbc &p aï gehoerjt in
ben i^age / in 't ,fèoo#-epnbe/ bat feee feftone en hoftf *
ïpe ïjupg en gcbaii/ 't toe!Kbe£eereI@iHem<8out/
in fijn ïeben <©mfangee «Senecaef tian ^oïlanb / in ben
jarein?. ac&out ïjabbc/ 't trjeÏR aïïeanbere peeren
fmpfen in toeelfjept en fc&oontjept ban hameren / $aïe /
fafettcn/ heibel en öeeeïijhtjept / bie in ben fêage
fïaen/ te bobm gaet / 't Wh ïjp ooft meenbe noch.

9. Mitsgaders alle onkoften die in 't verkopen der
felver van node zuilen zijn , mogen opbreng
en.
10. En of 't gebeurde dat ten tijde van de beleeninge, eenig verfchil van dien mochte vallen, zullen die
vandeComptoiren hun reguleren na arbitraige van
de genen die neffens hen van Stads wegen alsbeforgers
en opfienders fullen wefen geordineert.
11. De welk indienfe hun daer in befwaert zijn
vindende, tot hun zullen mogen nemen alzulkeperfonen, 'tzyFadeurs, Makelaers, Juweliers, Handwerkers, Uytdraegfters, of andere (diehunop'tgunc
daer van queftie gemovcert mochte werden ) verftaen.
ii. En of 't daer-en-boven noch eenig verlies op
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fulke goederen mochte vallen, fulks datfe in 't ver- 1neofhogeprijieri; in wat maniere 't zelve Zöüdemo
gefchieden
kopen minder quamen te gelden dan 't Capitael en I gen31.
En dunkt (onder correctie) dat alle de gene die
dlnterefle bedroeg, 't zelve zal niet redonderen tot contrarie van dien attenteerden of bevonden werden
lafte vandeComptoiren, maerfullen fodanige fchaden gerecompenfeert werden van andere goederen die gedaen te hebben , fullen verbeuren de geheele fomme
verftaen en geabandonueert fullen zijn , of anderfins van hunne uytgedane penningen.
totdifcretie van , Sec.
32. t'Appliceren een derden deel tot profijt van den
fule
Rekening
Armen , 't tweede tot profijt van de Heeren , en 't der13. De maniere hoe de Boeken en
Goedede tot profijt van de Comptoiren en d'Intereft daer
len{moeten gehouden werden , en ookerthoe ende bewaert
ren en Koopmanfchappen geaffeure
van verlopen , tot profijt van de Aenbrenger of orgiDebiteur, fo verre fulks by hem werdgeopenmoeten zijn, mitsgaders wat contre-tekenen op en nalen
baert.
van alle panden fullen werden geobferveert.
14. En op wat wijfe en maniere alle faken dienen
33. Sullen mede de vooriz. Comptoir-meefteren
al verforgt en hen verleent worden behoorlijke
over
in treyn gebracht.
Sauvegarde , by de welke alle periculen fo
fekere
en
15. Neffensalle goede Politie en Infettinge, die
e Advijs van op de Comptoiren Generael, als particuliere Compelke Stad in 't particulier met voorgaend
de E, Heeren Staten of hare Gecommitteerde ftellen toir-meefters , hen Compagnie , Facteurs en Dienaers
vallende fullen mogen werden voorgekomen en gefullen.
de
van
die
\6. En ook wat Eed vangetrouwigheyd
preven ieert.
34.. En hunluyden ook verleent werden behoorlijke
Comptoiren en hunne Bedienders gehouden werden
licentie, en op alle en een yegelijke Koninkrijken,
re doen.
Landen>Steden en Vlecken , met hare Perfonen, Goe17. 'tSelve zal in'tgenerael als particulier tot fij,
, Penningen en Koopmanfchappen te
derenWaren
ner tijd na gelegenthey t van der plaetien , en tot gerief
vandeComptoiren, als tot contentement van eenen mogen negotieren.
3 y. Mits hen mede geoctroyeert werd , dat een
y egel ijk werden getracteert.
van wat Rijken, Landen of Contrey en
yegelijke
18. Ook fullen behoorlijke manieren om tot execu- die foude Natie
wefen , egene uytgefondert , die mee
mogen
tie te procederen geordineert werden.
fFol.75) jp Om alle Waren boven een jaer geftaen heb- de voorfz. Comptoiren fullen fracteren en negotieren , fonder prejuditie van defe Landen , faulfcon't verloop van dien betaelt te zijn , ver- duyt
,
bendefonder
fal werden verleent-, dat haer Goed , Geld, Waren
kocht te werden.
ppen , mirs betalende behoorlijke
Koopmanfcha
en
20. En de penningen van de fel ve Waren (boven Tollen ,Convoyen en Licenten
als andere Ingefetenen
't gene daerfe mede belall zijn) procederende, en van defe Landen , vry en vrank zullen mogen pafferen
d'Eygenaer dan niet na komt vereyfehen.
en repafleren , mitsgaders ook haerlieder perfonen ,
21. Sullen ten Comptoir blijven, den tijd vanfe- niet
wefende in efiectuelen eed en dienft van de Naven achter een volgende jaren , voor crois van den
buur-fteden die de Wapenen tegen malkanderenzijn
achtien.
penning
22 En fomidlertijd niemand daer toe gerechtigt dragende.
36. Ook fullen de Comptoir-meefteren voor haer
werd bevonden, fullen defelve met den voorfz. in- felven
van alle perfonele laften , als ook Penningen ,
teren; tot profijte vandengemeenen Armen der plaet- Waren en Koopmanfchappen , die ten Comptoire
fen werden geëmployeert.
fullen werden geconfigneert, vry en exempt wefen van
23. Of anders ten behoeven van de Comptoiren in alle Accijfen , Impoften , Contributien , Schattingen ,
recompenfie van de fchaden, die defelve fullen mo- Leeninge of eenige andere Impofitien bydeE. Heegen komen te lijden, aen andere goederen te iwaer
ren in 't Generael of particuliere Steden geftelt, of
beiaft zijnde, terdifcretievan&c.
noch
te ftellen, hoe die genaemt zijn of in toeko24. Die van Stads wegen als Beforgers neftens de
mende tijden genaemt fouden mogen werden.
Comptoir-meefteren op alle plaetfen na voorgaende
37. InfgelijksfullendeE Heeren de voorfz Compnominatie uyt de Magiftraet of notabelfte der plaettoiren niet mogen belaften met eenige verfchietinge
gefalafen gecommitteert zijnde, fal ook werden
ryeerc met behoorlijk penfioen na waerdigheyt fijns of leeninge te doen, op Affignatie van Domeynen ,
ftaets.
Licenten, Impoften, van Contributien of andere
25. Tot koften van den Comptoiren of der Steden diergelijke.
38. Ook fullen de E. Heeren niet mogen lichten
na gelegentheyd der plaetfen, ook na de negotien
fwaer of licht zullen wefen, tot difcretie van de E. eenige Waren of Koopmanfchappen ten Comptoire
Heeren of hare Gecommitteerden , waer in ook voor geconfigneert, voor haer felven of toe gebruyk van
de derde ftem denComptoir-meefters Generaelof fijns 's Lands dienft in geender maniere.
39. Maer fullen gefamenderhand en elk van hun
iaft hebbende bygevoegt fal wefen.
16. Dies fal ten behoeve van N. N. en fijnen erven in 't particulier gehouden wefen den voorfz. Comptoiren daer af tedefenderen, ejivoor een yegelijkte
of fijn Compagnie, actie by fucces, tranfport, op- befchermen , die yet contrarie defen foude willen
dracht of folemneel contract hebbende, in wat maniere'tzelve in toekomende tijden foude mogen ge- attenteren, en voorts verfekeren vooralle hare fchaden en intereflen, die hen f o van 's Lands wegen als yefchieden , gegunt en gegeven werden behoorlijk
mand anders van wat qualitey t hy zy aengedaen mochte
werden.
alle Succeffeurs van dien, tot allen tij27. Mitsdat
40. En fo verre hem tot haerder prejuditie eenig
'
e folemniteyten van den E. HeeOctrdenoymet. behoorlijk
overlaft
aengedaen werde, fullen de E. Heeren Staten,
werren of hare Gecommitteerden in hunne Officien
den geconfirmeert in voege fal werden geordonneert.
fteden , generael en particuVer't felve repareren, doen
28. Welverftaende dat tot den felven ftaet of geen repareren, of- als principael voldoen en betalen, in voegen dat de Comptoiren geheel vry en verfekert mogen
der felver Officien , 't zy tot generael of particulier
Comptoir- meefters , noch eenïge bedienders van dien zijn, en blijven van alle 't gunt hun van 's Lands wegen
fullen mogen werden gecommitteert, yemand diein- of anders tot lafte,fchade en verlies foude mogen overhabïl , mineedig , eerloos , bancqueroet of infaem is. komen.
41. Voorts fullen de E. Heeren gelieven tot repu29. En ingevalle fulks aen yemand in den voorfz.
tatie en faveur van de Comptoiren (in regart van de
ftaet zijnde word bevonden, fullen de felve met'er
daed werden gedeporteert, en een ander de naefte ineftimable profijten voor 't gemeen befte) den voorfz.
Erfgenaem of actie hebbende daer toe bequaem in hen N.N. als Generael, en fijne fucceffeurs over al de felve Comptoiren gratificeren en voorfien als hare E. na
plaetfe gefurrogeert of geftelt.
exigentie
en merite fullen bevinden te vereyfehen en
30. Met interdictie dat niemant anders om eenig
profijt geld op panden fal mogen doen , 't zy voor kiey- te behoren.
Eu
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42. En fulks dat alle de eftimatie voor hem en andere niet alleen cefïere, maerdat een yegelijk daer
door als goede eerlijke en vrome handelingc zal (beken en mogen met de voorfz. fijnen Compcoiren vrymoedelijk tracteren , daer beneftens hem en den fijnen overal fo te recommanderen , dat fy van alle (leden en vlecken , daer'r Comptoir gehouden Tal werden, mogen genieten alie addres, hulpe enbyftand,
om tot haren commodireyteh en gaarand defe fake in
treyn te brengen en te onderhouden na behoren.
43- Eyndelijkwel te noteren dar dir contract met
den gevolge van dien, en 't gene na
van
den tijd , gelegentheyd der plaetfen en d'operatie
voorvallende
negotien getracteert en in toekomende tijden noch
geordineert fal werden, gehouden worde van luiken
vigeur en kracht al of 'tin riefecontracte van woorde
te woorde geinfereert ftonde
44. Alle d' welke voorla, ftaet nu voor alsdan e» dan
voor alsnu ten eeuwigen dagen zal werden gemainteneert en blijven inevocabel
4f. Ook tot meerder verfekerheyd en beveftinge
van de Comptoiren en den genen daer mede negocierende , zullen de E. Heeren Staten hen voegen en fubmitteren alle behoorlijke Rechten , Rechteren en executie van dien.
46. Daer tegens de voorfz.-Contractantert wederom van haerder fijde doen zullen vafte en perpetuele
fuffifantie , tot contentement en verfekertheyt van de
E. Heeren Staten , Steden ,generael als particulier , én
een yegelijkcn methenluyden negotierende.
Nademael op het vertoog aende E. Heeren Staten Ge
nerael mondelinge als jcbriftelijk van wegen N. N. en /?-ne Compagnie , om overal binnen ieje LandenComtoir en
van Wijfel op te rechten , nietfinalïjk zal konnen gerefolveert werden , voor en aleer de E. Heeren '/ zelve aen
hunne Provintien en Steden particulier geadvifeert fullen
hebhen , en in hunne Vergader inge haerlieder conf enten
en aggreatie van dien iveder ingebracht fal zijn , (o en
omeenen yegelijken nodig zijnde 'tefeóïvan defe nader
te remonfirereny
dienen te ver fiaen.zaVtgunt in '* korte hierna volgende
DAt fo wie na eenige quartieren geld op Wiffel
te doen heeft, hem zal mogen addrefferen aen
de voorfz. Comptoiren , de welke overal zodanige ordre op Hellen en correfpondentie houden zullen , dat
een yegelijk zonder pericle van verlies daer mede gedient zal worden.

Inlgelijks zaPt zelve roede ftrecken tot gerief en
ontlaftinge van den genen , die door avontuurlijk
Wiffel-trecken van d'een op d'ander
behelpen ,
gelijk menig Koopman zo binnen als hen
buyten'slands
Geld te doen heeft , met l'ulks hem zelfs meent te ontzetten ,hebbende goeden en koopmanfehappen genoeg daer voor in handen van hunne Facteurs of
vrienden ftaende, evenwel daer door dikwils in groter oneerè, fchadeen verlies komen, d'welk zal mogen cefleren mits hunne Waren addreflèrende aen de
voorfz. Comptoiren , zullen van gelde gerieft, en veel
ongeluk daer deur geprevenieert werden.
Gelijk mede alle perfonen , van wat qualiteyt of
conditien die zijn, met overvallende ichulden belair
wefende, en fulks door faute van gelde mochten vallen en in difordre geraken, hier door metkleyneen
onbefwaerlijke middelen lullen geholpen en gerieft
werden.
Staet ook te confidereren , dat fo yemand hebbende eenige Waren of Koopmanfehappen , die na haren
tijd en bequameKoopluydeii moeten wachten, zeer
gerijfFelijk zijn zal de felve ten Comptoire te brengen ,
om daer op terftont geld te lichten, en middelertijd
tot des Eygenaers believen ter plaetfé leggende aen een
yegelijk zonder of met kleyne middel van gelde verkocht en vertiert mogen werden, ter tijd toe de felve
ter gedeftineerde plaetfen dienen gebracht en geconfurneert.
Sal ook infgelijks alle Koopluyden van verre en

I

1")

vreemde Landen met henne Waren en
ichappen grotelijks moveren en veroorfakenKoopman»
alhier te
Komen traffiqueren, mids wetende,
dat of fy haer
Waren fo geringe tot geld niet konden maken
of verKopen , den bequamen tijd Zullen verwachte
n,
en
daer-en-tuffchen de felve ten Compto
ire geconfiVneert en geld daer op gelicht hebben
't felve wlderom aen andere Waren mogen empde,
loyeren, fulks
«lat fy altemet twee of meer reyien tegenseen
nne
yoyagie lullen doen , en niet te min defelve shu
Waren
ten Comptoire leggende fijne Facteurs of ande
re
-menden recommanderen, die de felve na
hare beletten tot allen tijden zullen mogen laten befichti
gen, en ter bequaemfter vente benerlceren, ook depenningen daer van ( boven 't gene daer op
ten Comptoirelatendelullen tot redelijk profijtgedaen)
ftaen,
ter tijd toe defelve uytgekeert of elders tot beli
even
van den üygenaer geremitteert fullen werden, fonder dat defelve eenig pericle, quade betalinge of bankroeten ftaen te verwachten.
Sal ook daer door dikwils verhoed werden defchaden , die de Koopluyden verre buyten 'sLands van
hare goederen gefeten, doorbrand, onachtfaemh'eyc
ofanderequade toeficht, of voorvallende accid
enten
dikwils gefchapen zijn te verwachten, als mede
een
yegeiijk hebbende zeer vele koft elijke Waren , hem
ielven of andere competerende, onder 't prete
tamelijke beleeninge ten Comptoiren gebrachtxt van
zijnde,met het geld fijn profijt doen mach, geruft wezende dat hun Waren in aller zekerheyt bewaert en bevrijd zullen zijn , als wefende plaetfen daer toe geordineert, inweynig pericle en uytdemifericordievan
t vier haerder Naburen gelegen , ook met behoorlijk
e
wachten zullen werden beforgt.
Is ook niet weynig te achten 't behulp, gerief, en ie- (Fol.yöi
cou« daer door de gemeene man met kleyn
e middelen hem behelpende fal genieten , gelijk de felve profijt
fiende, geld op Juweelen, Meublen of andere fijne
Koopmanfehappen (die ten felven tijde hem niet ventel ijk of te verkopen gelijken) zal mogen lichten in
pJaetfe van fijn particuliere middelen aldaer aen geemployeert te hebben , 't zelve drie of meer malen tegens eens profijt zal mogen doen.
Hoe alle Ambachtsluyden en alle andere uyt haer
landen verdreven zijnde, daer door lichtelijk geholpen, gerieft, en in hun neringe geftelt fullen mogen

'tSal mede zeer loffelijk
, dat alle Hertogen
Graven , Princen , Heeren ,zijn
Edelen , en Koopluyden \
oflngefetenen, vandefe of andere verre als naby leggende Landen , in plaetfe van dikwils feer grote nombrevan Gelden Waren, diverfe Banken , Comptoiren Natië
,
n en Koopluyden ondergedaen , daer door
t hare verloren hebben , deür'tfaljeren en bankroeten der felver , nu zulks beter betrouwen en fonder
't voorfz. verlies meer te vrefen, vrymoedelijk met
defe Comptoiren zulle
n mogen tractereh.
PafTerende om kortheyt wille 't gene boven defen
noch verhaelt of gedenoteert zoude mogen werden j
hoeveel grote rijkdom van Geld, Waren en Koopmanfehappen van verre en vreemde landen herwaerts
fullen komen , mitsgaders in wat maniere dat alle
trarfijkeen navigatie daer deur vermenigvuldigen fal,
tot grote ineftimable profijten VAndegemeeneLands
inkomiïeh , en ycgelijks welvaren ftreckende.
Sonder dat 't zelve prejudicere, yemand die hem
met ChrilielijkC of eerlijk
e middelen willen erneren.
Sodient.ook niet nagelaten te verhalen hoe feer reputabel, enprijfelijkzijnzal, tot grote eere en reputatie van deze Landen over degeheeleChriftenheyd,
het foulagement der armen en fchamele gemeente,
die uyt de f ware onverdragelijke uuren der Lombaerden hierdoor verloft , grotelijks gefecoureert en verlicht zullen werden.
Daerom ook de Contractanten , niet fullen mogen
in eenige pericle , fchade of verlies komen, maermet
alle maniere van verfekerheyd, behoorlijk Q&roy,
en affiftentie, mitsgaders alle alzulke redelijke conditie
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óitic gefecondecrt en verfien werden, datfy bequa- I gy u zo reguleren zult, als gf gewoon zijt te doen,
melijkhennc middelen en crediten van elders mogen
en indien Erneft wederkeeren zal na Prage om mondcvertrecken en in dele Landen dirigeren
ling met den Keyfer te ipreken , zo zult gy mede moWaer door fy wederom te meerverobligeertzuhen
gen gaen , om hem van alles rekenfebap te geven ,
zijn, deE.HeerenStaten, Steden en eenen yegelij- maer indien hy fijnen weg zal nemen na de plaetie daer
ken alzulken dienft en gerief te doen, als 't zelfde in den Keyfer rechtevoort is, zo zult gy mogen zien of
hare macht thaerder naems eere en reputatie we- gy u zult mogen excuferen , van deze reyze niet te
zen zal.
doen, onder dekfel van uwe indifpofitie, verwittigende den Keyfer van dit ftuk door eenich ander midMits d'welk keert hem de voornoemde N.N. in
del, en oorlof van hem nemende om fijn Broeder te
der qualiteyt els boven toe uwer E. zeerernftlijkverfoekende'c gene voorfz. is, fo te willen incorporeren vergefelfchappen.
Ineen van welke beyde gevallen gy in fijn Hof zult
en avanceren als uwe E. believen zullen te vereyfehen,
ten eynde hy tot vruchtbare of korte expeditie mach laten een Perfoon, gequalificeert, zulks als daer toe
vereyfcht word , die wel onderwezen zy in de affairen
geraken, d'weik doende, &c.
omtrent bic tijö $ijn eenige SSneben cjeintcrcipiecct van State , en in de andet e die voor zullen mogen valDie op ben fóoning ban ^pangienfciarengefcïtèeben/
len, op dat hy zich daer in employere, endathyu
aen fijnen ^mbaffaöcuc 29on 43uiïïiambe&t.€Ies daer van verwittige over al waer gy zijn zult, en van
ment/ toefenbe omtrent Den ülcpfec in 3tat£!anb/ gelijken herwaerts over , mijne andere Dienaers die
öaet uut eenigfïn£ De£ ftoning£ öanbeïinge en ge* correlpondentie houden, een yeder van 't gene hem
brpn^Depjactnucn nonnen gefpeuct en gemerkt toer* aengaet, gelijk gy hem particulierlijk belaften zult,
en ik zal wel blijde wezen te verftaen hoe dat men daer
Den /Daer ban top cemge Dier fuïïen laten boïgcn.
roede toegaet.
Den Koning.
Belangende de Pacificatie der Rebelle Staten , ria
9S?fef
üan bc DOn Guilliaume de St. Clement, van mijnen dien gy zo wel en ten vollen onderricht zijt van deze
Honing
Rade en mijn AmbafTadeur, ikheb gefienuyt gehecle materie , zo zultgy die ook zeer wel weten te
Dan
uwen Brief van den 14. Augufti , dat gy te Weenen ge- beleyden , in gevalle daer eenich middel en apparentie
«èpan weeft zijt, enhebbefeer goet gevonden het aenhou- is, om daer op te mogen ftaen, en gy zult mijn Neve
©onaCn den'twei^gySe^aenhebt aendeEerrs-HertogErneft mogen vertonen d'occafie, die God hem in de hand
OutUai» 'R"" ijn Neve , om te haeften fijn vertrek na Nederland , gegeven heeft om de geheele werelt te mogen betonen ,dat hy tracht de gemeene welvaert te verforgen ,
mefce w mt die was zeer nodig, gelijk gyparticulierlijk verment/ ftaen zult hebben uyt de brieven van denGravevan en my ook te vergelden voor d'eftime daer ik hem in
&.<&k*
iijuStn* , Fuentes, gelijk gy ook in eenen wege verftaen zult houde , op dat hy defe fake ter harten neme, gelijk dat
üaffa»
örm in hebben den ftantder faken der waerts over , zo dat ik d'importantievan dienisvereyfehende. Somma, gy
hope, zo veele redenen alsgy hier vorens gehad hebt zult dit ftuk door alle mogelijke middelen een verwe
?anö.
om ü in de generale termen en in 't brede te houden , geven, opdathetmachgedyen en geeffe&u eert worden, nadien dat het een zo groot goed voordeChridat gy rechtevoort zo veel te meer moeyte gedaen zult
hebben om hem fijn reyfe te doen fpoedigen , en daer ftenheyt wezen zoude.
men van te voren miffchien niet uytgericht zoude
Dit alles word u hier kortelijk enin'rfommieraenhebben, dat ten minften, nadat hy ontfangen heeft geraekt, van nu voortaen zal menu verwittigen van
den brief die ik hem door u gefonden hebbe , met mijn alles wat'er voorvallen zal , en gy aen u zyde zult my
eygen hand gefchreven , gy alle fwarigheden neder ge- ook, zo voor als na u vertrek na Nederland wel particulierlijk verwittigen van u advijs op yeder poind , en
leyt zult hebben. En nochtans zo daer noch eenige
van
alles
dat
u daer van dunkt.
der voorfz. fwarigheden overig waer, zo belaft iku
Van gelijken zult gy onder wegen fien , mijn Coufijn
wel hooglijk, dat gyu befte doet omdie te boven te
te
adverteren , van de gene die tot hem komen zullen
komen met den eerften dat mogelijk zal zijn , mijnen
Neve vertonende de fchade die uyt het uytftellen van mijne Staten , en van de gene de wdke hem fchrïjvoortkomt, endeverplichtinge die hy heeft tot het ven zullen , op dat, zonder te geven eenig fchijnfel van
fulpitie, hy nochtans op fijn hoede zy , en voorfichtevertrouwen 't welk ik op fijn perfoon hebbeIk heb ook gefien'tgene gy van poindt totpoinct lijk te werk ga , op dat hy fich niet laet vervoeren door
aenraekt op het ftuk van dePerfo
nen, de welke van advertiffementen,die weynig verzekert zijn, en opdat
node is dat in Nederland blijven by mijn vooHz. Ne- hy mach leeren kennen de humeuren en de meningen
ve,'t welk my gefchenen heeft
wefen een trek van van een yeder, en zelfs na dat hy daer gekomen zal
een man die mijnen dienft zeer terte herten
zijn , zal hy noch te meer deze confideratie moeten
neemt.
En nadien daer zo veel aen gelegen is , principalijk nemen , om te onderfcheyden de perfonen waer op hy
in dit beginfel van fijn Gouvernement, en datgyde fich zal mogen betrouwen , en voor de welke hy fich
gene zijt, op den welken hy zich zo zeer vertrout, zal moeten wachten , tot welken eynde gy particuliere
informatien nemen zu lt van de Grave van Fuentes, en
en
dat
gy
hem
ook
toegeda
zohebb'
enzijt,
ikgerelolveert, om te voorkomen dat niemant hemkome Stephano d'Ybarra, dewelke u ook afmalen zullen de
winnen met perfuafien , verfinnende inventien die tot ftaet en difpofitie der gene die in 't Gouvernement
particuliere einden ftrecken, datgy hem gaet verge- zijn, op de goede difcipline van dewelke, als ook van
ielfchappen van Duycfland af tot in Nederland toe, gelijken op de uytdeelinge vanhaer betalingen, het
indien hy noch n iet vertrocken is, of indien hy al ver- van node wefen zal dat grote veranderingegefchiede ,
trockenwaer, datgy hem op de weg onderhaelt , ja waer van derwaerts over mijne particulierder depezelfs ook zo hy alredc in de voorfz. Nederlanden wa- fchen en afveerdigingen zijn zullen, zo dat het rechre, alzogy, als de gene welke kent het Landende
tevoort genoeg is 't zelve aengeraekt te hebben. Uyt
qualneytenvan'tquaed, ook zult konnen adviferen St. Laurens,den i4<Ddober 1593. Onderfchreven ,
op de remedie gelijk dat van node is, en gelijk ik my
Martin , d'Idiaques.
en lager,
Ik den Koning,
was aen Don
GuilliamDonClement
van mijnen d'Opop u betrouwe, alzobelafte iku ook datgy het doet, fchrift
Rade
hopende dat God u gezontheyd en de krachten om dat en Ambaffadeur.
3te toa£ noeïj eenen anderen uu ban ben felben «XJ
te doen zalgeven,nadien mijnen dienft aen deze reyze
zogroteiijksgelegenis.
öato/ mebebaertoebienenbe/ batjjpben <£ert$)et* t>4 m
Nu opdat gy deze reyze moocht doen met bewilti- tog€cnefï fonoc bergefelfcljappen üt «éeberïanb/ en nitltó
ginge van den Keyfer en van Erneft, zofchrijfikhen fo ïjp bertrochen toare / ïjern te boïgen om hem te aflï* 5S"i
de Brieven , die gy zien zult , om fekere confideratien , fïeren / en fïen m toat fïaet be fanen baer $n / en ïjem g£ afH
en van gelijken eene aen u , dewelke nergens van han- informeert/ afêooft fijne oe£ fóoning£ »naer£ nan fs"
delt dan van de belaftinge die ik u doe van den voorfz. beremebien bie men baec faï moeten geb?upfcen / ooft J™£L
Erneft te vergefelfchappen , op dat gy die in gevalle bat <£tmft fa\ feggen of Ijem fcfmjben / of Ijp hem bicht SS
van nood , moocht tonen aen eenige onder hen , waer Ibp öem faï binben of ban betre/ oraïjem opalief te fa&wl

jbienen/$c.
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4Ü0CÖ tmm anbetm &?fef«n&mfefoen3&on€ïe* f men fchrijft van Romen , dat men mi*™;™ c™a~
den
contributi
e houde™
geven falden, enKey?er
2&ief ban Den
mt^mt
dat men door dit mmat
mm^ml
1 1 &eptemb.teöaööe
« ÖPontfangen
%tjft Dat/ &p
öat fijn
iddel
denRijksda
fjp [den
g re
Rijksd
ag
fal
konne
n excuferen. loSé
tiïe£ niettemin / al ïjoe toef ïjp fcfegfï ban Den tënjtr-Dag
Het fal hooglijk vereyicht wefen dat gy my particuDie tot töcgen^burgï) fouDe geftouDen toojöen gp niet
fouöe laten booj te teeefcen na i&eöecïanö/ gelijk ïjp
lierlijk verwittigt van'rgene 't welk paiïeren fal tufÖeminöeanöereSSneben gefcï)?eben tyeft l taant Dat fchen uen den Cardinael Madruccio in materie
van
fietgeenei^/ Dat tëgentooo?bigï) meeflban noDei^te Liguen, en dat, ondertufTchen dat men befïch wefen ©at
fjaeff en om Daec te gaen / tjouDenöe goeDe <£o#efpou* fal om u antwoord tegeven,gy tracht om dat met hem
Dentie mette geene Die 't beecpfeïjet om €cneft gefeïjiftt ^epractiferen of teverrechten, nochtans door woorden diegegrond zijn op generale termen, utenalder- ^ ,
engeöefponeett te maften/ om o?D?c te fJcïïen tot 't gene
ban noDefat toefen/ enboben al Dat ïjp fïjn neerflïg^ hoogften niet wyder vervorderende hem tefeeeerudan fr88«>/
men
fjept Doen fal! Dat <£cnefï fo feec Ijaefïe fijn reyfe na M* dat , om dit voornemen licht te maken , het voor allen bat
eerftelijb
ban
dingen van node wezen zal dat men dePrincen van
DerianD afê 't mogelijk i£ / en Dat ïjp met f)em ga of fo Itahenwel
gerefolveertmake, wegnemende alle fwa- met 6e
lp bectcoeften mocfjt toefen &em boïge / en Den fóoning
0 te
beraöbertere ban aïïejS $c.
righeden ,nadien hen daer fo veel aen gelegen is.
En ten aenfien van den tijtel van Koning, welken ,„...«.
©aer i£ noeïj eenenanDeten 25jief ban Denboo?f5
Seineen
giraffen,
ïloning ban £>panjen aen fijne boomoembe ^mbaffa- den Groten Hertogh van Florence pretendeert hem &anbe
fo moet
Deur/ öieftp na gefonben Ijeeft/ om ïjemopDerepfe gegeven te zijn, gyzijt airede verwitt
igt
dat
gy
hem
£,&'
fodoct dat met ernft toet
na j&eDetïanD te binDrn: Daec upt menfietDatïjem
in
Defr :
hrijgrent
belang
!nrn!)cr'
tód—<vat*---- den- fmaeft
en daerom
en forgvu
belettldelij
en moet,
k : maer
ten regare
aen Den boojfpoeö Der €ucften fo beïe niet gelegen \$ I dat
Hertogh van Ferrare , men foude hem daar in wei op Dat fp
%imf
aï^'ttoel Doet/ om fijn Onöecfaten te beöjiegen met
barr in
gebepnfïïjeöen : Den feïben 23?ief toaé ïnpDenDe aïDu*. konnen helpen, ingeva

?frf DEn

Koning Don Guilliaum de Sc Clement , van
iöen
mijnen Rade en mijn AmbafTadeur , ik heb ont«toa fangen uwe Brieven van den 9, 14., en 1 6 Ódtober, en
' daer uyt verftacn , de aenhoudinge die gy gedaen hebt
tarn aen ^e Ecrts-Hertog Erneft mijn Neve, om hem te
n doen haeften fijn vertrek na Nederland,' t welk a)fo getf*°« daen is ge weeft gelijk dat behoorde, waer voor ik u ook
<S\t0 ^eer groccn dank were, en hope dat volgende d'affectie,
w die hy toonde in 't gene daer gy hem toe aenfocht,hy al
!lm> haeft in die Landen fal wefen, en dat van gelijken defen
•am. Brief u vinden fal wefende in fijn gefelfchap,prefuppoptg. nerende dat gy u op de reyfe begeven hebt , gelijk ik u
dat geboden hadde. Nochtans indien den voorfz.EertST

lle dat d'inhu
geaccor- homen
deert wierd aen deperfoon daer ik u ldinge
andermaelvan toillm
gefehreven hebbe, dat foude het befte wefen. Uyt
Madrilden 7 December Anno 1593. Onderfchreven,
fonöet
IkdenKoning, en lager, Don MartmtTUiaques.

5Paer i$ oor cenigen tnö te boren een ïB|ief geintercipieert/
gefch^eben binnen ^lrjen^eelban ecnen genoemrüimaen ban
ïïolTum ban Den 2 3 $ obember/ aen oen ^abe herman ban
oenSBerg/ban alle oe gelegcnthent ban het Steger ben ®cröu*
go: het fdjijnt een ^apitenn te ^tjn getoeeil onber 't ïiegiment
ban <^7acf if reb^ih ban Den ©erg : en toa.é lunöenöe alöu^.
Mf

Jtoanfg
öcöen te
°f^°nt'
fJJ '**!'
ftöfjnt
bat fp

n Heere, de Broeder van u Genade.mijn Heere.Graef öoen/$r.
Fredrik heeft my gefonden het paerd van Groen ingen, Pa"t
't welk alfo braven Ros is, als ik noch in 't Land geiïen KfijL
heb. Ik hebbe het gefonden (volgens d'ordre van mijn Heere ^«3^,;
Gravc Adolph) na Nieuhuys , om van daer gefonden te wer- fe tooo^t»
p77^ Hertog Erneft by geval langer te Praeg gebleven was , den na Deutecom,
van waer het gefchikt fal werden na de be- tener
gelijk gy daer voor beducht waerd , zo belaft ik u wel
ftemde
plaetfe.
Den
HofmeefterGy vink heeft my gelevert een filanojk
hooglijk, dat gy alle mogelijke moeyte doet by den
gulden
fpitsroede
,
welken ik niet wete door wat middel
Keyfer, opdat hyhem laetgaen, en van gelijken by ikfe verlekerlijk aen den
u Genade beftcllen zal.
hem , op dat hy vertrecke, op dat door langer uy tftel in
Mijn Heere, de Grave Fredrik is te Groeningen leer fiek geNederland geen inconvenienten gefchieden, die gy weeft, ja zo verre dat hy de Heylige Sacramenten der
Kerke tJ^f
hen beyden feer wel fult weten te vertonen : gelijk gy ontfangen heeft: maer gelijk hy my gefehreven heeft, hy herben
hen ook vertonen fult, dat voor fo veel als den Turk
begint weder te beteren , fo dat 'er te hopen ftaet , dat hem de 2B^ef
goede
God voor ditmael in het leven bewaren zal. Ons kleyne npt ©f#
belangt, 't zelve tot geen prejuditiegedyen fal, gelijk
gy hen andere malen 't zelve particulierlijk aengeraekt Leger is te Clarewolt, en mijn Heere de Gou verneurVerdugo benseei
hebt , en gy zult my verwittigen van 't gene dat'cr wijk
leyt met
drie Dochters
't logement
van Jan en
van van
Steen^e
De fijne
Compagnie
van denin Droft
vanCoeverden
fijn **"
mlrmaa
pafferen zal.
Daer is voorwaer reden om te bedroeven over Broeder zijn in Garnilben gekomen in 't Fort van Dalem. ^an j>fn
De Schans by'tHuys van Herman van Campcn is noch niet 23ecgt.
't verlies, 't welk gedaen is van Vefprin en Palotte , en volmaakt, en men weet niet met wat Garnilben hetverlien
©m te klagen dat men fo weynig ordre geeft om te
voorkomen dat men niet meer verheft: nochtans na- zal worden. De Schans opdepafTagie van Coeverden na Incelkamp word bewaert by Capiteyn Forneaumet fijn Comdiender een ige lichtingen en aenneminge van krijgspagnie. Tijfleling heeft verdrag gemaekt met het Land van Nota.
volk gefchieden , ingevalle dat men de reputatie van Lingen, 't welk feen 1200 guldens geven fal , op dat hy fijne . ^ P JL
de felve bewaerde>en dat door de ftrengighey t des win- loopplaetfè daer niet neme. Die van Munfter en Ofènbrugge 0jj£fjc
ters de vyand niet verder quam, hetfoudenuttelijk willender niet na horen , wat daer van komen fal , fal den tijd ^uiiie*
wefen , indien men de fake konde accomoderen door leeren, hy heeft vergadert fes of 700 man. De Capiteyn Eg- nant
mont bewaert met fijn Compagnie Gransberg, SaerTelten het ban
den ordinaren weg van beftant , en van een groter prefént , dat gy voorhielt den wille van de Baffas te gewin- Fort van Ven nebrugge, 't welk oorfake geweeft is dat ik met |?etfO0fj
hem niet hebbe
konnen communiceren recommandeert
van de faken uGenanen door gefchenken. Want dat is ordinaerlijk het debekent.
De Joffrouwe,fijneGemale,
haer g''n^
%0B,
eenig remedy der fwarigheden in haer regard.
feer afièftieufelijk in de gratie van uwe Genade: Ik ben weder toen»
Ik achte dat gy airede aen de Keyfer in mijnen naem te Oldenzeel in Garnilben gekomen, maer voor hoe lange het burg /
de klachten gedaen fult hebben ten aenfien van fijne wefen lal,is my onbekent, my wel tegen 't herte zijnde dat ik °ie COin»
moeyten , en dat gy u lult weten te reguleren gelijk als geen ander groter middel hebbe om mijn leven, (gelijk ik ver- PlJÜ6
dat betaemt , te dien eynde dat , fonder my verder obligeert
op God
te offeren
ten dienfle vanSchepper
de felve,
u Genade, jj*
'■
Hier mede ben)
bid ik
den Almachtigen
ïöcnöc
daer in te fteken , of daer mede te belemmeren, hy volMijn Heere, u Genade te verleenen in volkomen gelbnt- len
daen blijve van mijnen goeden wille, en gy fult feer
heyd een lang en voorlpoedig leven, met het volvoeren van ©oeN
wel doen van teopvervolgen 't gene dat gy henlieden de Edele en kloekmoedige begeerte van de felve u Genade , bolh0
airede voorgehouden
hebt , te weten , dat om een eyninwiensgoedegratieikbiddealtijtgerecommandeerttezijn.
aen te
de te maken van de Pacificatie van Holland en Zee- Uyt
Oldenzeel defen 2 j. November 1 ƒ93. Onder ftont,uwer jjoo:
nemenben
land , het poindT: en de kerne is , dat men forcen by der Genade feer
' ~ ootmoedige en gehoorfame Dienaer.onderteken
Dienaer.ondertekentt mS
ftonf
RoJfum> Opfchrift : Aen mijn Heere den Grave ban
hand heeft, Op dat men naderhand fo veel te beter by- Adri*en>vanRo(fum>
ftan tege den Tur mac doe
van den Berge, Gouverneur en Capiteyn Generael van het <S>pan«
h
n
k
d
n
8*B"
Belangende den Rijksdag, diegy fegt datmen han- Hertogdom van Gelderland en Graeflchap Zutphen , 8tc

1©P tybbm üerïjarit üen25?ief7 bie ban tocgenue
delt, men fal fien ordre te geven op 't gene datvereyfcht fal wefen , en men fal u daer van verwittigen , <&meraïe Staten pjotiifiontfp i$ gefcfeebtn grtrjecfï
gelijk gy aen u zijde van gelijken doen fult van alle op'tcappo?t üan Defecten Caïuart en öe^?opofïtic
^ou
't gene 'c welk gy daer op verftaen fult hebben , want ban 23u5anbaï / Dacc op uojöec bp De Staten ban lanD
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ïanb berfiaen i^ bp ccnöiacïjtigc fiemmen ban be<*£be
ïcn en a$edcputeerdc ban De Steden ban Rolland/ Dat
De gemcene Cljnfielijfte fei(\e Daer aen ten aïDecboogfien
gelegen i£ / Dat be iCcebeg in ©ranftrijft geloften too^
De/ en jet #ozïogc tujfd)en fijne 3Bajefïept en fijne
-Spanden en ^irc $dbcrenten inocïjt becbattet tooj.
Den / maer booj aï en fonDcrïinge Dat onDer een gocD
en bertrout ï?oofc / boïgende De openinge en aenbie.
Dinge ban fijne jBajeficpt / bet #o?ïoge inSfenegou.
toen en SUrtborê inocïjt tooiden geb:aeï)t / fo 't fcïbe
aïïcjïnt£ tot De£ ©panD£ afbeult en Defee Handen
Dicnfi en berfeftcringe fouDe firerftcn. €n toojdc goeb
gebonden dat bp alle middelen daer toe gcarhepdfoudc
toojden/ om fijn jfêajefiept in be boojfrbjeben goede
intentie te bouden en die ter erecutie te fieïïen / tot toeï.
umcpnDe enamfogoeoen occafie niette laten boojbp
©e &C0 gacn / $ boojgefiagen Datmen tot onderbout ban 3000
gwïe &tüitfcc£ en 500 fóupters? / bp fijne .flfêajefiept ban
£J! DefeHanbcn becfoebt/ booj ben tnb ban + IEaenben
sen rot betoiïïigcn fonde / en m be dBeneraïitept confentcren
mm brjftigïj Dupfent ©uïDen ter Jltond / en bat in fulftcn
ïionina" $Mk be t5uote ban ^oHanö en l©efi-©?iefiand uu
ban P^ODific bene de €>ntfangci# ten minflrn Cjuetfe op in©;an{i. terefi foube tooien genegotieeit / en geeembourfecit
Sbme «Pt aïfurUc mibbeïen/ afêDaer toe fouden tootöcnbc
öiipfcnt
en geeonfenteert / 'ttoelft baec na alfo bpbe
Stilöcn toilïtgljt
te fcera Staten «Beneracl bctoilïigbt té / toojbe ooft berfiaen
en goed gebonden Datmen De ï|ecrc3LÏbinu£ Caluart/
Ictt
50000
dielacfi ïnB^nftrijft gefondentoaé getoeefi / toebcc.
«Etalöen
fer
om bantoe nieu'0
tot toeberroe.
pinge
/ om bertonert£
ben honing fouDe
in fijnfchben
goeb boojnemen
tot
tmlen, 0c ^0?ï°8^ te onderbonden. <EE>aer toerbe ooft nodigb
oen ge» bcbonden datmen in defe gclegentbept eenen IHigentin
bunren
^cbatïandopeenredelijft tractemerit foube ondeebou.
be.
Den ; Daer toe boozgeflagen en Daer na gccommitteertïg
3Cd?ianu£©amman be toeïfte dectoaertg repfenbe ban
De3£upnfterfterg gebangen toert/ fnïft£ top ooft ban
fijne beeïoffinge in 't nabolgenbe 23oeft beebaïen fuïlen.
«ng&
Cijfieïingb / *©berfien atuptenant ban è^togö
#ran£ ban Éontoenburgb / bic ïjem babbe ïaten tipt.
tïïïu
h°Vm 'oan &et %anb
ge.
nant
ïntercipieerben
25?icf ban
aen £»ngcn/gettjft
be «Brabe ban top
ben upt
25ergbenberban
f!acn Ijebben/ öeeft ftcfy geïegertin een 5^o^p bnpten
hertog
3Fcnn^
't refo?tban Hingen / aïtnaee be önpterpe ban <©berDan
J3fieï en ^aefTel)apEutpben ïjem op eenen nacöt qua*
men btfaeftcn en oberbaïïen/een beeï ban fijne ^oïbatcn
3tOUir
uien»
gefiageti/ de refie berfiropt ftebbenbe / ujacïjtenbcm
fcurgfr
fcïf^
btn ^9 december binnen ^eutecum gebangen.
Bebao*
gen en
^^tcgc 5Franë ban 3loutoenbo?gïj ïicïjte felfê in fijn
fijnen eugen 3lanb banpalen op geene fijiiz bc iBeefer noch 8
ftfont Pacnoeïcn ^>oïdaten op / macc ober be JBefer ftomen^
'u *1, De/ mepgerde be <6rabe ban <©Ibenburg|) ïjem ben ©aó
Doo? fijn Hanb boou? bp ^nïmenöo^fi / niet bJiUcnde
fnïften boop ©oïft^ teffen£ boo? fijn Hanb ïaten : knaer
<<5cabe ober^ettog
Jpran^t'onb?eben 5önbe
bjederom af banftte : en aïfo en quamen bcfe8©aenbctó
ban
ban bic bijftien
<©Iöen>
©acndcï^
niet
/
en
beeïe
ban
de
felbe ^>oïbaten qua.
öucg
men baer na aen be Staten sijbe bienen.
toep*
5&en nicutoen ^andacmé ivoren fiaenbe op bet
fepaen. ^P^b ban der £>cöcHinft / en aïdaer gemaeftt tot een
fe oen fjoge baften in Ece / fio^te ter neder / Daer bïeben fcé
©en f erfoncn onDer doot / en ttoee / Daer op toefenbe / qua>
men fonder merfteïpe quetfingeteraerde/ enbïeüen
23?nn»
Dacmu in 't ïeben :
D'ooL2iaftc ban Dit nederfiojten toert / bu
tooja
informatie te ïact daer ban genomen / berfiaen
getoeefi
op ree
te
jijn
/
bat
bet
onberfie
toerft
te
3toaft
toa^
getoeefi
/
lias
om fbdanigeu stoaren boogte te blagen / en Dat bedon.
fniaD
gen toa^ getoeefi 't toerft in bijf maenden op te maften/
flon
ntötr.
ben / bat meDe tot t)ct metfeïen ban Dien beïjoojbe fiecnfialft geb^upftt getoeefi te 3jjn en geen fcïjuïp-ftaïft.
«Eot befiupt ban bit25ocft fuiïentop bier berbaïen
uan De grote &tojm cnï^inb/ bie \^ci op Den &cr£.
obonD 1 DeftógaecjS i^getoapt en DefcbaDe die daer ge*
fcljirt 1^. ^e i£oïïander0 en Eeeïander^ berfoebt hch
b"lDcf Srotepjofn'ten/ DieDegftaliaenfcbe baertnu
ttoee of Dcjie31
aren nrfDen anDecen/ bermit^ De grote

%^&&2!SS£ZXï3S^Ë

dierte ban Itoren en <0?anen / bie in be fcïbe 3tanDen
getoeefi toajJ / ïjadde ingebjacïjt / toaren Daer op fo
berïccftert getoo^den: toant f'pdaec fo beeïe dBeïb ban
baerbjaebten DataïïeBLanDencngronDenbier becDier*
Den/ Datfe aïDaer met fo beeïe £>cï)cpcn boeren/ Dat
eenige/ in be ö cgcringe 5ïjnbe / bicef ben bat befebaert
toeï foube mogen gebuen tot gtoot aebterbeeïbanbefe
Hanben / om bat fo beeï febepen toefitoaert^ baren
Die met een arrefi Deur p2acttjfte De^ ïtoning^ ban (m
^pangicn fouben bonnen opgefjoubcn en felfp tegen
defcHanben geb^upftttoerben, nuïagenin^eecmbn'
bcfe^ 3|aec^ m 't SSaergbiep / <£cffc\ en ©ïie toeï 140
febepen of meer / met <33?anen en aïberïep anbere
ÜDauen / gecect om metten eerfien bcquamen J©inD
na 3©efien te baren / boeïj eer De felbe toecb geraeftten /
fo ifier opfóeröabonD aïfuïften (OEempeeft h ^to?m en M
ontoecr onrfïaen / Datmen Daer een feer groot cïenDecnbfr
fagïj ouder de ^cïjepen en USenfcIjen : toant Daer mer r «ö&e
Dan 40 ^cïjepen ban Ijaer ^infter ïo^ raeftten / Die te* jM
gen maïftanderen fiietcn en aen ilnchm en te DccfienS.1
raeftten / fo Datf et gefterm/ geroep en ftïagen Der Heen. üsa*
feben fo groot erbarmclijft toa^ / dattet met geen ©en/** n
ncu i^ te befcb?ijben : Daer berb^onften totï 500 23ootf* SSf !
gcfcllen / ooft eenige ftïoefte en erba-en Eee ïupben • mt n*
DefcbaDe Die Daer gefcïjicdctoa£ bp nainefiimaueï m^en <
beroo?faeftte beeïe 23anftcroetcn / fo tot 'ït'mfierDam ifib
aï^ eïder^; en ooft tot ©elft/ aïtoaer ö]ie treffeïijfte per.
fonen/aï0 ^acob Sö^mnfj banber ^ufTen/Cïaeó tèatö
een eenige ^oon ban grote middelen / en gan <6roe^
ne-toegen faeïgecrdcn : Defe \cfle bïucïjte in &pan.
gien / Cïae^ 0}al^ fierf ^obenier ban Den ïtoning ban
©euemerften / banDer ^ufien bleef altijd in ïjupö en
fiecf tot iBclft: baer ïupDec hinderen bïeben noch in
goeden boem/ Deur Deerffcniffe ban De goeDerenban
bare OBroot-moeDeren / Dan Dat bet quaetfie toaó/
Daer quamen upt Defe JFaïiftementen meer anDere en De
25?outo-neerïnge tot 3Mft becïiep feer. 3iftbebbeooft
eenen fefteren 23?ief gefien/gefcb?eben bp ^octoi ifram
copjJ Jlfèaelfon aen Den ?ÏDbocaet HSecfiec Sfoban ban
aïüenbarnebeït/ gefcb?eben tipt ^oo?n Den 1 1 Sfanua*
„ ri 1594» Daer in ÖP onder andere aïDu^ fcfymft. gfft
» ben feer berfïagen getoeefi ter oojfafte bande grote
„ en ongeboo?De febabe Die in 't |fêaer£biep i^ ge^hiet
„ en i^DiergeipebpH^enfcben memorie nopt
geboot
« a,c\xjeeill ja niet gebeurt/ fo ïange bet HanD f)ct HanD
„ getoeefi i$( eni^De fcbaDeboo? aï^nocbnietteefii.
j, meren/ toant Daer nocb beeïe ^cïjepen gebïeben jhn/
5, Daer men nocb 5«n tijDinge ban ^ccftl enftrijgen
„ 03oD betert / Dagelijft^ nocb tbDinge ban meerDec
» fcbaDen enongeïuft/ Daer 3D» beeïe trcffeïbfte^ee.
>» ïupben gebïeben / en onber anberen ooft De &oon
» ^an olïf«i 23oöc/ Die in^efebora qc\dccH tó: een
«fcbabeïijftebooD/ <|c.
Voort fchrijfi loy noch in den [elven Brief aldus.

" W 7 f 5^n W te nacbt tot ^oo?n ooft in een an* vm
v Vu 5«cJ5oo^D-3BcfieJ©:nD/
perijftcï getoeefi bant^ogeïl^ater Dooitoater
»» DteJ©cfi
fuïft^ Datbau gifier Lot
&OI0i
abonD'ti©ater
begofiaente be
toafien/
en igtt
al^00^
»» getoeefi
tot beneben
^erbergï)
ban mc%t
be föobe
» Idolen / be Eeelupben en ^abenaer^ bier tot $oom
„ berftïaren batinacbt3}arenbieropeen boet na niet
» fo boog i^ getoeefi : <0oD gebe Dat bet toeber toat
» magb befaebtigen.

üaer-biebt op 't becgaen ban be ^tfjepen in €ereL

Door Winden en (eer groot on J^èder
berden VeeLe gefLagen ter neder ,

Die aL In> de
ta„
S^d~ne
gront «V*.«ï
det zee fonCken
r*°
s^p.
^nDer.

DeFr fterCke ^7nt , florilf en onweder groot
RaeCten Feel CoopLriden In fChade en noot,
EndePeeLeperfoonen aén hare doot.

3Bndet.

(ken,

DooriPT/Jnt en onWeéexVeeL ^lenfChen Ferdronc
VeeL fChepen en goederen In texeL FerfonCken.

Eynde van 't dartigfte Boek.
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Vervolg van de Nederlandfe Oorlogen, Be-c«.0
roerten en Borgerlijcke oneenigheden , gefchied by
tijden van Erneftus Ertz-Hertog van Ooftenrijk, Hertog van Bourgondien, &c. Gouverneur Generael van de Nederlanden,
onder 't gebied van Philips den tweeden Koning van Spangien, enMauritius van Naflau, geboren Prince van Orangien, &c. Gouverneur en Capiteyn Generael van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht en Over-Yflel,
Admirael Generael van der Zee : mitsgaders
Wilhelm Lodewijk, Grave van Naflau, Gouverneur en Capiteyn Generael van
Weft- Vriesland.

Waerachtige en Hijlor ife cBefchrijvinge
Door

PIETER

BOR

CHRISTIAENSZ.

Kort inhoud van 't eenendertighjte Boek.
R. Adriaen Damman Agent van de Staten Generael in Schotland , werd van de Duynkerkers op de reyfe na Schotland gevangen en tot Duynkerken gebracht. Hy fchrijft
aenden Advocaet van Hollant M'.Jan van Oldenbarnevelt. Koeverden by Verdugo
P alle de winter door belegert. Eertz-Hertoge van Ooftenrijk begeeft hem op de reyfe na
Nederland, komt tot BrufTeldaerhy wel ingehaelt word, hy vertoont fijne Commiftic
als Gouverneur en Capiteyn Generael van Nederland. Die van hetNoorder-quartier
van Holland ontruymen Staveren van haerGarnifoen. Den Wefelfchen Toorn brand,
van den Blixem af. Aenllag van Verdugo op Deiftziel. De Schotfe Colonel en Capiteynen verfoeken afrekeninge en betalinge, worden afgedankt, accorderen meeft wederom met de Staten, en continueren
haren dienft. A en (lag van Prins Mauritius van Naflau op 'sHartogen-Bofchcn Maftricht te vergeefs. Voorgenomen aenflag des Vyandts op Tertolen word ontdekt. Een Walvifch geftrandbeooftenhetSluyfche
Gat. Michiel Renichon word tot Breda gevangen en in den Hage gebracht. Handelinge met Doótor
Ruylopes , Portugees Medicijn van de Koninginne van Engeland , die aenneemtde Konin^inne van Engeland te vergeven voor 50000 Kronen , alles bekent hebbende fo ishyen fijn Complicen daerover als verraders geexecu teert. Hetnieu aengenomen Duytfe Krijgsvolk der Geünieerde Nederlanden komt in het
Land ; en men verwacht ook het nieuwe Engelfe R egiment met den Ridder Veer. Edu wart Norits , Gouverneur van Ooftende , neemt eenige Forten in Vlaenderen in , en de Vyand wederkomende verflaet en
verjaeght hydefelve, en rafeert de Forten. Jonker Cafpar van Eufum , Gouverneur van Koeverden , doet
verfcheyden uytvallen. Koeverden noch wel verfien van Proviant. Verfcheyden geintercipicerde brieven.
Eerften brief van den Hertog van SefTe, AmbafTadeurby den Paus, aenden Koning van Spangien. Anderen brief van den Hertog van SefTe aen den Koning van Spangien , gefchreven uyt Romen den 1 1 February.
Noch een ander brief van den Hertog van SefTe aen den Koning van Spangien , gefchreven uyt Romen den
14 February 1 594. Brief van den Hertog van SefTe aen den Grave van Fuentes. Brief van den Hertog van
SefTe aan den Hertog van Feria van den 4 February 1 594. Ander brief van den Hertog van SefTe aen den
voornoemden Hertog van Feria, vanden 18 February. Brief van Don Jefephod'Aucuna, aen den Grave van Fuentes, uytMilanenvan den 15 Maert 1594. Brief van den Conftabel Zu Zero aen den Grave
van Fuentes. Brief van den Hertog van SefTe aen den Ertz-Hertoge Erneftus. Hoe fterk Verdugo in 't leffc
van April 1 594. voor Koeverden was. Sijn Excellentie Mauritius van NafTau maekt gereetfehap om Koeverden teontfetten. De Grave van Hohenlo werd met 20 Vaendelen gecommandeert te blijven tot bewaringe van Bommeler-Weert , en 't oog te houden op 't gene de Vyand foude willen voornemen. Sijn Excellentie trekt met fijn Leger na Koeverden , 't welk hy ontfet. Verdugos volk komen wederom in deSchanfe
van Vcenbrugge. Verdugo fent aen den Ertz- Hertog Erneftus om geld en AfTiÜeniie , dan krijgt weinig
gehoors. De Hertog vin Nemoers ontkomt uyt fijn gevankenifTe. De Heere van Vilars , Gouverneur van
Rouaenvcrfoentfich met den Koningvan Vrankrijk, en levert hem over Hoog-Normandie, en deStadt
van Rouaen. Svmon Autunez trekt uyt Pontaudemcr. Monficur Baligny Gouverneur van KameriJK vc rklaert fich voor den Koning van Vrankrijk. Monfieur de Villcroy handelt fecretelijk niet den Koning. Brief
Vvv
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van den Heer Villeroy aen den Hertog van May nes. Het Parlement van Aïx en 't Landfchap van Provence
verfoenen met den Koning van Vrankrijk. Die van Parijs fijn oproerig tegen den anderen , doch de Hertog
van Mayne houdfe onder bedwank. Selm Overfte van Parijs word van fijn Ampt afgeftelt, en de Grave
van Brifak komt in fijn plaetfe. Propofitie van Monfieur de la Chaftre aen de Gemeente der Stad Orleans.
Die van Orleans verfoenen haer met den Koning. De Koning Henricus de Vierde word tot Chartres ge.
kroont. De Grave van Brifak handelt met den Koning , om hem in Parijs te helpen. De Koning komt na
Parijs. Brifak openbaert lijnen handel aen de gene die hy vertrout. De Koning van Vrankrijk komt in Parijs. DeHertog van Feria met't vreemt Krijgsvolk vertrecken uyt Parijs. De Baftille werd den Koning
overpegeven. De verdreven Schout van Pari/s komt wederom in fijn Ampt. De Lafterboeken en Gefchrif<
tcn tegen den Koning, en Henricusden Derden , werden verboden, en geen nieu te maken op verbeurte
De Prefidenten Raeds-Heren die vertrocken waren werden wederom in haer Staten en
van lijf en goed.
Ofricicn geftelt. Vele meer andere Steden vallenden Koning toe. De Jonge Cardinael van Bourbon komt
Opene brieven
te Parijs , daer hy ftcrlt. Verfcheyden Ordinantien van den Koning en het Parlement.
van verklaringe des Konings om fijn rebelle onderfaten en Steden te doen wederkeren tot fijne gehoorfaemArreir, van 't Hof vao 't Parlement van Parijs, van den 3 o Marhcy t , binnen den tijd van een Maend.
ty £ 5 94. over 't gene gepafleert is, gedurende de Troublen, inhoudende de wederroepinge van 't gene geSijn Excellentie
daen istot prejuditie van d'Au&oriteyt des Konings , en de Wetten des Koninkrijks.
Graef Willem van
van Naflau maekt gereetfehap na Groeningen te trecken , hy belegert Groeningen.
Uy tval van die van GroeNaffau komt voor de Schanie van Auwefder-Ztjl , die hy inneemt en overvalt.
ningen. PJantagie van 't Gefchut voor Groeningen , daer men op begint te fchieten , die wederom geVerdugo laet toe dat fijn Volk boven gegeven Sauvegarden , Twent , Salland ,
weldig daer uyt fchieten.
Capiteyn Wijngaerden gequeft, en gevangen binnen Groeningen geen 't Sticht van Munfter beroven.
De Magiftraet van Groeningen verfoeken Pafpoort om na Bruflel te mogen reyfen , dat haer afbracht.
HaMiflive van fijn Excellentie aen die van Groeningen.
Oproer binnen Groeningen.
geflagen word.
d'Oproertc
Eduart Broek Sarjant Majoor van de Engelfe , van fijne quetfure geftorven.
re ant woorde.
binnen Groeningen geflirt zijnde , doen de Borgers een nieuwen Eed den Koning van Spangien getroute
Uytval uyt hetSchuytenzijn. Sijn Excellentie beantwoord het fchrijven van die van Groeningen.
diep. Twee Soldaten met Brieven van Leuckema aen Verdugo gefonden , werden gevangen gekregen. JVlifPropofitie gedaen by Ottho Hartius en Jefïve van den Ertz-Hertoge Erneftus aen de Staten Generael.
A ntronimus Comans Rechts-geleerden van BrulTel in de vergaderinge van de Heeren Staten Generael.
woorde van de Heeren Staten Generael op den voornoemden Briefen PropofitietConfeflie vanMichiel Reniq|ion,over 't voorgenomen affafinaet tegen den Perfoon van fijn Excell. Wederlegginge van deantwoorde
van de Heeren Staten Generael in Braband uytgegeven.Propofitie van deGedeputeerden van Britagnien aen
de Heeren Staten Generael. .Propofitie van de Ambafladeurs van den Koning van Schotland aen de felve Staten. Gelegentheyd van de faken van Schotland verhaelt in fekere Miflive van den Heere Adriaen Damman ,
Agent van de Heeren Staten aldaer.Brief van de Koninginne van Engeland aen de Heeren Staten Generael.Dc
v Fou ) i-jeeren Satten Generael fenden Gefanten aen den Koning van Denemarken. Propofitie aen de Koninkl. Majeft. vanDenemarken,gedaen by deAfgefanten derHeeren Staten Generael. Antwoorde desKonings van Denemarken opde voorfz. Propofitie.
Groot Onweder van Donder en Blixem tot Delft , daer door de Nieu
Kerks Tcorn in brand ontfteken word.
Groten Hagel tot Sutphen.
Voorder verhael van de Belegeringe
tot Groeningen.
Sijn Excell. in groot pcrijkel. Mijneringein het Ravelijn voor Groeningen. Hopman
Waddel doodgefchoten.
De Mijne word aengefteken, en wat operatie die doet.
Het Ravelijn word
ingenomen.
Die van Groeningen fenden Jan ten Boer aen fijn Excell. en wat antwoordt hy krijgt. Die
van doeningen fenden Gedeputeerden aen fijn Excell.
Stilftand van Wapenen voor Groeningen.
Die
van Groeningen leveren hare Articulcn aen fijn Excell. over.
De Krijgfluyden van 't Gamifoen tot Groeningen fenden ook haer Gedeputeerde aen fijn Excell.
Articulen van het Verdragh befloten by fijn Princelijke Excell. en fijn Genade Grave Wilhelm van Naflau , by advijs van de Rade van Staten , met de Magiftraet der Stad van Groeningen.
Accoort tuflehen fijn Excell. en den Overften Luytenant Lauckema ,
met de Capiteynen , Bevelhebberen , en gemcene Soldaten , in Garnifben wefende binnen Groeningen.
De flrad van Groeningen word aen fijn Excell. overgelevert.
De Heeren Staten Generael nemen tot haren
Agent aen den Hooggeleerden Doclor Laurentium Mylire , om hare faken by de Duytfe Vorften te verrichten. Antwoorde der Heeren Staten Generael op de Propofitie van de Ambafladeurs van Brittannien.
De Heeren Staten Generael fenden de Heere Walraven van Brederode, ende Mr. Jacob Valk, Raeden
Treforier Generael van Zeland, op den Doop van denPrince van Schotland.
Den Doop word gecciebree- d tot Strij veling in Schotland.
Doop-gifce van de Heeren Staten Generael der VereenigdeProvintien.
Brief van de Pillegave van 5 000 guldens jaerlijks by de Staten Generael aen den Prince van Schotland ge-*
geven ; verdeelinge der felve fbmme over de Vereenighde Provintien.
Vernieuwinge der Tradaten tuffchen de Koning van Schotland en de Geünieerde Provintien. Placcaet van de Staten van Holland , inhoudende nader verbod van de con venticulen van die van de Roomfe Religie.
Oock tegen het hertrouwen en
herdoopen.
Acnflag opRuremonde te vergeefs.
De aengenomene Duytfen werden weder afgedankt.
De Koning van Vrankrijk verfoekt in plaetfe van het geaccordeerde fecoursvan 2 00000 guldens in gelde,
twintigh Vacndelen Soldaten , en vijf Vanen Ruyters , 't welk fijne Majeft. geaccordeert word. De Heere
LevinusCaluart, Agent van de Staten Generael, by den Koning van Vrankrijk , fchrijft aen de Heeren
Staten Generael , en aen den Ad vocaet van Holland.
Brief van den Koning van Vrankri jk aen den Heere
Do. Mons de Givry word voor Laon dood gefchoten.
Laon word den Koning van Vran krijkovergege-ven. Amiens vak den Koning toe, deigelijks AbbevilleenPeronne.
Camerijk accordeert mede metden
Koning van Vrankrijk. Oorfake waerom de Heeren Staten Generael hare Victorie na het verove ren vaa
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Groeningen niet vervolgen. Refolutie om Grol te belegeren en
aen te taften , en d'oörfaken waerom fcjb
achterweegen blijft. Den Ambafladeur vanden Koning vanVr
ankrijkBufenval vordert ilvSddw
Voetvolk en 5 Vanen Ruyters , tot fecours van den Koning van Vrank
ri k. Tocht van Grave PhlSsv^
van Naffau na Vranknjk , by den Hertoge van Bouillon. De Vyand
komt met veel Ruytïri e en Voftvo k
teMaftrichtoverdeMafe. GnvePhilips van NaiTau komt nit fijn
Volk by den Her^^aS^
Commiffie vanden Koning vanVrankrijk voor den Hcrtogh van
Bouillon /om Oorloqf te voeren ffi£
t " ^°mu?Tan PanëlCnS Land?'
DC *W*W die mctten Ridder Vecr > Gravc Phihps door Vyanden
Landen hadden geconvoyeert, komen wederom in 't Land.
Ri jxdagh tot Regensburg gehouden , en
S
w g; U
h WCrd
^Nederlanden aen^ende, gehandek werd
SekerWaerfchouwinge
nopende??de °P^en
refolutie V°°rffvan den R,'jxdaSh
Vrede,daervan
op den Rijksdag tot Rc|ensburgh!s£
handelt.
De Keyfer was niet gefint om een Rooms Koning te maken.
Grote Banketten
gehouden.
Gein terap, eerde Brieven van den Ambafladeur van Spangien gefchreven. op den RijksL
Brief van DoS
Guillaume deS. Clement aen den Koning van Spangien.
Ren ander Brief van den felven Guillaume Cle
ment aen den
van Spangien.
Brief van Don Guillaume deS.Clement aenDonJoan d'Idiaques"
Brief van den Koning
felven aen den Ertz Hertog
Erneftus.
De Hertoge van Mayne komt tot Brufiel , verfoekt
hulpe om Laon te ontfetren.
Brief van den Hertoge van Mayne aen den Koning van Spangien.
Brief van
den Hertoge van Mayne aen den Marquis van Montpenfat fijn Schoon-Sone in
Spangien zijnde. Ander
geintercipieerden Brief vanden Capitein Don Pedro de Leon, aen DonConfala
deMonroy Enriques
Ander geintercipieerden Brief van Don Diegode Ivarra , aen Don Carlos Cavalos. Ander
eeintercipieerde'
Brief van Stepham d Ivarra , aen Andries de d' Arradu.
Brief
van
Don
Diego
d'Ivarra
den Spaenfen
Ambafladeur in Savoyen.
Brief van Matheo Pino aen den Hertog van Monte Martano. aen Brief
van Ma
theus de Pino , aen den Heere Jeronimo Pino fijnen Oom.
Brief van den Grave van Fuentes , aen Fran
«ys de Verray Arragon , van de Rade van den Koning te Venetien.
Brief van den Grave van Fuentes aen
den Connef tabel van Caftihen, Hertog van Feria, Gouverneur van Mylanen.
Brief van Don Dieoo
d Ivarra aen Don Jan d'Idiaques.
van Stephano d'Ivarra aen Don Chriftoval de Moura , GrootCommandeur tot Alkantara , van denBrief
Rade van fijn Majeft.
Brief van Innoria Malvafia , aen den CardinaelAIdobrandm.
Ander geintercipieerden Brief , by Charles Ti frak aen den Prefident Nicolas Damanr.
tfrier van Innocentio Malva , aen den Poftmeefter van den Koning van Spangien binnen Romen
; en meer
andere geintercipieerde brieven; met een lange brief van Fran ei leo de Umara, aen Martin d'Idiaques,
van
den Rade van Staten van den Koning , en fijnen Secretaris van d'Oorloge , met noch eeniee andere.
Brief
van Steven d'Ivara van den 7 Septembris.
Brief van Frederik Spinola aen Stephano d'Ivarra^, Raed van fijne
Majeft. en fijne Secretaris van d'Oorlog.
Wiedegenegeweeftzijn die de Vaertby Noorden om byChina
hier eerft hebben bcnaerftight ; daer werden twee Boots tocgeruft om den wegh na 't Noorden , om
door
Waygats te onderfoeken.
Petrus Plantius Predicant tot Amfterdam , wil eenen anderen we° by Noorden om na China , en dat boven Nova Zembla , die mede bewillight word.
De Schepen komen op de
R etde van Kilduyn by den anderen. Befchrij vinge van 't Eyland van Kilduyn , Cola een Ri viere in LapJand. d'Amfterdammers vorderen haer reyfe, fo doen ook het Zeeufe en Enkhuyfer Schip. Vinden
den 5 JulydeZeemet Ysbedekt; fien een RuflcheLodgie die uyt de Witte Zee quam, willende na Pitfora
varen.
Bevinden haer by 't Eyland van Toxaro , by onfe Natie heel onbekent. Befchrij vinge van 't Eyland Topar > en d'omleggende Contreyen.
Vangen een Wal vifch , krijgen 't Land van Waygats in 't «eficht. Vinden de Engte of Straet van Waygats , komen in groot peri jkel van 't Ys. 't Enkhuyfer Schip
word door 't geweld van den Ysgang de Straet weder uytgedreven , met de Ankers en Cabels aen ftucken
gefchoven.
Een fchots ys van een halve mijl lang. Den Admirael word gedrongen van het Ys uyt de
Straet te ruymen.
Jan Huygen van Linfchoten vaert met het Jacht , om de uytkomfte van de Straet te
ontdecken ; krijgen Volk in 't geficht , en hoe fy daer mede fpraken.
Zeylen met de fchepen de Straet
inwaerts, en rechten een Ton op een Eylandeken op , en noemen 't Ton-hoek.
Komen door de Straet in
deTartarifcheZee, by haer genoemt de Nieuwe Noort-zee, komen wederom rontsom in 't Ys, zijnfeer
gequelt van de mift , krijgen weder een fterre in 't geficht ; zeylen noch door 't Ys, tot datfe gedrongen
waren haer Zeylen neder te laten; ftrijken haer zeylen neder, en drijven alfo in zee, onder, en met het
Ys. Vechten met haer vijf of fefTen tegen een Morfe of Zee-paert, fonder dat te konnen overwinnen.
Gedaenteder Zee-paerden.
Vinden een bequame Haven , daer in fy hen voor 't Ys bergden.
Staten
Eyland. BergCriftal al sgeflepen Diamanten. Vinden Rot-Ganfen , Veld- Vinken , Berg Criftal. . Sien
het Ys verdwijnen voor haer ogen , hoewel met kout weder.
Erinneringe van de advertentien die de Samoyeden henlieden in de Strate van Naflau hadden gedaen , van dat het Ys alle Jaren vergaet en wech raekt.
Stemmen te famen om weder na huys te zeylen , als haer Ontdeckinge voor volbrocht houdende . en ft ellen
hare cours weder na huys toe; komen aen de Ooft- Kuft van Wajgats, ontdecken noch drie Eylanden ,
daer fy tufTchen door lopen, niet fonder groot perikel. Sien twee Zeylen na haer toe komen , 't welk
d'Amfterdammers Schepen waren, daer over fylieden een algemeyne blijfchap en verheuginge fchepten ;
komen inperijkel, maer worden door God wonderbaerlijk vertóft. Accorderen t'/amen weder na huys
te varen ; moeten door onweder en contrarie wind weder na deEylanden
lopen , om een reede te (beken.
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Varen na 't Noorder Eyland , geven d'Eylanden namen ; te weten , Mauritius Eyland , 't Eyland van
Örangien, Nieu Walcheren , Nieu Holland , Nieu Weft-Vriefland , 'tEnkhuyfer-Eyland.
VerhaeKFol<^
van 't gene het Amfterdammer Schip en Jacht op defe Reyfe ontmoettet is. Schieten eenen witten Beer ;
drijven fonder zeyl 1 6 uren. Verliefen haer Roey- Jacht , komen by 't Land van Nova Zembla.
Verne^
men groote menigte van Ys. Vinden glinfterende Steenkens als Goud. Menigte van Zee R uflehen , vechten tegen Wal-Ruflchen.
Schieten een witten Beer, en flaen hem voort doot.
Niet konnende voort
doorkomen , nemen haren cours te rug nahuys.
Doen haer rapport , en.wat daer op volgt. De Hecre
Vvv z
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wort aëngenomen óm den Bijbel uyt het Hebreeufch te vertalen in Nederduyts. De Pal f zGravinne, Dochter van den Prince van Orangien, bevalt in 't Kinder-bedde van een Jonge Dochter. De
Heere Mr. Willem Martiniï , eertijds Griffier t' Antwerpen wort Raed van den Rade en Leen-hove van
Braband. Huwelijk tuffchen den Hertog van Bovillon , en Me-Jonkvrouwe de Princefle Elifabet van
Naffaü Bourbon , dochter van de Prince van Orangien. De Gravinne van Meurs word geaccordeert haer
achterwefen in 't Bifdom van 'Ceulen met Lond-recht te executeren. Brief van Do&or Lauréntius Mijller
aen den Heere van Oldenbarne velt. Grave Karel van M anfvelt Wórd van den Keyfer verfocht , om te welen
Luy tenant Generael van fijnen Broeder den Ertz-Hertoge Mathias inHungarien tegen den Turk. Don
Auguftijn Mexïa vvordgegeVen het commandement van 't Leger. Balignii Gouverneur van Camerijk heeft
een acnflagh op het ftedeken van Bauchijn. De Ertz-Hertoge Erneftus geeft laft om Camerijk tebelegegeren, 's Konings van Spangiens Leger trekt op uyt het Land van Camerijk. Don Auguftijn Mexia be
legert het Kafteel van Hautlï. Die van 't Kafteel hen op genade opgegeven hebbende, werden door laft
Van Don Anguftijn Mexia al t'famen gehangen. De Italianen onder 't Regiment van Dón' Gafton Spinola
mutineren , en nemen Sichem in. Wat de gemutineerde Italianen verfoeken. De Ertz Hertoge Erneftus enden Raed refólveren de gemutineerde te doen ftrafTen. De gemutineerde trecken tegen des Biffchops Volk van Luyk. De gemutineerde verfterken haer. Don Louysde Valafco fent aen dê gemutineerde hare antwoorde. Don Louys trekt tegen haer na Sichem. Don Pedro Porto Carero wort doodgefchotcn , met veel andere. De gemutineerde Italianen verlaten Sichem , en falveren hen op den bodem
Van de Vereenigde Provintien. De Grave Giacomo Belgiofo Italiaen , fchrijft aen de gemutineerde Italianen. De Grave van Hohenlo fent Capiteyn Lankhaer aert de voorfz. gemutineerde. De Prince Mauritius fielt op alles ordre , om inval te beletten. De gemutineerde Italianen accordeeren , en hen word een
plaetfe tot verfekerheyt ingegeven , eri een Oftagier Van de Spaenfe natie. De gemutineerde krijgen een
6rief en waèrfchouwinge uyt het Hof. Brief van fijn Excellentie aen de gemutineerde Italianen. Wat
voordeel de Geünieerde Provintien by defe mutinatie hebben gehad. Schrijven van den Heere Johan Mariaborcht uyt Denemarken , aen den Heere van Warmont Luytenant Admirael van Holland. Wat de
Vice Adrhierael fan Gerbrantiz het Collegie van de Admiraliteit tot Amfterdam aendient, nopende de
Schepen van Oorloge die op de Vlaemfe Cufte gehouden werden. Verklaringc van de Scheeps Capiteynen , leggende op de wachte van de Vlaemfe Cufte tegen de Duynkerkers. Piere du Four geboren van NiVelle, word tot Bergen op ten Zoom gevangen. Sententie des doods tegens Piere du Four gegeven , om
den moordadigen Aenflag by hém aengenomert jegens den Perfoon van den Prince Mauritius van NafTau.
Den Hertogh van Guylè en fijn Broeder verfoenen haer metten Koning van Vrankrijk. De Koning vah
Vrankrijk geeft Guyfe het Gouvernement van Provencen. De Hertoge Van Mayne vertrekt na Bourgondien. Ahtonio Peres komt in Engeland , is van meninge in Hollarid te komen , en waer door het achterblijft. Jonker Arent van Dorp gevangen. Gefchrifte by Jonker Arent van Dorp tot fijn óntfchuldigingè
overgegeven. Mr. Joos de Menijn Raed en Penfionaris van Dordrecht, word ondervraeght, op de fake
van Arent van Dorp. Miflive van Mr. Joos de Menijn , aen den Advocaet van den Lande van Holland ,
beroerende de fake van Arent van Dorp ; hy verhaelt fijne dienften den Lande gedaen ; fijne Communicatie met Dorp gehouden. Waer voor hy den Heere Dorp altijd heeft gehouden. Wat hy op den Heere
van Oldenbarne velt verfoekt. Ander Brief van den voornoemden Menijn aen den Oldenbarneveld. Noch
cenen anderen Brief van Mr. Joos de Menijn, aen den Heere van Oldenbarne velt: Mr. Joos de Menijn
word Hiftory-fchrijver van de Nederlandfche Oorloge. Het Leger des Konings van Spangien ontrent
Houway lijt groot gebrek , en trekt in Vrankrijk. Vreefe voor inval der Vyanden in de Vereenighde Nederlandendoor
,
de harde Vorft. Inval der Vyanden in Vriefland. De Koning van Vrankrijk werd vah
een Jóhan Caftel Scholier , in fijn onderfte Lippe gefteken. Sententie en Arreft tegen Jan Caftel , ter faken
van fijn voorgenomen Moord aen den Perfooh van den Koning van Vrankrijk. Joannes Gugnart werd gehangen. Brief van den Kening van Vrankrijk aen de Staten vah Arthoys en Henegou. Vergaderinge der
Staten van Holland in Decembri i 594. En eenige Refolutien aldaer genomen , beroerende het voorgenomen Houwelijk van den Grave van Hohenlo ; met de Hooggeboren PrincefTe Maria van Orangien ,
Gravinne van Naflau , Duuren , &c. Verhael eeniger faken in Schotland gefchied , na het vertrek van de
NederlandfeGefanten. Twift binnen Embde' en Ooft-Vriefland, tuffchen den Grave en die van de Stad
en Landen. Wat de Hertoge Johan Markgraef van Brandenburgh , aen de Heeren Staten Generael verfoekt ,1en der Heeren Staten Generael Antwoorde en Advijs op 't voorfz. verfoek.
$ nebben inïjet boojgaenbe 23oeït ber*
jjaeït/ dat de Staten «Bcncrael opïjet
aengeben ofte boo jfïacï) ban De <6edepu teerde Staten ban ^oïïanb / goed gebonden padden 3£>. 2ttd?iaen damman /
afé fjaren Sfigent te fenden in &cïjotïand/
omaïbaerte refiberen/ en ro^cfponbentic te gouden
tuflchen den taling en de Staten ban defe ©ereenig*
de#?obinticnj beooog, damman toagupt©ïaen*
beten ban geboo?te/ en obermit£ §p ten tgöe a# de
hertog ban ©arma / ©laenderen onder de fnb jectie
bc$ ïHoniugg ban spangien tyacfjt / banuacuucrto=
gen toa$ in JbcjEjotland / aldaer fjp eenige tijd Ijcm ontgouden geboende/ $ ïjp boo?gefIagcn getoo?ben om
nebjupïtt te too?ben tot fjgent / ban de peeren Staten
feoomoerat j epntïp bier geltomen sijnde / i$ met bem

geaccojbeért op een jaerlijng penfloen ban bupfent guf* *
den / enttoeeïjondertjaernjH^ boo?ï|np$)ner/ men JJjjJ,11
ïjeeft ïjem gegeben infïructie om ïjem na te reguleren / mao
en#aïfo in Qanuario defeg jaerg na ^cïjortand ge «bok
repfï/ maer ïjp # tuffeïjen
toegen/ op
berepfe ^upn*
bande %m*
*;tnaJl
^üpnnerner^gebangen
genomen
en binnen
kernen gebjacfjt / aldaer öp geeramineerttoerdenbe/ rad
fjem uptgaf boo? een £>tubiofujé / en een ïf upg-bienaer We
ban den fóbnirtg/ onbertoijfende eenige jonge €del> ©upn#
iupden en «EdeUupden ban den honing: men toiïde tw*al
beeï ban ïjem
toeten
men d?epgde ïjemfeer / fijn ***?
gereetgeïd
toerde
&em/ enaïïe^
benomen/ doeïj^jne^a^ntot
pieten toerde betoaert engefalbeert/ fjptoa^ omtrent ©apn»
öjie toenen gebangen: epndeïijn toerd ïjp berïofï en bet*m
ontffagen / en ïjp breeg pa^poo?t ban den ©ice-2üdmi= Sp
raeï de ^eer ban IDacftene / afê een ^up^dienaer ban bmötden
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ben Honing ban |)rï)otIaub / enaïfo baer geen ^>che^ ; tiie ober en toeber baren afó &pion$ / fo m €tmeranb
pen toaren om na ècïjotlanb te baten / rcnpbc en
78i
^oebetP
J
?i
n©geïijft
,ian
©erbi
igo/
riboojg
öp fpoepbe ïjp faÖ na <£aïi£ / op bat ïjp niet foube ontöeut aI
riaenbc
top
jH
iu't
.SBoeït gefeot
öeuuen/ ïjabbe Coebecöen met eenicte ^elja
nfen befet/ h
fc9?tjft
toecben
/
boo?
eenige
Ho!Ïingb:aper£
ttie
op
"tynmlitt*
\m Dennen ïjanbeïben / toant fo ïjp ben 23 jpebmacpfch?eef
net mlh
SS£
5JJ; „nptCaïtó aen ben^bbocaetbantoUanb/ flk.^an en
feer?A^
toeber/
berhep / mja beïe
«aenaeö
t/ aoaUp&e
bantigongemaf
%We&
Sfft
S bat
nïijhe
ongetooo
bierte
in
fijn
leger/
öicït
ïjn
het -©oïft P,mic
goiianr. toant
&an <@Ibcnbarnebelb
/ toa£ ïjp inbangroot
gebaec genaemt
getoeefï/' tegen be natuereirt
fefcer Bïaem£ Hoopman
If peren/
bit «oube en toaterige ïanb ïeggen Bt
<6eïain 3$ïaetiboet / tooncnöc tot ilotterbam / geUor
be/ temeenenb
meren enn fllüeg.
mettoaöuutijoi
'
beroberee u be/ pïaetfe
mensijnbe tot ©upnfaenrn be£ abonts te boren eer f»u gen
toant fjp
feer qnafcjfte
ban be
fjeub
gclegent
bectron/ bjaegbe fo ïjaeft ïjp in fijn logijé genomen
ber 25eïegerben onberricïjt ; hem toa£
toaë i of aïbaec m be .^tab niet gebangch getyocfc boojfeheraengebient/ batfumaa boo? eenige toeftcn
toa£ , eenen aie ban be Staten ban I|alïaüb na &c|ot» meer ©ietuaïie ïjabben/ en hoetoeï ïjem ter contrarie
ïanb gefonben toag / noemende ben bdo?ft. «Damman/ aengefeubtoerbe/ toiïbeöetnietaeïobcn/ bacrbeiliep
beel ban fijn Bolft
bat'er berfeïjeuben Capitepnm
maetifatfen
geïuche
brbenieteenmeer;M)ot£manbem3ton':
gen.
ï^u fcïjJUft
öat ïjem
gcgueït ïjabbe / ban ü-jnafonber Bolu// fo
*
jafonbci
rö
ïjet beeacïjteren ban fijn beboir / ïjabbe nocïjtan£ in fto^benber ooh beïe ban fïefttc en«©fficiê
ongeuiah.toaren/ baer
alïe fijn becbjiet niet gelaten acljt te nemen op aïïc be
f ier-en-tuffeïjen begeeft fïrö ben €rt5-ifertoge <£& ^
baben en tooo^ben bei* Buanbcn / en fcbiijft bat be
be^ hteu/
Hepfer^met^obaïpD
i oubfie
&'iS
lang bertoac
Capitepnen ber <®o?Iog- Schepen/ aïbaerfenben/ bat nefïu^/
een groten
fïaet^ocber
enpiacj/jtna
^tmuF
fp om ttoee rebenen onfe (JTapitepnen nietbjce^öcn / be J^cöerïanb/ Dp hem ïjebbenbc eenige éjabeu/ en beeïe l^„üatI
©?u-teren/enfof^ €bclen/ Ui ook beïe ^ienaers? SfS?
eene om bat ïjaee ^cïjepcu hcïjtec en beter t'5èpï ge? en
f aerben ïjabben/ fulu£ bat ik fïjn ^of-ibtaet oe^ fliff
tnaeUt toaren / en bat fp 't ontbïucïjten honben fo Mv
toiïja aïg fp toiïben / enbatfelïchbertronbenop beon* ftenhebüenbe/ bebinbebefcïbetcbebiagen/baeroubcr &era °P
berïinge oogïupninge/ en meenbe ïjet 3oubeïirfjt3ijn begrepen be ^aerben en^ieuaerfl ban J)ccr OTarcï / ?a "K£
ban^oöcnsoïlercn fïjn©berfïef ofmecflet / en SUSL
ïjuntecupneren/
bat'erbe eenen
$nj£ 50110e rreoj; §?aef
ïfcere jfcrbinanbo 3£cïb2ccht ban tcjf3 B|u-^eee / fi\n
bonneert toojben/ mit£
fo boo?
<Capitepnenein0f:tié;
ren/ afébooj be^oïbateiïenS3ootfl«nben/ afé ttoee ^of .«Kaet'fcïjaï / toeïfte ttoee aïïeen 90 pacrben/ en
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^bpïjen ïjabben/ 534.^acrberi/ fTju©o?=
of
b^'e ban
ïjonbert
pont gcoot
boo? hetguïbcn£
hemenbanbanneöec
clu ftch^ienaee
£>cï)ip
defe töober£
/ of ïjonbert
jftc iBoo^ucïjtighepb-5 ïijf en Hoctlpeï
onbér
gebangen/ en inbienber eenig Capuenn ïutn niet aen begrepen/ en feéöoubert tfebentigh^erfcuerjbaer
/ fa <BffU
23oo?t \xi\be om ïjnn te fïaen / iic ^fficïcr£ en ïjet Ij? eieren / «Dienaren / Hocq£ en 'Songcr^ : hu neemt
cïjaem ban be geïjeeïe refïe oorlof te geben / ïjem in Eee fijne repfe boo? het f ranhen-lanb / JDoiets&urg / be
te toerpen / of ïjem gebangen te ïjouben / en pemanb f»aït3 / 5j*ranhfcö?t / mmts I Cobelent^ / en fo
ben ïtnn ïanr op €cuïcn / altoaer ïjp ban ben boojtjJ
ban ïjenïupben / °en geecfoïbeerfïen om te bècïjtcn
Ccurbp p?obifïe tot €apitepn te becuiefen: J©antbeÖa- BoLifI en <£rt$-25ifTchop Crnefht^ ban Peperen fecc
beré / fcïjnjftïjp / ïjebben Ijaer ïjopenietopöaerbjo- cerhjch en fïatehjefe ontfaugen i^ / Hie ïjein boo?t{|
migïjcpb / nocïjteopbe fïerfite ïjaerber ^cbepen/macc met fïjn €Men en ï|of-gefin geïenb / en bergcfek
alleen in be bïuctjt en ïjeprneujn beeftanb. («ttoee bagen feïjapt ïjeeft tot Hutfenuurgh / baer öp aengeuomen
na bat ïjp geeranrincerr toaé in be bergaberinge ber i^ ben 17 gianuarij / be <£?abe ban f uentcj*? ïjeeft
2&bmiraliteut (aïtoaec / fdjpjft ïjp / bat be «Bebepu* hem tegen gefonben / om te ontfangen ben 45?abe
teerben en partpen tTarnen föecbccr^ 5tjn / toanc een ban ^>eïre / bau ben ^unfe ban €rop bie netrout ïjab^
peberïjeeft fijn beeöfaontjoot^crbinanbbe^alinas be be S>arguife ba» ïlenti / Jöebütoe ban iBontignp/
êcmtotöen
Cipier
bp ièaïina^
fuh I hieftemï}emfeerincareffeerben
fijn Hamei*/ <(5ouberneur ban <^oomiït / met 3£on «Biego #imeiv
fyarïjt / aitoaer
befeïbé
tel .^pangiaert fijnen .ècbe / (ilt meene bat bit be feïbc
enljieïtöem'terempeïban Xipfwö boa?/ metfeïjone ^ou ^iego piinenteï i$/üie m 't jaer ban 1588 met be
beloften/ f e. «Saet na bjaegbe \yo !)cm bjat men in ^>paeufe ©ïoot otoer qtlani / en ban Sonher $ietct
^>olianb fepbe ban be $cp$i/ en of het gemeen l^oiïi ban ber @ac$ gebangen genomen \uztb I baer ban
, } baer niet feer toe genegen toa£ ; ïju ft\M bat ïjuber niet ih in 'tM 23oecit berijaeit hebbe / en boe eene groo*
te cljcrge op be feïbe Bloot habbc ; baer toe mp
' getoeefï
ban toifïe/ /en aïfo
baqeri /fliïHattoa^
bat öp
ÏJP inficï)ï^oHanb
nergeu^niaer
mrbeb ?ie
macube
ïju beeoojfaeht bit geboeïen te ïjebucn / obennitjr? ïjp in
een ^tubiofu^ toa^ / berb?cemt ban alle fahen Hie fijne fijne behenteniffe onüec aubcre berhïaerbe/ bat <Bon
J)jofeffie niet betreffen / en bat ï)n bnnaop ïyet ent jen pebw 3^enriqne^ <6?abc ban #uente£ / Capitepn
ban be fl&ereït / of aïtoo^ in een Ijoeft ban be ©creït / (i^enerari ban^omigaeï/ fjinen^omtoajS/ 'ttoelü
ban benHrijg en fanen ban Bcöcrïanb \xnjt afgefonbe rt ^on<Carlo^ öeCaïoma in fïjufcbc!*be23ocli ban bc?
tooonbe. «^octjtan^ fepbe 5>aïina^ / 51311 top toeï bei** fen 3£on <!5iego ooh fepb : ) Ban Hutfenburgïj i$ ïjp
\xitti%t I bat be Gemeente ban aüe be ètebcn in $& gerenfï op karnen / aïtoacr fijn ^oogh^pt geiiomen ijl
ben 26 Sanuarij ; ^e 23aron j^oïaro Capitenn
ïanb en 13?ieflanb feer na ben pep-*? toacïjten / bttotlix
pubUjueiijfe aengeboben sijnbe / be staten fjun niet ban fijn <*5arbe ban Eancicn / en ^annïario IFran^
louben honnen bebtomgen : en bat be*^ Honing^ i5aeb copj5 / Capite-m bau fïjn <©arbe ban ^rquebufiec'S/
fovfoc boen 't gene t'anbetcn tijbe in ^>pangien toa£ ge? buren eeuigen tijb te boren uptgehomen om telieïj^
pïeegt/ te toeten/ bat Dzfclüc beïe geömlite 23ocftcn ten ttoee Compaguieu ^aerben ban 't böleït bau
metbe ^Irtienïen ban ben ^ep^ fenben/ enonberljet 't Ïanb / gel; ju fp gebaen dabben / elh bau ïjonbert
©oïU boen flropen fonben / . en bat ljp ^eï betfeïtert paerben / feer u^abe Compaguieu ; titfe togen ijem Jjiec
toaji bat be Staten tof ï belemmert fouben toefen : mebe te gemoet met be <£>?aben tn Cebeïen ban
boojtg fcïj?ijft bp/ bat &aïmaé Ijem brrfocïjtbatïjo 't Ïanb / en be €ompagnien töuptcwn ban «Dabben*
boncg / ban ©on ^>anc|)io be luna / en ban be <&aii)e
met ben Hwning foube ïjanoeïen / bat be «BuiJnhcr; ban
beu <6?abc bau |fèan£belb ; aU)kt tycft ïjp fïdj
ïierjS in ^cïjotïanb in be ^abcnj*? fonben mogen nomen/ eenige bagéngerufï/ toant pp toagfo gcquclfttnetïjct
baer fïii ïeggen en ©ibje£ ftopen i ÖP ïjabbe baer op ge;
^obagra / bat men ïjem m en upt be Hoctfe mofï
beraebt too'ben / inbien tjp
anttooo?b / bat lya foube^>tubien
/ pettoejj? aenbing te beureu : epnbeïijh i£ ÖP tot 23nifTeI gehomen op ben
bunten fijne pjofeffie ber
ïjanbeïen / en bat men tot tiie faftc een anber man ban bettigïjfïen ^fanuarij / aïtoaer ïjp feer feefïelijn en (5%
nobe i)abbe; fetyijft niebe albacr berfïaen teïjebben/ met groter eereneu blpfc^ap ontfangen \$l baer toa; boften»
:
bat'er in «Öngcïanb een nieutoe berraberpe ontbeht ren binnen bce£>tabop berfeïjepbene plaetfen ICceu^ «S!Lf t0»
toa^/
ban <©octoj
bie baer /toef baer
ge^ Criumpïj
berfeïjeïpöcu
opgereclaubcre
en€hcat/ ren
jt / enïjeeftmei
alep' gebaen
een aj2ujT*
en onber
bectoningen
hoctjt foube
3ijn om be-Eope^J^ebieijn/
Honinginne te bergeben
ban top ïjier na ter geïegeuber pïaetfe fuïïen berïjaïen / ) berjoninge gebaen ban alïe be ilepferen üie baer ge?
boo?t£ bertjaelt ïjv eeuigc auberefaneuban^efuiten/ regeert öabben bau ben ^upfe ban «©oflcncgB/ niet
Dctt
©bb 3
i$i>'4-

Het eenendartigfte Boek.

7S2, ben jegentooo?bigen &enfec fijnen 35?oebec : en op groot bertoonberen / onbefebabigbt gebleben.
Dat top 't Ro?t maften / i$ [)em fa gcoote eete betoefen / '©en i% # ebmarp be£ nacbtg beeft ©erbugo De %<m
a\$ eenige bobjgacnbe 43ouberncur£ betoont ij>. %in ïfoplupben DMpbcct #?engec enSWeranber <©root Pas»
Söaptifia !|outoacrt ïjeeft een toriftoom en Congra» belD tnet bupfent man upt Ijet 3Legec boo: £oeber= ^occl"
tulatie / mitfgaber£ eene IBoraftfatic op De ftamfïc Den gefonDen obec becfebepben toegen / om De^,
ban befen hooggeboren en ^oo?ïucï)tigen ©ojfl in Contfcbapperg te abuferen : be£ abonDé ïaet in Den 391.
töijmc boï Poëtife <6ebiebten gemaeftt / en in b:uft <©am toefenDe een uure gaeng ban <Deïf5ijI / en
ïatcn untgaen / Daec m bpfonDec bertonenDe De bope jbaec een toepnig ga*ufi bebbenbe / gaamen ter mib
5?
Die fp op ï)em babben / Dat ï)p alle bertoerDe faften |becnagbt ïangg Den 3£p Daec geen «föjacbt toa£ /
ten beften fbubc fteeren / en Den B^De brengen ; fo maec aïïeen een f&aïifabe of ^tabetfeï ban ï^out
raëbp in fijn logement toa£/ ïjeeftmen aïïe ïjet<25e* en sparren / Daec fp met 3agen en ïjoutoen eene
openinge maeftten / Dat men met bier of bijf fief*
fcfjut
'\q$ gefeftoten / en men/ 43afterpen/
ïjeeft bpt Dagen
ïangïj
beïeftof?eïijfte2Sancguetten
spelen
en fm$ Daec Doo? moeïjte Romen / ïjet <6arnifoen
toaö DateïijR op be been / en fieïben fjaec ter toeere :
©2cugbe-©ieren gehonben.
«Brt$
©efe €riumpb-bagen gepafjeert 3ijnbe/ fteeft Den De Bpanben riepen en Rreten feec ïupbe / ©al aen /
OBrtj-^ertoge <èrnefïu£ op Den becben tfebjuacp aen ©a! aen. hopman CjacD Sa«f5 JBeberfpan / Hit
«Ernef De peeren en Staten ban De J^obintien fijne €om^
Daer binnen ïagïj guam met een ï^eiïebaerb in fijn
na ta» miffïe/ Die ïjcm ban be&oning ban^pangien gege* ftanö op be föaï / en fp?aft fijne ^oïbaten Den moeb
t00tl( ben toa£ / bertoont / en opentïijft Doen ïefen / Daec in I bp toa£ een oub en ftïoeft Capitepn / en toerbe
fijne
bp aïïen Den €mbctDanen beboïen toerDe bem niet aïbaec boob gefeïjoten : Den anDecen hopman fïan
miffit.
aïïeen aï£ «©ou'ccrnenc
en Capitepn
CojDen-oojt ïagï) fielt te bcDDe / öocïj D'anbete
De^ebeeïanben
te erftenncn
/ maec oor<0enerael
aï£ fijne ban
ïio- ban
25ebeï-öebber^ en ^fficiec£ / en fonbeeïinge ben
CommifTac# 3Jc. JFl^becift ban JFectoo bielben öen
ninglijfte
fe\f$ tepictec
geboenfamen;
'ttoeïft
geDaen fo
bjomeïijR / bat be ©panb mofïe af toijften / baec
3ijnbe
/ foIBaj.
i$ <*&abc
<£cnfï ban
3Ban£beïb
toe
feec ïjoïp Dat €apitepn ï^acD €iebe^ / Die met
opgefïaen/ en beeft fijne p2obifïoneïeCommiffïe afge*
fïaen / en boojtg fo fyttft Ï)P en aïïe De anbere aen* fijn ^ojtog-Scïjip / om De ©a?fl toiïïe ban De &tcoom
toefenDe peeren en Staten Den boomoemben €rt$- öïcöt aen De &cï)an£ toad Romen leggen / en feïjoot
ïfettog Den <êtb ban gettoutoigbepb na getooonte met fijn <0efcf)ut Den 3£ijïf ïang^ onbec be ©pan*
ben / en Debe groote feïjabe onbec ben / fp lieten
geDaen.
me
DooDen leggen / D'anDece Die men epgentïijeït
I©p tuffeben
bebben in
boo?gaenbe
becftïaect
Den bijf
ban set ttoifï
Die 'tban
©jiefïanb 25oeft
/ nopenDe
De befet*
niet toifi Reegen fp met jfcïeDen Daec ban / b?en*
jj*00?- tinge ban |f aftelt en Coebecben / Die ban ©jiefïanb genDe op 't laefie tot Dien epnDe noelj een baïfrften
quattfet «amen ïjiec Dooj oojfaeft/ Datbp aïDienfpjöen gacm* alacm -, in De ^eban^ bleben Doot hopman I©eDer*
ban foen fouDen ïiebten tipt ^affeït / Dat Dan Die ban ï£oï* fpan / met ttoaeïf ^olbaten / en Co?bcnoo?$ ©en*
^oüanb ïanDöenïieDen garnifoenbeboo^ben te ïiebten upt &ta* tyicfy bit toa£ Deeclp getoonb/ baec aen l)P baec na
ooft af guam te fiecben.
J"c„u?'
beren/
meenDen
bat
Die
ban
^oïïanb
Daec
toe
niet
toiï*
^iabe. ïenDe becfi aen / fp ooft oojfafte fouDen bebben te toep*
©e Ifeeren Staten 4$eneraeï / berfJaenbc bat De
Colonel
en ^eïjotfe Capitepnen een complot metten
wn uan geren öet tyiefe <Ü5atmfoen upt gaffelt teïicfjten ; Dan
fiaec
fijn ^ccelï. Daec ban gecommuniceect ïjebbenbe met Die anDecen gemaeftt ïjaDDen / Datfe toiïDen afrefteningc
<Batni*
foen. ban ÜolïanD / bonDen Daec in geen gcote 3toacigï)epD / en betaïinge ïjebben / en Datfe tot Dien epnDe töé*
DecJjaïben fijn €cceïïentie aen ben J^eere 5^oeto? f can* gueffe ftaDDen obergegeben / op Den naem ban De
cop££©aeïfon tot^nftfjupfen fcï)?eef/ Datöp fijnup? Coïoneï en Capiteinen ban De l^cljotfe iöatie / ber*
tecfïe Deboic Doen fouDe/ Dat Die bati ïjet ^oo^bec-gnac^ foeftenDe apoinctement ban afrefteningc en betaïinge
tiec/ DieDaecinDemeefiestoarigïjepDmaeftten/ Daec ban öace Dienflen / en alfoomentot becfcöepDen tij*
toe fouDen toiïf en becfïaen om Ut pïactfe te ontcupmen/ Den met öacr gefocï)t en geïjanDeït fjaböe / om §im
toant fpïieben Daec bp De meefien intecefï fouDen ïrf= b^icnblpcr ^ft te betoegen en De feïbe te berirfj*
Den/ bpaïDien DeBpanb Daect'eenigec tijD toeDecom ten/ Datfe baec toiïDen laten aï£ anbere Capitcpnen
meefïec af mocljte toecDen/ ïjebbenbe'tfelbe bpevpe= ooft Kptïanbfe / bit fn ben naem ban De geïjeeïe €omcientie bepjoeft/ en Daecom fo gcote nofïen en moep^ pagnien omringen fjace afcefteninge/ of Datfe toette*
(Fok 5) ten aengetoent om ïjet upt De^ ©panD^ macïjt te befto* lijft fouDen moeten geDogen / Datraen / fo Den Capi*
meni epnDeïijftfcï)?ijftHöaeïfont)oojanttooo?De/ Dat tepnen aï£ officieren en ^oïDaten/ foube eïftg boo?
Öpmet beïemoepten ïjetconfent ban De ontcupminge Daec booft afrefteningc te geben bebben / aï^ n t De IBil^
Dec ^»taD .êtabocen geobtineect/ ja bpftan£ geectoi- ftenc ban De peeren (ïaenbe/ en inaï be reben en bil*
queectïjabbej t)tti$/ fc()?gftl)p/ te bectoonbecen fo ïigbept gefunbeert3ijnbe/ bat men memant meecin
eenige ^>teDen Daecom ïjebben geopiniatreert/ niette* cefteninge beboef be te paffeecen ban bp feïf^ becbient
min ïjet tódBobt ïofnocï) ten beften geftomen/ onber babbe: tot aïïe toeïefte ceebenenbeaï^ baec toefenDe
conbitien 7 bat bie ban ©jiefïanb eecfi fjaec 45arni* &cbotfe Coïoneï en Capitepnen / niet toiïDen bec*
foen upt ^affeït lichten fouben / en batter anber dBac* fïaen / maec ooft ftïaerïijR aen Den Dag gaben baec
nifoen op De patente ban fijn^rccïïentiefaï toefen in* boojf}. complot/ Daecboo? menbau ïangecbanD upt
geïept / ^c. <©bec fuïft^ ïjebben Die ban öet BoojDcc; bele oinmeffanDen beDucbt toa^ ; fo bebben De ^ee^
guartier ïjet fórij^bolft Dat fp binnen £taberen ïjabben/ een Staten goet gebonoen om alïe meerDec onbep!
te oberftomen / na Dat fp metten $aDe ban Staten al*
Daer3£en
upt eïfDen
ontboDen^anuatp
en Doen &$
bei* treeften.
namiDbag^ tuffen ttoee ïe^toeï baDDcn obectoogen / geen naDec caeben ecpe*
mui m °^e u?ccn ^ een Scoot ontoeber opgefiaen / en begon . Dient toeten te binben / ban Dat fp Den boo?fcb?eben Co*
fen sé, & fneeutoen en te tiageïen / en ooft ttoee ïjarbe bon* ïoncl en Capitepnen Dena^ebjuacn boo? iym ontbo* ©e
een
becflagen gebaen / en ben ttoeeben fïagl) floegï) ben Den / en qmDeïgft baec in b?ientfcbapaf te Danften/ _ . ff
De en baec ban bacert bienfl te ontfïaen \ obec fuift£ S
en gcotetoeïHetft
^Wm ban'" 0fn
Sin1 ben UiCÏliC
bfijcem
boben^ocen
tot beneben
met totDe aBefeï/
fteefte af*
bebben fp afgebanftt ben €oïoneï 25aïfouc / be <£a* en <ffa«
af.
gebjanD i^ / be öïoeften fmoïten ■, afê ben i€op begon* pitepnen Mom/ 3&aïocbp / f?op/ 23?ag / J©ab= vüw**De te b^auben / ftïommen eenige 3lepbecfter£ en an* beïen^gger / met bat befebept/ batmen niet enbee H„&'
Dere met toatecop / eenige anDeee liepen na De ^tao£ fïonb bat btft afbanftinge togbtt toa£ ftrccftcnbc aï^ afceftc
Wal toe / en feïjooten met gcof (0efröut na ben boo^ b»n epgen ^ecfonen / fonbec baec onbec te beg# nin*e
fyanb / acljtenbe 't feïbe eene reinebie baer boo? te pen b'Offtciecen en gemeene ^>oïbaten ban ïnmne SlgV/*
toefen / £et toeïfte De EepDecfter£ en a©atec-D?ager^ Compagn ien / noclj ooft niet De Capitepnen / Die niet wmu
ïjoorenDe / toiflen niet ïjoe fp ban Daec Romen fou* tcgentooo^Dig getoeefï en bace becftïacinge in ^tt boo?fs. *to'
Den: Doo? Defe ono^Deninge nam Den tyanD De obec- compïot gebacutjabben / geïijftmen ooftnocbinbopepa^,,t•
ÖanD / Daec gefeïjiébe groote fc^abe / Docïj 3ijn De fïonb / Dat fcïf£ ban De piefenten of eenige Dec feï*
Öupfen tfit nauy en ooi De ttecl» flonbcu / met bec/ fïcfy nabec beDenftenoe en bebouben btóbenbe De

*J5>4<

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.

getooonïijfte genegentfjept tot ben bienfï ban befe
atanDen (baer in fp eerïtjft en beter afé anbere üpt;
beemfe getracteett macen getoeefï / en baec upt
fpïupben bp gocbe fteftcninge obec be ttoaeïf €on*
nen £>cbat£ getogen ïjabben) fouben ficb toebec in
ben bienfï begeeren tegeben/ en fïcbna ben fïaet bcc
Eanben toUlen fcljicfcen. fefïont baer na bebben
be Staten OBencraeï afgebeerbigt Commiffarifen Dan
be Jfêonfïeringe / om be refpectibe Compagnien fo
tot 3&i\ft I 3Dojb?ecbt / <tëo?cnm en elbetg / toclcfte
Commiflacifen met IBagifïcaten ban be £>teben baer
be ^c^otfe Compagnien ïagen / ïafï ïjabbtn om be
3iuptenanten / ©enbncl$ en Wicierg baec toe te be
tnegen/ batmcnïjenen begemecne lboïbaten neffen^
een maenb folbije op be afrefteninge te betalen / befeïbe
in bienfï fonben blijbcn / en ïjaer reguleren boïgenbe
b'ojb?e ber^ecren Staten/ 't toelft benheben betoont
toetbe
te flreeften tot epgen boojbeeï bet &oïbaten/
aïfo bk ban ntemaub met al^ banbunneCapitepnen
Öet <©eïb ba &olbaten treeftenbe / en altemetna baec
feïfé beïieben uptbcpïenbe/ baa felsen nictba&oï
baten boojbeeï baa tn foebten/ en maren alïe mei te
KCfiOt»

bjeben in ben bienfï te continueren : 3&e &cbot'f?
£Sf* <£apitepnen baec ooft becabcn fjebbenbe / jijn ben febcn*
ïo?be. oen mee# a-le toeöecom met be Staten geaccojbcect /
d \xit> uptgenomen bat oba bc Compagnie Coïoneï ban ben
com ©becfïcn 33aïfour gcfïeït toterbe een anbee Capitepn/
biemenbn
be£felbcnt©
9e toefene
"a/
bat
cefïeecbe alleen
/ en betfïen/
boo? afgcbanftt
ïjïeït3Licutenant
n/ Sn accefl
een
en
/
bcfcficobt
beboojïijft
/
afrefteninge
fijne
f^tin
mu
teren
eerïtjft affebepb gegebcntoerbei enalfo mierbbierme*
cm
•nfï.
be be fcïjijnenbe aenfïaenbe muptagc boo^geftomen.
©en
9n tfetyuacp babbe be #?ince jtffèaucitiu^ ban
nflag J&affauecn aenfïagb op'£ïfcctogen-2$o£ boojgeno*
n öcn men / baec toe bp gebjupftte Capitepn Cïeecbagen /
!»o" j,je boojgaenbe baec toe geb2upftt toa£ gemafï ; alïe
ó bon geteetfcfiap ban fcrijg^bom en ^munitie baec toe

7*5

een gebeeïte ban bet £rab té / be[joi?enbc onbec be 9 u^
tigbictie ban be ^)tab/bp be 25?ugge aenleggen^fcljap
gegaen ?rjnöe / en naba bp be ^tab ftomcnbe / i£ beé
23acon^ fónecöt tipt be^tab genomen/ betoeïftefeo*
be/
cbbjeïbja
öfonbecba
anbecinge
battecbatfjetno
geen bolftmee
c inbe^ta
btoa^
geftomen/ /noe'ö
bat
ebemucï op 't gecurbte bat <0?aef jjüaurit^ in %a=
banb toag / be Bacïjt babubbelt toa^ / en 't grof <&e.
fcfyut op be3©aïlcn geb?act)t/ bat inbe Co|tegacbe/
biemen cecfi acnbaiïen foube moeten f aHeen bectig maii
bja^ ; biec op bieï becabinge onbec ïjcnïupben / be Söa^
con fepbe baec toag geen ïtuarigïjepb/ ïjp toilbe met ïjen»
ïicben ïrjf enïeben magen / maec baec bieï becfcïjif / en
fnn<Örceïlcntictoag nocï) niet fo uabp ïjen geftomen;
toien^ abbijé eenige ban be Capitephen fcpöcn batfe
macïjten milben: baecentuffcöen beeïiep ben tyb / en
ftonben niet aeco?bccen om boo^t te gaen / en baet
feïjeen fïacubectigljepben mifhroutncn onbec tefctWF
ïen / en foïiep befen aenfïag te niet / enïepbe b'eeiie
bcfcöuïb op ben anderen: Jipn <!5rceUentic toa^ niet
toel tcb?ebcn/ ban mofl patïentie bebben/ en quam
tueberom binnen 25*eba.
3^en 2Öacon en bo^flet
baec nia ïaugec ïjouben / nceegï) Commifjïe ban be
peeren Staten / tot ïïdjtinge ban 200 ^aerben / baer
mebe bp met 4fyacf ^b»ï'P^ ban j£affau foube treeften
na l&anftrtjïi ; maa aïfo bP niet ïange ïeef be / baft
fïjn feïben met grote fcbuïben be5toaert en beïafï/ fo
ift uptfeïteren 23?ief ban fijne J^ebutoe gefcb?cbcn
aen ben #eere ^fibbocaet ban ben Ctfbenbarnebelt/
bebonben bebbe*
<Öe(ijcft btfe ttoee ^enfïagen bah fijn <£jaeïïentie
.J?©auritiu^ ban J^affau geen effect bebbcn gefo^teat /
fobebbcn beBpanben ooft niet geruft/ maer gepjac*
tifact boe en maa fp be ©eceenigbe 4lebecïanben meefi
ftrenftert en af bjaift boen fouben mogen / bebbcubeee*
nen Aenfïag bobjgenomen ombetEanbban€atoïen 3©oo?aci
in te nemen / booj tien of ttoaeïf ^cbepen bie tot Mtw "omen
poo^t
feaetelijft
toerben:
©it toert ontbeftt
?/ön,Tas
bp
eenen
genaemttoegerufl
^aetïegga
banEierft3ee/
eertöb^ upanö^

affaui geceeb gemaeeftt / en 't ©oïeft bp bec ö«nb 3ijn^
be / en etnige ban be ^oïbaten obec be ^amepe
©et#
gehïommen / en op be 25?ugge biefenbe / iffec bp ge^ in Eeelanb gebient bebbenbe/ ai nu aen b'anber3übe op €er»
bal een&teen bieïo^ma^ banbe Iföup? geballeni be ^cbeep^-Capitepn / bie baer toe mebe gebjupftt foube fi'
&cpttoacht cenigtj hlcun gerucht ïjoocenbe / treeft bebben getoo?ben / engaf 'tfelbefecreteïgft aen/ om ombeir.
be goebe geïiefte ban fïjn Cr«ïïentie bafïaen b^b*
öoocenbc
i 'en geen
i£ baec battec
gecoepen
fcfjootj benbe ben HenfTag in 't openbaet te b?engen / of tot an
te boen ma^/
pet anttooojbe
mecaenbe
tn ebentoel: 3©ie
baec na/ toaec booj bc feljaer-toacbt baecbp 50nbe/ attrappe te laten nomen / baa toe be boo?fs. Capitepn
tecflont boo?t nuamen / en cee^ boo?t^ aïïc be&tat te b?eben mag fïcb felfê te ïaten gebjupftcn : %&e peeren
boo? eenen aïacm ; 'ctodK fïjn <t£wil bernemenbe/ Staten ban Eelanb bebben geeommitteert ben £aeb£;
Öeeft beïafï af te tcefiHtu en fulft£ i$ ben felben %i\v ïjeae Eupbïanb / <$ecommitteerbe daeb ban be^ee^
flaglj te niet gegaen / fanoec bat be maniere ban ben een iètaten ban Eeïanb / met ben $cnfïonar$ t^ods v
Süenflag ontbeftt if gciuo:öcn.
om te repfen na ben ï|age / om fïjne <i2rceïïentie befe
tifïag
^ijn <£rceflentie \$ baa- na gecepfl na <öeectcupben^ fahe te bennen te geben / maer fïjn ^rceïïentie toa^ ban
Ma» becge / baec Kin bet fötug^boln een beel Ejabbe boen baer b er troeft m / ooft toa^ ben üca ^bboeaet <&lbai
bt maerfjaen en^cba baec fïjn (üjceeHentie baec ooft bacnebeït in benfcagc niet: fo bebben be^ecommir
Hen
na toe tcoft : ben 'Xbuocaet ban ifollanb Vuaé al teetbe befcfafte gecommuniceert metten ^ecreöaïft/
au» baec mebe genomen / en men beeïjoojae fo toel eenig (Caïinft/ tfepger^berg/ enanbcreaïbaeruptEceïaiib
U0
toefenbe / en toebaom in ^eeïanb geftomen sijnbe/
»er# gerucht battec nocb uetbao: Ijanbcn toa^ / maecnie
mant ftonbebebenftcitbjattijn^ccefïcntie Ijabbebaec i£ goeb gebonben bet boomemen te openbaren / en
en miTcïji n geceeb boen maften alle bat nobig toas / b'attrappe af te fnijben ; en toabeu aï be 2l3innen^
en 't ©olft guam ban aïle ftantcn aen / ooft eenige fantfe|>cbepen/ bk op Caï# feggente fuïïen baren/
>1.6; ©aenbeïen tint Scrtanb : cpnbelrjft becfïontmen bat
gearrefteat en opgebouben/ aïfo men fepbe/ butbie
fjet op ^aftcicïjt toa^ aeiigcïepc / boo? cojcefpon^ op |fperen (batfp ftojtCali^ noemen) 3epïen. ©en
bentie bit fijn «tërcellentie gegouben Ijabbe met eenen ^cbap^-Capitepn bie ben Aenfïag geopenbaert bab?
<H5be!man toonenbe baec ontcent / genocmt ^ecman be / toojbe geappjebenbart / om oojfaftc en cenft^
be <6oec/ 25acon be ^efeïj / toién^ ïïc&tt bu be .^paen* berafie toiïïe/ en bpfouber om b«m te bom confron^
fe€pcannije Doo?'si23euï0 Ijanöen omgcb?acbttoa^/ teren tegen een jolijt / ^»one ban ben obeeïeben 23ucbiefidö numeenbe baec ban te tojcften/ cnbabbe tytt gecmeeflee <0elepn Sfoïijt / bk tot Bieupoojt toa^
obec lange gepjacttfeett/ engcfïabige cojcefponbeutie gctoeefl / en grote careffe ban ben o&oubcrnenr bari
geïjouben met fijne AÖccellentie / bx nu fe£ ïjoubect i^ieupoojt en aubcre / a\0 Ita Shotte bie beïepber
man onbec fe$ Capitcnnen bebeftteïijft afgebeecbigt ban ben lüenflaglj bja^ / aïbaer b&be oiitfangcn/
Öabbe na §tt %mt ban Btupft / met bebeï om ben 23a^ en ban befen menfïagt) / fo men genoeg feefter öielt /
conban^efcb inaHc^tegel)oo?famen-: befeCapitcp? mebe ftenniffc foube ïjebben i §kt boo^ toojbe M*
nen toacen Hangebeït / 3©ijngaecbcn / 25?ag/ ^u tigïijft gefpjofteu / toat nabeeï |jet mebe bjengt te baren
23ap^ / Sücbenne / €ggec / en Capitepn Cacel / Hup^ op §abenen baec men niet mag berbomen / $u. jolijt
tenant ban ben <fc?abc oan ^>olmsJ; be bne öonbect ban toerbe ben io naartiu^ en Voetlegger benxi geoan?
btft bannen toacen E^ufqetttec^ / en be b^ie tjonbect gen / en aïfoo gingb ben Aenfïag te niet : baa ma*
inacen èpieffen / en fouben benebcn H&afïcid&t bp $e^ ren ooft eenige m\fc§tt$ ban «^icupoojt / gebangen/
tecfom tfebepe gaen in ttoee ^ctjepen / bie ban boben bielfte app^ebentie / en b'app^bentie ban ben uoo^toren*
baec toe gefeftiftt toacen/ en fouben aen J^rjft/ 'ttoelU febieben §objt en Voetlegger / maefttebat be Diapa^/
©bb 4
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ö?apee£ / bit op Bieupóo^t getoccfï toacen / ïjcn toacen aï?S 't mogeïijeft toas§ / en bat ï)p fonje foube biagen
berfieftenbe. 3&e£gcïijftg ïjabbe Ha lootte eenen om ben Koning een bjoïijften ^aef^ljru te boen ïjebben/ en bat ïju ben Koning foube abbectcten bti\ tijb
aenflag op Reegen op^oom / 't toeïh ontötht tocröe manneec ï)n meenbe fijn faften tec ececutie te fïcïïen,
boo? Ha 4ïfèotte£ ragen fcïfêijben aen ben <*3oubctncue
ban Wan I toeïften 25?icf geinteccipieect toccöe,' oBpnteïijft ^octo? fiupIope£ nam aen be Koninginne ^°«°
toaerom baec in bccfien tocebe / en fuïft^ bleef bien
te becgeben öoojbijftig bupfent Kconen in geïbe / ban ^p,°'
<S en aenflagooftacïjtec.
toiïbeeecfïban'tgeïbbecfeftectsijn/ cccïjpbeKoninr Kmt
3&en eérflcn Martij $ cecïjtg beoofïen 't &ïupfe ginnetoiïbe becgeben; en aïfoöiecöoo^cenigrctarbe? &™**
OBat
eenl®aïb$ geflranb/ inbe ïengte banomtcent
gcftcanc
aiotu^ @iU
i$be boo^.
mcntgcfcï)iebe/
in €ngeïanb ƒ0ftomenbe
/ upt €manueï
Mpitk gebangcu
ge* *5°",n'
§an
bèooftëri tachtig mijne boeten / fcljïijft ben <£ommiflar$ !3fori£ noco
»t ,$iup* öe 3©ittc/ ïeggenise boo? be ï^offïebe ben feften btt too^ben en men bonb beefc^epben 23?iebeii bp ïjem/ aï- ^nge*
fe öat. j-e^cc tnaenb / fo ift ben feïben bonen op fijn ïijf ganv eec ïjp met ^)tebeni%ceca be <6ama ïyabbz ftonnen ltnltz
be/ gemeten jöebbe/ en ointteut ttoeefpicftenljooge/ fpïcftcn of bc 23?ïeben obeeïebecen ; toant f euieca toaé bfn ^
Öebbenbe na mijne giflïngc / omteent ttoee fjonbett op fufpitie gebangen booj ^manueï^ ftomfïe / en toec* 5 <■o90
git ^toarte (Sanben / een eik ïang en b?eeb / groot ban ben eïftp bpfonbec geecaniineect / en baec na sn openba? Wl 0H«
$lupïe/ baec toeï een gemeene £>cïjupt ingaenfou* ce becgabecinge/ ten aenïjoocen ban aïlc be IBcceït /
be; inbettoaerïjepbecnlBonftober^eïïen/ fclmjft en befcenben met öace epgene monben / bat alle 't gunt
boojfj. i$i toaecaefttig toa£ / fo toeï aengaenDe ben
fypl gelijftenbe.
ban
boojf5.
3topeé/ aï^ ïjenfeïoen en ooit bcn<*5?abeban
aenfïag
ben
2ï§ fijn €rccÏÏentie toeberom ban
mwa
sacnt» ifêacfïricljt tot ^52cöa genomen toa£/ toojbcalbaer f uêntc^/ 3>eccetari£ b'3ibaca/'€ï)n^opï)oco öe Mtoto/
/ en b'anbece boojgenoembe.
to°2ö e,cm^aPe geüanrjen/ gênoemt Hèicï)icï betoicljon IHnbjaba
Hopeéna bat ïjp gebangen toeeb ; ontftcnbe aïïe^ /
öangra üan Bamen / tint fufpitic om bat ïju upt bee ©uanben
en 3tooec feec ïjoogïijftmetbeneecfïen/ batïiyiubefc
' 5ijnbe
quarticcen
guatii
/
en
na
fijne
geïegentbepb
geb?aegt
fafteonfcïjuïbig
toa£/ maec na bat ï)n geconfeonterct
/ en mat ï)p ïjtec te boen Ijabbe / fepbe een toaer*
toect
met
tfeitcca
f bic ïjem fïoutelijft aïïe bingen in fijn
fctjoutouige te boen ban een aenflag bk be ©panb boo?
nptgemaeftte ^becïopcr£ op 25|eba meenbe upt te aenficïjt aenfcpbe/ötm noemenbe ban eïïi^ tijb en plaet*
reeïjten / en bat ïjn aen be Staten sijbe begeecbe té biv fe baec fp met maïftanbecen geconfeceect ^aöben) fo be*
nen ; be bacietept ban fijn p?opooflen en fijn geïaet/ ga* ftenbe ïjp aïïe 't gunt boo?f5. i^ toaecaeïjtig te toefen.
Ibt Koninginne ö^eft onbec bengcotenEcgcïban
ben tecfïout pet acgtoaeng/ eninfonbeeïjepbbatmen
€ngeïanb/
tot CommifTaciffen banbefcfaftegecom^
bpïjem «n $afpoo?t bebonbbp ben <&?abc banaat*
ïapmont geheel met fïjnepgen§anbgefcï)?eben en on* mitteect/ ben Mum oan Honben / Den 4$?abe ban *
becteftent / tegen be getóoonïijfte manieee ban fulfte €fler/ ben gcoten ?Cbmicaeï/ Den Hojb 25nIujo?ft /
Üeccen/ Detoeïfteï)are£>£cretatifen tuUt^ ïaten fctjjo^ IBilo!Ö ïïit^l benBice-Kamecïingbanïjacc jftèaje»
ben / en bit ban onbecteftenen : <£pnbcïijft fyttft ï)P flept Üemage/ ben (©ppccfïen fieeïjtet ban l)ace lföaje=»
beftent uptgemaeht te toefen om ben p?in£ 4iBauti= fïept^ ©iecfcïjaec / tëobect €tci\l ben Canceliecban
tiuS ter boob te brengen / entoeebgoebgebonbenbat b'€ccettec / <£butoact finnec / 0icïiarb jfliactin
men l}cm tn ben Jfage boeten / en baee nabec era? ï5ibba*/!3Ian tact Öibbec/J©ilïem WMt ilibbec ffliU
mineten foube.
ïem ^anieïf5. ^cöiltftnaep / IBilïem JDilDc en anbeue/
Omtccnt befen tijb guam ooft in 'tlitfyti ïjoebat en tytft ïjet ^2oce^ ban 3Lope^ en fïjnc ^ompïiecn ge*
ïfnge
baen ben 18 ^pebniacp in be (Ü5uiïbïjaï bairitoubeu;
met
3&octo; bed&jabebantfuentegen g>tebenD'2Sbata/ &ecce*
tat$ ban b'oo?ïoge ban Den Koning ban £>pangien/ Deboo?f5. Commiffie i^ baec na gcpjoïöugceit tot ben
liuplo»
beectienben USaect baec aen boïgcnbc/ omtocbecte
Öepmeïijft
becfïanb
öieïben
/
boo?
eenen
«tfmanueï
"2ïn*
b?aba/ met#octo?0uptopeg#o2tngee£/ Jifèebicijn compacecen tec feïbec pïaetfe.
ban be Koninginne ban €ngeïanb / om ben feïben
^enboojfs. 1+ Böaect jijn beboo^ <6ebangenen (roi.
te betoegen om öen Koning ban ^pangicnbienflte opnieu^boo|beboojf5. CommiffaciflTen gebjacïjt/ en
toecbenopnieuto^ geecamineect / en be 2Siïeben/ fa
o? mSan öoen ' toeïften ^nöJ^Öa ten feïben epnbe ooft inteïïi*
ninginne O^ntie ïjabbe met SÖernatbin be Itèenbofla / Hlntonio ban ben <0jabe ban ^uente^ / ^teptjana ö'fübatea /
Cïjnfiopïjoco bt IBoca / <6onfaïo be <0omeë / en
öau<ön»©ega/
öobn'co.JEecge^
enanbece:
^efen^inbjaba
geianö. ^abbe obee ttoee jaren een eeccHent 9jutoeeï / geheet aïïe b'anbece ten boojfeïjijn gelnacljt / en in cÊnge 1$
met ftofleïijftc <6efïecntcn / geb?acftt aen boeten 3to* getcanfïateett / ö'^gineïen getoont en boozgeïefcu /
pe^ boojfj. 't toeïft ben <©octoj geaccepteett ïjabbë / en en nebben noeïjbjeebecbeïijbeiHfregeöaen/ en fommi=
beebonb ficfy feïben ben (koning fuïften bienfï te boen ge bupfiece tooo^ben in be 25neben / jijn boo? vigma*
aï£ ïip fonbe begecen ; bit fcïjjeef |)p aen 25emacbin nueïïoup^(€inocauptgcïepbt; befen <5manuel toon^
De üKenboffa / bat ïjp Hope^ getoonnen ïjabbe / en te be gcoot ïeebtoefen te ïjebben ban fijn migbaeb / bk ïjp
b?eben toa^ ben ïioning fuïften biertfï te boenaï^ïjp in 't ïange met fijn öanb gefcïj?eben / en onbecteftent
foube begeeten/ maec batïjpoubtoa^metbeïefcöuï= , » Öabbe / en bat befloten met btft 3Boo^ben : 43oD gun=
Den beïafl / en obecfuïft^ begeecbe ï)u bat be Koning >, neboo^fijnoBoblijfte genabe/ bat aïïe bcfe fahen bp
fijne bienfïen met eecen en gunfïen foube toiïïen bee* „ ben Koning ban jbpanjen befïoten en boo?genomen /
geïben/ nabenepfeö ban ï)ace getoicïjtigöept. i»iec „tegen bc JBajefïept bec Koninginne /,nimmecmeec
op ftteeg be <ï5Ljabê ban jpuente^ o?b?e ban öen Koning „ geen effect mogen ïjebben ; €n <6ob gunne boo? fijne
ban ^>pangien (fo lypftlfè baec na tegen <ü*manueï „goebbepb/ bat aïïe bc Beccabecijen / bic fa onttooj*
Sloup^ gefêpb (jeeft) om Hopeö aï te geben mat t)P „ pen too^bcn / mogen toecbenontbeeftt en becfloojt/
begeecbe / om be Itoninginne om te brengen en te „ beeïangenbe met ïange jaren ïjet ïeben ban ïjacc M&
becgeben. ©e d5?abe ban #uenteg en be ^»ecce^ „jefïeptmettoeboegingeban meecbec ïjoogljept/ ge<
„ïijcftflibattoaecbigi^/ en ïjace getcoutoe (^nbetfas
tacig
ö'SJbaca #ecceta
/ fcï^eben
eenen 23^ief
aen ^teben
be eïï^
v6amabpfonöec
/ en gabenfe
aen „ ten baerom toenfcöcn.
^ntoccbcnaïïebjiegeconbemneert fcï)uïbig bebon* %m$i
«Ömanuèï aioup^ öe Cinoco / (bk ban öf»-ï»P'
Den fecccteïijcft geinfo^meect toa^ ban ben geïjeeïen Dentêsijn in ö'oppcrfïe©eccabecijcn bk men foube nou* f crwa
nenimaginecen/ enaï^Secrabec^geececuteecten ge* •?
Aanbel;
oin iCpnoeo
bie te blagen
: <£manuê'ï
%ouv$ be
Ijabbe aen
bobenJFecceca
bicn 23?iebtn
ban
fcï)jijben bat ïope^
ooft Koning
befteut ^ff"
foube bebben/ benige
batï)P^ön^lntonio/
getocfen
%mi
Dcn<62abe om eceöijt geftïjjeben bp<0onfaïo be<©o* biecenbeeït.
meg
/ "een/ om
acn feftec
$tbzageïb
be Cacceca
en een /aenin 3!an
be ban #o?tugacï / een ^?ancften öabbc mgegeben / bat lS<n"c0
païacio
te mogen / licïjten
ben na*
ïangec banb foube
b'eecfle
me ban tfcaneifco be ^o?ce^ ; en ben ^abe bcïafïe C- ban
fiefttegetoiffeïijft
inofl toeeften
fïecben /; en
Datbatï)Pï)yooftmetfoube
be* ^efrr0f"
ouerg»*
tnanuëï atoup^ / bat ï)P foube fïen ^>teben De tferceca te
ftent ïjebben / bat ï)P ^cancop^ 3©aïflngam ' ièecce* cont,f,n
pecfuabecen omHope^ coucagie tegebert ent'ammeï taci^ ban be Koninginne/ becgeben foube ïjebben. %a -JSJS
ren / ten epnbe bp ïjace USajefï . foube toiïïen becgeben / 1 pe£ toa^ een man ban tfebenticïj jaren oub : en aïfo ftce. fmu
en Dat3lope£ öem Daevomfo feec foube fïm teiöaefïen Qtn btft ©eecabec^öa«cïoo»»
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Vervolg dér NederlanHfc Oorlogen.
pen faimmmte$

Den SJenfïag op JBafïcicöt f aen iiTeï-oojb / tot naDer ©ibomtantieban ffln <êmb
ÖSSS
ïentiVflifleii baHijbcn. «^^c&S
ï)aeïtï
)ebben/
tóberte rtéW
3nnbe Dat9*mpber
fijnen J>ebe
<0?abe
€berarbenber*
ban "/ tof
/ onfe repfe geïucfteip / Docï, ntó :fo iDer moeuten en
S"*' met bet men aengenomene^uptfe Krijgt bof?™/ botooertrató
^b^heoben! ^SS
bolb
en
ilupteren
gereeb toaren / tyeft eerfï ojd«
hnl,i
'"
"im
r>
>—
— *bah niet
«<&.toaren
berfeton
gefïeït om De nieutoe €ngeïfe/ -Daer '-*
gebome/n inbien
getoeefblfSne
topSt
aDberteutic
ï / geïijftti
De ïiebe
<Sob ^S
alïcd
toa£/ Dat ooh genoegjaem gereeb toaren/ om eerfï* ten befïcn feïjichet / Daer foube pernbeï gebaïïen bebbru/
Daeg£ aïg De toinb Dienen foube / ober te bomen / ban niet eenen «èolbaet fê&ecujb alhier te benomen;
Dat Die in EeeïauD ontfangen en geaccommobeert be iluptcren fuïlen oirè bebun&éng toeï ober De D^ie bon t
jouben tooien / booitg ter gebefïmeerbe plaetfen bert fïerb 31)11 / onDer Detoeï&e niet renen bjabbacr
gefebifct fouben toojben/ i$ na tficnbem geecpfï / £>oïbaet gefïen toojö/ meefïenbecïtocï getoapent/rn
metmeeninge omfïjh^ebe tegen te treeften/ enöoo? met goebe pactben boojfien / baer bairmyn peeren
te öeïpen; en bebbenbebet geruchte gefpjrpt/ Datf?i bcrïjopentïijfi goeben bienfï fuïlen treeften / aïfo fp bafl
ie ober 23?emcn na .fèebcrïanb souben bomen / i$ ajïe in %mïugK ben ïlirijg boel geïeect Rebben: ^et
lonffnc tot Dien epnDe aïïe 't grrectfcbap Dan fóaprricn/ en Boe tUoÏÏi \$ omtcent bpfenttointig ïjonbeut fïeirh / aïïe
3nptfe 't gene nobigb toag/ na kernen befteït: fïjn<grceï* meï gebifpofeerbe en geoeffenöe mannen / fo beïe met
ooge te fien ió / en bah anbece gejegt toojb i baec fuHen
oKï ïent,c
50'nbe/
beeft
bceïfcthg^
onr*
boUt
me.
bsbtti tot
upt ^rnÖcm
aïïe<*5uarn
/
in
meemnge
Daer
me*
ifoenen
m'taB^aeffcbap ban c^afTau nocf) buufént man 51)11/
De bp ffleftl of boger Den ^uptfeïjen te bejegenen ; ban bemijï onfebe
r toa^ baer na te bertoebcn / l)tbbm
top
tot
3©efeï
Jpran^
Cïoot / een geïjeel tcou en Dienfc
maetbentöbjjn toa£ fo boog en groot/ Dat'et&rijg^
bolb Dertoacrtë niet nonDe marcheren: Dcrnalbcn ariitigmanl ïaft gelaten/ aï^befelbeaengelïómenUia^
toerDen Cofijn banber $d/ en gfoïjan I©itten/ afê reii/ ^>cï)epen te buren en te Doen afbrengen: ^jnbieii
Comnriffarifcn na JBefeï afgebaerDigt met feg $on* nu ïjet gelD aïïjier gereet toare / ftonöe men op mozgeti
ten J en om Stippen en aïïe geceeDfcbap optoaert£ te tot uptbeelinge ber JDapenen / en boïgeng tot be mon^
fênDen / om De boojfj. 3£uptfen te toater af te b?en* fleriuge p^ocebcren / pjincipaeï om be öuptecen occa=
gem befeobergefcï)?eben b^bbenDe toatbcnalbaerbc* fle te benemen &et na-geïb tebo?becen / na be monfte
jegent toag/ ïjebben Den 17 SÜpnl booité upt Etooï ruige foube fijn €rceïlentiéDet nieutoe boïu in bc&te*
gefcb?eben aen Den ^eer ICbbocaet ban èoïïanö / mat ben cepattieren / ter tijD toe be toegen na Cocberbcn /
ben bojberj* gepaffêeit toa£ / namentïp : 3£at fp Dooj fo aï^uocö Ddo? ïjtt ïjoge toater oubmpbbaer jijn oni
uptgefonöcne fcontfebappen upt2Bo:lten/ SSoelujolt/ gefeïjut Daer ober te boeten / pettóeg Drogen moeïj®o?fïen en anbere plaetfen op ^Den$»a£ïe
.. .ggenDe/ . tij , ?"/ <|c pen^tnïjemDegmojgengafêtopaenge*
Dinge gebregen ïjaDben / Dat ©ecDugo ban boo? €oe^ | bomen 51J11 op Den 1 7 %$$ / ?ïnno 1 594.. Stilo novo.
becDen tien of elf Comettcn of Banen fóupteten ïjabbe j |^et Regiment nieutoe €ngeïfen en toa^ nocb niet
afgefonben/ om fjet nieutoe boïft af b?cuh te Doen/ fo \ genomen/ öoetoelbe^eere3|acob©am uptHSibbel^
Öabbenfpnobiggeacbt/ meteenigmibbeïDenBpanb j burg fcl)?ijft banbeinlBap/ DatDenCommijébari
teamufieren/ fulb^ bat fp eecfleïijb fe^ ofacötf^ae^ | ben ^ngeïfen fflfafacitt onttent aclEjt Dagen te boten
öen / en ontrent tacïm'gö te boet / beertiglj fo fp( unt^ngeïanD
genomen
beculaeetöaöbe/
Dat
Doe aï gereeD
toag 3tjnDé/
met ttoee
©ojïoB^-fcbepni
upt 'g <6jabentoeert mebe genoomen ïjabben / en bp
beertiglj üpt Der £>taD i©cfèï / hep Dacgnö een pc* Die Daer toaren upt ^oïïanb / boebbp ^ft fonufo
tier boe: een ^aeïber getoonnen / na Cfleh op Den Dan eenige Cngeïfe obergefonben / Dan fijn petfoon
gpa^ gefonDen / en boïgeng boo? atontfcljapper^ bin- toerDe Doo; ïafl ban De Honingihne alöacr nocb een
nen 23o2ben / öaer De ©panD onttent lag / fp?cp* totjï iiM opgebouDen/ onDer Debfeïban bat fp bem
ben ïaten / Datfe in De &dit$m bïjf of fe^ Dupfent niet toilDe betïof geben / boo? Dat ^iDnep upt ©?anï^
j®anïjaDDen mebe geb^acïjt/ Detoelbe op€flén fou* rpgebomen fouDe toefen; Daer ban bp aen oen feeete
tien gaen t)et nieutoe Bolh te balen : 3&e£ anDeren ban ^IDenbatnebeït aDberteetDe Den fefïen lOp^iï /
Daeg^ aïLö ben Jlfêanftcn %M (bat toa^ een ^>cljcepé- fcb?ijbcnDe / Dat f^tt aen bem niet baDDe gefïaen Dat bp
4TapitepnaIfogenaemt) arribeerDen met ontrent öom niet toa^ gehomen / maer Datbp epnDeïijft't ©?oce§
ïrert bijftig SDoot^gefeïlen / maeftten fp op nieu toeber^ getoonnen baDDe / fo Dat fijn €rcelïentie (fo bp boopte)
lom ongebaerlijn öonöect ttointig te boet/ en eenige een frape föroupe ban Defe ^atie fien foUOe / en boop^
paetDen upt/ Die beboeige bolgen fouDen ; DeBpanb teDatbpmibbeï fonDe bebben 't ItanD Dienfl te Doen/
oit bernemenDe / en acfttenbe Dat l)p met be föupteren geïijfc bp fïaDig baDDe Doen bïperi ; Docb fijn (Qxceb
aïïeen niet nonDe uutrecljten / Detoijl De onfe / fcljjij- ïentie toapl niet toeï te bjeben / bat ïjtt fo lange aenïiep/
benfe / te boet 3tjnbc in De bergachtige en flreubelige boo? Dien bp fijn perfoon toeï gaerne bp bem gebaö
plaetfen / beïe boo?beeï^ ïjabben ) tycft upt ö« ïeger baDDe / eer bp na CoeberDen / om Dat t'ontfetten / ge*
boo? CoeberDen ooït ©oetboïft ontbobcn/ blijbenDc togen baDDe/ aïfo bp fün^n goeDen en naojfïcgtigm
ober fuïh^ D?ie Dagen ontrent 2$o?hen ftrt leggen : ïjicr- raeD
bèïe toa^ acbten'be ; toant Ijn toa£ in Den ïirijg
cn-tufTcÖen fiebben fp öen geïjaefl ïjet aenbomenbe ban jong£ opgeboeD en toeï geoeffent / bebalbr n Dat
©oïb ontrent ttoeeënttointig Ijonbcrt te boet / en ï)on babbe bp toelgefïubeert/ ehfïuDeerDenccbDagefijb^
Dert ttointig t^aerbenfïecn boojeerft opï©efeïteboen in 't lefen ban aïïe ï|ifïocien en alle goebe ftonfïen /
«omen/ toefenbe Den 14- Hlpnl nieutoen fïijï/ toeïne bic een <©a.!ïog£man foube mogen bieitfügb ;rjn,
éaerDen De peeren ban JBefel op ïjenïieDen berfoeb ge* Daer-en-boben toa^ bp fobec en matigb in fpijfc en
accommobeert ïjebben / De boetbnecljten 3ijn Dateïnb D ?auïi : Dan bP guam iiiet ban na bet dntfet ban € oc 1
op ^>amereufen geboert / en met p?obianDe boo?fien : becben.
^e boo?f5. ^ecretjacob ©aïb fetyijft oob aeri ben
m*e$ boïgenDcn Daeg^ i^Den#becfïen met nocb om* ^cere
SflDbocaet ban i^oïlanD iti eenen %5iitf ban
trent ttoee bonDect paerDen en ongebaetïp D?ie bon* Den a8 ü^iï j boe bat De ^eere «iftmaect ^orit^
Dert te boet gebolgt / en toaren fo baefï aen 't ©eer
ban be ïippe niet aengeftomen/ of De ©panD begaf ficb <0ouberneur ban €>ofïcnbé / De JFo^tcn ban ^naef
op €fTen/ om Dit nieutoe ©oïft te becfoebcn/ fuïh^ ftcefte en Kleffinge met 't Canon baDDe ingenomen ; aD?
berteert 00b bp Den feïbén %ptfl boe Dat Die ban Eee*
ban 't ©eer cnbettoon*
Den i6Benniettot toijD
Datfe ben toeïften
ffitïd I Doo? bebel ban fijn lanD baDben eenen 23^icf geïnteccipieert ban Den ^cere
Dag
Den op
3©otte/ gcfcb?eben upt2Ö?uffcl ban ben jj ^
^Brceïïentie/ De Compagnien banpalen/ ©erken/ Ha
p?iltè I aeu ben <0oubcrneur bau tyt Cafleeï ban
Canteïer en ^meïfing aenguamen/'t toelft betoo?faebt Wou I Daer upt men facb Dat bp een boomemen babbe
tyeft De Öupteren / fo men in De feg meDegenomcne op bergen op^oom / toefenbe een fabe met Deffepn
©onten fouDe bebben geaccommoDeert/ om te toater
afgeboerttetoo?Den/ oberïanD boo?bvijSiee^ert€m* op 'tllanb banDer€boïen uptSieupoo?t/ Daec ban
;
metift na De Einneeg te Doen gaen/aïtoaer fp Defen miD* top berbaeït bebben.
^e|eïbe©alft ftffêbft nocb «i eene 25?ief ban bett
Dag / frfnijüenfpIieDen / fuïlen aenftomen/ 't^cbeep^ + JÜ&ap onDer anoeren aïDitë : Kengaeube treu ïuijg
boïfe bföbtn top te feïjeep geojbineett / 't toeïh Defen Dag
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7%6 „tn©ïaenbercn$ fuïï$/ Dat IBonfïeutBortt£eni?

®e » gedagen geïcden / re ©eïde \$ getogen met foo beeï
tezSmt " öolft^öï^ öp ban 5jjn <©aruifoen öceft Roimen ge*
ban
bmpRen / en met bier fTuIifeen gefcïmt£/ heeft inge?
®off-' ?>» nomen
de #o#cn ban $ïaffendaeï/ Êeffmgen/ en
etiöc
«öuact »ïe(ïelijft na omtrent fcfïïg feïjoten ïjet impojtanfic/
«'ttoeïït i£ £>nae3herRc/ 't toeïn ÖPÖeeftbefet/ en
neemt
eentge » b'anderegcrafeert : De ©pand i$ enige dagen Daar
3?o?tcn jj na / mant bem feer beïe aen ^nae^Rerfee geïegen
in
ï5 $ / genomen met aïïe 't boïu Dat bp tut de iBarnifor©Iaën» »nenDaer omtrent ïjeeft nonnen troffen/ fïetattoaalf
beren in
» ïjondertte boet en Dne ïjonDect paeeDcn/ enljeeft
en De
Wgant) ï>ï)cm booj ^naegfiernc gecampeert en befcüjanfl/
toeber« j> DoenDe feben fïucnen gcfcïjut£ boïgen : de ï$ette $0*
fcoinni*
öc ber« » ritgfanb tot iSenfojt na 't ffojt ïjondertbijftig man/
iaeflt en » maer die bindende daer eenï)Qopboïï$/ deden ïjaef*
flaet
befetbe/ > » ten / en ontboden cföorit£ / Die fanD ter fïont met Ca?
en ra? » pitcpn Hambett omtrent feben ïjondert man/De toeï^
feerr be »uemetdeboo?gaende tegen Den ©pand in feïjecmut?
Jpojrcn. '>fïnge5ijn genomen/ maer donlenniet foneren fon?
>, Der anDcr adbij£ of bebeï ; bk$ Botftg nocï) met ï)on?
j? Derf man ban Cto:ïog Daer felfé bp geftomen i$ I en
» Rebben na Deliberatie '£©panD£ Ccencïjeen / Die om
3» temt D?ie af bier boet tjoog maren/ geftmeeert/ en
>, groot effect gedaen tegen£ De pacrDen en andere/ Öcö?
,j ben Den ©pand op De bïucïjt gcbjacïjt/ aïderïjande
„ toajjeuen genomen ban omtrent feg ïjondertmannen/
„ Die/ boïgendc D'aDbijfen ban De ï£upgïupben / bp Den
„ ©panD gemifï toeeDen / en onDer anderen bier €api=
(Fol. tf ) „ tepnen dood en eenige officieren / Den abonD örict^
„teDe öet becboïg : löonfieuc BocitgtjeefTt ïjet 5?ojt
„ meDe Doen pïaneren en benaten / fo ï)P nu eenige
„ paerden tot ï)em IjadDe / fouDe De Contributien ban
„Dien quartiere toeï geoteïgn^ benefïceren/ en De ge*
„ meene faue flijben ; öp / te meten J&ocitg/ pjefenteert
„ een Compagnie paerden te licïucn / en ïjouden op de
„ becbetecinge ban de Contributien bp öem te mtrodu»
,,
ceren/ fonder
't EanD
eenigfint^
te moepen/
€. ftd
„ beïieben
Daer op
te ïetten
: top stjn
met 5$$u$H qmlijh

ben

b?aegt tooiende ban De geïegcntïjept ban De p?obianbe
op 't ï|upg / fepbe Dat 'ec noctj DagcïijRg tij jtenb?p opM?4
tori tif:
't
^up^i ïjet
too?De
©erDngo /toilbe
niet beeï
ge? flertba
foben
toa£ gegeten
noeïjtang/ Dan
toaecacïjtig
mant 'tdaer
8t|ftopboo?raet tn toa£/ en de Staten fcrjonUen den btanbe
&ijfï ïjet
/ op Cufumg
begeeren/
en aïfo/
toerde
elït &cu'g£boïR
ftèan ttoee ponD
föi$ aïïe toeften
toegeDceït
Ijoben ï)aer portie ban Dageïijfe £3?o jd.
©erdngo potende dattec gereedfeïjap gemaeftt mer*
de om Coeberdenteontfetten/ DeDe<ï5ufum ondertaf*
ten doo? Cbect €n^ / getoefenen ^jofl op Cceber*
Den / ï)em aenbiedende ïjonDert Dupfeht ^nïDen / en
grote eere/ en tjet*©berfïe1tuptenantfcï)öp oberfïjn
Regiment : maer 05ufnm gaf boo? anttooo^de/ dat
ï)P fijn eere en reputatie ïieber öadde / dan ï)P om
geïd^toiiïe een ©etrader ban fijn ©aderïand toiïde uier?
den. ©erdugo b^ee^de ebentoeï firer dat Coeberden ont?
ftx fonde boerden / en Dat fu\k$ fijn reputatie feer bet*
minberen foude/ ïoeftende Dat ïjpDaer toa^ genomen
om (CoeberDen te belegeren / maer om Den pa£ op
<©?oeningen open te gouden.
g^ocö eeemp öetontfet banCoeberden fuïïenfpje?
Uen/ boiïïentopï)tereer)I eemgegeintercipiea'De^ie?
ben / bp Den hertog ban ^effe / ^mbaffabeur De^
Jüoning^ ban jbpangten bp Den f>m$ aen Den ito*
ning ban.^pangien enanDere gefcï)?eben / ïat m boïgcn iDaer upt men falhonnen berftaen De^fóoning^
ban ^pangien^ boomemen / nopende [jet iïrjit ban
©janchrijcn en ^eDerïand / en de (rebepnfïfteden en
I atcïjïifïigïjeben ban Den Honing ban ^pangiën. <ün
booj eerfi fuïïen top berftalen een %&$itf ban dender?
tog ban £>effe aen den booift. Honing/ ïupdende m
ba» bef
ïjct^upt^aïDii^:

SIRE, ik heb den 16 der voorleden maend fijne
Majefteyt met een Poft van Parijs komende, in 't ban
lange en breede verwittigt van alle 't gene 't welk op aen
fcownj
fêtrtogbc
de faken vanVrankrijk pafleerde, waer van het dub- ban
belt hier nevens gaet, ikfalder nu by doen 't gene ze- Seffe/
Daee een
aen ander
gemeeflpet/ temaer
anDere fane mofï
/ feïf^Den
of dert voorgevallen is , 't welk is dat den 27 dito de Car- 8ten/
„„ Doo?
Doen 't/ i^
5ijneen^uttjoritept
dinael van Joyeufe my quam befoeken , excuferende
upt be
„ anDeren gebmpnen / en De jaïoufien regeerden/ ü €. den Baron van Seneffe , van dat hy , zedert dat hy fich uaniTa
3> foude/ onder correctie/ 'tEanD goeDenDienflDoen/ gepijnt hadde van te gaen in de audiëntie van fijne
ï3 fiaboriferenDe De fortificatie ban ©oflenDe / $c. (6e? Heyligheyt > hy weder aen de gicht te bedde gevallen
&l>aet
aiti
9>fc^eben uit jRdiDDeïbucg Den bierden J©ap 1594. was , en dat hy daerom alleen gekomen was om my teert.
fe&pge#

i><©nDerfiontll4Ê. Dienfïtoinige onDertenenDe Jacob
„Valcke;25arnebeït/
't opfcïm'ft?CDbocaet
toa^ / aenbanmijn
$eere/ mijn
„ï|eere
De HanDen
ban
,, ïfoïïanD.
Mm berfiont oor Dat &atit$ met jrjn <Öngeïfen
met een goeDen bupt toeDerom na OoflenDe toog / ï}eb>
bende toepnig fcïjaDe geïeDen/ en Dat DedBoubccneut
ban Der ^(up^ oor in Defenfcöermutfeïgcotenjl^ge*
quetfï tó gemorden, daer na öeeft men eenige ©aen?
Deïen <£ngeïfen upt OofïenDe genomen / en na ïjet tte*
gerban Den p?ince iBauntjS ban BaffougefonDen/
Die bafï beïe boïït£ bp Den anDeren bergaDerDen m
<0ber-^ffeï/ om CoeberDen te ontfetten/ Die nocö
feer toefgemoeD toaren/ oor nocï) geen p?obianDe ge?
btm padden / fo Den Commandeur €ufum aen (J3?aef
JBiïïem ban j^affou fe\fè fcïjjeef/ Dat ÖP Öetontfet
niet fouDe berijïen of berfjaefïen / maer getotó nemen/
toantöPÖettotDen eerfien SJunp genoeg honDeïjous
Den / genietende eÏR ^oïdaet een pond bjood daegj.
snoeft deDe de boojfeïjjeben €ufum becfeïjepdene upt?
gonftecbaïïen/ mWp?iïdedejpeen uptbaïenRreegbencffen^
JP" eenige gebangen^ feben Roepen/ Dieïjpïietrantfoenen
«lufum boo? feben facften ïjabecjS/ Daer uit eenige oo?DeeïDen/
<5ou- Dat ÖP geen gebeft ban p?obianDe ïjaDDe , maer ©er?
beuieut dugoïietficö bedunften/ Dat öPÖaeemeDesgngebjeR
ïSèbec* milDe berbergen.
ben boet ©erdugo die niet miïDe geïobcn / mat tym oor gefept
J« toerde / of die ban Coeberden moflen groot gebjeh ïn?
S5pt.öen/ DeDe aïïe naerfligöepD om Datfefterïpteberne?
ballen, «wen / en fleïDe een p2tj^ ban 600 guïDen Daer op / in^
Dien men hem eenen gebangen ban 't J£up«s ïionDe ftrij?
genj Daer toerd op eenen tijd een ^oïDaet berrafcï)t/
Die «1 De gracïjt meenDe te biffeïjen/ De feïbe onDer^

verhael te doen van fijne faken , en van 't gene 't welke
tuiïchen hun en fijne Heyligheyt gepafleert was, hoewel hy geloofde dat den Abt van Orbies, dewelke daer
tegenwoordig geweeft was » my 't rapport daer van al
gedaen foude hebben , en feyde my alle 't ielve in fu bftantie't welk vervar is in den Brief, die ik aen fijne
Majefteyt gefonden hebbe, nopendeden voorfz. Abt>
daer by doende dat hy van Tholoufe quam en niet van
Parijs, en dat het meer als 5 jaren geleden was , dat hy
den Hertog van Mayne niet gefien hadde , dewelke
hem feer grote inftantie gedaen heeft, dat hy dek commune opfich wilde nemen , feggende , dat het gemeene befte van die Kroon daer t'eenemael aen hing , ea
dat in regard van dat hy fijne kerke en fijn huys begaf
in fuiken troublen tijd, daer geen gewichtiger fake was
alsdefe die hem van Tholoufe konde trecken , dathy
ook om gene fake ter werrelt gekomen foude zijn ,
fo hy niet geperfuadeert ware geweeft , dat den Hertog
van Mayne alleenlijk het gemeene befte betrachcende ,
fonder acht te hebben op lijn parriculier,gelijk hy hem
met fijn fchrijvens daer van verfekert hadde , en dat
hy derhalven van de meeninge van den voorfz Hertog
niet meer weten konde, dan hy uytdefelve brieven ,
yet heyen uyt fijne inftru&ien fach : by aldien dat 'er
melijkswas, dat de Baron van Seneffe dat wel weten
konde , hebbende onlangs by den Hertog van Mayne
geweeft , en dat hy my dat feyde om my fijn herte ganIchelijk te openbaren , en my te leggen alle 't gene hy
van fijne faken wifte , alfo hy bevonden hadde , zedert
dat hy te Romen gekomen was , dat het eene gemeene
opinie was, dat den Hertog van Mayne fijn Neve nietIk
met ernft beminde , en nergens na trachtende dan om

felvc te regeren.
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n van uwe Majefteyt , gemerkt, dat hoe
"hem
moeyelijk had willen vallen , om den arbeyd te
nemenfo van
hier te komen , om hem te bedriegen, fijne u Majefteyt meer doen fal 't gene hem óirbaer fal dunken tot welvaert van de Chnftenheyt , dei te meer vermeeninge voor hem verbergende , en willende dat een
man van qualiteyt tot een inftrument dienen foude, fekertheyd fal uwc Majefteyt op God konnen hebben ,
om de Paus en alle de werelt te bedriegen. Ook kon- dat hy den Prince onfen Heere een feer lang leven en
de ik niet geloven dat hy den Baron van SenefTe fijne fucceffie geven fal, en dat de roenichelijkevoorfichgewichtigfte fecreten foude hebben willen ontdecken, tigheyd en vernuft niet begeeren moet in alles te vooren ondertuflehen denCardinael hier fenden, om al- fien , maer dat men Gode yetwes laten moet ; en indien fijn beliefte was dat Vrankrijk met Spangien g<*
Jeenelijk te dienen tot vertoninge en ceremonie ; en
voegt
word , dat de Chriftenheyd daerom niet verdnfgelijks was ik verblijd , veiftaen te hebben de goede
meeninge van den Hertog van Mayne van te helpen ,
loren foude gaen, maer ter contrarie een fo grote
Mona
rchi
e foude miflehien konnen dienen om de
4ïm het Koninkrijk te doen komenopMevrouwede
Infante , en den Hertog van Guife , in conformité van Ketters tot de grond toe uyt te roeyen, en de Turken
en derefte der andere ongelovige te overwinnen. En
't gene te Parijs verhandelt was geweeft , gedurende
en fo lang als fijn Heyligheyt en uwe Majefteyt van ik bad hem my te feggen, indien fchoon uwe Majefteyt vergetende fijne reputatie, met fijne hand wilde
defe meeninge fouden blijven ; door dien dat ik my
ondertekenen en met fijn fegel befegelen een geveynsniet genoeg hadde konnen verwonderen van 't gene
dat den Heere Montorio en andere perfonen , feggen- de belofte, gelijk fy die vermoeden te zijn , het welke den Hertog van Feria hun vertoont hadde, wat
de geafreótioneert te zijn tot den Hertog van Mayne ,
uyrgeftroyt hadden , .meenende hem dienft te doen profijt of voordeel uwe xMajefteyt daer van foude konnen komen , dan alleenlijk dat hy den Hertog van
metfulkedifreputatie van hem , fo verre, dat fy ook
feyden , dat hy fo vaft befloten hadde, fijnen Ne- Guyfe Koning fouden maken , enden Hertog van
ve niet toe te laten, dat hy veel eer trachten foude de Mayne daer van uytfluyten. Nu ik gelove niet dat
pays te maken met den Biarnois , het welke dreyge- uwe Majefteyt den Hertog van Guyfe fo beminde i
mentenzijn , dewelke eer fchijnen voort te komen datalleenbjk om hem dat te geval te doen, hy in het
van onbeicheyden Luyden, en dat ik daerom noyt eyndevan ïo vele jaren, dat hyprofeffiegedaen hadde van een waerachtig Prince te zijn , nu opentlijk fijn
had konnen geloven , dat het van de Hertog van Maywoor
d breken foude , fo voor den Paus , als voor
ne quam : Hy antwoorde my daer op, het f elve veriekerende en beveftigende, en dathy geenfins gelo- 'tgeheele Koninkrijk van Vrankrijk; en fo nochtans
ven konde, dat den Hertog van Mayne om eenig uwe Majefteyt den Hertog van Guyfe fo vele liefde
ding ter wereld fich aen de zijde van de Biarnois fou- toedroeg, dat het waerfchijnlijk was, dathy tevreden foude zijn hem fijn dochter te geven, dan voor
de willen begeven , en dat ik wel verfekert mochte
zijn , dat fo lang als uwe Majefteyt op dit voorne- een leugenaer gehouden te zijn.
Daer op heeft hy vertoont , datdefe redenen openmen foude blijven , en met de daed volbrengen het
baer
en beftant zijn, om defe nadenkens weg te neairede verhandelde huwelijk , en het beloofde iemen : nochtans feyde hy my , dat twee faken voornacours , indien den Hertog van Mayne io fot ware ,
melijk defe twijffelinge in Vrankrijk veroorfaekt hadvan fich aen den Biarnois over te geven , niemant van
de zijde der Catholijken hem foude willen volgen ,
den :d'eene, dat ten tijde dat de Prcfident Janijn te
en dat hy nochtans op dit propooft niet ontkennen Madril was, en Don Toan d'Idiaques hem propooft
konde, dat men qualijk in Vrankrijk geloofde het hielt van Mevrouwe d'Infante , de voorfz. Janijn hem
vertonende de grote fwarighey t , die daer was van eene
gene dit huwelijk belangde, alfo't hun fwaer om Vrouwe, die felfe noch
met een vreemdeling gehuwt
geloven ichijnt dat uwe Majefteyt alleenlijk om dit
Rijk van Vrankrijk te begunftigen en te verheffen , was , toe te laten ; en dat fo daer yetwes ware , 't welke
foude begeeren te verwilligen , om fijneoudfte Doch- 't lelve licht konde maken , dat ware voornamelijk
ter te huwelijken aen een Koning , wiens voornaem- dat uwe Majefteyt te vreden ware, haer aen een Frans
fte macht hing aen de byftand van uwe Majefteyt, en Prince te huwelijken.
Men feyt dat Don Joan d'Idiadaer op antwoorde, dat het eene onmogelijke fake
die fijnen ftaet geenfins conferveren konde ; en 't gene was , ques
en een feer onbillijk verfoek , te begeeren dat uwe
hun noch verbaesder of meer verwondert maekte,
Majeftey
t die maer eenen eenigen Soon heeft van lawas, dat uwe Majefteyt niet achtende het gevaer,
gen ouderdom en niet feer gefont,fijne Dochter uythuwaer in hy de Kroon ftelde , van door dit middel gewelijken foude buyten het Huys van Ooöenrijk , en
voegt te worden aen die van Vrankrijk.
ik antwoorde, dat de gene die de faken alleenlijk fijne Kroon in gevaer ftellen van fchier of morgen geen fimpelijk aenmerkten als materie van ftaet, fonder voegt te worden met die van Vrankrijk: de andere,
acht te hebben op de Religie , noch op het vertrou- de welke bun dit achterdenken beveiligde en vermeerderde , is geweeft dat den Hertog van Feria fich fo
wen ,het welke men hebben moet van de Goddelijke
achterh
oudende betoont heeft, dat hybet Huwelijk
voorfieninge , reden hadden van diergelijke difcourfen
te houden : maer dat uwe Majefteyt den dienft Godes, niet heeft willen toelaten , ten zy dat de verkiefinge
endebehoudenifTe van de Catholijke Religie, altijds i datehjk gefebiede, wel wetende , dat dezelve te dien
geftdt hadde voor alle andere menfchelijke faken en tijde geenfins volbracht konde werden , by gebreke van
inlichten, gelijk men door lange ervarentheyt onder m acht. Ik antwoorde hem daer op dat my docht , dat
anderen genen hadde in de faken van Nederland , waer noch het eene noch het andere poinct niet genoegaenuE foveleThreforen , enfoveelvolktekoftge- zaem was, om hun in fodanig een inbeeldinge te behouden, alzo het eene klare fake was, dat uwe Maje-»
leyt hadde,alleeniijk om niet te verwilligen,ja felfs niet
.te diffimuleren in y etwes , 't welke ftrecken foude tot fteyt voor eer ft begeerde, dat fy Me- Vrouwe d'Infante
9'nadeel van de voorfz. Religie. Ook had u Majefteyt ontfirigen gehuwt zijnde met den Ertz-Hertog Erneft,
zedert vele jaren herwaerts fijne Staten konnen behou- en niet met dien van Guyfe, en dat derhalven Don
den in fijne gehoorfaemheyd, in voorlpoec en vrede, Joan d'Idiaques wel en wijflijk dede van fwarigheyd
indien hyin't alderminften door de vingeren hadde te maken voor f o vele als belangende het Huwelijk
met een Frans Prins, totter tijd toe datmen fach in
willen fien in dit regard. En wat wonder is 't nu te geloven van een Prince, dewelke in alle fijne daden al- wat voegen de Staten fouden accepteren 't gene Erneft
toos in diervoegeii te werk gegaen heeft , dat hy > om betrefte, en belangende dat den Hertog van Feria uwe
ee beletten dat de Krone van Vrankrijk niet quam te Majefteyt in fijne vryheyd wilde laten, byaldiendat
vallen op een Ketter , foude willen aenbieden fijne de verkiefinge niet dadelijk geeffectueert wierde, dat
forcen en fijn Dochter, dewelke felfs fo gerechtigt is hy anders doende, feer qualijk gedaen foude hebben ,
tot de fucecffieaen de voorfz. Krone, dat hetgeen- allo hetgeen reden was dat de Staten vry fouden blij-
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aen haer zijde ï en uwe Majefteyt gebonden ,
en op dan hy fien mocht met wat oprechtigheyd uwe
Majefteyt altijd geprocedecrthadde,ik verfekerdehcm
metEedc, dat ik, eer dat den Hertogh van Feriauyt
Spangien vertrocken was , al brieven ontfangen
hadde van uwe Majefteyt en rapport daervan gedaen
hadde aen de Paus Gregorius de XIII aen Innocentiu s
enaendefen , van dat hy eerft Paus geworden was;
waer by uwe Majefteyt verklaerde , dat by aldien men
niet te wege brengen konde Erneft Koning te maken ,
hy tevreden loude zijn Me- Vrouwe d'Infantetedoen
huwelijken aen een Frans Prins, ter verkiefinge van
uwe Majefteyt en bylonder aen Guyfe , in gevalle dat
God hem vryheyd verleende , allo hy doe noch gevangen was. Waer van de Cardinael betoonde leer verwondert tezijn , en grotelijks gefticht doordeheylige
intentie van uwe Majefteyt en vorders leyde ik hem op
dit propooft, dat Mayne geen reden hadde te klager
van dat lijn Majefteyt hem niet voor fijnen Neve geftek hadde, dan in driegevallen, het eerfte, indien
hy gerechticht was tot de fucceffie aen defe Krone , hei
andere, ingeval dat hy diehadkonnen verkrijgen en
conferveren door fijn eygen macht , fonder byftant van
uwe Mijefteyt en het derde, indien niet ware ge weeft
in bequame ouderdom, om te huwelijken met MeVrouwed'Infaote, wantin fuiken gevalle foude ik gewiffelijk geloven, dat hoewel den Hertog van Guyfe
het hooft is van fijn Stam-Huys , nochcans in aenmerkinge van de trap, waer op den Hertogh van Mayne
geftelt is , en van het ampt 't welk hy heeft , u Majeft
fich lichtelijker tot fijn perfoon geneyght foude hebben, dan tot die van lijnen Neve ; enfelfsdat hygeen
gewiffer ken-teeken konde hebben , om te betonen dat
uwe Mijefteyt gerefolveert was om het Huwelijkte
volbrengen, dan dat hy den Hertog van Guyfe genomineert heeft ; nadien dat het anders, fohy een Koning wilde maken fonder huwelijk, geloofelijk ware
dat hy eer den Hertog van Mayne verkoren foude hebben, als zijnde een fake die lichter was en beter gelefen quam: en wat belangde dat hy de Sone van den
lertog van Mayne niet had willen ftellen voor den
Hertog van Guyfe, dat hy hem te bedenken gaf of
daer reden toe was, gemerkt dat indien de Vader van
de voorlz. Guyfe noch leefde, Mayne nevens hem daer
niet na foude willen ftaen, en dat'er geen reden was ,
dat , om dat hy fijn bloed vergoten hadde voor de
Catholijke Religie , fijn Sone berooft foude worden
van 't recht der eerftgeboorte.
Hy anewoorde my dat het eene heele klare fake was,
en dat men het in Vrankrijk ook fo verftont, dat de
Sone van Mayne, om dat hy jong van jaren was, en
om andere oorlaken, geenfins vergeleken mocht werden met den Hertog van Guyfe ; ook dat d'eleclie niet
wel geaddreffeen z ^ude zijn.
Hy befloot, feggende, dat alles hing aen de refolutie die uwe Majefteyt nemen zoude na de komfte
van Monsde Montpenfat te Madrill , van de welke hy
tijdingehad, dat hy den eerften January doorTholoufe getrocken was , en dat hy laft hadde van datelijk
eenPoft aen hunafte vterdigen, metadvertiffement
van 'c gene hy verhandelt zoude hebben met uwe Majefteyt, maerdat hy alleenlijk eene fake van my begeerde te weten in aller oprechtigheyt, te weten, of
u Majefteyt quaet genoegen hadde aen d'aótien van
den Hertog van Mayne, door dien dat'ergeene quaet. willigen
ontbraken, zelfs by fijn perfoon, dewelke
onder dekfel van het kleyne contentement , 't welk hy
en den Hertog van Feria malkanderen gegeven hebben, hem trachten in te drucken dat uwe Majefteyt
fo qualijk onderricht is van fijne faken , en fo wars van
hem, dat hy niet vertrouwen mach oyt te mogen wederkeeren in de goede gratie van uwe Majefteyt crelijk
hy van te voren ge weeft is, noch confequentelijkook
in die van Mevrouwed'Infante,jalelfs niet in die van
lijnen Neve.

raaer ik konde niet geloven , dat den Hertog van Mayne, na fijne groote voorfichtigheyt, niet zeer wel
overleggen zoude, dat uwe Majefteyt noch yemand
hem met reden lafteren konde, van na de Kroon geftaen te hebben^ om die aen fich zelven te brengen
dan aen yemand anders, doe daer apparentie was van
daer toetekonnen komen zonder merkelijk intereft
van degemeene zaken ; maer dat rechtevoort de zaken zo benaeut quamen te worden , dat men nootza59
kelijk wel haeft voortvaren moft tot de verkiefinge /Fol.
van een Koning, zjndedezake inogenfchijnlijkgevaer, dat anders de pays gemaekt zoude werden met
den Biarnois , nadien deze party niet eendrachtig kan
blijven, zonder te hebben een hooft met den naem
en tijtel van Koning: datdaerom, indien u Maje*
fteyt en alle de werelt gewaer word, dat Mayne dat
noch beletten en uytftellenwil om fijn particulier inrereft, zoude men hem zonder eenig twijffel grotelijks blameren, en fijn Majefteyt boven alleandere,
als de gene die aen fijn zijde gedaen hadde alle 't gene
de goede Catholijken van dat Koningrijk hadden mogen wenfehen, en dat ik hoopte dat uwe Majefteyt
noch doen zoude na de komfte van de voorfz. Montpeniat, met dewelke ik achtende dat uwe Majefteyt
fijne intentie zeer particulierlijk aen fijn Heyligheyt
zoude laten weten.
Daer op bekende hy my dat ik reden hadde, my
verzekerende dat hy niet geloven konde , dat den Hertog van Mayne yet van fijnen fchuldigen plicht Zoude
willen nalaten. Maer dat men ondertuffchen wel doen
zoude van hem te geven de meefte voldoeninge en
contentement dat mogelijk zoude zijn, nopende de
goede gi atie van uwe Majefteyt , door dien hy wel wilt
dat hy eenigfins in twijffel was, en dat hy niet was
z.onder te klagen over de maniere van doen, diede
Dienaers van uwe Majefteyt dewelke te Parijs zijn
tegens hem gebruykt hebben.
Ondertuffchen nochtans dunkt my dat Mayne den
Cardinael bedriegt, en dat'er niemand is dan de Baron van Seneffe die fijn hert weet , en ikachtedatiïjn
van defe opinie is , volgende 't gene
Heylighe
yt zelve
ik daer van
heb konnen afnemen in de audiëntie die
ik den 29 July gehad hebbe. In dewelke hy my verhaelde'tgene daer gefchied was in de audiëntie, die
hy den Cardinael en den Baron van Seneffe op den
H gegeven hadde, dewelke meer als een uur met hem
difcou reerden eer den A bt van Orbes daer by geroepen
wierd : nu haer geheel difcours quam in fubftantie op
dzfe poinóten uyt.
d'A&ien van den Hertog van Mayne te excu leren ,
en voornameli|
nopende
den Treves,
in 't brede
en
k de
lange
difcoureren
de redenen
en ooifaken
die hem
beweegt hadden , om die te middelen tegens den dank
en goeden wille van de Dienaers van uwe Majefteyt
hem verfekerende , dat hem geen particulier inficht
of intereft , hoe groot het ook zy , den Hertog van
Mayne oyt belet heeft oft voortacn beletten kan , fich
t'employeren in 't gene hy weten zal te ftrecken tot
welvaertvandat Koningrijk.

Een groot deel van de fchuld te wyten op de maniere van doen , die de Dienaers van uwe Majefteyt gebruykt hebben in den handel die gepaffeert is , betonende geftadiglijk zeer kleyn vertrouwen te hebben
op den voorfz. Mayne, en particulierlijk maektenzy
zeer groot den quaden rijd en faylo n , waer in de nominatie van den Hertog van Guyfe gedaen wierd,
doe her onmogelijk was die in 't werk te ftellen , by
gebrek van macht, en dat derhalven dezelve nergens
anders toe gedient heeft, dan om den Biarnois des
te meer te verbitteren , en d'andere Princen van de
Catholijke zijde, ja zelfs die van 'tHuys van Lorrayne in onderlinge jaloufie en wantrouwen te brengen, door dien dat om de Staten en alle de Catholijken van het Koningrijk te voldoen , het genoeg ware
geweeft, dat fy doe verftaen hadden, dat uwe MaIk antwoorde hem , dat ik wel geloofde , dat luyden
jefteyt te vreden zoude zijn met de verkiefinge van
van quaed voornemen, en dewelke trachten hem in een Frans Prince , en den felven te huwelijken met
wanhope ce brengen , diergelijke ftucken aenrichten u Mevrouwed'Infante, zonder de Perloon te
noemen,
alzo
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alfo men de zelve niet foude konnen verkiefen.
Te klagen van de uycftellen dewelke daer geweeft
xijn in 't fenden van 't fecours van uwe Majefteyt , het
welke altijd fo laet by gekomen is , dat het groot wonder isdat de Steden van Roüaen , Parijs en andere , fich
hebben konnen verdedigen>en dat het altijd uy t Vrankrijk jgetrocken is , als men het meeft van doen hadde ,
ja felfs altijd minder geweeft is dan men aengeboden
en belooft hadde; waer op fy een langdifcours maekten, met proteftatie, datindienmen voortaen opde
felvewijfe te werk ging, het onmogelijk foudezijnie
beletten , dat den Biarnois d'overhand niet behield ,
en dat het van node was twee Legers te hebben , en dat
elk fterker moet zijn als dat van den Vyand, indienmen
een eynde wil maken van defe faken : waer van het
eene dienen falom fich te ftellen tegens fijne Aenflagen > en het andere gaen belegeren en in-nemen de
plaetfen die 't van node fal zijn, alfo het anderfints
niet$ is dan den Oorloge t'onderhouden , en niet die
"'eyndigen. En dat de impreffien of inbeeldingen ,
dewelke de Politici in'tpublijk een yeder fbeken te
geven , dat fodanige geweeft zy d'intentie van uwe
Majefteyt ('t welk fy beveftigen met d'exempel der fecourfen van den voorgaenden tijd) feer grote verachteringe der faken veröorfaekt heeft in de gemoederen
der goede Catholijken, eneene van de fakenis, dewelke hen meeft aenport, om naden Pays te verlansen.
Sy klaegden ook van het quade fayfoen en de onbequame gelegentheyt , in dewelke den Ertz-BifTchop
Mattenchi het Krijgsvolk van fijn Heyligheyd afdankte >het welke ook oorfake gaf van te geloven , dat fij n
Heyligheyd de Catholijke zijde verlaten wilde , en dar
by te vreden foude zijn den Biarnois op te nemen , fo
dikwils en menighmael als hy fich bekeeren foude , in
welk abuys vele gebleven zijn , tot dat fy verftaen hebben de verklaringe welke den Hertog van Nevers met
fich gebracht heeft.
En befloten dat het Beftant , 't welk de Dienaers
van uwe Majefteyt fö quaed bevonden hebben , is geweeft het eenige remedie van de Catholijke zijde , om
de partye ftaende te houden;en dat hoewel den Biarnois
feer wel wifte hoe qualijk den Treves hem te pas
quam , hy die nochtans niet afflaen noch weygeren
kondeom degrote inftantie die de Catholijke, dewelke hem volgen, hem daeroro deden , om het vertrouwen 'twelk fy hadden , dat den Hertog van Nevers
hier te Romen goede expeditie van fijne affairen foude
hebben.
Op dit alles feyde fijn Heyligheyd, dat hy hun antwoorde, dat hy feer blijde was , verftaen te hebben de
klachte die fy hem gedaen hadden , en nochtans fo den
Hertog van May ne hun tot geen ander effe&gefonden
hadde als om datte, dat fy fich wel hadden mogen excuferen vandemoeyelijkheyt van foeen lange wegh,
en van het ongemak van haer Huyfen verlaten te hebben, dat alle defe faken hem aireede verfcheydenmael
voorgekomen waren , fo door de Brieven van den Legaet> dewelke inhielden hetverhael vahdepifcourfen, die den Hertog van Mayne met hun gehouden
hadde, als door 't gene 't welke Mayne felfs daer van
gefchreven hadde aen fijn Heyligheyd , en particulierlijker aen den Ambaffadeur vsn wegen deLigue hier
renderende, en aen denBifichop van Aïx, den welken hy het verleden jaer daer fond.
Dat hem nodiger dqcht te handelen van 't remedi der
faken van dat Koningrijken van 't gcne't welk te doen
ftond om de Catholijke Religie in'tfelve te handhaven, dan te treden in difputeen bewijfen van verleden dingen.
Dat indien fy daer opyette feggert hadden, fydat
verklaren fouden : Sy antwoorden ja , en deden hem
eendifcoursin conformite van 't genevertptbefluyt
is in den Brief die van den Abt van Orbes fpreekt ,
vaet
dewelke hier nevens gaet , met de Copye van de depefchen van den 25 Januari , en komen in fubftantiedaer
op uyt,dat den Hertog van Mayne te vreden {oude zijn
dat fijn Neve quam te regeren, mits vier eondiEien.
IV. Deel.

De eerfte , dat het fijn Heyligheyd goed viridéi
De tweede , dat den Hertog van Guy fe verfekert zy
van het Huwelijk van Me-Vrouwe d'Infante , door
dien dat d'ervarentheyt betoont in de Hiftorien , dat
vele andere Huwelijken * dewelke tufTchen Princen
verhandelt zijn geweeft, dikwils noch wel verder gekomen zijn , en evenwel daer na gebroken zijn gewor^
den, en dat fonder dat den Hertog van Mayne niet
van meeninge is in ceniger voegen voor fiinNècf te
wijken.
De derde, datinfgelijken fijn Heyligbeyt hun ver*
fekere datmen hun lenden fal het fecours, 't welk de
Dienaers van uwe Majefteyt voorgeilelt hebben , fö
van Geld als van Volk.
De vierde, dat tot ontlaftingevande eereen confcientie van alle deFranfe Catholijken, fijn Heyligheyd in wettelijke formeden Biarnois nalled'andere
Princen van den Bloede , verklare uytgefloten , en dat
hy de nieuwe verkiefinge beveftige op behoorlijker
wijfe.
Sijn Heyligheyt antwoorde,dat van defe vier poinc*
ten* diefy verfochten, de tweede geenfins aen fijnen
wil hingen,maer aen die van uwe Majefteyt. En dat hy
Wel fag dat fy t wijftelden aen 't gene 't welk Cy gefien
hadden , ondertekent van uwe Majefteyt , en gezegelc
met fijnen Zegel i dat indien fyondertüifchen niette
vreden waren roet fulke panden j in regard van eenen
fo groten Prince , hy niet wift wat andere grote panden
men hun daer van foude konnen geven.
Waer op fy repliceerden , dat hoewel voor alsdóen (Fol.ii)
den Hertog van Feria hun vertoont had den wille van
uwe Majefteyt dat het nochtans alleenlijk was in gevalle dat den Hertogh van Guyfe van doen aen datelijk
Koning waer gemaekt geworden ; maer dat niet gelukt zijnde * uwe Majefteyt in fijn vryheyd bleef, en
dat daeromj en om andere redenen, dieikverhaelc
hebbein 't begin van defen Brief, fyfeer billicke oorfake hadden daer aen te twijfelen , en fijn Heyligheyd
te bidden , dat hy metter daed weder op nieus verfekertheyt wilde nemen van de wille van uwe Majefteyt*
door dien dat dat hetgewichtighftepoind was van defen geheelen handel.
Dat hem ook beliefde dat den Abt van Orbes in
quam , om in fijne tegenwoordigheyt te beveftigen
't gene gefeyt is, dewelke de prefentatie aennam, in
den naem van den Hertogh van Guyfe , en bad hem
met groter inftantie , dat hy een Legaet wilde fenden
aen uwe Majefteyt om het huwelijk te befluyten , en
dat fijn Heyligheyd hem eyntlijk ant woorde.
Dat het een fake was van defwaerftedie inde Werelt foude mogen voorvallen , en datmen die wel rijpelijk overwegen moile , en ook verwachten datmen fien
konde watper komen foude van d'Ambaffade, in de
Heere van Montpenfat derwaerts over gewelke
trocken dewas,
Daer op liet fijn heyligheyt my weten , dat hy grótelij kstwij ftelde dat den Hertogh van Mayne geenfins:
in 't hert hadde 't gene hy in den mond voerde , voor
, en dat hy in 't generael
belangde
als fijn Neefmaer
fo
alshettotde particulariteyten
fo beloofde,
welvele
quam , vond hy altijd oorfaken om dat uyt te ftellen ,
door dien datfijne meeninge moet zijn, of van felfs
tot dcKroone te komen, öf ten miniten fich in het
gouvernement, 't welk hy heeft, te houden lo lang als
hy fal konnen, van opinie zijnde, dat, om te beletten dat den Biarnois fich niet en kome Koning te maken, fijnHeyligheyd en uweMajeft. nietfullen konnen laten hem by te ftaen , en fijne partye re helpen , al
konnen fy fchoon niet komen tot het eynde daer fy.na
trachten, van verkiefinge te doen van een Koning,
dewelke fijn Heyligheyd wel weet hoe nodigh datfe is ,
maer dat hy grote fwarigheden fiet om die te volbrengen :Waer op hy my ieyde , dat hy feer gaerne wifte
d'intentie en oordeel van uweMajeft. allo hy geloofde ,dat uwe Majefteyt door fijne grote voorfichtighéyt
en particuliere kenniffe , die hy heeft van de ftaetder
affairen van Vrankrijk ,overleyd foude hebben > welke
U
het lichfte en 001 baetfte foude zijn.
Ook
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Ook feyde hy my, dat, om te beter verklaringe te j opentlijk en voor alle de werelt doen blijken fijne hey
krijgen van defe iake, hy van fin was denCardinael lige intentie, datdekomfte van den Cardinael Gonen den Baron van Seneffe elk apart te horen , vermoedij , nochte van alle de Navarriften die daer in Vrankdende dat den Baron eenigh fecreter dingh wift van de rijk zijn , egeen inconvenient in ditgeval foude kon- 55M
nen veroorfaken.
meeninge van den Hertog van Mayne.
Eyndlijk, voor fo veel ikhebkonnen afnemen, is
Enmy docht dat ik fijn Heyligheyt hier in niet bede intentie van fijne Heyligheyd, dat hy in der waerho rde te wederfpreken , tendeele omdatik felfs van
heyd niet ingenomen is van eenige paffie, noch van defe opinie ben , ten deeleook om dat ik fach dat hy
eenigh particulier inficht , om liever te hebben dat daer in fo gerefolveert was , dat , indien ik hem hadde
d'eene Koninghfy dan d'andere, maérfijn begéeren willen wederfpreken, 't felve eer had mogen gedijen
fimpelijk is, dat men van de ware Catholijken den gei- tot eenigh mifnoegen, dan om te beletten dekomfte
nen Koning make, met den welken het lichftfal val- vanden Cardinael Gondij, dewelke ik nietkanfien,
len de fake ten eynde te brengen; maer hy kan fich dat eenige fchade of achterdeel by kan brengen , ten zy
niet réfolveren wie defenis, en hy verftaetfeer wél i n regard van eenige heymelijke verftanden die hy foo.
dat ionder goeden en wackeren byftand van de macht de mogen brouwen i en wat dat belangt, den Biar.
van uwe Majefteyt het onmogelijk is , dat yemand fich nois ontbreken niet andere bedekte vrunden, dievan
ftaende houden kan . En daer op bekende hy my rondgroter importantie zijn , en miflehien ook in 't Colle.
uyt , dat hy tegens hun gefeyd hadde , dat ly verfekert
mofte zijn , dat geen particulier intereft , noch
felfs.beware de Catholijké perfonen van u Majevan uwe Majefteyt noch van yemand anders , hem gieGod
fteyt. &c
in dit ftuk iouden konnen bewegen of afwenden ,
En was ondertekent
dat hy noyt in geenderley wijfe een ketters KoDUC t>E SESSE.
ning toe laten foude, ja felfs ook niet eenen fuiken , waer van men vermoeden hadde fodanigh te
zijn$ en dat daer op , indien de Catholijken van VrankÜn bè^paettfe tfopie mpter Iranöe gefïdt nrffeng
meer
andere ban een goet ^eece / m De cegermge öcfec
rijk, iovan d'eene zijde als van d'andere , iagent'fa©ececnigïjöe
$eberïanöen jijnbe / en flont bag noeft
, men t'accorderen ; om re verkiefen en te gehoorfamen
eenen Koning die oprecht Catholijk ware, en hem by- bato in 't befïtmt / 't frfjeen norjtang oföie op
ftaenmet fulke macht, dathy fonder vreemtfecours taaren geintercipieert / fcün toiïïen ban baec in nneeneniettijö
fö
fich in den Koninglijken ftaet konde mainteneren , en cumeufeïijK onbetfoefcert ; aiïeenïp foil ift ben He*
den Biarnois en de Ketters vervolgen , hy hem toela- fet£ berfefteren / bat ben feïben 25jief gemmtoelöft upt
ten en beveftigen foude, fonder acht te nemen of het ben &paenfe gettanfïateect i$ I afê ook be naboïgen*
uwe Majefteyt aenftaen foude of niet.
be / in aïïe betoeïfte men be lifïigïjebén / bebiiegïijfo
Maer dat, alfo den Hertog van Mayne hem altijds ïjeben / tialfclicöcn en p?actrjcïtcn be£ Stoning^ Uan
ontboden hadde, datmen fonder de macht van uwe &pangien/ ettbe fijnen genoeg ftonnèn befpencthjec*
Majefteyt niet uytrechten konde, en dat men by ge- beit ; en ooft be fjanbeïinge be£ #au£ / nopenbe be
breke van dien felfs niet gekomen was tot het efteft van $troneban©?anarp.
de verkiefinge diemen voorgenomen hadde , hy daereen ben
anberen
SSn'efbanban &pangüen
ben feïben /tytt*
omniet laten konde hun te raden dat hun oorbaerlijk tóg^iec
banboïgt
&effénu aen
fóoning
ge*
was u Majefteyt alle mogelijke voldoeninge te geven. ttarjfïatéettaïgbocen.
Den Cardinael Toledo heeft my heel fecretelijk geIk
feyd, datjoyeufe hem verfekert heeft, dathy in fijn
macht heeft een feker fchrift, getekent met de hand
heb den derden der tegenwoordige maendont- nu
van den Hertogh van Mayne , waer in hy belooft , dat fangen de Brieven van uwe Majefteyt van den 4o De- JBjref
fohaeftals uwe Majeft.fuffifantKrijgfvolk in Vrankrijk fenden , en Me- Vrouwe d'Infante bevel en laft cemberen van den 4 January, dewelke gekomen zijn j>aa ö«
metdeGalleyen
Gertua,en
baT"8
geven zal , datfy in eygener perfoon het Huwelijk met lier
vanden Hertogvanvan
Nevers handelen
; en zedertin ,'tparticuvolgende Jbeftef
den Hertogh van Guyfe ingaen mach , hy den felven
geneikgefchreven
nebbe
aen uwe
Majefteyt fal de- *j-n öen
dag , dat de verkiefinge van den Koning gefchieden fal, felve
gefien hebben de
heylige
verklaringe
fijn jfa„
datelijk gaerne en met feer goeden wille daer in con- Heyligheyd in het Confiftorie gedaen heeft die
te- j&pa
,
.
fenterenfal , en die bevorderen en helpen met alle fijne gens denSIBiarnois
RE
, en het vertrek van den voor- WM,
machten middelen, en dat de voorfz. Cardinael hem fchreven Hertog uyt dit Hof, met het
gene fich.jjfj
gefeyd hadde, dat hy fonder dit pand de reyfe noyt
aengevangen ioude hebben. Ik weet niet of defe be- vorders of meer geprefenteert heeft om te fchrtjven 'men
dat ik geen oorfake hebbe om 't felve hier te ««JA
lofte meer machtsfal hebben als de andere diergelijke , fo
, hebbende van alles noch een dubbelt. ,UH
wederhalen
die hy niet gehouden heeft.
Ik
falder
alleenelijk by voegen 't gene fich prefenInde felve audiëntie feyde fijn Heyligheyd ook te- teert om tefeggen
,• zedert den feften deler maend ,
gens my, dat rechtevoort geceffeert zijnde d'incon- op welken dag de laetftePofl: vertrok, waer van het
venienten , waer op men acht genomen had om den dubbelt hier by gevoegt is.
Cardinael Gondij andientie te weygeren , en hem niet
Den achtften had ick audiëntie van fijne Heytoe te laten dat hy te Romen quam, ter oorfake van
ligheyd , die hy my drie of vier dagen uytgeftelt
depublijke verklaringe , die den Hertog van Nevers hadde , ter oorfake van fekere beletfelen
, die hen»
gegeven is geworden , alfo de voorfz. Cardinael nu we- overkomen waren en fijn Heyligheyd feyde daer
der grote inftantie doet om audiëntie te hebben, al- in tegens my , dat den Cardinael van Joyeufe
legerende dathy by-na twee jaren als ballink en geban- en den Baron van Seneflè noch eenmael by hem
nen teMefines geweeft is, en dat hy geen ander voor- geweeft waren, en hem gebeden hadden, nadien
Ij
nemen nochte meeninge heeft , dan fich te werpen aen meenden een Courier af te veerdigen na VrariKrtjk,
de voeten van fijne Heyligheyt, om hem te bidden, dat hem beliefde hun te laten feggen , wat hyderV*
dat , fo hy fich mifgaen heeft , hy hem den Cardinaels Hertog van Mayne foude mogen antwoorde
op dé
Hoet afneme, en hem kaftijdej maer fohy hem ter poindlen , waer van fy fijn Majefteyt rapportn gedaen
Contrarie niets mifdaen heeft , dat hy hem niet weygere hadden in fijnen naem.
derefidentieinditHof, 'twelkdenCar
Sijn Heyligheyd feyd geantwoord te hebben ,
n eygen
is: dat hem gedocht heeft, dattergeen dinale
billicke oorfa- dat het felve een fubject zijnde van fo groter im- :
ke meer is om hem fijn verfoek te weygeren , en dat portantie , hy wel blijde foude zijn dat hy meerhy t nochtans niet heeft willen in 't werk ftellen , fonder tijd had om daer op te denken ; nochtans nader my eerft daer van te verwittigen . Ik kufte hem
dien fy hem
antwoord vraegd'en , hebbende
daer op de voet om de faveur , en antwoorde hem dat Gode de fake om
gerecommandert met goeder ernft,
fijn Heyligheyd aireede fo geprocedeert hadde, enfo hy hun ronduyt feyde, 'cgeene
hy daer van docht.
Te
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Te weten , dat fijn Heyligheyd uyt haer propooften twee principalen Hooft-poincten afgenomen
hadde : het eene , waer op fy feer wijdlugtig gedifcoureert hadden > was van d'Aótien van den Hertog van Mayne t'ontlaften van allen lafter , en de
fchuld te leggen op fijne Dienaers , en de Dienaers
van uwe Majefteyt ; en dat dat , en gebrek van
middelen , oorfake geweeft was , dac men niet
had konnen eflfedtueren de verkiefinge van een Koning , en dat de faken van den Biarnois fo grotelijks gevordert waren i en dat hy hun daer op airede t'anderen tijden geantwoord hadde , dat dar was
te handelen van gepafleerde faken , waer in niet
meer geremedieert kan worden ■> en dat hy tegens
hunfeyde, dat hy feer wel geloofde dat den Hertog
van Mayne aen fijn zijde j/edaen hadde alle'tgene hy
gekoft hadde tegens den Biarnois: Gemerkt dat behalven de pubhjke fake van de Religie, van dewelke hy
in 't particulier profeffie gedaen heeft , hy daer toe
noch verbonden was > om fijn particulier imereft,
gemerkt hy fich noy t met reden op den Biarnois vertrouwen mogte , al maekte hy fchoon eenig accoort,
in regard van de verleden mishandelingen , fo de gene
die hy tegens hem bedreven hadde , als van de gene die
het Huys van Guyfe ontfangen hadde van dat van
Bourbon.
En nochtans konde hy niet nalaten hun te feggen,
dat hy bedroeft was van her gemeene gerucht » 't welk
over geheel Vrankrijk ging (hoewel hy aen fijn Tijde
't fel ve geen geloof gaf) te weten , dat Mayne begeerde
peys te maken.
En dat onder anderen die vermoeden feer ver-

Daer op antwoorde fijn Heyligheyd \ dat hy niet
voor hadde yemant te belaften of t'ontlaften , maer
wel wilde hy hun feggen , dat indien de Spanjaerts
en de Francoylen , goet Catholijks zijnde , daer in
te werk gegaen hadden , fonder te fienophaer eygen
intereft , fiende alleenlijk op het gemeene befte , de faken geheel in eene andere ftaet fouden zijn dan fy fich
nu bevinden. ■*
En fohy voor hadde uyt d'extremiteyt der faken,
die hy vertoont hadde , in te brengen dat men gedwongen was Peys te maken met den Biarnois, op
dat hy ftilfwijgens of uytdruckelijk die foude komen t'approberen , dat hy wel wilde , dat alle de
Werelt dat uyt haer fantafyen ftelde , alfo
hy gerefolveert was daer in niet te confenteren , nochte
in diergelijke fake te verwilligen , gelijk fy feer wel
hadde.
wiften dat hy tegens den Hertog van Nevers gefeyd
En dat hy daer op achtede den dienft Godes ,
en het verband van fijnen plicht voldaen te heb*
ben , en dat fo Vrankrijk daer na quam verloren te
gaen , en te vallen in handen van een Ketter,
't felve geenfins by fijn fchuld toekomen foude,
maer uyt oorfake van het particulier intereft , en
om de paffien van de Catholijken van dit Koningrijk. Dat hy hun aireede t'anderen tijde verklaert
hadde , dat hy in dit alles geen ander oogemerk
hadde , dan het gemeene befte van de Religie , en
dat hy daer in het intereft van de Spanjaerts, nochte van yemant die daer leeft , niet betrachtede.
En dat zy , Zo zy de waerheydt daer van weten
wilden , fien fouden alle de Catholijke van Vrankrijk t'famen voegen , of altijd het meefte deel van
dien , om te verkiezen een Koning die geenfins fufpe<9t waer in 't ftuk der Religie, en magtig genoeg
om fich tegen den Biarnois te ftellen , en dan fouden zy fien of hy hem niet approberen en aennemen foude , al ftont hy fchoon uwe Majefteyt niet
aen.
Maer nadien den Hertog en fy alle hen altijd te
verftaen gegeven hadde , dat om oorfake van de oneenigheyd, die daer tuffchen de Catholijken was, de
partye van de Ligue alleen geenfins beftand was fonder de macht van uwe Majefteyt , ook niet om eenen
nieuwen Koning te verdedigen , en dat men om dies
in fich ts wil noch niet voortgevaren was tot de verkiefinge , dat was oorlake geweeft dat hy hun voorgeftelt hadde,nadien hun de nood bedwong fich te behelpen met uwe Majefteyt dat zy fien zouden hem voldoeninge te geven.
Dat den Baron hem daer op feyde , dat het in
fulke grote faken feer fwaer was of quaed om
doen , den menfehen te benemen het inficht van
haer eygen intereft , waer van fijn Heyligheyd niet
verwondert mofte zijn , waer op hy hem repliceerde ,dat hy getracht hadde en trachten foude te voldoen het verband
van fijnen plicht,
hy'tfucces daer
van recommandeerde
aen ende datGoddelijke
voorfienigheyt.

genediendatdatmetde de
Stad van
Lyon
gefchied was meerderde
, endoor 't
door
Grave
Carces
en MonGeur de Vitry fich aen de zijde van den Biarnois begeven hebben (zijnde beyde fulke innerlijke en vertrouwde Vrienden van den voorfchreven
Mayne , ) en hem fulke importante plaetfen gelevert hebben , als Aïx en Meaux zijn , met het gene 't welk andere voorname perfonen , die van
hun hingen , in hadden , en dat het daer uyt was
dat de gene die den voorfchreven Mayne blameren
wilden , oorfake namen van te feggen , dat hy aireede met den Biarnois geaccordeert hadde , en dat om
fich daer van t'ontlaften , en om te doen blijken dat hy
door geweld of bedwank daer toe gekomen was , getracht hadde te maken dat het Gebouw allenskens onder de voeten viel.
Waer op fijn Heyligheyd feyd , dat de Baron van
SenefTe hem repliceerde met een lang Difcours in
't Francoys , (alfo hy daer behagen in heeft , en
begeert gehouden te zijn voor wel ter tale in fijn
fpraek) komende in fubftantie daer op uyt, dat
hy hem vertoonde den armelij ken ftaet van de zake
van Vrankrijk , en de fchuld daer van leyde op de
quade wijfe van procederen van de Dienaers van
uwe Majefteyt in regard van den handel die fy gemiddelt hebben , fo dat men met allen grote oorfake
hadde om te vermoeden dat fy geenfins uyt waren
op het gemeene befte , maer alleenlijk op het parEn belangende het tweede poinct, 't welkhyuyt
ticulier voornemen of defïeyn van uwe Majefteyt ,, haer propoofte afgenomen hadde , in regard van de
vierde en vyfde conditie die f y hem voorgettelt haden geftadelijk
hebben
op den betonende
Hertog vanweynig
Mayne vertrouwen
, den welkente"* * den,
op de welke den Hertog van Mayne prefenteerdefe fake voornamelijk aengink ; en insgelijken de te verwilligen in de verkieiïnge van den Hertog van
daer op , dat men niet vroeg genoeg en in be- Guyfe.
Belangende het eerfte , daer in fy weten wilden of
hoorlijken tijd gekomen is ,' om den ftaet der
faken te handhaven , fulks dat d'ervarentheyd van hy die behoorlijk achtede , hy konde niet laten hun te
de kleyne en lanckfame fecourfen , die men feggen , dat hy fich verwonderde van dat den Hertog
voor defen ontfangen hadde , met de kleyne ho- van Mayne fondt om dat te vragen , gemerkt hy eer
pe die men had van verbeteringe voor het toeko- verwachtede dat Mayne felfs hem fijn advijs foude
mende , hun alle in 't generael in fulke wan- zeggen , door dien niemand beter daer van oordeelen
hope gebracht hadde , dat het geen wonder was konde , dan de gene die de handen in 't deeg haddat een yeder trachtede fich te gaen voegen na
de ; en dat hy derhalven feer blyde zoude zijn , te
den tijd , op de befte wijfe dat mogelijk foude verftaen of de Hertog van Mayne achtede , dat de
zijn , met den Biarnois > om de laetfte niet te faken door dit middel foude konnen geremedieert
zijn , 't welke een fake was , dewelke niet ftond worden, of anders dat hy hem feyde door wat andere
in de macht van den Hertog van Mayne , om daer wee 't iel ve foude konnen gefchieden , en d'oorfaken
in te konnen verfien.
waerom.
Dat
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75>* Dafctygelien hadde, dat altijds te voren denvoorfz.

Hertog van Mayne fecr achterhoudentlijk met hem
omgegaen hadde en noch omgink t gemerkt dat ten
tjjde , dat in den beginne alle die van 't Huys van
Lorraine fich te famen voegden eri vereen igden \ hy
hem noyt hadde laten weten , wat men daer gehandelt en gerefolveert hadde, en Wift wel dat hy den
Marquiz van Montpenlat aen uwe Majefteyt gefonden hadde , zonder hem ook yet te verklaren van
fijne commilïïe, en dat hy hun vry uytverklaerde,
dat uwe Majefteyt wel anders procedeerde, hebbende hem aitijds zeer klaerlijk openinge gedaen van fijn
hert en meeninge, door fijne Brieven en Artibafladeursj van den begin van fijn Pausdom aen tot nu
toe.
En aengaende het tweede , waer in Zy vraegden
of hy verfekertheyd wilde nemen , dat uwe Majefteyt Mevrouwe d*Infante effeótueli huwelijken
foude aen den Hertog van Guyfe, om jk
oorfake van de
occafien die zy gehad hadden en noch hadden » van
op dït poind te twijfelen van de intentie van uwe
Majefteyt.
Hy wift niet wat hy hun meer antwoorden Zoude, dan 't welke uwe Majefteyt hun altijd verzekert
hadde, dat indien zy den Ertz- Hertog Erneft niet
begeerden, hy tevreden zoude zijn, den Hertog van
Guyfe tot fijn Swager te nemen , opdeconditiendie
de Dienaers van uwe Majefteyt daer ter plaetfe voorgehouden hadden, en dat hy uyt heel verfche Brieven
wift, dat in dezen deele geene veranderinge was in
uwe Majefteyt, by aldien 't zelve, en alle'tgenezy
Zelve gefien hadden , ondertekent en gezegelt met
den zegel van uwe Majefteyt niet genoeg was om
hun te verzekeren , waer in hem docht dat zy het
woord van een zo groten Prince, groot ongelijk deden, hy uwe Majefteyt niet te Romen konde doen
komen , nochce hem dwingen fijne belofte te houden , en niet wift wat groter verzekertheyt hy hun
geven konde j gemerkt het geen zake was die men
met reden zoude konnen vorderen, van uwe Majefteyt tebegeeren dat het Huwelijk voor de verkiefinge zoude gaen, gelijk noeh minder was 't gene hy
gehoort hadde , dat men voorftelde dat uwe Majefteyt Mevrouwe d'Infante te Milaen zoude zenden,
op dat zy fien mochten dat ly Vrankrijk naderde,
indien het een Soon waer, zo zoude het konnen gefchieden onder dekfel van fijne Landen te gaen beften: maer een Vrouws-perfoon zijnde, dat het niet
eers genoeg zoude zijn, en ongelegen , en zonder
eenige vrucht ; nadien zo uwe Majefteyt fijn woord
breken wilde, hy dat alfo wel zoude konnen doen,
Mevrouwe d'Infante in Italien zijnde , als in Span-

Nopende het derde pöind , *t welke belangt
jen.
forcen van uwe Majefteyt, hyantwoorde hunaathde
y
't felve aideur aen uwe Majefteyt verzocht en voorgeftelt hadde ; dat ik hem ook betoont hadde met
Jrieven van verfchen datum , dat uwe Majefteyt be
aft hadde nodige forcen gereet te maken met voorraed van geld,
die te onderhoude
raed van ?,,d, om
om die teonderhouden n tot dei maend
m^n.i
van September toe
, en dat men van dan af wyders
daer in voorfien zoude , en dat dies te meer , om
dat men reehtevoort goede gelegentheyd daer toe
hadde, om het goud en iïl ver, 't welk men verwacht
naet de Indife Vlote, dewelke deze Lente aenkomen
zal. En de zake alzo zijnde , gelijk hy geloofde,
om dat dat ook beveftigt wiert met de tijdingen , die
(?61.ij) hy gekregen hadde van de toeruftingen, dewelke in
Nederland en elders gefchieden, dat zy d'effe&en
daer van wel haeft zouden mogen fien.
Op dit propooft heeft hy mygezeyd , dat den Baron difcoureerde , dat men wel andere forcen hebben moft y door dien dat een Leger niet genoeg
was, maer men moft 'er twee hebben , elk van de
zelve machtiger zijnde , als dat van de Biarnois ,
en daer op mat hy zeer breed uyt de Ruyterye en
't Voetvolk , 't welk den Bearnois t'famen konde
brengen.

Op het vierde, te weten J dat de vèrkiefingè gedaen zijnde , fijn Heyligheyd die beveftigen zoude
met fijne Bullen , en in zulker voegen approberen ,
dat de confeientien en eere der Catholijken daer van
ontlaft bleven, van dat zy den Biarnois en alle d'andere Princen van den bloede uytgefloten hadden,
zeyde hy hun dathy, als het tijd zijn zoude, in alle
't welk van node zoude zijn , voorfien zoude in de
behoorlijkfte forme : maer dat daer voor als noch niets
op te handelen is.
Op het vijfde, waer in zy verzoeken dat fijn Heyligheyd ordre geve, dat alle de Princen van Italien
dat ook goed vinden , antwoorde by , dat de Princen in groot getal waren , en van veifcheyden humeuren ,en niet weten konde of zy alle zeer blijde
daerom zouden zijn. Maer da: hem dit poind van
zo grote importantie en confideratie niet dochte te
zijn , en dat hy geloofde , dat indiender eenige
waren , die miflehien betoont hadden den Biarnois
toegedaen te wezen , dat dat alleenlijk wa9 , om
dat zy gaerne hadden dat'er een Prince in Vrankrijk ware , om de Krone van uwe Majefteyt in
tegenwicht te houden. En dar hy derhalven achtende, dat, zo haeft als zy een ander verkoren zouden
hebben, dewelke een Catholij ken magtig waer, dat
zydaer mede tevreden en vernoegt zouden wezen,
en zich by hem voegen.
En konde niet anders geloven , gemerkt zy in zulken geval al te klaerlijk haer onbeichaemtheyd ontdecken zouden , favorilerende een Ketters Tyrani
tegenseen Koning, die gehoorzaemt zoude zijn van
de
rechteftoel.
Catholij ken , en geapprobeert van den Apoftolifen
En befloot daer mede , zeggende dathy grote oorzake hadde te vermoeden , dat den Hertog van
Mayne niet in 'c herte heeft, 't gene hy in de mond
voert , en niet oprechtelijk handelt in fijne zaken,
waer uyt hy wel zach dat zy fijne antwoort omringen met weynig contentement en genoegen , en
voornamelijk den Baron van SeneiTe , en dat zy alzo*
zonder yet te befiuyten van propooft veranderden >
en handelden van zekere provifien van Abdyen ,
en andere zaken van kleyne importantie.
Waer op ik fijn Heyligheyd antwoorde , dat ik
my voor liet ftaen j dat zy laft moeften hebben van
fich niet wyder te ontdecken, tot dat zy verwittigt
zijn y van 't gënè Montpenzat gehandelt zal hebi
ben met uwe Majefteyt , maer alleenlijk te trachten
van de intentie van uwe Majefteyt zo veel wijs te
worden als zy zouden mogen. Maer dat ik niet geloven konde, dan dat den Hertog van Mayne, als
hy fich bedwongen zoude vinden , om of den Biarnois of fijnen Neve voor fijn Koning te kiefen,
hy fich liever wefpen zoude in de errrten van
den eerften als van den tweeden , waer op fijn
Heyligheyd my antwoorde , dat de reden dat vereyfehte, en dat hy op dat propooft tegens denCardinaei en den Baron van Senefle gefcyd hadde, dat
indien den Hertog van Mayne zo blind ware , dat h*
den Peys begeerd!, dat fijn hooft het eerfte zijn zou'
^de, het welke dat bekopen zoude,
ócc.
Ondertekent
j
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LE DUC DE SESSE.
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Dat hy beveftigt het vérlies variMeaux, en dathy
den Hertog van May nebelchuldigt, van dathy, niet
tegenftaendedat men hem vele dagen tevoren verwittigthadde, dathy fich niet betrouwen moftopMonfieur de Vitry, nochtans daer niet in heeft willen voorfien.
Dat men voor verfekert hielt, dat den Gouverneur
van Cambray insgelijcken gerefolveert was fich aen
den Biarnois over te geven. Dat men het felve hielt van
Monfieur de Chaftre , met welken men Orleans verliefen fal,en andere principale Steden,die hy m fijne commandement heeft, waer toe den Biarnois hem fchone
conditien aenbood , van de welcke de Legaet eenige
verhaelt, maer ik en hebfe niet onthouden.
Dat 'er eenen groten handel gedreven word met Villars , op dat hy Roüaen overgeve , hoe wel dat hy feyd ,
dat fy beyde, gelijck hy daer van al voor eenige dagen
aen fijn Heyligheyd gelcbreven heeft, hem Eed gedaen
hebben , dar, al abfoiveerden fijn Heyligheyd den Biarnois ,fy hem even wel niet volgen fullen.
Dat men in fgel ijken derwaerts-over voor verfekert
hielt het verlies van Aïx , en dat de Grave van Carces
fich aen de andere zijde begeven hadde, hoewel hy
Schoon-Soon was van den Hertog van Mayne.
Dat men verftond dat de faken van Lyons in groot
gevaer waren : Hy vertoont met veele woorden den
quaden ftaet , daer in de faken van Parijs zijn , en dat
den Hertog van Mayne (niet tegenftaendedat de Legaet in tegen woord igheyd van de Dienaers van uwe
Majefteyt hem daerom gebeden heeft) Monfieur de Bc
lijn noyt heeft willen arftellen van 't Gouvernement
der voorfz. Stad, de welke fich aireede verklaert hadde
een Navarrift te zijn.
En dat den Hertog van Mayne te vreden isgeweeft ,
dat hy belofte gekregen heeft vanden voorfz. Belijn ,
dat hy Parijs verfekert houden foude, den tijd van twee
of drie Maenden , en dathy drie of vier Hoofden Poliricijns in ballingfchap gefonden heeft.
Datter eenige plaetfen op de Rieviere zijn, dewelke
in gevaer ftaen van verloren te worden , waer mede
men t'eenemael beletten fal, dat 'er geen leeftocht binnen Parijs kome.
Dat felfs de befte Catholijken feer verdrietig en
moede zijn van den voorieeden Oorlog , en hebben
grote vreefe van noch eens belegert te worden , en dat
derhalven defeStadin groot gevaer is, voernamelijk
fo de Hertogen van Mayne en Guyfe daer uyt treeken , gelijk men feyd , dat Zy van meeninge zijn te
doen.
Dat in Zulken geval de Legaet van meeninge is van
daer te vertrecken , hem een onweerdige zake fchijnende , dat hy by 't verlies van dien tegenwoordig zoude zijn, en dat het oock een groot i neon venient en difreputatie zoude zijn, te vallen in handen van den Biarnois en
J alzo den Hertog van Mayne zey t , dat hy niet
weet of hy hem verfekert daer uyt zoude konnen brengen , willende zelfs pafferen gelijk een licht-ge wapent
Kuyter,indien hy niet veyliglijk uyt kan trecken,noch
in fijn gezelfchap,noch in dat van de Dienaers van uwe
Majeft. fo acht hy dat hy bedwongen fal zijn , Pafpoort
envry-geleyd van den Biarnois teverfoeken,waervan
hy fich nochtans zo lang onthouden zal als hem mogelijk zal zijn,als van eene onweerdige fake j en nochtans
dunkt hem dat het noch erger fóude zijn,de Stad Parijs
voor zijn oogen te fien overgeven, en in gevaer te ftaen
dat den Biarnois hem foude willen dwingen van dat toe
te ftemmen,en by hem te wefen in fijne!ntree,om door
middelvan fijne tegen woordigheyd credit en reputatie
te gewinnen , en het Volk des ie meer te bedriegen, dat
den Hertog van Feria fiek was aen een Koorde , maer
zonder gevaer.
Dat Mayne klaegt om dat men hem felfs van 't gene,
't welk u Majefteyt hem toegeleyd heeft tot fijn traktement, vele Maenden fchuldig is, zo dathy niet heeft
om de Garnifoenen te betalen,zo dat hy bedwongen fal
Zijn , de befte partye te kiefen die hy zal konnen.
In den jongften Brief van den tweeden January,(
feyd hy , dat hy op defe faken geiproken hadde met de

Dienaers van uwe Majefteyt en den Hertog van
May»
ne endatfy totbefluytfeyden,datzy noch geld noch
geloof hadden , en hem verfochten , dat hy hun wat
leenen wilde , uyt de Öeurfe van fijn H. 't welk hy
hun weygerde, fobm dat hy fich ionder
vont,
zijnuedele Stad in lülke extfemiteyt gekogeld
men, dat
men ielfs op groot intereft daer geen geld vint , alsook
om dat het hen verloren koften fchenen te zijn , nadien
men het fecours van uwe Majefteyt noch lo haeft niet
en verwacht
ede.
Dat den Hertog van Mayne met vollen monde
fondjuytprotéfteerttegeiiffde Dienaers van Uwe Majeft. datalles verloren fal gaeri, ihdiender geert iecours
komt, en klaegt, dat men hem ten minftenmet met
geld voorfien heeft ; en fy protefteren ter contrarie tegens den Hertog van Mayne, dat indien hy Monfieur
deBehin het Gouvernement niet beneemt, en hem
uyt Parijsjaegt , dat fy der u> tgaen fullen , en het Garnifoen , *t welke daer van wegen uwe Majefteyt in is ,
met fich nemen, en dat fy met der daed
feer qualijk
eens zijn , met den Hertog van Mayne , en dat felrs den
Hertog van Guyfe klaegt van de manieren van procederendie
, men met fijn Oom houd.
Dat in't midden van alle dele fwarigheden, noch
de meefte miftrooftigheyd maekt
, dat men niet hoort
datter in Nederland eenige preparaten van fecours geIchieden, en dat felfs de dienaers van uwe Majeft. bekennen, datter gebrek is van Krijgsvolken geld, dac
woorden niet langer beftantzijn , om het Krijgs-volk
te onderhouden, dewelke in fuiken extremiteyt zijn ,
dat fy niet langer na fulke uytftellen wagten konnen,
en dat derhalven uwe Majefteyt fich niet verwonderen moet, dat fy in wanhope zijn, en dat een yeder
foekt fijne faken te accommoderen 't befte dat hy kan ,
en dat, foder tuffchen nu en Paeffehen niet eenig goed ctoU^
en merkelijk fecour
s Van importantie, van wegen uwe
Majeft. in komt , alles onder de voet gaen en ruyneren
fal, maer fo men daer haeft de hand aen flaet, fendendedaer forcen en geld, 't welke van node is, en dafc
men de fake met ernft ter herten neemt • datter noch
hope is van daer in te konnen remedieren.
Hy fondeert fich op vele kentekenen, (en daer op
maekt hy een lang difcours) om te betonen, dat deri
Hertog van Mayne fijn verdrag met den Biarnois gemaekt moet hebben, of dat hy veerdig is om dat të
maken, en dat hy derhalven fo allenskens ordregaet
geven , dat fijne vrienden hem de plaetfen overgeve n,
om die van Parijs door dien middel té dwingen het felve te doen, en dathy voor de wereld geexcufeert mag
zijn , dat hy met geweld daer roe gedwongen is geweeft, niet konnende langer wederftaen.
Aen d'andere zijde, feythy, dat hyfo vele en grote Eeden doet , ter contrarie van dit
achterdenkeri, dat
hy 't moet geloven , te meer door dien de redenen , om
dewelke hy fig noyt vertrouwen mag op den Biarnois ,
ganfeh oogenfchijnlijk zijn.
En dat den voorfz. Biarnois aen de andere Zijde
klaegt, dat den Hertog van Mayne hem bedriegt) gemerkt dat hy ten felve tijde , dat by den Treves maekte, datelijkaen het Hof van Spanjenen aen dit Hof
van Romen fond , om voor hem te handelen. En dat
den voorfz. Biarnois om dit regard den Treves gebroken heeft , Zijnde hem geraden , dat het gene , 't welk
hy doen moet , is den Oorlog in Nederland te werpen,
en uwe Majefteyt fo veel te doen maken in fijn èypeh
Huys , dat hy eens anders niet te hulp kan komen , het
welke over een komt met 't gene dat ik aen uwe Majeft. gefchreven hebbe, dat den Hertog van Nevers
openbarelijk te Florencengefeyt'foude hebben.
Waer by de Legaet voegt , dat de Biarnois gerefolveert is, de openbare Oorloge tegen Spanjen aen te nemen ,op dat alle de werelt bekenne , dat men niet om
de Religie ftrijd , maer om den Staet ; en dat hy fey t ,
dat alhoewel hem de Paus abfoiveerde en weder in fijn
geheel ftelde, hy evenwel geen Pays met uwe M. begeren foude , dan met conditie , dat de Koninginne varf
Engel, en d'Eylanden van Hollen Zeland, en alle de
Proteftanten van Duytfl. , met alle a'andere Princers'
Xxx 3
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Het eenendartigfte Bock.
YÏnltalienmededaerin begrepen werden, io datter
eene generale Pays en confcederatie der geheele Chriftenheytuytvolge, om den ongeloovigen cTOorloge
te mogen aendoen , waer op den voorfchreven Legaet bemerkt , datmen daer uyt afnemen kan , wat
Verbonden de voorfchreven Biarnois met andere
Princen heeft.
En eyndlijkbeQuythy, feggende, dat de Dienaers
vanuwe Majeft. in wanhope zijn, om dat fy zedert
de Maend J ulius geene Brieven van uwe Majeft. gehad
hebben , en niet weren hoedanigh fijne intentie is ;
ook fien fy niet de preparaten van Krijgsvolk
en geld, die wel vereyfcht zijn. Nu als fijn Heyligheyd defe Brieven uytgelefen hadde, feydchy tegens
my, dat hy niet konde dan fich quellen van de faken
in fuiken jammerlijken ftaette fien , en te klagen over
onfeuytftellen: nochtans dankte hy God dat hy hem
fo verlicht heeft, dat hy aen fijn zijde fijnen plicht
meende voldaen te hebben , en dat hy feer wel te
vreden en geruft is, en op de barmhertigheyd Gods
hoopt, dat hy eenigeopeninge en weg, ons onbekent, geven fal, orn in de faken van dat Koninkrijk
te remedieren; en daer op verfekerde hy my, dat
niet tegenftaende alle 't gene den Legaet daer van
fchreef , al quam den Hertog van Nevers huyden eerft
her waerts , dat h y met hem niet beter procederen foude dan hy geprocedeert heeft.
Hier op trachtede ick hem moedt te geven het befte
dat ik konde, feggende, dat volgens de groote preparaten die uwe Majeft. hadde laten maken , ik achtede onmogelijk te zijn of daer fouden al een wijl voor
Paeffchengenoeghfameforcenin Vrankrijk gekomen
Zijn, en dat ik derhalven hoopte, datden Legaet binnen weynigh dagen heel andere tijdingen fchrijven
foude, dan hy nu gefchreven hadde.
En nadien fijn Heyligheyd' wel kent fijne eere en
conditie, en dat de gene, die voor feer wijs en difcreet gehouden willen zijn, altijd defe coftume hebben ,dat fy het achterdencken en vreefe van quade
fucceffen feer groot maken , om oorfake , dat indien fy
daer na komen goed te zijn , alles vergeten word wat
fy daer van gefchreven hebben, enter contrarie fofe
quaed zijn , fy krijgen de reputatie van die voorficn
te hebben ; waer op fijn Heyligheyd begon te lacchen,
en feyde datden Legaet een feer verftandigh Man is,
en goede gaven heeft , hoewel hy niet ontkennen kan ,
dat fijne Brieven ordinaris heel lang zijn, en vol van
groote , maer fubftantiele difcourf en .
Men heeft van Venetien gefonden de Copye die
hier by gaet van een Arreft , 't welkmen feyt dat het
Parlement van Parijs gepubliceert foude hebben , in
faveur van den Biarnois. Maer allo het Navarriften
zijn, die het van daer aen andere herwaerts fenden,
fchrijfrmen datmen het voor een verfierfel houdt ; en
ik ben daer niet in verwondert , door dien fy haer
profijt doen met alio vele verfieringen en valiche
geruchten als iy konnen ; God maecktfe te fchanden, &c.

99£fef Ï7\ En eerften Brief die ik van uwe G. gehad hebban öen JLy be , isgeweeft van den 1 1 November , dewelke
igrwoa iang onderwegen geweeft is, ook heb ik weynigmajfeeffc/ terie om daer op te antwoorden, behalven alleenelijk
aen Den dat ik grootelijks verlang verfekerde tijdinge te hebben
«gjjatie vanuwegefondtheyd, en van deforcen die in Vrank3FiKn» rÜk gekomen zijn, hoe veel Ruyterije en Voetvolk
tt$. ©ft daer is, en ofmen preparatien maeckt tot meerder,
'tüfiee door dien ik niet wete wat ik den Paus, die my dat
dikwils vraegt , antwoorden fal , en de komfte van
den Ertz-Hertog in die quartieren , heeftmen hier verftaen door middel der Koopluyden ; ik fchrijf aen den
Connefiabel dat hy een expreffen Poft fende met defe
depefche : Ick bidde u te belaften dat de Brieven,
dewelke hier by gaen voor fijn Hoogheyt, hem behandight werden, en ik fal voor faveur houden, dat
uwe Genade my verwitrige 't gene hy oorbaer achten fal , te weten van de faken die derwaerts-over
pafferen , en infgelijken van de tijdinge diemen

daer heett van Parijs ï waer van ick in langen tijdM5>4.
geene Brieven gehad hebben , en ik verwachter
geene over Lyon , om oorfake van 't geene daer
gefchied
is.
De(e Navarriften
doen een fterek geruchte lo- ©it
pen, dat het felve gefchied is met by na allede prin- 5?^?
cipale plaetfen van Vrankrijk , en indien het felve fer/ 0|
met Parijs niet is, dat het wel haeft gefchieden lal; bupftcr
welke alle tijdingen zijn die den Paus feer quel- B«f*Ö2ift>
len , dewelke feer klaegt over onfe uytftellen , en
belaft defelve mer het meeftendeel van de fchuld
defer inconvenienten , hoewel hy met dit alles
feydt , dat hem geenfins berouwt de refolutie
die hy den Hertog van Nevers gegeven heeft ,
en de verklaringe die hy met eenen in het Confiftorie dede van de geveynsde bekeeringe van den
Biarnois , door dien hem dunkt dat hy daer mede fijn plicht voldaen heeft , en dat alle de Werelt fal konnen oordeelen , dat indien die van de
Catholijcke zijde fich aen den Biarnois overgeven ,
't felve niet is ; om dat fijn Heyligheyd den voorfchreven Biarnois geapprobeert heeft , maer om
haer particuliere intereften en aenflagen , dat is algeneHof,
ik u enGenade
vanle 'tdit
alfomyrechtevoort
dunkt dat weet
defe t'ontbieden
depefchen,
dewelke voor den Hertog van Feria zijn , niet meer
over Lyon fullen konnen gaen , fend ikie aen u GeDade, op dat defelve gelieve die met eenen expreffen
Poft te fenden , of defelve door luiken weg in fyne
handen te beftellen , als uwe Genade korft en verfekerft vinden fal. God beware uwe Genade. Uyt
Romen den 8 Februarij 1594-.
Ondertekent
De» Hertog van Sejfe.
IK heb den 15 der verleden laetftaen u Hoogheyt
4froeö
gefchreven, waer van het dubbelt hier by gaet, dat VJ^£a
ik daer by voegen kan, is 't gene gy fien fult uyt den 55;^
Brief die ik aen fijn Majefteyt fchrijve, van den eer- Dan ben
ften defer Maend , die feer lang is. Zedert heeft men j§m°B
ver ftaen het verlies van Meaux, waer van den Biar- ^e^e
nois den Hertog van Nevers met eene exprefïe Poft acnöen
verwittigt beeft , dewelke den 16 der verleden te F!o- $m°?
rence gekomen is, en daer is grote blijdfehap geweeft X\&}M
om dat ftucki feggende de voorfz. Nevers, dat t'a vond ö:n4
of morgen Parijs en alle d'andere Steden van de Catho- 3f e&?u*
lilkezijde
't felve
Ook heeft
gefeyt,
dat de Grave
van fullen
Carces doen.
in Provence
, en men
de Stad
Aïx rP,5S*
en andere plaetfen aen de zijde van een Biarnois
overgegaen zijn, welke tijdinge feker is, en gelijk
fy feggen, de Navarriften zijnder (eer blijde om.
Men heeft my gefeyd , dat fijn Heyligheyd verfche
Brieven van Parijs ontfangen heeft met een expreffe
Poft : Maer alfo hy my defe weke geen audiëntie gegeven heeft, omeenige beletfelen die hy gehad heeft,
heb ik den inhoud van dien niet konnen weten, dan
dat deCardinael van S. Joris (dewelke my is komen
beloeken) my gefeyt heeft , dat de Legaet fchréef dac
uweHoogheyd fiek was; hoewel het fonder perijkel
was ; maer niettemin zijn Me-Vrouwe d'Hertoginne
en ik daer in bedroeft geweeft , gelijk de reden dat mede brengt ; en des te meer verlangen wy na Brieven
daer van , alfo het al eenen geruymen tijd geleden is ,
dat icker geene gehad hebbe.
Ik fchrijve rechtevoort niet aen Jan Baptifta de
Taxis , noch aen Don Diego d'Ivarra , hebben de antwoord gefonden op alle hare Brieven, en rechtevoort •(Fol.ij)
28?fcf
niet meer ftofs hebbende om hun te fchrijven dan in
defe tegenwoordige vervat is. God beware uwe Hoog|heyd , en geve hem de gefontheyt die ik wenfeha
Uyt Romen den 4 Februar. 1 5:5)4.
%xim
IK heb den 4. defer aen u Hoogheyd gefchreven
, met heteendubbelt
Poft dien
Spanjen fchikvoover
orte ,over
waer Lyon
van hier
by ikis,na komende
Nederland, door dien dat (gelijk u H. wel verftaen
fal hebben) met het verlies van Lyon dele paffagie

ban Den
^a"t08
rfa.
$,tfft
acneen
jjfa"f$^
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Het quelt

voortaen gefloten is , en de Balbani daer uyt verjaegt.
Dit verlies, metdatvanMeauxen Aix, en vele anderehouden
,
niet alleen de Navarriften , die hier zijn,
voor verfekert > rnaer ook de Cardinael van Joyeufe ,
en de Baron van Seneffe , feggende dat fy befcheydt
hebben , dat Orleans , Bourges en Roiiaen fich aen den
Biarnoisoyergegeven hebben, en dat Tholouie ftaet
om van gelijeken te doen , en Parijs in 't felve gevaer ,
alfo het Arreft van 't Parlament , 't welk van Parijs gekomen is, heel feker is , het welke h ier by gaet : Welke
alle tydingen zijn die fijn Heyligheyd feer quellen , gelijk uwe Hoogheyd weldenken kan, en dat noch ten
tijde dat hy hoopte datde refolutie , die hy den Hertog
van Neversgegeven had , en de verklaringc die hy in
't Confiftorie dede , waer van ick uwe H. copye gefondenheb, ganfcheen andere vrucht voortgebracht
foude hebben , dan de gene is diemen daer uyt fiet
voortkomen. Somma, hy oordeelt dat het met de fa-

t'eenema
van dathy Koninkri
el verloren
de
van is,
groot deelwerk
af laeteen
nochtansjkniet
waer kenvan
fchuldoponfe uytftellen te leggen, feggende, datfe
een yeder in wanhope gebracht hebben , en het voornaemfte pretext geweeft zijn , 't welk den Hertog van
May negenomen heeft om te beletten de verkiefinge
van fijn Neve, en te volgen den treynvan fijne ambitie; Boven dit alles, feyd hy , dat hy Godedank wijt,
dat de Werelt niet fal konnen feggen , dat d'oorfake
van defeichaden gekomen zy, van dat hy den Biarnois abfolutie gegeven, of fijne geveynsde bekeeringe
geapprobeert heeft.
U H. fal de refte van 't gene , 't welk ik defelve van
hier ontbieden kan , fien uyt de Copye van 't gene ik
aen fijn Majeft.fchryve. De laefte Brieven die ick uyt
Spanjen ontfangen hebbe , zijn van den 10 der voorledendewelke
,
quamen met de vier Galleyen van Genua, gekomen met de twee Millioenen; en hoewel
fijn Majeft. my van eenige faken fchrijft , waer van hy
begeert , dat ik fijn Heyligheyd rapport doe , nochtans
gedraegthy fich daer van op 't gene, 't welk hy my
breeder verwittigen fal met de Pofte, die hy aen my
afveerdigen fal , fo haeft als den Heere van Montpenfat
te Madril gekomen fal zijn , dewelke tot noch toe daer
noch niet gekomen is , en men mach gelooven dat hy
afgefet fal zijn. De Cardinael van Joyeufe en de Baron
van Seneffe verwachtender noch een ander , die fy feggen dat de voorfz. Montpenfat aen hun afveerdigen fal.
Maer indien de faken in Vrankrijk k> toegaen, gelijk fyfelve geloven y my dunckt dat het te laet fal zijn
als de voorfz. Poften fullen mogen komen, alfo het
geen tijd meer is te handelen , maer fich te bereyden
tot eene wackere en openbare Oorlog , gelijk die van
voortyden geweeft zijn tuffchen defe twee Kroonen.
Enindienikmy felfs niet bedrieg, ik vinde niet alleen den Baron van Seneffe, maer ook den Cardinael
. van Joyeufe feer genegen tot den Peys met den Biarnoys, alfo fy 't onmogelijk vinden die af te flaen, en
deCardinaelGondygaet het felve voorgeven in alle
gefelfchappen daer hy fich vind, en uwe H. kan wel
denken dat indien den Biarnois geen vrienden in dit
Hofgebrek gehad heeft in tijde van tegenfpoet, hoe
vele meer fich daer ontdecken fullen , nu fijn faken
voorfpoediglijk gaen. En hoewel ik in fijn Heyligheyd de miniie veranderinge niet gewaer heb konnen
worden, in regard van fijne intentie, nochtans ioude
ik ook wel darren verfekeren , dar indien Parijs verloren gaet , en dat alle de Catholijken , fo van d'eene als
vand'anderezyde, fich t'famen voegen, om hem te
bidden, om d'abfolutie en habilitatie van haer Koning, hem verfekerendevan fijne oprechte bekeeringe en volftandigheyd ; dat fijn Heyligheyd niet vaft fal
blijven ftaen in defen tweeden ftorm, niet willende dat
menfegge, dat dat Koningrijk fchifmatijk gebleven
zy , by gebreke van hen te willen aennemen , daer alle
de Catholijken hem met fo grote ootmoedigheyd daerom baden , fich felven verbindende, dat fo haeft als hy
wederkeeren fal tot fijne Ketterye, fy hem alle eendrachtelijk verlaten fullen, want dat zijn de propooften die de Navarriften hier voeren.

my feer dat de jongfte Brieven ; die ik vaa
uwe Hoogheyd hebbe, van den 13 November zijn ,
die den 10 December hier quamen, dewelk ik den 17
der voorfz. maend beantwoord hebbe , en ezedert
heb
ïknochdena^Jannuaryenden 4 defer tegenwoordiger maend gefchreven. Ik kuffe de Heeren Johan BapnftadeTaxis en Don Diego d'Ivarra de handen. U
Hoogheyd doe hen de faveur van defe depefche té
communiceren , want ik heb hunanders niet tefchrijven. Uyt Romen den z8February 1594..
Ondertekent

Den Hertog van Sejfe.
IK heb den 1 7 der verleden aen uwe G. gefchreven
SP jlef
doormiddel van de Graye Champlite, en zedert *?n
heb ik den uwen van den 7 der fel ver Maend ontfangen S«m
met de Poft, welke fijn Hoogheyd aen fijn Majeftéyt b'&nui»
afgeveerdigt heeft, en alfo Mattheo Balbani (die doe na^n
te Montluel was) niet goed vont te wagen om de reys te J[JLuland te doen, fond hy hem te Turin, van waer ik hem ban
terftont te Nifïe fchikre , met noch eenen anderen JFucn»
Poft van mijn Heerede Conneftabel, hun ook Brie- 3/,upt
ven gevende aen den Caftelain van Turin
, op dat hy j5ni»
hun byftaen foude om t'fcheep te geraken , en dat de Xfomt
Gouverneur
van 't Schip, 't welk fy nemen fouden, ,59+een
bekende perfone
waer, van den welken men verhopen mochte , dat hyfe door de volle Zee foude brengen fonder aen de Kullen te komen, alfo het anders
warededepefchen in 's Vyands handen ftellen, zijnde
degeheeleKuftetot devotie van de Biarnois, uytgenomen Marfeille, waer van men felfs geene grote ver*
fekertheyd heeft, datde felve Stad fich tegen den alderChriftelijkfte Koning mainteneren fal.
Doch ik hebbe tot noch toe geene tijdinge gehad,
Godgunne
dat zy haer reyfe geluckelijk gedaen hebben.

Het is my een groot folaes geweeft , dat uwe G.en SMtuajJ
d'andere Dienaers van den Koning geapprobeert heb- in 't
ben, 'tgeneikaenfijnMajefteytfchreefin regard van ^fiflWi
't gene te Turin paffeerde, met de Franfe Heeren die
na Romen trocken, en ook fijn Majeftéyt heeft het
gehouden voor een aengenamen dienft , het welke my
weder adem doet fcheppen om ées te beter te continueren infijnen dienft midden onder defe moeyten en
zwarigheden.
Alfferqueftie is van Tra&aten te maken, zijnder
altijd aeoflagen , maer ik kan niet geloven datfe gelucken konnen, hoewel dat vele qualijk geaffe£t ioneerde
Dienaers den Hertog daer toe aenporren ; maer alzo
dit fubjeót oud is , fal icker hier niet wijder van fpr*ken, dan dat fijn Hoogheyd volftandiger blijft, alsoyt
in fijne obligatien.
Hetfecours, 'twelkmenhetfecoursvan FerteMil- 2*]rm
Ion gegeven heeft , is van groter importantiegeweeft, »t fsfaer<>
en nadien de Biarnois ons Volk in 't Veld verwachten
wil (hoewelikgelove dat hy't niet doen zal, ten zy
met groot voordeel) zo konnen wy daer eenig goet
fucces van verhopen.
De refolutie die de Legaet genomen heeft van uyt ©ttbiit$
Parijs te trecken, doet my grote quelling aen om het '"„*
ge- ^örrcr*
bhjventotfal,
daer in
perijkel
merkelijck
merkt
dat ook
het verlies
vandie
Ly Stadt
on defelve
groter
extremiteyt gebracht zal hebben j ik kan niet geloven dat hy wel eens zy met de Dienaers van fijne Majeftéyt die daer zijn, door dien dat eenige dagen geleden ,Poften van de Legaet aen fijn Heyligheyd door
Turin getrocken zijn , en ik hebber geen Brieven van
gehad; gelijk ook niet gehad heeft den Hertog van
Seffe , God wil in alles verfien gelijk het van noode is. Ik heb de verleden weke depefchen van fijn
Majeftéyt ontfangen , in dato van den 12. Februarius tot antwoord van de gene die ik aen hem afgeveerdight hadde , op den ftaet van de faken van Lyon ,
en dat men het fecoureren moft , en hy heeft beyolen
dat te doen, my de faveur doende van goed te vin-den, dewijfedieikhem voorgeftelt hadde, en heeft
ook
Xxx 4.

e

Het ecnendairtigfte Bock.

7* ook bevolen datmen bet fo doe. En hoewel na den da
tovan die depefche Lyon verloren is, nochtans zijn
wy ónder ons gerefolveert, den Hertog en ik, datmen in alle manieren moet fien den Marquis van Sorlin aen de Catholijke zijde te behouden , allo men door
fijn middel de Stad weder fal konnen krijgen , haer de
Vivresaffnydende, het welke gefchieden kan fonder
grote fwarigheyd , gefloten houdende de paftagiendie
den voorfz Sorlin ronts-om Lyon in heeft, dewelke
CEoX.it)
van feer grote importantie zijn, en om mijn Heere
den Conneftabel daer geaffeclioneert toe te maken ,
ben ik airede eenige dagen hier geweeft, hopende op
God dat het alles wel gelucken Tal , alfo de voorfchreve
Heere Conneftabel betoont groten wille re hebben ,
om fich met ernft daer toe t'employe
, en men fend
aireede tien duyfent Kronen aen de ren
voorichreven van
Sant Sorlin.
fcama
g
Ik fal u Genade feer particulierlijk adverteren van
Turin, alwaer ik binnen drie dagen henen reyfe. Onfe
ifilaec
n 't
Heere beware de feer Doorluchtige perfone van uwe
Genade gelijk ik wenfche. Uyt Milaen den 13 Meert
»0« Hebbende defetot hier toe gefchreven, geeftmen
Öato mygelegentheydom wijtluftigertefchrijven, hoewel
oahin't datdemoeyteenarbeydjdieikuytftae, io groot zijn,
boffer, nochtans geeft my grote kragtom wacker daer in voort
te varen, dat ikfie dat fijn Majeft. my extraordinairhjk favorifeert door fijne Brieven , en fich op my vertrouwt, enmy ookover-al toe beficht, ja io verre,
dat hy fegt aen mijnHeercdenConneftabel gefchreven
te hebben, hoe en in wat voege naijnadwijs geweeft
is , datmen fich daer in gouvernere j en heeft my de
Copye van fijne Brieven gefonden , ter oorfake van
't welk ik my gerefolveert hebbe om hier te komen , en
ben oneyndelijk verblijd geweeft , en heb hemgewilligh gemaekc tot het aennemen van de 6000 Zwitfers , met dewelke hy gehandelt hadde , en gegeven
andere twee duyfent van deStaet vanUrbin , en ook
om hem te doen vermeerderen het getal vandeRuyterije.
Aengaende de Zwitfers, men ialder den Marquis
van Trefort 3000 van geven onder fijn bevel , op
dat hy met defelve , en met het Volk het welke hy in
fijn commandement heeft , het Land van Savoyen en
Brefle befchutte, en den Marquis van Sant Sorlin byfta, fohy des van node heeft, voorden welken men
huyden 12000 Ducatonsarient, Volk van dit Hertogdom,welke
(
de Veld- MarfchalkBarnaboBarbo aenneemt) en Brieven van fijn Heyligheyd, en noch meer,
op dat hy fich aen de Catholijke zijde houde ; waer toe
men hem ook van wegen fijn Majeft. aenbied de forcen
van fijn Majefteyt die hem van node fullen zijn , op dat
wy ons in allen gevalle mogen mainteneren , en dat de
faken niet komen te verergeren.
En wat my aengaet, ik verliefe de hope niet van
Lyon noch weder aen de Catholijke zijde te fullen fien,
tot welken eynde ik allen mogelijken vlijt aen wende.
Aengaende de Dienaers van fijn Majefteytin Vrankrijk, ik heb daer geene Brieven van gehad zedertden
15- November : Voorwaer ik achte dat het niet tot des
Konings dienftis, datter foweynigeenighey ds is tuffen hun en den Legaet.
Ik wenfche dat fijn Majfteyt de faken ter herten neme, endaerbytijdsdehandaenflae, en fohy het niet
doet, en dat den Biarnoiskomt Koning te worden tegen fijnen dank, ik foude het vooreen minder quaed
achten dathy het wiert met fijnen wille, en met accoort en behoorlijke conditien, &c.
toüfS
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T-IEt i?100*" "dagen geleden dat ik eenen Brief
f-±0?tf™ë> van u Genade tot Bruffel gefchreven in
Jwjjwno laetftleden , en het genoegen 't welk ik heb
ontfangen , van te horen de tijdinge van uwe gefondr yt>J verdient feker wel dat uwe Genade geftadelijk
fo,gedrageommydiete fenden.
Wy zijn ook rechtevoort in ditHuys wel te pas,
3Fuen#
fo
de Vaders als de Kinderen , en ik
rep upt
ulier,
ten dienfte van uwe Genade dewelkein 'tikpartic
de hande»

©tt
kufle voor de faveur die hy my meende te doen , met toag
laen

«59*.xi
de komfte van den Ertz-Hertog in defe quartieren , tien
doende van mijnentwegenhecdevoirvan eerbiedenttfcbjac
heyt aen fijn Hoogheyd.
Ik heet fijn Hoogheyt welkom met den Brief die
lgem
hier by gaet, en bidde u Genade die met fijnen goe- bo
teit
den wille te vergefelfchappen.
Uyt het uytftel van de faken van Vrankrijk zijn hlaer.
Jget
gefproten de ichaden en inconvenienten , waer voor
ik al vreefde van het begin van den generalen Treves , en van de verlenginge van dien. Aen defe
zijde gaen de faken hoe langer hoe flimmer , ter- in 't
wijlen dat de Vyanden fich fterk maken, en dat fijn
Majefteyt daer in niet voorfiet , noch metter daed
noch met bevel. Uwe Genade fallaetft gefien hebben uyt d'advijfen van Lyon, hoe defe Stad fich voor
den Biarnois verklaert heeft , hem noemende Koning
't
van Vrankrijk. So haeft als de verfchillen met den in
Hertog van Nemours reien , en dat den Ertz-Biffchop fich daer mede bemoeyde , felf ook om dat
hy niet wilde accepteren het fecours , 't welk fijn
Hoogheyt , en Don Jofephod'Ancuna hem aenboden , twijffelde ik terftont van fijnen quaden wil ,
gemerkt dat hy fulke generale woorden gebruykte,
dat hy my yeroorfaekte achterwaerts te denken , om
om hem niet particuliers van wegen fijn Majefteyt
aen te bieden , oordelende dat men in dien gevalle
daer feer brave forcen in moft hebben , en van fulker autoriteyt , dat het te rugge trecken in onfe
macht bleef, en niet in de discretie der Francoyfen , de welcke wy wel weten hoe archliftelijck fy
tot nu toe in deie faken te werk gegaen zijn.
Ten ielven tijde handelde men van den aenflag, om
weder in te krijgen de plaetfen van Bricqueracq en van
Kamers, waer toe gefchikt wierden de fes duyfent
Zwitfers, die geaccordeert zijn aengenomen te worden ,fo haeft als fijn Majefteyt dat belaften fal , en andere vier duyfent Italianen te voet , en ontrent drie
duyfent Spangiaerts , en acht hondert Paerden waer
toe, fo tot het eene als tot het andere, men Provifie
fal moeten hebben van fijne Majefteyt, waerom ik hem
al voor langen tijd gebeden hebbe , alfo men de Vyanden uytditquartier moet verjagen.
Het quelt mydat ik geen antwoord noch refolutie
van fijne Majefteyt hebbe; en hoewel het uytftel aen
allen kanten grote fchade veroorfaekt, nochtans kan
ikUE.verfekeren, dathetfelve indeStaetvan Mylaen voornamelijk plaetfe heeft , door dien dat den ©ft
dienft van fijn Majefteyt daer groot nadeel foude konnen lijden , alfo de Franfen en het meefte deel of
ook geheel Italien , daer op loeren , om d'Oorloge uyt
Vrankrijk te trecken , en de felve herwaerts-over te
toa0
werpen.
in
't v
God wil in alles verfien, en beware uwe Genade na
fijne almogentheyt. Uyt Mylaen den 12 Feb. / 704.
Defen Brief wort toegefloten den ia Maert, door
dien fy bewaert is geworden , om dat dëfen Poft opgehouden is, tot dat ikadvertiflement van Genua ont- tilaet.
fangen hadde, van 't bevel 't welk hun gedaen was,
van in Nederland tebeftellen feven hondert duylent
Ducaten , die fijn Majefteyt daer heeft doen fenden.
Eyndelijk heb ikmyfo gerefolveert, en hebbe bevolen dat fo te doen , dat het gefchiede met WifTelbrieven om oorfake van het gevaer 't welk daer foude
mogen wefen , in gevalle datmen defe fomme in fpecie fond.
Ik deyl u Genade mede de tijdinge van het Huwelijk
van den Grave mijn Sone met Anna Magdalena van
Boria fijn Nichte , om reden van 't welke u we Genade
fich verblijden moet
het contenrement 't welk wy
daer van in dit Huys, om
ontfangen hebben, nadien
dat
alle degene die daer in zijn uwe Genade begeeren te
dienen, en zijn fijne Succeffen deelachtig na de mate
van onfe Obligaticn, &c.
Ondertekent

Z» Zero Conneftabel.

Ik

594'
«Doet

Vervolg der Nederland/è Oorlogen,

IK heb al luft gehad om te beantwoorden uwe Brief
vanden ij November, maer ik heb het niet gein
daen by gebrek van een veylig middel van mijn fchrijbel
vens over te fenden , en hoewel recbtevoort de wegen
niet verbetertzijn , nochtans heb ik 't niet langer willen uytftellen. Ik heb groot faveur ontfangen te verftaen de tijdinge van uwe welvarentheyt , en d'advertifïementen die gy my doet van de laken van derwaerts-over , dewelke my quellijk vallen.
Ick heb de faken van Vrankrijk altijd voor veranderf
W* üjk gehouden , en daerom ben ik geenfms verwondert
iffcc
te Gen den Staet daer fy in gekomen zijn: Maer my
quelt dat het grotelijks is tot fchade van fijn Majeft. en
dat zynefecourfen tot nu toe fo weynig profijt gedaen
hebben , het breken van de Treves en het innemen
van Lyons fal oorfake zijn, dat voortaen defecourfen, dewelke in dit Koningrijk fuilen komen, groter
fullen moeten wefen als voorhenen , in plaetfedat ,
gelijk als ik gefeyt hebbe, den principalen handel behoorde vergefelfchapt geweeft te zijn met brave forcen.
Ik heb fijn Majefteyt al voor langen tijd vertoont de
gevaren van herwaerts-over , alwaer geen aenflagen
en heymelijke verftanden ontbreken , fo van de Francoyfen als van de gene die in Italien hun de hand begeren te bieden.
tuf
ben

Zedert dat de gefchillen te Lyon ontftonden met
den Hertog van Nemours, en datdenErtz-Bifïchop
fich daer mede bemoeyde, felfs 4at hy niet wilde accepteren hetfecoursen byftand , 't welk fijn Hoogbeyt
en Don Jofepho d'Ancuna hem aenboden , fo twijfelde ik terftont niet aen fijne quade wille, gemerkt hy
fulke generale woorden gebruykte , dat hy my occafiegafommy in te houden van hemyet particulierste
prefenteren van fijn Majefteyts wegen , oordeelende
datter in dien gevalle feer wackere forcen moflen wefen ,en van fulke autoriteyt, dat de retraióte van dien
in onfe macht ftond , en niet in difcretie van de Francoyfen, dewelke wy weten hoecauteleufelijk fy tot
noch toe in die laken geprocedeert hebben.
Ten felven tijde wierd gehandelt van den aenflag,
om weder te krijgen de plaetfen van Bricqueracq. en
van Kamers ? waer toe gedeftineert waren de fes duyfent Zwitfers, die geaccordeert is gelicht te mogen
werden als fijn Majefteyt dat belaften fal , en noch vier
duyfent Italianen te voet , en ontrent drie duyfent
Spanjaerts , met acht hondert Paerden : Waer toe , fo
tot het eene als tot het andere van node fal zijn provifie van fijn Majefteyt te hebben , daer ik hem al lang
geleden om gebeden hebbe, alfo 't oorbaerlijk is de
Vyand uy t defe Contreye te verjagen.
Ik ben bekommert , overmidté ik daer op geen antwoord noch te refolutie van fijn Majefteyt en kryge,
en hoewel het uytftel aen allen kanten groot hinder
veroorfaekt , nochtans kan ik U E. verfekeren , dat
't felve in 't Land van Milaen fonderling plaetfe heeft ,
teroorfakedatdenDienftvan fijn Majefteyt daer by
grotelijks geinterefleert foude mogen werden , alfo
de Francoyfen , en het meeftendeel van Italien , of
öok wel geheel op haer luymen leggen , om d'Oorloge
uyt Vrankrijk te trecken en hier te brengen.
Men fend na Nederland feven hondert duyfent Ducaten, die fijn Majefteyt gefonden heeft met de Galleyen van Genua, fy fullen doormiddel van Wiflel
gaen, door dien dat der anders gevaer foude zijn, die
op een andere wijfe te wagen , hoewel dat'er profijt
groter foude zijn van die in fpecie te fenden.
t^ IkhebdenGravemijn Sonegehuwelijkt aen Vrou
Magdalena van Boria fijn Nichte , waer in wy met
ons geheele geflacht feer goet genoegen hebben , en ik
hebbe u 't felve wel willen ontbieden , biddende God
dat hy u beboede, en geluk verleene. Uyt Milaen
den ^^ February 1 594.
En was ondertekent
Zu Zero Connefiabel.
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AUofal hebben
ik wetedat
Hoogheyd alrèede verftaer) *icéf
, de ukomfte
.e van den Hertog van5?nDjn*
Nevers in dit Hof en hoe fijn Heyligheyt hem ge- ?"«*
fonden , heeft de verklaringe van fijne meeninge,
en £mi
de publijke verklaringe die hy in 't Confiftory ge- aenüen
daen heeft, tegens degeveynsde bekeeringe vanden £rts?"
Pnnce van Biarne, door dien dat het faken zijn die Sa*"8
ganfeh kennelijk en al langgeleden
zijn , fal ik later «Puften*
u Hoogheyd het verhael daer van te doen. Ik fal al-cöfc
leenhjk leggen, dat tentijdedat men verhoopte dat
uyt dele heylige refolutie van fijn Heyligheyd , nier
foude konnen voort-gebracht worden , dan grote
volftandigheytin de Catholijken van Vrankrijk; wy
ter contrarie tijdinge ontfangen hebben , dat de
Steden van Meaux en Aïx fieh aen den Prince van
Biarne overgegeven hebben, en eyndlijkoak Lyon,
en fijne geaffe&ioneerde , dewelke in groot getal
zijn in dit Hof, en felfs den Cardinael van Joyeufe
en den Baron van Seneffe (welken de Hertog van
Mayne onlanks hier gefonden heeft; geven voor
dat insgelijken Roüaen en Orleans , en vele andere principalen piaetièn j van den felven gedaen hebben , en dat men houd dat Parijs haer
wel haeft volgen fal , van welke de Stad ik in
langen tijd geene tijdinge hebbe gehad , gelijk
ook niet zijn Heyligheyd , 't welk my doet gedat fy in handen der Vyanden gekomen
moeten lovenzijn.

De Paus quèlt fich feer in defe tijdingen , gelijk
u Hoogheyd wel denken kan , en laet niet af van
een groot deel van de fchuld te wijten op onfe uytftellingen , hem dunkende dat men te lang getoeft
heeft met den nodigen byftand te fenden , en dac
dat de voornaerafte oorfake geweeft is , om hun
alle te famen tot wanhope te brengen , en d'onbedachtheyd % dewelke daer geweeft is rullenen de
van de Ligue , een yedcr meer denkende op fijne
particuliere aenflagen en voornemens , dan op ^en
welvaert van 't Koningrijk , 't welk fijn Heyligheyd voor verloren houd. Niettemin , feydt hy *
God te danken , van dat de Werelt wel fien fal ,
dat het fijne fchuld niet geweeft is , door dien dac
hy de geveynftheden van den Biarnois geen gehoor
heeft willen geven , en dat hy hoopte dar fó defe faken
noch eenigfins geremedieert konnen worden , 't felve gefchieden fal door de komfte van u Hoogheyd
in de Nederlanden , en door de provifien en preparaten de welke de felve fal doen doen geheeis. lijk op een andere wijfe , dan voor henen geichied
Den Cardinael Albano heeft hier eenen fijnen Agent , genoemt Richard Horchius , een Engels
Edelman , op den welken hy my gefeydt heeft dat
u Heyligheyd vryelijk vertrouwen mach , als op
den genen die een perfoon is dewelke hy voor feer getrouw houd, enhy heeft my verwittigt dat u Heyligheyd wel toefien moet op wien hy vertrout , nopende d'andere Engelfen , dewelke fijn
reven Agent niet wel beproeft heeft ; wantvoorfch
hy weet
dat der vele dubbelde Spyen zijn , dewelcke met
fraeye en fchoone Mantels bedekt zijn , en dat u
Heyligheyd niet vertouwen mag op alle de gene dewelke onderhoud hebben van fijne Majefteyt, en dac
het van node lal zijn , dat hy uwe Hoogheyd van
tijd tot tijd advertere, wie de gene zijn op dewelke hem dunken fal dat uwe Hoogheyd fich mag vertrouwen. God wil de Doorlugtigfte Perfoon van
uwe Hoogheyd bewaren. Uyt Romen den 28 February 1514..

JBu fonben ïjicr uequatnehjft/ nopcnöe ben &taet
en gclcgentö*pb ban ben fconing ban ©|an&rij& en
b'€>ojtoge albaec balïenbe / berfjael ïjeuuen fton*
nen boen / fonberïinge betofjïe befe geintetcip
ieeröc
25«eben baer. toe genoegfame oojfafte geben : macu
betujjleiftbeï.efer£ï)ïer, boren belooft ïjebue/ te bet*
ïjaïen toat nopenbe fjctboo?genomenontfetban<£oe<
betben gebaflen i$ / fo toilleh rjrjn tien aengaenöe ü %<

7^8

Het eenendartigfte Boek,

nietïangec optjouöen. %\$ men mi gerefoïbeert toa£ Ijet Regiment ban <0?aef ®bilw$ ban $aflau me
©aenbeïen fïerft ontrent 1000 USan toepnig
om ïüoebetben t'ontfetten/ en bat men toetfïont bat tbien
min
of
meer / nocï) 1 2 ©aenbeïen <£ngeïfcï)en / link
©eröugo eenig nieu ©om ïjabbe geftregentot fijne bertleife
geteït
1
64.0 |Ban / bocï) toaren toeï 1 700 jfêan /
fïerftinge/ tyit toerfc&e ©aenbeïen bit na be becfïrop;
gotoag inge beg ïoop-pïaetg bp Hingen toeberom ut» ben an* baer ban öen€>berfïen©eeraïlebage toeetoaent toer^
■sn'riefte >,eren toergabert / en Dan Jet Houtoenburgfe iïcqi; De 5 nocï) tien ©aenbeïen &cbotten fïerft fïnf 900
JBan / btft toerben geboert booz 3©iïïem ÏDaDbel
|ap?ii
/
ment
alleen
obergebïeben
toaren
/
en
acïjt
©anen
Sup*
tav teren / bit be <£ommifTar$ OBeneraeï ^oïjan bc Conté* ö^tibfïe Capitepn / boo? b'af banfting ban 25aïfonr :
cosöw <ta£4&amara ïjem bpgeb2acl)t tjabbe; en nocï) kreeg ©aer na quamen 1 8 ©aenbeïen ^untfen ban 't Regi*
tcn' l)p uut232abanb ben 27fteii ^flp^iï 300 Rupteren / te ment ban ^oïm^/ fïerïi ontrent 2400 j^an of toep;
tooreii ïjabbe ïjp rbij ©anen Rupteren onbèc ben Ü5a* mg bet/ toaren berbuït met frape Jlfêannen / be*©a*
ron bc Roftecoffe : onber be Capitepn£ toa£ erncn penen tueïgeloent: Ifierna trohuptban't Regiment
<0ancier uptncmenbe tojeet / bit beroèmbe ftem fclfë ban <»32aef i|enb?ih ban kaffan 9 ©aenbeïen/ fïech
ober be + io jfêenfcïjen met epgenber ftanb geboob te ober 1020 üfêannen / baer onber 390 Ziehen €en ïef=
ïjebben / bit na fijn fêggen meefï <©ebangen toaren ten toog nocï) upt 't Regiment ban Itoftaen / flera on*
rjclueefï / en onber anbere bne $2ebiftanten bit ïju eerfr trent8oo bannen/ en baer onber 270 $iehen/ fo
ïjabbe boen ontftïecben/ en fo naeUt boo?fïoften ; boo>t«S bat ïjet ©oetboïït toel fïerïi toa£ 9830 becï)tenöe
ïjabbe ©erbugo aen ©octboïft fijn epgen Regiment / Manmn/ ftomt met be Ruptenje/ en be23oot|ggc*
met 't Regiment ban ben $?ince ban €J)imap / toien£ feilen en officieren/ t'famen ober be ttoaeïf DiHüent
Oberfïe
Huptcnant toag #alïant / bie bepbe abfent becïjtenbe IBannen ; fp togen t'famen ontrent %m
toaren/ bit Regiment toa£ meeftberloopen en gefïo2* cöemer 2$jugge/aï toaer men aïïc bt Regimenten ©oct*
toen / fo bat men ac^te battet ober 400 jjaau niet bom infïacïj-o^efïeïben/ 'ttocm feer ftjfligtoa^ om
ïïerft toa^ / nocï) ïjet Regiment ban <©?abe #reberift tefïen/ be Rupterije/ obermit^ bit grote feïjabc ge^
ban bcn25eeae/ bit Regiment ïjabbe meefï in benae* baen fonben ïjebben op
't be5aepoe~ïanb / toerben
fïe45arnifoenen gelegen / en fo beeï ©oïftg niet ber» in geen fïacïj-o^bje
geb?acöti befe ©oetïmecïjt
en gin*
ïoren nocï) bectopen / fo bat öct tamelijk fïetft toag / gen aüe ïogeren aen be23ercRummer252iigge/ upt*
nocï) ïjabbe ïip bepbe be Regimenten ban Ea Ifêot* gefepb be ©piefen / bit tueberom in be ©oo?-^tab
te / en ban f)biap£ be Robïe£ / baer ban ©eojge quamen / baer toaren ten feïben bage afgebaren bt
©eeïjtop/ nabe23?uggetoe 172 karnen met 2Cmu*
3liaueftama
Ituptenant
toag
/
bet$
toaren
frer
berïoopenCtefï'e
en gefïo?ben
; nocï) öabbe ï)P ttoee nitje en©ib?e^geïaben/ en men foube in 't marcheren
©aenbeïen 3£otteringer0 / met be bpt otoergeblcbenc meefl be Riebiere boïgen / om baer mebe op be reeïjter*
©aenbeïen ^uptfen ban Houtoenbutgg Regiment / ïjanb befïoten te jtjn / en 't 3Leger op be lucljterïjanb
baer toe bebeljpupcbeOm-lanben en©oo?-fïab ban met be 3©agen£ te fïupten / boenbe biet baïbe Ca*
O&aeuingen Krijten 200 ifèatt / nocï) ïjabbe ïjp ben non£ in 't ^ooft gaen ; baer toaren ooft 8 ©cïbfïucben/
tooou2?V 2 7»cn^pjiïU)cit 33?abanbbijff)onbett£>paen* baer onber ttoee bit fijn <6enabe <të?aef JBilïcm mebe
ft SBnfqsiettietê / nptgeïefen ©oïft upt toeefeïjenbene geb?ocïjt ïjabbe / en be Rupteren meefï acï)ter / en
©acnb:$ gekregen / baer ober commanbeerben be <£a* toerben gercfoïbeert / bat men ben bijf ben tóoeg foube
bertteeften / om bat nocï) aïïe be #?amen niet toel
pijnen Soljan be £>o?nofa / en üoïjan ö'^foaceg be
^otiTmajo?/
en baer toe/ nocï)
upt beÏA»..»..!.
Regimenten
ban
lboo?t^
gebjacïjt Konben
toerben tot eraenv. .
be23erïmm*
t%fi\
/*]%«-> Via
♦•»->»» J^nïf^
am
/4fl«^VtA
l.^„
Jk^u
in/i- Stugge
ïlX-i.i^.»..: . »,«„„
v.
-V. ^ . < . . /r «..
«• r<L
men banïite
bafï be&cïjepen af/
bm■«
ben o£»?abê banEuïté/ en <è?abe ^erman ban
ben mee
$5eegc/ ontrent bijftfjien öonbett.ï^an/ fobat ben nact)t boeren bebeïjoefren af/ bieteïanbemebe geno*
roep ïiep bat ïjntoeï 15000 te boet/ en ober be 2000 men foube too?ben ; <0?aef i©iïïcm ïjabbe boen nopen
Ruuteren fïerïi toag / geïijït ben Raebgïjeece ^Jo^an toel i2oooConnen€urfê/en infifïeeröe feer om bit me*
Puuït ooïuiptEtooï feftjeef benden Ü^ap i bocï) na be te nemen / lagen geïaben m 1 5 potten / men meenbe
ber toaerïjepb meenbe men bat rjp ober 6000 te boet bat bit beeï te beeï toaren/ en batfe nuaïtjn in't#o?t
en ober 2000 Rupteren niet fïerft toag / bocö upt=> ban€oeberben fouben ftonnen geïepb toerben/ baer*
geïefen frape Rupterije / betoeïfte lagen te ataertooï* om benRaeb ban Staten ban meeiimge toa£/ ïjaec
be en baer omtrent / en ïjieïben aïïe nacftt 3©acï)t een goebe partpe toebe* qutjt te maften / alfo men ooft
-4MW met io Compagnien na <»3?an^berg en ^teen* quainït ^jamen ftonbe beftomen om te boeten : be£
toi)K£-^up£ / en ïjabben een 25?ugge ober be ©efï nacï)t?S quam baer een alarm / en men meenbe bat ben
oBïtcb gelagen : ^ijn ^rceïïentie öabbe fijn ©oïft / bat ön ©panb bcm quam p^efenteren/ en&cttoag al op be
lentie
tot ïjet ïeger gebefïineert fiabbe / befeïjepben boo? been batter toa^/ ban toaren een grote troupe ban 23ee*
Dan
Etooï / baer fp meefïenbecï ben ïefïen ^p^iïi^ aerama* fïen / bic upt eenig öout baer bie in geblucöt toaren /
«tëaffau
men
met alle bt ^>cï)epenj ben ttoeeben jfeap ïjeeft Ijem openbaerben. ©e fip?aeft liep feer bat be ©panb/
taneU
bie tjem feer op fijn Rupterije berïiet/ ïjen te gemoet
men beginnen o^bje tefïeïïenop'tbertreft/ en be upt* foube
fcDap
nomen / en föecften ffacïj te leberen / baer toaren
beeïinge ban be 3©agené en #?amen / en be labinge
om&oe*
feer
beeï
f aeiften£ gemaeftt ban ^afeïarenïjout/ aen
ber feïber / om fo ïjaefl bat aïïe^ gereeb foube 3tjn
Decben
elfte 5nbe meteenfeïjerpepen/ bie men boo? tegen be
twfa
&enberbenJ©ep#'t©oïageÏDCHcïiju
ten/ en temacc^n'
tepaerbeenteboct'Fprbc^tab
ban Etooï getrochen / aenuomfie ber©panben mb'aerbe foube fielten/ alfo
men een groot getal ban ^oïbateneïftcen ban befelbe
Soe Kerft tt toeten/ be Rupteren ban fijn €rceïïentie fferft po mebe
foube geben.
m toa^. paerben / ^oïjenïo^Rupteren fïeru 75 paerben / <6?aef
#ïjtïip^ ban j^affau 6-$ paerben / €berarb ban ^olm^ ben€erbatfijn €rcelïentie na ^tooï tcoft/ toa£ goet gebon* «Ö
ba?ate|
ben 45?abe ban ^oïjenïo met tien ^oïïanbfe n ej
fïcuï! a^6 paerben/ üSfpinop fïerït 90 paerben/ 23ar*
djon flctii 9 8 paerben, €èin$ip7? paerben/ 3pau* ©aenbeï^/ onber benObcrfïen ^onfter flori^ ban
toeï^ 25ar 75 paerben/ Hfê.SöaV 75 paerben/ ®u 25?eberobe / en tien ©aenbeïg anbw ben Obcrfien mefi»]
25oi^ 84 paerben / <Öbmonb 80 paerben / 23aïen 122/ Sionftcr^rent ban<6?oenebeïb fouben uïtjben / in en
&meïfïng97 paerben / 3©armeïo 100 paerben / On* omtrent be 25ommeïretoeerb / tn eenige ©anen Rup*
fia 80 paerben / 3loup£ 3B:aurent^ 8 7 paerben / ^onh teren / om bt$ ©paub^ inbal m Üoïïanb en be <&uaiv toert
85 paerben/ <JTontelcct93 paerben/ ©eere72paer* tieren baa- omtrent te toeren i be boo?f5.<62oenebeït fienfo
ben / ^ibnep 40 paerben / en ^arfter 66 paerben / ma* quam ben bierben JBapbegaoonbjS met fe^©aenbc*
o?öon« j
feenbe ongebeeducït 1883 paerben / feïjone en creeï* len teveel/ b'anber bier ©aenbeïen fouben boïgen/ £ilfjbeti|
[ente Rupterije toeï uptgerufl / eenige Ritmeeffer£ pp bteft bm ©2abe ban fêoïjenïo terfïout fijne ftomfïe
©apn'
nlaegben nocï) becfcöepben paerben op Ïja3arb en Rup= üp gefcïj^ifte berabbetteert / ooft mebe bat ïjp met ^op. nwrtf
san
teren gebebaïifeert te ïjebben / fo bat men bafïeïijn man ^>p,2onft £>uperintenbent op Crebeceur gecom- toarfni
municeert
/ tot ben bequaemfïen bienfï ban
geïoofbe / batfe in 't ©eïb eer fïerfcer aï^ 5toacïier t Eant / enïjabbe
om
te
beletten bat ben ©panb op öet to rorbe'
fouben toefen • ban geïpen toaren upt be^>tab ge*
togen eerfi 1 2 ©aenbeïen ©jiefen / fïereft ontrent 800 lanbbanSSommeïtetoeerb niet foube ftonnenup treeft*
2Bora»
pefien en 1200 .fflöufquetten en Roer^ 5 baer na ten/ nobig bebonben/ bat be Staten bjit Oojiogé- en't
f\
toarrb

melr«
,^clje*

IJ5>4«
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toeten / bat booj erebcceur ïag / foube gelepb merben I met fijnen Viabt aïïe«* tod oherïrtif» fetómh» / ™ h*wa
23erbooj®jieï/ en 't gene booj 't i§up£ te ©jopen macr aUeenïijft fl/ne i^rencbeen na benfteben toe te 79$
Iagboo?be ^efteïmafe/
toeïft be b|ie principale pafTa= Jongen / benfieben in een rinbecmtjöeïncft
r
gien 5Ön / baer ben ©nanb met beeï piepten / £rfnip: Kl®"1 5 öNerftt ïjem ti befp^thgen periiefte
in
fijne
ten en getoeïb toan ©oïiï foube mogen obec-ftomen : Jfojtificatten/ nïemanb foube ftonnen raben/ bie maec
tooojtg abberree rt bp ben boo^. #eere <5jabe / bat eenige mibbeïbare e^perientie babbe i maer inbien
ben 3tuptcnant ban 3ta lootte Den *? %y$\ ortbefceut oitniet tegmfïaenbe anbet^raebfaem gèbonben toer*
binnen ben ©ofcb geftomen ma£ / en ben ttoeebcn pe / fenbe ©ecbugo / ten faï boo?
niet acbterbïijben i
bag mebecom ban bacr aïfo mag bettiocften : 9ftem m ben geljouben ben ffaet en mpgriegen
ban be
batSlïbert be £>mit (bie bp ben berrabee noemt) een fafte ttaeeftteïijeft boren te flefien / om tljept
hiet semetert
bierftant* epften &ift feer fïerft en toeï bepeftt / boo^ te üjecben/ mant inmeet mri/ bat in befe geïegent'
fïen mrtpfere S&anbcn bmnen '£ ^ertogenbog babbe öepb geen tefoïutie ftan genomen merben / bit fon^
boen maften/ bie men p^funieerben
te toiïïen gebmp* bec mconbenientén jp ; mant 't 5P batmen ben ©panb
hen büojeen f etarb ; fcïj&ft ooft berffaen te Rebben / oecmaebt of niet / in bepbe $mc feet gi-ote 3toatïgbe>
tot bt ©panb fferft tnaö in be dBatmfoenen ontrent oen gelegen : be meefle bebben getaben gebonben / bat>
Slntmetpen en m fotumige pïaetfen / baer o?bittar# tnen foube retireren / en conferbecen Ijet ©ofö / aeh
geen <©acnifoen pïaclj te ïeggen, <©e §tm fl&iïïem t toelft ma^ bangenbe be eonfeebatie ban 't gene top
jjöactini/ boette tijö tocfenbe 23urgemeefïer binnen bermaert£-ober nocb in babben. ^n geftjft Ijtt
ben
dToebèb
23jeba / becabbecteeröe bat ontrent feg bonbeet folbeert toa^/ toerb ^tt geeffectueert / taant bPgere^
ben bpfïjn,
^panjaetben met bc refïe bie ban ^erentaïg bertroc; feftcn |Bap bt$ nacïjté opgetcoeften if I en beeft afle tbccO
feen toacen / toebec gefteert maten/ en batfe geron^ be^cbantTm en pïaetfen/ fliïstaijgen fonber
étmu
bopeect ïjabben eenige dagenen met geïb geïaben / petten of Crommeïen te rderen / berïaten / en troft ïéntic
4Bjtcpl»
batgebeflineectmajSna ©nefïanb tegaen : ©ecbugo na ©enicbam bp eibenséeï / becb?anbenbe aïïe be Öntffet.
Kreeg bit geïb bepïig / maec ïjet m arfjt ttwpnig öeïpen / futten/ bier Weefbpïangcïegjien fonber geïb/ baer
toant baec mag niet meet ban feg-en-ttointig bnpfent beur fnn iürijgjboïcft feer berïopen i^ i , bp beeft ge^
iicoonen / üie$ bP bem beftïaegbe en bjccjSbe boo| mup- banbelt ban meer ©oïeft^ na doeningen te fenben;
tecije / ten minfïen ontoiïfige £>olbaten, «Senefntó baec bp een officier ban fijn Regiment gefonben
Ipeït bem bafi fïiïïe in btfe tgb / ött fcfjeen bp geen beeft / ben aenbiebenbe ©oïft te fenben tot bace be»
groot genoegen babbe in fijn «©oobewwment/ mant feberminge; ban fp bebben bent gcahtmoojb/ batfp
ÖP bont &etöiecaïanbec£ ban bp gemeent baboe; ï)P met ©oïft fonber geïb niet beboïpen toarén / en met gelö
Öabbe fijn pnncipacl oog-merft gêfjab/ öatÖP foube te fenben / mafï bem onmogeïijft / taant bp t^t niet
hebben genomen tot be ftroone ban ©janftrijft / en babbe/ nocb mibbeïen ombataïbaecin'tHanbtebe^
trouwe
ante ban £>panjen / fomen fiet be<J fto^ ftomen: Wfo i^ <Coeberben na 31 toeften beïegecing^
ningj nbanb'JSfnf
&panjeng boome
men gemeefï te jijn/ fo ontfet / fonber fïag of fïoot ) toeïft beïeg op een ièatec*
upt t gene berfjaeït $ / afê ooft boo? be afgemomen bag begofl / en op een jèateebag boïepnb toa&
Sfoieben ban ben SUmbaffabeur be£ Jtoningg ban
€febert bat ben ©panb be jpojten om Coeberben ©ecbsï*
&panjcn / toefenbe bp ben |&au£/ toeïfte gemaeftte berïaten babbe / en fïjn agrceïlentie ïafl gelaten bab fiomen
pope bp merftte / bat fjem faeïgeren foube / nabemaeï bie te befttten I i$ bp met eenige paerben toeber gefteert
be iprancopfen / fo mei be pnneipaeïfïe aiiguerg afê am in be £tfbanfTe öan be ©eenb?ugge/ ïeggenbe op be om in bc
öcre/ geenfin^ gefint maren een uptlantj Plince tot taeg tuffeben Üarbenbecg en öïfen / om op b« %e*
eenen honing te Ijebben/ f)P toa# baerom feer mam ger ber peeren Staten nocb pettoe^ te tenteren/ en
troumenbe / enïjieïtaïïebemereïb boo?fufpect.
baer beuc genomen jgnbe met eenige Banen Öupte* feban * taebet
©en bijf ben Itèan teeeftt fi/n aBrceUentie ^?ince een / beeft tuffen ben aebtfien en negenben Jifèap Been*
-„„. JlBaurits ban ^aljau met ïjet Steger op/ treeftenbe '^nacbt^gebangengeftcegen ixïïupteren bartSêaïen/
ii ober be 25crHumer 25mgge / aen b'anbere jijbe ban en een boobgeflagen / en foube ben töitmeefïer mebe
t fön be©ecöt/ almaec een blaft ©eïb begint/ fïrecftenbe toeï geftregen t\ebben I met ontrent 50 fóupteren / fo
m tot op Coebecbeu / tuffeïjen be ©ecïjt ter ceebtee jijbe / bp toeï toegefien babbe ; ben feroen nacïjt \0ozn
cta» en'tifêora^terfïincfter3ijbei öp o?bonneerbe te tree- be fiupteren ban 3©armeïo / ©?ofl ban ^>aïïanb /
ften in goebefïatfj-ojtye/ aïfo ïjp niet anbecg bacïjt/ op be iterbenbergee ^epbe gebangert geftregen acïjt
nu
ban bat ©erbugo ïjem te gemoet treeften foube/ om fiuptecen ban Ifêenbo/ baeconbec toa^Jan Hïtia^
ca^ be ^otomajo? Capiteprt / bie ©erbugo met23?ie*
Öemffag te leberen/ 'tmeïft fiin<erceHentiemee
eer^ ben gefonben babbe na ben <€rt5-#ertog <£rnef?u£/
niet ma^ / ten maec ï)p groot boo?beeï fage : ©enninge
fïen bag toog bp niet üerber met ben geïjeeïen öoop/
quartier ban
ban enbataffiftentie
ooerfeb^y'"
bem aïïe
geïegentbepb geïb
ban tot ©aeïfeen / bc$ anberen baeg£ troeft meber» benbe
©oïft/
/ enbe berfoeftenbe
om/ boojt^ ontrent noeïj een HÖijï tioo^bec na €>m; fo men <6?0Hingen toübe bebouben / toeïfte 23n'ebeu
mo / almaec ÖP Hc& in bec öaefl mat gefojtiftceect fijn «Ereeïïentie bequam. 't Êeger bet peeren Staten
tytft : öiec en tuffeïjen {jabbe ©erbugo be geïegenttjepb i0t3ebert bet bertreft ber ©pauben ftiï gebïcben/ en
eno?b?ebanfiin «CcceHentie boen befïgtigen/ en fijne bebben op ben negenben boen baïen 150 B^agen^
ffeeftte boen becnemen / bP bebe ben förijg^-öaeb ber* met ©ib?eg/ bie nocb tot Etooï ïdgen / en op <£oe*
gaberen/ en baer toerb boo| raebfaemff bebonben te berben gebefïineert toaren / biemen tot <©mmeu toe
bertreeften / mant fïjn erceïïentie fo na bp 5ijnbe / niet babbe ftonnen brengen/ boo^'t gebeft ban ka- CFoLi^f
foube bp guaujft toictüediz ftonnen beftomen / ban
rnen/ en be quabe o^e bie op 't bp een föeeftén oan
metfeecgrootConbop/ en aï^ bie meg macen/ foube bien gefieït toierbe / beneffen^ batfe ban böeö ïact
fïjn «excellentie ban bet jmaefte 3legec mogen ftomen boojt quamen / baer boo? men be tijb berïoo^ / en
berïiefen mofie/ 't toeïft fijn «Örceïïentie fienbe/
befp^ingen / 'tmeïft boe gebaetfijft bet toefen foube/ meer
ftonbe eenpebec bebenften/ tenmiufïen foubenfpban en Coebetben niet langer onbeifien toiïlenbc laten /
niet ftonnen beletten / öatmen Coeberbcn niet foube i)teft be boojfcb?eben 1 50 iDagcn^ ©ib?e^ boen balen /
ftonnen bictuaïieeren : 3ïnbien bet Conbop ftïepn ma0 / bie boenbe beïepben bp <6?aef $biNp£ ban Daftau /
fo liep bet pertjftei / ner uiaerbe ooft bat alle be ©ictualie met 1 o ©aenbelen Öupteren / bijf onber 't Ucgiment
bie bp babbe in boo^raeb / naumelijft^ genoeg ma£ ban <0?acf ^bi"P^ / bijf ban be Jkbotten/ m bijf
boo| tmee bagen/ mant 't gene bat ban <0?oeningen ban j&oo?b-J£oïïanb/ bïijbenbe met <6?aef Mfbeïm
ma^ genomen / maé een^beel^ bet ©oetbolft gele^ be refle ban 't Eeger tot <©mmen / om be bo?bere toe*
bert / op batfe upt getyeft be quartieren met berla; boer baer in te faciïiteren / 't toeïft meefl te magen foti*
ten fouben / en ma£ ooft noobmenbig gemeeff eenige be moeten gefebieben / om bat 't toatee féec afliep / baec
f^otoifie te febiftften binnen «©ioen3eeI / #etmaerfen toebpnaeft'tgeljeeïe&egec mofimacebecen/ om bie
en €nfd)ebe : gemerftt bat ban bie tyie bef! booten becfeftert
ober te boen ftomen : ben felben negtnben
toagj bat ma£ maec üooj acljt bagen : fomma ©ecbugo quamen nocb in fqn «tfrceïïentie Itegec 7 ©aenbelen
. .
ban

8oo
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ban b'oube «Bngeïfe / fferft ten ïjoogfïen ??o bannen/
bie geïogeertbjarenbejupben ^mmenoberbe SBnig*
ge / en Ijebben Öaer noen ten felben bagen geretreneïjeert / fuïft£ bat ïjet ganfeïje ïxger ront£-omme
't ©oïfttferetrencïjeerttoagv
Mie èeïjanfen toerben gcfïecnt/ uptgenomen aen
be ©jentfe $nbe / op 't epnbe be£ 3^!jft£ ïeggcnbe / be
^oplupbcn Uicrb be Keure gegeben of fp fcuiïben bïijben
't t'doe (éaniitbcn beftonben of berberfcöen / fp ftofen te
bïijben. <$p Cocbeeöen ruerben noclj bcbonben arbt
ïafl iloggc / eu fe£ laft !Bout£ en bijf baten 2$oter£ /
en baer, toertje ojbie geffelt / bat alle ©ictuaüe en noot
öjufc baer op geb^acljt tuerbe / en mei boojfien booL?
een geljeel 3iaee.
v^aertueubrn ooft na ben l£age afgebaerbigt / Co>
fijn ban bcr ï$z\ en iCepUngen / bepbe töabeu ban &t&
ten ! om ban be peeren Staten te berfïaen be meninge
mat men mi ccrfl onberflaen foube / te toeten / of
men fovüt fïen doeningen te tuinnen/ ofbe Ctnen;
te / en [jet cöraeffcftap ban ^utpïjen boo?té ftlaer te
maften : be Staten 0eneeael feï^eben baer op booj
anfbJoojDc , h^tft 't fclbe fïeïben tot goetbunften ban
fijn (öjjceücntie met 43?aef Willem / en bentëabeban
Staren bie tot Etaoï maren. / aïfo toterb ïjet in beliberatie gelcnb. Cenige ban be Staten ban ©jieflanb
ïjabben liêber geficn / battet 3leger narêEmenteïjabbe
gegacn / en batmen 43?oeningen met ècfjanfen geuïor qüfcrt / en ban langér-Ijanb uptgeïjongert Ijabbe /
boet) önre merbe epnbïijft gerefoïbeert / bat men na
^oenmgen treeften foube,
®crön>
Berbugo betfraenbe / öatbeCapitepn ^otomajo?
bo fina gebangentoaë/ en bat fijne ^«ebenmöanben maren
^nben geftomen / tgajJ baer in niet tueï te bjeben / en neeft
©Si ober fu\k$ na een anber moeten qmfien / bie be repfe op
om g«iti nicu&boen foube ; ben Commiflar$iï5eneeael Softan
en afti» öe Coutera^ tjeeft fich acngeboben / en tot fijne becfe?
ia«r
«wt^epö// enbetmeeflenoeelijanbeiln^terije.mebe
ge^
toögt nomen
ig tot 23?uflel aengettomen , en fijnen
towi$ ïaf^bolb^acïjt: ©aer maren ooft 4?ebeputeerbe geuo^
Beooog. men ^atlöje ban doeningen 1 foHiciteerbeu om affc
flentie / bocjb ftregen toepnig ge(joo?^ of be^uïp^ / fo üat
Conteta^ nocö be föupterije / noclj ooft be dpebeputeerben ban doeningen / geen affc^epb ftregen.
'^ocb eer top ftomen te berïjalen öet ^3cïegö en inne*
min-je ban a3?oeningen( berepfeftt be fafte bat top
eevft ban ^c geïegenttjepb en faet ban b^o^ïoge in
©^anftrijft / eeniglj berfiaeï maften.
iDp hebben in onj* boozgaenDe 23oeft betijaeït / ïjoe
bat bei^eere oan ©itrp / d^ouberneur ban Ifèeaur/
en ^ie ban IBeaur ften met ben ftoning ban © wnft*
rijft berfoent öabben / baer in be J|ertogc ban Jltëapne
feer quaïijft te b^ebcn toa£ / b?eefenbe batter meer aw*
©e
hertog
bar.
maursS
oinhomt

j|ab?e be <©?ace. metten eerfientoepgetben&pmon iSouai;
2ïutune£ npt $ontaubemer te ttecftcu met fijn ©oïft / ban
berfoi
op 't berfoeft ban ben 9Cbmiraeï / maer o?b*e ftrijgenbe
met
il
IfBeti/l
laoni
ban be «&ienaee£ ban ben Honing / bie tot 33ai*tjö Urn rijft
©?ari
ren/ en bie nu bepïaetgboo? onnut nieïben/ eufonber
nopc ban gefe cureert te nonnen toerben / $ bu niet fijne
Compagnie baer upt getrochen. <®o\\ öeeft ficïj nSon^ obec I
ban.
fleur be 2Saïtgnp/(£oubcrneur ban ïfcamericfc /betfrtaert «00a
en fi«
booj ben öontng ban ©janftrp.Billerop ftomt ïjepme*
Kou 5
lp met tm & oning ober-een / boo? fijnen £>oon Caros nej
lug ban 9Cïmour/om be &tab ban $ontopfe ober te ge mar
ben : ï|p fcfjjecf te boren eencn %5$itf aen ben hertog
aen.
ban H^apne / ïupbenbe al^ bolgt :
6««
&tab
£>pm
treftti

Ik foude u Hoogheyd dikwils fchrijven , fo
ik hec konde doen mee vrucht voor het gemeene lauöe
. dienft > maer de faken z.ijn
Een
fteY,Nende H
voEorERuw
beM
mee
in lulcken ftand , dateer niet meer is dan de hand JJföon
brrnei
Wy hebGodes, dat daer yetwes in gelden mach.
mttii
en, d'een op den an- banC
felaentt
ben alle gelove en hope verlorge
np^n
die wy aen beyde
deren ,foo dat wy de openin
mug
zijden doen* dejift en bedriegerije toe-fchrijven ,
=
'c welk een quaed is , 't welkmen feer qualijck te iPon
boven kan komen , want waer het vertrouwen ben SI
ban
ontbteeckt , daer zijn de woorden onnut, voor- Öec»
boo; :
t
é
ee
.
de
ne
er
iv
e
cr
jn
Hi
zi
en fe
di pr
namelijk ge
om ift , dat ick uwe Hoogheyd dickwils en oock
noch onlangs gefchreven hebbe , de generale fa- ccprels
ken publij ettelijk te doen handelen en bedienen , ©?ant
en van publijcke perfonen , achtende datter geen
bem\
ander middel is om te ftaken het onheyl , 't welck ropha
en
ll
Afto»
Gy hebtet al- beu
, dan dien.
ons komt overva
tftm
fel
tijds verworpen om verlcheyden confideratien , de
welcke meer de gemeene intereften ., dan de gerön.
En datenis 't gene 't welk
meene faken betreffen.
van u Hoog- fóouinl
heeft doen lafteren de procedur
met öt
^ertO(|
heyd j en van alle de gene die gy daer toe geëm- aen
5ei|
2P?iiil
ployeert hebt , 't welck heeft doen verlieten de
d
©illerl
goedgunftighey van 't Volk , 't welk het princK
pale fteuntel en grondveft van uwe authoriteyt ïJfïn öe was , en ^t welk in 't eynde uwe partye onder ban
de voet fal brengen , tot fchade van de Religie,
en van den ftaet. Gy hebt gevreeft de vreemdelingen te verftoren^ dewelke u byftaen, dewelke u
danks daer voor geweten hebnochtans weynig
ben , en hebben ook noch te minder forge gedragen om u by te ftaen , en te verfterken,
gelijk het van node wis, om met geweld (en de reputatie van u luyder Legers by een gevoegt) te
en
in defe fubtijle misnoeginge én publijke
voorfi

wanhope , 't welk wy wel voorfagen dat ontftaen
De
foude uyt de vernieuwinge van den Oorlog.
berc fïjn erempci boïgen foub'en / geftjft ooft gefcljiet Vyanden geloven , dat gy de continuatie van
iö, mant bie ban Epon^/ geïtjft top in 't boo^gaenbe
ftand niet verfoekt dan öm goede forcen te
?3oeft beröaeït ïjebben / ^abben niet alleen be J&a- het Beht
en , en uwe
partye té Romen en in
penen genomen tegen ben hertog ban c!^emour^ fja- verwac
reu <ï5ouberneur / maer öabben ftcm ooft gebangen Spangien beter te rechten , en het Volk gelooft >
genomen ; uyt toeïfte gebangenifTe §p ontnomen toaV / dat het is om de Oorlog te doen duuren , en
in be ftleeberên ban fijne kamerling / en tyoeg get uwe particuliere faken te beter te verforgen.

up.'ïine ®at baer beotiLcmiigYaept intüa^ en ging baer me*
8rt>ai>>
fienifTe. be boo| Upt IBac&ten/ geïp a$ fijn ïftameding ge^
tuoonmagj en ontejuam 't aïfo : bie ban ïpon^toa?
ren te boren / namentïijft ben 7 #eb?uarp uerfoeutj
be ^ertoge i^ feftere tijb na fijn bïucljt binnen j&cp
ftraneft getoo?ben en geftoiben / na toien^ boob u>
ncn 3tuptenaüt ben ütoningï) toeberom ober-gaf alle
be oberige ©atfigïjeben bie l)p in ïjabbe / in 't 3lanb
banjfojeefl en3£pouop£/ onber betoelftc toaren^int
Cfiieiuie / ©arerine£ / ï^ouaime aen be Eopre / en
ooft Couffp/ in 't Eanb ban atpon/ toant ©penne
enanbere pïaetfen / en öec flerftc €af!eeï ban JiBira*
belle in ^oïoöiue waren booj Wpfyonfo £atfe ban
•0 Öoning^ tóegen al ingenomen. Iföijn i^etre ban %b
$?ccc
lar^ / Slbmirael ban ©?anftrijft / toef be ooft niet lange
ban
©tlar^ fïclj met ben ftoning te berfoenen / Ijem ïcberenbe tjoog
sï^o?manbien en be £>tab ban 0ouan \ ïjem i? bebefïigt
ljeta5ouberne^
ban 't Hbmicaelfcbap/
öet officie
bccncuc ment
ban
ban ^ounanbie/en
tenen fijnen enS3?oebéc
bat ban

gy (gy'fwafc.
Dat zo zijnde , hoe verhoopte
zijnde , gelijk gy zijt) de eerfte te perfuaderen , dat gy in goeder trouwe wilt handelen,
kond faïen d'andere , dat gy hun wilt en niet ge
, foveren , dan met- eene publijke handelin
danige als ik u hier vorens geichreven hebbe , de-,
welke uwe goede intentie over al beveltige en
Dat is éen ding 't. welk gy wel
rechtvaerdige.
doen kond met het believen van den Paus, otrï|
(ijn Heylighcyd te bewijfen het refped ;'t welk gy
hem fchuldig zijt, en om u woord te houden, en
't welk fo haeft niet gerefolveert noChbefloten kan
werden , ofgy fult noch wel tijd hebben om verklaert
te werden van den wille van fijn Heyligheyd, altrad
men fchoon, morgen in 't werk, eer dat het felve
acht defen weg al te geGy
zy.
afgémaekt
vaerlijk en fchandelijk te zijn ; maer ik in mijn regard
en
gelove niet alleenlijk dat die niet darï'fèer feker r,
nut kan zijn voor 'tgenerael , en voor u particulie
feer

I

5 ? 4*feer %
honorabel

Vervolg der NederlanHfe
Oorlogen
gebentcr eecfïee
gcïegentöepb; fïenbeen öorenbe &mt
tgene be

èri met groter ontlaftinge ; maer dat
het oock is de eenige , en datter u geen ander regeert orri te ftaken het quaed 't welck ons dringt.
Mijn Heer , ik feg 't u fo vry uyt , als zijnde een
vriend van mijn Vaderland , jalours van de behoudeniffe van onfe Religie, en uwe reputatie en dienlt.
Eyndelijk , een yegelijck is d'Oorloge moede , en
daer lal voortaen geen queftie meer zijn van de Religie , noch ook in uwe macht om ons te belchermen en behouden , noch in u felven goed te doen.
Ik lal u de redenen niet feggen waer op fy fich fonderen , want gy weet en gevoelt die beter dan yemand. Maer gelooft vry , ik bid u , datter weynieh menfchen zijn die fich willens en wetens verderven > en fich voor de refte van haer leven en
van haer Nakomelingen fich in eene wanhope werpen : De goede Steden en Gemeenten komen daër
qualijkft mede toe, als de gene die fich vinden ontbloot en vervallen van de hope die fy gevaet hadden van óe(è Oorlog , en die daer van meer te lijden hebben dan d'andere. Verwacht dan niet d'effe&en van haer wanhope , gy zijt te zwak om die
te beletten , en isalrcedete verde gekomen om met
foetighevt en loosheyt terugge gehouden te werden.
Gy fult het io bevinden en bekennen > mijn Heere, en God gunne dattet niet te laet zy voor fijnen
dienft , en voor u particulier. So wie van wille
is wel te doen , en moet geen fwarigheyd maken
van in 't publijk te werken en te handelen , nochte die wel betalen wil , van fich felve wel te verobligeren, en verbinden. Hier mede kuffe ik de
handen van u Hoogheyd. Uyt Pontoyfe den tweeden January ifS^.
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berneur toag / gebaen ïjobbe / en anbere meer / fo
borfjt bembat l)et tijD toag/ Dat erempelte boïgen/
toacrom bp op Den. 17 tfebmarp 1594. ïjet Hicïjaem
en <8cmeente ban <0?ïeang Du ben anderen bergabect
ïjcbbcnbe / ïjeeft ï)u aen Defcïbe gebaen öefe nabolgenbc
l^opofiti
YNe. HEEREN,

De Vergaderlnge die wy nu houden , is de con- $?0m,?
tinüatie van de laetfte die hier binnen gehouden is, fttfetan
welkers refolutie ons den Treves gebracht heeft , na *Kcn»
dewelke gylüyden fo verlangden , die ons geaccor- ffi^
deert isgewordert voor drie Maenden, op conditie, cijaftté
gelijk ik van de Gedeputeerden verftaen hebbe, dat- 4^ace»
men binnen dien tijd handelen foude van volkomen £cÖa'
Tonder ^"„g,,
Koning, dewelke
met den
peysenv
erfoeni
niet.ing
Treves
dennge
oorfake
die
ewillight foude heb- rtjfi/ge#
ben. Delen tijd is kort en fal haeft verftreken zijn ; fiet ba,,n
eens hoe veelder aireede van de eerfte Maend verlopen ^™,
is. Te wachten tot dat den Treves geexpireert zy,ach- meente
tende datmen daer te beter om doen fal ; ikmeeneniet ^
dat dat nut is i enfie, fo veel als my belangt, dat de ^[(^„4
continuatie van den Oorlog onfe conditien niet beter ben 17
maekt, enoordeele, datmetfoveieaenmerkingenen 3Pe6g.
redenen , dat ik achte dat ik grotelijks falen (oude , fo ' $9**
tegens u Luyden als tegen het generael van dit geheele Koningrijk , indien ik capabel zijnde , door
de genade die my God gedaen heeft , om verftaen
en onthouden te hebben 't gene ik gefien en gemerkt
hebbe in de faken van defen ellendigen Staet, ik u
Luyden verbergde., diffimuleerde, of verbloemde de
kenniffe die ik daer van hebbe, en'cgevaer daeriy u
Luyden in brengen konnen , fo gylieden niet haeft
#20*
ban
ap
Xanbfcïj
en
Wit
ban
t
parlemen
#et
ie»
bence / quant ooft en maeftte ïjaec bcrfoeninge met; eene goede en heylfame refolutie neemt.
l»r
fcen yeder van u lieden weet , dat de voornaemfte
W ten ftoning/ men ïjoo?be aïïe Dagen öan ban b'eene oorfake , waerom wy de Wapenen genomen hebben.,
nt»^ £>tab öan ban b'anbcre / ja ban eene ge&eeïe f &
>9
bintie bie ficïj metten Honing betfoenen / en fijn ftëaje» isgeweeft dehand-havinge en befcherminge van onfe
fïept Debefe aïïe fnïftgocb ont&aeï/ batfefeec toeïbee* Religie , een feer heylig en feer eerlijk fubjed , 't welk
foöat fijne ©panben feifë ficö Daer in vele Volkeren genodigt heeft om fich t'iamen te verjun» uaegt toaren/
bcr» bertoonöccen.
eenigen van wille ; 't welk defe zijde gegeven heeft
&e burgeren ban |&arij£ tooien ooft oproetigö den naem en tijtel van deHeylige Unie. DeSpan.,„,., onbrr ben anöecen / en beïe toaren ben ftoning toe* giaerts, vervreemt van onfe manieren en conditien ,
mt wtorta I be hertog ban IBayne ïjieïtfe bafl in be* hebben fich gevoegt tot onfen byftand , en hebben fich
,pa* btoanft fo beïe ï)p ftonbe en moeïjte ; ï)p öebe eenige in 't begin fo religieus getoont, dat fy hebben willen
1 3ön treflfdi)fte23urgerg/ bieïjem fufpecten bccbacï)t toa protefteren daer niet in te willen treeden dan uyc
:0Ét(s ren/ uptbe&tab bectrecucn/ Daer mebe bet niet ge* blooten y ver der Religie, nergens anders na ftaende
/ in defen Staet, fofyfeyden, dan na de behoudeniffe
na af toefenDe
befeïbe bacr
toerb / toant upttecftt
i,tlati> remebieert fcf)?ijben
fouben
fp
ban
/
en
meer
van dien , God gave dat heur intentie fodanig geweeft
ïjaer
Doo?
[en/
gebïe*
in
bacr
ware , of dat fy fich niet getoont hadden van andere
3 öe Rebben nonnen boen fo fn perfoonïtjn
"0B ben toaren: 55e fectog ban «fBapne ïjeeft ooft om ambitie gedreven te zijn. Wy hebben dan den Ooraw feftere ïicïjte fufpitie afgcfïeït ben 45?abe ban 25eïin /
log vijfjaren lang gevoert, met feerkleynen voort*fe <abecf!e ban be ^>tab / 't toeïft ben Hacb feer quaujft gank tot onfen voordeel, en by-na geftadelijkopde
" nam/ toant ï)P toa^ een feer befcbepben man / Die ) defenfive, de Vyanden fich allenkskens meefter van
m, hemtoeïengetroubjelpgebjagenbabbe: Stiufüg 't Veld gemaekt hebbende, endekleyne Steden verge^
't welk
befcherminge,
en
fonder , byftand
laten zijnde heeft
Mtn binbenbe fonbec oo?fafte afgefïeït/üegaf ficl) onber be p*
der
principale
en
groote
de
dat
veroorfaekt
niHSa
togba
fóoning: befer
etfic ftoojfaemïjeptbanben
grote noden , en het
neliabbe in pïaetfe ban23elin fcueberom mgejïelt ben Provintie gevallen zijn in leer
«'
en gedocht , dat
geacht
heeft
mar,
en
moede
Volk
te
5S*' <©?abe ban 25?ifaft / baer op bP m meer feïjeen
; bocb heur onheyl quam van datter geen Koning was; eri
iS «in betroutoen / aï^ op ben boomoemöen 25eïtn
; w boe liet baer mebe bergaen i^ / fuïïen top terftont m* door dien de Koningh doe niet van onfe Religie

E en öaïen / aï0bjp eerfï fuïïen ^V^p^^1^^:
?JsSZ öeïinge be^ Honing^ met tiiz *™f>£*i^£f**
I Sn berneur toajJ JBonfieur beïa €afïre jlBareKbaï ban
lifaR ©lanftrijft / Defe toag feer Catljoïncft / en Ijabbe ficlj
ï,, aïtijb^ gtïjouben aen be partpe ban be lliguc ; maer
beueer.
tot De €at|)oïofte .«diye bja^
K. aï^ be ttoning ficrjging
bP
fo
jé/
nt^em
tot^i
Lic; De/ en ter Hfcifle
pot
!
ter fèroer tijb binnen f arjj^ / en berfïaenöe
De Ceremonie te toeen toa^ gegaen / en bat fo bete
p geuieefi
Cathoïnfte 25ifrcboppen en ^?eïaten enbaerb
n / en
ïjaööe
gebonb
goeb
toaren / bie fuïft^ a«e^
ie
nicat
commu
rbe
eeïce
nebbenbe baer na met beïe
gebonben opbitfïuft/ ïjeeft ïjp boo? ïjem genomen/n
e geïjabt .tege
Dctorjle bp geen anöer p?etert ïjabb
öe / jiclj feu
ccffcer
uu
bat
/
tëcïigie
Den honing ban De
be geïjoojfaemïjcpö ban ben lioning te De;
onberDeel.
be IV.

noemen'
hun vry
en ftont
hun toe
quam 'teenen
was,verkiefen
ervoorte eerft
dewelke
Koning,
en
capabel
en
weerdig
kent ware voor goed Catholijk ,
van qualiteyten en conditien om over hun te regeten : En om daer toe te komen , wierden de Staten
bmnen Parijs beroepen in de May-maend laetftleden ,
alwaer fich een feer eerlijk gefellchapder drieOreJens
by-een vont. En doe waft dat de Spangiaerts heur eerdewelke weldegierigheyd begonden.te ontdecken;
den blijken niet meer te zijn binnen de palen der eerfte
Yyyvan niets te pretenderen op
propofitien by hun gedaen,
liften en pra&jjalledegrootfte
den Staet ; drijvende
te gewinnen,
vrunden
om
ken die't hun mogelijk was,
en des
Edelen
der
als
Geeftelijken
fo inde ordre der
cHC
fprekeny
van
kenniffe
derden Staets. Ik kander met
als de gene die tegenwoordig was in de Vergaderinge
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die daer gehouden werden > gelijk gy-luyden daer
ook Gedeputeerden van deze Stad had , die ik neggen kan niet geweeft tezijn van degene, alzo weynig als ik, die fich hebben laten omkopen ; niet te
min het greyn, 't welk uyt de Indien komt? wiert
aen
eenige
orden
geftroyverwekte.
t , 't welke Maer
vele partialitey
in der
Staten
Kamer
God, die ten
dit
Koninkrijk altijd fonderling bemint heeft , en betont >dar hy het niet t'eenemael vernielen wilde ,
doende in de grootfte extremiteyten blijken eenige
effedten van fijn Goddelijke goedigheyd om dat te verTI ichcen^ermeerderde zulks de gemoederen van de degeli jkfte van dat geïelfchap , dat zy veel fterker bleven
als de gene die omgekocht waren; en door dien middel
bleven alle de propofitien , die tot voordeel der Spanjiaerts gedaen wierden , ydel en zonder effect.
i Ik zal ui. hier niet gaen deduceren de Harangu en,
die zy in de voorfz. Staten deden in faveur van MeVrouwe d'Infanteen den Ertz-Hertog Erneft,om hun
een van beyden te doen aennemen en verkiezen om te
neerfchen over deze Monarchie , nochte de Harangue
door een Doctor van haerNatie voorgeftelt,om te perf uaderen dat men de Salice wet breken zoude.

f hera die propofitie aengenaem was. Maer noch klaerderisd'intentie der Spanjaertsgeblekenuytden Brief,
die mijn Heere de Legaet na Romen fchreef, een weynig na dat de Treves geaccordeert was,in Augufto leftleden; waer in hy volkomelijk ichreef 't gene in alle die fFol.
affairen gepafleert was,en onder andere particularkeyten zeyde hy , dat de SpaDjaerts bedwongen waren geweeftyziende fich afgeflagen , nopende Erneft en d' infante, voor te ftellen het Huwelijk vandefelve met
Monfieur de Guyle, niet uyt intentie die fy hadden
van haer beloften ronthouden, maer denkende door
dat middel te belerten de bekeringevan den Koning;
en als de voorfz Erneft in Nederland gekomen zoude
zijn met een machtig Leger, zy door geweld zouden
doen accorderen, 'tgenezy niet hadden konnen ver*
krijgen met goeden wille : En daer uyt keunt gy-lieden
klaerlijk genoeg fien, mijn Heeren, hoedanig daer is
het wit en oogmerk der Spanjaerden met haer intentie.
En ik bidde de gene , dewelke gedacht hebben dat
haer begeerte was te foeken ons hey 1 en welvaert , met
derufteen Vrede van dit Koninkrijk, die opinie van
fich te doen , en te geloven dat zy nergens op uyt
zijn , dan op de krenkinge , verfcheunngc en confequentelijk
ruïne des fel ven.
Dat is gedrukt in een Boek,'t welk daer van gemaekt
Het isgantfch feker,dat fy niet fo feer vreefen als dit
is waei aen ik my gedragen Za! , en zal te vreden zijn
U L. re zeggen , dat alle die Haranguen de Staten niet Koninkrijk weder wel vereenigt tenen, en de Volkeren geunieert onder eenen Koning, ik fegge een wettebewegen konden, hoe vele fyder ook aen haer zijde gelijk Koning,en niet die van hun eemaektzy gelijk een
kregen hadden , de vromigheyd der goede en oprechte
Fr?nc,üyfen , die fich kloekmoedelijk tegen dat alles Satrapa na de oude wijfe der Perlen. En als fy gefien
ftelden,verwerpcnde zulke vreemde vonden,protefte- hebben dat de Koning Catholijk geworden is, en dat
rendete willen blijven onder de Wetten en Coftumen die daed geraekt heeft het herte van 't meeftendeel
van Vrankrijk, zonder toe te laten en teconlenteren der Francoyfen , hebben fy gedacht dat 'er geen middel was om ons te houden onder de ellendigheyd van
dat die gefchonden en gevioleert wierden,en noch min
fich
te ftellen onder 't gebied en heerlchinge van een den Oorlog , en confequentelijk onder haer heervreemtVolk.
fchappye (want her is gantfch feker dat wy die niet
Mijn Heeren d'Agenten en DienaersvanSpanjen, fouden konnen Voeren , fonder denbyftand van haer
fich in haer opfet bedrogen vindende door de dapper- byftand en geld) en fiende dar de Koning na Romen
fond eene feer treffelijke Ambaffade , beftaende uyc
lieyd der goede Frangoyfen, refolveerden zy 'r felveop Princen, Cardmalen, Biflchoppen, enEdelluydeni
eene andere wijze te doen , 't zy dat het uyt hun-lieden
<quam,uv u ft den wil van haerMeefter(gelijkfy leggen) om lijn Heyligheyd tebewijfen de kinderlijke gehoorof d;?t y'emand hun dat ingefteken hadde.dat de gedag- faemheyd gelijk de Koningen van Vrankrijk eerft
tenillè van wjjlen mijn Heere van Guy ie noch Zo ge- aen de Krone komende, gewoon zijn re doen , hebgraveert wai in de herten van die van deze zijde, de teben fy gedaen alles wat fy konden , om te beletten
dat
die
te Romen niet ontfangen wiert ; en hebben
genwoordigheyd van-mijn Heere zij nSoon van zulke
goeder hope , en waerdig gerecommandeèrt te zijn tot fich fo wijt verftout , dat den Ambaffadeur van de
het Huwelijk van Mevrouwe d'Infante;'t zelve zoude Catholijken Koning, te Romen refidertnde by fijn
terftontaengenomen werden met zulke vierigheyd en Heyligheyd, hem wel heeft derren dreygen in den
affectie, dat men datelijk üytfpreken foude dat Ko
naem van fijn Meeiter , dat hy het verbond en vriendfchap
met hem breken foude, indien hy verwilligde
nir.gichap daer zy Zona verlangden; en met 'er daed
men zach terftont eene zeer grote veranderingeinde om dert Koning aen te nemen op fijne bekeeringe ;
geheele Vergaderinge;wanr niemant repte iich om fich en ieyde hem vorders, dathy beletten fbude den toedaer tegen re ftellen , gelijk men tegens a'andere voorvoer van 't Koren > 't welk uyt Napels en Sicilien te
gaende gedaeh hadde : maer ter contrarie wierden zy Romen komt, tot onderhoud van dat grote Volk. Gy
bedankt,zo van wepen Monfieur de Mayne,als vanye- fiet daer uyt, mijn Heeren, van watGodfaligheyden
gelijke Kamer in 't particulier , voor de gunft en eere R el igiedefe nieuwe Chriftenen beweegtzijn: Ja dat
diezy M ortfieu i de Guy fe gedaen hadden: maer 't en meer is , de Paus had fuik een verdriet en misnoegen
duerdenietlangofdevooröchtigfteen klaerfienfte,fa» van die onwaerdigheyd , dat hy'er om re bed ging leggen en om fchreyde , klagende aen eenige Caf dinalen
gen weLdat het eene feèr fchelmfe practijke was en gevaerhjk voor dien jongen Prince , den welken zy fich die by hem waren , dat hy fich gedwongen fach in
niet en ontfagen te verderven en te ruineren , met alle fijnen wille, en fijne fegeningen niet mocht uytdeede gene die geconfenteert hadden , om hem Koning te len, fonder het believen en goetdunken der Spanjaerts.
En ontbood ter felver ure aen Monfieur deMayne,
verklaren,om
tot haer
oogmerk
te komeni't
welke met
was
om ons door dien
middel
onverfoenlijk
te maken
dat hy fich niet t'eenemael aen hem addrefferen foudè ,
de Koning , en ons te fien treden in eène onfterffelijke nopende de faken van Vrankrijk , om de voornoemde
Oorlog , 't welk het eenige wit i* daer zy altijd na ge- redenen; maer dat hy hem met fijne advijfen middel
mikt hebben, gelijk zy noch doen. En ik verlëkere u 1. enhulpegaf, om daer toe te doen de vereyfehte redatzy wonderlijk verbaeft waren van meer voorfich- medien. Moet dit, mijn Heeren, ons niet genoeg
tigheyd en Wijsheyd in die Vergaderinge te vinden , zo doen oordeelen , hoedanig daer is d'interttie van
verre dat fy ook klaegden over deVrienden en Dienaers fijn Heyligheyd , en dat zo hy niet ingenomen of
van Monfieur deGuyfè,dewelke fich koel getoonthad- te rug gehouden ware van vreefe, hy fo lang niet
toeven foude , om fich te refolveren tot de heyl en
den,feyden fy>in 't poinct van fijn eereen de verheffin- welvaert
van defen Staet.
ge fijner fortuyne tot een fo groi e waerdigheydi ja hem
Nu fal ik Ü L. feggen , dat Monfieur de Guyfe
felfsookberifpren van kleynmoedigheyd:maer den tijd
feer
misnoegt, uyt Parijs geicheyden is , door dien
end'3ffairen,djefedertgepafTeert zijn, hebben genoeg
te kennen gegeven de waerheyd van die practijke,doör dat hy weten wilde uyt de Dienaers van Spanjen ,
dien dat'er ieder fesMaenden verlopen zijn,fonder dat eer hy vertrok , wat hy te hopen hadde van de voorftelde Catholijke Koning doorBrieven,Ambaffaden of eelingedie men gedaen hadde van d'Infante en van hem ,
nige andere bewijfingen eenigteken gegeven heeft,dat alfo federt al fes Maenden verlopen waren,'t welk tijds
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tenoeg was om d'intentie van haer Meefter verftaen te
ebben : Sy antwoorden hem , dat dat van het lange
dralen van. Monfieur de Mayne quam, dewelke den
Koningvan Spanjen ontboden had, dat hy hem bad
geen antwoord te geven op alle de faken van Vrankrrjk, voor dat hy een Ambafïade aen fijn Majefteyt
gefonden hadde , om hem heel particiilierlijktedoen
onderrichten, en informeren van de faken van herWaerts. Dit, 't zy dat het waer of leugen is (neemt
het fo 't U L, goet dunkt} en moet Monteur de Guyfe
geen groot contentement gegeven hebben , noch van
hunlieden, noch van mijn Heere fijn Oom. Gy-lie7
den fiet wel hoe defen Staet aen alle kanten verdeelt is.,
foindeperfonen van de Princen en Hoofden, alsin
de Gemeente der Pro vintien en .Steden, p'eenebegeeren den Pays , d'andere Beftant, de derde eene
Neutraliteyt. Mijn Heeien van Mayne en Guyfe
zijnder fo aen , als ik. gefegt hebbe : Monfier de Mercure doet fijne faken apart en byfonder. Monfieur de
Nemours en fijn Broeder foeken niet dan de middel
om lichte wreken,en achten hun onverfoenlijk : Mon?fieurdeLorraine, 't Hooft van het Hu ys, heeft Trevesgemaek: , eri cafTeert en dankt af alle of bykans alle
fijne forcen , op hope van den Pays die hy maekt , indien fyalrede niet gemaektis, fo met den Koning als
met fijne Naburen die van Straetsburg ; en maekt
doordien middel fijnen Staet neutrael, gelijk defelve
Voor dele Oorlogen was , fich t*eenemael van de Ligue
affonderendé. Wy weten voorfeker , dat de Steden
vanRoüaen, Ponthoyfe, Peronne, Montdidiereri
Roye van haer accoort handelen , fo fy 't niet alrede
gemaekt hebben j en men heeft my verfekert , dat
Abbeville en Amiens Gedeputeerden ten Hove gefonden hebben. Provenceen Monfieur de Ca rcej Schoon»
Syon van Monfieur de Mayne , hebben den Koning
erkent, alsook het Hof van 't Parlement, 't welke te
Aixis; gelijk van de fel ven nu onlangs ook Lyongedaen heeft, die grote Stad, eene van de fleu telen om
in Ikfal
Vrankrijk
komen.
,v '
UL. tenoch
vertonen dathetfwackefecours,
't welke de Spanjaerts ons gegeven hebben , en de
lankfaemheden die fy daer in gepleegt hebben en alle
dagen plegen , ons genoeg doen blij ken dat haer voornemen niet is onste verloffen uytdemiferiendaer wy
in Zijn , maer eer ons noch dieper daer in te floten ,
door de oneenigheden die zy tuflehen ohfe Princen
veroorfaken , en de praótijken die fy in de Steden drijven ,brengende d'Inwooriders van dien in onderling wantrouwen, achtende genadelijk dat derüine
der Franfen de grandeur of grootheyd der Spanjaerts
is. Sö vele exempelen en getuygeniffenalsikU L.
hier by gebracht hebbé , doen my vertrouwen,
dat'er niemand van U L. is, die niet oordeele dat
men nootfakelijk , of onder defe heerfchappye der
iSpanjaerden moet vallen, of den Koning erkennen.
Want langer fonder Koning te blijven, dat kan niet
beftaen fonder ruïne van den Staet : te denken om
U L. Neutrael te houden , dat foude eenen periculeufen raed zijn, en dewelke UL. inogenlchijnlijk
verderf te brengen , om d'eene of d'andere partye ten
prove te dienen.
Yemant fal. mogen voorwerpen en vragen , maer
hoe fal men 't met de Religie maken , en met den
Eed die wy gedaen hebben ? Aengaende het eerfte
poincT: , antwoord ik , dat my God een Catholijk
heeft laten geboren worden , dat ik het Heylige Sacrament des Doops in de Catholijke Ap.oftolijké Roorhfe
Kerke ontfangen hebbe, en in defelve opgebrocht beri,
en zedert het begin van defe Burgerlijke Oorlogen,
heb ik altijd de Krijg tegens de Ketters gevoert; eri
fo de Koning gebleven waer in de opinie van de gepretendeerde Religie, ik foude noyt eenige verfoeninge met hem verfocht , of begeert hebben. En
zedert dat ik hem Catholijk gefien heb, heb ikmy
neerftelijk willen informeren en onderfoeken of ik billiglijk met hem verdragen mocht, enhebbevonden
door den raed van feer geleerde en fuffifante Perfonagien, vol van Godfaligheyd en Rel igie , dat ik dat doen

mocht ionder eenige fwaïigheyd of quetfinge van con«
1 fcientie. Aengaende 't poinct vanden Eed , dat die
fcrupul weg genomen moeftzijn, alfo die niet tegens
den Koning gedaen ïs , dan doen hy van ons verfcheyden was van Religie* en. dat wy daer vanontflagen
moeten zijn door fijne bekeeringe. Den tweeden Eed ,
dien wy in defe Stad gedaen hebben, is defe propofitie,
die ik U L. döe \, meer mede al6 tegen, alfo daer in ge,feyt is, dat wy met den vreemdeling niet handelen
fuljen ,. binnen noch buyten het KoninkrijkLaetons nu dan overleggen watprofijt en voordeel
wy te verwachten hebben van de continuatie van de
P.orlog , hebbende niet meer het fubjeór. van de Religie, 'twelkefchijnt opgehouden
hebben zeden: heg
catholijk werden van den Koning.te Qnder
wat pretext
zult gy-luyden dan nu den Oorlog. yoeffen ? Indien
MonfieurdeGuyzed'Infantegetrout hadde, gelijk de
Spangiaertsvoor-geitelt hadden, en dat hetKoninkfchap van hém geaccepteert en van de Staten aengenomen en geapprobeert ware geweeft , dat had de
zommigen noch voor een dekmantel konnen dienen
om te volherden. Maer God die vqorfichtiger is dan CM'tij
wy , heeft zorge gedragen voor defen Staet , en heeft
dien niet willen ruyneren , doerideons blijken , dat het
oogmerk der^pangiaertsis, deze Krone te doen vallen op het Huysvan Ooftenrijk , ofdie te verftroyen ,
ruyneren , en verfcheuren. Sommige feggen en beelden fich in, dat zy ons grof e*fecourfen zullen brengen ,en wonderlijke exploiden doen, waer pp zy bouwen de hope van des Konings ruyne te iien. Men
moet weten wat dit voor forcen zijn die Zy beioven j
gy zult bevinden dat het alleenlijk zat zijn van d.2,000
Mannen te voet en 3000 Paerden , alle vreemdelingen %
pn dat zy^ behalyen dat Monfieur de Mayne hondert
duyzent Kronen ter maend geven , tot onderhoud
fov.at\hem-enfijnHuysgefin, als van andere Pr incert
enllecren die in 't verdrag begrepen zullen zijn, en
tot becalinge van zo vele Krijgsvolk , als hy in hec
Leger-zal o'oen komen. En noteert dat zy dat fecours
niet prefenteren dan alleenlijk voor dit jaer, en voor;
het volgende verftaen zy niet meer op te brengen
dan de helft $ achtende gelijk zy feggen, dat zy mee
die kranke en zwacke forcen binnen twee jaren het geheele Koningrijk onder haer gebied gebracht zullen
hebben. Ik zweere en proteftere u-luyden , dat zy
daer-en-tuflen niet zouden weten in te nemen alleenlijk de minfteStad van de gene die de Koningh op de
Seine heeft.
Genomen dat deze Luyden volkomentlijk haex
belofte houden (hoe wel men daer aen twijffelen mach>
door dien zy geene van alle de voorgaende gehouden
hebben) waer na hebben wy te wenfehen , als ons Le->
ger en dat van den Koning roalkanderen aen boort zullen komen om Slag te leveren ? te weten ,. de Victoria
te behouden, en door dien middel den Koning van.
kant te helpen mét alle den Adel die hem gefelfchap
houd, 't welk nietzijn zal, gelijk gyluyden wel denken
kont , zonder dat het eene zeer bloedige Victorie zy >
en miffchien met het verlies van alle de Princen van
deze zijde, envandieweynig Edelen die by hun zijn.
Wie zal dan de vrucht rapen van deze Victorie ? het
zullen zonder twijfFeldeSpangiaertszijn.die u-luyden
dan niet meer houden zullen als Vrienden eri Mede-ge-»
noten in de Wapenen , maer als haer Onderdanen en
Slaven , en zullen u-luyden het jok der dienftbaerheyd
willen opleggen, breydelende uwe Steden met zeer
fterkeen machtige Kafteelen , gelijk zy gedaen hebben
in alle de Koningrijken en Provintien dïe zy verovert hebben. En zo der par avonture noch eenig
zaed overig was van de Princen en den Adel , dien zy
zo zeer gevreeft en ontfien hebben , zy zouden ficb die
quijt maken door alle ordinaire en extraordinaire wegen die zy zullen konnen bedenken , gelijk zy wel hebben weten te doen met die van het Koningrijk van
Napels , waer van wy de zommige Bedelaers en ellendig gefien hebben voor onze Poorten , als die van
*t Huys van Melfe,Dafterye, Befeignak, San& Severify
den Prince van Salerne , Branace en andere, Siet daer
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(onder twijffel, mijn Heere, 'c gene wy te verdachten
en te verhopen hebben van de Spaenfe heerfchappye ,
indien wy fo fot en onbedacht zijn van ons daer onder
te begeven.
Ik heb hier te voren vertoont , om degene te voldoen die daer ieggen dat men verwachten moet wat
fijn Heyligheyd daer van oordeelen fal , hoe zeer fijnen
wille verhindert en fijn oordeel belet werd My gedenkt
noch dat ik te Parijs zijnde* doe de Koning fijne bekeeringe te St. Denijs publijkelijkdede, hymet fijne
Brieven liet ontbieden en nodigen vele Dodtoors van
deSorbonne, om fich daer by te willen vinden: dewelke fes of zeven in getale Monfieur de Mayne om
verlof vraegden , latende hem fien de Brieven die zy
Ontfangen hadden, dewelke hy zond aen mijn Heer
de Legaet , dewelke hun eerft met woorden en remonftranuen beletten wilde daer te gaen, doende daer verbod by,ja hun ook dreygeride met denK erkelijken Ban .
Waer op Monfieur Benedictus , Prochiaen van St.Euftathius , zo voor fich als voor fijne mede-gefellen , het
woord voerende, den Heere Legaet zeer wel repliceerde dat
; hy hem dat niet verbieden konde, en noch veel
minder excommuniceren , omdat hy fich ging vinden
by eene ceremonie zo zeer van alle vrome luyden gewenfcht ,ja door de Decreten en H. Canons den genen
van fijne profeffie bevolen en geordonnèert indiergelijke ge vallen, om door reekenen , bew y fingen en andere diergel ijke aenmerkingen te konnen onderfcheyden , of de bekeeringe geveynft en gefimuleert ware,
of waerdiggeapprobeert te werden: enzeyde wyders
tegen mijn Heere den Legaet , dat fijnen Staet en Officie hem zelve verbonddaer by te moeten zijn En niet
tegenftaendealledezeh twift, en liet de voorfz. Heere Benedidtus en fijne Medegezellen niet heen te gaen
over volle itrate, en voor het volk van Parijs, niet
verbergende de plaetze daerzy heen Wilden. Én na
dat de bekeeringe gedaen was , prezenteerden zy en
ontboden aen mijn Heere den Legaet, datzy veerdig waren weder binnen Parijs te komen, om verhael te doen van 't gene zy aen den Koning inde bekeeringe géfien ert bemerkt hadden , biedende wijders aen fich de Heylige Decreten en Canons te (ubmitteren , om tegens haer Metgeiellen van dë zelve
Faculteyt te difputeren , dat Zy fich in haer devoir
geqüeeten hadden, fonderdat men hun blameren of
tafteren konde, waer toe men hun niet heeft willen
toelaten, 't Welk my doet geloven, wat my belangt ,
dat het mofte wezen by gebreke van goede middelen,
om hun te overtuygen, want indien men dat hadde
konnen doen , ik achte niet dat men die occafie zoude
hebben laten voorby gaen , na dien men fo vele andere kleyne fubjecten en middelen foekt.
Ik zal dan met deze maxime befluytenj dat men
noodfakelijk of onder de heerfchappye der Span^iaerts
moet vallen , of onder de wettelijke heerfchappye
van den Koning $ in de eerfte kan ik anders geen goed
bemerken, dan ik U luyden vertoont hebbe, in de
wettelijke zullen wy ontfangen worden als Kinderen
van 't Huys , en met geen minder vrolikheyd , dan den
verloren Sone van fijnen Vader ; wy Zullen de Religie
verzekeren en behouden , en zullen ons quijten in ons
devoir ; wy zullen beletten d'onvermijdelijke ruine;
wy zu'len ons leven, onzegoederen, on7e Vrouwen
en Kinderen verfekeren ; een yeder zal weder komen
in fijne Goederen, Beneficien, Officien en Weerdigheden ; de Koopman zal in aller vryigheyd zijnen handel
drijven , het Volk zal gefoulageert worden , het platte
Land ontlaft^de Schipper zal vry wefen om zonder geyaer op de Reviere de Loyre te varen van Roüan af tot
in de Zee toe,vry van alleTollen en Impoften ;de Voerman te Lande zal geheel BeaufTe vry hebben, en tot Limoges en Lyon toe mogen varen , en ik gelove dat gyluyden met u Exempel eene generale Peys in dit
Koningrijk veroorzaken zult; want zohaeft als men
u luyderverklaringe zal fien, gelooft vry dat die van
vele andere gevolgt zal werden. Maerik vrefe, zogyluyden noch het alderminfte vertoeft, dat eenige andere Heden die van haer verdrag handelen,u luyden voor-

komen zullen, en deZeKroone van 't Hooft nemen.
Iktwijfelenuhietmeer, of onzen H. Vader , gewaer
werdende hoezeer hy bedrogen is geweeft , met de advyzen die men hem van herwaerts gegeven heefr , dat
het Volk den Peys niet begeerde , zal eerftdaegs doen
blijken , dat hy die wil omhelfen , en daer toe aenwenden de nodige remedien. <
Siet daer , mijn Heeren , het advijs 't welk ik u luyden geve , waer op u 1. bidde eene refolutie te nemen.
Alle de Steden van Berry , en 't Land zelve , '* welk u
luyden nut en nodig is, zal fich met u luyden voegen ,
om in 't zelve te verwilligeh. Ik wil u 1. zeggen , door
dat ik na'het maken
zijnhet, Gouvernemen
in twijfel
dien
van 'tzommige
accoörd deze
Stad en
t zoude willen verlaten , dat ik u 1. verzekere van neen , en
dat ikul.geduriglijk wil by blijven als een van uwe
Borgers, doch zo gy lieden mijnen raed weet aen te
nemen en wel te gebruyken ; maer zo gylieden ter
contrarie dien verwerpt , het zoude my langer niet
verfekert noch eerlijk Zijn onder u luyden te blijven,
en woudeu luyden gebeden hebben my verlof té geven om te vertrecken.
■ -'■'> i
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©janfttpgefalft/
Mco\to$!&fyumi$mffcl3op
mm*
ban €ïjactte^ / met be i^epïïge v^ïpe gefjaelt upt be tom m
Ubbpe ban JiBanmontier bupten €ont^ ; tnant5&
fóepmg baec be ^albmge placö te gefefyeben/toag nor^ SSuS.
onbec be Eigent^ / en bit ban be ïigne «eten ïupöen /
bat be Hroninge necgen^ anbet£ befjoo^be te gefcöieben
ban binnen 0epm£/ en bat bit met be^ïpeban^t.
ilemïgm^ mofïe gefebieben/ fouöe bietoetteïijftsijn;
baet tegen toecbe betoefen/ bat be Hconïngenocöaen
be pïaet£ nocf) aen be «©ïpe toa£ gebonben / en bat be
Hconingen ban Hepfet^ en Honingen aïtijb na gele?
gentljepb bet ttjben beranbectbjajSi toantbe Honing
^tpinu^ toa? eecfieïijft ban ben €tty<25iflcbov ban
4Bentj/en baec na ban ben $au£ ^tepöano be €toee?
be/ bit boe in ©janhcija genomen toag/ met fijn
epgenen <©Ipe op fïjn fcan^f ofCacifiacogefaïbet;
Honing Hatotojj |©agnn^/ en fijn ^>oon atobobi*
m$/ met ben toename $iu$/ toacentotöomenge?
hcoont / Honing Eobetop / en Hörting Hareï be
©ecbe / atobobici ^p ^oon tot Mtnti I Honing
Hobetop be ©iecbe te f ojtjepm / Honing f encicu^ 511
tfritfïac; Hepfec^tto be €erfïetot2flKen/ «artobe
Ctoeebe tot i©ojm£ <$tto be ©ecbe toebec tot Wun /
Hepfec ^encicu^ be I. tot IBentV Hepfec Conrabu^ be
II. tot Cobïent^/ Hepfec fcebecicu^ 25aibacoffa tot
f canfefojt/en anbece elbec^/na be gelegeut öepb; be ha
ning*
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nm^obóbfotfC^^
Den acnhomcnben motgenfïonb foubert ■&>
koning Epbemtstoaf tot^ïcan^geuroont/ $gp | pent toerben / om baer te mogen intrec&en
/ ,en bat
be potige öabbe tot Compagnie aengenomen öet ku ÖP ftoopre bat baer na fouöe bolgen öc rufïe
in fijn
niuhujke Cieraeb* uut bcfè en mecraubereaBrempe; ©git : mi tcilrerbe baer anber£ niet om bit tod uut
ïen bleek MaecïijH / Dat be kroningc niet aen De pïaetfe te reenten / ban batfe öem aï t'famen fouben
bdoben
nocö kerïte ban <$epm$ toatc gebonden: nabiennu ruemanben arn ï?abe nocö goeberen te ïticnlicn of/
uetoefen toa£ / Dat be füróuinge niet aen De pïaetfe Dcroueu ; toant anbcr£ boenbe fouöe Kcgjttttjn in fo
ban $epm£ gebonbat toa£/ fo toag ooft niet noot* een &tab bol ©olftg / fobanigen bifojb:e ïtounen Ito?
tocnblg De Olpe ban M. föcmigiué baer toe te ge; men / btt't gene ÖP foube tneeueit gèuionncn tetjeb^
IwuuUen ; toant baer toa£ meer reben om ban De urn / foube berïore
n toefen / en fn alle- geralien m fuift
Óïnc te fCourgteöoubett/ aï£ ban üemigii Olpe/ pctijfteï / öacr upt niet foube t'ontïi
onten tatfen.
betoijïe &t fiemigiujS infïjn,€efhimcntbaergantfclj <*£aerom bcgcerDe öp €eb ban öenïupben / bat
nie?
geen mentie af maeftte / en bat <02egortu£ 23iffcöop manb eenige bifojbje foube plegen ƒ maer önt Dia*
ban €our£ / nocö geen anbec oüb geloof toaerbig gen aï£ eeelpe en b?orne kommanbeurg / Coïonel*
Scribent baer bangebacöten/ entoaccbccCrpfam/ ïen / Capieepnen / Officier^ en krngslupbcn / ban
Die ban be 25iffcöoppcn gemaeut toerbe / baer toe Den öoogfïen tot Den ïaegfïcn toe / toant h befe falte
genoegfaem : maer aï£ men be ^aïbinge om be£ te troutoigtjepb en geïjoo2jaemöepb te betonen / fïont
groter eeren ban öie feepïige Oïpe gcbjuplten tofl/ nu alle öet geïuli/ boojjpocben toeïbaeb ban ©wuft*
fo l)ab men beeï getoifïcc getupgeriiffe bah be^emdfe rijft en ban ïjem feïben ; fn toaren aïïe toiïlig en be;
OIpcDiebupteu (€our£ iii beboo^.ICbDpeaenbacè* rept / en beben öen koning ben €eb en belofte.
teuju betoaert toerbe ; mant &u!pitiu£ &ebett$ <02abe ban 232ifaft berfameïbe ontrent ben abonb in fcpban
fcöjnft/
Öemigtu?
nz gjaec
booj koning
Cfo* j|-be
Sup'finge ban
ban beben^ooftm
an ban
B*,faft
bobeo be afé
^epïigen
^oopïjab
ontfangen/
en &inte
ö Obcrfïe
koopïupDcn
/ en benakoopïunöen
bat np beïe, $S£m,
mmen 23ifTcÖop ban €our^banbe€rappenafge^ ban be aïgemcpne eiïenbe beröaelt ïjabbe / foteubc Sm
baïïen en in fljnber Ceïle ïjaïf booD ïag / fo toa^ïjem \ |>u/ bat nu ben bag toa^ geftomen / bat beur De op* 9anöcï
een €ngeï m bet nacljt berfeïjenen/ en ïjaböe ömi ! gebinge ban öc 4>tab aen beu honing / De eUenbe tl^li
met befer <©ïpe fijne J^onben getoatfeïjen / en fijn i tot ecu epuöe foube gcraïicn : JiBcntoa^ met benfeo. 5 Jee»
geuneufï EicïjaemeiKBebeentegefireften/ baermebe|ning geaecojbeert / bat De öeïigie berfeftert to^9/ttour«
De pijne toa^ bergaen / en toa£ ^t. Smarten Deg !en aïïe Den boojgaenDen ïjauDeï toa^ bergeiken en ber*
anDeren Daeg^ tueDerom geöeeïgefonbgetocefï: 3Ê>it geten / baer toa£ niet anbei^ upt te mijten I ban
fcoerbe ooït ban©enantiu^ ^oitunatu^BifTeöop ban bat be fa$e met be minfie oproer en fonber pïonbe^
Poictier^ /• en ^ontiu^ @aufiniu$ / 23iffcJop ban rïnge ban De^tab/ foube berridjt toojbtn/ 't toeïu
4^oïa/ geïeert/ en ban honing tooïilBagniEeer- be^ fóoning^ begeeren toag / fo be 25mger^ in bet
Meefkt/ ?Cï£»noofli(cuino/ baer ï)P ban ^..IBar- &tab ï)«i nu aifo boegen / bat be ftomng ni Die
ten£ toonber-toeruen en miraïtuïen fcïj?ijft / bebefligt i met &em quanten/ niet ban noben öabben bel©ape*
öeröaïben accojbeerben be 23iffcöoppen en ©jeïaten nen te gebntpïten / of bè ^toaerben te rrecïien / fo
baer in / bat men be $. «Sïpe ban €our£ bjengen foniiet alïe^toeï3ijn. j&aDicn fp nu De fafteritoel obec
fouDe/ en na Dien be bebote |©onnicï«n tn be^tab | ïepb DaDöen/ fo toerben alle be gene bie ban be faïten
en opbentoeg^ocefficn aettgefleït öabben / toert be toifien en uenniffe öabben / beïaft öaer alïc ben nacöt in
<®Ipe op eenliagen geboert/ en toojbe beïepb boo? be Jfóapenen te Douben / en ö« btflupt bp öunlupben
oen ïfeere €gibiu.é ^outeru^ / ^tab-ïjouber ober gemaeïtt/ aen be getroutoe officieren en ilitmeefle*'
bie^obmtie/ bte ben honing aïtijb getrou toa^ ge* ren gefonben/ ert gebobcn öun Rapenen te nemen/
ïiïeben / en etteïtjfte <6ebcputecrben upt ben fiaeD / om aïïe berömberingen en tnconbenientien / bie baer
fouben mogen ontfïaen/ teboo?homen: <®e$ mo2/ ^cK^
tn'e
be
falbinge
en
ïirouinge
bp
bïeben
:
baer
toa*
ren beïe 23tffcï)oppen en be ^aire^ ban ©janftrtjfc / gen^ b2.oeg qttam be ^abe ban ^ifafo met Den ^op^ m na
en bele hertogen en <©?aben tegentooo?big ; be fak man ban bekoopïupben aett be nieutoe ^oo?,te/ en ^n
binge en ïironinge gebaen toefehbe / fong men Te bebaïb'aerbe/ baer befeïbefoo^e mebe gebult toa^ / f$
Deum Laudamus , en toierbe gelD onDer fyet ©olït toecöteboetien be$oojte te openen i na bat bepoo? öomtfn
getoo^pen / en geroepen / Vive ie Roy Henry , te geopent toa^ / berfupntbe be^ koning^ ©oilt een #««)£.
Rex Gallis & Navanas , en na be geDane Cere- totjle ttjb^/ betoijïe öet aïïe ben nacöt geregent ïjab*
monie /toerDe een beerïtjue en hofïdtjfte .ïÉaeïtrjb be en bonket toad / fo bat beu Ofoabe ban 2$2ifaft
in be^ 25tffeöop^ fêof ge^ouben / hk bp be groot- b,2ee^be/ bat 'er eenige beröinberingë modjt tufftijen
fle en boojnaemfle peeren / untg?nomen bie ^ai* gehomen toefen/ en toerb ban 't fïaen ber Moeite te
te£ / gebient toerbe : be fóotting jceft ooït ban ben meer beb^eefi/ tot batbeïfeere bau^anïuït (aiebe$
25ifleljop ban Cïtartre^ boojnoemt / be ^b?e ban be OT^aben ^u/ïec IjatHtz) aen-quam ontrent bier uuren
tötbberfcöap be^ ^. <£5eefïe^ / bte bp be£ «oning^ '£ moL2gen^/ üie be^2abe ban SSjifafe met een bjan?
©oojbaberen ingefleïttoa^/ ontfangen/ enben€eb benbe ipacïteï tegenging/ en quant na gcöouont t'fa»
menfp^aeït toeberom in be ^)tab ; be i^eer ban ièanj
Ut
jjentgebaem
^éia'ppu^ ^utalDu£? Cantfelier boojgeïcfen lult beóaï fijn©olii/ batöct ö?«n öaefrett foube/ Die
ïjeeft/
<©e 45?abe ban ^^ifaft Caroïu^ Coffe / bie in eer fi met fijne üopen in De Mai> quant / en Dacr too2*
lm pïaetfe ban ben <02abe ban Söeïin <!£betfie ban ^artj^ De 100 uptgelefett ^olbaten op bepDe jijben iieben
*
ö«Jdar gemaeht toa^ / ïianDciüc b 002 eenige bertroube fécrete >■ De $oc£te gelaten / ooit toetDen een Deel &cf)utten bolira Ipi met ben ïioning / om Ïjem. bz ^ooftfïaD De«^ ïio^ beït op De #oo,2te geïeuD ; ban gcltjuen toerbe ê>.
J^/ ningrp^/ naincnöijh De ^taD uan$aiu3obecteïc; ©entj^ / en Dacr na ooit be Pookte ib: ^anore ge^
beren; ju accojDeerDe met Den koning/ DatïipDieuan opent/ en alle 't ©olït be^Honing? binnen gelaten/
a»
Partje foube patbonneeren en bergeben/ aïle^bat fp be Straten en pïaetfen jullie befet / bat De ^taö
tot Dier ttjb/ uptbaetbanöem/ en tot fijn beïepDin- boo^ ben koning bCL-feliect toa^ / fonber bat baer
ge geDaen ïjaDDen / Dat bjp en b?anh fouDe mogen upt- beel bloeö£ geflopt toerDe / ban eenige ©uptfen en
treeften / Den Carbiuaeï / ben ^au?S Hegaet / ban iDaïett / bic ban De falie niet toifien / toepgerben
geïijften ben hertog ban jperia / en alle be£ koning? öi$ iïonuigs uaein te noemen / en toiiïeuDe eenige
ban ^pangteh^ officieren en dienaren / met alle refifientieDoen toeröcn DooDgefïagen / tot omtrent 30
^et krtjg^boïït met öaer Ifêapenen en 23agagie / en in getale / ett Daer bïeben ttoce of Duc batt De koning*
bat geen pïonberingc in ber |>tab ban be^ koning^ fe. iftct katöoïijïie aSacnifocn toaren aï in DeHDape*
nirtflT
knjg^bolft foube gefeïjieben.
nen in 't3£ogn? ban ben hertog ban ^peria / berftaen*
eu
toa^/
inbe^taD
bictocieu^
al^
koning
De
bat
be
fcfto. *^fU m($t boo? Den ^^ iBaert / t^ Den koning met
n« fijn knjg^-macïjt / nabp De ^>tab ban $arög geïto= öatöet©ollt getteraltjlt Den koning üturtlt booj ko*
tnu ban ©janUrijlt uptciepeu / 5trlöcn öaer ffuic/
j"a men/ enljeeftDefïjne een grote en foïemneïe berma^
ninge gebaen / en becïiïaert / Dat tjent De $oou2ten ban nertoacötenbe öo^ Ü^c bergaen foube , bocö be kte
iPP 3
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^e &tebe ban ^bbebiïle / HBonflcuel / €?op/
ning fjoïpfe ïjacfï tipt bc stoacigfjepb / ïatenbe gun acnfeggen / batfe mochten in alle feuecïjepb bectcecften f jobing/ mecgne/ ^Ingoïefme/ ©iïïeneuf/ JÖac* £f
©<n na j&ebecïanb / pjêfenteecbe ïjen Commiffacifen en manbe en meec an bece btelen ben Honing toe.
aaei
fSettog
ban
$afpoo?ten : ben ï£ectoge ban tfecia ïjeeft ben Uo
©en jongen Carbinaeï be houtbon ineen fiefttc ^eWl
ning feec boen bebanften ban fijne beïceftïjepb en gcoofc becbaïlen
3Fecfa
5tjnbe/ fjeeft §cm in een 0o^baer ban<6nï- ,jja
met &et moebigïjepb / aïleenïijft ben Stegaet be£ $au£ ïjeeft non / feirinen #arij£ boen brengen / en toogij boo? umu
SS?i €mi$c öaaen uP^eI begeert / otn fïcïj na Ütaïien te eerfl in een tóïoofter / tot bat fijne ïwpftnge ban aï^ b,c £
vjnm begebcn / betoeïefte ïj«n becgunt 5tjn ; ïjet bertceeft
(e£ foube boojffen en gefloffeert bjefen / en boe toog {J°J;
bectceht gcfcötót sijnbe / $ bien feïben abonb gefeïjieb / fp t)p
baec in / en fiecf aïbaec ben x8 3Iuïp / oub toe? toojöi
Satiu $n ln 3°Eöe °*ö?e uptS^togen met uptgebane Hon tniben^2)'aec/ tjp toa^een bjunriijft b?oujn entoeï toeoci
w ■*" ten en toegeboutoen ©acnbeïg / be ïi'ectóg ban ffe* fjebbee
betpjaeht
bcminbec
ftonfien
Hief; ™en Jj
bec l^eecc/
«iBcfeecbeeenEupbcn
/ maecbet een
öeftigïjen©oanb
^
rïa toogb in 't acïjtecfïe / ue^ijben ïjem 3'gnigo be
ctca
jiKenDoffa aen b'eene / en «©iego b'3jbacra / «©bec^ ban be hugenoten.
fïe
boojfeïjjeben
Htijgjboïcft
jijnu bp ben Honing boetteïijft inge fuil^)eten parlement
be /banen ïjet
ontrent
acjfjt ïjonbect
fo ban acnb'anbere
ïjaec gcboïg atö
fïeït
bebeiligïjt 5ijnbe / toeberriep bemacljt ban m
<®ienaei# / fp ïjebben ïjaec bien nacïjt geïegert / on
£>tebeïjoubec bec Hcone / bit be l^ectog ban J5apï "c"
trent bagen
ttoee mrjïen
&tab / ;en be3nnIfettog
boojts"banin ue geb?i;plite: bebeïenbe'ïjem btn ïloning te geijoo^ $,£
feben
gekomenbaninbeSfirtïjopg
famen/ of teberbaflen in be poene ban er i men ixfae baiici
jperiaté tot 3la ^ere gebïeben / niet toilïeube getjeeï Majeftaris, bereecipte be gebatljteniffe ban bentto* fcn
upt ©janeftrijft bectcecften/ fanbec ïafï ban ben Ho
ning ^cnri» ben herben / met ïafl om onbecfoeh te f0°tti
ningban ;f>pangien / ^sn 3£iego b'3bacca ging na boen op be |Boo*b ban ftem gebaen : en fïrïbc tot een 1
25y.rfTel.- bie ban Snuffel / aï£ ooft ben <£rt5#ertoge eentoige memorie / ban ïjet obecgaen bec ^>tab aen ben %onï
«Öaieftug tuaren feec berflagenin befefafte/ ïjoetoeïfp ïtoning / eenen Biecbagh in ben 11 i©aect.
cacir
fuïftg niet beben bïijften.
^en Honing bebt ook open 3$?icben ban becMa- JaïI
Ma bat ben hertog ban #ecia en 't ©oïftboojfc&e* cinge becuonbigen / om fïfne cebeUe <0nbecfaten en Jf"„,
ben bretogentoag uptjfctcij^/ ïjeeftmenmet i€tom* $>teben tnebec tot fijne geyoojfaemïjepb te boen ho boa
mrten / Ccompetten en geranten aen aïïcn (Bobben men / enbetfengt ben tijb nocö een fDaenb / binnen fcorat
bec Jbtab uptgecoepen / bat be Honing albaec uxrê / bjclftentijbhomenbe/ becMr^ect/ bataHebe^imcen/ Jjjjj
enaïïeboo&aenbe m$i[janöeïinge toilbe bergeben / en gelaten/ l^cecen enanöec fijne <^nbeifaten/ foban ^t
bp öc SUpofleïïjcfte CatïjoJncftc öeligic leben en flcc- be <6eefieïijftïjept / %be\ / aï^ ben beröen &taet / be m
§teben i lïletken en gemeenten / en genecanjft alïe fcfiep
ben
op mrt een
bL?oUjcftec
fïemme
bp 't gemeene
©oïfti /baec
ben Honing
lang ïeben
toegetoenfeïje
tnecb / onfc <@nbecfaten / ban b3at qualitept en conDitie bie Jen «
(rol. 24) coepenbe: Vivele Roy : baec na $ be Honing na be ooft 5ijn / bie biunen be fl&aenb na be publicatie ban ^üi
$acocï)ie Hecfte gegaen om 43ob te ïoben en te ban* bien / gebaen in br^teben ban fijne gej}ooujfacmï)epb tan 1
hen / en quam ïjem ije: Capitteï met een fttup£ tegen / naïjetcefojtbaec fpöan-ijnfuüen/ 5nt fchepbenban feom
enbe ontfingen öcm met fjoogflee eecbiebing; entec* be pactpc bie fp tegen ïjem geïjouben fjebben / en af ^ag
toijïen be JBufïftanten fongen ben ïoffanft Te Deum gaen aïfe3liguen m affcciatienof becbonöen/ fobhi' menr
Laudamus, fo fcré be honing onbec eenen gemaeft- nen aï^ bupten bit Honingcijft / ojn ficïj te begeben ©Pk
ten $emd / en üeti&oojbe be Jitëiffe met bebotie/ en tot fijnen bienfi / en onbec fïjne getjoo^faemiiepb 2B?f3
met fbbanige fyazftiqe becanbecing/ toa^rjet tecjlont biefp ïjcm fcöuïbig jijn 7 baec in ontfangcu fuHen J,ant
aïïe£ gefïiït/ enalïeltëincfteïen en#upfen toecbenges
en bjebecom
gefieït en geceftent
onbec tge^
opent 1 en alle Hoopmanfcljap te boojfenijn gebpdjt / tooien/
tal ban fijne
goebe <@nbecfaten
/ met abolitie
ban 5S"1
mnm
fo bat ïjet fcljecn offer geen becoecte in be £>tab ge= alle bingen / gebaen gebucenbe en tec oo^fafte ban be 0I" j
toeefi toare.
tegcnlooojbige tcoubeïen be!)aïüen en uptgenomen SJJ
üefïeeröe aïïeen bat ben Honing br 2?af!iïïie foube ban ïjer attentaet en boogïjepb / begaen aen ben faren
jfca{^;öobcc-geïebecttoccben/ baec in eenen 2Faurgug in 05ac^= i pecfoón ban toijïen ben Honing ï^encift ben ^ec- ^'eö
tcn nifoenlagt)/ ban toegen ben hertog ban ;IÉapne/ befe ben / fïfnen feec ge-eecben en ïieben 25joebec / en {J^Ja
Honing tonenöc fijnquaeb ïjecte/ feboot met gcof ^efcïnit in i net boomemen tegen fijn pecfonc ; en bat boenbe / hcecei
o0, ae- be Mab ban Kznbe a!Ic pjepacatie tot beïegecinge ge^ bat fp ban nu af toecben orceflitueect in ï)ace goebe^ tor ffi
gcjcu. ceeb maften/ en bar ïjet öefeïjut baec geplant toecbe / : een / eecen / fïaten / ^tTicien en SBemficien / «e. lfJ"°
Öeeft
ben
bagïj'*'^—
be plaetfe obecgegeben / en # te mïe opene
"paecbeben
" en bt|f
^©oïeft
23?ieben toacen gebateect ben 7 ^prtpï/
fjet
te
boet
afgetogen.
1 5 94- ^ Parrjé.
oinne
©e
Soannè^ êcgueciu^ getoefen^ctjout ban ^acij^/
25up^/ een feec geïeect Mml J0n
ecbaren faubjel^
in faften ban
toa^ metten Honing m be ^>tab genomen/ ÖP toa^ toeïffiaceflec
Staten / ïjebbenbeeccfleeni^ mü
ben
Snut bP°e oproerigc uptbec^>tabgcfet/ euljabbe baeren^ ge 3!aren getoecfl öaeb en f enfionacig bec Mtttfb m
ïepben / en baec na
getoo^ben 3ijn* fte;
Snuu tuffeïjen
/enfo boerb
tot jifêante
afê ben
^. <©
enij^ / in't fijn
feïbe ^mpt be 0aeb en Hlbbocaet mbanbenben9ace7*
bebient/
nu
beuc
Honing
Hanbe
ban ïfoïïanj / ^«u
bootige
ftcmt
ïjeeft
£>taet
gefïeït.
ben
feïben
fïaet
bebient tot ïjet epnbe ban ben Si
torfict*
om in
<0on toerben aïïe Hafïec-3$oecften / bie tegen ben Sace 1584. bot ïjpfijn affeïjept ban be Staten ban geafeï
Honing en oou tegen ben Honing 3f entift ben ^ecben } ^oïïanb becfoeïjt en becaceegïj : ^p i^ baec na in «aei>
fijn
knijpt. fijnen Boojfcet in b?uft uptgegebên / opgefoctjt / en
©e
Eegatie in <Öngeïanb getoeef! / ban toegen be f^o 28bti0'
ïaftec boo^t^ berboben fukïie of biecgeïijfte te maften of upt te \jintie ban ïïptrecïjt / neffen^ meec anbere <©ebcpiif "an t
teecben/ pjefentecenbe be §»onbecainitept befec 3lan= %au*
SXn 3cücn/ op becbeucte ban ïijf en goeb.
ben
aen be Homnginne / en bp Ijare Majefïept fuïftg S8"
en ge* 3£cfgeïn&0 biecb ben Cantfehec beïafï b*?JIcc(jiben
(cmthm be$ pacïement^ metbïijt tebeurfoeftcn/ aïïe^ bjatin af-gefïagen sijnbe / ïjeeft ïjet Uccoojt ban fecoui^ / JBJ
twen {>efen Heng baec in fouöe bebonben mogen b)02ben / te bat op bie tijb met ïjace J^ajeftept gemaeftt njetbej Den
!
iüonina ficeeften tot oneece be^ Honing^ ofte fijnen ©oojfaet/ ïjeïpen te toege brengen ' baec na i^tjp bp ben <&&m %m> te caffecen en te niet te boen ; ben f&cfibent ^icijiUe^ be ban atpeeflee geeommitteect tot Öaeb ban Staten
bec ©eceenigbe ^ebeeïanben / toat ïjem baec in ont*ff ^erleu^ / en be Öaebstyccen oe^ ^arïement^ / bit ïjet moet i£ l öoe 5p fonbec
fiinbament gebangen i^ ge*
©peben mct Den Honingb geïjouben / en Ijare ilcfibentie tot
biEcom iLouc^genomentjabDen/ toecöentoebccomontboben/ tooien entoebecom beeïoff / ïjebben top in 't ïange 111
beboo?gaenbe23oeften becjaeïti ïjpiébp ben Honing111
l?nh? S m Ö3C« Staten en ^jficien ijecflelt / #t ancifct$ ban ^enemaeften en eenige anbece potentaten
bec*
fijne «uptectje toogljtjentotaiangebi«ete^
en
mt uaecn^°^met
te gen / en geïepbefe
focDt om ïjenïupben tebienen/ ban ïjwftupt beBec*
tot
#acrj^
toe.
mi ben
Met ïange na befen guamen Cacoïu^ ban 25ouc^ eenigbe ^obintien ïjem ingeenen anbecen bienfïtoiï^
op
bec<
ttarte bon/ 4&abeban£>opfon/ met beeï©olft^ totten Ho- ïen becbinben ; tjp i^ getoeefl een IBanban een fece
Oau
ning/ enquamen ban aïïe oo^benua fo gcoten geluft uptnemcnbe memorie / ftïocft ban berfïaub en toeïf *pjc *
Int en tot ben Honing ten feobrftenbe i ïjp foeïjt eenige 2accn boo: fïjn booö fic|j feïücu
goeo.
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J-r^ÏÏ^i ^eb? L htbbenbe geftocfit een fcibbec*
Me^omeöe/m't^crncbceöan^tcecöt/ genaemt
ÖF^ifl^^
fïjn
:ïetoeng cpnbeor^crfeö
toe f oog-^eeen^/
mracb banblnbenbe
tëijnlautot
b/
en ïjeeft/ oub5nnbctufrcljen tfefïtg en tfebcntig*$a*
ren / be£ Weieltg moeptrn afgeïepb / en is in Den öeere geruft / oen 24 2Cp?iïi£ tn oefen 3}are 1 594..

Sr*

80

/genoegen öoen / inbien fn ter fmaefc nuamm / fó.
oien niet/ ïSöénTm&wWeSSL^
|Wcüe
èrabteftomen
/ m!SS
S|£
ntie bebe
ïjet «5efcïjut en alle
getee ap te
ilanbe boeren / en tot helpen tegen oberbfïïj
be ^ee^
CNW*/ toab fjetHegec bubbelt befcljanfï / fo te=
gen
hctJMfyut l aï^ tegen ïjet ontfet / 't toclft ban bup^
ten fonbe
mogen ftomen ; bie ban be £>tab toonben bat^
Jaer dicht op fijn tsffjtcrvcn.
e metjdoeber en (ecfcöut tori booten toaren / toant
fP fchoten feer getoeïbig met ïjaïbe Cartoutoen/
$aVVV
^icl
eL£
25VIJ<i
mgen/ Slangen en ©elb-flucften / foöatfembe
geVVefen f enflonartg Van
Lellöen /
eetfreacijt bagen/ ober be 4.000 fcljotcn gefcljoteu tjeb*
J&mVoCaet
Van
f
oLLanb
baecïjll
/
VVtfCïj
elIben:
^en 19 mv® troft <6?aef flMïem ban kaffan na (foLij)
ï©arr na V Veöec beo leut Meer anber ïjooge fïaten / pe&ctjanfe
ban ^ntoerbersijj / toefenbe een Weljan- J>.m
3f£jjII gefloten/ en ïjeeft bit LcVen VecLaten.
fe gelegen up ben £aS ban be ©jiefe èebcpen / bie S*"
upt^ie^ïanb met $>?obiant na 't Slcgtr baren fou* boSoe
t/fnder Jaertal-dkht.
uL oe Wawf^
toa^
fïerft / maer tcc?en ^cf'an*
öcteefciju
tnietljoub
aer/tameïiift
baer brnnenla
gfopimng
Meefïc. #aVVVeLg 25 V 110 geLeert SflbVoCaet 3©olpijert tenger / met omtrent boubert ttoinrirr SXi
J©an / (6?aef m&tm bebe be £>cïjanfc op-epfcïjenl
'£LanbgVan£oU.anb/
^Cïjellbe Van Ijler/ Latenbe flln 3leL In <0obe3 ^?cngcr geeft boo? anttooo?be/ bat tjetfjem niet eere
tjanb.
genoeg foube toefen / fobanigen pïaetfe ober te cje*
ben / fonbec <6efcïjut te fien / bat fep bc ^cïjanfc boeftt
Wü toilïrn nu toeberom ftceren tot be j&eberïanfc te bctoaren , alfo bebe <&zaef Willem het <&efcl}ut baer
fefaUen; be refoïutie genomen 3rjnbe/ om na boo? planten / 't toclft toaren acljt ijafbe Cartoutoen
/
teut doeningen te treeften / toerben aïïe preparatie / baer
als
bie
gefïelt
toaren
/
fo
ijeeft
<£>zacf
Willem
noch
ren
:«eö» toenobig30Mbc/ geceebgemaeftt/ ben^fibbocaetban
obccbloeö ben bertigffen IBap / aen ben boo?f3. W&
ap
ma
i^ollanb/ JBr.gohan ban <©Ibenbacnebelt toog ben gcr gefeïj^eben / Ijem aenbiebcnbe lu-ijg^-gc[i?u|ift /
1 7 Map nat ben ^age na ïjet Heger öp fijn »£rccïl. om met toaerfcljoutoinge / bat ïjp geen ontfet Ijabbe te
mtt
*jne oSreeïï. te communiceren ban becfetjepben fa* bcrbjacljten/ alfo be gene bie Ijem ontfetten fouben/
tec»
hm
i
sebert fijn ^rcell. bectceft boojgebaflen / en ook te felfê ui be noob toaren, ïjp gaf booj antojoo?be / ' Ijp
«•
beraebfïarren/ nopenbe ben toeïjt op doeningen/ bit bp toilbet toagen aï^ eenUSep^jen ban bijftïjieu ^aten.
©en Ief?en J©ap be£ mojgen^ b?oeg 1 en na bat befdbe
fbftw
Am "fat /ïicljt
toerbetoegen
boojgeflagen,
ban ttoee-en-ttoitKig macl g^ijft afijefcljoten toaren
Cammmga
öie ban
be Staten toant
ban ©itus
©^iegïanb
t
in oen Öaoe ban Staten toag / becfïaenbe bat bet <©e? fiaftcn bic ban bmnen ïjacr Ijoeben op / om te parlementfo
fcf-iit na Etool geboect toerbe/ om ober be Eupbec-Eee teren / ban be &oïbaten fieube een grote openmge / autfirri
en batten / bat fóepbtep op boo? doeningen te b?en* en feer ïjittig 3ijnbeom be boob ban ljace&pit?&joe bttqfó
gfït / poogbe fïjn €rceïï. bjoet te maften / bat ï)P fonbec berg/ bie'ë jaer^teboreninbefe^e
ijang oberballen/
ë$m'
«Öefctjut na doeningen treeften foube / feggenbe / ïjet en alle boobgefïagen toaren / te tojefcen/
liepen feer oLcbai*
toaren 3toare en r-obtïofe ftoften/ toant jjp toa£ toeï ber* onojbentelijft tot ben fïo?m ƒ fonbec ïaft of tepften ban i««n in#
feftert / bat fijn €rcelï. baer boo? ftomenbe / be Söucge- 03?aef JBiïlem te bectoacljten / en fonber bat bc &uo'
ten terffom munten lm geen tien bagen ongeaccojbeect ^tojm-b^ugge of ober be <0?acï)t gelepb toag / baec
obec feer bele gequetfl toerben : 31cnftec gieter
«rnnR#B
Wribcn
fbubemfïm
op bcc ©oe^/ ©ice-?Sbmiraeï toerb boo? fïjn been ban
öien gronb
nier bacïjt€rcH.anitooo?be
te boutocn / ïjp baer
öabbeopfbat'öp
fuïfte abbij*
B?*i?erec
fen meer geïjoojt maer bacïjt bie niet te boïgen/fïjn mee* feïjoten / een ^cifjeepg-Capitcpn met namen Eactja- ban t>n
ningc toag ntetboo? fuïftcn £>tab teftomen / ban met ria^ / bic met fïjn 23oet£bolft aen be S&uggearbcpbc / f °e*
tnibbeïen om befeïbc met getoclb te ftonnen bebtoingen/ bleef baer boob/ afê ooft <£bfatb ©omiia / &aen&&©
SJS
ïjptoift toeï bat be£>oïbatcncn23ucgcren niet laten fou- ban 45?aef J^illem^ <^berfïc ©aenbel bic^ niet tegeiv- fcüoien.
oen / gen beboir te boen en t)aet te tocecen / toant baer ffacnbe / toerbe be ^>cl)anfe oberballen en ingeno»
toaren acïjt ©aenbeïen burgeren in / Die meer afê tyie men / ben ï|opman I3?engtc met fïjn Huptcnant / m
be £>olbaten bleben baer boob / feben feïjoten baec
bupfent J&annen flecft toaren t bejja!ben bat 'er negen alle
ober
/ be toeïfte aïg ooft tjet aiicijaem ban p^enger
^onbect
^oïbaten
of
meer
in
be
öoojfraö
aen
't
^cljup^
tenbiep lagen/betoelfte/be£ noob 5tjnbe/boo? be^paenf^ fïjn aiuptenant / toecbemet een€commeï-fIagerbin*
geflnbe / knel in be &tab ftonben geljoipen tooien/ baer ncn <6?oeningen gefonben/ om ben fcl)|ift baer te geben.
3&en eerfïen ^junij regenbe ïjet feer / fo bat tjet Wttal
toe fo toaren fp toeï becfien ban Victualie/ ^Cmunitie en
fo rceffeïp <tèefrfjut/ meec aï^ eenige aen bcfe 3jjbe^ ot$ ©olft in be Hoopgcaben op be ©acljt 3tjnbc j geen JanWc
Kijns/ fuïfte sat fp fo obetbïoebigc mibbelcn tjabben tot b^anbenbe Honten ftofïen tjoubcn/ en ooft toat qua= £f,
tjare befenfïe batfe fcfjanben (jalben niet fouben ftonnen ïnft op ljaecl©acljtpafïen/ baer op bk ban be&tab nmoen.
Mn ïatenïjaertebefénberen. ?CHe0bangeceettoefenbe/ i^ een uptbaï beben toeï met 500 naan / eu treften op
ttoce ©aenbelcn ©?iefeu / te toeren / tëTafte l?ettin*
fijn vèjceeïï. met <6?abe j©fliem ban jiaffau ;en 't geïjee* ga
>mt
/ en ^ang be ©?ie^ / baec af fp bepbe be ©aehbeïeu
ïc ieger (uptgenomen 600 iBannen ban 't Regiment uregen/
bie fp baer na op ïjaer ballen te p?onft fteU
s?oe. ban ben ï|cer ban ïofteren / betoelfte in 't (Djaeffctjap
ben/
en
fïoegenbec
ontrent 15 boob/ namenbeci7
nsjen banEutpöen gefonben toecben/ om op bt$ ©panb^
,liaui
gebangen/
enquefïenber
noclj toeï 2 y / enfo fpiuct
et fijn boomemen te letten en toacïjt te fouben) opgetogen ben
CBfC
bele»' 1 9 IBap / en i$ ben ^^ geftomen te ^aran / een upce aen'cpïonbecen gebalïen ïjabbcn/ fy fouben be ttoee
m
ban 45?oeningen ; be ©nanö beciiet be èdjanfc bie Compagnien toel heel berbelgt Ijebben / en een goet
ftlttr. Öp aïbaec fyabbz ; bcfgelijft^ ooft te ^ontecbjugge / bal ban be 3Loopgrabeu opgeflagen / om bat De
en alle anbece ftïepne 5>c!ian0ftcn0 / bic fp baer 011 ttoee <£ompagnien ban <S?aef l^öiiipg Hegimenc /
tcent fjabben tot bebjijbinge ban be23ucgecl©epben eu bne ban be ^eljottcn al aen 't toijften toaren , maec
N
en 23eefïen ; be ^oïbaten ïjaelben baec ben felben om ijet lange toeben / namenfe toeberom moeb / en bic*
bag eenen roof upt be B^epben / ban hoepen en beu bp be boojf5. ttoee Jdiitfe Compagnien / en toag te
53aerbcn: 35e USagiftcact onber beftfelban be23cc? Dier ttjb niet ban een ©aenbjig; be gebangen gingen ^„4
ftcn te cantfoenen / fonben cenen 23ucgcc / genaemt ben ttoeebcn bag toeberom boa: Ijaer Uautfocn la»j . tmse
3ian ten 25oec / uut / om te bcniemcn be gcïegentïjepb
©en tegen
berben'g
nacljt^ pïante
Jij*5''
bep Steger^; fïjn ^r-eïïcntie en >öcuabe Ijcbbcn Ijcm ^ooune
ïjet ï$abelrjn
/ ttoeemenbooj
Ijeele en be<0o|lerbiw Ijafbc b^ü?
gefepb / bat fp met bc Mzb en 2&ncgecen ccbenjft Canon^/ entegen^be^eere-^oo?te ttoee Ijeele Ca &iou
toilben tjanbeïen / eu öcc ^ibilcgieu Ijalben goeb bons / ban om bat be batterijen niet genoeg becfeftert n«»8f »•
te*5
^PP 4-

8o

Het eenendarrigfte Boek.

maren / fcljojtmen ben bierben noc|) niet / maer pïam
3n 't SLeger ban fï)'n «Êtedïentie maé oberbloeb ban
te men be£ nacïjt nocïj bier Beïb-ftucfcen faemefïen be Bictuaïie en alle ©jobifie / aenKomenbe niet alleen upt
^eere-$oo?te; op Dm na-noen quant oaet een gou* B^iefïanb/ maer doh ban €mbben: Berbugo b?epg* 55>4
gen uut ber .^tab ïopen/ bie fepbe/ Dat beïen in be be baerom bk <^>tab / öoetoeï fp ^eutraeï 5jjnbe / öaer
Ü>tab fea* nerfïagen maren / batfe aïïe£ om ben am ontfcïjulbigljben / norfitan^ bieefenbe fijne ojepgemen^
beren nacïjtmofïen maften / en in gefïabigc b jeefe ma en/ beben berfconbigen enberbieben/ batgeehe23urs
ten bat be 3fefmten en fugitibe ©?iefen / be g>o\ba ger^ eenige ©ictuaïie of goeb / na 't Éeger boeien fou^
ten ban ben Bpanb foube inlaten / batfe alle nacijt 200 be mogen/ banfagen niettemin genoegïj beurbebfn<
ger^ / bat be ,^oeteïaer£ en Cramcr£ baer genoeg tjaeï<
ban
be
Bpanb*
innamen
/
om
op
be
JBalïcn
tegen
ïjet
Hegec aeti te toaKcn / ban batfe bie meber upt ïaten / ben / en in 't Steger bcrljanbeïben.
(Ce befer tijb ïagïj ©erbugo met fijn ïeger nocl) te
al-ecr anberen in te nemen i bat be 25o?geré berboben
ina£ nut te baïïeu / of fcïjeïb-moojbcn ober be ïBaïïen ^enneeamp bp (Bibm^eti j en Kïaegbe bat bP geen t^,
te toepen/ en berfefterbe batfe geen ertremitepten fou* geïb tjabbe / baer beur fijn ©oïr / niet tegenfïaenbe «lacnèe
ben betmacïjten.
fijne gegèbene 5>aubegatbe / Ijet geïjeele ^anb ban \l bec«
© en bijfben bcgonfïmen be$ mo?gen£ tooeg te fcïjie* (€mente en ^>aïïanb / ban geïijcKen bet .%ticljt ban %f^t,
$®en
fssqim ten met be tmaeïf fïucïien / ban fo men ontrent +00 .ïBunfler feer beroof ben en pïonberben / ontnenrenbe garöe/ 1
■Jg
fcljoten gebaen ïjabbe / mofï men opïjouben op geb?eft ben $up£man aï't gene fpljabben/ fo batfe feïbe niet l*eth
SSSi ban^uïberenfcïjecp/ ombatbe ïfoïïanbfe £>cljepen fobecïbeljieïben batfe Kohbenleben/ enïjierobcraen z0"JjJ'.i
te fcöie* na ©cïfsijï gefonben maren / en be B?iefeu baer geen ïjcm grote hïacïjten boenbe / gaffe booj antmoo?De / bat bar m
»»•
mecrber ^jobifïe ïjabben / niet tcgenfïaenbe ïjaren ïjpgetjeeï geen gebiebpber ïjet fórijgJbolK ^abbe/ aï^ ec^
SCintïnttic-.ï^ecfïef baegé te boren berftïaert ïjabbe/ bè&onmg geen geïb fehb. "
Sïïï
fcïjcrp en topt te ïjebbeh tot tmce bupfent fcljoten:
&m 7 lunp boo2fcïj?eben bjarlttfjjn €rceïï ^rom* S
•}
Cm£ boeren ton fjicc (fcïj2ijft een ber aen ben Ifeere petter een 25|fef banBerbugo aén fijnen ^cbiijber / *tfcBi(
©ïöenbarnebeït upt ïjet Itcgct) ben &rtjg / ook ber* baer ober tmifl tuffeïjen be ^oïbaten en burger- 5^Hm
ftc in 't begin een affupte ban een geïjeeïe &anon / baer JBaeïjtontfïonb/ be^urger-D&ae&tmiïben be 25|icf Söe'. j
toe fp ooft geen berfet ïjabben ; bie ban be ^tab met aenbaerben/ be ^oïbaten miïbeu bat niet toelaten/ rootten,!
bitfcijicten toacftcr gemaeftt jijnbe/ ïjebben ben tye- ïjier ober merben eenige Napieren getiocïien / oocïj be
ïen bagïj boo?t booj gefcïjoten / alof fp uptfmnig ge* 23urger^ aï^ be fïerhfïe Kregen öaren miïle.
toeefï maren / en tri fulfte menicïjte aï£ fp op eenen
©en 27 Sjunp gingen tmee Capitepn^ / IBijngacr» ^.„J
fto:m eenigfln£ fouben ïjebben nonnen boen/ en baer ben en ILeeutoerben mat te na aen be ^tab / be ©patib tepn
meöe ge^emontcert r.ocïj een ïjeeïe Canon / en een albaer berbojgen ïeggenbe / ballen op Ijaer / i©ijngaer* ï©ön^
me Bcïbfïuft inbe monb gefcïjoten en bebojben/ ennocïj ben merbe feer bertoonb / en gebangen in ber ,ètab ge* 8a"bc" I
ban
«0?oet een BeïbfïuR gcbemonteert / en be #ben afgefcïjo* b?acïjti Bpmetb uan fijn monben gencfen / ban bleef f„^r\
ningen ten / be taoné bïeben onbmpftbaet bp gebjeft ban art; gebangen fo ïangc ïjet beleg bnpjbe / en met ïjet %t-- hangen 1
t»BÖ
fcfiiftcn
bere affuptert entoicïen/ biebe ©piefen gcèncinboo^- coo^b guam Ijp baer nalo^ fonber ^antfoen / betaïenbe bj}m* '
JgjL
ttoeI' taeb ïjabben / in aïïe befen mecben niet ban ttoee of aïïeen fijne Kofïen.
5^aer na 5911 noclj tmee nieutoe feïjantfen begofï aen ge.
uyt be b$k JÉamieh gefcïjoten : ben fefïen fcïjootmcn aïtemct^
eèn£ op be ^tab / en fcïjoten bk ban bé &iab feer / men 'tïiepbiep / groot om bier Barnbdrn ^>oïbaten te ïo* ö?Mör. |
nreegïj een burger bah 6e &tab gebangen/ bit be geren / en ma£ op een fc(joot nn bp be &tab.
©en 22 berfocbr be iiBagiftraet pan <6?oeningen ©f
beefïen bertoaerbe/ befe fepbe/ batbe gïoeperibe $$0*
geï£ ober nacïjt gefcïjoten / geen fcïjabe gebaen ïjab; ^a^poojt boo^ eenige om na ^mffeï te mogen few msagi»
ben/ batbeuefïea5urgerpe ttoee oftb?iemae$ berga* ben/ aen ljare<Öefantm biebaer aïboo?ïjrt: belegge*^"
bert maren gctoeeft / om te beïibereren toatfe boen fou* ïegen ïjabben / bantoerbeafgeflagen: bt$ naeljt^ baer ^"Cs
ben/ baerbeMSagifïraet aïtoo^boojgelnent ïjabben/ na begonbemen na be ïfeerc-$oo?te te graben / en ook mogen
öattet een fïerne ^tab toajS / bk fo niet ftonbe getoon- be IBijne na 't fóabelijn te maKen / alle befe bagen toert £«foe»
ncn merben / batfe ïjet oon bp berloop ban tijbe niet feer gefc^oten op be ï|eere-$oo?te / op ©^eniüeïerö *Z"éit
fouben ftbnneii beranttooo?ben / be &tab aïfo ober te Coren/ na be^urger^ ^upferi/ en na be ^ptjéga |>c4c
gebcn/ batfe baer in meïfoboojficötigïj fouben ïjam ten be$ fflaig / baer grote fiucKen fionbm / en bc$ om na
beien/ batfe be^tab toeïboo? rupne fouben pjecabe^
ten^ aï^ ben noobfuïct foube berejifcljen; batfe tijbing '^nacïjt^ feïjootmen met bperige föogeï^ inbe.^tab /®?uJ«f
baer ban men tmeemaeï b^anb fag opgaen } maer toer* [€n. p*
Öabbcn / batfe binnen tien bagen fouben ontfet merben/ beterfïontgeïefcljt.
batfe begijnen bicïjt aen be^>tab beurgefïefeen öab^
©en 23 giunp quam San ten Sber upter ^taö
ben / b?efenbe bat men anber^ §att 3©ater upt be met 23?teben baii be iBagiflraet / bat fp begeerben
<&?acï)ten foube benemen/ coufirmerènbe mebe'tge* teberb^agen/ berfoeKenbe bat men mibbeïertijb foube
fepbe ban ben boojfcï)?eben jongen ; men p^epareerbe opïjouben met fcljieten / baer op i$ \yet fcfjiefen ge*
mebe eenige2öatterpen tot ïjet ^oïïanbfe 4Befcï)ut/ furctjeert tot ben 27 toe / en na bat eenige 25neben
om
bat mebe feïjootmen
te pïanten / aïtemet^
aïp* ïjet genomen
3ijn : ober en toeber gefonben toerben / \$ ben iCrompet*
mibbeïcrtijb
een^ op foube
be ^)tab/
ter toeberom met een 2B?ief ban fijn <öteeïïentie baer ^
om bte ban binnen ïjaer $oïber te boen fpiïïen : ©aer binnen gefonben / banalfo mibbeïertijb binnen 45?oe* Jf2c
ïagen tot ^eïtoaert bier ©acnbeïen nuecïjten / en ningert fefcer oproerte geree? / beur bien een ban be ®w»
nocï) een in een ^cIjant^Hen te eBoo?ben ban be ^tab / 25urgemeefïerê/ genaemt %m*$l tnibbel focötom «<nsw |
en tinee ter ]|ogcr-23mgge / baer bén bijf ben noeft aïleja om te floten / miemj aenfjang aï^ ©oerïupben/
op genomen maren/ beCompangnienïmptrrehban £>cijüptenfcfjupber£ en aïlerïep arm BoïK bp-cen ïie*
fijn <etceïïentie <©?aef ^^iïtP^ f" ^nfïa / om ben meg pen/ b^epgenbe be gene bie ban ^ccoo?tfp?aiien; ïie*
na'töepbicp in De^cïjepcutebctyijbcn. 5^e^upt pen óoK ten ï|upfe ban gan ten 25oer / bebeïKe fjem
(en ban be nicume lic^tinge beriiepr n feer/en Klagen fèer berfïehen Öabbe/ ban fijn ïfup^raeb toert gepïonbcrt;
ober be uïepne papen bte Ijaer Capitepnen ö^er ga* be ^>oïbaten in ^cïjuptenbiep ïeggenbe / toaren oor in
Hen : j]Ben meenbe noclj bk naefjt op be (ö^acïjten be ^>tab geholpen / ben trompetter bleef in bit öu*
ban be ^>tab b'BCppjocljcn te ertenberen / tegen bè moer binnen ber &tab ; fijn €pcefientie font mibbeïer*
<©ofïer-$oo2t aen / en baer na op 't föabeujn baer tijb een (Cromineïflager / om refoïutie en toeberfenbin*
booj ïeggenbe / mat te attentereh / en men foube baer ge ban fijnen trompetter te ïjebben/ ben (dommelt
na meerber BoïU op be anber jijbe ban Der &tab flaget toebergeftomen sijnbe / b^acïjt eenen -25}kf baer
fenben ; fpljebben ben febenben nodjfeer nabe^tab bp fp ïjet uptff eï ban anttooojbe / en ïjet opïjoutien ban
gefloten 1 en 00K eenige getroffen/ en men miïbefe ben (Crompetter epcufeerfcen om feKer mi^bcrflanb /
bien hac^t koeber met gïoepcnbe ftogefê toacKer ïjou* bat tuffeïjen be2£urgcr£ en^oïbaten (fofu fcïj:ebcn) CFol-*w
ben / be Ijope toa^ baer toeï groot / maer men faclj mei gerefen toa.^ / ten tijbe fp op befelbe 25jieben fouben
bat be abbertiffementen ban Bjiefïanb niet fo feer au= beïibereren / ter neber te ïeggen / met berkiarmge bat
tïjéntpK toaren getoeefï.
'fp 'j§ auberen Daeg£ baer op bergaöeren en beien
rcfoï*
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Onder ter zijde ftond noch aldus.

toeren
foube ; bni^'cfbie
fijn €rceïïentie
fanhe* I Enlaer u nietabuferen met de
bengefcfaeben/
enfpoptefolberen
fouben/aenmaglup
propooften die onbenbe aïbug:
der de Soldaten gebruykt worden , dat men altijds
tJfyC Al) R I TlX) S geboren Prince van Orangien,
Grave van Najfau , &c>
EDELE,

w

&c.

Y hebben uwe Brieven van den 14 inhoudende ancwoorde op d'onfe van den ia de*
« Cl'll.
fer ontfangen , en defelve met de Gecommitteerde
i'i öte
van de Heeren Staren Generael alhier in deliberaI»
tie gelegt ; Ontbieden u luyden daer op voor onvoin- fe eyndelijke meeninge , dat wy alhier in niet gekomen zijn , om met u luyden of by vriendelijk
Verdrag of anderfins , by het uyterfte middel van
der Oorloge te handelen , met advijs van den Hove te Bruflel , of uwe Gefanten aldaer wefende,
wel verfekert zijnde , dat die van den voorfchreven
Hove u luyden met ydele beloften fullen ioeken t'onderhouden , om alfo het geheele verloop van hare
faken , daer in zy zijn , door de befettinge van het
Volk van Oorloge, onder het beleyd van Grave Karel van Mansvelt , in Vrankrijk leggende (die quahjk de Koninglijke Majefteyt van Vrankrijk fullen
konnen ontlopen) als die voor de diffipatie van de
genen die onder den Heer Kolonnel Verdugo in de
Twente noch. zijn , met uytterfte ondergang van
uwe Stad , en 't gene u voorder lief en weert is t'ontgaen , wefende geheel verfcheyden van der Heeren
Staten en onfe goede intentie (volgende het voorgaende fchrijven) ftreckende dat gyluyden met behouden ifle van u luyder Privilegiën en Gerechtigheden,
uyt de ellende en fwarigheden der Oorloge, inwelvaert , rufte en vrede (gelijk andere Steden van de
Vereenighde Provintien , mochtet gebragt , en
voorts jegensden Vyand in andere quartieren het oorlog vervolgt worden) en daerom konnen wy geenfins verftaen tot het verkenen van het Palpoort, by
u luyden verfocht , en vele min om het geweld van
Wapenen te fufpenderen , dan willen u in Vorfteftelijke woorden wel verlekeren , dat noch aen de
Ooft noch aen de Weft-zijde van de Mafe, geen fecours voor u luyden voor de hand is , en dat na
alle d'advijfen die wy krijgen , het kleyn overgebleven Volk , 't welk de voorfchreven Heere Verdugo voor Coeverden by den anderen heeft gehad , na Braband ontboden wort , om het Leger
van den Grave van Manfvelt voor Kapelle begraven,
en by den Koningvan Vrankrijk beft wefende, te
hulpete komen: Wy achten dat alleenlijk by eenige
Spaens-gefinden u luyden wijsgemaekt word , dat gyluyden (onder uwe Gelanten te Hove welende , op de
behoudenifïe van uwe Stad , niet foudt met eeren
mogen handelen , als wetende tegen alle recht en gebruyk, volgende alleerilijk in gelijke occurentien de
prefenten in der Stad die het corpus reprefenteren :
Wefhalven wy als noch voor het lefte uwe meyninge , namentlijk , of gyluyden uwe Gecommitteerde aen ons alhier onder behoorlijke verfekeringe fchicken wilt, om met ons en met de Gecommitteerden
van de Heeren Staten Generael , of niet , begeeren
te verftaen ; en gehandelt hebbende , indien gyluyden alsdan begeert tijd , van veerthien dagen of langer ,om de wederkomfte van uwe Gefanten en fecours te verwachten , en fullen wy geen lwarigheyd
maken 't felve behoorlijk te bewilligen, en alfo het
geweld van de Wapenen te fufpenderen. En hier
mede Edele Scczijt God bevolen. In 't Leger voor
Groeningen den ij (dat 's noch ouden Stijl) Juny
JififtC
|i3t;n
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Onderftond
U L. goed willige Vriend
MAURICE
•

de NASSAU.

in t eynde wel een goed appoineïemem kan maken
Wantal ïs't iodatfulksin'c regard van de Krijgslieden, die niet anders als haer lijf, Wapenen en Bagagien hebben te verliefen , meeft gebruykt word , fo
heeft het nochtans een ander infien i met de Steden
waer d'ordinarife Magiftraet en Borgeren, gelijk in
uluyder Stede, raeefterzijn, dewelker geheele wek
vaert, hare Borgeren , Wijven en Kinderen, niet
hare Kinderen door opiniatrefen in perijkel ftellen.

®angbe trompetter ban fijn €rcettent(cig ben 26 matbk
3lunn gabonbg niet een €rommeIfIager uut ber &tab »e"
toeöeromgeftomen/ b?engenbeeen25:iefant ffin€r« SE.
ceUentie baer fp in fdfójtKii / bat fp mei gefint sijii biet 2
perfonen/ aïg eenen ^ooftman/ enten SBurgmnee* anr,
m 1 en tmee ban ben fiabe albacr te fenben / ban bat ^SSStL
ben ©berfïen Enptenant (fat melft tó Eauftema / SB?
petn €ebg ïjaïben be$maert bont / pemant ban fat ^jccêli.
wn]gg*olftmegen te fenben/ ban bat öpte b?cbenig
be<©ebeputeerben bie men upt fat 3teget baer fcïjtc*
Ren foube / ban toegert fat ütrtjggbolfc qenoegfame ber*
feneriugeonberfijnfamb en 3egeïup bie ban «toenin*
gen te boen; banfrfatjben bïe ban doeningen/ bat
fpboojgoetinfien te mogen berfiaen/ of menfam na
gebane fambelinge / om be meberftomfïe ban bare <$ebeputeerben en ferourg te bettoacfaen / fefteren tijö
foube tuitten geben / en geen 3toarigfapb foube maften
omt'acco?beten/ fufjpentie banïtëapenen/ enbnfom
«Böuari/
ber ban grof efcefeïju
t te fefaeten / en ban graben op te 23?oufi
fjouben aen meber-jïjben.
€en feïben bagen flerf ban fijne quetfure / ber &er
geant
Mm fttoeft
ban neerflig
be Cngeïfe/
&. <£bmtt
2foouft/
fat mageen
m fagbjage
nbe mm
ge- '&*,
scant
meeff.
*^ajo?
3&en 27 3f«tip fecgonfïmen
frfaetenbanop ber
be t™n>
2$?uggebanfattöabelijn/ en opfeerbetebefentie
imm
^>tab / en toerbe een goet bed ban befribe 25|ugge en ben ft
ban be (©ofïec #oo?te afgefcfaiten / baer tegen bit E£S.
ban be ^tab ooft feer fïerft gefloten fabben / en roer* ben.
be upt be £>tab boobgcfcljoten ben Eüptenant ban ben
Coïoneï ©eer / be^ acfaet noeng / een Camborijn upt ©'opbe &tab ftomenbe / om eenige beefïen bïe genomen tmte
maren/
fepbe/ beoproerte
batg[anten2geceffeert
3oetfa!nber
be/
enbatafle
ma^/fïeftenJöab
mit$ bat ^""5n
nnVn
a«ebe23o?ger^nieumen hebban getroumi'göepb ge vmtt
baenljabben aen ben Honing ban ^paitgien/ maer im*!
na be £>o!baten op ïtjfflraffe geboben mag / mebcr eïft %££i
inöaerquartiertegaen/ ban baer maeftten alle nacfa een
aoobanfanïupben in be ^>tab ÖP ftybe ooeft batter rtmtom
geeni^upfenanberg gepïonbert maren ban ban ^011 ^,„eart
ten23oer/ en baer fouben bier 23o?ger£ in 't rumoer ban
boobgebïebenstjn.
«>«an.
^pben25?ief biebu fanïieben gefonben / gebeïibe^ SJjp
Ijenlupben fo mei m S"n
reert te3tjnbe
afem
fauben/ ^aïggoeb
fp fijngebonben
«Brceïïentie
focfaen te boen / ^
engeo^bonneeetbatben trompetter eu Cambourijn «mil.
meber na be ^tab gaen fauben / met 2$?iebm aen bcanf*
r,c°0?c
mag gaeremt-mepningc
men niet /ban
be
/ maer mjttjveti
furcfaantie
of eenige
berguunen
tijb te bat
gen^tab/
bat men tot bojberniffe ban'tHegerallcg boen foube fan Die
milben parïemenrei
fo fp 03ebeputeer
men mocfae ; maer öaifè
bat
xn of ^n
ni
tnïïanbeïin
bcu moefatn
geftomen/
uptfenben / bat fp te ïetten fa bben op ben &taet ban
ïjare ^>tab en melbaert ban foatc 23o?gerg / gemerftt
baer geen fecourg boo? fanfteben boojbanben mag /
met een 2B?ttf hen aen Heueftema I baer in berïjacït
merbe / bat bie ban be &tab mei milben tracttren/
enfobp ban meeninge mag boo: be ^oibaten mebe
te tracteren / bat ïjy 't felbe mocfa ïaten meten / en me<
be eenige <ï5ebeputeci:ben uptfenben : baer mebe meibc
ben trompetter en (Camborgn na be &tab gefonben /
be fape om te teacteren aen benben sjjben onoer^
en
ïj
ouben.
ümbei
ontrent te bier nren ita noen/ beberi bie ban fat „ptget
^cfaiptenbiep eenen uptbaï/ ttabicn fat feer geregeut »%&

8io

Het cenendarcigfte Boek.
ïjabbe / met onttrent ^o Jfêan / óp een Hoopgrabe boo?
De a£ienftdacr£ (Coren / baer ober ten toeber-3ijben fecr
crefeïjoten toerbe/ en toerDe alleen b$it mannen ban De
beïeggeré gequetfï ; bie ban binnen betïictcn gen fect op
ïjet ontfet / en babben SSjieben ingeftregen ban ©er*
Dugo/ en ban Den€et5-f ertogïj €rnefïu£ / afé Dat^
mmfeboojfefterontfetten foube j en©erDugo feseer
Dat bP baer te boren niet babbe gefebjeben/ om Dat
bp niet becfeftert toa£ / maer bat fp nu upt De b*>
bén ban <£enefïu£ toeï babben te fpeucm / battec
booJfcfter 't fecourg boo? ïjanben toa£ / en babben
Die ban be 3>tab Den bjief ban ©ecbugo boen pubïicecen/ maec ben u?ief ban €rnefïu£ niet ; be€rom*
petter bcrftïaerDe ooft / Dattcc eenige binnen toaren genomen /DebJijïe ï)ö baer toag : De bjieben ban €r*
nefius cnban©crbugo/ Diefp binnen babben gekregen/ baecban ïjabbe fijn €rcelïetttie te boren bt m&
plicatie geintercipieert / bit ban <Ötnefïu£ toag ban ben
a 8 ït5ap / inljoubenbe bat bP be £>tab foube ontfetten/
Datn / berfoeften
oberftome
toe feïfé
aï
en Daer
toeten / be
foube laten
fi\\h$
bc £>tab
Die ban Daer
menfoube'bo
tMcbc affeucereu»

. €toee

* 3E»ie ban Deitab ïjebbenDe in &èur (ïTafematte ge*
plant ttoeeïjaïbeCanong/ frfjotenDaec meDebeïeop
Dc2$attecue/ fïaenDe op De uptfïeft ban De toeg en De
loopgraben : De£ nacbté luecDen geïtregen ttuee £>ck
Daten / bp Ueueftema aen ©ecDugö gefonDen met 23?>
3Lcuc»
Hcma
ben / Date in bcc^acïc toecDe / 't cumoer bat in be ^>tab
aen
©el-Du* gebjeeft toa3 / enbattet aïïe£ geflifï en nu gocbe op
toag/ DatbpbettoonDecttoag/
lonöcn/ Djein De^tab gefïeït
toe toüDen /
toeren Dat bt geen en ^uotfen niet na De £>taD
mofi fen*
©oïftg
beeï
fo
octian* Datmen ïjem metten eetfïen
gen ge* ben / afé men ontberen moeftt / en gcïD om Die te onbecfircgen»
bouben / (om battec in be £>tab baec af niet beeï te be*
nomen toa.3) en fo 't ontfet te bectoaebten / bat bP geen
nptbaïïen meer boen moeïjte/ om bat fijn ©oïftfo fecr
ban Doben eh gcqitctfïeh berminba-be j bat De 23ur?
€rac;
gcr£ öcm niet feer beïjuïpig toaren / nopenbe betbergunt
taet/ bat belfêagiflcaet toel beertien Dagen
toag/ maer Datfp foeftenDe Defaften in'tbeclengente
treeften/ eenHöaenDbecfocbtïjaDDen/ 'ttoeïftbenafgcflagen toa^ / en be 1 4 bagen ooft / batfe ban meenim
(te toaren 't feïbe berfoeft toebec te becnieubjen / en
fo men 't öaec affïoeglj en ontfepDe / <6ob Die faeft
tebebeïen en 't ontfet te bettoacïjtcn ; Datmen 'tont^
fet berïjaef!en mo^e/ of D'?fiminütie fouöe ïjeue ont*
b?eften/ DattecaïïeenjoiConnen^rupt^ inboo;raeD
tuaren/ DatDe©panD'tï5abeltjn niét foube krijgen/
ofte 't foube öaec toeï ftofïen : Den bjenger fepDe Dat
ïjem geïafï toa^ bp monDe te feggen aen ©erbugo /
cn<0?aef f eeDerift/ Datfe©oïft enttrupt in De &taD
fcïjiftften mofïen / of fp fagen 't niet langer te ïjouDr n j
fijn €rcclïcntie gaf ïafï Datmenfe IjangenfouDe/ Den
cencn ontïieptenbcrboïgljt 3ijnDe toecDe DooD gefme^
ten / Den anDercn foubemen fangen / en ben boben
bp ïjem / maer om Dat ben eenen nocl) toat ontbec^
ften toiïbe / bjerbe D'erecutie opgeïjouben / bit boe
fepbe/ batin'töabeïijnbjiejBijnentoacen/ ftomen*
De ban De $oo?tc Deur een gat / ïjaer binnen fcïjepDenbe
aenbiien/ Detbjee ïopenbe na De feïjouDeren/ en ben
mibbèïfïe na be poincte/ battec aï ftrupt in gelegen ïjab ■■
be/ maernutDcbcr uptgenomen toa^/ Datteropïjet
tëtonften/ fïaenDe tuflcljenDe#o|IenC|eere-poo?te
(bjeïfte ban ouDg ganfclj leeg afgebjo^en tba^ / en
gep?epareert / omlaug^DeoBjacljten bp'ttoaterïjeen
en een
ttoee flucft'en
feïjieten)
tt
Ijatoe
CanonfïonDen
/ Daermcn
niet Dan/ een
Dooj©aïïtouet
ecu E5ijne
bp
ftonDe ftomen/ Die alleen geïjouDen tocrDcn om opöe
<6aïlenjcn
feïjieten;
ïjieropgeljangen.
000? i^ ty m 't ïeben gefeïjon^
ften / en Dente DoDen
toerDe
©en ïefïen 3uw quamen Djie rpe ^ongegefeïïen
üpt bet ^tab / Die fcpDen Dat ^an ten 23oer toeDerom
b?p op Der Straten toa^ gacnDe / hopman <&tttit ban
tut/ ïjab eenen ièpangiaert/ genaemt ïajaro / geban*
(Foi.!7; gen / biemen DjcpgDc op te ïjange n / ten toare (jp fijnen
ïaft oprecïjteïtjh opcnbaerbe;ïjpbeftenbeeen25?iefban
€rneflu^ mee geb?acïjt te Rebben/om in be fïab te b?en<»
gen / en bat tjp niet nutte c liacfl in een tjolïen boom ae-

ren met
SSjfeöcn
ban

fieften en berbojgen öabbe / aï^ ïjp merftte bat ïjp nietM5M
ftonbe ontftomeu / en Öem toa£ beïafi ben 25?ief te toijs
feu / fo IjaDDe ïjp »u ben 25?ief geïjaelt / bit mebe toag
ban bato ben 28 IBep ïnïjoubenbe in effect / Dat öb on»
gacme berfïaen öaDDe / be fafte ban &ct ontfet ban
CoeberDen / Dan toifï toeï Dat ïjet bp fautc ban ©erbu»
go niet toegeftomentoa^ / Dat Bet ©o?ïogé Jfojtupnen
toacen / Dat BecDugo bojbec opficljt foube ïjebben/
om©?iefIanOteconfecberen/ aï toa^ Den©panD fïer^
her/ Dat ïjp baec tegen boojfïcïjtigerbjag/ |c. Datïjp
ojbje gegeben ïjaDDe/ om 2^000 kronen te ontfan^
gen
/.' en Dat ïjp nocfj befïg
toa^Deomfojcen
anbereDie* ÖP
f 000bp foro*
nenobertcfeïjieften/
bit na
^em
ÏjaDDe / genoecï) toacen / Dat bp menageren foube / en
ïjem ban be Dificibutie ban Dien par ticuhcrlp ab oette*
ren en Diecgelijfte*
<@p Den boojgaenben 25jief ban bit ban«j3?oenni*
gen / bonb fijn «écceïïentie goet / ben €comfïagec fon^
Dec 23?ief of anttooojb toeDecom te fenben / en men
ïjeeft Den ttoeeDen '^ n'acïjt^ ttoee fïucften gepïant / op
't uptfïeft ban Den ^eectoeg / om te mogen fcfjieten op
De Cafematte in ïjet oube föonbcel / Daer upt Die ban bc
&taDbafibedfcbabeDeben; men tjeeftuieDe geplant
nocl) feben fïucften iit Dè rojaïe 33atterpe ; De D?ie meDe
mogenDe feïjieten op be Cafematte in 't oube Jüonbeeï /
en De biec op De bupten-Poo?te ban 't Öabelijn / m
beeft men ben ttoeeDen f$uïijDe0 mojgen^ Daer meoe
begonnen te fcfytttm dp De Cafematte / en bit feec
geb?o&ert / fo Dat bit ban be J>tabbaec fïucften baeu
uut bebben moeten balen i ooft "wtft men een Deel ban
(jet (Éoojnften/ fïaenDe tufTc5i^h Dé ^eecc-$QO#e en
<8ofï-i>oo?tcafgefcboten/ fo bat men meenbe/ batfc
met De fïucften Daer in fïaenDe / geen fdfjaDe fouDen
bonnen
Doen/ te meerte ftomen/
fo een Deeïafgefebotentoa^/en
ban 't @oo?tften/
om
in betr€oo2nften
meer afoeftfyotïn toert/ en men meenbe Dien naebt nocb
üocc fïucften tt planten / om mcöe in öe Cafematte te
moge n fcljtetcn.
^emijie be faften ban Defe beïegeringc bafï boo?t*
gingen/ knanranoen^age geftomen ttoee öeebt^ge^
ïeerDen upt ^?aftanD / met $afpoo?te onDer Deftfel ban
eenige particuliere faftenbcb^OepiinceflTe ban^imeji
te bojberen : Defe fepDen ooft gclafï te srjn / ban toc^
genDen€rtj-i|crtoge€rmfïuS/ aen De peeren &taten OBeneraeï ober te ïeberen / gelijft fp gebaen bebben /
fefteren $5ptf bp Den feïben/ aen De peeren Staten <De«*
neraeï gefeïj^eben / lupDenbe Den feïben $$zitf albuö :
Erneflus by der gratie Gods , Er tz,- Hertog van Ocfienrijk^i & c. Ridder van der Order ,
Stadhouder , Gouverneur en Capi-

teyn GeneraeL
, Erntfefte: s Eérfame > Voor- <tBtn&
, Edele Byfondere
oren Lieve,
WElgeb
fichtige,
De Ingeboren en
natuerlijke Liefde en genegentheyt > die wy dragen
tot de rufte en welvaert van defe Nederlanden, en
het mifhagen dat wy over lange gehad Hebben van de ban 61!
beroerten , tweedracht eh ellenden daer in die zijn ,
is de meefte en principaalfte oorfake geween, dat wy aen öe 1
ons hebben laten bewegen en geleggen , om de Rege- «Bene»
ringevan dien te aeriveerden , als vaftelijk verhopen- fêcrtog1
de , dat God Almachtig ons de gratie geven foude rael.
«©ratei
vandefelvëeyndlijk te mogen verloflèri uyt defefware, bederffelijke Inlandfe Oorloge , die nu fo lange mi*
Jaren geduert heeft, totgrootenverdriete, lafte, en
achterdeel van de voorlz. Landen ', en van alle de Chriftenheyd. Want fo verre men wil overdenken de
voorfpoet daer in die geweeft iijn , ten tijde dat fy waren in vrede , vereenigt onder de Wettige en behoorlijke gehoorfaemheyt van denHuyfe van Bourgoignert
en Ooftenrijk , en den goeden Regel die ten felven tijde aldaer gehouden worde, in 't ftukvan dejuftitie.
Politie , en Krijgsorden , waer door de voorfz. Landen
Waren vermaerden verheven vooralle Koningrijken
en Heerfchappijen ; Ook den groten Rijkdom, die
eo
aldaer fo overvloedig was, by middel van de Tradaten >Veibomeniflen > Confceueratien , Zeevaert
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en Koopmans-handel , fo fy hadd«n op Portugael,
Spanjen en Indien. Wy zijn verfekert dat daer
niemand van verftande is , dien uyt gantfcher
herten niet leet en zy re fiene de grote en beklagelijke veranderingen , zedert vijfentwintig of dertig jaren herwaerts den voorfchreven Landen overkomen ,fampt de menigvuldige laften > exactien
en befwaerniflen , die hec arme gemeyne Volk
daer-en-tuffchen geleden heeft 5 en in verfcheyden
quartieren al noch tegenwoordelijk is lijdende. En
die ook niet wenfcht dat met den eerften eenige
goede en bequame middelen te werke geftelt worden om de voorfchreven Landen wederom in .hunnen ouden ftaet , gemeyne rufte , en onderlinge
eendrachtigheyt te brengen ; waer toe oock ftrecken alle onfe gedachten , en met fuiken voornemen zijn wy herwaerts- over gekomen > verlatende
het goed gefelfchap van fijn Keyferlijke Majefteyt
onfen genadigften Heere , en van d'andere onfe
Broeders en Maeghfchap , ons eygen Vaderland,
en de Regennge van fo vele treffelijke Koningrijken en Lahdfchappen die ons bevolen waren ,
met verfcheyden andere onfe goede gelegentheden ,
onnodig hier te verhalen , op hope dat wy u bereyd en genegen fouden vinden , om te komen
tot onfer goeder meyninge en intentie
En hoe wel wy nier twijffelen, dat al 't lelve
u-luyden genoegfaera bekent is , fo door de gemeyne mate , a's door het rapport van fommige
perionen , en dat ü luyden niet min aengenaem
wefen fal , als wy felven behertigen uwe en
uwer Nakomelingen eygen rufte » verfekertheyt
en welvaert ; Nochtans hebben wy niet willen
laten u lieden al *t felfde voor te houden by defea , fo om te meer te weeren en ontwortelen
alle wantrouwigheden , als om nader t'openbaren
onfe voorfchreven
goede en oprechte genegenrheyd , en wachten.
't gene
verNadien gy
danvrylijk
de fakevanü ons
fo namoogt
is rakende , fal u luyden devoir wefen , u felven , en
den genen die onder u zijn , vyeriglijk voor bogen re ftellen 't geluk , heyl en welvaert $ fo
daer uyt mach toekomen den Vaderlande fo jammerlijken door defe langdurige Oorloge befwaert en
bedorven. En fó verre de voorfpoet fo gy defe leftvoor-leden jaren gehad hebt (gelijk de faken van
der Oorloge onfeker en wankel baer zijn) eenige
foude mogen doen vergeten de voorgaende quaden
en ongelucken , en niet doen denken op de gene
die als noch fouden mogen overkomen , en daer
door hen laten voorftaen , dat fy ganfeh en t'eenemael wel verfekert zijn , fonder defe goede occafie te willen waernemen , Zo zal niet dan dienlijk
zijn , te bedenken verfcheyden gepaffeerde dingen
en exempelen , lèerende , dat in korten tijde fo
grote veranderingen gefchieden mogen , dat dikinaels men met beden niet kan verwerven 't gene
men korts te voren , met eeren en reputatie heeft
konnen verkrijgen. Daerom verfoeken wy u gocdertierenlijk en ernftelijk , dat , nadien gy u altefamen daer op wel lult beraden hebben , en alles
wel rijpelijken overwogen , gy felfs ons voorhoud ,
fo eerlijke , redelijke en verdraeglijke conditien ,
dat by middel van diere , men mach hoe eer hoe
liever fpeuren en gewaer worden , dat gy niet
zijt foekende 't verlangen en voortgank van d'Oorloge , mede brengende fo menigerbande ongemacken en befwaerniffeh , tot laft en verdruckinge
van de Gemeynte , als eer.en yegelijken wel kennelijken is; roaer dat men veel eer door mach geraken tot eene goede geluckige Vrede , vafte en
verfekerde Rufte. En van onlent wegen , fullen
wy u met der daed bewijfen , dat daer in geen bedrog noch argelift is fchuy lende , ais niet foekende
eene geveynsde dan eene waerachtige en ftantvaftige Vrede , fulks dat alle 't gene wy doen , is met
goeder ernften en eeiivoudigheyt , tot vorderinge
van de gemeyne welvaert ; indien gy dan van

uwent wegen daer by brengt den f elven yver en
goeden wille , fuif gy ook daer door tonen , hoe
vele gy ons acht en van ons houd , en begeert te
verfien in 't gene van node is tot u eygen
n
en oorbaer • Gelijk al 't felve u breeder fullenbefte
verklaren ,Mea Otto Hartiu«en Jeronimus Koman
Rechtsgeleerden , brengers defen , daer toe wy
ons? verlaten en gedragen , met aenbiedinge van
on Jen goeden wille t'uwaerts. Biddende God Almachtig Welg
,
eboren , Edele , Erntfefte , Eerfame , Voorfichtige , Lieve , Byfondere , dat hy
u luyden gefpare in een lang falig leven. UytBruf
| fel den 6 dag van May 159I.
V. Williger.
En was ondertekent
Ernestu5o

%aw fanö gefc&etien aïöug :

Door Ordonnantie van fijne Hoogheyd ,

€>nöetteïtent S.Westernach.

3£aetna tyhbrn fp geöacn öe naboïgenöe $2000*
fitte.

MYne Heeren , alfo wy om eenige particu- Wiapüt
lire faken en gefchriften te verrigten , hadden firicge*
van den Heeren van deo Rade van Staten , nu ©un0öp
onlanks verkregen Pafpoorten , om te mogen
(gartfug
komen in defe Vereenigde Provintien , (waer van en -ja
wy defelve Heeren , en den genen die daer aen jj?",nu,£
de
goede
mogen
hebben
, dien
ma'n
ftelijk
en handen'
vrien lelijk
zijn gehouden
bedankende
, met
eer. «ccfjtffe
biedinge van defgelijks te doene en beforgen over8deecD*
onfer zijde , voor den genen die van hier desgmfitff
fouden mogen van noden hebben : ) en dat 't fel- fa be
ve was gebrocht ter kenniffe van de Hoogheyd ®«ga»
vandenÉrtz-Hertog vanOoftenrijk Erneftus, heeft JjJ'Jjjf ,
defelve goed gevonden ons met eenen te belaften , $7*rea
dat wy van fijnen 't wegen , U E. en L. fouden Staren
begroeten , alles goedts aenbieden , en verkla- f5*?*'
ren , dat de principale oorfake daer door hy hem a
heeft laten gefeggen en bewilligen in defe Landen
te komen , is geweeft de byfondere liefde en
genegentheyd , die hy altijd tot het welvaren en
rufte van defelve Landen heeft gedragen , en dat
hy verhoopte dat God eens de genade foude geven , door middel van fijn perfoon , defelve wederom te fien vereenigt in1 goeden Vrede en onderlinge vrientfehap , gelijk defelve voor den aenvank en de oprijfen van de Inlandfe Troubelen
zijn geweeft. Tot welken eynde , om nader te
verftaen fijneh goede wille en meyninge , heeft
ons ook bevolen en operlacht UE. en L. te behandreyken de Brieven , die wy den twaelfden defer Maend hebben overgelevert , wel meynende,
dat U.E. en L daer uyt fullen klaerlijk verftaen
hebben , fijne gedachten , finnen , en gevoelen nergens toe te ftrecken , dan om te beforgen dat de Landen en Onderfaten van dien , fouden mogen worden en bevreedfaemt met een opregte gedurige en onbeveynsde Reunie,
En hoe
wel 't felve in voorleden jaren tot meer reyfen te
vergeefs mach zijn geproeft > en dat ook eenige
Vrede-handelinge of Accoord
getroffen zijnde ,
men is terltond door nieuwe misverftanden , wederom gevallen in vyandfehap en Oodoge , (door
wiens feyt of toedoen , ftaet in defer gelegentheyd niet t'onderfoeken , en God wille dat
nimmermeer onderfogt en mach worden.) Sulks
dat U E. en L. miflehien bevangen met eenige
wantrouwe , foud-* bevoegt fchijnen te zijn alle
fuiken handelirgc fontfeggen en afflaen , byfonder , nadien in korten jaren herwaerts , de
«Hooglaken ook wat fijn gelopen na den finne en wilfi]ne
le van UE. en L. Nochtans betrouwende
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en L. reprefenHoogheyd , dat defelve niet fullen ftaen en ru- biedinge , dat , foo verre U E.
ften op eenige temporele en veranderlijke profpe- terende defe heerlijke Vergaderinge , of yemand
riteyt i daer van de gewefene occafien lichtelijk in 't particulier , fich foude vinden geoffenfeert
So fouden defelve en of gedifficulteert in eenige woorden , poindten ,
mogen komen te cefleren.
alle Luyden van eeren Liefhebbers van een ge- of verftande van 't voorfchrèven fchrijven van fijn
meyne 's Lands rufte , wel begeeren en wen- Hoogheyd , en gedient ware ons daer van té
fchen > dat U E. en L. fouden wilien fich erin- doen openinge , wy bereyd zijn en verhopen
neren en voor oogen ftellen , in den eerften , dien aengaende , fuiken bericht te doen , dat
fPoli8) dat alle de Wereldfe faken hebben hare tijd en men infgelijks fal oorfake hebben van contentefayfoen ; En gelijk datter is tijd van diffidentie, mente , d'welk is in efifecte 't gene wy uyt krachdaer na ook wel komt en volgt confidentie , dat te van de claufule van Credentie in de voorfchrèven Brieven begrepen en ftaende op onfen Perfoon,
men malkanderen behoort te betrouwen , en verfien tot fijne en fijner nakomelingen verfekertheyt. U E. en L. hebben voor te dragen gehad , vrienTen anderen , dat nóyc in eenige Contreyen
delijk biddende , 't felve haer te willen wel laten
van de Werelt is opgeftaen noch geweeft £0 gro- gevallen , en ons in 't goede af ïe nemen.
Daer toe alleenlijk voegende met oorlove en gcten twift , tweedracht en mifverftand , 't ware publijke of tuffchen particuliere , hét is ten doge van U E. en L. dat gemerkt men verftaet dat
langen leften géeyndigt en neder gelegt , meer fijne Hoogheyd by de confeffié en declaratie van
met Tra&aten en conditien , dan met kracht en fekeren Gevangen alhier , word befchuldigt , al
ftrengigheyd van Wapenen , mids dat den Krijg of de felve fouden voorgenomen hebben den Perfoon van fijn Excellentie Grave Mauritius van
is van fo onfalige vruchtbaerheyd , dat gemeynelijk den eenen baert » voortsbtengt , en voed Nafïau , door dèn feiven Gevangen of anderfints
den anderen. Ten derden , dat geenen Pnnce, te doen ombrengen , volgende den laft en ordre ,
Scaet , of Republijke is ten beften vergaen het die hy dien aengaende foude gehad hebben van den
weygeren en afflaen van eerlijke en verfekerde Gravé van Barlaimont , wefende een onverdraegaengeboden Vrede-handelinge j Welken aengaen- lijke en impudente delatie , van faken die noyt
de , wy liever hebben dHExempelen van onfen zijn gekomen noch hebben gepafleert , in of door
tijd en memorie voorby te gaen , dan by ver- de minfte gedachtenifte van de voorfchrèven fijne
Huyfe of Stamme van dehael van dier t'openbaren of doen gedenken , de Hoogheyd
uyt denleelijkheden
welke iulke, infante
ook noyt zijn in
d'andere
of
en mifgrijpen , by d'eene
fauten
voorleden
tijden
geprocedeert
,
noch roet Gods
gebeurt.
Dan dat U E. en L. nu ter tijd noch
(oude beweegt of getardeert mogen worden met hulpe procederen fullen. Wy hebben van wegen
eenigerhande diffidentie , foude fchijnen (fpre- fijnder voorfchrèven Hoogheyt , om te komen tot
kende onder behoorlijke verbeteringe) genoeg te kenniffe van d'oprechte waerheyd , U E. en L.
weien buyten redene , nadien de traótatie word wel willen voorhouden , dat defelve foude believen goed te vinden , den Gevangen in verfekerde
aengegeven in anderen tijd en fayfoen , by feer
vericheyden occafien en incli natiën van willen , bewaernilïe , met eenige Commiflariflen te fenden
en genoeg geftelt ter difcretie en arbkragie van na Antwerpen of Bruflel , onder gelofte by den
U Ë. en L. en ook met andere Perfonen , als voorfchrèven fijne Hoogheyd , te doen van defelte weten , met fijne Hoogheyd , gefproten uyt ven ter gedefigneerder plaetfe en tijd , Wederom te
den Huyfe van Ooftenrijk , wiens oprechtigheyt , leveren en laten volgen johyerhindért óf wel te laverftand * deugt en eere , . betamende
waerha Breda , wetende onder 't geten
bod entranfporteren
Jurifdictie van defer zijde regeringe , om
achtige en wel geformeerde
Princen.
Daer uyt
alleenlijk mach worden verftaen j dat fevert of aldaer met gemelden Grave van Barlaimont (die tot
acht achter malkanderen
uyt den feiven Huyfe dien eynde , vergefelfchapt met eenige Commifïazijn gekomen tot den Keyferdomme
van den riffen in den name van fijne voorfeyde Hoogheyd ,
Heyligen Rijke , niet door Succeffie , die 't fo aldaer ook fal verfchijnen in perfone) geconfronwel quade als goede Prince is gevende , maer teert en op de circumftantie en particulariteyten
by gewillige en vrye eleótie , van de Keur-Vor- die men fal adviferén , en bevinden nodig te zijn
ften en gemeene Staten des Rijks , gemeynelijk
te werden ; midts daer toe hém vcrvallende en begrond op Princelijke deugden en geexaminéert
leenende refpe&ivelijk behoorlijke Pafpoortën , of
ftantvaftigheyt , in woorden en werken van de immers dat U E. en L. foude willen éénig ander
gekofene : gelijk dat noch onlangs is gebleken expediënt Voor te flaen , fulke als zy fullen bevinden te behooren , om te komen tot ontdeckinge
in den peffoon van Keyfer Maximiliaen de Tweede , Vader van fijne Hoogheyd , geweeft heb- ge van der waerheyd , d'Welk eygentlijk fal mogen
bende van fuiken moderatie en goedertierenheyd> dienen tot ontlaitinge en ontfchuldinge van fijne
dat hy moer. worden geacht en gehouden voor Hoogheyd , en ook van uwe E. en L.en komen
een io byfónder en uytnemende Inftrument , om tot grooter eere van der Juftitie aen defer Zijde,
alle publijke twiften en onverftanden , in 't feyt als die men in fuiken gevalle niet foude in 't minden konnen bedenken , als ot om eenige andere
van de Religie en Republijke t'accommoderen ,
in balance re houden , en neder te leggen , dat particuliere confidératien fulke dingen fouden by
fijns gelijke niet vele is gefien geweeft in voorle- den Gevangen gefeydt en verklaert , of anderfins
den tijden. En willende fijn Hoogheyd nakomen uytgeftroyt zijn , tot nadeel , en verkleehinge van
en volgen de voetftappen en exempelen van de- yemand , om te verach teren eenig goed voornemen van fijne Hoogheyd. Aldus geproponeert en
felve , heeft door ons aen U E. en L. wel willen fenden de overgeleverde Brieyen , die wy gedaen in de Vergaderinge van de Heeren Staten
niet twijftelen U E. en L. fullen met fuiken Generael , den 16 May 1594. In 'sGravenhage by
vriendelijkheyd en affectie hebben ontfangen > ons ondergefchreven.
als wy voorieker houden , defelve waerachtelijk
En was ondertekent
ongeveynfdelijk gefchreven te zijn*
Begeerende
daer om en ernftelijk verfoekende , dat U. E.
Otto Hartiia^
en L gelieve d'innehouden van dien rijpelijk te
overwegen , en de felve fo behertigen en beantwoorden i dat fijne Hoogheyt en afle Luyden
Jeronimm Komans.
van eeren mogen fo eer fo liever oorfake hebben van eenig genoegen na haerder alle verwach%frt peeren &taten <Scneraeï griften Copncn bart
tinge en verhopinge , die Cy hebben in V E. öeboo?fcfj?eben 2$?ieben enbanöe üoo|fcïi2ebên $?o*
«n L, voorfichtigheyd en prudentie } met aen- pofftfc / gcfonöen al-om aen öe pacticuïtecf ^oöintteit
ban
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EHeeren Staten Generaelder VereehigdeNe
derlanden, in haerlieder Vergaderingegeopënt
engejefen hebbende, den Brief van denpoprluchtigften Hoog-geboren Vorft, Erneftus, Ertz- Hertoge
var Ooftenrijk, Hertoge van Borgongicn, &c Gecaffchetteert eri befioten met 't Cafkhet van fijne
Hoogheyd, gedateert binnen Bruffel den feften dag
derlopender Maend May. Den twaelfden der felfder
Maenddoen oncfangen uyt handen van MeeftersOtto
Hartius, en jeronimus tComans, Rechtsgeleerden,
en op de Infinuatie den felven des anderen daegs, als
den 1 3 gedaen. Den 1 6. daer na in de voorfz. haerlieder Vergaderinge gehoort, 't gene fy lieden vorder in
laft hadden, vermogens de Claufule in den voorfz.
Brief geinfereert, by henlüyden fchriftel ijk overgelevert : Hebben na rijpe examinatie van den voorfz.
Briefen gefchrifce (om fijne Hoogheyd van jhare oprechte goede intentie openinge te doen) verklaert , en
verklaren by defen , dat van den tijd af fyluyden uyt
hoog dringenden noot voor de bchoudeniffe der Nederlandfe Vryheden, eenfamentlijkdePrivelegienen
Gerechtigheden der felver , in 't gcnerael , en der
Provintien , Leden , Steden en Ingefetenen van dien
in 't particulier , en tot afweeringe der Spaenfe Tirannye, en hovaerdige heerfchappyen over de confeientien, lichamen en goederen van de Ingefetenen der
Nederlanden , hare Vrouwen en Kinderen , de Wapenen hebben aengenomen, hare meeninge en intentie altijd geweeft is > en noch is, defelve (mids Gods
hulpe) tegens den Spanjaerts en hare adherenten te
gebrüyken : met een vaft vertrouwen, dat den Almachtigeri goeden God , hare goede en rechtvaerdige
intentie (die hoe langer hoe meer bevonden word,
nier alleen den welftand der Nederlanden, maer ook
denStaet van alle nabuer Koningen, PrincenenRepublijken aen te gaen) met fijnen Godlijken fegen fal
vorderen , gelijk fyluyden ook hebben bevonden,
wefende door Godes krachtige hand, niet alleen hare middelen en voornemen gefegent, maer ook de
herten van de nabuer Koningen en Princen tot handhoudingevan de voorfz. hare noodlijke en oprechte
intentie beweegt, waer van fyluyden de eere en lof
God den Heere Almachtig toefchrijven, en hen op
fijne Goddelijke Majefteyt , onveranderlijke macht
vortrouwende* verwachten van fijne band en goedheyd een goede loflijke uytkomfté defer befwaerlijker Oorloge, hebbende een vafte hope, dat fyluyden den Nederlanden iri 't genèrael haeft fuJlen fien vereenigt , en in haren ouden fleur en
profperiteyt geftelt ; daer na fy ook dies te meer
haken en verlangen , omdat fy beproeft en verfocht
hebben , en overfulks noeh feer wel gedenken de commoditeyten, gemacken en lieflijkbeden van de Vrede, rufte en cenigheyd, en daer-en-tegen gevoelen
deiricommoditeyten, ongemacken en ongeneuchteh
van der Oorloge. Maer gelijk fy fijne Hoogheyd , van
de verklaringe van fijnen goeden wille en affedie ten
{elven eynde in den voorfz. Brief verhaclt > en allen
den genen die oprechtelijken tot de voorfz rufte,
eenigheyd en profperiteyt der Nederlanden geafTectioneert zijn , feer bedanken : So hebben fyluyden
ook grote redenen, hén voor God den Heer Almachtig, en alle de wereld te beklagen, over den genen die
noch langer met liften, en onder 't pretext van Vrede ,foekm te vergieten het onnofel bloed der Chriftenen , en te vorderen der Nederlanden ruïne en ondergank , waer toe by den Spaenfen Raed (hem nu hoogft

in alle manieren van defe Landen geoffenfeert hondende) fo feer gearbeyd wort als oy t te voren , gebruykende daer toe de wreedtte, fchandelijkileenonbéhoorlijkfte proceduren die men niet behoort te bedenken, en veel min tot ondergang en ruïne defer Landen
teattenteren: aengefien alle de Wereld bekent is, hoe
befwaerhjk defelve tot de extremiteyten , daer in de faken ftaen , gekomen zijn : Namentlijk , het verftorren
door Beuls handen van het onnofel bloed van vele
duyfenden onnofele menfehen, fo wel Vrouwen als
Mans van alle qualiten , daer onder ziin geweeft eenige van de principale Heeren van den Lande : De violatie van de principaeifte Vryheden, Privilegiën en
|Gerechtigheden der Nederlanden , Leden en Steden
| van dien in 't genèrael , en particulier , veel moorden ,
jbranden, violentien , exadtien, concuffien en andere
enorme en execrabele daden,nafeer vele Remonftrantien , Supplicatien , felfs met belendingen van eenige
Nederlandfe Heeren in Spanjen , als namentlijk mede
onder anderen, den Marquiz van Bergen , en Heere
van Montigny , die daer over qualijk zijn gevaren,
en tegen alle volkeren rechten getradteert : Ook interceflien van grote Potentaten te vergeefs gedaen , ten
eynde de Nederlanden > Leden, Steden en goede Ingefetenen derfel ver, by hare loflijke oude Vryheden,
Privilegiën en Gerechtigheden gelaten, endeTiraniiyeover de confeientien , lichamen en goederen der
Spaenfer Natiën , en hareadherenten afgedaen mochten worden , henlüyden tot de voorfz. extremiteyten
gebrocht hebben.
£n daerom fal fijne Hoogheyd ten
beften gelieven teverftaen, dat de Staten voornoemt
in een lake den welftand defer Landen , en de behoudeniffe der goede Ingefetenen van dien , fo hooglijk
importerende , met alle goede infichten en overweginge van 't gene te voren in gelij ke faken gepaffeerc
is, enfichals nu openbaert , procederen, endatfyluyden niet haeil konnen geloven , veel min hun verfekert houden , op 't gene men feyt van de veranderingeder humeuren des Spaenfcn Raeds : alfo gelijke
veranderingen wel meer apparent zijn geweeft , en
eensdeels gelooft met grote fchade van defe Landen;
Wantin 't begin defer Oorloge was de wreetheyd der
Spanjaerdeh (o groot , dat'et al omgebracht wiert dac
inhaer geweld quam: En voor een fo heerlijke fake
(als de eonfervatie des Vaderlands tegens uytheemfe
Tirarinye) yet met raed of daed gedaen hadden , en
dat men niet alleen de platte Landen, maer ook vele
principale Steden, met moord, roof, brand, en andere grouwelijke execrable en ongehoorde daden
tradieerde , ter tijd doe men van defer zijde decreteerde jegens den Spanjaerts en hare adherenten , die in
handen quamen, gelijk recht te gebruy ken , om alfo
henlüyden met'er daet te tonen , dat by die van deler
zijde, geen minder hert noch couragie was om haer
rechtvaerdige fake te verdedigen, als by henlüyden
om defe Landen te verdrucken, gelijk fyluyden ook
wel mogen verfekert zijn , dat by hen tot defer Landen
krenkinge niet fal voorgenomen worden , 't welk
met'er tijd henlüyden niet fchadelijken fal vallen. Dit
begonft den bloed-dorftigen Raed te verflauwen, en
de humeuren in apparentie te veranderen : Maer
fulks dat fyluyden aenmerkende hen befwaei lijken te
fullen vallen tot haer voornemen te komen mee geweld, geheten hen of fy tot reden hadden willen verftaen , en werden hier op de eerfte beginfelen van Vrede-handelingeindenjare 1574 gefundeert. Sulksdac
de Heeren Staten van Holland en Zeland (gebruykende haren ouden vromen en eenvoudigen aert) hen lieten bewegen om hare bewaerniffen, fo by ootmoedige Brieven als Remonftrantien te kennen te geven ,
en daer op redres te verfoeken. Dan de vruchten van
defen bégonften Vredeshandel , waren aen de zijde van
Braband, den eerften overval van de Stad van Antwerpen, byden Spanjaerts in de Hiftorien genaemt
Fuera VtÜatoi j En van de zijde van Holland en Zeland ,met hare Geaffocieerden , de ftrenge tweede
Belegeringe van de goede Stad van Leyden > die niettemin door Godes genade, mitsde gettouwigheyd haerder
Zzz

8

1

$ 14

Het eenendartigfte Boek.

der Bondgenoten , en hare vromigheyd van des Vyands ^ te beroven, gelijk ten opfien van de Koninginne en
geweld werden geconferveert , ja met fuiken extraor- 't Koningrijk van Engeland , met het overfenden
dinarisfehrik vandeSpanjaerts, die voor de Stad la- der voorfchreven hovaerdige en geweldige Armade
gen ,dat fyluyden door Gods krachtige hand in haer in den Jare 1588. en deTriumphen van die voorde
gemoed geflagen zijnde, feer confuielijken uyt Hol- Victorie openbaerlijken gefongen en in druk uyrgeland liepen, en kortsdaernade goede Stad van Uy- geven , is gebleken. Én gelet zijnde op de Oorloge en Negotien in Vrankrijk tzedert den felvea
trechtmeynden t'overvallen , als fy en andere van de
Sp3enfeNatieinden felvenjare gedaen hadden, de jare , en namentlijk op 't gene in de naefte jaren
vermaerde Stad van Antwerpen. Defen eerften be- op de tranfhtie van de Krone van Vrankrijk , niet
drieglijken handel alfo afgelopen wefende, werde door alleen van den jegenwoordelijken wettelijken Koning , en van alle de Princen van den bloede ,
interceffie van den Alderhoogftergedachtenifle Keyferlijke Majefteyt Maximiüaen fijne Hoogheyd Heer maer generalijken van alle Francoyfen op de SpanVader, den tweeden handel geprepareert, en in den jaerts (onder de name van d'Infante) van wegen en
Jare i575.binnen de Stad van Breda by der hand geno- by laft van den Spaenfen Raed , by den Hertog
men. Hoe weynigde meeningein den felven handel van Ferecy en andere Spaenfe Minifters is getracteert ,
van de Spaenfe zijde was , yet ter goeder trouwe en tot behoeft 't felve geen ander bewijs , als daer na by
der Nederlanden welvaert te doen, brengen klaerly- den Parlemente van Parijs en andere de Ligue afgeken de beloignen daer gevallen mede, en waren de
vallen , by Arreften en andere Juftificatieo gepuvruchten niet anders , als meerdere preparatien ter bliceert en in druk uytgegeven , is kondig gemaekt.
Oorloge dan oyt te voren, fulks dat feer korts den over- En als goed regard genomen wert op het complot (Fol.
val van de Steden van Buuren, Leerdam, Oudewater, in den Jare 92. in Schotland , met veel principale
Schoonhoven, Bom menée , en de belegeringe der Stad Heeren aldaer gemaekt, ten eynde twintig duyfent
Zierikzee, daer uyt procedeerde, waer na de Span- Spaenfe Soldaten in Schotland gefonden en ontfanjaerts en hare adherenten met roven, moordenen an- gen fouden werden , 't welk in den voorleden [are
dere exorbitante en inorme daden , ja ook overval genoeg wonderlijken is aen den dag gekomen (daer
van de Steden (hare zijde houdende) hen fo grof aen- over ook eenige met der dood geftraft zijn) is niec
ftelden , dat men aldaer ('t felve niet langer konnende te geloven dattet felve op ander fondament is gebout
dulden of lijden) den felven als vyanden van de Neder- of beleyd geweeft: in wat manieren ren telven eynlanden heeft geoordeelt en geproclameert. Waer op
de met't Keur-Vorftendom van Keulen , 't Stift van
gevolgt zijnde de Unieenverbinteniffe tot Gent in Straesburg , de Vorftendommen van Gulik , Cleve
November Anno 1576 tuffchende Nederlandfe Pro- en Berg , eenfamentlijken de goede Rijkftad Aken
vintien en tot confervatien der fdver welvaert , Vry- gehandelt en gepraóti leert is , brengen niet alleen
heden en Rechten gemaekt , iseen yegelij ken bekent, verlcheyden geintercipieerde Brieven , maer ook de
hoeontrouwelijkendeielve Unieenverbinteniffe van daden felfs mede. Eyndelijk , hoe gecontramineert
de Spaenfe zijde voor goed aengenomen is geweeft , wert tegens de principaelfte Princen van halien, hoe
en wat bedrog en geveynftheyd daer onder vermengt, grotelijks men is achtende het onderbrengen van die
was, de Brieven van Éfcovedo, de violatie by Don van Holland en Zeeland (daer mede alle de VereenigJean gepleegt , de uytdruckelijke verklaringe uyt de Provintien gemeent werden) om in defelve Sedem
den Spaenfen Raed , by den Baroen van Selles BeUi, jegens de geheele Chriftenheyd vaft en feker te
overgebracht , en binnen Mechelen geopent , een- maken, ja fo dat men den Turk liever noch een grote
famcntlijken de handelinge tot Loven , ten over- partye van de Chriftenheyd foude willen laten inneftaen van de Gefanten van vele Potentaten gehoumen , als de Oorloge jegens de Nederlanden verlaten ,
den , hebben daer van volkomen getuygenifle in of het geweld van Volk van Oorloge jegens henluyden
den Jare 77. en 15:78. gegeven ; hoebedriegelijken, gedeftineert te verminderen. Eninfomma, hoe men
fchandelijken , fchadclijken en beiwaerlijken den met de Keyferlijke Majefteyt Chur en Furften van
vredehandel daer na tot Keulen feer folemnelijken Duytfland , ja met den Staet van de geheele Chriftenaengevangen is afgelopen , is eenen yegelijken beheyd handelt (alleenlijken tot vorderinge van de voorkent alfo gedurende defelve, niet alleen de Pro vinfchreven generale Spaenfe heerfchappye) blijkt klaertien van Henegouwen en Artoys , met eenige an- lijken uyt de Brieven getekent by den Koning van
dere principale Steden , tot particuliere handelinge Spaenjen felfs , waer van een Tranflaet hier by gevoegt
zijn gefeduceert , maer alle uyterlijke geweld ge- is, beruftended'Originale alhier, welke Brieven ook
bruykt tegens de goede Stad van Maftricht, en ve- mede brengen hetpoinct by fijne Hoogheyd gepropole heymelijke
lofe ,practijken
inde neert, te weten, dat de meeninge van den Spaenfen
andere
Provintien
en onderin de't werk
Leden geftelt
en Steden
Raed niet is door fijne Hoogheyd ter goeder trouwen
van dien , om den felven mede tot alteratien en tot de faken van de Chriftenheyd, en namèntlijken van
hare ruine en ondergang te bewegen. Met wat de Nederlanden in rufte en vrede te ftellen , aengeften
praktijken daer na de Steden van Vlaenderen in on- dat daer uyt blijkt dat tot fijne principaelfte Racdsluyderhandelinge gebrocht , wat lchone voorQagen den den in de fake der Nederlanden geftelt zijn , den Grave
felven gedaen zijn , en hoe bedroeffelijke heteynde is van Fuentes, Don Guillame de S. Clement, enStegeweeft, is dadelijken gebleken ; tot wat meyninge phano d'Ivarra , alleSpanjaerts, met laft dat defelve
in den Jare 1587. en 1588. de onder handelinge van Uytheemfe fijne Hoogheyd inftrueren fullen , wie
Vrede is begeert geweeft , wat bedrog en geweld daer van de Nederlandfe Heeren te betrouwen zijn, hoe
onder fchuylde , heeft de Spaenfe Armade (gedurende men de Nederlanden regeren , en de Vereenigde Prode handelinge overgekomen , en door Gods krachtige
vintien t'onderbrengen lal. De Staten twijfelen niet ,
hand vernield) openbaer gemaekt; tot war intentie of fijne Hoogheyd heeft wel verftaen , dat door beleyd
daer na de Keyferlijke Majefteyt in den Jare ijgi.ver- van den voorfz. Grave van Fuentes , en Stephano
iochtis geweeft, om de fake van de Vrede-handelin- d'Ivarra , onlanks Doctor Lopes, Medicijn van de
ge in de Nederlanden van nieus by der hand te nemen , Koninglijke Majefteyt van Engeland , belooft zijn geweeft 50000 Kronen , om hare Majefteyt te vergeven,
hebben betuygtde Legers van tijd tot tijd uyt de Nederlanden jegens den Koning van Vrankrijk gefonden, en dat den felven Doctor Lopes, Emanuel, Louys
daer door te meer bekent gemaekt is , dat de Span- Tinaco, en Steven Ferera de Sauva (alle Complicen
jaerts en hare adherenten , altijts willen in Oorloge en van 't roorfz moordadig feyt) uyt fake van dien in Engeland ter dood zijn verwefen. Dat mede door 'c beWapenen blijven , gebruykende 't pretext van de
Roomfe R eligie te vorderen : Maer met der waerheyd
leyd van den felven Fuentes en d'Ivarra , Emanuel
trachtende , om haer voorgenomen generale Heer- Andrada aengenomen heeft de Koninglijke Majefteyt
fchappyeenTyrannyeover de geheele Chriftenheyd van Vrankrijk met eenen Ruyker van Bloemen of Rote ftabileren , en alle Koningen , Princen , Landen fen , met fuiken feninigen Poeder verfien , dat den
en Republijken van hare wetlijke en behoorlijke recht reuk alleenlijken de dood mofte veroorfaken, te verge-

ven.

1594

Vervolg der Nederlahdfe Oorlogen.

faken veranderlijk zijn) van hare rechtvaerdigè fake
ven. Gefwegen't
bevond
fal werden by uyt eene lofli
tinge van de fakengêne
van Michielen Renicho
jke uytkomfte, niet alleen voorde Vereen, hem anders noemende Triviere , Priefter Namerois , over
nigde Landen , maer ook voorde andere Nederlandfe
twee Maenden geleden gedeguifeert in Soldaets Habi- Provintien , rot vorderinge van fijne eere en Heyten , van Bruffel in de Vereenigde Landen gefonden , ligWoorcr, en der Nederlanden welvaert te ver*
dewelke bekene dat hy en verfcheyden Moordenaers, wachten.
met beloften en gelde gekocht en uytgefonden zijn,
Aldus gedaen en gerefolveertter Vergaderingevan
öm den Perfoon des Doorluchtigen H oog-geboren de Heeren Staren Generael, in 's Graven-hameden
Prince , Mauritz geboren Prince van Orangien , 17 May, Anno 1594.
GravevanNafTau > &c. re vermoorden
Ja dat men
En wasgeparapheert
den jonkften Sone van fijne Princelijke Excell. Ho
J. van de Werke Ut.
Ge. (alleenlijken oud thien jaren) in de Univerfiteyr
van Leyden ter Schole leggende , niet daer uyt lichten,
Onderftond gefchreven : ter
nantie van dé
als men den Prince van Orangien, Gravevan Buyren voornoemde Heeren Staten GenerOrdon
ael.
fijnen oudften Broeder , jegens de Rechten , Vryheden
En was ondertekent
en Privilegiën der Landen en aller Volken Rechten
C. Aerssens.
violentlijk uyt de Univerfireyt van Loven gedaen
heeft, maer ook datelijk wil vermoorden. Sulks als
den voorfz.Spaenfen Raed metderdaed moordadelij• 3&e peeren Staten <Seheraeï hebben be ontfchul*
ken heeft doen ombrengen hunne Excell. Heer Vader. ö^ingebpbeboo?fcïuri)en <®tto tartiug en %txonU
Hier uyt kan fijnen Hoogheyd en een yegelijken on* iratjs €onmn$ geöaen / beïangenbe be CcnfefTie ban
wederfprekelijken verftaen , door wat Luyden en by JBichjeïbc föenicrjon / onbeanttooojb gelaten/ mitg*
wat middelen de goede Ingefeterien der Nederlanden bien be <©efanten fulft£ bootfelben fonbec eenige fpe*
bedrogen werden , en hoe weynig de Staten hen ver- ciale laft / en Dat De Confrontatie / betoelhe boo?ge*
giffen alsfy den voor ftel van Vrede-handel als nu van fïagen toecDe / maer eenige fchijn toag / en Datöaec
de Spaenfe zijde Uyt gelijke affectie oordeelen te fpruy- npbeïe confïbeiatien bïeïen/ fo bette bietot^nttoer*
ten , gelijk allede voorgaende hier voren verhaelt , ja pen of SSmffeï fouDen geDaen tooien / en bp aïöien
dat als nu, (o wel ren opfieri van dé Koninglijke Ma- bcfeïbe aen Defe 5ijbe geöaen toecbe / en Dat be<a?abe
jefteyt van Vrankrijk en Engeland als defe Landen, ban 25arïaimont fuec fonDe bomen / Daer op fóuDe
hen veel wreedelijker en fchadelijker laken openbaren beeï te Doen Debben gebaïïen / om hem c&ijfeïaerg te
adsoyr te voren; fuiksdat de humeuren des Spaenlen fMen , boch, fo i$ fo beeï geDaen / Dat De f eere Soljan
Raedsgeenfins tot voordeel van defe Landen verandert ban <6ent / ^eece ban <£pen en 3£pben / tjebbenDe booj
zijn , als ook geen apparentie heeft dat fy nu ten hoog- befe <©o?ïog goeDe ftenniflé gehaDmet Den boomoem*
ften tegen defelve geofFenleert zijnde , hen vorder- Den <®tto ï|artiu£/een43f !bec£ .ïitëan ban geboorte toe*
lij ker foude willen wefen, alsfy waren voor de voor- fenbe / Den boojfeïjjeben ^artiné en <£oman£ gêtyacht
fch reven offentie , of defe Landen (daer op fy recht Ijeefr opbe©oo*poo?te inöen^age / aïroaet De booj*
willen pretenderen) beter tra&eren als de Konin- fchjeben Micïjitl De Öenictjon geoangen ïag / en in
gen en Koningrijken van Vrankrijk , Engeland en Öaetlupbec bp-toefen tot Den fetoen <0ebangen fepDe/
Schotland , henluyden in recht Autoriteyt, en Digni- meflret DefemoojDen: <0pgaetmet óntoaer&rpt om/
tey t gelijk zijnde. Waerom ook de voorfchreven Sta- en Doet De peeren / met fcoien£ namen gp u foeftt te
ten Generael , Aitnpt en Eeds-halven , fchuldig en benïeeben / gcoot ongelijk alg ooft De geïjeele $eber*
genootfaektzijn, hen dies te meer te wachten van de ïanben / bctoclhe mit£ De toantrou/ Die gp metutoe
liftige vonden en praétijken des voorfchreven Raeds ; beftentemfle betmeecDett/ DiejS te langer in <0o?loge
infonderheyd alfo de Vereenigde Provintien de voor- moeten bïrjben / Daer anDec^ De ©jeDe-öanDcImge
fchreven voor-genomen execrabele moorden , io van toeï moclite boortgaen ; Daecom fegt De toaerftepD/ /-6, ..*
ëen PerloondesKoningsvan Vrankrijk , als Koninen Doet eenen ^ince ban fufften^upfe geenongelijn. * ' '
ginnevan Engeland , mitfgaders d'openbare Oorloge ^aer opDe<0ebangen anttrjoo^be / bat btttx tooccdienad'aenkomfte van fijne Hoogheyd in de Neder- Öepb tna^/ 't geen ift gefepb tybbtl ik nan niet an^
landen, jegensdeKrooneenStaetvan Vrankrijk ge- ber^ feggen i en petfïfieetbe baet bp / ten aenïjoten
continueert wert: Ook niet tegenftaende dat alle voor- ban bc beojfdjjebeu ï>at*tiu^ en<£oman£/ en t^baer
gaende pretexten cederen , met reden fo hooglijkter ook tot Den laetftentoe bp gebleben / en baér op ge*
herten nemen, als de goede Alliantien, vrundfehap floten. 18l£ nu be Staten Generael betflonben/
engemeynfehapder faken vereyfehen. En al is 't dat bat {factiu^ en Coman^ geen laf! habben ban bert
men foude mogen gelooven , dat fijne Hoogheyd aen <Ö?abe ban 23arïaimont / om fïcïj be ^ufïitie ban
fulke Moordadige en Vyandlijke daden een mifhagen be töeumeetbe Eanben t'onbettoo^pen / fo heb;
heeft, fo is daer op nochtans fulke acht noch infien ben fp mette begonnen $jocebnr;en tegen^ be booj^
te nemen, als op 't voorhebben, denquaden wille, fcljrtbcnöenicïjon belafï boójt te gaen/ beturjïe bcfeïbe
meyninge en intentie van den Koning van Spanjen ^artiu^ enComan^ iiocïjIjictiirtUaub luareu/ op
en Spaenlen Raed , van den welken fijne Hoogheyd
batfe fouben mogen getupgeniffe geben ban 't gene fp
fijne Commiflie en Authorifatien aengenomen en felfë
tipt monbe ban ben <6ebangen gehoopt en ber^
üaDDen ; en ï^ epnbeifjft be nabolgenbe ^en*
f!aen
ontfangen heeft , (die hem ook over fulks t'allen
tijden revoceren en eenen anderen in fijne plaetfe Hel- tentie obec ïjem openbaêdijlt uptgefpjoljen / en ten
len mogen) waer tegen men hem niet kan verfien nóch
verfekeren met eenige conditien. Mids welken ook feïbert bage tec ereentie gefïelt / op 't &crjabot in
'^ <«3?aben-^age. i^p tytft groot lecbtoefen betoont
de voorfz. Staten Generael niet konnen verftaen , dat ban
fijn noojnemén te fycbbm I en tjreft ben ^ince
fy met eenige vrucht binnen de vootfz. Geünieerde bebannt ban be genabige Sententie / flantbaflig bli>
Provintien, noch buyten defelve aen de Koninklijke benbe bp fijne 23enenteniffe.
Ivlajefteyt van Engeland (daer mede fy defen aengaende én anderfins in een vaft verbond ft aen (noch ook aen
5^e Sententie (nöoubenbe fijne Confcffre tüa^Iup^
€onUi*
dé Koninklijke Majefteyt van Vrankrijk en andere Po- öcnöcalDuë:
tentaten, Vorften en Republijken defer Landen, en
degerheeheChriftelijke fake, Vrienden en Verwan- ALfo Michiel Renichon , geboren van Templon, ^^1
ten , yet foude mogen openen, nopendede vöorfz,
Priefter Paftoor van Boffier, beyde in 't Land van u/nf. r
voorgeftelde Vrede-handelinge ; maèr denken te blij- Namen , gevangen , buyten pijne bekent heeft , en ook cöon/ en
ven byhare toevlucht tot den Almachtigen God , om
gebleken is, dat hy in Soldaets Habijtegekleed zijnde, töe'tfn'
van fijne Almachtige èn onveranderlijke handen goe- op den 1 o Martyleftleden.met Brieven van GraveFlo- Daec0p
digheyd (hoewel fy t'allen tijden overwogen hebben , ris van Barlaimont , gereyft is van Bruffel na Loven , regen
?.n als noch wel kounen overwegen , dat alle wercldie Dieft i Herencal*-en Turnhoud , daer-hy mids de Öfm a»
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lijk ook den Ertz-Hertog middel had om te fien hem
voorfz. Brieven metConvoy is geleyd geweeft , en van
Turnhout voorts met eenen Soldaet van den Guarni- Gevangen , die mede in de Kamer meynde te volgen, maer 't werd hem belet door, het toevallen van
fbenealdaer, na der Stede van Breda, daer hy in ge- de deure
, die nochtans niet geheel gefloten was,
komen lijnde op den 1 1 der voorfz. Maend den Goublijvende daer voor, wel hoorde dat den
hy
dat
fulks
Brieven
verneur heeft overgelevert fekere beflotene
in
van den voornoemden Grave van Barlaimont , addref- Ertz-Hertog met denGrave waren famen fprekende
ferende aen den CapiteynLarigon, gecommaodeert Latijn en.Spaens , fo veel wel verftaende , dat fy in het
van recompenfe, en dat den Grave
hebbende op den voorfz. Huyie van Turnhout, in- fcheyden fpraken
, den Brenger was herwaerts over rey- wederom uyt de Kamer gaende, enden Em-Hertog
houdendedat
Er- by de deure zijnde, (eyde: Cumulatè & largo f oenore
fende, door expres bevel van denErtsz-Hertoge
den fatisfaciam ; en dat den Grave komende in de Voorvoorts
Gevangen
den
;
ck
neftus van Ooftenrij
bevolen
hem
dat
nde,
aendiene
ur
voorfz. Gouverne
hem Gevangen (eyde , dat hy den Ertz,
kamerjegens
was te beleyden fekeren Aenflag op de voorfz. Stede Hertog van hare fake hadde gefproken,en dat den Ertzordonneren foude , te tellen twee hondert
van Breda, dien hy gevangen met verfcheyden on- Hertog
Daelaers. En des avonds na den eten den Grawaerlchijnlijke redenen bekleedende, daer by bleef Philips
van
ve
Bariaimont
wederom met den Gevangen in een
perfifterende , feggende, dat hy eenige jaren geweeft
was Secretaris van den Abt van Malonne,en onlangs Kamer alleen zijnde, hadde hem Gevangen voorgehouden, dat hy laft hadde van den Ertz-Hertoge , ' voor fijne komfte was geadvanceert om te dienen als
Barlaivan
of door de derde hand te doen uytroeGrave
roeien
te
üyr
om
den
voornoem
Secretaris van den
VAN NASSAU WE,
MAURITS
jenGraef
mont j al 't welke hy nochtans daer na bekent heeft vereenige Perfoonen daer toe hadde in
feggen , waer toe hy her- en dat hy airede
fiert teZijn , ('onder ie willen tot
dat hy gebracht zijnde 't werk geftelt, en indien hy Gevangen hem daer
waerts over was gekomen,
gebruyken, dathy feer wel daer
alhier m den Hage, en op den eerften April des avonds toe mede wilde laten
dat hy en fijne Vrienden boven
en
,
doen
foude
aen
geatten eert hebbende hem (elven te verworgen en ter maten fouden werden gerecompenfeert , en dat hy
dood te brengen, met eenen ftrop die by hem gemaekt
was van fijn Wapen-neftelingen , en aen feker YfeT in foude wefen gefalveert i daer by voegende, dat'er
airede vijftien duyfent Kronen gereed lagen, om te
de Geyóle vaft gemaekt , daer onder hy leggende isgevoorfz affafinat
vanopdathy 'tGevangen
tijdinge
op d'eerfte
vonden, hebbende om fijnen hals het rode bloedige lit- tellen
volbracht
foude
zijn
:
waer
gefeyt
zeer
fprakehem
fijne
en
,
ftrop
voorfz.
den
teken van
hadde
fulks
te
zijn
buyten
fijn
profeffie,
alsnoyt
de
gekrenktzijnde ; en dat den gevangen op den tweeden
Aprillis voorts bekent , en daer na tot verlchej den Wapenen gehandelt hebbende; dan hadde de Grave
daer op geinfifteert , met verfcheytijden, foby monde, als by vele gefchriften van fijn van Barlaimont
redenen
den
en
grote beloften , feggende , fulks te
eygen hand verklaert , en op den 20 Aprillis , en we- ,
derommeden leflen May buyten alle pij ne en banden
wefen den wille van den Koning , en 't bevel van den
egefchiimirseenig
dat
heeft,
rt
Ertz-Hertog : Sulks dat den Gevangen 't (elve aenbekent en geaffirmee
len en proceffen die hy hadde jegens den Ingeferenen genomen en belooft hadde , daer in te doen alles wat
vanBoffiers, om 't inkomen van fijne voor(z, Pafto- hem mogelijk foude zijn ; en vragende hoe fulks foude konnen gefchieden , haddeden Grave gefeyd, dat
rye, en mits dat het Land daer omtrent feer befcha- ddHeereGraef Mauritz was een Jonkheer , wefende
digt wert door 't Volk van Oorloge hy genootfaqkt is
geweeft, geleden omtrent twee jaren, fijne vocfrfz. genoeg familiaer en geroeynfaera , dat hy daerom
Paftorie te verlaten , en defelve door eenen Cappel- d'occafie wel foude vinden , indien hy hem niet
laen te doen bedienen , en dat hy hem binnen der wilde verhaeften , maer de fake. met lode ichoenen
Stede van Namen begeven hadde totSchoolmeefter , beleyden , dat hy in defe Landen gekomen -zijnde,
fonder dat hy oytindienfte vanden Abt van Malon- in den Hageof eldersdaer Graef Mauritz hem meeft
11e of van den Grave van Barlaimont wasgeweèft,maer foude onthouden , Schole houden , en verwachten
da-hywasPriefter en P aftoor van Boffier, en dat den foude d'andere, die tot gelijken eynde fouden komen
aenilag op Breda een gemaekt en verfiert werk was; tot (es in getale , ert dat hy Gevangen den fevende
dat hy gekomen zijnde in kenniffeby den Grave van
zij n om eenen faelgerende , by den anderen volBa'laimond, en micsdien op eenen avond ten eten foude bracht te worden ; dathy alhier foude mogen kopen
geroepen zijnde oy de Edelluyden van den voorfz. een paer goede Piftolet ten, defelve altijts wel onderhouden alseen uurwerk , en die wel geladen hebbende
Grave, hy na den eten by den fei ven Grave gebracht
is in een Kamer alleen , hem vragende , waerom hy met twee of drie Loyen, foude Graef Maurits daer
gevangen in alfulken kleynen tracleraent fijnen tijd mede door 't lijf ïchieten , of hem ombrengen met
was verflijtende, gemerkt hem geen middel en goed eenige andere middelen by hem te bedenken, of die
tra&ement foude ontbreken , indien hy goede cou- d'anderen t'haerder aenkomfte , met hem nader (ouden communiceren : maer in allen gevalle dat beft fouragie hadde, en hemfelven wilde vorderen: waer op
haddeden
>
de worden gerecompenfeert ; die beft (oude hebben
den Gevangen fijnen dienft pretenterendë
Grave in 't eynde van de maend van Februario leftle- geekploideert ; datterook noch andere perfonen wadendoor fijnen Cappellaen den Gevangen doen halen
ren, diemeninfgelijks behoorde t'extermineren , t«
uyt fijn Schole, en des avonds na den eten met hem weten, Barnevel of Bamevelt, Longoliusen Aidegonin prefentie van eenige andere j gefproken hebbende de ; en indien hy Gevangen yemand van defe ter dood
van eenen aenflag op de Stad van Breda , heeft hem brachte, dathy daer over grotelijks foude worden gevoorts hem Gevangen ,
:
recompenfe rt bedelende
Gevangen daer na wederom in een Kamer alleen gehem
hy
dat
,
gegeven
roepen *en aldaer té kennen
dat hy fijnen name niet foude gebruyken , maer eenen
wilde communiceren een ftuk van feer groter im- anderen name nemeri , dat hy hem ook foude kleeden
propooften,
, gevalle hy hem ten dienftfe van den Ko- als een Soldaet , en na verfcheyden andere doen
portantiein
komen
hem
by
hy
dat
,
Barlaimont
van
beloften
Grave
met
den
,
hadde
gebruyken
laten
wilde
ning
genoemt,
nfeert,
Gevangen
byden
gerecompe
,
worden
Perfoon
(ekere andere
rijkelijk daer vari foude
waer in den Gevangen conienteerde , en daer na met en die hy feyde te wefen een van de voorfz (es perfo- f Fo]iJ
den Grave van Barlaimoiit door fijn bevel gerey ft zijn- nen, en den Grave jegens den felven perfone verhade na Bruffel , daer den (elven Grave vericheyden rey, gene by den Gevangen, was aengenomen,
lende 't
fen te Hove hadde geweeft, hadde den Grave van hadde den voorfz perfoon hem Gevangen genoemt
Barlaimont daer na wederom te Hove gaende , den fijnen Camerade , feggende , dat hy hem haeft in Holland foude volden , met verfcheyden andere propooGevangen geboden hem te volgen , en m 't Hof den
ften, verklarende voorts, hy Gevangen , dat van den
en
Kamers door gegaen , en den GeGrave vericheyd
vangen hem gevolgt zijnde: was den Grave in gegaen rijde van den Hertog van Parma , de voorfz fes perfonen, zijnde alle doodflagers , tot noch toe inqualité van
inde Kamer vanden Ertz-Hertog , daer den Gevangen middel hadde om den Eriz-Hertogtezien, ge- Edelluyden te Hove in Gagie van den Koning onderhouden
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houden worden, om die in zaken vanconfequentie fknnöenienbe^eunieecben/ opïjet btktft atnnet
att &**t*
op de wederpartye te mogen gebruyken, en dat den enbe.ffêifjibe/ ban fijne ïfoogbepb den
Gtü-mmaa®***
Grave van Barlaimont middelertijd door fijnen Secretaris, uyt handen van Steven Dynirahadde doen ontümmomöNeder
fangen de voorfz. fomme van hondert Philips Dael- antto
maertiea$enmen
%3mé / üpt8fs
SS ^
metland
onfe xrefuta
wedertoödo
leggi?f|"
ng Dcffelf
ders, welken Secretaris defelve aen den Gevangen had- toelfaïïjebb
en oberfïen/ en onpartijdig gegtondeert /*"•
de overgetelt in fekere fpecie van gelde, die hy Gevangen gefchreven hadde in zeker Boeksken over hem
!?t lje|#ieö
F,w *l?# 8een
maerpberoorteden
te 5ijnonrt'fe
tipt eenCdJen/
oprr rijten
tot oer
gevonden, ter fomme van vijf hondert Guldens, en eath^ïnfce
fiehgie/ en de beïjoojïnfte obedientie
ban
dat hy Gevangen willende reyzen van Bruffel na Ant- ftme «flBajeftept en toelbaren be£
3Lanö£ / ooft meöe tot
werpen den
,
voorfz. perfoon hem geleydende tot aen een toaerfch,outoinge / bat be goede onderdanen hen
de.Schuyte, hém gezeyd hadde, dat zy tefamentot nietïatcnberabufercn/ bande flimme pjactijften der
Ley den gezonden zouden wordenjden Gevangen hem godlof e Caloinifïen/^ien^ bal£ bedjijfbooiecn deeï
vragende, waer dat was , en tot wat eyndè , fey de hem , ir tjier ontbeeften faï/ en om mét beeï toookien niet
dat Leyden was een Stad en Univerhreyt in Holland, den trjb teuerfïrjten/ foftome in totljare
aritaxmb I
dat den Jongen Prince van Orangien aldaer ftudeerde,
en dat zy aldaer zouden gezonden woeden om hem te alüiijj
cL^l
m het^QCÏ ban t'ontfaimen der mime
:
ofJSjiefè/
ban fijn «foogïjept/ tc.'boïgende leggen
verkeken, en 't leven te benemen j waer na hy Gevangen ,volgende 't vooriz. bevel van den Gtave van
Barlaimont voornoemt , hem geklee
Om fijne Hoogheyd van hare rechte goede intentie
d hébbende in
Soldaets kleederen , en hem noemende Michiel de openingetedoen ,
hebben verklaert en verklaren by
Triviere, was eerft gereyft op Antwerpen met de defen , dat van den tijd af, dat fy uyt hoogdrin°e
nden
voorfz. Brieven van den Grave van Barlaimont aen La- nood voor de behoudeniffe
der Nederlandfe Vryherigon , dan verftaende dat hy van Turnhout was ver- den , eenfamentlijk de Privilegiën
en Gerechtighetrocken , was wederom gekeert na Bruflel,cn van
den der felver in 't generael, en der Provintien , Ledaer met andere Brieven van den Grave gereyft op
den ,Steden , en Ingefetenen van dien in 't particuLoeven, Dieft, Herentals en Tuinhout , daer hy
lier, en tot afweringe der SpaenfeTyrannye, enhomirsHezelveBrieven met Convoy wasgeleyd, endat veerdigeheerfchappye over de Conlcientien , lichahy Gevangen dien volgende, in manieren voren vermen, en goederen van d' Ingefetenen der Nederlanhaelt , gekomen was binnen der Stede van Breda.
den ,haren Vrouwen en Kinderen , de Wapenen
Raden tot'er kenniflè en judicature hebben aengenomen, hare roeeninge en intenriealvanSois't,
defen,bydatdende Heeren
Staten Generael van dé Ver- tijds geweeft is, en noch is, 't felve met
Gods huleenigde Nederlanden gecommitteert , bevindende pe tegens de Spanjaerts enj hare
Adherenten te gebruyken, fy:c.
'tzdvetewezen zaken van zeer quaden exempel en
confequentie , jiie in een Land van Juftitie en (onder
tierftan ik mn niet berfinnen/ mat ^ebcdanbfe
perieul, fchade
ruine van den ruft, en welftand
van den Lande en en'gemeen
e fake , niet mogen getolleWbepdarticuï
/ p^ibiïe
of oBerecïj
tigöeubbanm 'tgene^
reert , maer fwaerlijk geftraft behooren te worden , racïofp
ier/ gicn/
bat beooog
Staten
^oHanb
ten ekeropel van andere : Op alles gelet, doende Recht enEceïanb/ ïjen Wt beroemen boo? te fïacn/
ober=
uyt den name en van wegen den felven Heeren Staten mit^ bat ton bn dagelijhfe erperient
ie
bebinben
/
bat
fp
Generael van de Vereenigde Nederlanden, den voorfz in aïïe Steden : (daer fp de m^fïer
nonnen
mauen
/)
Gevangen gecondemneert hebben , en condemnereri de boomaemfie en pnncipaeïfïé ©?pöfben
en ^p
midtsdefen , gebracht te worden tér plaetfe daer men beïegien niet aïïeen berbmcï
ten / maer t'eencma
gewoonlijken is Juftitie te doen,en aldaer geeicecu teert berpïetten : €>nber bebeïne ©?ibiïegien of ©^pfjebenel/
te worden met den Swaerde, fulksdatter de dood na- beminfïeniettédefe/ te toeten / dat den hertog
ban
volgt, fijrtLichaem daer na gequartiert, 'tHooftge- 23?abanb niet macb fijn Steden en ^nberfaten
ftelt op eenen ftaek , endequartieren üytgehangen te beïaflen met ertrao?binarife SJmpofien of ïaflen /
worden op de viergeweftcn van. den Hagé, anderen fondcr bat daer in confenteien be b$iz Staten be^
ten exempel ; en verklaren fijne goederen geconfif- ïïanb^/ aï^ ^eïaten / €deïen en be ^ooftfïeden/
tjueert. Aldus gepronuncicert in de Audiëntie van toelfte ^ooft-fïeden ooft gedepït
3ijn in d^ie Heden/
dertHovevan Holland, den derden Juny 1594. Was toaer af be ©eften^ban be 9Umbaeïjten/
een ïü sijii
geparagrapheert, Nyevelt Vt. Onderftont: Ter Or- repjefentereribe / fonber toien^confent/ ofijetmee*
donnantie van de voorfz Raden , by my ,
fïenbeel ban bien / geen ïafren of f^mpoflen pïaetfê
En was ondertekent
grijpen / 't toeïft bp üie ban ^oïïanb en Eeïand aï

reegen»/ <WSWi5^SlSS^

G. van Zuylen.

^efe Sententie i$ ten feïben dage ter «Crecutie ge*
fielt.
^abatbeboo?f5^artiu^cn Coman^toeberom in
$$?abanb geneert en Jen rappojt ban ïjaer toeberbaren
gebaen/ en der Staten lünttooojbe obergeïebertïjab
oen/
(o ïjrrfteeneband'andcre
3tjöe aldaer/
een toe?
dcrïeggtugebanber
Staten ^mttooo^bc
itptgegeben/

tejlnge
ui

ïiaüc

rei

anber^i^/ menftent bact geen #jeïaten. ^c öaeö
banbe^tebentoo?bin bien gebaïïe niet gcöoo^t/ ten
toareïjierenbaer een €onfifioricnt : bed min toosö
acngefien ört berbe Ito ) te toeten / be 3Denen£/ be=
teetóe fp in alle £>tebcn te niet doen / om beter de <#e*
meente te feïjatten / nocljtaité tegen alïc rceftt en
reden / ift ïaet fiaen $)?ibiïegie ; toant mitgöïen in
alle feïjattingen / de d3emecnte tod 't meefïenbeeï i$
opb^eng
: &a i$'t ooft toeï berjootfi ten bat
ïjacr
^eftcn^enbe
minfïcii
eiKÖestooren^of ?tchterHacb/ jft/
ooftbacr in eenfpjeften ijebbcn/ een£bcd£ op bat bec
(Semcpnteniet meer opgeïepb tooib / ban fp berbja*
gcnftanj tenanberen / op bat aïfb berïjoet toojben/
fo tod oproerte ber Gemeente / al£ berabuferinge ban
cenige Jfeeren • J^aerom be ïlomepnen Ijebben ijacc
berbe ïid / (todfte toaren Tribuni Plebis) genocmt

mtituïerenbe'tfeïbe:
en 30ebcrïeggingede£gene£/ tot
dat defëeranttoooïbinge
Staten ban Rolland
en
Eeïand ïjebben gcfWt in ïjare 3Hnttooo?d / 043 de Büf
fibc
en 'tbanbeleeft
aengeben ^tadtjouder
dc£ *2rt5-J£ertog
Ctnefïuj? /
tftidder
derfden/
/ «©onbernenren
Capitepn «Öeneraeï ban fijne Htëajefïept in Nederland. Telum acerimum Reipub. bat i^ / een gctoddigeil
pijlofï©apcnde^ gemepnen toeïbareng: €n ïjebbeu
a©elfteï©ederïeggingetop ïjier fuïïett laten boïgcn.
die ban föomen de beljondeniffc ban petboo^fc^cben
I&ttoijfcïeniet / fommige fnïïcn l)t\\ bettoonderen derde 3Lid/ oïfo boo^gcflacn dat fp tegen^ Ijate <£oii*
ban mijne bermctenïjcnd/ dat iïi niet berbaren iii fu\$ en Öegcnten / (die aï£ ^epfer^ in allen %qxp
^35 deficit altijd tybbcn ber?
benflijlbanfrljjiibcn/ ïjebbe dojben beftacn of onder- den ontfien toaren) 't recljt
bJiuden te beantbjoafdfn en urDrrlerjgen (jet ant- dedigt. 3©aecom feee i? te bertoonderen / Dot be &tê*
inoo^d / gedaen bn bc Staten ban galland en Erlang ben ban Rolland en Zeeland / niet een? dé oogeii

"
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Het eenendartigfté Boek.
gacrg betfïanbg eti openen / en bebenRen toat ©?p*
gepb gen i£ Denomen / en ïjoc feet men gen nu ftan on<
Der be boeten getceöen / nu 't gegecï ue&$f en betoinb
gaei^XanD^/ féfïaenbein benmonb ban luttel pee
fonen / gen noemenbe Staten bet <©eumeerbe $?o
bintien / betoeïRe ook fliIRcn gebob en autgorirept ober
oofc
't geen bat gen
/ bat afle énboïfyacgt
gen 5ijn gebmp&eube
öjoomt/
toiïïenfponbergouben
gebben,
aï i$ 't ooR birectehjR tegeng <6ob en '0 3lanb£ toeïba
ten: nocgtang5gnfpfobecmetenbc/ bat fn met bolle
ÏÜaftcn uottoepen / en in 't boojfegjeben anttooojb
fïellen / bat fp '£ Slanbg $?pgepb en f Sibilegie boo?
fïaen / en een toepnig baec ha feggen fp :
Hebbende eehe vafte hope , dat fylieden de Nederlanden in't generael haeft Tullen fien vereen igt , en in
haren ouden fleur en profperiteyt , daerna fy ook des
te meer haken en verlangen , &c.

3©elRe $jibiïegien be«§ ïanb£ / goè fecr fb 3gn
foeRenoe/ en naoenfïeur en pjofperitept ban 't &&
Detlanö
jg'n gare
gaRenbe
iR nonnen
toeberïeg^ /
gen
/ metfp beïc
baïfege/ foube
ïifïen en
fïinfce p?actrjften
bngaer gebmpRtm berfegepben pïaetfen ban &tbtt*
ïanb ; maer om Ro?tgepb£ toiïïe faï iR giet maer fïecg;
teïp obetïopen/ 't gene fp onber anbere&teben/ een
&tab ban ^ebcrïatib gebben boojtgefteett / toeïRe
&tab fp meer gaten ban be ^panjaertg / nocgtan£
nonnen fp niet met eenige be minfte rebene betogfen/bat
öe2$urger0beefelber£>tab/ ooRniet in 't minfïe ben
gemeenen rufï gebben berfïoo?t / be $?ibiïcgie ge*
RrooRt / of ben ouöen fleur De^ Beberïanb<5 beno
men. JflSacr toeï ter contrarie Ronnen top betogfen /
batbe2$urgcr£ber feïbee &tab (toeïRe i$ bp namen
'$ ^ertogenbog) ganb gouben aen be ©jpgepb / #?ibiïegieen oube fleur ban «ikeberïanb: ï©ant get toaet*
acgtig oube €g?ifïcn geïobe ban be ^Bpofïeïen tgben af
gepjebijït (onbee toeïRe gen be i&ebetïanben begeben
gebbenbe / 3gn boo?fpoebig en in oberbïoebige tëgR'
bommen getoeefï) toojt al£ noeg boo? 45ob0 gratie
binnen '£ ïfertogenbog / in aïbee-eetbiebinge en maer(*cln)begegouben/ garen geboren 3Lantggeet/ öen^ïbee*
magtigfïen gaebeetierenfïen honing #güïppo / al£
hertog ban 2B?abanb / bigben fp getrou en onber*
banig / bp gaer i$ geen tojeebe Cprannife ereeutie/
maer een begoortijfte jufïitie/ om êen pegeïgRg goeb
cecgt boo? te fïaen / fo beeï in befe tijb boênïgR $ / ga*
*e$?ibiïegienen ©?ngeben / om gaer getroutoiggenb
toiïïe jegeng fijne Jlfêajefïept 5gn meerber ban te boren /
fptoo?ben niet obeebaïïen ban fijne JIBajefïept met ee*
nige fcgattingen / ban aïïeen bat &tabg getogfe ge*
confenteert tootö : in fomma fp beslagen gaer niet
ober be tegeringe ban garen Eanb^geec / maer met
recgtbehïagenfp gen ober be<£5eunieecbc ban^oïïanb
enfeïanb; bie gen 't boo?f5.Cg?ifien geïobe/ ^?ibiïegien en ©?pgepb toiUen benemen / en tegen£ garen
gerecgtenllanbpgeer brengen; toaertoe fp menigerganbe ïifTen / aenfïagen en fcgeïmfe pjactgïten gebben
gebmpcut/ tegen^aïle eet en €eb/ genoeg bïgftenbe
bp be juflificatie ber boo^fs* 5>tab / nameïgit boe be
$?incebant®rangien met fommig ©oïïi ban 3©apenen/batgpin'tbeginfel?Cugufïilinno 1578. gaböe>
tot Hlntujerpen in ^>cgepen gelept / onöec get beïtfeï
bat fp bjocgten ï|aber boo? fellere tjuantitept ban öupterpe
boensijnbe in 't quartier maer
ban'^ <6ob
ï^ertogenbo^bie/ alé
étabbacgteteoberbaïïen/
jp lof
bie fuïften frojmbantoinb/ onbecfiené en miracüïeu*
feïijïi geeft gefonben / bat fp bp «Bojcum gchomen 3gn;
be / 3jjn gebtoongen be Eepïen te ftrijUcn / en baer
bigben liggen/ aïfobatmibbeïertgbbie ban ber «^tab
boo?fcg?ebenboo?gare epgen Söurger^/ bic tot^lnt*
toerpenjgnbe/ gabbengegoo?t/ batterfuln^op gan*
öen löa^ / te pofï rgbenöe / 3911 baer ban getoaer*
fcgout : baer na in 't feïbe 3!aer op ben elf ben èep*
temb?i^nomen
/ gebben
be boojf'3.
abgerenten
ban (^rangien
laten
fommig
©oetboïïi
ban ileu^öen
en<6?a*
be / om met beguïp ban fommige ber Calbinifer (£on*
fiflocie/ (binnen beboo2f3^>t«b 5önbe) te obertoeïbi*
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genbienban benoubeu Cgatoïijftc CgLnftcn geïobe;
maer (60b 3p gebannt / bit ben 25urger^ moeb en
fïetnte geeft gegeben / omgem baer tegen^ te fleïïen /
en gemtoeberomaftenemen be^oo?te bit Caïbinu^
gefpui^ gabben met genieïb geopent. ©oo?t^ ber*
$toggenbe beeï betbo^gen aenfïagen / (toaer onber ooït
aï mebe 5gn getoeefl / 't bebefcfel ban be geintcrcipieer?
be^iebett) fo moet iu u lieben eeng bjagen/ bit u
noemt be Staten ber geconfpireerbe / ocg ift bujaïê
enfegge oBeunieerbe: J>egt mp toat ©jpgepb en ru*
fte be^ Hanb^ gpïieben gefocgt gebt / boen gp btfe
2?ueger£boo?fcg?eben gebt geconfifqueert / aïïè gaer
goeb bat fp gabben m ^oïïanb en Eeeïanb / %mm
1 5 79. in ^uïio en ^ugufto / gebtfe baer na boojbpanb
bernlaert / gaer pïat ïanb uptgerooft / en boo? een beeï
nu en ban afgetyanb ) be repfenbe 23urger^ gebt ge*
bangen / en in 't tantfocneren meer afgejegat b*m
fp ïioflen opbrengen / aïfo bat fp in u ïteïber^ en putten
fouben gebben moeten fitten betroffen in ben bpk / ten
mare bat anberegoebe 25urger£ getrantfoen gabben
gpïpenop brengen: gebt baer -en boben öeboo?fcg?cbcn
^>tab aïfo befïoten / innemenbe aïïe be Cafrceïén cu
Eanb-^teben/ ront^ombeboo?fcg?eben ^tabenin
gaerS)eperpeïcggenbe/ batttt fcgeen onmogeïp te
5gn/ èïbaerfóüren en noobfaReïijHe ^jabianbe in te
«tijgen / ten mare öattet be Bogcïen gëbjacgt gabbé ;
of (60b upt ben Hemeï geregent gabbe; en bit aï
toaerom / ban aïïeen / om bat fp gaer op ben etr^
fien 3[uïp?ïnno 1579. ban beCaïbinifïen niet tieten
bermoo?ben / en bat fp niet ontfingen be Unie bp u
lieben tot Uptrecgt gêmaeftt / bit bebrïiteïijft mebe
b?ocgte be uptroepinge ban ben onben Cgjifïen ge*
ïobe / be afstoeringe ban garen geboren p?ince en
3tant^geer / 't berïie^ gaerber ©?pgepb en b?cmnge
gaer#€eb^: 3©eï i£ toaer/ bat fp Dien bag tegen be
boo?fcg?eben Caïbinifien gebben met be 3©apenen
gaer ïgf bertoeert / en gare gocbe faRe boojgeftaen ;
maer toat ginRu lieben bat aen/ ioant begaïben bat
fp 3gn een5|ooft-ê>tab / ban get ebeï ïfertogöom
ban^jabanb/ en baerom ben ïfolianber^ niet fub*
ject/ fo Rennen fpgeenen^eer of <$ber-3^ooft / nacfï
<©ob / ban aïïeen fijne Ifêajefïept/ al^ hertog ban
23?abanb boo?fcg?eben of fijn tïegenten / boo? tuien
be boojfegjeben 25urgerpe gaer toeï falberbebigen/
banbienen geïgRetoerRen: en 't tuelh garefaRe neeg
recgtbaerbiger maaïit/ i$ bit / bat niet tcgenfraenöe
fp nu IBeeficr bjaren / en gatsben na &rg'g£-rt-cl#
al gaer goeb mogen nemen / fo gebben fp be Caïüimfïen boo?fcg?eben goet£ moet^ laten bertrechen/
met
allettgaer
meubelen
goeberen
/ fonber/ innocgtan£
't min^
fïe bit
RrenRen
of afenganbig
te maften
ebenbjeïbanbiertgbaf/ totnocgop ben bag ban gup*
ben / 5gt gpïieben be boo?fcg?eben SSurgerg berboï*
genbe / 't toeïR ooft toeï geeft gebïcften ben 1 9 3[anua*
rp 1587. boen be <(3?abc ban!|ogenïo met beïe utuer
Complicen/ boo? 't beguïp ban eenen ©errabee geRo*
men 5gnbe met getoeïb ban öupterpe en ©oetboïR bin*
nen be boo?fcg?eben &tab / meenben t'eenemaeï be
boo?fcg?eben Burgerpe onber be boete te brengen / en
beroben ban 't <£guflenbom en b?pgepb ; maer <&ob
geeft aïfo in bc 23urgecpe getuerRt / bat gp met fcgan *
be en berlie£ ban ©oïït geeft moeten tonften / en be
&tab rupmen : in toeïRe Aenfïagen / bpanbige fhic*
Ren en moo^babige toerRen / tegeng be boo?fcg?eben
5>tab / genoeg alïe bjome ^Ingefetenen ban Seber*
ïanb gen feonnen fpiegeïen / ban toat gumeuren en
conbitie I be Staten ban üf oïlanb en Eeeïanb 0002*
fcg?eben3gn/ en goe fp '$ 1tanb| fïilte en rufïe 5gn
foeRenbe.
een^ gp beb?gber^
j^cber*
ïanb/
(ift £>egtmp
mepne bci|oïïanbfe
Staten) ban
toaer't 5gn
nn
utoe fcgoone geloften ban b'af boeninge bt$ tienben
penninR^/ baer gp beeï lieben mebe gebt betrochcnl
^cgaembp u niet / bat gp aïïeen met ben tienben $)en?
ning niet te bjebcn 3tjt / maer tocl be geïft be fcgamele
Gemeente burft af Dtoingcn / fonbeeïinge ban be c on*
fumptien; fcgaembpu niet get 3&ienftbobenIoou met
fcgattinge te be5toarcn/ nocgmeer fcgaembpu n:et/
ben ongeboren te bestoaren,/ aï^ 5011 ©euïen^ en ïiaibe*
rni
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ren / öie ttocb nïet getoojpcn 3ijn / maer jijn berufïen*
De in baerg IBoeberjS Hicïjamen : &egt mp cen£ / gp
bebjjjberg ban .^cbcrïanb / öie be&paenfe gnquifc
tic aftob benfïmpeïen 5ijt boo?boubcnbe / en in bit u
anttooo?b ooft jijt tarcrenbe : IDaerom obetbalbp
utoe 3fntooonberg ban $oUanb / Eeïanb en anbere
&tebcn / met u tptannpc* aïfobat gp op 5toare penen bp maniere ban paccaten berbóben f\tbt / ïjet
datboïijfte geïobe niet te mogen p?ebiften / gr en JIBif
fe te boen / geen ütinbecen te bopen / ia be geïjreïc ererfitie be£ Catboïijften €t)0eï\ geïobe / ooft niet in
bupfenof in'tbepmeïijft/ aïna ben boet ban b'<£ngeï
feiCprannpe/ noeïjtan£ noeïj ter tijb en fo ïange bet
buurt 5P bp toeïatenbe atterljanbefoettcrpe/ Ijoeafgrijfcltjft bit ooftsgn/ b'toelftom bat fijne IBajefïept
begeert
te remebieren en beletten/ fo burben f» felj?ijben
in 't boo?f3. ïjunne anttooo?b / bat /
Sylieden ook hebben grote redenen , hen voor God
den Heere Almachtig, en alle de Wereh te beklagen
overdengenen, die noch langer met liften, enonder
't pretext van vrede , foeken te vergieten het onnofel
bloed der Chriftcnen , en te vorderen de Nederlandfe
ruyne, &c.

ïanb enEetanb continueren öaer pjopoofï/ toaerom
men fijne IBajefïept niet beïjoojt te geïoben / aïïegereri
bat niet tegenfïaenbe fommige ïjope banpepö/
fo bu
ben feïbenberfocïjt/ aï^ bp^nterceffieban beWïbèr^
Öpogfïen ^aïigfïe jlBemorie ïiepferlijfte IBaj pt
IBarimiïiaen / fijn ^oogïjepbg ^eerBabec/ efïe
gcpic
pareert l bat ebentoel fijne IBajefïept^ <6ouberneuc
rjeeft baerom ïjet eo^ïogen niet ïaten fïilïe fïaen / maec
belegert atepben/ tjeeft ingenomen 23uuren / Sleer^
bam/ eubetoater/ ^cïjoonljoben / 23ommenèe eri
Eierift'Eee; befeCaïumnie i£ ïicbteïijft te toeberïeg^
gen / mitgbien batter geen befïanb gemaeftt
toaö/
fo toaren fijne IBajefïept^ fiegenten niet gcïjoubeii
ben fórijg te ïaten fïaen / geïijft in geïijft gebaï niet
ijebben gebaenbe boojfeïjjeben Staten / in be beïege*
rmge en innemen ban doeningen / toant in ben feï*
ben tijb,1 bat benïiebentoccbaengebienteenfo btkef*
bep«
fentaticbe^©jcöe^/ ban toegen fijne ©oogïjepö
ben €ct3-^ertog / fo ïjebben fp ebentoeï tegen f be üoo^
fctJieben £>tab tjaer beïeg bolboert ; maer toat faï ift
feggen/ 't gere bat be Catïjolpen boen / too?b booi
quacb geïjouben / en bat b'oproerige Caïbinifïeu boen/
^toe
ïenber(6emepntcnobig/ (fofp feggen.) ^oo?t
borïj boo?t nocb een meerber onbefcfjaemtfjepb / bec
boo:f5. ï|oïïanbfe Staten in beooog bare anttooojb
uptgeömftt/ baer fp onba* anberen mebe roeren / boe be
bug:ngiaertg jijn berftïaert boo^ ©panb / fïeïïenbe aï^
ièpa

Centoonbctbinft: dBpïupbenbeftïaegtu/ bat fijne
IBajefïept fijn gebette en ï§etturbateur£ ban be ge?
meene b?ebe / (bit gbp onnofeïe Cï)?ifïnicri noemt)
4£ fïraffenbe ; en guïicben / berfmabenbe <Sobbeïjjftc
Waer op gevolgt zijnde de Unie en verbintehifTe tot
en toereïtïijfte rectjten / ïjebt be #?iefïerg <0obg en
fteïigieufe $crfonen / fonber boo?gacnbe mi^baeb / Gentin NovembriAnno i fyó.tuffchen de Nederlandfmabeïnft gebanbeït en geboob: gpïieben beftlaegtu/
<'FoI,»<i)
entotconf
fe Provintien,
ervatiede
rzelverwe
en Rechten
bat fijne IBajefïept upt utoe getoeïb t£ benemenbe / Vryheden
gemaekt,
is een
yegelijklvaert,
bekent,
hoe
ontrou weiijk dezelve Unie en Verbintenifle van
fijn patrimoniale Eanben / (toeïfte gpïieben noemt
deSpaenfel
ijde voor goed aengenomen is geweeft , en
be^eberïanbfe ruine) enfdjacmtu niet befeïbe3£an*
wat
bedrog en gevey nftheyd daer onder gemengt was ,
ben fijne IBajefïept te ombouben/ onreebtbaerbeïijft
de
Brieven
van £fcovedo,de violatie by Don Jüan geaffjanbig te maften ; en bat meer i£ / aen be fóoningtnnc ban €ngeïanb te beealieneren : oBpïupbcn
pleegde uytdruckelijke verklaringe uyt den Spaenfen
fegt/ bat fijn IBajefïept in be 3Jufïïtiei£ gebjupften* Racd) by den Baron van Selies overgebracht, &c.
be ) onbeboo?InHe p?ocebuuren / betoeïfte nocjjtang
W ift bat ©on Sfoban ban «©ofïenrp / binnen
bp maniere ban recfjt / aïtijb£ tot ber Sjufïitie $?o*
reberrt/ en baer-en-boben ban <tëob Ijet^tnaerb ber fïjn ïeben een©ictocieu^©?ince/ fïjn feïben genoegt
?$uftitit i$ beboïen. <t£n gpïieben / fonber autï)orif& faem beeft geejecufeert in fijn^luflificatie/ enbe boo?*
tit ban bef^incebegïanbö/ ïjangt/ rirfjtet/ guar* fcb?eben Calnmnie/ afê baïfcb jijnbe/ tyeft toebe^
tiert en bobet ben genen / bit u ïicber (Cprannifatie ïept/ fo ftan ift noebtar^ niet gelaten/ ift moet biec
toeberfïanb boet / b'toeïft meer bcboo?t genoemt te toat op anttooojben / en aï bjenge ift 't toat fïeebteïpee
too?bcn een moo?berpe ban Sutfitie : gpïieben bv bp/ ban inbeboo?fcïj«be!aufïificatie gebaen $/ be^
ftïaegt u ober fijne IBajefïept^ fjufïitie/ bfe ÏJP ober boo?t men mp toeï toe te geben ; aengemerftt boe bot en
fïjng &anb£ gjngefetencn en <0nberfatcr. $ boenbe/ grof/ ja onbefcbaemtfp^on^ioïjan opleggen/ 't ge*
^n ben eerfïen/ obermit^
en gpïieben feer onaebteïijb migïjanbeït en tprannifeert nefp feïbe gebaen bebben.
ober be£jfêajcfïeptg<l£iiberfaien/ bic u noeïj gelooft (fo't fdjeen) aïïebe biffibentien en3toarigbeben baec
nócö beboïen jijn/ noclj ftonbanber^ geen actie ban upt quamen / bat be £>paenfe <tëuamifoenen in
fubjectic ö?etcnberen / ban bat gpfe onreeïjtbaerbeïijft 't 3lanb toaren / fo beeft 3êjoh gioban boo|fcb?cben /
oberbaït; toacr upt toeïtebetfïaen $/ tot toat epn* aïtemaeï bit boen bertreeften na ^pangien / fonbec
te fireeftenbe 3jjn oïïe utoe intentie en mepningen / meeninge bit toeber te roepen; toant ift bebbe biutoifës
niet tot ben toeïfïanb befer %anben (aïg fp feggen) fommige geïoof toaerbige ïtoopïupben boren boo? be
en beïjoubeniffe ber goebc ^ngefetenen / maec tot toaerïjej.ib becftïaren / bieten feïben tijbe in Jbpangien
bebertTeniflé beg 3Lanb£ / en tocröjucftingc bet goe* toaren / bat fp bebben gefien / bat be boojfebjeben
öer gemeente : nocïjtau^ toilïen fp bit niet beften- ^pangiaert^ toerben geïepbnabeEeftant/ omopbe
wen / maer een p?oïoge mabcnbe / bat men ben j^oren te treeften/ en niet ecn£ bJomenbe omtoebec
Bebecïanb te fteereu / bebbenfc fïen berftopen aïïe
ipaenfen ©aeb niet betjoo^t te geïoben / fo btcn? na
enïafïige 23agagic boo? ftïepnen pjijgA
ïjaerPaerben
gen fp bp en berfjaïen be to^eeöljepö ber ^pangiaer^ en ïjeefc 5^on ^oban boojfcb?cben alïe^ gebaen bat
öen / en anbere oproerte ber gemuptmeerbe <©arni' men ban bem met biïïtjhbfpb ftonbe berepfeben ; baec
foenen / en bpfonber be muutinatie betfeïber ober- ter contrarie gpïieben met ben $?mce ban <©?angien /
ïtomen trien ban tlnttoerpcri / in Der ^ifïotic ge^
't bectreft ber boo?fcb?eben <©arnifoenen / utoe per*
naemt Fuora Villacos. IDp 3tjn ban geenber mep- na
ginfttfpeïen in beeï^teben ban Bïaenberen/
fonagie
noeïj
/
fïacn
te
boo?
muptinatie
ninge bier aïfulfte
/ l?olïanb en ^eïanb : ïDant tegen be boo?*
't feïbe 25?abanb
beeï min aïfuïft getoeïb te pujfên : jftóaer toant
ban <©ent en be Hnie / ïjebt gpïie*
pacificatie
frij?eben
i$ gefeïjieb upt moettoiï bec ^oïDaten / en niet boo? be? ben ge3aept utoe Caïbinife
iBinifïer^ / om bier en baec
beï ban fijne Ifêajefrejit fo ftonöp fijne IDajeflept tjier
te p?ebiften/ en bannicu£acn machte
in niet befcïjuïbigen ,* ter contrarie ftoiib gpïieben bareitetterpe
in alle Hanben en ^teben tegen£
oproerte
gpïieben
in
/
£>L?angicn
ban
niet ontfcïjHïbigen oen f»2mcc
too?ben gebangen
tljne IBajefïept. ©aer-en-bob
öen to?eeben aenfïag / bit &ut b'SCÏencon op be boo?f5- fommige gelaten cn(2beïcn enfo
be^Hanb^/ bit uïiebec
^tab 'ban
Sfinttoerpen tjabbe aengeïept en befïaen /
(toant bit ban ^rangie bacr in perfone toa^ ) om fpeï niet aen fïonb : <&c ïüloofïer^ tyb bp ïaten beefto*
ben j?rancopfcn %eger / om 't toeï^ pen / en in ben gronb af b?ehen / ïfterften tot fio0-meu*
te brengen
öaer
mcuig£n23urgcrt)ceftfijnbloeb bergo^ icn^ gemaeftt/ en boo?t£ aïïc^ gebaen bat tot ruine
ïuecen/
ïie teuto
ten / en 't ïeben geïaten : be boojfs. Staten ban ^oï- bet ^eberïanben toaiS fïrecftcnbc ; baer-eu-boben i^
^35 4
&p

zo

Het cenendartigfte Boek.
fon tt ïiebat De £>tab ban 3Cmfïetbam / fulbg met
toilïenDe toelaten/ beïegert/ en beeft tenïefïen moe*
ten acco?beren/ toeïhSCccoojb boe frbeïm£ ben f ?in=
te ban <®cangien/ en gpïieben met öem ijebt gebio«en / fë aïïè man meï kennelijk : ïjet toare te lange
aïïe benbanbeï ban 5>tab tot &tab te berbaïen/ aï
jbbat ten ïefïcn 3£on loftan $ genoobfaebt getoeefï
öe tèatnifoenen tocbecom t'ontbieben. Itèaer fegbt
mp een£ gn ^oUanfe Staten/ öie fo ojbentclna alle
bingen honb berbaïen* &cgt mp boel) een punct of
ttioee ban utoen öanbcï/ gefebieb boo: ben #cp£ ban
Ceuïcn / baer gn beel te geringe tn utoe ^inttooojb
mebe boojtbomt* §telt oirê ecn£ booi ogen boe
febaubebjb ben ppice ban (èrangien beeft omge
gaai métten «ÖttvOcttoge JIB^t^ta^ / SSpeber ban
fijn $oogbepb * 3^jcn be boo:fcl)?ebcn ^rt5-^crto*
ge / berepö ^ijnbc in onfee Eieber ©zoutoen teke
binnen Ifiiittoerpen/ om te gaai mette generale $20^
ceffïe / ooit met confent ban bien ban Ocangicii. / op
ons iicfé peeren ^cmeibaert^ bag 2finno 15-79. aïtójja;j&e booircïneberi ban <0rangicn / be &crke boo^
fctytittïi bc e'ftïatm befetten / ru in fpi)t ban ben boor
fl'bjebm €zt$ ^ertog fyeeft atte bc Uanouijnrn mtöe
liqxmfè Wit$&$ getaangen / en aïfo in ^rijenen ge*
/ tegm£ fo berfebepben €ebert ' bp ben boo^
ïc^a
fcïjjeben ban &raugten gebaen / toant ÖP fo bibtoif£
böben boujgaeube OÊcbe ban getroutoïgbepb ï>bDc
öesteótrii. «gcvfl op be pacificatie ban <s5cnt. <€en
anberen / op be linie bien op noïgenbc. iCen Decben
ïn 'taennemen ban 't 45oubccnemmc ban ;32auant.
(Cen bietben en ten ïef!en / aï£ Eieutenant <0tiiccael
ban ben <£rt5-£>crtog »ifêatbia£ / DatbP foubc be Ca
tbobjbe Religie banbbauben, en belpeu conférberen;
gff ongeïogen fofïraft mp: ^egt mp een£ toat gp
ïiébcn gebaen bebt in 't feïbe %mi binnen tëarrïcm,
baet gu be Catb Jbjben in baer tferbe ïjebt obcrbalïeu/
ciirtHb"
berfmactbeut
aengebaen*
fen I gren
4bt&oi bêbbp
met bjebevjEnoin
geiaten uotttetoe*
/ ban al»
fiuïie öicnïieben toenliten / gelijftmen öe quabe »#on*
ben menM: uaaet ïaet ong tocöecom hccccn tot b^
boojWjieörn utoe ^ccoojr baet gp u uefclagenbe 3tjt /
Bat in 't f cacteren ban ben Bjebe-ïjanbel ban Ceulen/
öiebanilcncgoittoen en3tit)op£/ met fommigcbaii
De '^uicipaïe <èttben tot pacncuïieccn öanbeï 3011 gefebufcen (fogpliebcn fegt) enfo top fcgiieii 3Ü11 gece
ccnaïieeit met Ijarcn rechten jHanb^jeec / geïijfc ooït
nabècnanö ^ ban©Iaenbeccn/ 'ttoelït gpïifüenniet
bcï)oo?t te beklagen / mant u gefc^iebe geen onge
ïijh / bat fijne j^ayefiept mebccom ftccegt) bat l)an
met teeïjt toeqnam: om be bjacrljcpttcfeggrn bie
ban Hniegoutüen m'%&tüjQp$ metten anberm/ Dab^
öen geen Mepne lecencn fuïjcte boen bjantfpmn^
ten mei / bat ben ^jince ban ^cangien mecten fij*
neri / niét p?actifeecbcn om be Jiaitben in ©jebe en
©jpöepb te öonben / of ben (Cienben idcnninli te hce*
xèil maec om'tCb?ifï^n (JBelobe te beebm^en/ en
Racen geccchten^ince ert Eanb^-i|eec / fijne jlfëaje*
ftept fijne ^ubrebanen te benemen / baecom 5130 fp
gekomen tot fijne l©ajefïept boo^fcö?cbcn , al^xotten
^cfciiermcc btg Catoïife tlpofïolife €ïjjif!tn 03eïobè /
en ftacen natupclijïten ï|eece i en ban öiec tijb af |)eeft
fijne .{Bajcflept meecenmeec/ niet aHeen in fijn epgen
Eanb / maet ooït boo? be begeerte ban fijne j^aonp
ten f a$ ben tóeut-©o?fi en 23ifJcjöop ban <£euïcn
öaecna pet parlement ban©janïscp / l}tt\jaotfctye>
ben Cï)?ifien <6eIobe boojgefiacn / becbeöigïjt en be*
fcljecmt / aïfo bat ïjp 0011 fijn^ epgen 3Lanbuë pjofrjt onbeciaten beeft / om fijn OTatboïijfte Naburen / üie$ bec»
foeïjt ^ijnbe / te beïpen ; bie$ niet tegenfïaenbe be boo?f3.
^alïanbfe Staten \ti 't üoo?f3. bun antbioojb / fpjeken
fijn l^ajcfïept be feïbe tot fdjanbe / ttcl}t of
Hy dat niet en dedé om 'c Roomfe Gelovë voor
tèftaen, rnaer fo fy feggen, om (ïjnTyrannye over
de géheele Chriftenheyd te ftabiKerën , en alle Koningen, Pnncen, Landen en Republij ken, v.anhare wettelijke ert behoorlijke recht te beroven , gelijk een opfien van de Koninginne en het Koning-

rijk van Engeland , mettet overfenden der voorfz.
hoveerdige Armade 1588. &c.
, gjft booce meï bat fp b^c ben aïbetfaebtmoebig^
taing f bibppu^ boo? een €pcan 3b"n bouben^
fïen
be / maec ib binbe niet / bat fp 't feïbe met eenige
bïepne SCcte of mech beftcaebtigen of bcbefïigcn / baec
fp mÏ5toijgenbe genoeg mebe te hennen geben / en
fcïfé betupgen / bat fp geen toécb ban €prannpe
aen fijne JBajefïept bcbonben bebbben / 't fcoeïb aï
babben fp maec 't minfïe bien aengaenbe booj een
fpïeetben geHen / of bonnen gefpeutcn / fp foitben
'tbaeï met (Crompetten becbonbigt bebben / toantfp
bebbenfooncepne (óeb bebanb tyéfï gemifï) ibfeggê
remie Congen j battèc geen onfupbecbepb of biipfc
-, noe'b=
tan£
mahenbe becmaèn
banbe koninginne
€te
terfiónt uptban
fufpóubient
luifeopïianbïrjben/
geïanb/ fo bonnen fp meï ber3rotJ9fen be €prannpe/
hit fp onbec be Catboïijbe €ngelft $ crccrcercnbe/
tocttie i^ocannpe fo berce te boben gact bc .t>pacufe
3Jngnifitie / niè na cectjt mo?tböo|t gchèert/ geïtjft
een
geïeben
bp een gefonben/te
^cbaep. 'Weiigacnbe
$t*
mabeJPolf
bebicïfee
fp feggen
3ijn tegen^be <^n?
geïanb / fo moét in u #oïïanbfe Staten ecnjS bia^
jen : i^aDemiel be gjefabeF ban €ngeïanb be m*
biïlijr ban u en urne Hbbecente met aïïeen i$ banb^
tjoubenbe / en m aïïen ütoen ^rjjgé - banbeï u ïieben
i^met x©apenen en ïirng^boïii becftrecïicnbe / maec
ook
fommige
^teben
al$ ©b'flingèn/
ben 23?ieïen
.nbere
/ met baren
v&atnifaene
i^ befettenbe
fonbe
fijne JBajefïepc ongclrjb tjebben > ^nttoocub mp m*
partijbig/ bat bn bacr bebe'tgené fp \p boenbe fijne
ilBajefïept marr 'c feïbe afflaenbe / ïaet ift fijne ^aje^
fiept bat febe befiiebten ; ert ib ftome tot 't gene bat
gpïieben boo?tb?en^t / ban be^ecjotiatie ban @!anfe
njb / en natnentïrjb / opbe tranflatiebanbéllronè
bcfjeïuen öijii^ / toaec op top niet fuïlcrt anttooo^
ben/ ban ailcm'tgenc batoti$ bthent \$l te toeten/
but fijne JBajcflept bit$ berfoebt 5tjnö?:^an ben^av>ïemente en be .^ancte 3Ligue / tot Snifte bari b1 €>u*
beu Cb?ifien «öeïobe / até boben 00b geroeri ij? /
ïjeeft oen feïben goeben ïfcècen fijne bnïpe niet \nib
ïentocpgften: aengaenbe bat gpliebciioon fegt/ bat*
ter fommige met be boab geftraft 3tjn / bie feberc gttan^
titept ban ^pangiaerben mepnben te brengen in
ècbotïanb
oi$ beftent
il« 'tuil
ge^
ÏOben/
bat /toeï$ fommige
ban : bc3£an
^eerett
baU biel!
iècf)ot*
ianb berb^otcn ïjceft beboob ban bt koninginne/ te*
gen£ alïe reeïjt en reben gep^actifcert / en tegeng*
't gene baéc tocgcfept toa^ / en bebben ober fu\h$
tocï ecii b?p tetóoojb
om 't feïbe
niet
ongebuohcii
toiUehberben
ïaten /fp^eften
baer fpïicben
00b geen
gcooc oiigeïijb in fouben bebben: J®ant ïjarcfóonib*
ginne i$ Detegen / en fepteïijït geboób om faïtert \xil*
ie / baer fp geen fcbnïb in ïjabbc : ©aer onöer eene
toa^ / bat fp fonbe bebben beur 25neben g^parfna*
beert eaien Coïoncï ban be ^cbotfe of ^ngclfe &&
titi binmn ^ebentec ïeggenbe/ üAt bp a n Uoning
f brfippo hc boojfcbïeben Mteb foubc ïcüiien / toaer
op be ooojfebjebén Coïoneï bebenbeltjb tiamaefó on^
öcrbjaedjt 3bnbe ban eenen / bie gocbe Mmiffè met
ïjem ïj^be / f^eeft naebteïnb en uptbjucbelnfc berbïaert
op fijn IKanné toaerbepb / 't feïbe toaeraebtigb te
3ijn / maec bat aïieenlijHen upt fijn feïben gebaen te
Rebben om be ^tab tebjengen aen baren Batup?ï^
ben #eere : noebtang móetet toaeraebtigb 51J11 / toant
be Caïbnnfien feggent / fp feggen en fcljinben beïc/
baer fp geen €oï af geben» <0eïrjft 00b in 't boo jgaenbe
ban'tböojfebjeben ïjUnneanttooo^b/ bacrfpb^ertgen
gebeele buffelen en #acben ban geintercipieerbe biic*
oen / fofp feggen/ beur toelbe b^ieben fouüc frjrt ge«
p;actifeert tegen? 't l^enr-Bojfienbom ban Ceuïen/
&ticfyt ban .t>tract^bucg be Bajilenbommen ban <Bülift/ €le\)tl 25etg/ De 8ijftg-&taD bankben ten
ïeficu oob tegen^ be öepferïjjcfte DBajcfïept ïlicuc en
fnrfïen ban ^uptflanö / ja tegenö 't gebeeïe £lpi;
en
fienrijb.
©00^
fo
beeï
be
geintercipieerbe
biieom
aen*
gaet / # aï berbiebt toerb / en bp be ^aïïanöfe Staten/ "
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^etb,cI1t Eï? Wto#8ft/ om De
geöeeïe CïjnWept in miflcouuien m oproer te frel*
len / en bat fp mioöeïer-tp ïjaec balfcï) opfet fouben
boïbjcngen : en ten $ ban ïjupben of gifïeren niet/
bat (pijen met fuïuc pjactpen bffteïpen / toant ban
ïjet begin aen befcr ttpuöïcn ïjcööen fp fnkkg ge*
pïeegt 7 maet fp generen tjaec bed te biRtoiïg met
fuïne ïogenen / aïfo öattet De boeren beginnen te
mernen;
Jet gaet
effenfïonb
geïpbiebetrjieben
te toern/ rec&t'of
bact eenen toant
Caïbmift
gereed
inter*
cipieerbe / aï£ fijne Jtèajefïept of 4Potibmteur$ eeni*
ge bjieben tnalRanberen oberfonben : nocl)tan£ toiï*
ïen ïjaec be ïfoïïanbfe Staten bit niet ontgeben fjebben / maer f)ice op fbnbrrenbe booK£ nacc inifïcou*
toen/ feggen fp/ Hat <£onireDeffuente£/ ©on <föuil
jambejbint<£ïemcnt rn 3>tcpt)ano b'^baeca / aïle
bik &pangiaect£/ fijn $oogrjcpt£ pnncipaïe töaebf*
ïi'eben 5jjn.
oLTS)

Om hem té inftitueren > wie van de Nederlandle
Heeren zijn re betrouwen hoe men de Nederlanden regeren fal , en dr Geünieerde Provintien onderbrengen.

Itëet toeïïic rebenen fp fïeïeng-getoifê en beljenbig/
gaerne fouben oor fomrhige Ikebecïanbfe ï^eccen tot
mffïcoutoen uamgen / tergt of fp aïïemael noc& niet
getrou maren ïjarm geboren #«nce fïjrie jIBafcflcpt
&ttn I neen / fp ïjcuben beeï te toeï utoen baïfcljen
aertïcerenucimen/ gcbnrenbe befe Croubïen / maer
pnnriparï in 't upttechten ban ben $ep£ ban<©ent/
oaet gplieben met ben ^jince ban «©rangien fo bin*
ïdüS §ebt gepjoreftcert / bat utoe mreninge niet boate öm fijne JÜ^ajcflent tipt ben Eanbe te Slipten/ of
net <£atnoïpe <0elbbe te bcrbmcïten / maec om be
tipt benltanbe tebcrb?ij&en/ 'ttoeïn
Bemoeiingen
ijoe
rmüeöen gemeent ïjebt ert nocb meent/ ïjeeft ge
norg gebleken matte Xanben en ^tcben / baec gp De
Catfjolpen fytbt ban öace heeften becooft / be Ito
fem gefetjent/ be $giefïer$ becjaegt / gebangen/ fc.
öe Catbcïpen met 25?ief fcen£ uptgefonben ; 't \$
ttobeïoog afle 't feïbe op 't ïangfï ïjiec te beeïjaïen/
toant öe memorie baec af fo becfeïj $ / bat pt ben
longen tobecc n getjeugt en gebenht / Xw gplieben
't feïbe oor gemepnt öebt / bïpt toeï upt be ICcti*
tulen tot ©doeningen gecaemt/ onbec betneïRc naeft*
telp flaet/ bat bit ban doeningen fouben bcnftoning ban &pangten becfclacen booj ©panb / en af*
3taêrenoaec-eu-bobcn / battec ïn beboojfeï^eben £>tab
geen anbere ban be toate <6ecefomteecbe / of/ fogp
fcfeijft / <6ercfanneerbc Religie / foube toojben ge*
treecceett: ©efêen biecgeïijfte bleten fïaen be^ebec^
ïanbfe %mm niet acn / en baecom iffer oofc geen
fb?ge bat fpïieben u meec fuffen betcouuien ; bat gp*
ïieben jégöt / bat be boo?fc&?eben b^ie peeren fijue
^oogfjepb fouben inficuecen / fjoe ïjp be ïanben cc*
neren foube / en u ïicben onbecb?engen. Watt boo?
aeïjt gpüeben flfnelBajeflept bat ÖPfQ grit foube stjn/
bat ïjp befe Itanben foube geben een oBóübctneuc / bit*
men aï^ een fóinb foube boo?fcï)?ijben / toatöpboenof
/ of't ban gebeucbe ('t tocilt
laten foube : &egt mp eengi^)bat&P
^n flimmen bicg
toerre ban fijn^oogfiepb
gingi ©at fouben fp tyit baectegen^ nonnen boen/
toant het ttëoubernement bt$ %mb$l bt öegecinge
bec^teben/ en'tgetofïb ban't$tcijg^boïft3pinfijn
hanben / en fïaen op fijnen 23ebel : en bjoomt niet
een^ bat fijne Jifêajefient eenen gefonben Ijecft / bie*
men beööeft te ecgecen/ maec eenen #?incc en #cec
hee^tïatenftomen/ biéboo?goebe(0?bonnantie/ too*
fen caeb en gcootbabige toeeïten / utoe tjoomen bec
hoobaecbigtjepb fo faï hcoften / bat gplieben baec mebe
niet ucötehjn tocbec fuït floten / toaecom giriieben beeï
tefeïepn tjebt geacht be deputatie ban fijn Ifoogïjepb/
im$ banöem becmoebenbe; maeci» meche toeïbat
npüeben mepnt / bat niemant bjij£ genoeg i£ om te
tegecen ban gplieben / en mèput baecom bat aïle
<©oubecneucg beïjoren get egeect te tuojDen / geïncli
gp ftèautitium cegeect / ben totiUcn gplieben boo?*

• fcMft aï tuat ïjp boen of laten moet / en rjitfebx»
ooft aïfo te bouben / ten 5p fafte bat |p
I öenftt
^cempeïöcmnemenbe
/ ftoc gplieben fommige ban gro=
tm ïjupfe ïjebt uptgefïcecïten / en pancipaïiicft fijne
B^ajeflept enïjembaecaen fpiegeïenbe/ intijböbaer
boo? fïet/ enmibbeï binb om obecu li'eben mcefïcc re
bïrjben; maec
öpmacö baceboojfeïbet fojge bjagen/
toant top caben ïjem niet tot guaeb/ ban tot gocb/
te toeten/ Hat ï)P fijnen ffêajcfïept aen fijn ïïanöcn
tjeïpt / WMb ben boo?fcö?ebeu (i52abe Ifèauritio niet
ongeïoont foube biijben / en foube toojöcn onbec fijn
.Jfêajefrept een ^ec / baer ï)n nu maec ftnecöt i£ ;
maec ih ïope te toijt bupten fpóoj. %ïi ncecc tocbrrom totter boot!fch?eben Staten ^Inttoooib / bner fp
fcggen/
fp niet/ ttoijfef
of fijne ï^óogfa
fon*>
be becfïaenbatfjebbeïi
bat boozen/'t 25cïeub
ban be\ipöïiom*
te te #uenteé en ^tepïjano b'fbara / fmbc tocge*
ïepb 3ijn om te bergeben ben ïtoning ban .©^anftrijft
(fo fp feggen) en be Öoninginnc ban Cngdanb/ en
ooït om te bermoo?ben lï^auritium / metten ^ong*
fien ^>one ban ben $?mce ban (©rangien. f€bt be*
befïmge ban be ftoninginne ban €ngeïanb met ft»
n|jnte bergeben/ brengen fpbp/ bat ober fuïMfom*
mige ban bien foubtn 5ijn geboöb / ttdiyt of bie ^lefabel
nopt onnofeï bïoeb en ftabbe bergoten ; toant bat i^
Öaec maniece / aï^ fp eenen J^abaotïj / bat ié eenen
Catïjoïp / han benomen / bat fp ï)em öpïcub eenen
Haflec / baec fp ïjem mebe macj tcc boob bjengen ;
en afó eenen gecaeht bie fo onuofeï i$ / batmen ooft
geen quabe pepten banljemban becmoeben/ fofepb*
men / bat f?n tegen^ ïjate IBajefiepté ^ïaccaten Ijttft
gebaen / om aïfo aen fijnen üf aï£ te gètafien. 't <éene
fpïieben ban ©^anncijft fcggen/ toant fp 't feïbe oor
niet betoaetacfjtigen / foïact ift'töoft fïaen: en aen*
gaenbe bit l^aucitium foube gefoeïjt ï^bben om te
becmooibrn / baec fyttft ben «öeïeecben ï^eecc <$tto
^actiu^ / fijne ^oogöfpt^ <©ecommitteetDe / ïjaec
genoeg in begecen t'onbcrrec^teii / ïjot fp totter toaer*
ïjepb fouben nonnen geraftcn , en baecom om öaec
baïfïjept tebebecfteii/ öeeft ben 43ebangen te gerin*
gec moeten fïecben. Mat faï iR feggen / mp baït baec
in / bat ^on Houp^ be öeguefen£ / eectijb^ ^oubec*
neuc bec j&ebecïanben / mfgeïg^ 3^on Sloöan b'3Cu*
fïcice boo?fcö?eben / en fiojtg baec na be^abe ban
23offu/ Capitcpri «Öenetaeï ban bt Staten bt$ Btanbé/
aïle b$it met een fubijte of öacfïigcn boob gefïo^ben 3ijh/
fonbec eenige boojgaenbe fieftte / ban batmen fepbe /
bat fp ban een ftitfige fïeftte gefïojben toacen / toaec upt
fomrhige tocï eectijb^ becinoept ïjebben / bat fp boo? bh
Caïbinifïen bebnjf becgeben toacen ; 'ttoeïh men nu
ïjaefï foube gcloben / boozbien bat men 't gene men toeï
eectyb^gcpïeegt ïjeeft / ïicljteïp ooh eenen anberen op*
ïepb : !§aec bit afgefïagen / ïact on^ toebec oberfien
ïjaec boo?fcï)?eben % uttooojb / baec fp toilïen te hennen
geben/ bat om biecgeïpe fahen ben ©jeöeljanbeï ban
banbe^ipaenfe jpefpnipt uptquaöe affectie/ ja bat
fo toeï ten opfien ban ©jaiihrp en ^ngeïanb I aï^ befe
Èanben / ïjen norrj feïjabeïijhec en to?ecbec fahen open*
bacen ban ont te boren/ ^c. Op toeïhe en .biecgclijfte
fp Ijare reÖèiien fonberenbe / toiïïen feggen (fo 't fcl)ijm).
bat fp met cectjt in be ©?ebe ïjanbel geen bétroutocu
ïjebben/ en baecom mbiè pjopoofïrn rontmueteube/
feggen fpboo?t£.
En al ift darmen foude geloven , dar fijne Hoogheyd aen fulke moordadige en vyandlijkc daden eerc
mishagen heeft , fo is daer op nochtans luiken acht
noch infien te nemen , als op 't voorhebben , quaden wille , meyninge en inrentie van den Koning
van Spangien, en Spaenlen Raed , van dewelke iijneHoogheyd iijne Commiflleis hebbende en authorifatie aengenomen , 6cc.

JDaeco^om fto?ttc5p/ topanttooojben/ batfïj^
ne lEajefïept niet en té ban Calbinug aeut / beeï min
ïjeef^ eenige ban utoe quabe Ijumeuren/ betoeïhe om
bat gp feïfé troutoe nocï) €eb onbecboub / allen anbc*
m
ren boo? ontrou ceftent / afó guïieben felf^ Jijt / 't toeiu

8

8ü

Het eencndartigfte Boek.
aï# tyKbctocn genoeg in 't ïicbt gefyacbt/ fo moet ift ce^naem^ wille ( maec om bat gp obec DeCatljoïtj*
u ïieben nocb een ban utoe onttoutoe toeeften in bec me- ken(biegp in bit utoeanttooo^b feec bebeftteïijft noemt
morie bzengen / öf gpïupben Die tec abontuute becge* ■^bljecenten bec boo|fcb?eben©?eembeIingen) niet en
ten bab/ te toeten; Doen gpmet utoe Complicen en ftonb na utoe gebefte tpcannifecen / en ift geïobe
met benj^ince ban <0cangien / becfaftenbeutoen aï- ooft niet / bat gplieben fo fccupuleu^ jijt / inbien
öecgenabigfïen 3£anbgb«c be ïüoningujfte ffêajcftcpt be boo^fcïjJeben ©|eembelingen u ïieben toiïlen beïie*
ban Spangicn / ftebt booj een $eec en ïfettog be£ ben in utoe ongerecïjtigliepb / gplieben fonö ï)cn ben
%axé$ iugeboect 3Üuc b"3Cfencon / tegen alle utoe p?o* 5ebec of fpeeftfel toeï upt beu monb kthm I en foub
rcfïatien aen alle potentaten gebaen / en tegen fo me- be j&ebecïanben fo beel niet te gebaïïe toiïlen boen /
ntge folcmncïe 4£eben : baec tec contcacic ben alber* gelijft fijne f^ajefïcpt tot ttoee cepfen toe gebaen ïjeeft ;
boogfïen genabigfien Honing ban Spangicn (toten toant alfl blijftt m Utoe ?Cnttooo|b / gp foeftt geen (fol
o3ob aïle£ machtig toiï gefpacen tot befdjermiuge en ©ieöe / ban een gebuurige v©o?ïog / toeï toeten*
foïae£ be£ anj?tfienljept^) in 't minfïen geen ontrou op be bat be l&ttüc foube jijn een epnbe ban utoec M*
gtfept macl) too?ben / noeste ooft fijn 4Êtoubccncuc$ tn cinge / toeïke i^ gelegen in feïjatten en fcljeceu / en
3$ebccïanb gefonbert : ^ax meec i$ I fijne ïlMefïept , obecïafl bec goebec ^ubeefaten : om toeïfte oojfa>
beeft om fijn geloften te bolbjengen / bifttoil^ fijn feï* j fte toiHe / gplieben ooft Hzfe beleef be pjefentatie be
ben feïjabe gebaen ,• «Öjcempeï biec af i$ ( bat boctoeï fij * gemeente niet hebt boot geljoubcn / (tot toiemS
ne fBajefïept toeï meeftte ! bat in be ty&cificatit ban acïjtecbeeï bet (0o?ïog i$) maec ïjtbt bie bp u fel*
4Bent uïtebert meec boo?beeï£ gegeben toag / ban 't toeï benafgefïagen: c$óebtan£ toaec be<6etneonte toij^/
beïjoöjbe / Ooft toeï fienbe toat luttel bcrfeftcctïjepb fijne fp fouben u pjetenfe Staten op een jijbe ftelïen / en
becbatten be fafte / toant ba?c tooit nu ban felf^ gepje*
.ÜBajejïcpt
Dan
utocn
't
toegen
ftofïe
Rebben
/
bit#
niet
tegenf taenbe beeft ebentoeï alle Spaenfe <6uacuifóenen fenteect / toaec obec fp niet fonben ftounen ftomen/
laten bectrccftcn/ afê noben ooft berïjaek $. 3ïnfge= al becoajïogöca fp ooïifóapenïieubeï/ en al bobben
ïijft£ noeïj opbenbagbanbupbenboïbjengtbP baffe* fp ooh tot Ijuïpe alïe be potentaten befee flleceït:
lijft aUe 't gene toat bp bit ban $ enegoutoen / $ïttbop£ B3ant boe fouöe men fijne JBajefiept meec nf-qjftl}m
en anbete &teben Ijceft belooft. 43p fnït mogen biec tt- bonnen / altoaec bp ooft gebangen / ban bat men
gen£ opfp?ingen /en feggen / toaecom 5ijn ban be bem foube boojfcbiijbcn ^tctoculen ban $ep£. g|ft
ctoijffeï niet / tm fyttft bm ©o?f?cn en ^eecen be^
jbpangiaectgin'tatanb*
SCnttooojt: in3Êputocc$|oïïanbfec Staten fcljuib / toantgplieben
utoen quaben Öp^ toel een gcoote rebrlïpe geboebt te toefen / bat
moebtoille en opcoecte bïijbenbe / niet af laec fijne ütèa* men niet ontfing be Slttijcuïcn be^f epjS/ bp benïie*
jeftept^ Jkebecïanben te beberben. &o Rebben be Xan ben tot Ceulèn afê IBibbeïacc^ gecaemt / nabemaeï
Den baccom gebeben en gefuppïiceect/ bat fijne |©a* fijne .Iföajefiept bem bec feïbee fubmitteecbe : IBaec
jefïept fijn <&o;loge tegeng u Iieben becboïgen foube / niet te toillen boo?fïaen eenige beleef be becb^ageïijfte
met aïfuïfte Natiën (al toaten 't ooft ^pangiaecben) conbitien om toe ï>cp£ te ftomen / i$ een ongeboo^be
opfiinate moebtoiïïtgfjepb. 3jft geïobe ooft toeï / bat*
afê 't bem belief be. 25efangenbe ooft be gelofte ge- tec
niet een fo flecbten if eec in Cb?ifïenbepb $ / öie
Ijoubcn bp fijne 45oubccneucp / fo fïeïïe ift u booj oofïjn <0emeente fo beeï toe foube toiüen geben / aï^
gen ben ^"ectogeban $acma $al. Mtmam/ toant bp fijne Majeflept u ïieben/ <& Jntooonbec£ bec 43eu*
't toel betoefen beeft aen bit ban Bieumegen / toeïfte
Sijnbe geftomen tot reconciliatie ban fijne IBajeiïept. nieecbe^obintieniöacnbiebenbei fiittom fteect nocb
babben onbec anbcce Sflttijcuïen befpjoften te binben ten baïben / toant gp meï gemeeften ftonb / bat fulfte
fonbec 43arnifoen / 't toelftben üobaftig gebouben/ beleef be p^efentatie niet bomt upt eenen quaben boe*
bat in bec tgb bat gpfe met een &d\M$ benaeube/ fem / fo utoe Staten ben ïaten bunnen / maec upt
toaec mebe gplieben met u 4$efcf)nt obec be gebeeïe een gcontbevtige litfüe en fonbeeïinge affectie / bit
&tab bomineerö'n / be boojfebjeben ïfectoge ban par* fijne JGBajeftept tot fijne <£rf-$eb£CÏanben i^ bobben?
ma/ albnec 5jjnbe/ enïjebbenbe fijnïlcijg^bolftin be be / ben toeïeften feec lafligb të be becb|ucftinge beft
boojfcb?eben J&tab / aïfo bat IjpDaecöabbe mogen in fe\f$l en fouben ooft u liebec eupne niet gaecne fien.
blrjben/ ooft tegen Vailïe ban be 25ucgecpe boo^feïjzeben/ Stelt tec eence jijben ufrlben eend boo; oogen/ boe
ooft toel toerertbe (obecmib^ ty fubijteïiijft ontboben ubepnig fijne Jtèajcfïept be ütanbeh tyeft beïafï mee
too^be tot beïjulp bec &aincte Uigue in ©?anltcgft) bat Slmpofïen of ê>cbattin jen binnen ben tijb fijnecöe*
na fijnbectceft be 29ucgecpe boajfcfaeben met n ïieben geringe / boe goeboabigb fijne iBajcfiept boo^ be?
fouben acco?beccn boo; noob/ bit$ niet tegcnfïaenac fe öpcoecte met u ïieben beeft gebanbeïtj jaftomtnd
ïjeeft Öp 't in be^ boo?fclj|eben 23ot?gec^ öanben gefielt/ bpna fmeftenbe / geïpft een iiföoebec bie een ïaftig fóinö
of fp <6acnifoen begeecben of niet / en fo fp anttooo^ben i^teft. (üLa: anörce $ï)bc meeftt aen / toat onbeïeef be
neen/ ïjeeft tecflonb alle fijn ftcijg^bolft upt bec boo?- fcïjerpejpïaccaten utoe Statenlijn untfepnbenbe/ op
fc^eben ^tab boen bcctrecften/toiUenbe liebec be ^>tab 'tfïuft ban te becbieben b'ocffe»iinge en tmeitit be^
becliefen / ban fijne iBajefleptg eece of fijn epgen gelof- Catboïijften €ifëiften (Seïoaf^/ en aïfo maftenbe ep* .
gentïjepb in ben geïobe (bit be ©jpïjepb beffeïf^ fym
ten becminbecen : ftiecom/ toant npt 't genebouen aïtijb becoemeube toaien) btengen in be pïaetfe ban
becöaeït \$ / genoeg blnftt / ijoe fijne JÉa jeflept ooft niet
ttgenfïaenbe fïjn fcljabe / ebentoel fijn geloften i£ öon fijne IBajeflcptö 3©etteïrjfte 43eboben / b^ce cigou*
benbe I enaïtgbué geïjouben tycft I i$ blpelijft ge- ceufe fïraffen eti onbeboojirjfte ©ecboben. ©aec-ennoeg ïjoe ïutteï cebenen be boojfcïüebcn Staten ïjeb- boben fielt u felben boo^ oogen/ toat gplieben ^tbt moe*
ben/ aïfuïfte bilïijfte en beleef be ^efentatien ban fijn tm opbrengen tot onbecbout ban bjeembe l|eecen/ btn
^oogïjepb aen baeclieben gebaen / te tocbeeïeggen ; eenen uptB^anteijft/ b'anbecupt€ngeïanb/ b'an*
maec af 't fommacijS i^ / bat fp feïbee fouben camen en becetot ttoee of bJ«e toe/ biecenbaec upt eenïN ge*
boojffacn fo eeeïijfte / cebeïijfte en becb^aegeïtjfte conbitü ftcopen } baec-en-boben onbecfïanb bc$ ©o^Iog^/
en/ toaec bp men mocötfpeucen/ bat fp geen <®o^ bebalben bat utoe Staten bobben ingefToftt ; en gp«
ïieben fttlt moeten beftennen een^beeï^ be faefjtniocbigge meec
^egtbecmpmogen
/ gp ^oïla'nbfe
Staten
toat
ï)aö foeïjten
men u :beleef
booj- leggen
/ ban/ bept ban fijne Höajefïept een^beel^ ooft / bat binnen
feïbee be mibbeïen te camen beg ^ep^ / of geïoof= ben trjbe bat fijne Majefïept gebuïb i$ getoecfl / tot be^
bpnocï) ooft u feïben niet^ JI©aec gplieben geeft ge?| fóepfeeïijfte «CBajefïept^ JlBaeimiïiaen / fijne il©aje*
noeg te hennen / l)oe toepn»g gp foeftt be B?pöepb/
#bec<0?oot-©abet^
ttjben
't toeïft
ban ïjonbect
jacen 5tjn / gpïieben
nocbtoe/
be belft
niet meec
ïjebt
p?ofpecitcpt / oube fleuc en toeïfïanb beg ©abec^ fïept^
lanb^: %k beef noeïj meec feggen / gplieben 5ijt©pï bucben opbrengen/ bau't gene bat gpïupben binnen
anben ban be boo?fcfeeben ©jpfjcpb / piofpecitept / 17 of 1 8 gjaten bectoaect£ ïjebt moeten cbntcibuecen.
oube fïeuc en toeïfïanb : Socï) meec / be%cembeiin* ^luptbaecom utoe Comptoicen/ enbinöutoe2$up*
gen baec gpïteben fo obec cocpt en ftïacgt / ïjoub gp^ beï^ bafi toe / en gcijpt eenen moeb gelijft gplieben it*
fieben ben BeDccïanben op bm Ijalö $ toeïfte 3ö?ccm= gen^ ben tienben $enninft gebaen bebt / en b'^01*
belingen w Iieben fo feec nietsjjnm ben toege om öa- loge faï een epnbe ^tbbm : maec gpïieben moebt
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mp féggen/ ïjoc toojben topöe^eemDeïingen quijb /
en ïjoe fuïïen top on£ fonDet mi£troutoen niet fijne
jjfèajefïept reconcibercn* HDact op top Dit fïuptenDc
anttoao?Dcn / Dat gpïicDen upt gronölyriec öcrten en
uefDcü3cDerom5ct<Cb,2ifïen<0cïobe aenbeerb/ bcrfa*
nenDe aïle Hettetpe / ën fijne jtëajefïept ue[joo*Irj&c
onDerDanigljepD toont/ en geeft aïfo Den Üepfer Dat
öenïüepfer tocbeöoojt/ end5ob Dat <6oD toeuebootf;
't toclft DotnDe / $ niet cen£ te ttoijffeïen / of fijne
JBafeffepc faï nocl) toeï (fulh^in
ti bebhibenDe) boo; De
DetDc tepfc fijn tyeembe föacnifoenen Doen bertrechén /
en fult niet alleen ufelben pjofijt Doen / maeroon Den
ouden fïeue en toeïfïanb ban «föeöerïanD bertoecften;fuït
öacc en boben oon befrfjamen allen Den genen Die u ïup;
öec Staten feggen / <£awmniateur£ te jijn ban De jte
öerianDen : €n Dat ïjet meefïe $ / fuit 43oD en fijn €m
gelen berrjeugen / toaer toe u IteDen toil betoegen D'*3!k
secöepïigfre ©uebulbigïjepD / Sfimcn.
<Ön bijf benl&ap ïjebben in De ©ergabecingc ban
De Staten <0enc rael aubientie gcljaD / De «Befan*
t en vjan 33*ittanien / en toaten Duc in getale / feec aen^
tJenclpe$etfo!icn/cn berfoctjten affifïentie en bpfïanD/
met gcoot-acl)tiuge Dcfct HanDen.^e $?opofïtïe Die fp
DeDcn/ toaélupDenbealgbolgt:
MYN

HE EREN,

D'ervarentheyd heeft ons doen verftaen en
en
nn
ke
0#
, dac de gene , dewelke Gch van defelve
op be
ban wapenen verdrukt bevonden , en dewelke dezelve
«öe» gevaren uyrgeftaen hebben , beter en gezonder
ffTj, oordeelen konnen van d'uytkomften der Oorlogen,
• dan d'andere , dewelke niet gequelt zijn geweeft
Ml met gelijke toevallen : en gevallen in dezelve ongeUEE. Mijn Heeren,
*n noegte. Wy zeggelen , dat op ig
der Vereen de Provintien , deiten de Staten Genera
welke niet min rechtveerdelijk , als volftandelijk
uwe vryigheyd behoed hebbende, tegens denSpaenfe Tyran onzen gemeene Vyand, bequaraelijker en
met meer reden oordeelen^kont , van de droevige
voortgangen en vreemde toevallen, dewelke ons zeheerwaerts d'Oorloge tmet deze trotze
dert vijf jarenlijk
Natie toegebrach heeft; op deen onverdraeg
welke men moet bekennen (met alle waerheyd) dat
UEE. gehaelt hebben zo vele treffelijke Victorien ,
dat den roem van uwe Triumphen en Trofeen fich
uytbreyd over alle de Geweften van de Werelt. En
daer-en-boven ('t welk UEE. flrekt tot zeer grote
glorie) hebt gyluyden in alle voorvallen kloekmoedighlijk en weerdiglijk onzen Groten Koning onderftut en bygeftaen. UEE. reputatie word ook
hoog geacht, om de fraye ordre die gyluyden houd
in de Krijgs-tucht , doende uwe Legers en Soldaten met zulken goeden ordre en Juftitie leven ,
dat het Volk in fijne Huyzen blijvende, bewaert
wort voor den overkft en verdruckingen , dewelke op andere plaetzen bedreven werden , 't welk
hun gaerne en goedwilliglijk doet contribueren
Alvan den Oorlog.
het Geld tot onderhoud
le deze dapperheden , deugden en voorfichtigh
beleyd overdacht zijnde , hebben mijn Heeren
de Staten van Brittaigne veroorzaekt fich te werpen acn de voeten van onzen Koning , om met
fijne toelatinge en authoriteyt ons in dit Land te
zenden , om te vertoonen aen UEE. mijn Heeren van dezen groten Raed (welkers deftige rtprezentatie , vergezelfchapt met zo groten glimp
wenen eervvaerdigheyd als men zoude mogen
ichen , ons alle goede fucces en gunfte doet verhopen) te vertoonen , zeg ik , den jammerlijken
t
n
ae
va onze Provintien van Brittangien , van
St
wiens ongeluk de Spangiaerts en den Hertog
zijn , dewelke fo
de Autheurs
van Mercure
groten difordre en verwerringe veroorfaekt hebben , dat wy uyt vreeze van Schip- breuk onze
toevlucht komen nemen tot UEE. heylige Anker en by U E E. eene heylzame Haven zoeken om
ons te zal veren in zulk een ftormig Oawcder. Gy-

luyden zult ons dan geven, fo \ U E. belieft , de
gunftige hand , om te beletten de beveftinge van
onze gemeene Vyanden , dewelke te rugge gedreven konnen werden met uwe hulpe en byftand,
dewelke wy aenzoeken
, alleenlijk door het leenen van iooooo Kronen, gemerkt het Geld de
Senuwc van den Krijg is , en dat dezelve niet
ionder dat gevoedet en onderhouden kan werden.
Van deze zomme zullen wy Obligatie paiTeren
met alle de verzekertheden
die men
begeren
mach , volgens onze autentijke Volmachten , onze Contributien en Impoften tot zo kleyne zommen gekomen zijnde (door dien dat onze Vyanden alle onze Havenen en 'r meeftendeel van onze
Steden befitten) dat al 't gene , 't welk men betuygen kan , niet genoegiaem is tot de helft van de
onkoflen van ons. Leger. Siet daer dan onfen uyterften nood , die wy verfoeken van U E. E. gefoulageert te worden ; dewelke wy feer ootmoedelijk bidden en befweeren
door de oprechte en
volkomen
vrundfehap , dewelke
zo lang geduurt heeft , en eeuwiglijk duuren zal tuffchen
uwe E E. en onzen Souverain , dat het UEE.
believe in uwe wijze confideratien te {lellen het
uyterfte gevaer , waer mede Bretaigne gedreygc
word , dat wy door vereeniginge van vrundfehap en goeden wille, als een Lichaem zijnde,
het ongeluk , 't welk den eenen gefchieden zal,
niet kan zijn zonder groot leed welen en fchade van den anderen ; overdenkende dat het in de
nood is , dat fich de rechte en waerachtige vrienden getroufl betonen , wetende dat uwe hulpe nu
vereylcht is tot behoudeniffe van onze Provintie,
UEE. met ganfeher herten en affectie omhelzen willen , onze befcherminge en die van den
Koning onzen Meefter , dewelke UEE. met alle recompenzen , dewelke zo een groot Koning zo
te pafïe bygeftaen zijnde , doen kan , zal doen bekennen hoe begeerig hy is dankbaer daer voor te zijn ,
met alle goede effecten die men begeeren mach
van fijne Alderchriftelijkfte Majefteyt en onze Natie van Brittanien zal hare zmekingen doen , en hare
zeer vuurige Gebeden verdubbelen, voor de Hoogheyd en voorfpoet van mijn Heeren de Staten Genenerael der Vereenigde Provintien , in 't generael
en in 't particulier van deze treffelijke Vergadennge.
Geproponeert indeVergaderingevan mijn Heeren
de Staten Generael der Vereenigde Provintien , in den
Hage, Donderdaegs den vijfden May 1594..
Ondertekent
De La Piquelage.
Mabonnere.

G. Loret.

Geexhibeert den feftcn May 1594.

©an gelijuen ïjebben ten feïben Dage aubientie geïjab
in De ©ergaDeringe ban De boo2fcï)?eben if eeren £>ta^
ten <ü5eneraeï/ De peeren IBiïïem ïteut / töibDec ban
Dec O^Den / en töaeb£ ïfeetebau fijne iBajefïeptj» toa*
mece/ metten Capitepn ï^ilïem jltëurtan / $?oboofï
banDe^tab&.'SCnDjé/ 2UtnbaflraDeut£ bau Den itio*
nmg ban &efjotfat$/ biDDeuDc De Staten Generael
ter; f eefïe / en tot getupge ban Den ©oop ban fijnen
^oonDen jongen fence ban ^cljotïanD/ Die geboren
toa£ tot ^trijbeung Den ao jpebuiarp / na Den uieutoen
dètnï/ De£mo?gen£ ontrent Dneuucen. ^efe^mbaf:
faDeur£ DeDen boben Dien noeïj aen De booL!f5. peeren
Staten 03cneraeï De naboïgcnDe ^jopofitie :
gedachtig zijnde de Vrede en
Sijn MajefteyEtN,
R
E
E
H
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vriendfehap
, gecontradeert tuflehen wijlen fijne £e%ml
Voorfaten Hoger memorie , den Keyfer Karel de bafia»
Vijfde , #n andere , hebbende het Gouvernement öcurjS

over "flntifö
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over defe Provinciën , is niet minder begeerig ,
niet alleenlijk om t'onderhouden alle en yegeüike
JanD
Verbonden
of Tradaten , by defelve gemaekt (noeen bc
pende welker particulariteyten vvy ons gedragen aen
graten
d'informatie van uwe Regifters) maer ook om detori.
felve te vernieuwen in alle poincten en Artyculen,
goed gevon-te
gene 't welke Overkomen
van 'tdaer-en-boven
met denbyvoegingc
fal worden > noch
werden tuffchen U E. E. en fijne Majefteyt , het
welke fal konnen gefchieden door den genen ; de(Fol.j;; welke altans tot dat effect van U E. E. geemployeert,
en met volle macht en commiffie geauthorifeert lullen
worden.
Infgelijken gedenkt ü wél • mijn Héereh , dat
fijn Majefteyt den Colonel Stuart het voorleden jaer
geemployeert hebbende in éenige Commiflie aen
U E. E. onder andere poincten , daer hy laft van hadde, de begeerte van fijn Majefteyt was > dat ten aenfien van dé Religie , waerlijk geref irmeert , en de
vrundfchap , onverbrekelijk onderhouden tulTchen
'de twee Landen, daer behoorde te wëfen een onderling goec verftand dagelijks onderhouden tuffchen
U E E. en fijne Majefteyt in alle faken belangende de
Religie , of den Scaet van het eene of het andere Land;
door den antwoord die den voorfchreven Stuart wedef
bracht, wiert fijn Majefteyt niet alleen verfekert van
d'oprechte concurrentie , en bereyde difpofitie van
mijnHeeren, tot de onderhóudinge van. het voorfz.
onderling verftand , maer ook van hare aenbiedinge
van alle beleeftheyd en vrundfchap , in alle faken ,
die fijri Majefteyt aengenaem fouden mogen zijn,
waer van fijn Mayefteyt u luyden oneyntlijken bedankt, uverlekerende dat de goede affectie en v rundfchap, die men t'hemwaertsgebrüykt heeft, u insgelijks betoont lal werden in alle uwe faken.
Sijn Majefteyt vind feer aengenaem de employeringevan Adiïaen Damman, om in Schotland terefideren alsU E. E. Agent , dewelke gerecommandeert
zijnde door uwen courtoilen Brief , betuygende de
continuatie van uwe goede affectie tot fijn Majefteyt
fo wel gerefpecteert fal worden, als mijn Heeren fullen mogen begeeren , en vereyfcht fal wefen voor de
continuatie van eene vafté vrundfchap en onderling
goed verftand tuffchen U L. en fijn Majefteyt. Wy
hebben Ü E. E. noch te verklaren , dat fijn Majefteyt
nietonbekentis , wat profijt jaerlijks daer van dragen
de gene van defe Provintien , dewelke viflchen by
d'Eylanden van Orkenay, Zetland en andere plaetfen, fijn Majefteyt toebehorende, dewelke fijn Majefteyt toegelaten heeft door duldinge, fonder hun ee-.
nige verhirtderinge te doeh , wel wetende dat het Privilegie van dien by wijlen fijne Voorfaten geaccordeert was , onder andere poincten van het tractaet ,
op fekercconditien (gelijk gy lieden geinformeert fult
worden üyt uwe Regifters) dewelke wy verloeken dat
nagekomen werde , en dat met fijn Majefteyt gehandeltwerde na behoren, het welke beftaende in reden
enbillijkheyt, en twijfelen wy niecot fal by UE. E,
in achtinge genomen werden , tot contentement van
fijn Majefteyt.
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ben^bboeaetban^oHanbboomoeuit banbenacïjtfïen
„tlp^il in effcctebitnaboïgenbe : 3£atoe<0|abe ban
,,2&obtoeIin&cuotlanb gebalïen toag met bier fóonv
„pangnicnfóupteren/ enbaeconbecbjieïjonbectfïous
„„ te
taeïg felbec
bari aenficn
$oof ben2S?oebet
baec banï%tia\\e$
toacen
^Sobtoeï
/ fijn; be
23afïact

a.
mm
«gei
im
f(a*
^>s&

» &tuatt / item ©ugïa£ / ben Ho?b £>pottp / 23aftert lau,>
jj^öon ban ben <^abe banlBojïan/ Die onber bm
1, tegentooo?bigen honing ontrooft $ / en löaecljop /
» 3toib ban .fèfbetecïj / een fïouten ©ogeï / Die beïe
» bóobfïagen bcbzcben ïjeeft ; bp ticfe toag nocf) ban fdf$
„„ Hit
geftomen
*2ïnb?ea^
stuart
/ %op ban
onïangö
te boren
ben 23obloeï
boo?(i^cfteltrept
geluapenbe/
,5 gebeben loebcr in be gratie ïjabben gebjacïjt / aïle be
,, ©oosten batt 't ^alïep^ befet öcuuenbe / baec toa^ oor
» bp ï)un Ho^b SDoïb / kaffert ^one ban ïo?b 2Boib /
j>befe toareneerfï metrjaeröunterpete^at&itomgea
> > ftomcn/ toeïhe ^>tab bier «JIBijïen ban €binbnrg lepbi
«benfeïben nacjt ontrent ttoee uuren 3ijnfp ban baec
» te %it$ geftomen / |)et toelfte be #aben ban be £>tab
m (^ / eert jBijï ban De ^>tab gelegen / bit ^tebenen öetis
jj ben bie Rebellen (ïran^ beginnen ffrrhte maften ; be
»«toant
üom'ng aïfoïjp
miibe '^mo?gen^.öeeï
b^oebat23obtoel(icöin
g na 23obtoeï toe /
bernomen ïjabbe/
» «öngeïanb toapenDe/ ïjab rjp een fóompangnie of ttoee
»f>acrben aengenomen/ ban betoeïïic <0betfïe tioag)
jj %ótb ^ummep/ een gobïoöé Mmfchl en eben ban fa
j, obecgegeben fioutjg&épb aïé Slo^b 23obtoeï. ^p ï(aö
»aïïebe Abelen banEaubon (toeïftEanbfcïjap tuffen
» «Öngeïanb en »öbinburg ïepb) ontboben ; maer fp toa*
» ten nocö niet in be &taö géftomen. 3lo?b 23eïancö een
t, ban btft , De ^cïjoortfoon ban 25oDtoeï / feer onïarft£
» toeber ban fijn SBalïingfcïjap géftomen / en in gr.uic
» genomen/ toepgerbeteftomen/ onber'tp?eterfban
«'tbecmoojben banbjie bari fijn familie boo? toepnig
»bagen gefdjiet. 3©ant ban fulfte feöcïm-ftuftften \$
„tikt (fcïjjijfï ÖP) fffc grote moebtoiï en ongefïraft*
„ Jepb / 't toela ben ©jomen onbec anberen toonberftjft
» becb?iet / en i$ be aojfafte ban een grote berontoaerbi*
,»ginge tegen ben Öaeb (toant ï)ier meüebemanëlen fp
ii biec ïjaren ïjaet tegen ben ïftoning / en öp i^ feftr r al
„te fïap tegen fobanige/ en öaelt fijn epgen berberf
>, op fïcö / ten 5p bat Bp baec in boo?/iet i 't toeïft an*
j , bec^ niet gefcljieben ftan / ban booi be fïrafftn ban be
3, gene / bie op fijn facïjtmoebigïjepb nu fel 5ijn. ) <®ote
>,toepgert benHo^bbana3effo^t/ beïe bie ftomen ïjet
>,boen mcec oni niet inbe geamfeïjap te ballen/ aï^
„ om pettoe^ upt te rechten.
,,®e iüoning toa^ niettemin fo öaefïig/ batïjem
>, be Canceïicr eerfl een toijï ttjb^ gualp opbouben
„ ftofi j onbertufTcïjen ïjeeft be d5oubecneuc ban be
>, ^tab (fcölöft ïjp) een booD-bpanb ban SSobtoel / aljS
„ 5jjnbe een ban 't gefïacïjte bec i^umlepcn / be 23o?ge=»
„ cpe in be Rapenen boen gaen. 5^c ^jebicatie $ eben*
„ toel na be getooonte hk$ baeg^ eeeft gebaen / ben to
„ nihg toaffer ooft in/ tegen ben toeïften bc ® ienaec beel
,, ban be $apifïen upt ècöotïanb te jagen / en ban U
>, mibbelen om to^afte te boen ban be moo?b ban be
», <©?abé ban l^o^rep / t)it ban <©o?bon/ en ban ^onb*
„ lep ïjaec ^ooft / fo fcïjanbelp beb^eben toag met feec
„ grote bperieftept en grabitept gefept ïjeeft. (Want
Ondertekent
„bit be affaicen ban'tönft/ feïfé ooftbe Ijepmcïpe
j, toeten toil / bit beïjoeft maec in be pjcöicatie te gaen)
>, en fjeeft beii honing met ^jotefiatie gemaent/ bat ïjp
W. Kerth.
W. tSfyCmrhaj.
>,openuaer}jjft toiïbe te becflaen jjcoen / toat fijn in^
„tentie in bie faften toa^ f maec ift acb,te/ fcï)?ijft ÖP /
Gedaen én geproponeef t den feften ƒuny 1 594..
„bat foin'töfpmeïgft befïotentoa^/ om öet©oïftte
>, betoegen / & acmen honing) baec ïjeeft be Honing ut
oeie* Jtëat op befe booifc&eben ttoee $?öpofitien boo? te* ■>, 't openbaec <6ob en fijn confeientie / ooft bie gene / bit
mu faïutie genomen i$ J fuïïen top ter geïegenbec tijb en „aïtijbmetïjem beefteectbabben/ totgetupgengeno^
Sepö ö« pïaetfe becïjaïcn. Wz peeren Staten <ü3enecaeï ma* >,men/ batïjpaïtijb met feec gcote biericljcpb bolïjert
„ bab in bie Religie / baec ïjp ban jong^ op in onbectoe*
2So? tm toan te bocen 00°? Öaten 2flgent / d«i £«** ^; „ fen toag / bat ïjp ooft fijn upterfïe befte foube boen/ bat
lanh ö?ïaen damman ban ïjate ftomfïe en ïafï berabbeebcrjöacit teect / tnitfgabetg ooft ban De geïegentïjcut ban £>cbofcr „ bit met <0obe^ buipe ongefeïjonben beïjouDen mocljté
„ toerben. ^at bp ooft be JBapenen nemen foube tz*
£kf?w ïanö' iuant ÖPÖabbc jebert fijn uomfïe en reftbentie „ gen be $apifïen ; en fïraffe boen ober be 4{®oo?öer^
J*8' aïbaet berfcïjepbene tyiebeu aen be Jfee ren Staten 05e- „ban beu<0?abe ban JlBo^rep ; en bat fijn 25o?gcr£
ban m neraeï/ enooftin'tpacticuUcc aen bendeere ban <&b
«eerc öenbamebcït gefcïjjeben/ en onber anbere fcötöft Sp aen „ geene anbere opinie ban ïjem ïjebben fouben / fo maft
)
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„bent <*5ob öeïpm/ ca ut allen falten bpfïanb boen.
„ £>p foubcn bem nu fïcrfjtg öre fïouxigbepb ban 2Bob*
„ tod met De iDapcnra laten bebtoingen : 3£at öefV be*
„roerte gcfïiït 3ïjnDe / ben tofl ban alle ©jomen/ fön
„torf toefen foube. tëlotbugDanige ueraebtbept öeb*
„ben bem öeCbcrubim geb?acbt/ en ook fijn epgen
„ flappigbept. ©e Pjebicatie tipt 3onbe/i£bll ficah>l na
„ 2$oötocl gettocuen / tjeubenoe bp bem niet meet
,> Mlt£/ aï£ ih berbacït ïjëbbc / met een grote menigte
„ban bc23ucgcrpe ban viSbeubutg / tod getoapetit/
5, en bnc mctaleBdoffangcn.
„ Qat # ecgeng 2$oöüjcI£ mceninge gefdjiet / bat
„ be Sfnirgrrpe tcgehg §tm in toapenen quam. €er
„ homtëc ban öcn Honing i$ bp upt Ititb berrrochen /
„aï£ bïieöcnbc en ontfienbe be tegentooo?bigbcptban
„beni Honing
/ bt'egafbpniet
niettegen
alp aïlc£
„te
aïfo bp boo?
Ijctn /goeb$
macc tocnfdj
tegen?
„ eenige boofe 0aeb geber£ ban ben felben genomen
„ te $ijh. «Önbertoegen tegeng bc mibbag 3bn eenige
„febermutfeïen ban ben Honingljgefcljieb : en aifoo
„een ban 25obtodg<£ometten in pecpcl toa£/ l)eeft
„bpftcbmette fïangfdbcr/ DactbcCojnctacntoa^/
,, befebermt / enljccft batbcrioren / 5pbe bem in ijet
, , blurbtcn 't fdbe ban be Honingfe ontnomen ; bctocl*
„he bat ober cnb acbtrt ben Honing i\\ be ^>tab ge^
„ fyadjt bebbcn. <S)acr ip nicmant boob gebleben/ ceni*
>> öe sijnber geqnctfr. ^nbectuffen toa£ in be &tab
„ grote prfïagcntbent/ groutodijh gekerm öer Bjoti
,, torn / groot gejtuerm ban 't gemeen ©oïh / en boo?
„ 't bcftdïcn ban fommige be fame berfpjept 5pbr/ bat
,, be Honing ban be fijne bcirabcn $ijnöc toecb gebjadjt
„ toierb/ ïjreft net neïmpl gehrrjt en m#baer bec ©?ou
„ toen be £>taö tocbrr op erti nif u$ bcrbuït / be <0orcn/
„ fctytjift ftp / 3ijn mp ban 't geroep en brdberbanbe ge*
„ nrrjfcb bbof gctoo?5en.
*
, ,25oötod ïjeeft in be £>tcben baer bn in gehomen i$t
„ laten bcrUonbigcn / bat ïjp geïtomen ina^ om De töcfc
„gie tebefcljermen / en om ben Honing te eeten/ en
„ ban be quaDe^aebplieben te bebtijbcn/ooït om te bj?e'
?, ftcn be boob ban ben <&?abc ban l©ojrcp / en om te
», cebjeffeien be üuflitie tic nu fdjanbdijdi beebaHen
„ ïag' en ïiit in hm ouben ^>taet en tocetbigïjeut te ïjer^
„fïcïïen/ bat fyiniet inbenftn öabbebeüierfteof öe*
„ pubïpe eenig quaeb te baen. ^p tna^ feec bnenbdp
;, tegen 't gemeenc BolU ' fommige ban bien bp be rjan^
v ben battenbe / met groote betoijfinge ban bdceft-;, ïjepb / om be ïjertcn ban be ttftctc getoinnen.
'£4!fêaenbaccj# na't bectteïiban ben <6efant / te toe*
„ ten/ ben arfjtfïen ?Cp?iï (bat i^ ben 1 8 na ben nieutocn
„ mjï /) beeft be Honing boo? een tiptroepec laten toe*
„ Dctlcggen be 23ocn$ficu£ ban 23obtoel / ban bc fóeli*
„ gie en Sufiirie te reb?e|Tèrcn ; §\) rjeeft laten berbalcn
„ feecbeïe ban fijn fcbeïmfïadtcn/ ooobflagcn / oberfpe*
„len/ bebn'egerpen / gequetfie JTSaiefïept/ tobetpen/
- , moojberpen/ öat bp nie bc-gefellen Ijabbe ban ben 3d*
„ben froffe f en baer onbtc feec trouïofe bercaberé ban
„ ^teben/ aï^ ben Coïoncl 25oib / meeft alle niet fo feec
„^apifrm/ al^ H-tfjeifïen / f n ban feec groutodpc
„ (Öoöïooébcpb. <Dar com bat bet ©oïn ficb ban bun
„ niet fonöe laten beb?iegcn / en om ben fflunn ïepben /
<6obe^ bulpuopt ban bc öeïigie of 43c„batbpmet
„ cedjtigbepb foubc totjhen,
„ t&z ^oïbatcn ban 25obtod babben een föcompct*
j, ter ban beuïfoning gebaugen/ befen beeft SSobtocï
„acngcfpjoUcn engeboöcn/ bat bp niet gdobcn foubc
„bat bp geftomen toajJ/ om be£ftonmg£ ^ienacr^
„ fcljt^c of quaeb te boen. €n ïatenbeljem met bmnt*
, , fetjap gacn / Ijuft l)cm een ftofenobcï gefebonhen.
„.^u babben ooh een Cöelmau gebangen/ <6?aep
„ genaêmt / Ronding en ^up^-^ienaer be^ fóoning^.
,"i OFen ban 25obtoeï^ ©oïli ftcni feer begraut bebbenbe /
,, aï£ Bobtod iiat bernomen babbe / fytft lycm bp fïcb
„boen homen/ en beeft bcm met bnenbdrjubept alle
„ 't felbe berljadt / én latenbc bcm gaen / bcfp?aft bp /
„ ttat bp ben fsoning aenbicnen foube / bat bP £3oötocï
„een feer geaffecricüiecrt 5^ienacr ban fijne iKajefrcpt
„ toa^ / en feer bcrept om fijnent toilïe alïe^ te boen en te
„ iijbeu / bat ttp De ïBaycue n niet tegen bem / maer te?

8

» 8en J^eefïer «©ïanfei (bc oubfïe ^oiim en €cfgena*
»> men ban be 3to?D / toojben iBccftcc genoemt) bk
^«Tjeforicr ban ^djotlanb i$/ en een ban be booi*
„naemfïeinben^ibeenöaeb/ fljn^ufter/ JDcbü^
» toe ban ben <0^abc ban CafTd/ beeft ^amdf on ten froi.}g)
"putodijTt. (0on tegen ïojb ^ummep en <©eo?ge
» W ummep / bit fdjooii f}.i be^ tóonii g^ ooren aficen m»> bebbcn/ edjter cbentod bittcc Papjfï 31)11 fo fp feggen:
«norbtan^gaen bepöe be fyiMiaicpen alttjD metten
» woning ter tyteiiicatic, boetod niet ban goeöcr betten/
» fo bermoeDc itpt bet gemepne feggen. Ifiec Ijecft 2Sob *
„ tod ben Cancdicr obcrgeflagtn/ of om bem in fufpjcie
» té béngen (gelnhcectijbé ^eride^ ban ^tbenen ge^
» fet^tt i$) aï»^ alreebe metten fóoning oneen^ jtjiiöc i en
j> aïfó ban ben trap fïinbee meecbigbept af te floten/ ben
„todnen bpban te boren nodj met getodt notb nwt
„ Piactrjnen tjeeft honnen t'ouberbjengen/ of om bat öe
>,Cancdiecmettecbaetberanöcrti£/ 't toeïfc ih uoeb
» niet gdoben ftan. ^p ^eefc ebentod ben Honing gcta=
„ ben te bouöcn 't gene bp ^obxotl bdooft babbe ïjoc^
» tod öooj 't beb?ocb ban fommige baer toe getyocijt
>5 sijnbe / en aïfo te bjeïicn be iïaebflagen bet <6ngrlfeu/
,j bic bem nu opmaehten om Jacbatïanb terupneren.
,> <£n uu^ toijt beeft B^obtod bem ondjouben ban
„pemanb obeeïaftte bom/ en bat om be gemotöeten
„ ban 't ©oln tot fïcb te treeften / fo üi aebte / rn öie ge„ ^cc\ in flacp te toiegen / op bat bet fijne homflr boren*
„ be l niet ontroert too^be.
„ <Den <%abe ban ^cgatbefeep / ook ban be &tf;ar<
9> ben een / Uiag met f>her getal ban be 25?rg-tooonbrq5
„ op toeg om fïcb &P ^ofttoe! te buegcnmiacc tocber na
„ b"P^ kerenDc ijceft üunfent SBüocI) febutten gebocgt
v bp öe #o?ccn ban ben ^?abe ban ?U§olp / ooü ban
» f getai bcc ^tuarben / mtttc toeihe nocb quamm De
,> 4^?aben ban .BÖontifrej? en <6anrcp / onöe i* 't p?cu%t
„ ban te tojeften ben boob ban ben 43?abe ban iBojrrp.
„ 4£n bit alït^ boo^ ingebcn ban Cbernbin en <3*rba / fo
„ moet J&cptunug na baer l^bpen banffen.
„ Jilèaer ih (fduJÏT bP ) Kom toebec tot 25obbcï.
„^^Inberen oaegg# beSloning toeöer nptactvodien
„ tegen 23obtoel fonber be ^mgerpe / en tri-front
„ ging 't gernebt / bat 23obtod belegert toa^ / qna*
„lp adjt JBan bp lj"m bebbenbe , bat machte bc
>, «Öefanten feec behommect. USaec ban een £>p;rin
„ becfïaen jpbe / bat bp na <öngeïanb oertroebpn
„toa^/ en bat ben ftoning onbernebtee fahen toebec
„quam/ t^'tfcIbeEondj ober marltijb toegdupflect
„getoo^beiK bctoelftc niet hounenbe bie bjeugtjbe at?
„tjouben/ al lacebenbe fepbe / be fóoning homt toe*
„ bcrosn. Ma ben eten / onber anbere techenen öan
„ een bjoïp gemoeb / toannccr (fepbe bP d laedjenbe)
„ (uilen be I5efanccn na ^oïlanb gaen^ 3a meen (fepbe
„ ih) öat fp nodj toat bectbeben fuïlen / <$c.
,,25obtoel i^nu in<£ugdanb / en becmeecbat (fo
» fp feggen / en ih ooh bctmoebe) fijn j?ojccn / be
„ftonaig baert altiiö boo^t met©olh aente nemen.
„ 3£ie ban bed
%itt\bjengen
bluebtenbareaenfóafïen
b'anbere
350e binnen
ban be
„^traet/
en feifren
toantllitb i^ ooh t'anberen tijben in*
„„Oinbnrg;
genomen getoeeft
ban Jfêarta bcfi Sioningé llïoebec /
„ en ecnen langen tp ban De #ranfrn / bic baec binnen
„ toaren / befdjecmt geto02ben.
„ ©o?bec>1 fc^jft bc boojnoembe 3Cgcnt damman/ .. .
;,bat be OBefanten na %anhrbh / Cngdanb en ©ene*
5machen/ ben bafïgecect mahen om te bertrechen/
t, te toeten / %oib mmi en 23?afep / be kile firn Hm*
jibaffabe bp be ftoninginne ban Cngelanb becnebt
^ebbenbe! faï toebec na ^dtjotlanb homen / ban*
,5bec fal ban baec bo2becna©jnnhtp cepfen bp ben
•i ftoning / maec fnlleh eerfl fïen met be tkoninguine te
,, aeco?becen / en baec te betoegen / bat fp boo2taen niet
,, toe late/ bat 23obtod ficb maBngeïanbtoccufï/ (|c.
}, gullen be ïüoniuginne ban ^ngdanb en Honing
,,ban ©janhep/ nooöige» tec5fecffe ban ben 3&oop
,, ban ben $?ince ; be gene bie tot bc ^mbaffaöe ban
,, u ^. <6. «0ebeputeect foube toojben / 5p JDilïem
,, JKorep en 3©iUem Hiet5 / bie anberg geen fp^oeh ftan
,»ban be ^cbotfe/ fullen ban gdpen be peeren Staren
2taaa
no?

gltf
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nodigen ter tftcfte ban den <©oop/ en begeren me*
de bafï berbanö mee de peeren Staten te mahen ;
ih öebbe gefepö/ feïmjftbp/ dat 'er aïrecde©crbond
en
i$, na
fcïutjft
mede dat 'et
een baffcöuendfcbap'
£>cl)ip toegecutf genoeg
toert/ om
©enemarnen
te
baten met den HimbafFadeur $etrug %wxiv& I die
certijtg de met-gcfel getoeefï \$ ban 23ucï)ananiu0 /
tot ondertogfen ban den Honing / en $ t'anöeren tij*
Den gebmpat ban den ïloning onder anderen / om
't ï^utoeitjR met ©enemarUen te toege te brengen / $c.
3$ gedatcett tc<£bmburg den acïjtfïen 2fip?il 159+.
3£an badje bn gebjeft ban toind niet nonnen beften
ïen dan den beèitieuden . ffla$ onder tekent H . Damman,
intwt
gfn een ander tyïcf ban den bier-en-tmintigfien %öJSJ1 PJü fcDjijftïjp / datSSatfour aen fïjn £>c&oon-&ufrer
üjtacn obergefdfêcbcn beeft / dat in Rolland een ©errader ge*
©om» bangeu toa£ / be toelhe behent fonde tjebben / dat frp
«geut boojgenomen ïjadde fijn «ÊrceHentie te bermoojden / en
bet $. batöefelbe ooft foude Rebben berhlaert / dat andere in.
Staten &cl)orlanö gefondeii fonden 3ijn/ om benfóoning te
g> bermoo'öcn / en andere elderg om de Cïuifïen $|m;
kncJ bangen
ecu om tegenomen
taencen (jadöe
1 en dateenige
men ©jeem
daec uptdelingen
op* fufpitie
/ en ge^
op
gifreren renen upt iifêefjjen / eengeleert JÜèan / detoelfee &oïdaet getoeefï mag in ©janntiju / onder mijlen
Den jiBarefcbal de 23iron / dctorttie de eerfïemaeï gee>
amincert ma£ getoeefï bp eenige ^eeten ban denj^i*
been fiaed/ m fijne pjefemic/ detoelhe/ feb?ijft &p/
toaecfcfrijnelijfce pjopoofïen üoo?tb?cngt op fijne repfe
ban &cl)otïai td / en na i« fïe / fcbjnft f)P / fp fuHen ï)em
toclnaondcrrafïen/ §c. ©oo?rJ/ fcfmjftnp/ datï)P
bebiut datucö bebïijtigen toil / om de peeren Staten
«fcencrnel fijnen goeden mille tot &aer/ en tot deBereenigbc $jobtntien te bcrfïaen te geben.
ontrent defen tijd nuamen ban alle jijden adbetientie/ ais dat de ttoning ban £>pangien een grote
Bloot &cïjepen toerufïe / daec mede tju toat groots
fn merueïpg booj ïjadde/ eenige meenden / dat tjp
'tfjadde gemunt op $>cïjotïand / mede op «Engeland /
andere op Nederland/ enfommige op «Denemarken /
en dat barnet getoeldïjem Jltëeeflet milde maften ban
betond ban <£ïfneur $ dit ïefïe badde eenen palierflepn/ een loog HBani die beeï Handen doojgeïoopen
fjaüïe / öocïj ©pand mag ban de ileligie en ban de rn*
fieban
ïjet'Bederïand
Koningrijk / en
bandieê>cïjotland/
en banden
&taet ban
ooft gaerne ©ojïoge
fou^
Deontftceïtenruffcben de fóoningrijucn bantgngeïand
en ^cïjotlanö / in brrfcfjepden Difcourfen nptgeftoten :
immerg \jitv doo? en andere adbertentien / deden de
feerltcn in ^»ct)otïanD openbare <6e&eOen / dat 05od
fnï» tempeeft ban bacr toiïde fteeren ; de &ontn*
ginne toa^ bier dooj ooh bcroojfaeut te fcï)2ijben
aen de peeren Staten <©eneracï den naboïgënden
&:.ief.
Saanbt
REvaNn,node zijn, dat ik u indachHlEmy
YNHet za
Iftonin» M
tig make de zeer grooteen machtige Scheeps-coeruBfnne
ban JBn» ftinge , die de Koning van Spangien van dage tot dage
gelanb maekt, om door dezelve te komen tot het oogemerk
aenbe
at
$eeten van iijne Ambitie, gemerktdeyd gylieden zelfs, hebgh
ti
ch
fi
door
bende uwe voor
voorficn het gevaer,
jbiatm
«©ene»
't welk daer in gelegen h> voor onze gemeene zaken ,
rail.

dat zy alleen afgehouden worden van 't gene,
'Mvelk de andere frequenteren met alle vryigheyd ,
tot fchade van haer trafike , en gevaer van ons
Koningrijk. Het ftaet ook te bemerken , dat
de preparaten en Provifien die hy doet voor
Breft , opentlijk betoonen het voornemen , 't welk
hy heeft , fiende fijne forcen ter Zee vermeerdert ('twelk hy zonder de middelen , dien hem
Retourneert zijn geworden uyt de Nederlanden,
noyt zoude hebben konnen doen) van fich Meefter te maken van de Haven , zo bequaem zijnde om te beletten de Vaert en Handel , zo na bet
Zuyden en Wetten , 't vrelk hy met des te meer
dangiers dreygt , als hy die quar eieren nader is. In
welke fortificatien van de voorfchreven Haven van
Breft , en te Blavet , het zeker is , 4at hy ten meeftcn deele gedient is geweeft van Nederlandze Schepen; hierom ift, mijn Heeren, dat wy ons als bedwongen vinden , U L. te vertonen, dat indien men
voor het toekomende geen beter geregeltheyd ftelt
op deze ongebonden licentie , affnijdende door
eenige moderatie het exceffive getal , en menigte der dingen , daer mede men onze Vyand wapent > zendende aen onzen Admirael (gelijk t'anderen tijden gebruykelijk is geweeft) publijke atteftatie van de gene , die men toelaten, zal ,
waer op Pafpoorten en Licenten gemaekt zullen
werden, die men uwen Agent geven zal, An nood
zal ons dwingen , de Paflagie te beletten generalijk allen Vloten en Schepen , de welke niet voorfien zijn met verlor en Licentie verkregen in de
voorfchreven forme , in de welke onze intentie is
te gebruyken dezelve vryigheyd en lichtigheyd ,
waer van de voorleden ervarentheyd ulieden bewijs gedacn heeft, 't Welke wy nochtans niet
gaerne zouden willen doen , en fullent niet doen ,
indien gylieden daer in zodanige remedie zult (chic
ken , als gylieden dikwils belooft bebt , of zo de
Politie van onzen ftaet ons de noodwendigheyd
van dien niet opleggen zal , dewelke hopende , Mijn
Heeren , dat gylieden u befte doen zult te voorkomen door eene goede Politie en geregeltheyd, zullen wylieden u recommanderen aen de Heylige Hoede van den Almachtigen. Gclchreven op ons Huys
van Groen wig den twee-en-twintigften May 159+.
van ons Rijk het fes-en-dertigfte Jaer. Onder-nwnt gefchreven
Uwe Welgeaffedioneerde.
Ondertekent
ELISABETH.
Het Opfchrift was
Aen mijn Heeren deStatenGeneraclder Vereenigde Nederlandze Provintien.
Recepta lójuny 1594.

3&e peeren Staten <tëenerael/ ïjebben ontrent De* J
fen tijd afgebaerdigt/ na<^enemarhen/ Slonft-^eerjfnji
S'oïjan ban 3&ubenboo?de / £eere ban JDarmonb/ ren 61!
J©oude/ ie. Admirael ban hofland/ 4Berrit©oft/nerad;
der töeefjten 3£octoj / fiaeo ban öet ©ojfJendom ban JgJJi
<0elderïand en <S?aefTcï)ap ^utpïjen / jfooj* del©e= tenen
nijn / der fóeeïjten S^octoj / töaed der &tad ban ©0^ ben uw ;
bjecïjt / tëepnicc &ant / öaed neffeng fijn «ÖrceUentie / J^, |
25urgemeefïer der &tad Sümfierdam / ^prnon IBep- nemat' 1
naertf5. $aed ban $tate en ooR&urgemeefïer ban kea.
Igoom! en gioöan ban de ï©o?n/ ^aedder^tadban
jffiibdeïburg / met goede mfïructie/ toat fnaïdacc aen
den Honing en fijnen tlade/ fouden (jcbbeii te betriefK
teni ban toegen defelbe peeren Staten : aï^ nu de
uoo?f5. ^eerentereed toaren / en Ijare 25^ieben ban ere*
dentieljadden ontfangen/ 3ön sp met ttoeeof d^ie <&op
log^-^ctjepen
t'^epl gegaen/
en met
fpoet in $te
nemarften
gearribeert/en
öebben
ïjaergoede
geadd^effeert
aen

ook t'anderen tijde dat zo wel vertoont hebt, en zo
vele efficatie en kragts , dat de beduchtinge dewelke wy fien, dat gylieden daer van had , ons zorgvuldiger gemaekt heeft zederc eenige jaren , om daer op
te letten , dan wy t'anderen tijden geweeft waren :
want zulks was d'intentie van de ordre , die
wy daer op geftelt hadden , dat 'er niet een Schip
paffee«"de door de Engte of Strate van onze Zeen ,
of ten wiert gevifiteert (ten ware dan dat het
van ons verlof verkregen hadde) maer nu werden wy verwittigt , dat 'er alle dagen Schepen
doorvaren , geladen na 't gebruyk van de Zee ,
en in zo grote getale en menigte , dat onzen
Onderdanea geen kleyn verdriet geeft , ficnde den Cantfeliec en de£ öijfe-öaden aldaer/en aen öefel*
(
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toe rjebaen öcbbenöe bet tytetm Staten be:tjoo?ïpege
ÖiebemfTe m Congratuïatie / üecfocömi öoo? ftaet:
<g. bircctie auöïcntieaen fijne Itëajefïent en / a$Üen'
,. ïieöcu aubréntic üeromit toa£/ tjebuenaen fijne Ifêaj,
*'*' geöacn be naboïgenüe $*onofïtie/ bic fp Dp gefcö?ifte
T, Öebuen oberrjeïe'oett: / ïupöenbca^üoïgt:

re oorzaken, dat tot noch toe onze Welgeboren Oh
verheeren uytalie vorige Vrede-handelingen , die zy
met de Spangiaerden gepleegt hebben , en uyt Hooggeboren Hertogen tegenwoordige beftellinge niet
konnen vinden, dat den handel yet te vertrou wen zy ,
zo doch t'allen tijden , als den Spaenfen Raed van
de Moorden
Sfprojken enenRehan
, dt
hy omgeg
met Krijalle de^
wreedheeft
t gewel
Voorluchtigfler Grootmachti
aen
Kogfler
ning, Vorfc , Genadigfter Heer gen,
heeft.

c DE

Hoog en Wel-geboorne,
ge, Erntfefte, en Eeriame
I Snalö* Staten der Vereenigde Nederlanden
löa* ren, hebben ons t'famenderhand
aepti

Edele, GeftrenHeeren Generale
, önfe Over-Heemet Brieven van

Dit betuygen alle de voornoemde Vrede-handelingen als
; ren cerften, des Jaers vier-en-feventig daer onder den zelven fchijn de wijdberoemde Koop -Stad
Antwerpen geplondert wierd , 't wejk zyFuora Vtllacqs
hebben genoemt, en desgelijks tot Üytrecht zouden

^^^^
, die wy
onderdanigfte
overleveren
,~ zo^eVr"^
hebben gedaen
afgevaer- , geweert
Majefteyt
koninklijke
uwe mede
aen hier
9reden^ie
'KL digt
ware. Onder
den Vrede-h
andel des Keyfers
■roac»
Maximil
ianiAld
erheyli
met
bede,
uwe
Koninklijke
Majefteyt
wil
defelve
gfteged
achteni
ffe, Hoog-gep / ge* openen , en ons genadigft audiencie verleenen.
Irabp
dachten Ertz-Hertogen Vaders , tot Breda, Anno 7%
i Ifge»
Genadigfte Heer Koning, de Wei-geboren Hee- zijn de Steden Buuren,Leerdam, Oudewatef, Schoonvuren
hoven ,Bommené en Ziericzee belegert.
ren Staten hebben ons bevolen uwe Koninklijke Maie©
In
den
Keulfchen Vrede-handel, in den name des te>
raren jefteyt haren dienft, goeden wille,vertroude vriend en
tegenwo
ordigen
Keyferlyke Majefteyts Rudolphi ,
f:;c nabuerfchap,onderdanigft te vertonen. Daer na u Kod.
ninklijke Majefteyt een iang geluklalig leven , ook tot Hoogftgedachten Erts- Her togen Broeder, indenjare
der felve aengevangen Regeringe, over Lo hoog be- 7pzijn Arthoys, Henegouwen , ookdeStad'sHertoroemd en geweldige Koninkrijken, Vorftendommen , gen-Bofch, en meer andere, van degemeeneNederLantfchappen , en Luyden , veel geluks, goeds en landfe Unie afgefcheurt, ook Maeftricht ten heftigften
belegert en verovert.
heylsto^enfchen. En dat daerom des temeer, dewijl d^Pelve hoge Vorftelijke , en tot fuiken RegeOnder de Vrede-handel des* Jaers 88 is de geweld
ringe nodige deugden, niet alleen uyt uwe Konink- Armade op Engeland uytgelopen, en doch door ige
den
iijke Majefteyt jegenwoordigejeugt airede blijken en I wonderbacrlijken Raed Gods verfcheurt en te niet gefchijnen; maer ook door der felver Koninkrijken, | maekt
Vorftendommen, Landen, en ook allen Naburen,
De voorgeflagen Vrede-handel in den Jare twee-enuytlopen , en met beroemen verkondigt worden, negentig heeft den Vy and gelegentheyd gegeven, fijn
in der voegen, dat wy ingewiflehopeftaen, dat de- Krijgs-volk uyt de Nederlanden in Vranknjk te fchicfelve Koninklijke deugden , niet alleen tot welvaren ken , en aldaer fijn Ligue te hulpe komen : Alzo dat alvan uwe Koninklijke Majefteyts Onderdanen , maer
le voorgegeven Vredehandelmgen anders niet zijh geook van de Naburen , en der gantfche Chriftenheyd , weeft , dan gezochte voordeden, daer mede hy ons onder den zelven fchijn bedriegen en overvallen mochte.
fo wel tot maintenement en bevorderinge van de ware
Ook
middelen, om beter door den zoeten naem en aenReligie, alsgemenen rufte en Vrede, tenderen (uilen ;daer toe wy bidden dat den lieven God uwe Ko- lockinge des Vredcs ons Land en Luyden t«gens den
ninklijke Majefteyt fijn fegen wil geven , en fullen anderen op te royen.
So is ook uyt des Konings van Spangien afgeworpen
onfe Wei-geboren O/erheeren het hare gaerne daer
toe doen
Brieven te vernemen , dat Hooggedachten Ertz-HerVoorts, alfode gemeene Vereenigde Stenden hen
togen aengeboden Vrede-handel niet oprecht zy, dewijl hem tot Raden en Dire&ores dezes handels en
niet hoger laten aen gelegen zijn, dan met alle naburige Koningen, Potentaten en Heeren , goede nabuer fijner ganfeher Regeringe by geordonneert zijn den
en vriendfehap te houden , en tot dien volkomen be- Grave van Fuentes , D*. Guilelmo de St. Clement , en
richt van hare handelingen en faken hen getrouwelijk Steptianod'Ivarra, alle drie Spangiaerts, welke twee*
mede te deylen , en infonderheyd dat gepleegt heb- namentlijk, Fuentes en d'Ivarra, den Medicijn Doctoren! Lopes, metaenbiedingevan 50000 Kronen, de
ben met uwe Koninklijke Majefteyts Heer Vader
Koninginn
e van Engeland, als ookEmanuelem AnHoogloffelijkftergedachteniffe, daer in fy ookgeheedrada
den
Koning vanPortugael met Vergift om te
lijkbegeeren met uwe Koninklijke Majefteyrteconrinueren.
brengen , befproken en beweegt hebben ; als ook MiEn dan deze ter contrarie , de Doorluchtigfte Vorft chaëlRcnichon,voorweynigdagen|in Holland gejuftien Heere, HeerErneftus, Erts-Hertog rot Ooften- ficeert, bekent, dat hy en andere Moordenaers, uyt
rijk, Spaenze Gouverneur in de Nederlanden, fich al- BrufTel afgevaerdigt waren , in de Vereen: Nederlanden, om den Heere Maurits Prince van Orangien, Sec.
om laet vernemen , dat hy 't zelve Gouvernement inzonderheyd lieert aengenomen , om een gemeynen be- farnpt fijn Broeder, oud ongevaerlijk tien jaren,tot
Leyden ttuderende,te vermoordentfulks alles uyt hare
ftendigen Vrede te maken ; zo hy dan ook tot dien eyneygen
Bekenteniffen verfcheydentlijk is te vernemen.
de
aen
dekortel ijk fijn Gezanten met Credentieenlaft
Daer
toe noch komt, dat dezen Krijg wel ernftlijk
voorfchreven Staten heeft afgevaerdigt , welk doch by
hen niet aengenomen is, en wy niet twijfelen , hy zal endiredto tegen de Nederlanden fchijnt aengevangen
ons daerom by uwe Koningfijke Majefteyt zwart ge- te zijn ; doch heeft defen omvang en begrijp , dat ,
maekt hebben, en noch verderdoor lijn Gezanten of als fy overwonnen fouden zijn , den Spaenlen Raed
aldaer Sedem Belli maken fouden , om daer uyt de nabuanderfmts zoeken te maken.
rige Koningrijken en Landfchappen, tot fijn beftegeSo hebben onze Wei-gedachte O ver-Heeren, om
legentheyd,
te Water ofte Lande, den Krijg aen te
zulkenonglimpvanhen te wenden, en uwe Koningdoerf
,
enalfofijnSpaenfe
Monarchie op te rechten,
lijke Majefteyt van de waregclegentheyd grondüjk te
berechten,en ook andere oorzaken ons herwaerts afge- als uyt fijn gefwinden en fchrickelijken handel is af te
vaerdigt.
nemen.
De oorzake van deze afgeflagene antwoord is met,
Om dan fuiken Sedem Beüi'm de Nederlanden vaft te
fetten,
heeft hy alvorens haer oude wel hergebrochte
beftendien
oprechtigen
,
Chriftelijken
dat wy geenen
rechtenen
gebruyken wech moeten nemen, en fijn
digen Vrede begeeren , of hebben willen , of dat ons
't geluk nu ettelijke jaren gedient heeft, en daerom te abfolute Tyrannye daer wederom invoeren.
hoogmoediger en trotzer zijn zouden , zo wy doch
't Welk hy infonderhey t in den /are 66 heeft aengevoor God met der waerheyd betuygen mogen , dat
vangen ,als Duc d'Alba met een geweldigh en fchricons niet lievers opder Aerdenzijnkonde, dan alzul- kelijk Heyrleger der Spaenfen , Italianen en andere
icen Vrede) maer zijn deze daer van derechteen wa- Vreemden in den Lande zijn gekomen > daer door
fuiken
Aaaa 2.
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*"" fuiken fchrik den Inwoonderen aengejaegt is , dat de
voornaemfteHeeren, en veel meer andere , daeruyt
geweken en verdreven rijn : Des Heeren Princen
oudftenSone, doen ter tijd noch jonk tot Loven in
een bevrijde Univerfiteytftuderende , daeruyt genomen, en inSpanjen gefchikt, daer hyook gevankelijk gehouden en bewaert word. De Grave van Egmont en Hoorn , die op fijn woord daer gebleven waren , met meer Heeren , Edelluyden en andere,
opentlijk met den fwaerden hen-gericht , haer Hoofden opSraken geftelt : Derverjaegden, gewekeneen
geëxecuteerde goederen , (als den Koning vervallen)
gecanfifqueert, alleAmpten, Officien en Öeneficien
den fijnen gegeven, de ruide Rechten en gebruyken
afgedaen, en nieuwe wederom ingeftelt en laten publiceren, nieuwe en onverdraegHjke ichattingen en
lallen den Lande opgedragen , ja den Geeftelijken
Stand , perfonen en goeden in vele ftucken verandert.
Als hem nu fijn voornemen in de Nederlanden nier
heeft willen gelucken , fo heeft hy hem docK nier langer konnen inhouden , maer heeft fijn geaifedteerde
Spaeafe Monarchie tegens andere Landen moeten gebruyken.
En eerft tegens Engeland en Schotland , met de
voorfz.ArmadedesJaers 88. en daer na in Vrankrijk
metdeheyiloofeLigue,. die in 't beginfel tegen den
Koning Henricum III. (diedoorgaensindeRoomfe
Paufehjke Religie van den aenvank fijnslevem tot den
eynde geweeft is, daer door hy ook jammerlijk ver(Ï0L40) moord is geworden) aangevangen ; en boewei het pretextder Religie tegens den jegenwoordigen Koning
van Vrankajkte voren plaetfe gehad mocht hebben ,
foloude nochtans nu defelve langer niet gelden, om
dat hy de Roomle Religie heeft aengenomen, fo wort
-nochtans des niette weynigerhyen 'tgantfe Koninglijke Bloed (die doch vaft vaa de Roomie Religie zijn)
op 't heftigfte aengevochten , tot geene andere roeeninge, dan de Kroone uyt Vrankrijk op de Infante
vanSpanjen, enalfo tot fich te tranffereren : fo dan
ook de Spanjaerden tot dien eynde noch etlijke Steden
inBrittannien, en andere orden in Vrankrijk in hebben en behouden.
Defgc lijken heeft hym Schotland Anno 92. voorgenomen, door dien hy vaft twintig duyfentSpan»
jaerden heyrnelijk daer in heeft willen brengen , gelijk
kent is.uwe Koninglijke Majefteyt 't felve alderbeft be-

i*

goeden vertrouwen (iaën , daer toe fy ook wwe Koninglijke Majefteyt genade, gurilteen alle bevorde»
ringe hier mede onderdanigft aenroepen.
Welken Krijg God alfo geiègent heeft, en infonderheyd van dien tijd , dat fo moordadifer wijfe den
Doorluchtigen en Hooggeboorner Heere Wilhelm
Prince tot Orangien , &c. door aenftichtinge en
opentlijkeuytfcruijvinge , met een toegeleyde verteringevan vijftig du yfent Guldens des Spaenien Racete*
tweemael op verfcheyden tijden en plaetfen doorfchoren is,en cyndelijk het leven daer over geliten heefteen
deffelven Soon Hoog Geboren Heeren Mau ritzen, de
Gouvernemenren en Krijgs-regeringen bevolen zijn»
dat zijn Vorftehjke Genade den Vyand in fijnaenfichtt»
nu inde lefte vier jaren vele wijt-bero€mde Steden eo
Veilingen afgenomen heeft, en noch althans de Stad
Groeningen belegert, daerwy verhopen dat den AU
machtigen God, haeft fijn genade en legen toegeven
fal.Hetmaektonsook een (onderling vertrouwen tct
uwe Koninglijke Majefteyt dat tuflehen derïeJvee '
Voorfaten hoogftelijke Gedachten hare Koningrijken*
Vorftendoramen , Landen en Onderdanen, met de
Vereenigde Nederlanden , Leden en Steden der felve
voor velen ouden tijden verfcheyden Contracten »
W'binteniffen en handelingen van der fel ver Vryheen, Privilegiën en Gerechtigheden zijn «^fcericiw»
v eiker ondeihoi dinge, goede vriend en naijKriehap»
bevorderingen der Commercien en Neringen , <x>k
gemeenen velftant aen beyde zijden , tot noch roe irforderheyd gedient hebben ; aerhalven wy ons verfien , uwe Koninglijke Majefteyt lullen fich der iclvt»
Voorfaten , gegevene Privilegiën en Rechten lattn
gevallen, en defelve alle t'famentliJK, en yeder byionder continue! en en beveiligen, als wy uwe Koninglijke Majefteyt daerom onderdanigft aenroepen
en bidden : Daer tegens wy in de naem der Vereenigde
Stendén :n't gemeen, en een yegelijk in 't byfonder
vcrfeWen, dar fy op hare zijde willig zijn, tegens
uwe Koninglijke Maj< ftey t der felvcr Landen en Luyden , fo in de enderhoudinge van delelve als ander.
ups, aifote betoger;, dat uwe Koninglijke Majefteyt
d*er van een genadig gevallen fal hebben. En löodcn
onfe Over-Heeren daer bcneffens niet liever fien noch
wenfcHen, dan dat delelve vrundfehap en Alliantieof
verbinteniffè , vermeert mechre worden : Endaerop
ÉW€ Koninglijke Majefteyt Genadigfte mecningeonderdanigft aenhoren , lo uyt de vooriz gelegen theyd en
reden lichtelijk af re nemen is, hoe hoog en veel aen
beyvie zijden daer aen is gelegen,
Lewijl nu uyt defen fommarifen bericht , hattdg'iipelijkafce nemen is, dat den Spaenien Raed en
lijnaenhang, onder den dekmantel der Religie en de>
Nedf.ïlandfïn Krijgs, anders niet foekt, dan fijn Mcnarchiam op te richten , tot onaerdruckinge van aiadere Koningen, Potentaten en Heeren, en door de
Vereenigde Nederlanden deilelfs groufamen geweld
opgehouden , fijn fpits (fomen feyt) afgebeten , en
daer f eneflfens nu ettelijke jaren fo heerlijke Vi&orien
daer van gebracht hebhen , en noch meer door God<
genaden verhopen , en 't lelve niet alleen hen , rtfaer
degarfèCbriftenheyt ten goede, ook in de Voorgeflagen Vrede-bandel niet te vinden is, 't welk te vertrouwen zy ; fo bidden wy hier mede onderdanigft
uwe Koninglijke Majefteyt,fy willen ons in fo Chriftelijke nootwendige, algemeyne en heerlijke faken met
allen genaden , jonften en bevorder ingegeneygt zijn,
fich ook tot wyder genade , verbintenis en Alliantie
genadig laten vernemen, en volgens den Vereen igden Nederlanden , Ledenen Steden, hare Privilegiën, Brievenen Zegel, eenen y egelijken continueren en beveftigen , endaerentegens den verbloemden
en bedrieglijken , woorden en reden des Spaenien
Raeds , lampt fijnen aenhang, geen geloof toe ftel-

Den Krijg des Hertogen van Parma in 't Sticht van
Keulen , daer van hy de S.ad Rhijnberk noch in heefr ;
Ookdehulpedie hyden Hertog van Lorainen m den
Straetsburgfen Krijg gedaen heeft, noch den handel
vanden Inhebber des Huys Guhch; en evntlijk de
langdurige beangxtiginge van de Rijksftad Aken, zijn
alle uyt den feivea boefem gekomen , en tenderen tot
een eynde.
In der voegen , dat defen Krijg niet weyniger tegen
alle Koningen, Potentaten, en Heeren der gantche
Chriftenheyt , infbnderheyt die gene die van de ware
Chriftelijke Religie zijn , met der daedgevoert word,
en ftch niemand daer vaneenige Vryheyd heeft te getrooften.
DeCe zijn , genadigfte Heer Koning , vaft de voornaemfte oorfaken, waerom onfe welgedachte Overheerenbedenkens gehad hebben, met den Hoog-geborenErtz-Hertogcn ineenigenVrede-handel fichin
te laren, en daerom gerefolveert zijn den Krijg, die
fy tot nu toe fo vele en lange Jaren uy tgeftaen hebben ,
voorts in den name Gods uyt te voeren, niet twijfelende, GoddeHeere falhenin fo Chriftelijke, eerlijke, noodwendige en billijke fake, ook door genade, jonfteenbyftand van hare Bondgenoten, Naburen en goede Vrienden, toteenen goeden uytganken
eynde verhelpen,
So dan gedachte Vereen igde Nederlanden , derhalven met de Koninginne van Engeland eene Verbonte- ien.Sulks fal gedijen tot des Alderhoogften Godes eere,
nisgemaekt hebben, en met den Koning van Vrank- fijner Chnftelijker Kerke, en heylfame Woord; onrijk, Schotland} ookeenigeDuytleKeur-Vorftenin
derhoudingeen vooftplantinge; voorts tot uwc Koninglijke
f
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ninklijke Majefteyts reputatie en roem , ook der fel- 1 genaedighfter affe&ie en genegentheyt
~, fo fy tot
ver Koninkrijken , Vorftendommen en Landfchap- dien fel ven (nae den exempel fijner Hoogli
jckfter
pen, als ook der Vereen igde Nederlanden, gemey- Heeren Voor-Vader Chrift-milder gedachtemffe)
ne welftand , als wy ons des tot uwe Koninklijke Ma- dragen, troulijk, vriendelijk, en genadigft geraden
hebben , fo verre fich in toekomende tijden eenige
jefteyt getrooften.
billijke Chriftelijke middel , tot wederbrenginge van
ruft, Vrede en eenigheyd dienlijk , prefenteerde ,
Rebben bo?bei# acngebobcn ). fo ïjet fijne te datfy(in erwegingc des groten onwederlprekehjken
ninïilpe |©ajefrcnt£ geïiefte toate / om berbet: be* onheyls , verfpillinge van veel Chriftelijk goed en
ric^t ban befec faften ban tjatc te nemen / dat fn bloed, voornemelijk van de onlekerheyd van de
öaec toe toiüig en becepb maten / p^efcnteccbcn eynde en uytgank , fo by den Oorloge zijn, en
ooft De $&iief ban fijne «Excellentie aen fijne JHajfc daer uyt plegen te volgen) defelve niet fonder hoflept öefeïbe met beïjoojltjhe eecbtebinge oberïcbc*
ge ge*wichtige oorfaken , en bedenken (fo veel
rcribe.
immers fonder perijkel en grootfter ongelegentheyd gelchieden mach) afflaen , of lichtelijk uyt
den
Lande willen laten gaen , op dat ten leften,
&n fjcbben fïjnc IBajefïept bereect met fe£ fcïjone ïfoHanbfe jfltoien of Iftèoebeü $aetben / gceffr wanneer 'c aen hen foude ontbreken , en alleen
mcett op ttoee bupfentöpgbaciberg/ eneenfrfjoon aen hen ftonde , dat gemeene gebed , om fo vele
berguïb üarnafet) / maect tuefcnbe ongejjeecbelijli bun- arme bedrukte luyden binnen en buyten hare Lanfent tonen.
den , tegens haer niet op en rijft ; 'c welk fijn
Koninklijke Majefteyt met hen getrouwelijk , en
ook anderfins doorgaens Chriftelijk en oprechtelijk ,
<0p aïïe 't toelfcc be ftoningïpe jraSajefiept ban ^e*
nematlicn / be boojfeï^cben peeren <J3efanten bare na meynr.
Sijn Koninklijke Majefteyt heeft in het
beg.nte
en
l
tot noch toe een groote toeverfichc
bitnabolgenbe fclnjftclijhe anttooo^b en affcfjenb gege^
en
hopeni
tot dit nieuwe Gouvernement des
nge
benïjeeft.
Ertz-Hertogen Ernefti gefet gehad, infonderheyd,
dewijl de Keyfeilijke Majefteyt en Koninklijke Majefteyt vlytig gerecommandeert , en van Chrifteelijk doen fijn Koninglijke Majefteyt
tooo?ö ABnvank
lijke redelijke handelinge van Vrede, niet weynNfich tegen de Hoog en Welgeboren Stenden
bt$ Ha» der Vereenigde Nederlanden , van wegen hare ger als Hoogftgemelten
Ertz-Hertoge felfs , fich
ningé
ook
tegen
fijn
Konink
lijke Majefteyt verklaert en
franSe» ganlch vriendelijke en onderdanigfte begfoecinge ,
BttnaC" gelukwenfchinge , en voorts welgeneygde daer goede hoop'e gemaekt : Dewijl dan ook Coninkh^siif360 oy-gevoegde eerbiedens halven , vnendlijk , gun- lijke Majefteyt ook der lelver Luyden en Landen
uyt fo lange continuatie van deien krijgs-welen
5ntenC"ftigj en genadigft bedanken ; en gelijk fijne Ko- geen kleyne befwaerniffe vinden , fo hebben ly
ter 45e« ninglijke Majefteyt fulks alles niet weyniger is be^"ale merkende , als deze ganfche ftatelijke en zo aen- fulks met groter blijfchap vernomen : hadden ook
felfs by fich befloten (fo fy noch zijn en
pJSm fienlijke Legatie uyt goede welgemeynde vrunde- van fulker meeninge , ) dat , by fo verre blijven
fy yet
totftop' lijke en onderdanigfte affectie , en genegentheyd
*•*»&*• hergekoraen en afgevordert is i allo begeeren fijn goets en gevorderhjks tot eene beftendige vruchtbarige Vrede-handelinge , daer
alle naburige
de Hecren Gefanten Koningrijken mochten begrepen inworden
JJau" Koninglijke Majefteyt, van
, mede
fy willen onbefwaert fijn
npu94-. gunftig en genadigft
konden
of
helpen
doen
,
dat
fy fulks aen geene
Hoogh welgeboren en den voorfchreven algemeenen Stenden haren Over-Heeren > niet alleen van moeyte , arbeyd of onkoften wilden laten gebreken. En hadde fijn Koninglijke Majefteyt wel gaerde voorfchreven hare vrundlijke gunftigc en genadigfte Dankfegginge , maer voorts om hare vnend- ne gefien , dewijl Hoogft-gedachte Ertz-Hertoge
ichap veel eer liefs en goeds , ook Koninglijken Erneft , ter oorfake van vredehandelinge , Gefanten byde Heeren Staten geionden heeft , datgunften , genadigften willen en genegentheyt j
mee wenfehinge veel gelukfaliger tot aller welvaert men ten weynighften fijner Vorftelijke Doorluchgcdijens en opnemens , te vermelden , en daer tigheyt aengeven onvergrijpelijk gehoort en aengena verklaren , dat , of fijn Koninglijke Maje- nomen hadde , daer uyt men den grond van fijn
fteyt niet aengenamers voorkomen konde , dan Vorftelijke Doorluchtigheyd hadde konnen fpeuren
dat na fo langdurigen befwaerlijken krijgs-wegen en niet-te-min daerna te doen en laten gehad hadde,
in de Nederlanden > aldaer eens de lieve Vrede wat de gelcgentheyt en nood vereyfehte.
Maer dewijle
fijn
Koning
Majeft
uytder
Heeren
Gelijke
eyt
acht
e
wedergebr
, en door Chriftelijk billijke befanten
enaenb
genadi
verftae
heeft,
laft,
ghft
rengen
n
wormocht
ftendige middelen en wegen opgericht
bedenken
den ; fo verneemt en hooit fijn Koninghlijcke door wat veelvoudige hooghwichtige
en
oorfak
fy
daer
van
afgeho
worden
, die
en
uden
Majefteyt nochtans feer ongaerne , dat het mif- alhier onnodigh zijn te verhalen , fo kan voorwaer
vertrouwen en verdacht hoe langer hoe groter worden , inder voegen , dat fich nu fchier geene fijn Koninglijke Majefteyt defelve niet fo feer voor
on-erhevelij
of irrelevant achten , noch oock
hope wijders vertoonde , in wat manieren eeni- den algeme ck Stende niet mifpri
jfen , dat fy
enen
n
ge Vrede-handel voortaen meer verfocht of aertgecerheyt van de welvaert van hare en haervangen , veel weyniger vruchtbaerlijk getra&eert d'onfel
der
Vereen
ighde Steden , Landen en Luyden ,
en voltrocken konde worden. D'welk dan fijn in groot hoog oplicht hebben : dacro men het
m
Koninglijken Majefteyt vaft beweeglijk te gemoed
ook alfoo daer hy moet laten blijven. In gevalle
treckt ° niet alleen ten aenfien der Nederlandfe
Stenden en Steden (dien doch dat vyer aldernaeft nu oock hier over van de Roömfe Keyferlijcke
is) macr ook van fijn eygen Koningrijken , Lan-n Majefteyt van de Koninglijke Majefteyt tot Hilpaden en Onderdanen , die uyt delen langdurige nien, of van de Hoog- en Welgedachte Ertz-Hertog
Oorlog groote ichade en afgank aen gerneynen Erneftus felfs, van wegen defe fake, 'tzy door Gefanten of Schrifceling, yet daer tegens aen fijne Majecommercijs , handelinge en neringe , fo vele jafteyt mocht aengegeven worden , fo willen fy dat
ren herwaerts geleden hebben , ook noch jaeralles
,
wat van de Heeren Gefanten alhier is voortmoeten.
lijks en dagelijks lijden en bevinden
gebracht geworden , rijpelijk ennneren , hare KeyDerhalven alle Chriftelijcke gemoederen van hoferlijk
Majeft
e
eyt, Koninglijke Majefteyt , of Vorfeekerheyt
(Fol. 4») o'en en ncderen ftant , nu na Vreedeen
ftelijke Doorlughtiheyt oock defelve na nooddruft,
te water en te lande geen kleyn verlangen draegen.
So wilden fijne Koninglijcke Majefteyt den gemee- en uytvoerlijck te gemoet voeren ; en fo veele (ijn
nen Stenden en Steden der Vereenigde Nederlan- Koninglijcke Majefteyt fal konnen doen , hen op
den } uyt ionderltjcke Koninglijcke yrundelijcke en 't hoogfte en vriendelijkfte met ernft en vlijt verouAaaa 3
nen
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nenvandiergelijken afteftaeni en na waren, Chnftelijken, reehtmatigen , redelijken, enongeverweden Vrede te trachten. Middelertijd dan lullen fich
Hoogh , Wel en Veelgedachte Stenden der Vereenigde Nederlanden tot fijn Koninglijke Majeftey t niet anders, als tot noch coe gefchied is, ook voorraen van
nabuurlijken vrundelijken en genadigften willen te
getrooften en te verfien hebben.
Dat nu ten anderen van den Heeren Gelanten verfocht wort , niet alleen vernieuwinge , maer ook
rermeerderinge van alle oude Contraden, Verbinteniffenen handelingen, en ten derden continuatie en
confirmatie van hare Privilegiën, fo (y van fijn Koninglijke Majefteyt Hooggedachte Heer Vaderen,
Koningen tot Denemarken geobtineert en verkregen
hebben j hen ook wederom vrundlijk en onderdanigft erboden hebben tegens fijn Koninglijke Majefteyt der felver Land en Luyden , alfo te vertonen ,
dat fijn Koninglijke Majefteyt daer af een genadigft gevallen foude hebben,
So nu fijn Koninglijke Majefteyt van Hoog, Wel
en Veelgedachte Stenden , met befonderlijke Koninglijke gunft en in allen genaden vermerkt, en acht
al 't felve niet anders als getrouwlijk , oprechtelijk ,
nabuurlijk, vrundlijk en tot welvaert te gedyen, en ten
beften van beyder zijde Natiën , Landen en Luyden
É?emeynt word ; aifo waren fijn Koninglijke Majefteyt ook wel niet ongenegen nu ftraks hen in de voorfchreven poin&en , volgende haer verfoek , fo veel
mogelijk , ook tijd en gelegentheyd mach geven ,
vruntlijk en genadigft te willen wefen, gelijk dan fijn
Koninglijke Majefteyt en fijn Landen en Luyden felfs
mede daeraen is gelegen. Maer dewijl fijn Koninglijke Majefteyt in defe noch durende bloeyende jeugt
tot noch toe , by defe fware tijden , met den volkomen laft der regeringe niet is beladen geworden , daeromdan tot op defen dag met 't gene fijne Nabuuren ,
Potentaten, Landen, of Provintien , eenige Tradaten, Pactaof Fcedera vernieuwt, veel min Privilegia geconfirmeert of beveftigt heeft : maer zijn de gene ,lo tot noch toe daerom hebben aengehouden ,
tnet behoorlijke glimp en ontfchuldigtngetotde voltoge Kroninge van fijn Majefteyt, en daer op aengencmene volkomene regeringe toe (daer toe den getrouwen, Almachtigften en barmhertigften God fijn genade en milden zegen verleenen wil) uy tgeftelt geworden : daer door ook Hoog , Wel en Veelgedachte
Stenden , volgende haren begaefden verftande, vernuftehjk hebben af te nemen , dat fijn Koninglijke
Majefteyt ook met hen voordien tijd in geen bellend ige handelinge, vernieuwinge, of beveftinge van de
voorfchreven poincten , fichalsnu heeft in te laten,
of dcfelve nu eyndlijk te voltrecken i daerom ook
voorditmael fijn Koninglijke Majefteyt dienthalven
ganfeh vrundlijk en nabuurlijkonderdanigft behoort
ontfehuidigt gehouden te worden. En middelertijd,
fo aireede te vorens is aeogetogen, fich noch maels tot
allen nabuurlijken vrundfehap, cenigheyt en voorts
doorgaens tot allen Koninglij ken genaden en goeden ,
doet verklaren en eerbieden , met genadigft begeerenen gelïnnen. De Heeren Gefanten willen fulks
alles met gelijker befcheydenheyt , als fy haren laft
byhare Koninglijke Majefteyt aengebracht en afgelegt hebben , te rugge brengen. Sulks fijn Koninglijke Majefteyt om de Heeren Gefanten , lampt en byfonder, in Koninglijke genade te vergelden, en erkennen genadigft erboden en genegen. Signatum
Ccppenhagen den ^ojuny Anno 1594..

Romen fcroninge bt$ lloningg / en tot be aenneminge
bet bolle öegttinge beg tëij&0 fouben uprgcffelt too^
ben/ tjebben fp &en bp alle benuame mibbeïen in be
goebegtatieban benCanteïieeenfipg-tfaben geinfo
nueert/ en bet Aanbenen gngefetenen faften ernfte
lijft gerceommanbeert / en befelbe ban boo*gaenöe goc*
bet gtmfïen en beboibetinge bebanht / en tot continuo?
tie betfot&t / en ïjenlupben alle geïufc en bootfpoet
m Öare belcpbmge toegeroenfefjt / en rjeubenbc hoer
obec-al liberaïijften betoefen / en fommige <6ouben
f€riumph-$cnningcn op be Bittonen ber Jlcöeriante
fe «aefefjiebenitTe gcfïagen I aen bi\ittft éeeten en
<£bellupbcn / toel tot bijftig toe beteert en gebeffci»
bneert : ^ebbm alfo met goet contentement tjaetlieben
affeïjepb genomen/ e» ïjate toeber aeeringe wafmrrê
4*
be
toe/
bo
ib
et
t.
<ön
alp
'fp
fjaer
Öapo?t
aen
be
^eaen
Staten
<6ent;
racï geöaen baöben / fjeeft men Ijenlieoen 0002 eetfï be?
taelt alle be gebane on&ofïeu / bic fpfieben uiocfjten on
be bo^^eben legatie tierfeïjoten öebbcn / en IjenlutE
beu moehte re fleren / en 3fjn fpïupbcn boben bien clli£
beteer t met een bergulöen fóop / ïjóubenbe be fldapenrn
ban be erneralttept / ban öjieïjonberr bjjfrig fortben/
ennoojclligrjoncett brjftigboo^aermpbct ertraort»;
narrê ftofïen m befelbe Stcgatie gebacn.
^Bm fefïen j,Bap 1594. toerbe be^ abonbd te
ri)ien uuren tot tyelft / Hooi eengroot antoeifc
©oiiber en 23ïitem/ be BïeutDe^Uctr^ €oïcn oh aan
ber
öcnfïcthcn^ ontfleltnt / 't toeïft ïjem openbaer? ^ono«
bentbeufTeljcn
1 1 en 1 2 tuiten in hiaten fjelberen bmb I gKtwbciEiloche toctbe geMept/ 'tBola bomenbe op fïrate Se
met öaerSB^anb-getoeee/ en Hepen na boben toe met ©dit/
emmeren toater^; beïüofrerboojgaenbe/ gootboo2*;^hJ
gcötelnè/ met tnatee / ben 23?anb blufjfï)cnbe rot be, SS
ÖouoenifrebeoiCoren^/ 'troeÏRbeïebatoonbetDe/a^BecM
fo men gemeenlrjhljeeftbebonben / bat fjet gene ban J°2"J
ben23ïiicem ontflehen toojb / feïben kno^b geblufnjtj 83?
t toa? ooft feee bangeten? boo| be opftïimmenöe / roant ft*m
foben^anb{jabbeboo2tgegaen/ fouben geroeefl &eb= to«&«
ben in groot perrjhel ■•> toant ben iCrap ban beneben tot
boben toe bol ©olï# 5tjnöe/ fouben be bobenfïe
niet ïjet>
ben nonnen af nomen ban toegen b'onberffe : beïe too*
ne nbe ontrent be feetfte / foeïjten öare toebeten te ber*
gen/ enbhieï)tenboo2bjeefe.
®m 1 % jfêap biel tot Entp&en bei abonbg tufTchen ^nt§tt
legen feben uuren eenen ongeBoo^ben ï^agel / eerftfo igagci
groot aï£25oonen / en aïfeng^ften^ toaflenbe tot be rotzm
gcoote ban 25aHen / 5uiaer biit bierenbeel ponb^ / fjart pöcn*
afê gebaren ^$ ( boo?flaenbe©cnfteren en haften/
oebc ontrent 4000 o&ulDen aen ^Ïa^-Benfïe ren fc^abe;
enbatöetfonbetltngfïctoa^ / faeefbe befen ^ageïaï*
ken ontrent een fchoot-roeegé boben en ontrent Eut-

Wp tuinen toebet fteeren tot be 23eïegetinge ban «nlx«
doening
pijen. en / aïtoaet be iBerften feet fïappelrjft boozt^ btcN
gingen/ en bat booj fante ban <éeïb/ mant bit ban banö*
B?te^lanb ftlaegben bat ïjate bcutfe ïebig maö / en Jj22*
met ',onben meet betfetjieten i baet toierben <èecom* ?aD
mitteert ben J^eere Canfeïier €eïinft / Cïuifïoffél <0?of
«cifma/ en Bitu£ ban ïlamminga/ om na 3teeu» cln8fl1, <
töaetben te tepfen / en 't Collegie baet toet'inbucetm /
ban 't tuag te betgeef^ : g» tybbe eenen %5}ief upt ïjet
ateget gefeï^eben bp 3[oÖan ©auïi / aen ben ^eete
Uöboeaet ban fêoUanb/ gefïen/ ban ben negeuben
3[iiïp/ baet inbeeDaeïttoerb/ ïjoe groteujfc£ fp<Öelb
ban noben öabben / battee fo beïe <6elb£ niet bp öe
25eutfema^/ bat menb^tbepbetg baetmebe ftonbe
betalen / en bat 'et toepnigapparentte roa^cm ban
En was ondertekent
be peeren ban B^ie^ïanb eenig <©elb te beliomen ; bat=
fe eene Hptrnj?Dbinge Ijabben gebae n ban troee j©aen?
ben
Conttibutie obet b'4&mlanben / en ooft om be be«
Georg Rofenkrants , Sten Brahecn tSlCandetalingen
ban alle betfefjeuen ^atöten / bie baet tot (foj ao
rop PaeJ berge.
^t.gianboojleöen betbaïïen maten banbe<JBeefïeïnlte
en JBeteltlijfte toebeten binnen doeningen 50noe/
En verzegelt met des Konings Inzegel.
en ïjen bp be Bpanben ontïjoubenbe. €n alfoo
<£n na bat be boojfj. <6efanten ban be lieten &te- be^aberooftbegonbetefaelgeten/ ma^bp benöaeb
ten «Benetael / berfïonben bat De mecnmge betf üo ban Staten gefc&eben na bit ban B?ieflanb / batfe
«img£ ttta£ / bat alle par tvculkn hanüeïingc tot be ooi a; Eaflcn Üabet fouben willen aopen/btemen ïjacr aen
ïjaer
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ïjaec ojbinaci£ of cctcaoibinacig foube boen baïibecen 5
maec fa bet toecöc gecefufeect / toiecbe gefcb?ebenom
tijb te toinnen op ^Imfïecbam «en San ©letecfe. töeaeï/
bat bP ö'e fouöe ftopen. 3&t 25eïegerbe babben ö«
boo?tgaen banbe3©erften ooft toat getetatbeect/ en
öeOBaïberpe tegen£ Den 23?emer-bupft / fecr ontcam;
peneert en ontflurften gefeboten / en be <tëalberpe tegen^ bc ^eec-$oojte toat beraebtert ; ban gelijken
fiabbe tjp De <öalbcrpe tegen bftïïabelijn ook booigefeboten.
©en nocb
8 Suliactje
'£ nacljt£
'et een gebangen/
oetoelfte met
anöcreu Voert
inbe^tab
meenbete

be 25o&er£ in be £>taD feer ttoifugb toaren / en m beer
tien Dagen geen 23?iebcn ïjaböcn geftregeu ; batfe
met bieten
25?icben
quauju pemanb Krijgen ftanben / bit met
ttpt toilben gaen / om batmen baec ïefïmacï een ge.
bangen babbe / bat be polbaren feec gematteert toa
ren / Datcct bafï alle baegö tjeel gefeboten toecben
battec gefïabig in 't tfïabcïnn toaeftten ttoee ©aenöel^ /
totöftocïhc noclj npt bet &cbuptenDiep quamen 50
Mannen / batfe toel mifïen battet Öabeiijn gemijt
neect toaé/ maectoiflen nietljoei eeneban befetoa^
banbefe5ijbeobecgelopen/ bic acugefepb toetbe / toifrc

gaen /!jet
en l£aombiep>
ben toeg genomen
obet 'tfBacc
bp be 23oben
te toijfen
/ ' batmen
't lebenbpfoube
langg
bpfepbe babben
geen$5ueben
bpbcm / febenaen
/ anber^
mofï bp
fia-ben /Ijem
Dcrbalbrn
met
eenige Soldaten gefeïjittt toerbe bertoaert^ baee be 25ote
nebben// inbicn
maer fpmonbeïïnge
ïafïJlBaenb
om aenof3lauc'ftema
te feggen
lyet nacfj een
fe£ toeftcn ben aïtoog pafTeetben/ om te befïenof fti te bchómen
ten langfïen ftonben bouben/ bat Den <iB?abe ban jpuen; toaren.
f eg benlupben met tien bupfent Ifèannen te boet/ en
JlSen mijneerbe eben bapper in 't fêabeïijn / be Miy Mw>
öuufent^aetben/ neffeng bjet ©oetboïft bat obet ben
ne gefebepen in ttoeen/ gaenbe b'een ,0oojb-v0ofle= *in*ejn
törjn toag / boo^feftet jbuben ftomen ontfetten.
lijft / en b' anba- ^oo^öelijft / op beft fomie Y > en men gif a'
3Dcn 1 * 9[uli in ben mojgenfïonb / bebt fijn <t£wh fappeerbe bet Öabelijn ooft eben bapperïtjft / 't toclft boi
ïentic ecnige op Ijet ÏSabeïijn loopen / fo om ben ïïuanb men onba-flutte / om ban te boen ballen / en bt &lat'
tact op toerft te geben / aï£ om be geflaltcniffe öacc
25?ef]e
bequaem
maften bpt
al^menbe
IBijncfouboen beel
fp?ingen
5 Dieteanberc
vöaïbecpcn
gingen mn9ÏB"
op te bcficbtigen / bit ïjen baerin toel Dappcrlnft tyb? be
bengequeten / baer en bleef niemant/ boetoelbe ÜDacbt mebc boojt^ / en toa£ bc bulünge toan öe ©jacljte
ben i4boo| Boen al ouet befyeiftj en be <MDetpen
m'ttfabeftjn fecr metcèteenen tocnuen/ banbep?m= ontrent
een bierbepart / betoelftc aen be ©allen ge^
cipaïe J©acfjt toa£ op ïjet $oincte niet / maec binnen
net ftctrencnement bat fp gemaeftt babben/ tocfenbe bjaebt sijnbe/ bemerfte fouben fetten : Men toa0 ooft
be$oincte afgefneben met een i©alof ^aïbe iBane/ boenbe om nocb een bijfbe (©alberpe te befleöf n / Die
toel een man£ lengte boog. &ijn «üfrceïïentie toillcn* men nergen^ npt met grobe ftucftcn ftonbe bcfrljic^
bc Ijicr na ober be tëTcencbecn fïen / onbcr'tfabeucban ten 1 namentïijft / bp 2^enteïaet£ €oim / in 't ©cfïen
fijn i&möafte/ toecbe baetop gefeboten/ DatDeföon* ban bei^albeilfêaen, men mecnöebicn nacbttoel8o
baffe &em gctodbelijft tegen ben fóop aenfliet / fo bat boeten biep in 't töabcïbn te toefen / en Die te berep;
fip bpna te rugge biel / öet toag een feboot met een ben om te boen fpjingen/ baec mebemen meenbebrn
^oel-föoec/ en quatnbe feboot opbetöonDaffe/ een ©panb met fijn Cojpg be45arbe / en alle bc binnen
toepnig beneben en besijben bet ©ifïec ban be öon* Öetcencbementen ban 't öabelijn te ftonnen boen fpjin*
baffe/ bet Stoob tè ontfïucften gefpjongen / en toect gen/ enalfo baerin een oag of ttoee Mecftet tetoo?*
ttoee b?ie plaet- ben / bp fo betre be iBnnc mocljt boo^tgaen fonbec
ben 3tacquap / bn bem fïaenbe / tot toag
niet beel te ontbefttte tooien: Mm babbe ooft ben 3 '£nacbt£
fenin fijn 3!engeficbt gequetfi/ ban
bebupben 5 be öibDec ©eet mag neffeng fijn €xah berpïant ttoee fweften / en gefïelt opbeEupb-ltëefiïentiemeDeban Dcfeïbeöonbafie genoeg jbebeftt. 3^e boeft ban be @oo?te ban 2&?emer-bupft/ om ober be
(Dalberpe (biemen baer maeftte) lang^ be (g^aebten
boo?fcl)?eben ^oban #auïi fcb?nft ben 1 2 5juïp aen ben te
fcbietenop be <$o?bgne ban be ^tab/ en hc&ab
l^eete ban ^ïbenbatncbeït ; bet 4 een gcote toaecfeboutoinge booz fijn €rceïïentie bat bP fo bifttoiló en 1 berpe baec mebe te betyijbrn ; Men tytft ooft nocb
een fluft
geplant iaat bo?bec
ban 23?emcc-bupft af/
'
niet fonbec goebcboojfiebtigbept/ geïtjftiftbem ooft om~ baec
mebe te beter ecu parapet te ftonnen btfcljitc
gefepb be&bc / in biergelijfte bangereufe plaetfen bz- ten j op be tnibbag beeftmen in be Jlfêijne j^oo?b^
Ijoojttegaen/ ban hpi$ fobooitbarenbe en groot ban toaert^ aen gemaeftt/ beginnen te boren op De reebt laten ftan ban felfiö
rauragie / bat bu 't felbc qualtjf
: <©pben abonb ter banb/ bat ben ©panb baer ontrent quam mijnetoefen
te
b
bc^ta
t
ontren
baeg^
alle
cte baflen/ een/ nocbtan^bogeraï^b'onfe/ fo3La€roiï$/ €&
be$oin
ban
^Cerbe
fiuft
een
lietmen nocb
eenfffere pitepn ban be jjfèincur£/ fepbe/ en bat bp bie toel bmdj
ften
onttroe
entoerbebe©panb met getoelb
teloo^ maften foube met fappecen/ maec fijn ^jccelï.
ïictm/ baec mebefpafê meteen©legel obecbeiaal^ bebt baec ban toeeften opboubcn/ enflelbe baer ecm
ïe fïoegen ; ooft toecbe in 't optceeften ban be I©acbt
ge .JBufquettier^ in / om ben ©panb te bejegenen fo bp
öoob gefeboten een^uptfe hopman / atanbfebabege^ baer in quam / baec na toecbe bp fijn »örccllentie belaft/
naerat/ en een Sergeant ban fcopnran jpicfoel. ^e baec in te leggen fe£ bonnen &rupt£ / en bie te boen
«S?abe tian^oïm^/ #berflc oöec bct©uptfe©oïft/
en b'anbe*
ftomen
baer in/ foube
fpjingen
naöbc ben 1 1 ben ^eere ban ^Inbolt / bie fijn ^ce^ re
«Jltëijne afë
mebebe ©panb
te berbaefïen
om nocb
&ien /aboniMne*
nbe
(bebbe
/
en
befoeft
ftomen
toa^
Eeger
fentic in 't
bc baec in te leggen negen tonnen fócupt£ of 3Mber£ / ^
tot m Crain feben perfonen / en baer onbec b?ie *&beb en bit op mojgen b?oegbepbete boen fpjingen. ©en u^bei
lupb n bie mebe aen fltefd faten) ten f mam j*
bnftienbcn '$ abont^ in 't aftreeften ban be toaebt toec- öooöbc*
noria met be anbere €> Jaben / fcitmeefïct<5 en mm
fröoreo.
nabatfe ge* beboobgefeboten hopman 3©abbel.
fïen / baec ginft een gocben^onft om; nften
suube)
3£en boojfeb^eben bijftienben '^ abonb^ te tljien uu- ®emtt.
M tepben toaren / <6?aef»ftp£ (befebo
een
/ afê allc^ gereebtoa^/ foube men be JBijne boen J^c
nn
öabe.
ban't
fpjingen/
baec toierben eerfï een fïuft <©efcbutjS lo$neken/
Te
be25?e(
eenige
met
©p
met een pelt na ben ©panb / en ben
en fïaftapent
od P/ ongeto
gefeboten / om alle &oïbaten te toaerfeboutoen / om en toat
ahb toebecom na bem / en fomen frm met met ge^ upc be naefïe 3toopgrabcn te belbctoaert£ in te toij- kTJÏJ?
M*
babbe / 1**
f gebonbeneïtl
Sb genoeg baec'a
*<™ ften; baec na i$bt Munt aengefïeften/ en f}teft bcfe om'
®Mf
en.
jebb
bett
e
lang
niet
ntie
pare
,aap
eftere operatie gebaen : «Öerfl gaffe met eenen bompigen boom
enbe
toag
/
ïn
imtöe^tab een tenboutr
ben flag/ eene groutoelijfte bperigc toolfte / baec m
anttooo?öe / ba ^ men brie planften/ ^out/ ^teen en ty er bc facb olie*
^ebangenen / men gaf Öeni boo?fonb
Ijem fo toebeet
kc aeen <6ebangenen toaren / en
foube bernemen. gen / bie 50 jifëannen / bit in be poiucte ban 't Öabe*
om/ op bat bnban be fijnen niet
ttoee ^obenupt lijn lagen / 5011 op bnf na boob gebleben / en baer 011=
ab
be&t
Sïc3nacbt0 fonbenbie ban
bcr benHuptenantban ben3^ofï€u£j h,iet na3!Jn
met23?ieben/ ober be *&oo?b-3Dbe ban be^tab/ en op 't öabeïijn gelopen / <6?aef êtoiutö (oiigctoapentj
be ^featcte
fouben met baer 30 polbaren/ om bcfelen;
ban beft met eenige jècbotten en benColoneï/ en baec op i^
belp
te
ten
aclj
boen/ enboo? bc ^cbiïbto
jècïjottcn / en ben
taerbenDct ttoee gebangen / bit ben 1 3 boo? fijn €)jefc gebolgt <Öggec met eenige anbere^cbotten
/ en h,cb;
be Coloneï met bonbect bijftig
lentie geb?acljt toecben / fepben niet te toeten ofbat
ben 't gebeeïc^abelijn gefoncbeect/ enfïcb baer ban
23oben boojgeftomenof te engge gefteect toaren/
»«'■
^Iaaa4
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Jfèeefïec gemaefct / na öatfc acn 't ftetrencnement / met ïjem beïc tooojDcn gcïjouDcn / öatmen om Der
oafc acïjtec in fïacnöe / toeï een fjaïf quacticc utir£ eeren ban Die ban <£?oeniugen / niet ban mecninge
met$iceften geborsten öaDDen/ banDeDoöen onoec toa£ meer acn ïjenïupDen te fc0icftcn ,/ Dan mettet be*
gonfïe Wetk boo^t te gaen / en Datmcn eer ïionjS
De Ifêijne toifï men iiict üceï / maec tucï Datf e in 't fta* tocï ïjooptc
meefïer ban ïjen te 51311/ <jc. Daer op öp
beïijn omtrent ttucc IjonDcrt lüan fïech toaren / bijf
Dat indien men fuïïi^ meenDcn te Doen/ meü
toaren uut öetftabdijninöe^acfjtaenDc torïö-3üDe fepDe/
meerder toeDerfranö fouDe binDcn / ban men tocï meen*
getoomen/ en gebangeu genomen / adnecaen'tïïc*
trrncjjementïagcn ttoce-cn -Dertig of Dne-cn-Dettig Do- Den/ Datfp fïerïie ©cfïingcn ïjaDDen/ enooheenïle*
trencöemcnt ban binnen gcconcipiecctïjaDDen/
lic*
j
oen / beïjaïben Die noen onDer D'acrDe bcDcftt ïagen : ber toilDen f!erben / öan obccbaiïcn te too?Dcn en/ §?c.
©an ö'onfen i£ öooögcbïeben / Den ïf opman jiBeujiï
ïen / (gefloten / fo men bccmocDc / ban on£ epgeu <ÖpnDcïp na bele toooiDen ober en toeöer ober / $ ïjmi
(JBefcïmt) met noeft beertien of bijftien £>o!Datcn / Daer gcfcpD bp fijn ^recïïchtie Dat ïjp niet ban meeninae
/ eenigc (Crompcttcr meer acn ïjcnïuuDen te fclyic^
toett'ec eenigc gequetft/ en onöer Dien gefcfjotcn Den toa^
ben
/
Dan toouDcn fp op fïjn 3©oojD ecnige bn ï)cm
ïütmeefïet «éömout / en jtnacrïijït getoont Den ©acn *
fcfythm i Dat ïjp te bjeDcn toaé eenigc <0fïagicré m
öng ban ^aïïaclji. <Den fcfïicnDciï '$ morgen* maf* De jètaD te fenDcu en Dat ïjp Daer mcDc nocï) Dcfcn
fer nocö een ban Den ©pano in De <Ö:acïjt en feer ge;
quetfï / riep om ïjuïpe / hierom fïahen eenigc in öe abonD toel moctjt m De ^>taö gaen ; öan ^an ten
ibtaD ïjaet % ocD op / en ber foeïjten op geloof/ Dat men 25ocr fepDe / Dat ïjp met fuihm anttooo^Dc Daer niet
toeDec bcgcerDen te gaen / maec Daer te bïrjben | en
ÖemtoiïDeïjeïpen/ 'ttoellt tmtc £>cj)otfe Sergeanten
DeDen / en fa Die ecnig rumoer bcgonfï / toilDefe Den Dat ÖP öat toeï in De £>taD toiïDc ïaten toeten ; ^n fengebangenDoo?fïtlieu/ Daer obec cenige ©joutocn ban De ooft al ober Dojct Dagen ïafl geöaD te ïjebben / om
öc&taD met groot getier uegonften te roepen/ gena* bp fïjn €rccllentic te bomen / fonDer Dat ïju cenige
ïafl toonDc.
öe / gcnaDe / 't toclftc Ijem 't ïeben faïbecrDe ; in 't ïïa* fcj)iifcelqne
<^en 1 8 toccDe Deö nacï)t^ DcoD se fcïjoteu Den %\\^
beïijn 5ijn gebouocn ttoce Ijaïbe Canoné / een liaïUe
&lang en ttoee ,itotiet-fïuchcn/en een ftïein ftuï^hen/ tenant ban 3faquc£ De ©;ie^ / m 't untboece n ban een ua„ e
öe ttoee ïjalbe «ïanönö togen Die ban De .^taö / met ècï)ilDtoacl)t/ en gequetfi ben Sergeant B^ajo: ban ®w
l&oo?öen De£ nacht? "i De <0:acqt Daerfc bïeben leggen,/ De ©piefen ; Den 1 9 fïerf Dc^ narljtö Den 3umtcnant n(,'8fn
Daer maren bier tonnen ttruptö ban Den ©panD in een bani|opinan<öggec/ te boren geqiictft. ^eTcn Dag 2?
ïleïDee of jfl&ijne / Daer eenigc ban Den onfen in qua* gaf fijn ^jcceüentic De ttoce baccccnDe&iïjotfc €om- puteer
men / toeïfc nrunt Doen acn bjanD ging / maer en quet* pangien aen De refpectibe BLnptenanten \ ten feïben öen
boomiiDDag ?tjn uut<6joeningen gekomen bare ^J
firn macr een IBan / 't3P bp becfupm ban Den on* Dage
v6eDeputée
rDe / mct532icbenbancreDcntie/ nameiit*
fen feïfé/ of bp 3fufïrumentcn Daer toe gefteït; men
ïjaDDc mcDe gemcentinte ïicijgen De ïjalbe JIBauc aen lijh / €Ibert ^eï^ / ^n ban l23aïcn / 5?rcöe rilt jil^cpr
öe ^enteïaetg (Coren ïeggcnöe / Dan toiccDe bcbon* ffepn / 23ucgermecfler^ en l)ooftmanneu / ^oi]annc<S
oen niet tocï mogelijk ; in 't inlopen ban Dit töabeïijn / ?ïpï)acDumu^ / CommanDcur tot ÜDarffum / ï$cci
geeft ïjemfeer toeï gecmeten Denïuptenant ban Mi» gojannc^ Ccijt ^fficiaeï / (öbect Uïger / HacD^cïjcï: Den 2Wacm toagin Öe&taö feer groot enfeïjuc* bettoant/ ^opho €bcraröi ^ecretari^/ ^cnriïi^ofteïijft / en mierDe mei ttoce uuren lang feer gefcljo* ninge helman en^an Eubbcrtf5 23oumecfïec/ al*
tm I maer mierde Ijet ©oïu Daer na tn 't üabdnn Du^ in Den 23?ief ban CccDentie genomineect / fp öcb*
berfeïtett ; Dcfen nacïjt fjebben Die ban De &taö beel ben De«J miDDaeg£ en '^ abont^ bp fijn €ceïïentie gege*
©oïr en $uïbec gcfjpiït. 3£en fcflienDen namiDDag ten ; öe£ namiDDacg^ fonö fïjn €cceïïentie Daer binnen
tot 43ijfeïaec£ De ïfeeren ^erman ban 3©ittcnïjoift /
3ijn cenige ^oïDaten ban tftzüo acn D'anDcre jijDe
ban öe ^taD getocefï / om 25ee|ïen te [jalen / öaee if eerete ^on^fcïD / 5lo^g ©2p-^ecr ban ê>toartjen*
ban fp een gocDc partpe «regen / met bier 2$urger£ burg / <©ecommittcerDe ^>tact ban ©jicfïanD / De
en eencn ê>oïöact / en floegen nocö bijf 2$urgec£ ^cer ^acob De d5?p / De ^cerc banDec ^oot / en
öoob / en ban D'onfe bïcbcnDcr tmee pacrDcu ■■> on* ÜOttïtec ïfccr^rcDeriït ban©erbo; booj tyt bertreït «anD
öcr auöece eenen 23urgcr / Die fept öatter tbjee bolle ban Öc 43ijfelaèr£ / iufïfïccrbcn öc 4$eDeputccrDe feer/ £>tft
©aenDc!^ en noch twee 0otten / tipt elft^ ban ö'an- om te fyebben fïiïfïant ban Rapenen en grabcn / mit£*
öerc fe<? ©aenöeï^ / öe toacïjt op geï)aD öebben / en gaDer^ om öarc Hoepen en 23ccfïen te mogen onöer De b
öatter maer bier botten gcfalbeert toaren / en Dat- %tao tocpm/ 'ttoeïh ïjacr na eenigc Debatten geeon ©ape.
ter noc!] aïtemet eenige/öicmen meenDe DooD tetoe* fenteert toerDe boouj öen io ban Der jonnen opganh tot nm
fen / iiiDeiètaD fjiiamcn : <t£m ©uptfclj upt De^taD De bonnen onDerganb / en nebben alle De 23ucger£ met Jja?
obergehomen ) fepDe/ öatfc in De ^>taÖ feer confiipg 3©ijf en tiinDercn op öc ©efren gefeten / om 't 9leger te niw*
toaren / en Datter tocï 1 45- DooD gcbïcbcn toacen / Dat fïen / en Die ban 't 3lcger gingen op De <6?acïjten ban Deu zo
öc .fBagifrract met Hauïicma Den gcïjcelcn Dag op De ^>taD toanDden / De iaocpen en 25eefïcn gingen aen 3°"
ïjet öaêööup^ bn Den anDercn toaren gctoeefl ; Daer De Boo2D-3ijDc ban De ^tab / en Die upt De -ètaD qua*
toerDe
D0a* |Den/
men fo
/ gingen
Die ban
fp^euen
aï^©2ici
penen /ban
om .^ta^
De Doöentocgen
wt De berfoeïjt
<6?acïjt /fïiïfïant
tuffcöcnban
De &taö
Datmcn met
meenDe
Dat De't'ilcgcc
'jauDclinge
nu ernfï
toa£/
of
fp
gaben
te
beeï
boo?DceïjS
ober
om
De
^taD
aïom
te
C^-4)) en 't öabeïijn te ïjaïeu / 't toelb gcconfentccct toert;
ennaDattct geconfenteert toa^/ toerDenöecnocöaïin mogen befïcïjtigcn.
öe t'fcfïig öoDcn upt De <£>tecljt geïjaeït/ eenigc fcpDcn
#eu 19 namiDDag ïeberDen fp ijau "JCrtijcuïcn o* ®it
ber / en öcöe f)opfte vi3berarDi fjet tooojD / begeecöeu tan
ban nocï) meer.
_,
^cn i6 3fuip na De miöDagl} ontrent bijf uuren/ te arcojDercn / en Dat fp ïjacc ICrticuïen ten ïjalben &W»
té 3!an ten 23oèr upt De Mao bp fïjn €cceUentie en blaDc gefïcït ïjaDDen / om Die bp fïjne €rcelïcntie en jjjjjg*
ban
n3?oep <J5?aef TOïjeïïn ban j^affau geftomen / feggenöc / De Staten gcco:rïgeert of beranDert tt mogen toer* öaect»
ninsen ui pjcfeutic ban Den töacD ban fïjn 02rceïï. Dat De JiBa* Den / en Dat 't gene fp geDaen baDDen /' CeD^I)aïben tü«ii«
ï)aDDen moeten Doen/ en Den honing atégoeDe On* %"c$n
§"n
met aï enDeSdurgcrpc
/ ooïi /Degetcfoïbecrt
<6eefïeïrjhï)ept
©oec "en gifïraet
met ^)ecacma
aï ï)et iinjggboïïï
toa* öerfaten getrou gctoeefl ïjaDDeni Dan Detoijïe ïjp ïjaer etJtt.
a»n m Cen in fjanöeïinge te ïiomen / en aïïegaDec onöcrge* berïatcn jaDDe / Dat fp Den ftoniug af5tocccnDc / Defe
en hiat • fcfecbeu te ïjebben / Dat fp te tycDen toaren met Ijet Hanöcn en fijn ^rceïïcntic fo getrou / ia getroutoer
gene / Dat De jiBagifrcaet Doen fouDe / gaf Daerom toefen fouDeu / (|c. ^arc lïrtijcuïeu toaren becgebinge
ant»
ÏBOOJÖ.
acn öat fïjn (£?:cellcntie fouöe gdiebcn eencn /Crom* ban aïïe^/ tebeljoiiben Dc<£atï)oïijUe öooinfcïjcHel^
fcrgar. pettcc tt fcnöen oin <0ijfdacr^ uut De ^»taö te ïjcb* gic / öx «èeefteïïjhbepD fjaec goeD / Datmcn De JFo^trn in
ben / en Dat Defe fcïjicïunge fouDe toefen booj. De ïcfïe barenïjanDcnfouDeicberen/ cenigeDcmoïieren/ maer
cepfe/ en Dat om ber cecc ban Die ban doeningen/ ^elfsicl nocï) boo? eenigen tijö te ïjonDcn fonDer öc*
moïitie/ öatmen Ijcn ban Eicentcn en miDDcïen/ ooïi
en'
Dat
fp
niet
ïaten
fouöen.tcrfïonö
öc
oBnfeïacr?
op
Öft fcïjjijben upt te fcnöen / cec fïjn <i£rceïlcntie ee* contributicn boo? eenigen feuerciitijöy te toeten ttoce
1113c m De £>taD fdjiUt om te tcactecen j en toerDen gjaren/ topfouDen laten/ öatmen geen £>oïöateu in
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5»
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f 5> 4Vervolg der Nederlandfè Oorlogen,
ïjaec &tab foube laten / batmenfe met geen Cafïeeï ff |t;n0eöigï>pb Mtapbcn te rracteren: be förebetf
foube bejtoaren / batmenfe fouöe bpfïaen om baer afc of fmftanb ban Rapenen

f'
b«ean

r

ïaf»
>en

oe»
gen
ben
e>i*
u»
be
i frjn

cel!.

/ toeibe noclj op nienLé een
gefeftoten Coreng / fóerften / JlfêupreH / 2$mggen£ bagberïengt/ en heeft men nabeïe moepten/ ben be
tn fyipfen / ooft om oe ^ijften mebe te repareren / ?irtoculen obergeïebert ben zo -Vee mcbebjicban bore
betaïinge ban alle frtptloen en boffen boo? en tn be 23e? ^ebeputeerbe ben ai ^abonb? in be &iaa trecl.en
ïegeringe gemaeftt/ upt be gaer-taren ban bc <©m; fouben/ met belCrtijcuïen bie b^ec obrtgcgebrn bm'er*
melanben / geene rcefteninge ban eenige ontfangene oen / nopenbe bet geepfebte gelb / ïjeefttnen grtherl
$ennii gen te onberfoeften / ban £>ententien / <®p moeten remitteren. €nnbcïrift 5tjn üe "Bïecoo^en/
oonnanttai / uptfïuptinge ban ballingen / bïe niet met be ^tab en met bet ft rngsooïft / geaeeojbeert ben
anbrr£ ban gaft taijfe / met belieben beg fl^etg / foube 12 31ulp in manieten bier na boïgenbe / en eerfi met bit
mogen in be &tab bomen ; Bjuhepb boo? aïïe ©jcem; banöe^>tab.
beïingeu eniDejï-Bnefen/ geéffeujft en toereltlp om
tot <Ö2oeningen te mogen binben / te bertreeften en INdeneerften, dat alle ofFcnfien, injurien, mifdatoeberfteeren. Ce betalen bp De piobintie ban Weftden en alle wegen van feyte en datelijke werken ge- coSm'
©jiefïanb alle fcbuïben / bie be Wefl- ©jiefen / tn <® joe- daen , gefchied
en volbracht van den beginne der trou- ban' fjet
ningen getoeften / in fótjjgg of pïibate faften gr maeftt / blen, fo welind'eerfteaisdehetftetroublen,
altera-®^
of upt baer Conbentg goebcren berfcb?eben babben / tien en be/oercen gevallen , wie ook
die onder de Bele- ÏJÖL
en tioojtg befeïbe 4$eefïelijfte te betfojgen ban onöer- geringeder Stad Groeningen jegenwoordelijkgefchiefj bp ftjB
ïjoub / typ hiïiomen ban bare (©efanten te 2$mfTeï
wat plaetfen en manieren dat het ook zy , fo in 'tge- ^;i"cel.
toefenbe / ïo^ïatinge ban alle gebangene 2$utger£ fon* tot
nerael als particulier (fo binnen als buy ten,) fullen we- ^S"'
ber tantfoen / maften ooft groot berijael ban bare $ji» fen , Zijn en blijven
verbeven en vergeten , en gehou- ^ ,a°,
bilegien/ enooftbatfptöijftgsijn/ |c.
als niet gefch iet, fuiksdat tot geenen tijde öënigh &] oe'
3£e ftrijgflupbcn bebben ooft neffmg be 43ebepu; den
Vermaen , Mentie, Moleftatie, Adie, ofunderfoek p'^teeröe ban be .flBagtfïratcn / uptgefonben aen ftjn met rechte , of buy ten rechte daerom gedaen, genuek;
^«,7^/
<örcellentic ben Capiteun of $opman / Uleranber ofyemandtelaftegeleydfil mogen worden, op
pene, bp ufc.
<Droot-©eïb / en ^amiaen jfrancopg / ïuptenant datdeContraventeursgereputeerr, geacht en gelhaft b^ba«
ban be Compagnie ban <*5?aef tfiebrrift ban bén 25er* fullen worden, alsPerturbateursen verftoorders van tdti^
ban
ge / ftebbf nbe bjieben ban Hauftéma ' en na bat bie der gemeene rulte en Vrede.
Staren
ber
ban be £>tab baer Hirtiftuïen obergeïebert Ijabben/ bete
%■ Sullen die van de Mag>ftraet en Ingeferenen van m^ bje
ben §iöe bate ooft obergeïebert/ enfepben/ boetoelbat Groeningen, aenncmen en beloven, gelijkfy aenne- i ^9*'
beJ3iitger£ met ben en fp mette ^Sur^erg belooft bab* men en beloven by defen , hen in de Un ie van de Generale Nederlandie Provintien te reumeren , en de (fol.44;
ben / b'een fonber b'anber in geen tëtcactaet te treden /
bat fp noebtan^ borenbe / bat be S3urger£ uptfrbiftten E-leeren Staten Generael der ielver GeunieerdeProvinmebe geftömen toaren. SSegeetöen met 400 Jöageng tien aenhangen , gehou en getrou te zijn. En dar djen Kingen*
en goeb Conbop geb?acï)t te toojben bp ©erbngo / baer volgende die van Groenin^én als een mede lirn.aet
bie met fijn Heger lepb / al ïjaergocb 7 fo ooft bet goet nefFens den Provintien malkandören als goede Bondban ©erbugo/ bat in doeningen i$l enboo?tg met
genoten ,In goeder trouwen en ongeweynfdelijker
Ijaer bol &etoeer / bliegenbe ©aenbeïg / flaenbe Crom* valleen onverb«-eekelijk'e vriendfehap onder malkanmelen/ $c.
deren onderhouden fullen , en in allen tijden en in al3£ie banber &tab lieten ïupben / batfe fjare^jufte
len occuréntien malkanderen byftaen , om te weder-

fteatie
honing
en tfrt^ertoge
Ctmflug
in
ömefttegenö
toilbenbenlaten
uptgarn
/ bat be tam*
^jaer
in bpn noot> aïfo berïatcn fabbe ( en fo feer al^ bie
ban be £>tab ober ben honing blagen / immerg fo feer
ftlagen be fórijgfTupben ober ©erbugo.
!©e£ommiflaeifen (Celing/ Hcffma enCammin*
ga/ bie naöjiefïanb getogen en gerepfl loaren/ 5ijn
ben 1 9 Sjuïp toeberom in 't Heger geftömen / mebe
bjengenbe alleen tocfegginge ban iaooo OPuïben / baer
ban ?ooo45uïben gereeb toaren ' bc refïe inftojteba;
gen foube metbett geteït / en meer babbenfc niet ftonnen
bertoerben / en bat niet op be confenten geö?agen ofte
ojagen/ macr milben baer ban gerembourfeert toefen
upt be <£antributien ban be <©mïanben ; toeïberflaen^
be batfe teb^eben toaren / bat ben fiacb ban Staten
tttft ontfaugen fouben lie ttoee maenben Contributie /
bie fp uptgefcljieben babben.
b'<0bergeïebeebe ^rtijcuïen/ fo ban bit ban<*3?oe<
ningen/ aï^ ban toegen b« ftrgg^bolft/ 5tjn ben io
bp berïjanb genomen/ en be^ boo^mibbacgg anbere
gèfteït en ben obergeïebert ; in be Hlrttjcuïen ben ober
gdebert / toert ban hen geepfebt ttoee bonbert bup,
fent guïbcn / en h^t tollen ban be 4l@agiffraet£ j op befe
tmec mtijculen toerbe bp bie ban doeningen be mee
fle 3toarig!jcben gemaeftt / borb baer i^ aengefept/
batmen baer in niet beranberen foube / fp meeuben
men beboo^be ïjen niet quaïgft af te nemen / batfe ben
in ben <£eb Deéftoningg getroutoeïijft gequeten bab
ben ; maer beto.jle fp boo? be quabe regeringe ber
^pangioerben / ban ben tóontng fcïjanbclijft bcrla^
ten toaren / bat fp ben in ben <&eb be? 3lanb£ fo ge<
troutoeïnft / ja getroutoelijfter fouben guijten of bitrgc^
ïijften / genoegfaem conform fp be eerftemaeï berftlacrt
babben? berftlaerDtn bat fp ronbeïp/ eerïuft en na
buurlijft toilben öanbeïen / en bat be peeren regarö
toilben nemen/ opljaerobergeïcberbe?Crtgcuïen/ en
te betonen / bar baer ©emeente getoaer moebten toec^
Den / batmen genegen toa£ met alle Itefïtjftbepb en

ftaèn, daeruyt
houden en ,ve'rdrijve'n
alledèSpan\ geerden
en harete adherenten
gebruykt en
gepooght

hebbende boven alle recht > reden en billikheyt den
Ondcrfaten te verdrucken en te verderven , en die (elve te priveren van alle hare welvaert, en in een eeuwige flavernije, fervitude en armoede te brengen en
te houden.

3. Item, fullen die van Groeningen faufrechts en
onverkort zijn , en blijven in alle hare Privilegiën ,
Liberteyten, Rechtenen Vryheden.
4. Item, fullen Stad en Omlanden in 't compareren en ftemmen in de Generahtey t , met alle het yene
daer aen ial mogen dependeren , hen reguleren na
't gene by de Heeren Generale Staten met goede
kennifle
van faken gedecideert en verklaert fal worden.
f. Dat mede de Welgeborene Heer Grave Wilhelm Lodewijk van Naflau > als Stadhouder en Gouverneur der Stad Groeningen en Omlanden, luyd de
Commiffteder Heeren Generale Staten, erkent, aengenomen en ontfangen fal worden. Doch dat het different tuffchen der Stad Groeningen gerefen , en fo
noch foude mogen rij fen , fal ftaen toe determinatie
en difpofitie van den Heeien Staten Generael, or hare
Gecommitteerde.
6. Item, dat binnen de Stad Groeningen, en Landen geen ander Religie geexerceert fal worden , dan
de Gereformeerde Religie, fulks als die jegenwoordelijk in de Geünieerde Provintien openbaeriijk geexerceert wort. Mits dat niemand in fijn conlcienrie of gewiflen fal worden geinjurieert , onderfochc
,of bezwaert. En dat allede Kloofters, Geeitelijke
en Kloofters-goederen , fullen in jegenwoordigen
ftaet blijven, tot dat by de Heeren Staten Generael,
den Staet van der Stad Groeaingen en Omlanden,
behoorlijk geredrefleert fal zijn. Mits dat alfdan
by de Provimie ielfs op het gebruyk der Goederen , en onderhoud van de Geeftelijke Perionen
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behoorlijke ordre fal worden geftelt. Welverftaende dat fo wel de Commanderien , van Worffum,
Wijtwert en Oofterwicrom aengaet , dat die lullen gehouden en getracteert worden, als gelijke Commanderien inde Geünieerde Provintien geleegen zijnde.
7. En dat tot verfekertheyd der Generalitey t en van
der Stad , ook tot verhoedinge van alle onluft of tweedracht tufTchen de Borgers en Inwoonders , die van
Groeningen (uilen innemen, vijf of fes van derGerieraliteyts Compagnien Voetvolcks , diemen met
advifs van de Magiftraet, totminfte quetfinge van de
Burgeren en Inwoonderen fal accomoderen of metLopijs-geld verfien , en dat op fuiken voet , als naderhand
by fijne Genade tuiïchen de Stad en Landen fal mogen
geaccordeert en gevonden worden.
8- En aengaende het demolieren van de Forten, fal
gefchieden na gelegentheyt, enby kennifTeenadveu
van de Heeren Staten Generael.
9. Dat de Stad Groeningen metteOmlanden , lullen in't inwilligen der generale Middelen enContributien, totftuer van de gemeen e fake hen conformeren en gelijk
Provintien. naadvenant vand'andere Geünieerde maken,
10. Item , dat van alle d'omflagen en contributien ,
tot noch toe uytgefchreven, omgetlagen en ontfangen,
ook van de Domeynen daer van gerekent is , de Rekeninge voor goed fal worden gehouden. En daer van
niet gereken t is, fal Rekeninge worden gedaen, voor
de oude Heeren , mits datle hen van geenen vorderen
ontfank van eenige reftanten , fullen onderwinden.
11. Item, dat allen den uytgewekenen van der Stad
Groeningen , en Omlanden of haren Erfgenamen ,
wederom gereftirueert en toegelaten fullen worden in
hare Goederen , niet veralieneert zijnde , mits dat onderlinge Civilicey t fal worden gebruykt.
12. En aengaende de verkochte, ofveralieneerde
onroerende Goederen , het zy voor fchuJden, ofuytgaende laften , als mede de geconfifqueerde goederen ,
of anderfin ts , fal den geinterellecrden weder aen hem
mogen krijgen defelve verkochte Goederen , mits by
hem binnen den tijd van vier jaren defelve lollende
voor hen felfs , en betalende den koopfchap aen den
Koper , metten renten van dien daer aen afilach ,
ftreckende de Pachten by den Koper ontfangen. En
foin defen wel eenige fwangheyd mochtc vallen , fal
'tfelveftaen
terdecific vandenordinariscompetenten
Rechter.
13. Item, fal een yedeT Burger of Ingefetenen der
Stad Groeningen , Geeftclijk of wereltlijk vry ftaen
om binnen der Stad te blijven , of op andere Steden ,
Landen en plaetfen, die Neutrael zijn, na fijnen gevalle te mogen vertrecken, en fijne refidentie te nemen ,in fuiken gevalle hare propre en eygen goederen
genietende, mits datfe hen niet fullen mogen begeven
metter woon aen des Vyands zijde.
14.. Sullen mede onder defen Tra&ate begreepen
zijn, alle Uytheemfe Perfonen , van wat qualiteytof
Natie die mogen zijn, hen jegenwoordelijk binnen
der Stad Groeningen onthoudende , om binnen defelve Stad hare woonplaetfe te mogen continueren , mits
doende Eed van getrouwigheyd, of in andere Neutrale
plaetfen te vertrecken.
15. Inlgelijken wat Rente-Brieven,Verfet-brieven,
Pachtbrieven , fchulden, laften en fwarigheden, van
Abten, Prelaten, Geeftelij keperionen, foUytlandfe
■als Inlandfe , in defe troublcn binnen der Groeningen
geweken tot hare alimentatie en onderhoud gemaekt
en aengeleyd zijn, fal ftaen tot decilie van den Staten of
Magiftraten van den Provintien of Steden , daer onder
de Corpora van den Stiften en Kloofteren gelegen zijn,
om met kennilTe van faken daer in redoen als na Recht
en Jufticie bevonden fal werden te behoren.
16. Sullen ook de Gefanten der Stad Groeningen
tot BrulTel roet haren Dienaren en goederen , in defen
verdrach , beleent en begrepen zijn , mits inkomende
binnen drie maenden.
17. Item , fullen de Burgers die geduerende defe
Belegeringe gevangen mogen zijn .-. gerelaxeert wor-

den , mits betalende hare Rantfoench.
18. Item , fal des Srads-Regeringe beftaen by de
Magiftraet, des wort verftaen, dat de Magiftraet en
gefworen Gemeente voor defe reyfeby fijneExcellentie en Genade met advijs van den Rade van State fal
worden geftelt. Endat voortsaende verkiefinge van
Magiftraet, fal gefchieden volgens het oude gebruyk.
Mits dat in de plaetfe van het uycdeelen van de Bonen ,
fijne Genade als Stadhouder vijf van den vier-en-t wintig gefworen Gemeente, fal mogen eligeren , dieals»
dan fullen procederen tot verkiefinge van de Magiftraet, volgensden ouden gebruyk.
19. Item, falmen in conformite van d'Unie, de
Stad Groeningen en Omlanden , fonder haer gemeyn
confent en bewillinge aen geenen Koningen , Vorften » of Heeren , Steden of Landen tranfporteren of
overdragen , noch de Stad met geen Kaftcel befwaren .
20. Item, lullen die van de Magiftraet, de Burgeren en Inwoonderen van Groeningen , aen de Gcneraliteyt doen den behoorlijken Eed van getrouwigheyt ,
fo alle andere gereduceerde Steden hebben gedaen.
21. Item> lullen alle Provifien,'t zy van geld, Amunitien van Oorloge, Vivres , Gefchut en anderfints van
wegen den Koning van Spangien , in Groeningen gefchikt, of hem toekomende, of anderfins, gedurende
<iefc Oorloge, daer in gekomen, overgelevert worden aen de General iteyt, of hare Gecommitteerde.
zz. Item, dar het Krijgsvolk van den Kcfningvan
Spangien, lal uyter Stad Groeningen en het Schuytendiep vertrecken.
Aldus gedaen
en gerelolveert
in 't Leger
voor Excell.
Groeningen.
en gecachetteert
by fijne
den
zz JuliGetekent
1594.
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%tt Hlccooib met Den OUci'fïm Euiitcnant Eauftc* tmm
magemaeftt/ toa£Iuuöcnöeaïgüoïgt:
IN den eerften , dat den voorfz. Overftcn Luytenant met allen Capiteynen en Soldaten (uytgenomen de overlopers die op defe zijde gedient hebben) ftin <*fe
^ j™J'
en onverBagagien
, Tros
haerliedervan Wijven
uyt©^*
geweer,
volle, vry
meten hunne
yemands»
hindert
de Stad Groen ingen en hare Leger-plaetfe fullen tree- iltn%t
ken , fonder dat men hare perionen of goederen met !5d?!!l
eenigarreft lal mogen beletten, beboudelijk *Heen,^arae
datfe hare Vaendels aen fijne Excell. fullen overleve- De fó«
ren, en datfe voorts vry en veyligh geleydet fullen j*pnen
worden over de Drenthe, tot den Heer Stadhouder ^^|j
Verdugo, ter place daer defelve met fijn Leger bevon- cnBe,
denfoude mogen worden te liggen, en van daer over riteene
den Rhijn. Met beloften, datfe op defe zijde des Rijns, ^°^
^JjJ*
dienen.
niet fullen
in drie
2. DatMaenden
fijne Excell.
tot bevorderinge
van alle Baga-foen

gien , Vrouwen en Kinderen , kranken en gewonden, jcuDi
die eenigfinsden weg te dragen lullen konnen gebruy- ^jjjj*
ken , beftellen fal laten tachtentigh Wagens die hen- nfagi
lieden fullen dienen, en voeren ter plaetfen voorfz.
met eenigen ComilTaris en verfekerc Convoy , die^;
I
fijne Excell. gelieven fal te committeren , om 't voorfz
Krijgsvolk, Wijvenen Kinderen , met de Bagagien
veylig te geleyden en te convoyeren tot Otmaerfum ,
of ten verilen tot Oldenzeel. En fal den Overften Luytenant Lauckema gehouden zijn , eenen Capiteyn alhier inOftagie te laten , tot dat de voorfz Wagens wederom gekomen fullen wefen.
3. Dat alle gewonde Capiteynen, Bevelhebberen
en Soldaten , die vermits hare quetfuren en kranckheden den weg te wagen niet fullen konnen gebruyken ,
na dat fy tot tamelijke gefondheyd lullen gekomen
welen, met verfekerde Pafpoort toegelaten fal worden , na hare Vaendelen wederom te keeren , fonder verhinderinge van yemand , 't ware dan te water
ofte lande.
4. Dat den Capiteyn Wij ngaerden , fijne koften betaelt hebbende, fonder eenig Rantfoen terftont vry
en losgelaten fal worden, fo ook alle Soldaten, Soetelaers en Wagenluyden van defen Leger in de Stad gew
vangen.

ƒ• Dat
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f. Dat alle goederen van den Heere Stadhouder
Verdugo , wefende binnen der Stad Groeningen , vry
en veylig fullen mogen pafferen , en gevoert worden
ter plaetfe daer den genen daer van laft hebbende , bevinden fal te behoren, of ook in de voorfeyde Stad
blijven in verfekertheyd , tot difpofitie van den Heere
Stadhouder.
6. Dat alle Paerden en Bagagien toebehorende den
Officiers van den Koning van Spanjen , hier niet
wefende, vry en veylig fullen pafferen, en met den
Krijgslieden geleyd worden.
7. Dat alle Inwoonders tegen woordelijk hare refidentie binnen Groeningen houdende, vanwatnarie
of conditie die mogen welen, 'tzy Officieren of andere , niemant uytgefondert , fo Geeftelijken met
den beyden Paters Jefuyten , als andere wereldlijke
Perfonen, met hare Vrouwen , Kinderen, Familie,
en hare by-hebbende levende, have en goederen , die
met de Krijgslieden fullen willen vertrecken, gelijk
geleyde in alles, gelijke vryheyden veyligheyd, als
boven fullen genieten.
8. En fo verre yemant van den voorfz,. Inwoonderen , 'tzy Mans of Vrouwe perfonen doorbehinderinge van hare faken en affairen, met den voorfz..
Krijgsluyden niet konden vertrecken, dat den felven
fal vergunt worden , den tijd van fes Maenden, te rekenen van date van dit Accoort, binnen welken tijd
fy alhier vry en veylig fullen mogen wefen en blijven ,
hare noodlijke gefcheften verhandelen en verrichten ,
en daer na met hare by-hebbendegoedereneofamilien vertrecken , te water of te lande, ter plaetie daer
'c hen gelegen fal wefen.
9. Dat den Overften, Luytenant en Hoplieden,
met den Bevelhebberen en gemeene Soldaten (dit accoort gefloten wefende) terftont en fonder langer uy tftel, uytdeStad Groeningen en Sehuytendiep fullen
vertrecken.
Gedaen in 't Leger voor Groeningen , onder de
hand en Cachet van fijn Excell. den 2Z July , 1 JP4-

3&efêeete3foban#auu tëaeb ban fijn €rceïlentie
fonb bc Hkcoojben boo?f3. aen Den i£eece SCbüoeaet ban
Jjfoïlanb ober ; en fdfoccf Daer beneffeng om öem on*
ucr anöeren albitë :
», T fó tybbt nu burenbe ben €rcbeg aen bare <£jacï)*
„ 1 ten ban 't &cb«Ptenbiep / tot ben 25?emer>bunft
„toe/ met aenDaeïjt tocï gelet oponfe3Dpp?ocbegen
„ <0aïbcrpe / en anbere heeften / bit fonbec ttorjfel beïe
„ 5ijn / banïettenbe op be toijte ban bare c0?acbtcn / en
„ [jet gene nocb te boen toa£/ eec men aen bare Ballen/
„ bit fonberïinge Ijoog 5ijn / geftomen foube öebben/ fag
„ift toel bat 'er nocb beïe tijbg toe ge-cmpïopeett en
„ ©oIb gefpiït foube fjebben getoojben / fo bat <$ob toel
„ te banïten i$l bat top fuïfien flerfcen &tab in fo fco?ten
„ tijb bebben berobert. gnbien baer een toeUcbaren
„ en couragieu^ «Bouberneur in getocefï toare / foube
„ongnocbbappertoerltgegeben öebben/ $c.
<&*
<£en *+ ^uïn i$ boïgenbe't boo?f5. Slccoojt/ ben
©aen*
negen
a/met
ïauuem
3Ieo?g
ant
bcrfïcn Hupten
beïg polbaren fïerh / fb gefonben alg fielten / bp be 500
mw Ifêannenupt doeningen bertrochen/ entoecbenge;
otbp ®\üm$ttll baec©erbugo met fijn
«ctacnconbopeert't
»?£i©oÏKlag/ en ban baer boo?# ober Ööijn; baertogen
leraE'
1 f?e toebcrom in ïjet oberfïe ©aenbel ban <©?aef J©iflem
rtlen.
loïjan $iel ban't©?iefefïe=
ban^aOau/ hopman ban
IDijngaerben / Hit baer bug
teel
er
giment/Slonh
lange gebangen gelegen baboe/ ennufonbecrantfoen
loéguam/ ^teeritjuufen/ Cob^am/ en hippel ban ï|ok
lanb : &tjn €rcelïentie en <6?aef Mïem ban jgaffaii
togen mebe in be £>tab / en toerben ban be «ïï&agiffraet
op be Jifêerkt getoelleuomt / en be &tab beften tybbm
reben.fp beg nacbtë toebecomlupt na barenen*
bef
ten
(
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mt £>tab doeningen Maq&tlCb en flecCR/
VVetbt LlQt ge Wonnen en VeroVert boo; <*W
VVecCn.

%n be &tab toerben gebonbenfe^-en bertiglj Mt*
tale fïucften <6efcbut£/ behalbcn be f fere. %bm 16
taerb be 03?ote Merite ban ^t.lBarten ban bc 23rel*
ben gefupbert / ai baer in gepjebflü. 3£en ttoreben
2Cugufti i$ be JRSagifiraet beranbert / -en 3ijn tot Sdup'
gcrmcefïcc^ alöacr op 't nicufco gefïeït JTöcïïo $ïocn=
btrél ^oac^im uiting/ ^ermanïïonmgcncgbfrc
^Iberba : ^&t$ anberen baeg£ ïjeeft men Ht 25urge^
rpe renen nieutoen <Öeb boen boen/ en ïjceftmcnbo*
ben be feé baenbeïen / bit in be Stab in <©arnifoen
gelept toaren / noel) bijf ©acnbelen inbc©oou?-^tab
aen 't ^eljuptcnbiep getepb.
<©becbefe©ictorie ïjeeft menmaïïebepjineipacïfle
^teben ban be <*3cumeerbe ^jobintien gebiert / en
tehenen ban bïpfcljap getoont / ^jcDieatien geïjou*
ben / en <6obe gebancfit. <*jit ban be &tab Httrectit
ïjebben ttoee Hafleu f ioggc boen hopen / en boo^
ben ^Crmen boen baehenenuptbeeïen/ enbebeueene
p?ebicatie boen in ben^om/ om<©obteloben en te
Dantten ban be ©ictorie / en be lïèagijlract berga*
berben op [jet &tabï)np0 bp ben anberen/ en gingen
aïfo gemcenber-ljanb na ben 3£om / gcafTiflcert met
alle b'<©ff!riercn ban be^tab/ en elh 2öo?gcr Hop;
mantoecbe uptgerepht brjf-en-tbjintigi)onö^ulbcr/
om cenige Crmmplje baer mebe te bebjijfen bep
abonb^; be^gelrjïi^ boerbe alle be^tabbooj gebiert/
en be tóïorhen gelupb / tot teftcn ban bïpfcljap.
&ijn «excellentie ban ^affau t^ eeriigebagenbaer
na na J^oiïanb gerepfï/ nemenbc fijn pafTagie boo?
©?ieflanb / Ijp toerbe in be £>tebenbaerïjpboo2trau /
met groter eeren encöeïuK-ujcnfingeontfangciï/ b&
fonbec al^ ïjp in ï^ollanb quam / aïbacc gejjanbelt beerb
ban ïjet fecourg bat men ben $ioningban©janhrijrï
foube fenben.
©ecbugo/ bit noc^ toa^ ïcggctiDeönerljp te boren ■J**jk
Öem gelegert Ijaöbe / niet tod te bjeben $rjnöc «oer JJfjJiJ,
't gene gefcljieb toaL^ / mojï ooli ïijben bat l]et mcetöer' f n < reht
beeï ban fijn ©olh tegen fijnen banïi tocch troït / toant torg te,
Ijp
tjeniuuben
bctaiingc
te öoenge*, 8"^"
be geen
refie mibbeï
ban ïjetöab^e
©oïhom^eeft
Ijp binnen
€)!ben3ceï
lepb / ficö gcotclijl^ bcblagenbe bat hp aïfo bcrlatcn
toa^.
1 <©it innemen ban <©joenipgen maeftte ecu grote
berflagentljepb aen be 3ijbcban ben ©panö ; toant fu
fïjn^ceïlentie fijne ©ictoricberboïb?ee^benfeerbat
genbe / nocï) beel meer foube uutrccljten ; toant ifi
tybbt berfetjepben 23jieben geficn bit gcinteicipiccit
3ijn getoeefï/'baer in gchïaegt toerbe/ ba: l)et©oüi
op 't ïanb en in be &teben in grote toanïjope tnaren /
met
nietbeften
bat'ci
obcclaflt leben
fp fuïïicn
om bat
allen
in toerbe
geremebteer
/ gelijh/ ofen men
fe tcu
gabe/ en bat fijn l^oogljepb toel aïïr§8 foube totHen re*
mcbicren/
bat'et öem ontbjah aen bc nuöDctcn
ban
<&cïb enban
©oïft.
®t peeren Staten d5eneraeï bec ©ercenigöc &c? we^et*
berïanben / ïjeuben ben 21 3uïp bop? baren Itgnittfn^ra.
aengenomen ben ï^oog- geïeerben Hauicntium JiUp- ""rSe'
lete / ber Öecötni ^octo? / en tjem aen be &euc- ©0^ ,lf mJfu
fïen en Staten be$ {fepïigen Öijb^ afgebaetbigc / met mt öa.
cCommifOe/ nabemacl niet aïlenibpïjaretoeDec par- "" a'M
tpen/ boo? reebten afgunfï en bcrblinbc affectie/ baer Kï,™
faften bebact en benijt toerben / maec ooit bp beien gjieec*
anberen boo^ guaeb bericïjt uptflropen guabc en ou- J ©.
beboomoeuibe^octoMÏ}j^r7„J|;rcn'
faïien/ bat
toaeraebtige
ïere ter boo?baïlenbe
geïegentbept/
ecnen pegeïijacn Spiere/
gocbec bericljt boen/ en be faïien fo bic 111 om öarc
ban fobec
ijier gronb
ben
toaerheub gefebapen 31J11 / aïfo boo? gJJJJJ
/ bat cln baer aen fpeuren foube fC©0?foube
fleïïen
oogen
ïtonnen/ toat rebeïijïtc oojfaltc befe atanben gcljab / n™ je
en boouic
/ tot futfte bcranbertnge
bebben
noeïjbaer
en
bp beo? ^ttcB'
en baer
in fptegentooo^bigftacn/
men/
<&ob$ gtnabe té binben / ban nieeniuge jiju : batr
tegen be ifiegecinge bc$ ièpacnfeu tiaeb^ boogiuoeö
/ niet alleen ober befe ilan<
en gefoebte l?cecfct)apppen
ben / maer 00U ober allen potentaten en graten
bec gebeelber Cïjuflenljepb / upt beclopeneu en
nocb bucenbe banbéïinge boojbeelbe / cnbatDcaEp*
rannpe booz gemeen confent engoebeCo?refponbcn.
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Het eencndattigfte Boek.

den van defclve Wapenen , en defelve gevaerlijkheden hebben uyrgeftaen , beter en fekerder konnea
oordeeien van de uytkoraften der Oorloge, dan de
andere , die noyt hadden beladen geweeft met pe~
iijke accidenten, en in gelijke ongenoegte gevallen.
En dat derhaiven de voorfchreven Staten Generael,
niet min rechtvacrdiglijk dan volftandiglijk , haer
Vryheyd bewaert hebbende tegensden SpaenfenTyran , haren gemeenen Vyand , bequamelijker en
met beter reden konden oordeel ftnjken , van de
droevige voortgangen en vreemde toevallen , die
hun zederc vijf Jaren herwaerts , de Oorloge met
de voorfchreven trotfe en onverdragelijke Natie ,
toegebracht hadde ; verklaren deieive Staten Generael op dit poind , dat de eenige oorfake , die
hun de Wapenen heeft doen nemen en aentrecken,
tegena den Koning van Spanjen en fijne Spanjaerden , van het begin der truubelen defer Landen ,
is geweeft om fich en hare goederen , Vrouwen
en Kinderen , te beichermen tegens de onbillijke
en meer dan Barbarile tyrannye , en verdruckinge
van den felven Koning van Spanjen en Spanjaerden , en door dat middel te bewaren haer Privilegiën , Rechten , Vryheden en Gerechtigheden ?
daer fy hun onrechtvaerdiglijk van wilden berooven , hebbende defelve Staten ftantvaftiglijk met
een vereenight herte en gemeene toeftemminge ,
niet alleen mildelijk te dien eynde , en tot hare
rechtvaerdige hefcherminge » gecontribueerc alle de
middelen die fy gereed hadden , en grove lafteningewilligt , op de confumtien van allerhande mondkoften en andere Waren ; maer ook geemployeert
haer eygen perfoonen , en alle andere dingen ,
die fy liefft hadden in deze Wereld , fonder yets
te fparen , 't welk hadde mogen dienen tot hare
voorfchreven befcherminge , en zcdert met eene
felve affectie en refolutie altoos gecontinueert , gelijk fy als noch doen , verwachtende met goede
gedult den tijd , dat het God die hun te defer uy re
toe gehandhaeft en bewaert heeft, ) believen fal
hun eens te verlofïen van defe lange en quellijckc
Oorloge > en hun geheelijk te bevrijden van de
macht en geweld van den voorfchreven gemeenen
Vyand , en fijnen aenhang; gelijkfyook met defelve
affectie en goeden wille , zedert dat den voorfchreven Koning van Spanjen getracht heeft onder den
dekmant
el en tijtel van de Roomfe Religie , door
^c peeren Staten <8enerael ïjebben be boo2fcfj?e>
ben 3imbaftabent£ ban 25?ittannien op gare $$0? de gunfte van die van de Ligue in Vrankrijk , en
pofitie/ ïjicr boren betïjaelt / na Deliberatie benabol- andere fijne adherenten , fijne voeten te krijgen in
genbe Sinttooojoe / en fcf)?iftelijtt af-ft^epb gege^ den ftaet van 't Koningrijk, om daer mede te leven
ben.
op 'tver-t
e ,k,hebben
na fijnvangoeddun
ken envandifpofiti
fijne Majeftey
Vrankrij
de Koning
foek
DE Staten Generael der Vereenigde Nederlandte niet alleen bygcftaen met goede fommen van gelde,
Provintien , hebbende gchoort en rijpelijk Oorlog-Schepen , Volk , Artillerye , Manitien en
overwogen» dePropofitie aen hun gedaen, in haer Leeftochten , maer ook door diverfien en retardcVergaderinge op den vijfden deferMaend, en zederc menten , die fy gedaen en gegeven hebben aen des
fchriftciij k overgegeven by de Heeren Frangoys de Vyands forcen , die gedeftincert zijn geweeft om
laPiguelaje, Ridder van d'OrdredesKonings, Hec- in dat Koningrijk te vallen , tot het fecours van de
re van de voorfchreven plaetfe de la Piguelaje 5 en voorfchreven Ligue , hebbende felfs noch van dit
Vifconte van Chefnay , Meefter Pierre Bommier , Jaer , den voorfchreven Heere Koning verwillighr
Heere van la Mabaniere en van la Chapelle , Raed en belooft by te ftaen , met vijf hondert paerden
en Procureur des Konings in de Stad en Senefchael- en drie duyfent Man te voet , t*onder
houden vot»
fchap van Rennes , en Guilliaume Loret , Heere vier Maenden , en wachten maer op de beliefte van
óes Hayes , Raed des Konings, Treforier enOnt- fijne Majefteyt om die te doen marcheren , fuik»
fanger Generael van Tailljon in Brittannien , Ge- dat te defén inlichten , en uyt oorfake van de nieuwe
deputeerden van mijn Heeren de Staten van Brit- wervinge , die fy bedwongen zijn geweeft ook óit
tannien ,in kracht van hare Brieven van Creden- Jaer te doen , tot haer eygen verfekeringe tegens
tie , gedateert den 28 January en den 7 February den voorfchreven Vyand , die de fterkte van Coelaetftleden , waer by fy hun aenfoeken , om een verden , een plaetfe van feer groote importantie en
leeninge van hondert duyfent Kroonen , om met
gevolg , aauwe belegert hielt , en d*onderhoudinhulpe van dien fich te falveren uyt het ongeftuymig ge
van haer Leger , 't welk Cy geformeert hebben >
tempeeft van de Spanjaerden , hare gemene Vyan- vaerdig zijnde om eenig merkelijk beleg aen te vanden , hebbende te dien eynde vertoont, dat iy ongen , niet alleenlijk om de veriekertheyd van hare
der andere aenmerkingen bewogen en verooriaekt faken , maer ook om door middel van dien , des
waren geweeft , lich aen de voorfchreven Heeren Vyands forcen te diverteren en beletten , of ten
t'addrefleren om de voorfchreven leeninge , alfo roinften noch een wijle te vcrachteren , dat fy fo
d'ervarcntheyd hun hadde doen erkennen en belij- haeft niet in Vrankrijk trecken , als fy anders doen
den ,dat de gene die fich verdrukt hebben gevon- fouden , byfonderlijk ook in aenmerkinge van de

tie alfa »ocft bp cija / geüeect en toeberfïaen / ebcn
aïg in eenen genufncn tyanb geatbept toeeb / Dat
öefelbe gebïufcljt / en niet toijberg bjanben mocïjte,
pn'ncipaïijcu
obcrmitg
be 25arbatifï:l)
töeïigie öct pu:ctcjct
té /bier*
foo
Doel) egeen öeïigie
/ foo
/ betoelhe
grirjcfce geufeerbe #fèoou2bcn / Bergiftingen / enan.
bete ongelfjoo^be ^aben / met brengt / en noeïj goeb
aeacöt too?b / of Den <ü*nberbanen aïfo janimerlijeft
te plagen / en tegeng be gebeudjjae €>bcrï)cyb op te
cupen / noeïj ooeft anbece potentaten en Staten
3Lanb en Eupben te oberbaïlen / in te nemen en t'in^
cojpoceeen / geïijït in ben ^ctj-^ticljt Cenlcn en
meer pïaetfén / ooeft tnet bet- &tab IC hen gefeljieD té/
en nocf) tot op beft uitte met ben Bo^fïenbom ban &iv
ïicïjgep^actifecrt too^e.
ïfêaer aen bat öetlmrcen£oj!ïeüjtte^up£23?an
öenbueg Koot allen anbeeen niet gering rjoecbe geinterefléert/ bat Dacrom be booïfs. ©oeto?JIfèpïcteïjcm
met ben eetffen aen ber felber ï?of fonöe berbocgen /
albaerof öaec na-bp tut berber ^bonnantiebe^bïi>
ben/ fijne
fóetir enmet©ojfteïrjhe
^oogljepb / 'tfelbete
Iicnnen
te genen/
Wijt bearbepbenenbetnemen/
Ijoemen ttcfen oneaeb moeite toeberfïaen / en hoc ttie
oitbeöeerïijfte ©jpljepb en boppetïjepb ban J^aog en
,&eber-$*upt£lanb moebt ontfet / toebergefyacïjt en
onberïjonben toecben. Óbat ï)p Ijem boou2t^ aen alle
en eenen pegeïijfteu bee Sieligion^-Bectoanten / fóeut©ojfïen / ©ojflen l^obcn en Cautseïerpen öeeboegen /
en met ben feiben gelegentljepb goebe Cojrcfponbentie
in 't gemeen en bpfonber Ijonben / en met upterfte be^
boir baec aen sijn en trachten / ïjet geenetatgemetie Cljnfieigeïie ©/p&epb en toeïbaert bienen en ge*
tephen moeite. €>oïi toat ben feiben te bjeöer ge*
(Foi.40) pjactifeett en boojgenomen toert / alle Cireumfiantien bernemen / en ben peeren <0eneeaïe Staten
ban 't feïbe afleg particulier en beticht toefcljjijben
en bertoittigen / bat ÖP ooft bet peeren generale &ta
tenen befe Hanbcn en €>nbcrbancn refpecttoe öepu*
tatte/ p^ofgt entoelbaeet/ in 't gemeen en particulier
ftem op 't troultjftfle foube beboïen jijn laten / berfelbee
&efteg boojtoenben / fcfyatoe ftïjutten en tuaerfcöontoen ; ooit aïïeg boen 't gene eenen 3Cgent ban befe 3lan
ben fijn eere en pïicïjtg baïben beïjö^t / en geujft fp
ïjem en fijner biferetie Ijem toebetrouteen / en boen ber*
laten.
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> van
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getal van hebben
Oorlogsschepen, die fy ter
Zee het
en op
de Revieren
, om de
FafTagien te bevrijden en befchermen , tot onderhoudingc en voltreckingc van alle 't gene voorfz. is, de
Provinciën geaccordeert hebben, en extraordinaerJijk fullen moeten opbrengen , groter fommen van
Penningen, dan fy in eenige van de voorgaende
laren gedaen hebben , de voorfz. Staten Generael
fich overladen vindende, zijn oneyntlijken bedroeft
en t'onvreden, dat fy althans de middelen niet hebben, om de voorfz. Heeren Staten van Brittannien
te helpen en gerieven , met de leeninge die fy veribelcen , maer zijn als bedwongen , tegens haer
wille , fich daer van t'excuferen:
dank en goeden
Verklarende
niettemin , om te betuygen hare feer
goede en gefonde affectie, die fy dragen tot de behoudenifle van den ftaèt des Konings, en van de
voorfz. Provintie van Brittannien, en te doen blijken den luft die fy hebben, om met de voorfz. Heeren Staten van dien te houden , alle goede vrundfchap en nabuyrfchap , dat ingevalle den Koning
van Vrankryk hier namaels delibereert , een Leger
in Britannien te tormeren en in 't Veld te onderhouden, 'twelke den Vyand 't hooft mach bieden ; fy
hopen fulke devoiren te doen by de voorfz. Provinciën ,dac fy zijn Majeft en de Staten van Brittannien ,
te dien effecte noch fullen byftaen met 50000 ponden
Buskruy t, en geld tot onderhoudinge van 1 500 Man te
voet, voor drie Maenden , waer van fy nochtans rechtevoort anders gene verfekertheydfouden konnen geven , fo overmits de Gedeputeerde der Provintien ,
fich daer roe niet geautorifeert en vinden > als door het
afwefen van de Gedeputeerde van eenige der vooriz.
Provintien i de voorfz. Staten Generael derhalven de
VoorfchrevenHeerenGeïleputeerdenbiddende,dat hu n
believen defeexcufe, alsfeer billijken wettelijk, voor
aengenaem te nemen en accepteren : En niettemin fich
te verfekeren , dat fy aeo de voorfchreven Provintie
van Brittannien, noytin gebreken fullen blijven van
eenig ding, 't welk in haer macht fal ftaen, fo verre
als haer middelen fich een igfihts fullen konnen ftrecken , en haer ftaet hun toelaten fal , hebbende dit vaft
betrouwen in de goedheyt Godes , dat gelijk hy tot,
noch toe fo miraculeufeli|k , defe Vereenigde Provintien gehandhaeft en bewaert heeft ;, tegensderafernye
en furie van de voorfz Spangiaerts , hare gemeene
Provincie van Brittanvyanden, byde voorfchreven
nien van gelijken ook fo doen fal.

Aldus gedaen en gearrefteert terVergadcringe van
de voorfz. Heeren Staten Generael, in den Hage den
ven : Ter Ordonftont gefchre
Onder reven
1594.
19 May nantie
Heeren Staten.
van de voorfch
En was ondertekent
C. Aerflens.
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En» ter feefie en tot <0ebaDet£ of ttctupgen op Den 3&oop
e ban
'nT ban fijnen €etft-gebooren ftoom Den «jnc
^ tot
gajt
befe£
matp
tfeb
x8
ben
bie
/
tïanb
fe &cijo
nlha;H itrrjbeïing geboren toa£ / en Iju geteeït öaDDe op
o^
jegntoo
ben ober
/ **bt
«mnDenem
mie ban
De Honingi
X"en öincn
ijebuen
arken:ban^iec
Honing
mi
Itó" be ©eeren Staten <0eneraeï gerefoïbcert / alüaet te
jï? fenben ben Welgeboren $eereï©alraben/ Dfeereban
eöen SfoeDeroDe/ ©panen / 3iinepöe / $c. en J<Br. fiacob
tfe' ©aïfc / ïïaeD en €teforier Generael ban SeïanD / öc
ben 8«ugufli / bergefclfcfjapt met bele <£Deï<
taïïe' toellte
ïieoen / ban ber ©ecre in ^efanDafgebarenjijn/ en
ïnZee»
r09 ben 1? ber feïber .l©aenö tot %tit\) in ^cïjotlanö
Lu met goeben fpoeb toel aengehotnen $w I en toerDen
b Sm alöael ban Deg Honingé officieren feer ïjeerlijnant*
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^ijfïeebeït / ba» alle geïegentïjept onöerricïjt ; fn bon*
n£
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DE fe Provint
allen den genen, die defe jegen- feülrgaö
, Saluyt, Doentc wj«»
fien of horen lefen
fullen het
woordige nadien
weten,
God Almachtig belieft heeft, den ^^m
Doorluchrigften Koning hcob de V I van dien name farrlfjj;
van Schotland, te fcgenen met eenen Söon en jongen Bpöe
Prince , dewelke hy gewonnen heeft by de Doorluch- Jro JJ"
va'ö De- Me| tirn
tigfte Vrouwe, Me Vrouwe Anna, Dochter
nemarken , Koninginne van Schotland fxjnc Gemale , jMn ce
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te befitten
Rijk Vrede
het felve
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ge vrientfe
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fö vele eere te doenB ,b van
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Het ccnendartigfte Boek.
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25obenbefen hebben beboo?f5. (fcefanten/ onbec be
van fijne befte vrienden en Bondgenooten , on*
Aebbende doen verfoeken door de Heere William ©oefïec^gegeben een 2So?fe met-tféfïig
ftofenoüeïen
Kieth, Ridder van fijne Ordre, fijn Raed en Edel- beïjaltoenanbete pacticuïiece <0efcïjenfcen / tot betoa / o.
man Van fijne Kamer , en den Kapiteyn Guilliarae cingeban ö'^cre en töeputatie ban
oeft 3lanbcn.
Morray , Provooft van fijne Stad van S. Andries ,
3&e boojfs. fóoning ban Sc&otïanb
beeft tot ben
fijne Ambafladeurs , om te betuygen den Doop van ontfang ban be boojfsattjf-fiente geauthoci fcect%i*
den voorfchreven Heere Prince, door 't welk en vele que02Saccon/ hoopman ban fijne
^tab
andere bewijfinge en publijke aften, den voorfchre- uurg/ ofanbecej bolgenbe fijne affïgnatte: ban 4fef- Mi
<©c|W
ven He«re Koning doet blijken, de oprechte vriend- ren Staten <£enetael nebben be ïaff ban be botufe aen *
fchap en fmcere affeclie , die hy ons en den ftaet te onbec bc 000^5. ^obinticn baec na gefnboioib
ccct
der voorfchreven Provintien toedraegc , tot de be- bat eifte ^obintie toeten fonbe ïjoe beïe öie in be üootó /
houdenifle en handhavingevan dien. Soo ift, dat
mme
jaeeïn
höieba
te bjage
<^uo
teof
^o|t
n n fonben fjebben ; i€e toeten f Si
om te betonen dat ons dat niet alleen feer aen^e45elberianb bebjaegt baec in jacc* — 19
naem is , en dat wy ons daer door feer verobli;
9l
68,
geert geven , maer ook begeeren den voorfchreven
HJCftjS
225
_
Heere Prince eene gedenkenifle daer van te laten , CMlanb
2670 —
op dat hy tot fijne Jaren gekomen zijnde, des te meer ^eïanb
6<7 — 6
occafie hebben, indachcig te wefen de voorfchreven Utrecht
9.1
1*.
z76 — 4
vnendfchap en affectie, die fijne Majefteyt fijn Heer ©?iegïanb
cn
9
en Vader , dele Landen toegedragen heeft om fijne
o
f*n-WM
V15 __ o
ban b
doeningen
voetftappennate volgen, en die ook te beminnen, ^tab
en en 3tanIOA'.
341
an-ettioneren en begunftigen in alle occurentien
, ge-•
lijk Cyverhopen.
ïtamttTamen
Wy hebben belooft en geconftitueert , beloven en
5-000 —
o —
o
conitmieren by defen , tot profijte van Frederik HenCnaïfo beloning ban ^cïjotïanb boo? bc boozft
rik , Hennk Frederik , Sone en Prince van Schotland, eene Lijf-rente van vijfduyfent ponden, van rw*nüafötoevn$/ oe vjoo^noembe peeren Graten
®*t
veertig groten 't pond 's jaers, te beginnen te lopen ©enecacl/ gepjefentcert fjabbc op nieirttóre bebefe «"«e
van den dag van fijnen doop af, waer van het eerfte gen
en bermeutoen be ©ctbonben of Cractatcn/ bie f',tiec
lavement verfchijnenfal, eenjaerna den felven
dag
en Doop, enalfo voortaen van Jare tot Jare, gedurende hetleven vanden voorfchrevan Heere Prince; maeftr
baec toe fjn ïjern®mm
toa£ gcb?ageube
™llm^Q*mïnL
ban W ^anbni/
»5»
acn be m*ge, tien.
%PL
belovende alle Jaren de voorfchreven Lijf-rente
ben
en
^egifteren
ban
be
peeren Staten ®tll ^
doen betalen in de Stad van Campheere, in hande te tael/ tnetbpüoegmgebanboo?f5
't
n
gene
fcoemc gocbgcbon=
van den Confervateurder Privilegiën van Schotland
.
of fodamgen anderen , die daer toe gecommitteert
te Vno^öen;
ïjabben
e peeren
en men
bcn obetho,
&ta=>
öaec-en-bo
w ;beomboo?noemb
lïSé5fo Ï^D
SSfiSf
geordonneert fal worden, om die te ontfangen
uyt fn^enread boen opfoeften aï t genebaer toe toaëber=
de gereedfte Penningen , die t'ellijken Jare op den epfcöenbe/ en öabben tot bien ennbe bebooift. feare
dag dat de voorfchreven Lijf-rente verfchijnen fai. «pefanten baec toe gecommitteert/ en boïïefaff
netten
gevonden fullen worden de Gcneraliteyt der voorben omme'tféïbetebecigten. Hptricachteban Mhc
ichreven Provintien toe te komen en behoren
i tot ttace Commiffie be boo^. oube<*Tontcactenrjan?Cïwelken eynde wy ordonneren aen onlen Ontfan^er
üantien en b|icnbfcöappen / tuffeben be ttconc en Ko
Oenerad , die het jegen woordig is , en die het in
nmgen
ban ^cöotfanb / met be «tëebeeïanben bernieut f
toekomende tijden wefen fal , dat hy dien volgende hebbe
alle Jaren te betalen , gedurende het leven van
23^ebf n /3önmet/ eninfectie
ban het
de macht
ge^
ban ïeiit
3ijn baec
*" ?cïon<&m?ct
mïft be Ijoojighe
voorfchreven Heere Prince , op den voorf
chreven Contcact/ gefloten ttt23mg£m$mcsoutun/'
Mam ftonmoinne ban ^ongacucn/ in ben nameBtf
termijn de voorfchreven Lijf-rente van vijf
duyie
nt
ionden, inde voorfchreven Stad, van Camphere
ban ben tofee OTacoïi^be V. metben StmuafTabctu:
,
handen van de voorfz. Confervateurder Privilegiën in ban5»cIjotïanb/ m Den name ban be üfèomboité en
van
Schotland, offodanige andere, die daer toe
gecom- pacfement/ ban bate ben i^^rccmb. 2Innoic?o.
mitteert lalwefen , uyt de gereedfte Penningen van banbepbe jnöcn bpbeP?incengcconficmeect^nno
fijnen ontfang, dieyeder Jaer bevonden
fullen wor- 155 1. oen eecfïenjfêap. Welke \mfó. SSneben ban
den, deGeneraliteyttoe te komen, en te compareren ,ten dage dat de voorfchreven Lijf-rente verfchijnen fal , fonder dat hy andere of fpeciaelder ordonnanbtm0me Öicr na 5g„Wibc/
SS?
tie, dan dele tegenwoordige fal hebben te verwachten, DE
Staten Generael der Vereenigde Nerferlandfe «„„„
iodat den voorfchreven Ontfanger Generael , voord
Provintien, allen den genen, die dezen tegen
e
- JSf
eerftemael ontfangende,Copye autentik van defen
met woordige zullen fien, of horen lezen, Saluyt. Nadien *55
quitantie, en dan voorts van laer tot Iaer , alleenlijk het den Doorluchti
gften Koning Jacobus , de Sefte ^a***'
quitarme vaadebetalinge, die hy volgende defen
ge- van dien naem. Koning van Schotland, belieft heeft gK,* I
daen fal hebben , de felve betalinge hem in rekeninge ons te doen aenfoeken door de Heeren
William Keith ,S
gepaiTcerr, en goed gedaen fal worden, daer en fo 't be- Ridder van fijne Ordre, Raed
en Edelman van fijn Ka- *»««*«
horenfal } alles fonder arch of lift, en tot groter ver- mer,en den Kapiteyn Guilliam Murray, Provooft
van &L.
fekertheyd van het voorfz. hebben wy de tegenwoor- fijnebtad van Sr. Andries , fijne Ambafladeurs,
om te Si
dige doen zegelen metonfen Zegel , en ondertekenen vernieuwen alle de oude vrund
fehappen , Traftaten f" be
py onfen Griffier. Gegeven in den Hage in Holland , Alliantien en Verbonden , hier
te voren gemaekftu- S'h,
den 26 lul ij 15-5)4..
' fchendePredecefTeurs fijne Voorzaten, Koningen en -SË&
Geparagrapeert Hottmga Vt.
Koninginnen van Schotland , en de Pnncen dezer fin.
Op plijke ftont, Ter Ordonnantie der voorfz Hee- Landen , en van wege
n dezelve , en namentlijk °
ren Staten Gederael.
het Tractaet van eeuwige Pays en Verbond
Ondertekent C. Aerjfens.
maekt en geaccordeert in de Stad van Bings in HenePe-£n gezegek met hetZegel derfelverHeerenSta
gouwen, inV jaer 1 550. den 1 S dagh van December,
Generael , ,n Roden wafTe, hangende aen eenenSten
tuüch
en
de
CommifTarifen van Ke>fer Kakelde VijfvanUoudcnSnoere, vermengt metSilver en rod reerte
de,
en
den
Amba
iTadeurvan Me- Vrouwe Marie, KoeZijde,
ningi
Wc ^boo^ .picfmtm Ijebbcn be bootö. aBcfa
nne
van
Schot
land, met den wille en toeftaen vafc'.
ban be mtim ètacen <e>enccacï / aeu fjanöT uannten
!£
ftight

^Ónmtomtm^cm^aT^m^m^^h^l i M.OIT,,boir ra"hare Majeft. Gouverneur van fi:
m m K?mnkr,Jk> en deLH eeren ^ lamen t,daer toe gecomeSct
gepief
toe becepb
f rfat l/ SW
imwvu
I muteert en geauchoriieert 5 van weder-znden bwe-
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phen ;Prince van Swaben , en Markgraef óes H
Roomfcn Aijks, Heere van VrieQand , Salines,
Mechelen , der Stad Steden en Provintie van Utrecht,
Over-Yffbl en Groeningenjohan van S. Maurits Heere van Montbarrey, Preüdent in den Rade van Staten,
en Viglius Zwichem , Prefident van den Secreten Rade van fijne voorfz. Keyferl. Majeft. Ridders en Dodeurs in beyde Rechten, Kommiffarifen van fijne
voorfz.Keyferl.Majeft.Gedeputeerde tot 'tgeae beneden verhaek ftaet, en Thomas Erftin, Ridder, Raed en
Kommiflaris , infgelijke van de Doorl. Vrouwe Maria, Koninginne van Schotland, mittoeftemroinge
en bewiliiginge van den Doorl. Heere Iacob, Hertog van Caftelherald , Grave van Arraney , Heere van
Hammilton, haer Momboir en Gouverneur, en van
de Heeren vanden Parlamente van 't Koningrijk van
Schotland, fpecialijk daer toe gedeputeert, volgens
de Procuratien , welkers teneuren beneden geinfereert
worden. Doen kond allen en yegelijken , tegenwoordige en toekomende, dat een tijd lang lang fwaren
tweedracht, vyandlijkheyt en Oorloge cufïchen den'
voorfz. Roomlen Keyfer , fijne Rijken, Landen en
erffelijke Hcerfchappijen , ter eenre, en de vooiz.
Koninginne van Schotland enden voorfz. Momboir
en Gouverneur, mitfgaders deRidderfchap, Staten
en Onderdanen van het voorfz. Koningrijk, ter andere zijde , geweeft zijnde, en de Onderfaten van
beyde zijden iwarefchaden daer door geleden hebbende, en ons eyndlijk van de vooriz Keyferl. Majeft.
en de Dood. Koninginne van Engeland, haren Mornboir en Gouverneur van 'c Rijk, door ïntercefïle van
de Doorl. en Alderchriftel. Koning van Vrankrijk,
volmagt gegeven , om tccommuniccren , handelen
en in conferentie te treden om te accorderen, enden
Vrede , eendragr. en gemeene rulle weder op te
richten r wy na rijpe deliberatie , daer op gehouden , en gelet hebbende op de Brieven van de oude
Verbonden en Contraden , de welke tuflehen beyder-zijds Predeceffeuisen Voorfaten , en hare Rijken,
Provintien , Volkeren en Landen , en namentlijk tuffchen wijlen den Doorl. lacobus, Koning van Schotland, en den Hoog-geboren en Machtigften Prince
Philippus, Hertog van Borgondien, Lotteringen,
Braband, &c. in'tjaer 1448. indeStad van Bruffel
geaccordeert, en by fijne heylige Keyferl. Majeft. en
Maend December in "t jaer 1 550. te Bins in Henegouwen ruffchen onze CommiffariiTen en Volmagtigen , der felve Doorl. Vrouwe Koninginnen Vader , verenden AmbaiTadeurvanden Doorluchtigen Princeffe
nieut zijn, hebben om 'tfel ve weder op te richten , beveiligen en vermeerderen, in den name der voorfz.
Maria, Koninginne van Schotland, mettoeltaen van
den Momboir van hare Majefteyt, Gouverneur van Princen in de navolgende Articulen geaccordeert
5t Rijk van Schotland , en van de Heeren van 't Paria- en bewillight, accorderen en bewilligen by defen.
Eerftelijk , dat alle vyandfehappen , oneenigheden,
ment, daer toe fpecialijk gedeputeert, een eeu wig Vrede-verbond gemaekt , en onder anderen overkomen hoftiliteyt en Oorloge, dewelke tufichen devooife.
is, dat het voorfz. Verbond in behoorlijker forme van Keyferl. Majeft. en fijne Rijken, Landen en Heerons , en de voorfz. Koninginne van Schotland en ha- fchappijen, boven in fijnen tijtel in 'c lange verhaeJt,
ren Momboir en Gouverneur, en Heeren van 5t Par- en andere jegenwoordelijk by hem beieren , en
derfelver Stadhouders, Gouverneurs en Onderdanen,
lement, alsook de Ridderfchap en Staren van 't Koninkrijk van Schotland, zo in harenen harer Erfge- ter eenre, en de vernoemde Doorl. Koninginne van
namen Koningen
en Koninginnen van Schotland, Schotland , haren Momboir en Gouverneur , Sta,
ten en Onderdanen van het voorfz. Koningrijke van
als des Koningrijks en deffelfs Onderdanen name ,
beveftight en be-eedight, en Adevanfulkebevefti- Schotland , Landen en Heerfchappijen , ter andeginge en be-cediginge , onder behoorlijke zegelen rezijde, tot noch toe geweeft zijn, afgeleyd en te
ge-expedieert , den eerften dag van Maye des jaers niet gedaen fullen weien , en met aller vooigaender
1551. in onfe Stad van Antwerpen , den CommitTa- dingen en yegelijker geprerendeerder ongelijken eeuriien daer toe van wederzijden refpedivelijk te dewige vergetelheyt, voortaen t'cenemael uytgewiicht
puteren, gelevert en behandigt werden moet , ge- fullen geacht worden , fo dat ter occafie van dien ,
lijk breeder blijkt uyt de Articulen van het vooriz. of om de infradie der voorgaende Verbonden , fo
Verbond , welker Teneur van woorde tot woorde
dat van nu af van geen van beyden yetwes , 't welk de
volgt, enisfodanig:
finceerheyd der vrundfehap , door het tegenwoorWy Lode wij k van Vlaenderen, Heere van Praer,
dige Tradaet weder opgerecht , foude mogen quetfen
Ridder van d^Ordre van den Gulden Vlies, en tweede ot beletten, den anderen kan of mach voorgeworpen
Kamerling van den onverwinnelijkften en Mach- en geallegeert worden ; nochte fullen voortaen fy,
tigden Prince en Heere, Heere Karel de Vijfde, hare Erfgenamen ofNafaten, malkanderen , ofmalR 'oms Keyfer, Koning van Duytfland,Spangien,bey- kanderens Rijken, Landen en Onderdanen, of den
deSicilien, Erts-Hertog van Ooftenri|k , Hertog genen die te defer tijd onder hare protedie of gehoorvan Burgondien, Lottcringen,Braband,Limburg,Lut- iaemheyd ftaen, d'Oorloge aendoen, ofvyandlijk,
fenburg , Gelderland , Sec. Grave van Hablpurg, ielfs of door anderen , afbreuk doen , oftenderen ot
Viaenderen, Arthoys en Burgondien, Paltfgrave van aenvallen , en fy fullen fich niet alleen felfs van alle
Zeland , Namen en Zut- vyandlijkheyd onthouden , maer fullen ook hare magt
Holland,
Henegouwen,
en
Bbbb 1

ftigt en be-eedigt den eerften May Anno
Ver,klarende de voorfchreven Heeren Ambaff
i. urs
iyfade
datfijnMajefteyrre vredenwas, voor hem en deOnderzaten van fijn Koningrijk de voorfchreven Tradaren revernieuwen , beveiligen en onderhouden ; 2,00
ift , dar hy den voorfchreven Heere Koning zeer ootmoediglijk bedankende van fijne aenbiedinge, en dezelve aenveerdende: Wy voor ons en denTnwoondcren der voorfchreven VereenigdeProvintien, hebben
geapprobeert , geratificeert, beveiligt en vernieut , approberen, ratificeren, beveiligen en vernieuwen by
defen , alle de voorfchreven oude Vrundfchappen,
Tradaten en Accoorden van Pays , Alliantie en Verbond ,hier-bevorens gemaekt tuffjhen de Predeceficurs en Voorfaten van 6jne vooriz Majefteyts Koningen enKoninginnen van Schotland , en de Princen
vari deze Landen , en van wegen dezelve, en namentlijk het voorichreven Tradaet van eeuwige Pays en
Verbond, gemaekt en geaccordeert in de Stad van Bins
48)
, in'tjaer 1550.
in Henegouwen
15- December ,
tuiTchendeCommitTariiTen van Keyden
fer Karelde Vijfcur
lad
ie,
Me-Vro
neden Am
andvan, mee
ningindeen
otl
van baf
Sch
en Kowil'ule we
en Mar
toefta
van
ur
rne
den Momboir van hare Majefteyt,Gouve
van het
Koningrijk van Schotland, en Heeren van 't Pariament , daer toe fpecialijk gecommitteert en geauthoriieert van wederzijden beveiligt en be-eedigt op den
1 May Anno iffi- Waer van den teneur van woorde
tot woorde hier volgt , en is zodanig:
Karolus Qu intus , by der gratiejGodes Rooms Keyzer, ainjd vermeerder des Rijks, Koningvan Duytsland,Spangien, beyde Sicilien, &c Ertz-Hertog van
Ooftenrijk , Hertog van Burgondien , Louteringen,
Braband, Luxemburg, Gelderland, &c Gravevan
Habfpurg , Vlaenderen, Arthoys en Burgundien, Palfgrave van Henegouwen , Holland , Zeland Ferret,
Namen en Zutphen , Prince van Swaben , Mark-grave des Heyügen Roomlen Rijks, Heere van Vriefland ,
Salines, Mechelen , der Stad Steden en Provintie van
Uytrecht , Over-Yflel en Groeningen ; Dominareur
in Afia en Africa , tot eeuwige gedachteniiïe der zake ,
erkennen voor ons , onfen Erfgenamen en nalaten , en
doen kond eenen yegelijken by deCe tegenwoordige,
dac alfo onlangs, te weten, den vijftienden dag der
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te deel alfdan bequamelijk fal konnen gefchieden , te
en gehóorfaemheyd ftaen, hun van alle geweld dwin- lenden.
gen en doen onthouden ; revocerende alle en yegeItem, fo een van beyde deelen in een ige Oorloge
hjke coramiffien en opene brieven > fo van reprefa- komt te vallen
, en'c felve daer na tot dienften wellien, als alle andere, dewelke of den Ingeietenen of
ftand
van
fijne
Landen , Heerfchappyen en OnderVreemdelingen gegeven en verleent zijn , om den
faten
,
Paysof
Beftant
met fijne wederpartye en Vyani
Krijg te mogen voeren , en den Onderfaten van den foude willen maken , fal
den felven dat vry ftaen , fonanderen Prince te befchadigen , en defelve garrlcheder eenige verhinderinge van den anderen, wanneer
lijcke jte niet doen i ibdat, indien voortaen yemand en in fulker voegen , alft hem goet dunken
fal ; fo
onder 't pretext van dien yetwes quamte attenteren, nochtans, dat hy het andere deel onder fijne vrunden
of des anderen Onderfaten te befchadigen , defelve
en Bondgenoten , volgende het voorfz. Verbond , tufvoor Vyanden , Vrybuyters en Zee-Roovers , van fchen den voorfz Iacob, Koning van Schotland
, en
beyde zijden gehouden, en als fodanige getra&eert Philips, Hertog
van
Burgondie
ngemaekt,
begrijpen.
en geftraft fullen worden, en behalven de criminele
Item, fobyde befoldigde, Vafallen, of Onderdaftraffen, voor al gedwongen den Onderfaten enEynen van het eene deel , den anderen deele, of fijne
fchers de gedane fchaden te vergoeden ; en daer fal
voortaen tuflchen de voorfz. Keyferl. Majeft. en Landen , Heerfchappyen , Vafallen , Befoldigden of
Onderdanen , fchade ofafbrcukgedaenoftoegevoegt
Doorl. Koninginne, en beyder Erfgenamen enNa- wierd, in haer perionen of goederen,
te lande of ter
faten, mirfgaders hare Rijken, Gouverneurs en On- Zee, in dien gevalle fal dat deel , waer van de fchade
derfaten, eene goede en oprechte Nabuyrfchap, en
vafte Vrede, te lande, ter zee en op de foete Wateren gekomen fal zijn , gehouden wefen den fchüldiger*
wefen, dewelke in de toekomende tijden eeuwiglijk te dwingen, dat fy de gequetfte partye metderdaed
duren , en onverbrekelijk onderhouden fal worden , de fchade ofoverlaft , den felven aengedacn, repareren en reftitueren . en dat op den voet en forme van lefo dat de Onderfaten der voorfz. Rijken en Landen ker verdrag
en contract tufïchen de Doorl. Vrouwe
van nu af fo te land, als ter zee, en op tepubiijke Maria,
Koninginne van Hongarien, Bohemcn, &c.
Rivieren, fonder eenig vrygeleyde otPafpoort, ge- en Gouvernante van
Nederland voor fijne Keyfer.
nerael of fpeciael, in alle de voorfz. Koninkrijken , Majeft.
en Iohan Campobel, Ambaffadeur van wijHeerfchappyen of Lande, Steden, Kuften Havenen,
len den Doorl. Koning lacobus, in'r jaer 1541. te
en Reeden , gecneuytgenomen , vry, vrank en fekerBuis
gemaekt, en daer na by den voorfz. Koning belijk komen, arriveren, varen, en indefelve-, foiang veiligt.
alsfy begeeren fullen , fich onthouden , verblijven en
Hier-en-boven lal yegelijk der voorfz. beyde deelen,
converteren , en aldaer Provifien en leeftocht , en
oprechtehjk en tergoeder trouwe fijn beftedoen, dat
wat fy meer van node hebben en hun dienlijk is , fonde
Zee- Rovers, van wat Natie of gedachte fy ook
der eenig tegenfpreken kopen en verkopen mogen ;
ael uyt de Zee en Kuften van de Rijenookuytdevoorlchreven Koningrijke, Heerfchap- zijn,ken ent'eenem
Heerfch
appijen beyder deelen, uytgeroeyt, en
pyenLanden
,
, Steden, Kuften , Reeden , H avenen en
Geweften, en yegelijke der felven, fodikwils alft hun < in de Landen of quartieren van eene van beyde de dee
goeddunken lal na haer eygen of andere Quartieren , jlen , in eeniger wijfe of maniere aengehouden werden;
Provintien en Landen , met hareeygene gehuyrdeof I en lal gehouden zijn d'Eylanden en quartieren van
geleende Schepen of Wagens, midfgadersalleenyege- fijne lurifdiétie, Rijkenen Heerfchappijen, teveylijke bare Koopmanfchappen , Waren en goederen , ligen en befchermen tegens de Roverijen van alle en
(F6I.49J vrv en verfekertgaen , komenen wech-trecken , en na | yegeljike Schuymers en Zee-Rovers , door deweldéOrdonnantien der Rijken, Landen en plaetfen, de ke de Onderdanen refpectivelijk in hare trafijken ,
Tollenen Impoften der felve betaelt hebbende, fonder Vaerten, of VifTchenjen eenigfinsfouden mogen beéenige verhinderinge haren Koophandel vryelijkdrij- ichadigt worden. En fo eenige fich verftouten de Zee
ven mogen ; fo dat geene Perfonen , Schepen , Waren, te fchuymen , de welke niet bekent zijn eenige fekere
nochte goederen van dien, bydePrincen van eenige woon-plaetfe te hebben, maer die fich of na onbe▼an beyde zijden , haer Gouverneurs , Luytenanten , woonde Ey landen of na andere onbekende plaetfen reof Onderdanen , onder geenigerhande coleur, pretireren waer
,
door d'Onderfaten van een van beyde de
text, of occafie , aengehouden , gcarrejfteert, of in eeni- Princcn fouden mogen komen fchade te lijden , die fal
het eene deel ten verfoeke van bet andere 'gehouden
gerhande wijfe befchadigt mogen werden.
Item, tot volkomender beveftiginge van de oude zijn met gemeene Wapenen te vervolgen ; en fullen
vrundfehap, navolgende de voetftappen der Voorva- niet aflaten , tot dat die gevangen zijnde de verdiende
deren, lullen de voorfz Keyferl. Majeft. en Doorl. ftrafren out fangen, of uyt der Zee gejaegt werden. En
in der felver voegen fal men procederen
de gene,
Koninginne (gelijk in de Brieven van't Verbond , tuf- die hun de hand bieden engunftigzijn,tegens
fodereenige
fchen wijlen den Doorl. lacobus , Konink van Schor
land « en Philippus, Hertog van Burgondien, gemaekt, 1 in de Landen van't gebied van eene van beyde de Prinbreeder begrepen ftact) voortaen met waerachrige en | een mochten gevonden worden. En aengaende het geoprechte liefde en goetwiilgheyt malkanderen omhel- ! tal en qualiteyt der Schepen , waer mede die lullen verfen, enmalkanderensdienft, oirbaer en eere beneer volcht worden , daer van fal tuflchen de felve Princcn ,
ftigen , ondienft fchade en nadeel na al haer Vermogen en hare Raden daer toe gedeputeert , als den nood of
trachten af te keeren en te beletten. En fo wanneer het occafie der fake fulxvereyfchen fal, gehandelt en gefal komen te gefchieden, dat by de vyanden en weder. accordeert worden. En aengaende de Viflcherije en
partyen vin het een deel , dewelke nochtans niet door vrye gebruyk der Zee, fal behoorlijk en fincecrlijk
Verbond of door eenennaeuwen band van Maegfchap, moeten onderhouden worden, 'tgene by het voorfz.
of verwantfchtip met bet andere deel niet verbonden Tra&aet Anno 1541. den ioFebruary te Bins tuflchen
en zijn , den Oorloge aengevangen en aengedaen wiert, de Doorl. Koninginne Maria en den voorfz. Ambafen dat decl,het welke d'Oorloge aengedaen fal worden, fadeur van den Koning van Schotland gemaekt, bebet andere deel fal aenfoeken, of behoorlijken doen floten en geaccord eert is.
Voorts op dat ook de klachten over de voorleeden
aenfoeken, om fich hulpe, fecours enallïftentie tegens fijne wederpai tyen en vyanden te doen; indien ge- ongelijken genoeg gedaenwerde, fal het den Onderfaten van beyde zijden vry ftaen , en geoorloft zijn 't
valle fal het deel , 't welke fo aengefogt fal zijn , gehouden en lchuldig wefen het andere aenfoekende deel , gene genomen is voor de verklaringe der Oorloge, rige
in
metter dact hulpe, aflïftentieen byftand te doen , en de Maend van May Anno 1545. te Antwerpen met
fecours, fo van Krijgsvolk , als van Leeftocht, Sche- den AmbafTadeur van het Koningrijk van Schotland ,
pen, lnftrumenten,Artillcrye,en andere dingen tot den David Paynter, geaccordeert en befloten, by wege
Oorloge behorende, indemeeftequantiteyt, en met van Iuftitie te vervolgen ; gelijk ook van 't gene
den beften lpoer,als na eyfch der fake,en na den ftaet en 't welke na de voorfz. relolutie tot den eerftenMay Andilpofitie der aSairen van het voorfchrevcn aengefochno 1 547. toe (ontrent welke tijd men weder tot de vo-
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d gekeert is) tegens de vry-geleyvyandlijkhey
rige
den en
Atceftatien bevonden fal werden ontnomen
te wefen. Den befchadigde fal tegens de voorfz. Rovers en hare nakomelingen , voor fo vele als iy daer
genot van gehad , en te rijker door geworden zijn ,
veerdige juftitie bedient worden. Doch by aldien ,
de voorfz. Rovers, of hare Nafaten , als boven, gecondemneert en onderlocht, bevonden worden niet
machtig te zijn ora te betalen , dacrom fullen nochtans
de voorfz. Princen geen brieven van reprefalien verieenen, noch den Oorloge hervatten mogen : Maer d'Onderfaten van eenige van beyde de zijden , dewelke het
kennelijk ial wefen dat datelijk, ofalcoos binnen drie
Maenden tijds , in kracht der reprefalien te voren verleent ,of op eenigerhande andere maniere , de fchade,
hun aengedaen, weder ingehaclt hebben, die lullen
voordelelve geen vervolg of a&ie meer hebben. Infgelijken indien bevonden word , dat na dien tijd , dat
den ftilftant der Wapenen , volgende het rapport van
Sebaftiaen de Laubefpine , Abt van Bas-Fontayne,
AmbaiTadeurvandenAlderchriftelijkftenKoningvan
Vrankrijk,van den voorfz Koning,in den name van de
Doorl. Koninginne van Schotland belooft, enbyde
Doórl.KoninginnevanHongarijenopden 15 Augufti
killeden in den name van fijne Keyferl Maj. geaccepteert is , yemand van der Onderfatcn des anderen deels
bevonden word befchadigt te zijn, tegens den telven
ftilftand , dat fal ook volkomel ij k van wederzijden gerepareert,en d'afgenomen goederen gereftitueert worden ,en d'o vercreders van de vooriz. ftitftand getlraft
nabehoren. Item, io 't geviel ('t welke nochtans God
verhoede) dat door in advertentie, of anderfins, by
de voorfz. declen , of by eene derfelve , of door hare
of harer Erfgenaem en Nafaten, Vafallen, Onderdanen, ofBefoldigde, yetwes hier namaels toteenigen
tijde, te Land of ter Zee, tegens den inhout van het
tegenwoordige Tradaet en Verbond, aengevangen
en geattenteert wiert, daer door lal nochtans de tegenwoordige Vrede en Verbond niet gebroken we»
fen , nochte eenigfms te niet gedaen of gebroken te
zijn geacht werden ; maer zy fal in haer kracht blijven, en men fal om dufdanige attentaten den Oo< loge niet moeten aenfeggen of aenvangen : maer defelve attentaten en nieuwigheden , ter contrarie gedaen, fullen degequeftepartye, wel, behoorlijken
veerdiglijk gerepareert en gereftitueert worden , en
niettemin fal het tegenwoordige Tra&aet en Verbond in fijne volle vigeur en kracht, gelijk het was
eer fodanige nieuwigheyd gedaen en geplteght wiert,
eeuwiglijk blijven , en om defelve attentaten fullen alleenlijk geftraft worden de Aetentateurs enbefchadigers, en geene andere, fo aen haer goederen ,
als aen haer lijf. Ook fullen daerom geene brieven
van reprefalien, nochte eenigerhande andere Mandaten, fonder voorgaende behoorlijke vermaningen en
verioeken, gedecerneert , of degene, die de fchade
niet gedaen hebben, eenigfms gemolefteert worden.
En aengaende de vermaningen en verioeken, die
fullen gefchieden door eenen expreffen Bode ofGehet deel, 't welke
fante, den welken de Pnnce van
tedieneynde
welen,
te
pretenderen fal verongelijkt
omNadewederk
fal.
aen den anderen Princefenden
fle van welken Gefant of Bode , indien 't klaerlijk
verblijkt, dac'er recht geweygert, of onbehoorlijk
wort,
uytgeftelt
nabehooren
dan
achten:, of langer
, en anders
reprefalien verleent zullen mogen worden Onderzaten
den
,
Privilegiën
de
niet. Ook zo zullen
van het Koningrijk van Schotland , by Lodowijk
Hoogloffelijker Memorie Grave van Vlaenderen Anno 1359. verleent , en by Philips Hertog van Burgondien ,&c Anno 1394. beveiligt, alsookhetaccoort,
tuiTchen de Gedeputeerde van den Koning van Schotland, en van Philips Hercoge van Burgondicn Anno
14.27. gemaekt , en by Karel Hertoge van Burgondien, des vooriz Hercoge Philips Sone, Anno 1469.
in de Maend van Maert beveiligt , mitsgaders het conrraft Anno 1 529. gemaekf: , en Anno 15-31. den 24. July o/ ae vooriz. Keylcdijkc Majefteyt beveiligt, na

haer forme en inhouden , in haer kracht en vigeur blijven , en vaft en bundig wezen , voor zo vele nochtans ,als zy eenig Articul van dit tegenwoordige Traöaet nietcontrarieren. Aen d'andere zijde ook zullen den Kooplieden en Onderzaten van zijne Keyferlijke Majefteyts Rijken , alle en yegelijke Privilegiën,
in de voorfz. Brieven, Accoorden en Tradiaten begrepenin
, 'c Koningrijk van Schotland gepermict; ere
zijn , en zuilen de zelve vryelijk weder mogen genieten ,gelijk d'Onderzaten van 't Koningrijk van Schotland, volgende de voorfz. Privilegiën, Accoorden
en Contra&en , in de Landen van fijne Keyferlijke
Majefteyt zuilen moeten genieten.
Voorts van wegen fijne Keyferlijke Majefteyt hebben fijne voorfz. CommiiTarifen in dit tegenwoordige
Verbond en Trac"laet gerelerveert begrepen , en inge(loten den Doorluchtigen Koning ,van
Romen , Hongaryen , Bohemen ; Item den Alderchnftelijkften Koning van Vrankrijk, enden Doorluchtigen Koningh
van Engeland ', Item den Doorluchtigen Koningvan
Denemarken en Noorwegen, en de Stenden van het
Heyligt Ro :>mle Rijk , in kracht van het eeuwig Verbondy't welk zy haer Rijken , Landen en Onderdanen
onder malkanderen hebben. Item,van wegen de Doorlugrige Koninginne van Schotland heeft haren vooriz.
Amballideur in dit Verbond en Tradlaetgereferveert,
begrepen en ingefloren den Alderchnftelijkften Koningvan Vrankrijk,den Doorluchtigen Roomfen Koning, mitsgaders den Doorluchtigen Koningvan EngelandItem,
't
den Doorluchtigen Koning van Denemarken enNoorwegen,en deStenden van het Hey lige
RoomfeRijk;in kracht van het eeuwig Verbond, het
welkzy, haei Koningrijken, Landen en Onderzaten
onderlinge hebben. Item tot volkomender bundigheyd
van het vooriz zal het tegenwoordige Tradlaet by fijn
Keyferlijke Majefteyt voor hem en fijne Erfgenamen
en Nazaten, ter eenre , en om de minderjarigheyd van
de Doorluchtige Koninginne van Schotland by haren
Momboir en Gouverneur , en de Heeren van den Parlament , als ook de Ridderfchap en Staten van het Koningrijk van Schotland , zo in den name van de voorfz.
Koninginne,en hare Erfgenamen en Nazaten, Koningen en Koninginnen van Schotland, als van het fel ve
Rijk en de Onderdanen van dien, ter andere zijde,
in behoorlijker forme en met Eede geratificeert en beveiligt worden; en de Aden van Ratificatie, onder
behoorlijke zegelen geëxpedieert, zullen den eerften
May van het volgende jaer 155 1 in de Stad van Antwerpen de CommiflarÜen , van beyde de deelen refpe&ivelijk daer toe re deputeren, wederzijds gelevert en behandigt worden ; en niet te min zal van date
dezer tegenwoordige aen, den Pays vaft en bundig
wefen, en het zal den Onderzaten van beyde zijden
vryftaen te handelen en te traficeren , als of de vooriz.
Ratificatiennudatelijk van wederzijden gelevert wazal de tegen woordige Pays en Vrede aen beyren Ook
.
de Zijden in alle de principale Steden enplaetlen der
voorfz. Koningrijken en Landen , daerzuiksgewoonlij kis te gefchieden, zo haeft als't mogelijk zal zijn,
zonder eenig argliftig uytftel , gepuhliceertenafgckondigt worden, alle bedrog enliftigbeydinallehet
voorfz. t'eenemael verbannen en uytgefloteh zijnde.
In oirconde van alle 't welke, en yegelijkvandien,
wy voornoemde Keyferlijke Majefteyts Commiflarifen, alsook AmbalTadeur van den Doorluchtige Koninginne van Sch Jtland , in de voorfz. namen deze tegenwoordige met onze zegelen gezegelt , en met onBe handen ondertekent hebben. Gedaen te Bins in
1550 den 1 j Derlenegouwenjin'tJaeronfesHeeren
cember. Het inhouden van de Commiflien volgt,en is
zodanig. Carel de Vijfde, by der Gratie Godes Rooms
Keyfer,altijd Vermeerderdes Rij ksAc. Allen en yege' ijken die deze tegenwoordige ter handen komen zullcn,Saluyt. Doen te weten,dat wy ons op de zeer grote
van de Doorl. Pnn•oorGchtigheyd en gefchiktheyd
en Bohemen,
Hongaryen
van
Maria,Koninginne
efle
/oor onsGouvernante inNederl. onfe feer heveSuiter,
ds ook 00 degetrouwigheyd, oprechtigheyd en kloek-heyd
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beyd van onze lieve bezondere Luyden van onzen! toeftaen en bewilliginge van onzen zeer lieven Neve
Rade, Heere Lodowijk van Vlaenderen , Heer van Jacob, Grave van Arraney , Heere van Hammilton,
Praet > Ridder van deOrdrevan den Gulden Vlieze, en Gouverneur van 't Rijk , als ook van de Heeren van
en onzen tweeden Kamerling , en Johan van S*. Mau- onfen Parlamente, maken , ftellen en ordineren by deritz, Heere van Montbarrey, Prefident van de zaken zejegenwoordige,gevendeen verleenendedenzelven>
van State , en Viglius Zwichem , Prefident van den Se- met believen , toeftaen en bewilliginge voorfchreven ,
creten Rade , Ridders en Doctors in beyde Rechten , volkomeneen alderhandemacht,authoriteyt,generael
ten vollen vertrouwende, haer abzent als jegenwoor- en fpeciael bevel,tot allen dagen en plaetfen , voor ons
dig alleen, of zo 't haer niet gelegen komt , de voor- en in den name van ons, en alle de voorfchreven, met
noemde Raden tot onze waerachtige zekere en onge- den Onverwinnelijkften Karolus , Rooms Keyzer , altwijfelde Cornmifla riffen en Volmachtigen hebben
tijd Vermeerder desRijks, Koningvan Caftilien, &c.
geordonneert , gedeputeert en geftelt, ordonneren , Hertog van Burgondien, &.c. of met deExcellentfte
deputeren en ftellen by dezen , gevende dezelve Ko- en Doorluchrigfte Princt ffe Maria , Koninginne van
ningmneinSolidum , of den anderen voornoemden Hongaryen , fijn Sufter , Regente en-Gouvernante van
t'zamentlijk en twee van hun byzondeilijk generale Vlaenderen , en andere Provintien en Heerfchappyen
.authoriteyt, machten vermogen , en fpeciael bevel , van Nederland, de voorfchreven volmacht hebbende
voor ons en in onzen name , met den Gezant , Ambaf- in conferentie te treden ,en vanen op het maken, aenladeur, Commiflaris, of Volmachtige van de Door- veerden en houden van eene vafte eeuwige Pays en eeluchtige Vrouwe Maria, Koninginne van Schotland ;
nigheyd, dewelke eeuwiglijk of onzer beyder leven
met bewilliginge en toeftaen van haren Momboir en lang, of minder tijds duuren zal,tuflchen de voorfchreGouverneur , en van de Heeren van 't Parlement van
ven Keyierlijke Majefteyt en fijne Nafaten , Onderdanen Provintien
,
en Heerfchappyen, en ons, en onzen
't Koninkrijk van Schotland , daer toe gedeputeert en
genoegzame volmacht hebbende , van en op eene Nafaten , Koningen van Scru tland , en onfen Onderwaerachtige en oprechte vafte en eeuwige Vrede en
danenKoningrijken
,
Heerfchappyen, in toekomende
Verbond van vnendfchap en eenigheyd , dewelke eeu- tijden, en op het vernieuwen van hec Contracten V rewiglijk, of ons beyder leven lang, of minderen tijd
de-Verbonr, tuffchen dcfelve fijne Keyferiijke Majezal duuren , tuffchen ons , onze Erfgenamen en Nafteyt en wijlen onzen zeer lieven Vader Jacobus, Kozaten, mitsgaders onze Onderdanen , Rijken en Heerning van Schotland , ingegaen en gemaekt, te communiceren, handelen, accorderen, verdragen > beveilifchappyen,ende voorfchreven Koninginne van Schotland, en hare Erfgenamen en Nazaten , Koningen
gen , ratificeren , approberen , en bo.ndighjk t'eyndien Koninginnen van Schotland, en hare Onderzaten , gen en belluyten 1 en van enrpaüe en yegelijke AcRijken en Heerfchappyen in tegaen en te celebreren , coorden,Tr;iclari ;n , Verdragen.en Beloften , Brieven,
of opdevernieuwinge, beveftiginge en vermeerde- Inftrumenten en andere Acten re maken, palieren,
ringe van het Contract en vrede-verbond, tuffchen geven en onrfangen , en voor d'ondcrhoudir.ge en
ons en wijlen Jacobus Koning van Schotland , der voltreckinge van alle en yegelijke Poincten van den
voorfchreven Koninginne Vader , ingegaen en ge- Accoorden, fo 't hem nodig dunkt, eencn Eed van
maekt , te handelen en communiceren , pacificeren en onfent wegen , en van wegen den voorfchreven onzen
vergelijken, envaftelijk te accorderen en befluyten, Momboir en Gouverneur te doen , te vorderen en
en van en op alle en yegelijke zodanige Tradaten , t'ontfangen en alle en yegelijke andere dingen , die tot
Verdragen en Accoorden , Brieven , Inftrumenten den gemeenen oirbaer van bsyde de Rijken , Provintien ,Landen en Heerfchappyen , dienftig lullen zijn ,
en andere Aéten te maken en geven , en van d'andere
zijde te eyfehen enontfangen, en generalijk alle en te doen , verrichten , beichicken en refolveren ; belovende opKoninglijken Woorde, dat wy dat alles,
yegebjke andere dingen te doen , dewelke tot eene
en
fo
wat
onzen voornoemden Commiflaris in het
eeuwige of tijdlijke Vrede, en tot het gemeene befte van beyde de Rijken , Provintien , Landen en voor-verhaelde goed vinden fal te doen, voor vaft,
Heerfchappyen dienftig , en in het voorfchreven bundig en beftendig houden , en onverbrekelijk nakomet den aenkleven van dien, nodig zullen zijn, en
men zullen, al was het zulks, dat het fpeciaelder bevel vereyfehte. Tot bekrachtiginge en getuygeniffe
die wy zouden mogen doen , zo wy by het voorfchreven tegenwoordig waren , alwaert ichoon dat om van alle 't welk , en elx van dien , wy ons grote Zegel,
't zelve te verrichten fpeciaelder bevel vereyfcht met believen, toeftaen en bewilligen vanden voorfz.
wierd. Belovende ter goeder trouwe, en op Keyfer- onfen Momboir en Gouverneur van'tRijck, opdefe
lijken en Koninglijken woorde, dat wy dat alles, en tegenwoordige , met fijn eygen hand ondertekent ,
Zo wat de voorfchreven Doorluchtige Koninginne en doen ftellen hebben. By Edimbourg den 8 Septemde voornoemde onze Commifïariflen in het voorber, in'tlaer 1550. en van ons Rijk het achtfte. Ondertekent lohan. En waren de vooriz Brieven gezegelc
fchreven met den aenkleven van dien goed vinden fullen te doen , voor vaft aengenaem en bondig houden , met het Zegel des Rijks in Maegden WaiTe. En het
en 't zelve ratificeren zullen , en tegen 't zelve tot gee- tegenwoordige Tractaet was ondertekent Louys de
nigen tijde doen , nochte cenigfins breken , maer on- Praet, I. deS. Maurits^T. Erfiin-, Vtglius deZivichem.
En met der felver Heeren opgedrukte Zegelen beverbrekelijk'zelve
t
onderhouden. In oirconde van krachtigt.
't welke wy deze iegenwoordige hebben doen expedieren,en met het aenhangen van ons Zegel bekrachtigen.
Wy dan voornoemde Carolus Keyfer van alle en
Gegeven teBruffel den eerften November in den jare yegelijke van het voorfz. gehandelde enbefloteneten
1 550. van ons Rooms Rijk het een-en-dertigfte,en van vollen geinformeert zijnde, en van 't felve fuffifanonze Koningrijken van Caftilien , Leons , beyde Sici- te kennifle hebbende, en begeerende met de hooglicn en d'andere het vijf-en-dertigfte. Op de plijke fte vuyrigheyt des gemoeds, met de voorfz. Doorluchtigfte Koninginne van Schotland en haer Rijk,
#ond , by den Keyzer Getekent Verreycken. En de
voorfz. brieven waren gezegelt met het grote Zegel
Heerfchappyen , Landen en Onderdanen , d'oudc
van den Keyzerin roden Wade.
vrundfehap te vernieuwen, en eene oprechte, finMaria by der Gratie Godes Koninginne van Schot- cere en eeuwige Vrede en eenigheyd op te ngten , hebland, allen en yegelijken, tot welker kennifle deze
ben het voorfchreven Verbond , met alle en yetegenwoordige komen zullen , Salut , Kund zy dat wy
gelijke Hooft-ftucken , Poinctcn , Claufulen en
op de getrou wigheyd , kloekheyd , wet enfehap in den Articulen van dien , na der felver gevolg en inhouden, uyt onfe lekere wetenfehap, en vrye wille, in
Rechten, en voorfichtigedifcretie van onzen lieven
Neve en Getrouwen Raed Thomas Erftin, Ridder, alle de befte wijfe , voege , forme en ordre, fo wy
dar
(Fol.s ,) Oudfte geboren vandeHeerlijkheyd en gedachte van beft en krachtigft na rechten konnen en fchuldig
Erftin, ten vollen vertrouwende, hem tot onzen ge- zijn , geapprobeert , geratjfieert en beveftigt ,
wiflen ongetwijfeldclden Commiflaris, Volmachti- en houden het by den inhouden van oefen > voor
gen Ambafiadeuren
,
ipeeialen Gezant , met believen, bundig, aengenaem, en van weerde, en begceren
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dat het eeuwigduurge kracht en vigeur hebben.
En beloven daer-en-boven uytdruckelijk by defen, onder Verband van Eede, by ons op de Heylige Euangelien Godes , met onfe Handen lichamelijken aengedaen , gedaen ter goeder Trouwen, op
Keyferlijken, Woorde, voor ons, onfe Erfgenamen
en Nafaten alles in dit tegenwoordige Accoord bebegrepen, enyeder poinót in 't byfonder, te fullen
voltrecken en onverbrekelijk nakomen , en tegens het
felve in geenderhande wijle , dire&elijk noch indirettelijk , noch onder geenderhande gefocht pretext
te fullen doen of komen. Tot oirkonde en geruygenifTe van allé 't welke, en yegelijk van dien, hier
voren verhaelt , wy defen tegenwoordige onfe Brieven van ratificatie en beveftinge , met onfe eygen
handen getekent en onderfchreven , met het aenhangen van ons Zegel doen verfterken en bekrachtigen hebben. Gegeven in onfe Keyierlijke Stad
van Ausburg, den eerften dag van April in 't Iaer
ij yi. na PaefTcben, van onfe Rijken, te weten van
Spanjen en andere het feven-en-dertigfte. Was aldus
onderfchreven, CarolusV. Ajjerzenot. By den Keyfer
en Koning, Brine.
Belovende eer goeder trouwe die te onderhouden
en na te komen , te doen onderhouden en na komen ,
onverbrekelijk en eeuwiglijk, na haren teneur en inhouden ,fonder daer tegens te doen in eenigerhande maniere, dire&elijk of indireótelijk, onder wat
pretext of dek-mantel het ook zy. In oirkonde van
't welke wy de tegenwoordige hebben doen zegelen ,
en ondertekenen by onfen Griffier. Gegeven in
den Hage in Holland in onfe Vergaderinge den x6
dag Iulij in 't Iaer der Gratie 1594. Geparagrapbeert , Hottinga. Op de plijce flond gefchreven , Ter
ordonnantie der voorfz, Heeren Staten. Ondertekent
C.AerlJen. En gezegelt met het Zegel der felve Staten in roden Waffe, hangende aen een fleert van een
goude fnoer , vermengt met filver en roodverwige
zijde.
Wy Jacob by der gratie Godes , Koning van Schotland ,hebbende gefien , gelefen , en gelet op het Traclaet van eeuwige Vrede, vrundfehap en verbond ,
geraaekt, opgerecht en befloten byde Ambaffadeurs
van de Alderhoogfte , Alder-excellentfteen Aldermachtigfte Princen van feer geluckiger memorie,
Karel de Vijfde, by der Goddelijker gratie Rooms
Keyfer, altijd Vermeerder des Rijks, &c. in qualiteyt van Heere van de Nederlanden, en Maria by der
gratie Godes Koninginne van Schotland, onfe Alderge-eertfte Vrouwe en Moeder, voor alfdoen geauthorifeert met hec confent vanden HertogevanChaftelherault, haren Momboir , ende van den groten
Rade van dit Koningrijk, voor hun, hare Heeren
en Nafaten , dragende date te Bins in Henegouwen
den 15 dagh Decembris in 't Faer 1550. En vindende dat feer aengenaem, heylfaemenoirbaerlijk voor
ons en onien Staet, meriterende te dien aenften oprechtelijk en onvcrbrekclijkvanonfent wegen onderhouden en nagekomen te werden, fonderlingaende
Vereenigde Provintien der voorfz. Landen, fo om
den gemeenfamer en vryer Koophandel en trafijke tulfchen onfe Onderfaten, en d'lnwoonders der Steden,
begrepen onder de voorfz. Unie , als om onfe oprechte
en gemeene belijdeniffe van de waerachtige Religie,
hebben finceerlijk en folemnelijk belooft, gelijk wy
by defen op Koninglijke trouwe en woord finceeren onfe Heebeloven, voor teons,
lijk en folemnelijk onverbre
onderhouden en
kelijk
ren en Nafaten,
nakomen , aen de voorfz. Vereenigde Provintien
en andere, die fig hier namaels met defelve fouden
Steden en Inmogen vereenigen, haer Landen, nclauiu
lenen
Poindte
ede
yegelijk
woonders, alle en
, of
Tra&aet
Artijcuien , begrepen in het voorfz.
in eenig ander Verdrag of Accoord , hier bevorens gemaekt en befloten byde Ambaffadeurs en Commiffarifen der Princen der voorfz. Landen , tot haer vafter
Verbontenifïe en vrundfehap , alles met aifulker trouwe en oprechtigheyd , als of de voorfz. Verdragen

w

en tra&aten , waren opgerecht en befloten geweeft
tuflehen ons en de voorfz. Geünieerde Provintien
in 't particulier. In oirkonde defes hebben wy de tegenwoordige ondertekent met onfe eygen hand , en
ons zegel daer aen doen hangen. In onfe Stad van
Edimburg den 14.. dag Septembrisin'tjaer 1594.. en
van ons Rijk het acht-en-tw
intigfte ; ondertekent Iacoh. £n gezegelt met het grote Zegel van fijn Maieiteyc
hangende aen een fteerte van rode zijde , vermengt
met goud en filver, in rood ver wigen WaiTè.

^aetnaöebbenbeboojfs. <£efantenoojtofbanbc«
fóoning en koninginne genomen / en jijn met goeö
contentement / 3£annfcggingc en ©ereermge ban
45oube Metingen/ oen x6 £>eptemb?i£ bcrttoc&en
te lanöe na «imgeïanb ïatenbe tjare 25agagic te
^cïjepe boïgen/ met ïjet meerbeel ban ïjatc <&i?na?
ten en £>uitc 1 en toerden ober aï baet fp nnamen toel
en feefïeUjn ontfangen en getraeteect ; arriberenbe
tot KLonben ben tienben <&ctob}tè / en ïjabben ben
beertienben auöientte bp öace JiEajefleut be $ionin^F
1
ginne ban
€ngelanb
na bat fpfp met
albner
ferjept
gekregen
dabben/ /enguamen
goeöeïjaec
fpoeaf*b c 52
ben 28 ^ctob. toebecom in Eeïaiib aen; en beben
baer na in be ©ergabecinge Dcc ïfeecen Staten 4&e*
necael ban a!^ rapport.
D€n 1 ^uïp öebben be Staten ban $oïïan&
fehec paccaet laten nptgaen / inljonöenbe nabei* bechlannge en betbob ban be t'famenliomfren I
Conbcnttcnïen of Bergabetüigcn / ban bieljenpjetenbeien te toefen ban öe Éoomfe töeligie : »£n ooft tègcn£
Ijet ïjettcontoen en ïjecbopen ; 't feïbe paccaet toa£
ïupbenbealbtig:
DERidderfchap, Edelen en Steden van Holland gfac,
en Weft-Vriefland , reprefenterendeden Staten caff toari
van den felven Lande. Allen den genen die defe je- &e *^,a'
genwoordige fullen fien of horen lefen , Saluir. ^oiianö
Alfo niet tegenftaendeonfeOrdonnantienen Plac- in fiou»
caten, fo van den IareiySi. alsvan den Iare negen- &'****
en-tachtig leftleden , verfcheyden t'lamen-komften , ^rDob
Conventiculen en Vergaderingen,
van Mans en Dan be
Vrous-perfonen , in de voorfz. Landen , in den Ste- <»ton»
den
Dorpendieenpretenderen
te Landen , tegehouden
den ,, Vlecken
van den ,genen
welen vanworde j/n"^'
ut ban
Roomfe Religie, onder 't pretext van eenige exercitie> leeringe of lefingetedoen. En wyfekerlijk geinformeert zijn , dat de gemeene Vyanden van de welvaert, rufte en eenigheyd van den voofz. Landen,

be
?g^'
qic f Q0'ft
tegen

enden goeden Ingefetenen van dien door alfulke t'fa- Ört Ö«"men-komften
, Conventiculen
haer quaed voornemen
(tot ruine enen vergaderingen,^0^™
ondergank van Doper*,
defe Landen ftreckende) by alle middelen pogen te
vorderen.
Soiftdatwy, na voorgaende rijpe deliberatie, en
by advijfe van den PreGdenten en Raden van den
voorfz. Landen, geordonneert en geftatueert hebben , ordonneren en ftatueren by defen , dat tot

ten ,
afweringe van de voorfchreven t'famen-komf
conventiculen en Vergaderingen, al om in den Landen van Holland en Wefl-Vriefland , by allen Officieren ,Iufticieren , Magiftraten en Ingefetenen,
onderhouden en achtervolgt fal worden , het
voorfchreven Placcaet , daer jegens by ons uytge*
«reven den negenden Martij in den ïare 1589. Verklarende voorts en amplierende 't felve Placcaet >
hebben verftaen en geordonneert, verftaen en ordonneren by defen, dat in de penen, boeten , breuken en Corrcótien daer in verhaelt 5 vervallen alle
de gene, die onder 't pretext van te wefen van de
Roomfe Religie, eenige t'famenkomften , conventiculen ,of Vergaderingen in eenige Kerken , particuliere Huyfen, op den Velde, in Schepen, Schuyten , of andere plaetfen maken of daer in verfchijnen ,
'tzy of daer een Priefter, Paep ofMonik, of eenig
Man of Vrousperfoon by is, om enige Paufelijke exercitie
Bbbb ^
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citien , vermaninge of leeringe te doen of niet. En
dat over (ulks lbo wel de gene die bevonden fullen
worden, d'exercitie, verman inge, of lefinge in defelve tïaraenkomften geftaen te hebben , vervallen
fullen in de penen , ftraffen en Correctien , by
den voorfchreven Placcate geftatueert , jegens den
genen die Miffen > of Paulelijke fuperftitien doen,
•Is de gene in wiens Huyfen , Velden , Schepen,
Schuyteo of andere plaetfen , 't felve wort gedaen ,
en ook den genen die daer by , aen of over fullen
weten.
Ordonneren voorts , dat de gene die onder 't pretext van te wefen van de Roomfe Religie, hen by
eenigh Priefter , Paep of Monick , laten hertrouwen
cf herdopen , verbeuren fullen hondert ponden van
veertig groten 't pond , en boven dien arbitralijck
worden geftraft ; en alle de gene die daer by , aen
of ontrent geweeft fullen zijn , vijftig gelijke ponhen , en den Priefter Paep of Monik , 't lelve gedaen hebbende, in gelijke penen ; breuken en correctien , als by 't voorfchreven Placcaet jegen den
miidoenders zijn gedecreceert.
Item > dat de gens die bevonden fullen worden ,
't Zy Mans of Vrou-perfonen hen onderftaen te
hebben, de weet of inünuatie te doen tot de voorfchreven t'famenkomft , of conventiculen , verbeuren fal viermael fo veel , als de gene die in dcfelve conventiculen verfchijnen , na inhoud van
den voorfchreven Placcaten. Alle welcke penen ,
boeten en breucken , fullen gaen en geappliceert
worden , als by den voorfchreven Placcate van den
9 Marti 1589. is verklaert.
Ordonneren daerom , en beveelen by defen ,
den Stadhouder , Prefidenten en Raden van den
vooriehrcven Landen , den Advocaet Filcael , Procureur Generael en allen anderen Officieren , en
Jufticieren der felver Landen , defe onle Ordonnantie te achtervolgen , en doen achtervolgen ,
en fonder connivende of diflïmulatie re ftraffen,
en doen ftraffen den contraventeurs van dien En
ten eynde hier van niemandt ignorantie en preeendere , laften en ordonneren wy wel expreflelijk , dat delen alomme in den voorfchreven Landen van Holland en Weft-Vriefland , daer men
gewoonelijk is publicatie te doen , en in alle andere plaetfen , (des nood zijnde) uytgeroepen ,
gepubliceert en kennelijk gemaeckt fal worden na
behooren. Gedaen in den Hage onder 't Zegel
van den Staten voorfchreven , hier op gedruckt
in forme van Plaete den eerften July in den Jare
1594.. Onderftont gefchreven , Ter Ordonnantie
van den Staten.
Ondergetekent

C. de Rechtere.
ffaaKen*
op
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©en 20 flugufln ftabbe «Bjaef fhjïipö ban Mfi
fau eenaenflag opfiuremonöe / en tneeribe mtttyetatben be $oo?te te Doen fp?ingen / en be &tab in
te nemen; ïjp ma£ aï een goebe totjïe befïcï) / en be
&o!oaten beerbig / maer alfo be &ct)üttoacr}t pet ïjoo^
De rammelen / en fcfooot een feïjeut in 't toilD na
't
gerucöte / baet op De &cï}aertoacï)t en De Öonöe
guamrn
/ en Daer toeraen noc& brjf of fe£ feïjeuten
gefcljoten; maer alfo ïjem <6?aef #&ilipg en be^èoï*
baten feermUe ïjielöen / toert fjetin be&tab oofttoe=
Derom aïïeg fttïïe : ©erhalben toa£ <*5:aef jkjiïipg ban
meeninge toebecom boo?t te gaen / maer ben jèetarbier
ïjabbe eenen
ficf) opuptbal
't eerfï?
berfïeeft
en / teb?eefenb
boo?
/ fo gefchjet
bat Ijp niet
en toa£
binöen e/
en alfa ben öag uegofl aen te namen fo moflmcn onbec*
i'icutec faften toebfr af treeften.
©en (©oerften ©erbitga lag nocï) met fijn ïcger
ontrent Olöen^eeï/ en nam boo? ïjem een §nbaï in
be &eben-IöoIDcn te boen/ ban meeningc snnbe fij*
neit #a£ boo: be #?cnthe te nemen ; maer bctoijïe op
Öetftcnggboïa geen <6elb fjaboe te gebcn/ DaDOe &p

baec ober geen gebieb/ bpfonbtc afê doeningen bec*
focen toag / en men fepbe battec tod acïjt honöerc
Paerben en nocl) meer ©oetboïftg teffené berliepen
tegen fijnen öanft/ iyn meenbe tiie boo? 't<©acnifoen
ban 23erft en eenige <©o?ïog-.2&cl)epen te boen beletten /maer De Cleeffe / om ben ïafl ban baren baïfe
qurjt te mfim / beben ben alle bebuïp om ober be
föebiere te nomen batfe moerjten / en quanten alfo in
5*
5B?abanb / Daer fp geen beter betaïinge ntegen / fo
Dat fp ïjen meDe tot mupterpe ffelben.
ï|et ©uptfe Regiment Dat meutoelijft in 't Eanb
geb?ocöt toa^ / geïijft top betfjaeït fycbbm I bjaren amt
niet Dan boo? tyie of biet i©aenben boo?fef«rt aen- non»
genomen 5 alg tut 43?ormngen berobect toa^ / ïjeeft^ j?%
men met befeïbe een nteu Contract baiïlen maften / tnrbn
om in ber Staten bienflte blijben/ op Den boet griiju om af.
DeBeoerïanDfe Ijare foïDpe ïiepen enbetaeït bjictben / *e\
maerin fpbeïtucratie
mepgerbengeïepb
op fulaen
te Dienen
; en aï^
hit
bierbe boet
/ toerbe
geenflnt^
ge^ ö ?
raben gebonben bat tnen befeïbe in bienfi continue*
ren foube / beb?efcnDe Datmen Daer boo? be $eöer*
TanDcr^/ btc ïjïec toe nu aïgetoent toaren/ mebe on*
toflïtg manen / of tot IKupterpe bertoeeften foube :
aibuó toerbe raebfaem gebonben bat men bit ïiebec
af öanaen foube / Daer toe eenige Commiffariffen
geo?bonneert toaren om fu\h$ t'effettucren/ en met
Defeloe af te reHenen / en toeDerom upt öeti-anD te
laten bertreeften. ©en fefïen «ugufli toccDen fp bp
Den anbereuopeen©eïbbergabert/ altoaer men ïjen
ban ïjaren <H*eb otttfïagen en afgeDanftt Xyttft I eti
tea$ De öefteninge met \ym gemaeftt / Dat men be
Ötinteren betalen foube bne IBaenben en fc$ bagen /
en ïjet ©oet-boïh b?ie JU&aenben afleen / maec baec
toecDe feeeïjefttg aenge^ouben / bat men ïjen / ten ce^
garbe ban Ijare bienfïen/ en geïebene acmocbe/ me*=
be ten minflen fc$ Dagen foube toillen toeleggen/ en
Hat menfe booztg b?pe 3pafpoo?ten foube gebcn / en
Schepen accomobecen om in €>ofl-©?tefïanD op ben
ÜltjM -^obem gcb?acfjttcujo2Dcn; baec tnacen nocö
fc^ ©aenoeïrn ban Defelbe ©uptfen / Ut te b?eben toa*
een in^ieitft teblrjben/ op Den boet ban Dej&ebec*
lanbfe folbpe toelftc fe£©aenDeïcn ooft bp b'afbam
hiuge niet compaceecbe / en teeeb goeb gebonDen be^
felbe nteutoc Commiffien te boen ecpebtecen / ge»
lija mett ooftgebaen tyeft fcöen nieutoeCompagnten
€ngelfen / Die ben öibbec ©eec m 't ïanb geb;acf)t
Öabbe/ alfo battec beerhjen ©aenbelenl betruaeïftot
1 1 3 #oof
ben / en öet Coïonel^ ©aenbeï tot 1 5-0 ^oof*
ben/
in ï»en|l
bleben/ Die patenten ban fijn €rcek
lentie meiDen gegeben / om in De ïf aïïanbfe &tebtn
geaecommobeert te too?ben ; D'afgeDanftte ^uptfen
taerben te ©elfjijl te fefteep gebaen / en in <émte ©e
berlanb obergefet / fonbet &en pet meer te geben/
anber£ ban Datmen De fóranhen ï)iec foube accom^
mobecen / baec ban ooft een beel na ï|oIïanD gefonben
mozben/ bieöuptec^ lietmen baten $z$ mmm fcfe ,«
te ra!>e fouben bmöen.
* ban
©e f eere ban 25ufanbaï ïjabbe gebucenbe ï)et25e* ©f |*
leg boo? <6?oenmgen/ aen be peeren Staten 45ene; Jjl ,
caeï aengetjouben / Dat Defelbe geïieben foube / iiLpiWe
plaetfeban Ijet geacco?DeecDc <0elD banttoee ftonbert *>*" ö(
Dupfent 43uiDen^/ tot aenneminge ban ©olft/ tot K^
Dienfï ban ben honing ban ©janftrtjft / Den ftoning f6VoW
toe te fenben tlnintïg ©aenbeïen ©octïuiectjten at brjf öa»
©anen töuprerg / D?ie toeften na Datfe berfcö*cben "?fiB
fouDen
\33tfmï|enegoutoen
I mitö Dat / Defoube
fóonmg^
in fauS
^Irtïjop^en
boeren/D,<ao?lo"ge
'ttoclft be
itom*
peeren Staten <6eneraeï om bit niet te beifupmcn/ mmu
ben ^eere 23u5anbal aeco?aeerben / aleer fijn <öcce(ï. SS*
boe nocb boo? doeningen leggenbc / 't felbe berafc tm en
berteerben. ©e ^eece Caïuact 3ügent ban De^ta- *üf
ten oBeneraeï
Den feoning
©?anftrijft / baltic jjK"
aen
be peeren bp
Staten
generaelbangefcljjeben
/ ban bate uth
ben24°juïp/ Dat fijne maiefl. berfïaen IjeObcnDe De 't^l&
5matigbeDen( Diemen toa$ IjcbbeuDe tn't25eleg ban JgL(©♦oentngen / öem gcfepD fjaööc bat ïjp ïjenlupDen niet „££.
foube b?ingen / om Tjet beloof öe ftcmtg te fénöen. br«t
€n eenen anbecen 25?tef ban ben Decbcn 3fuïp / fetyijft tolffD'

ii5*4«
©«©cc
:eï?Ü'
27,
ksent
ja 11 öe
graten
i3enc*
at! bp
11:11 <&o*

img

.gü /
;-fj?ijft

Vervolg der Ned

."" konden werden , 't welk
osengebroken
ï)ii aen ben %mt SGbbocaetban^oïïanbonberanbe; erla
waerndfe
mede Oort
Cy niet
cc : 3£at De peeren Staten <0eneraelban Die materie / oorfake was , dar mi|n voorfchreven Coufijn affteeg ,
möim ^00?ne (ÖP m«nt Det fenbenbanöctfaouré gelijk ook den Adel en de lichte Paerden , die hy
ban fijne «ïfêajctfept) generen 31J11 / totop'tcpnbeban by hch hadde, deden, en vielopdenzelven tijdzo
"lapper aen , gelijk ook de voorfchreven Switfers
't 23eïeg ban <6?ocniugcn; en fuït ((drijft |)p)baet deden
, den welken aengevoert wierden
den
oofi üan bit jacr niet om gemoent too?Den/ ino'icnjjec fieerc de Saucy , dat fy Meefter bleven van
van alle
gene / 't toeïft fijne Jfèajeftcpt
mp gefepb beeft
e 11 ift aen mijn peeren ontbiebe tegen£
/ plaetfc ijeeft / en aHe$ 't Voetvolk , »t welke fich by 't voorfz. Convoy
'twelhbefe ©iïacpen
/ èaïöcurfogcpaficect vond : doe defen aenval gefchiede , was 'er niet
en bat fijn jrfêajefïcpt enbetreft
Ultimqniec (miei)» baer meöe meer dan de helft van 'c voorfchreven Convoy,
„ meent / tuect ik niet / aïfo ï)P biHtoil£ hechte tooo* in 't Bolch gekomen , dewelke ook ren lelvcn
„Denfdmjft bic ben Wbbocact becfionb)ooft/ eerbè rijde aengevallen wierden ; den Heer van Sinoy,
„ ficlj gebjeejï 31311 met ficï) te creuferen üan bc manfcc* Jewelke over de refte van de Ruyterye comman-

"aten » ^"5f.
bctoelKe
ban Ijebben
ïjaer 3ijbc
genomen
i$ / ban
bat fn /occafie
gdjab
eenigfin£
obecuC
€
art/
te Magen / ïjebbcnbc ïjem alleen te berfïaen gege
r. aru
en db,- ben / bat niet tegenfiacnöc u <£. <Q. SÖelegcrmgt
tocact
üan doeningen/ n <& <ö. met onDeriatcnfoubii
traigol» >>
mb.
„ <£. & beloften na te Komen ( i'nbien fijne jBajefiept
„naguamen bebe, 't gene te 3£iepe/ en baer na bè
sjttoft en gerefoïbcert toa£ gemogen. ©oojt£ mijn
„ïfeere/ na bat ih ïjet acnfie/ en na bat iuïjetceni;
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deerde , en dewelke in eene Hinderlage lag , taste de Ruyterye van de Vyand aen , en 't gene
v^n 't voorfchreven Convoy noch niet in 't voor
ïchreven Foreeft gekomen was , 't welke insgelijks geflagen wierc , hebbende alle des VyandKuyterye fich op de vlucht begeven , dewclks
vervolgt wierd rot binnen de Poorten van la Fee
re , zijnde de meeftc omgebracht geworden , en
d'andere verdronken. Dele neerkge is zo groot
geweeft, dat men.tuflchen de fcven en acht rrndert dooden gereh heeft , en de refte heefr fich

gebergt in 't Foreeft, zijnde vanalhaer Krijgs-volk
niet meer gevangen genomen , dan twee Kapiteynen.
Deichadedie mijne Vyanden geleden hebben, door
dele necrlage, zo van haer eere, als van hare Munitien, die zy zeer grotelijks van node hadden , heeft
hun doen refolverén om haer befchanfte Leger te
doen ruymcn en verlaten, 't welk zy defen nach
gedaer? hebben , hebbende voor middernachr begonnen op te breken. Ik fit rechtevoortopmetduyien; Paerden, en vier of vijf duylent tnsn te Voet,
om hun re gaen vinden. Ik hope hun te ontmoeten
enaentetalten, fo d'occafie (ich prefenteert, fonder
óic te vcrwaerloolen. Ik fal morgen mijn Leger
leggen, om mijn beleg te continueren; Mijn voorfchreven Leger is groot , en alle mime Dienaers
vol van couragie en. goeden wille , om my te
dienen. Ik hope datGod my de gratie d< en fal
van hun wel t'employeren , mids dat ik bygeftaen
Zy van de middelen die ik verwachte door uwe
neerftigheyd , fo aengaende de Munitien als het
geld, volgens de depefchen die ik u hier vorens
gefonden hebbe , waer in ik my verfekere vanugedientte zullen zijn, volgende uwc gewoonlijke affedtie. Ik fal u alleenlijk bidden , hier infodanigen
fpoet te gebruyken , als tot welftand van mijnen
dienft vereylch
&c
Den tis,
iSJuny 1594.
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geacQt/ aïfo men öie fo ïicgteïp afêmenöie nu fouöe öag öiebe^.^. Staten «Seneracï geojbonncert ftaö
nonnen heggen / fo ïicïjteïijh toeöerom fouöe moeten
?en a^<iB
\J%Lnarti
tetefïer
S^oni
om mebc te rep.
mt$ er.me
nuitercn/ en in allen gebaïïe fouöemen öat met toe». fen
/ mitte
bctoelert
he boben
<our
mg ©oïh£ toeï honnen bemesten : öaer toeröe ooh beu* omê/ öietjpojöonnari^ïjabbe/ nocïjioooBbe4.o
uIöcnter
macn gemaeht ban'tï|up«5 te 23?eöeboo?t/ toebeïjo^ .wenö / geöurenöe oefen tëlocïjt / toegefept toerö/
renöe öeï©cöutoe banSünïjoït in ©anbfcïjap / meen. enöen^oboof! banj^immegen toccöe ooh geojöon
öemen öatmen toeï toe fouöe honnen nomen om 't feïbc neert meöe te repfen / en toerö boben fijn o?öiïiactó
jfèeutcaeï te ïjouöen / en 't <©arnifoen baer ban te boen OSagie ban 80 dönïöen^ nocï) ïjonöert OBuIöenö ter fltotBt
toertrechen/ 'ttoeïhgefepb toerbe öat ©eröuga öaer in maenö toegeïept/ mit^ öatïjp tot fijn affifïentienoch
mette ï©eöutoc in ïjanöeïingen fronö / en toa£ be ©ecre öJie perfonen meer mcöc nemen mof!.
ban Glorieren / met aöbi$ ban fijn €rceïï. na <Ömme^
3£e Commij^ met D« <©eïö gchomen jijnöe / tó
tilt gerepfï / om öaer bernemen enbc t'onöerfoehen / 03?abe f Ijihp^ban ^afTau öen xï actobji^upt^rn^ har
ïjoe tik fahe bp öcr ïjanöte genom
en fonbe toojben.
fjcm bectrochen/ en toa£ bcrojöonncert / öat ïjpben
3£e£ namiöbag£ ben negenben <0ctob?té toag ben Rijnhant ïang^ foube repfen / boo? Hutfenburg : be eTaef
®Wv$
ftacö toebecom betgaöert / en ïjaööe fijn €rceïlcntie «ibbtr l^rancop^ ©eer boïgïjb
e mee öagen baer na ï£"<,
öen ïlfccre <<5?abe #ijinp<? ban ^afTau aïöaec ontbo; ïangé be Hêae^-hant/ met alïe b'^bcr
entfige öup. £
oen / en men begonfï met ben feïbente fp*ehen ban terpe ber Staten / en bijf ïjonöert ©oetbo
ïh / om te ^zanft.
Detfenfc na ©janhrijh; ïjb toonbe ïjcm öaer toe feer beletten Öat öe£ ©panö^ Hupterpe m ^abanö niet ?6'
toiïligï) / en pjefenteeröe fijnen öienfï aen be peeren imun mogen ober öen Stroom pafteren / om <0?aef K,ï£
Staten <©cneraeï / en begeeröe men öc <£apitepnen ptjitjp^ ban kaffan öe f afTagie te flapten / of aen ban
met brncerfïen fouöe toaerfeïjoutoen / om [jen gtmb fe tafïen; toant men ïjaööegoebe contfeï öat
jap
ïjpin ,2Bourt'
te mahen en ce ïjouöen/ affomen baer maer negen ba*
^jabanö i4gocöe ©anen Jiuptctpe bp öen anöeien n"
gen tijö£ meer toe ïjaööe / öie boïfe ftojt toaren ; en ïjabbe.
%5cpbe be €conpcn onteent bijf bagen ge*
fpiehenöe ban ben #a£ / toag bol Couragie / en feïjeeu maectjeert ïjebbenöe/ homt öe©panö te JlBaeflticïjt
bietotin1Lut5cnburg toe/ feïfë genoegïj te hennen/ ober öe fflèafe / met 1500 $aeröen en bijf öupfeut te ©e
Danfonbemfn öaer maer 14-öagen meet ober marche- boet : %&e föiööer IDeer öaer ban bcraöberteett 3ijnöc , fvmb
ren /aï£ men bier mijten £ öaegé marcljectbe.
en met toebcr te rugge mogenöe / moft firt) ïjaefleu nulörei
5£cn toeïjt na ©janhrp toeröe feer gebo^öert / om bp <ö^abe f ïjiïip^ flcfj te berborgen; bp öen an «upre.
maer be ^olbatcn / en boojnamcntïijch be ©ziefen / öeren gehome 5tjnöe / meenöe fp öen ^ajS na jl>. "&* tn
n
n
maren öaer niet feer toe getint / en ten fcljertbe niet ©ijt
te nemen/ eufo boond Doo? 3iutfenburg te paf £?"«
beeï bar öe ©aenöeï£ niet ban ^tange toeröen geto feren / aïtoaer Öen hertog ban Botuïïon ttore öag- Ma»
gen / hïacgöen beeï ten acïjtetcn te 3ijn / en in ïan^ repfen onöer 23afteïgnc ïjcnlupben bejegenen fouöe , R*'ct
gen tijb geen afceheninge gchaö / en ooh geene $?o maer öen ©pauö ïjaööc ïjem gerjaefï / en pogeuöc Slf?
bifïe met aïïen mebe gebjactjt te ïjebben / fo batmen ge^ ïjun te beletten / toa^ eerfl bp ^int ©ijt / trechenöe
nooöfaeht toa^ïjaer eenige penningen tebecfïrechen: baerom boo: be <epffeï lang£ ^renberg / 23ïanhenïjam
De^eeufcBaenöeïen / bic al tegen öen ii op '£4&ja; en $nipui na behoefd/ rep^öen aïïc bagen bijf of
bentoeect befcïjepöen toaecen / toaren baec ben 17 feé grote Jfêijïen; öe©panö ïjaefi ficfj iufgeïijh^ öec*
nocï) niet gearribcect / ja nuamen noeïj epnölp te toaert^/ en laet fijn €co£ en 23agagic te ^aïem/ en
ïaer. ®e SCöbocart ban Jfoïïanö fttjmf upt ben toaren een^ op een B^nTe na bp öen anöeccu gchomen /
öat ö'een ban ö'anöerc toifï.
iSaeb ban fijn Cjrcelïen- fonöer
ben Qeete
^age aen
tieöatte
5^cn öeröen jfJobembH£ homt €»?aef i>ötï'P^ bp
r abberten
tie paitu'/
toa£ / öatöe©p
anö eenigeupt*
gefonben fjaöDe om fijn €rceïïentie om te béngen / ©enöefé ober Öe üBoefeï / en troh boojt^ na ^arb^ug*
öatmen baerom toeï acïjt fïaen fouöe op alle ©jeem- gen / aïtoaer tijöingc homt Öat <ö5?abe ^erman bau
öeïingen / en bat ÖP fijn <£rcelïentie baer ban ooh toaer- öen 25ecge ïnfgelijhj te <6?eoenaeöcren toa^ obcrgc*
feïjoutoen fouöe / om op fïjn feïben acïjt te fïaen. ^en feïjeept/ bertoacötenöe <6?aef Carel baniBau^bcïti
1 6 <&ctobet quam öe ^ertog ban Hunenburg tot Hm
<6?abe #ïjilip^ en öe öiööec ©eer / oberleggenöc bp
ïjem/ banmecninge^ijnöcbefcKtanbentebefïen/ toa£ Öaec feïben Öat öen©panö met fïjn©octboIh onmo^
'£ mibbac g0 bp ben <6?abc ban i^oïjenïo'en be^ abonb§ geïijch toa^ foo ïjaefi öaer te hemen / en öatfe ooer
met ben bdo?f3. <©?abe t an ï^óïjcnïo bp fijn €%cdl
fuïh^aïïecn tegen öe Jïuptcrpe fouöen ïjebbentcbcrlj*
^ctotjle Ijct Boïü na ©.jauhrijh fouDe gaen / en ten / eer ïjaec ©oetboïh öaer bp homen fouöe hou^
ïjet anbec ïiryg^öoïh bafï ontrent ^oe^burgö en urn 1 f!eïlen ficï) in fïacïj-ojöeninge / en tcochen na
SÜmljem becgaöeröe/ fobcrtro;©erbngoupt^!ben; Miït$ i op feher ©eïö / öaec fp meenöen öat fp öen
?eeï na SBerh / baer boo^ ecnige meenöen bat jjp («Etuen ©panö fouöen binöen / fo fp uut öc Conbrcftapper^
teganfeïj betïicc/ enten beffen gaf/ enïjaöbcn baer- becfïaen ïjabben / maer fp bonben baer nicmanb / toant <s?acf
orn feer gaerne gefien / bat fijn ^rceïïentie nocö pet be <Ö5,jabe ban Hen 25ergê niet toiïlenöe pet aengrijpen / ftitUM
fonber ben «Bjabe Careï ban !fêan£belt / of fonöer ïjet Sffau
fouöe
aengrijpen;
maer
fijn
^JrceUentie
toa^
geenfi'n^
gefint om pet ban hlejniöer importantie te beginnen/ ©oetboïh bpïjem te ïjebben/ toaren baerna bertoaclj fcom"
noclj booj öenöibber ©eer of anöer aen te boen grij» tenue:
becljaïben <6;abc |5ï)iïip^ en bcnöiböcr ©eer mei fö"
pen/ fobp ecnige boojgefTagen toeröe/ enboo^^oï boo?t£ paffercnöe / quamen öen 1 o £^obembn^ bp öen E°Lsf „
te teccheri/ en'tfelbc aen te tafïen toacen feer pL:eg= hertog ban ©omlïon / öic bijf Regimenten jpranfcïj \£ttm
nante rebenen toe/ om'tfcïbe na te ïaten/ beïjalben ©oetboïh / en feben ©aenöelen Stoitfer^ / met öer^ *»an
öatBeröugo noeïj bijf of fe^ ©aenöelen in <*S?oï be* tien Donöect f aecöen fïerh toa^/ met 3 Cartoutoe Jj0'1'
n.
^en
hertog
ban
23ouilïen
baööe
eeue
feer
b;ecüe
€0111*
'
fc^ihte
/ seöert binnen
Jij'n Crceiïentie
alöaer/ öcöe
gehomeri
tua^.
en öeèuiJtecpe
(©joHeggenöe
[jpbectrec
miflieban
ben fóoning
ban"©ujanh£rijh
/ om te
ö'i&ojlogc
mrffi0era'
hen in ïingên / fuïr öat fijn Örcellentie ïjoe feer bp op
boo?t>cu
be«S ftoning^
ban &pangien
Slanben
boeren /ean
De
Öenöacb ban Staten en ecnige (JBecammitteecöe upt be öctoeïhe toa^ ïupbcnbe afó bolgt :
Koning
iètaten 45cncracl baer op aeiigefjoubeu toetöe / baci
toe niet totlbe berllacn / bertonenbe be oumogcIijcu= HEnrilc by der gratie Godcs , Koning van Vrank- ban
ï)mt/ aïfo men niet bobcn 4.000 nèanuen bpöcn au.
rijk en Navarre , allen den genen diedefen tegen- ÜBoutf'
öcren honöe betjouöen / öaec ban alle nacjjt ontrent woordige ücn fullen , Saluyt Indien in plaetfe dat wy^ji^
iooo fouöcn moeten toahen / en 6óa arbepöcn / en be ons Koningrijk vol beroerte en verwernnge gevon- \t boe»
ïiuptecpe fouöe aoh moeten mröc cijben / oin <0jabe den hebben , doe het Godc belieft heeft ons tot de w "•
Ï3pip^ bau £fèaffau met ö« ©oïch bat na ©jauch- Regeringe van het felve te beroepen , wjr fo geluc-R.e" *
rijch foube repfen / te conbopecen öooj ©uanDen
kigh geweeft waren vaneene algemeenen Vrecde daei nin'gjJ
3tanö / om bic te berfcheren boo? a!ïe pernheïen: fijn in
te bejegenen , wy fouden d'onderhoudingc van dien ban
<ï5rceïïentic bciie groote bhjt om tjet ©alfc in alle fe- veel liever omhclft hebben, dan wy gedacn hebben j^J8"'
Ucr^epb na ©lauchrijch te fenben / en men toacljte fo vele foorten van rnoeyten en gevaren > die wy xe- %m
maer naöe€ommij^met öttgeïbomopöen y:ccijfen dertgeftadelijk verdragen en uytgeftaen hebben, om en.
weder b
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1 dat zich de gelegentheyd daer toe prefenteren zal j howeder te krygen en te befcherrrien het Koninglij k Papende dat God, die het binnenfte van ons herte kent,
/F , , trimonie van de Koningen onze Voorzaten , op ons en een Befchermer is van de rechtvaerdige querellen,
°'J*' vervallen door recht van wettelijke fucceflfie. Want
onze Wapenen byftaen en begunftigen , en ons midah. wettelijke Erfgenamen ook van defen tijtel van Aldel geven zal, den Oorlog uyt ons Koningrijk brenderchriftelijkften, van hun verkregen en zoglorieufegende om onze voorfz. Onderdanen te behoeden voor
lijk en lang bezeten , zouden wy ons bevly tigt hebben
ovcrlaft 't welk de voorfz. Koning hun
het genieten van dien met onze daden te verdienen, hetonheylen
daer
in
aendoen
wili en eyndelijk door fijnHeylige
najagende met al ons vermogen , ja ook met gevaer genade hun te doen genieten eene goede en verzekerde
van ons leven, de vermeerderinge van 't Geloof, geruftigheyd, zodanige als wy hun wenfehen.
En
ke Republijke , 't wel- alzo, om het voorfz. Leger wel aen te wenden , boen den oirbaer van deChriftelij
ke voornamelijk beftaet in Unie, eendracht en goede
venal van node is eenig groot en ervaren Perfonagie
tufbver-een-kominge, die daer behoort te wezen
fchende Chrifteh Princeh , dat het alzo zy , hoewel tot Krijgs- Overfte te verkiezen , dewelke niet alleenlijk commandere over de forcen , die wy daer
wy klaerlijk vernomen hebben , gelijk ook alle de we- toe ordonneren zullen , maer ook ontfange en emreld gedaen heeft , dat de Koning van Spanjen de gene
ployere die gene , met welke onze Zeer lieve en
geweeft is, die onze Onderdanen eerft opgerokten goede Vrienden, Mijn Heeren de Staten Generael
verwekt heeft om te rebelleren tegen wijlen den Ko- van de Vereenigde Nederlandfe Provintien belooft
ning , onzen zeer eerwacrdigen Heere en Broeder,
hebben ons by te ftaen , en te fecou reren in deze'
onder pretext van Religie, hoewel dat fijne godvruch- gelegentheyd
, om deze oorzaken , erkennende dat
yeder
een
voor
exemplaer
en
blijkelijk
tijjheyd zeer
wy
in
dezen
deele niet doen konnen eenen honorawas , en dat hyze zedert niet alleen gehandhaeft en
belder,
waerdiger
en nutter verkiezinge dan van den
gefter kt heeft in haerongehoorzaemheydtegensons, Perfoon van onzen zeer lieven en welbeminden Coumaer ook derren beftaeh ons Koningrijk te befpringen
en vernielen , door verfcheyden middelen en daden Zljn den Hertog van Bouillon , Vicomte van Turenvan openbare Oorlog : Nochtans heeft ons de aen- ne, Maerichalk van Vrankrijk, zoomd'authoriteyc
fijn Ampt , als om fijneervarentheydin't ftuk van
merkingé van 't gemeene bette der Chriftenheydzo van
Wapenen , en vele andere goede , grote en treffelijke
Onderzaonze
zelfs
wy
dat
zeer re rugge gehouden,
ten niet hebben willen toelaten zich te wreken van getuygeniflen die hy ons gegeven heeft van fijne dapperheyd getrouwigheyd en affectie tot den welftand
het ongelijk van hun ontfangen, zo wijt is't van daer van onze zaken en dienft; zo hebben wy onzen voorfz.
datwyyet op fijne Landen en heerfchappyen geatten- Couzijn den Hertog van Bouillon gemaekt , geftelt
teert hebben , gelijk wy rechtvaerdiglijk konden
en beveftigr. , maken , ftellen en beveiligen hem
doen , om af te drijven het ongelijk 't welke wy van mids dezen tot onzen Luytenant Generael in het
fijne Wapenen ontfingen, hopende dat hyeyndelijk
voorfz. Leger, het welke wy begeren dat vreemt gedoor onze lijdzaemheyd en vertoeven, derechtvaer- noemt werde, om dat het voornamelijk gefchikti»
digheyd van onze zake , en d'ongerechtigheyd van fijn
om buyten ons Koningrijk te dienen tegens de Staten
Vervolg bekennen zoude, zonder ons met geweld te en Landen van de voorfchreven Koning van Spanjen 4
Waérin
bedwingen om tegens hem uytteberften.
en hebben hem van het felve gegeven en geordonneert
onsfeheen dat hem behoorden te nodigen d'oordeelen den generale» Jaft en beleyd , met vollen macht en
die 't Gode belieft heeft in faveur vatt ons uy t te (prevan het felve te brengen , voeren en exzo vele treffelijke viótórien en andere voor- gutoriteyt
,
ken door
plöidteren
in
Nederland van Vlaenderen , daer onder
ipoedigheden en voordeden , die fijne Goddelijke
goedigheyd onsalieen op onfe Vyanden verleent heeft, begrepen die van Arthois, Henegouwen en Luxemburg ,en in allcd'andere Staten onder fijne macht en
waer voor wy eeu wiglij k aen hem verbonden blijven ,
nochtans in plaetfe van beweegt re werden door deze heerfchappye , daer d'occafien hem beftieren fullen.
En na dat hy vergadert en by-een gebracht lal hebben
erkenteniffe , en te wijken voor deze Hemelfe ordon, 't welke wy hem geordonneert hebnantie, heeft hy fijn geweld tegens ons, onze Ko- het Krijgsvolk
ben
,
farhpt
dat
van de Heeren Staten Generael der
ningrijken en goede Onderzaten eer verdubbelt als gecontinueert i het welke fiende , ja ook wel onderricht voorfz. Vereenighde Provintien , dat te employeren
zijnde, dat hy noch rechtevoort grote en machtige tegens den voorfz Koning van Spanjen, fijne AdheLegers opricht en toeruft , om aen verfcheyden Oor- renten, Onderdanen en andere in fijnen dienftwefenden in dit ons Koningrijk te vallen, en ons daer in de
omonsd'Oorloge
aen temet
doenhem, engevoegt
om daten tevereen
doen,igtvan
alle de voorfz.
Oorloge fterker aen te doen als oyt , tot de vèrnielinge de,
forcen
te
voet
en
te
paerde,
van
wat
Natie
fy pock zijn^
en verderf van onze Volkeren en Onderzaten , dewelen
infgelijken
van
de
Artillerye
,
Kruyt
en Kogels,
ke God onder onfe befchuttinge en befcherminge heett
die
wy
tot
het
voorfz.
Leger
geordonneert
hebben ,
geftelt , willende alzo weynig aen dit devoir in gebreke blijven, als aen ons eygen leven , gebruyken- fo en in fulker voegen te difponeren , als hy verftaen
de het remedie 't welk de Wetten en de Nature ons fal van node te zijn om den voorfchreven Koning van
Spanjen te beter te befchadigen ; alle Kapiteynen i
leeren , het welke in diergelijke gelegentheden gepleegt is geweeft van den Koningen onze Voorzaten , Overften, Luytenants, en Krijgsluyden , en alle anals zeer genereuze en rechtvaerdige Prinsen, waer
dere in't voorfz. Leger zijnde , te commanderen 't gene
fy
fullen moeten doen ten beften van onfe faken en
heb,
volgen
te
na
in wy voornamelijk hun begeeren
dienft
: Steden en Kafteelen te belegeren of te doen
ben wy m 't eynde met rijpe deliberatie beflotenen
gerefolveert tegens den voorfz. Koning, fijne Heer- belegeren, die te beftormen , met geweld of verdrach
in te nemen , na dat hy fien en oordeelen fal beft te wefchappyen : Landen en Onderdanen t'employeren fen ; Strijden , Veldflagen en fchermutfelen te leveren,
dezelve Wapenen en middelen , die hy eerft begonnen en lang gecontinueert heeft tegens ons en ons Ko- en alle andere Krijgs-fey ten re bedrijven ; de Gevangenen op Rantfoen te fetten , of die te doen ftraffen en
ningrijk te oeffenen, het geweld met geweld afweefende , nadien de continuatie van onze billijke de- executeren, fo hy bevind dat fy 't verdient hebben ,
fenfive Wapenen niet heeft konnen overwinnen , of hun te pardoneren , fo hy fiet dat het behoort te gede al te onrecht vaerdige hartneckigheyd van fijne of- fchieden , en dat doende hun quijt te fchelden en te
fenfive tegen ons en onze Onderdanen, tot welken ef- vergeven het feyt en bedrijf daer mede fy belaft fullen
fecte wy befloten hebben te vergaderen een fterk en werden ; te doen afwerpen en flechten , fo 'c hem
machtig Leger , beftaende uyt een goed getal vaft goet dunkt, de fterkten en plaetfen , dewelke fchaKrijgsvolk te Voet en te Paerde, het welke niet al- delijkfouden mogen Wefen voor de paffagie van ons
leenlijk dienen mag om zich te ftellen tegens d'aen- vooriz. Leger en Van onfen dienft: Sodanige Perfoflagen en geweld van den Koningvan Spanjen in ons nen als 't hem goed dunken fal te committeren , tot der
en
Koningrijk , maer ook met openbare macht tegens bewaringe, confervatieen Gouvernement vande Stehem, fijne Staten en Landen voortvaren mach, na
den Kafteelen
,
, Plaetfen en Forten ,diehy veroveren
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en onder onfe gehoorfaemheyd brengen fal , ofte die onderhouden , de overtreders te (haffen en doen ftrafhy in onfe protectie genomen en ontfangen fal hebfen naden eyfch van de iake, re geven, beiov.n, affigben , verwachtende dar wy daer van geordónneert ful- neren en ordonneren , aen fodanige perfoncn
en gelen hebben: OpdeOiderfaten en Inwoonders van ie
meenten alshyfien fal te behoren, fodanige Staten,
voorfz. Landen , Steden , Cafteelen , Plaetfen en For- Pennoenen en Gagien,
in tijde van Oorlog en van
ten ,fodanige Penningen en Contributien re lichten , Pays, en voor fuiken tijd op fuik beiprek en condials hy nodig te zijn oordeelen fal : en om dat te doen , tien , als hy goed vinden fal, en vordersin kracht van
daeryanReken-Meeftersinteftellen, en hun ComfijneSraren, Liften en Ordonnatien , tot welzand,
mifiïen ce geven , dewelke wy te dien eynde mitsdefen
beftieringe en bcleyd van onfe faken, foot> de bèta,
geauthorifeert en gevalideert hebben , en begeeren ge- lmgevan't voorfchreven Krijgsvolk, als rot
andere
lijk effect te hebben } alsoffevan ons gecmaneert wa- effecten, (o te ordonneren van de Penningen en Financien, dievanonsdi-er toegegeven lullen werden,
ren, te veranderen ah't hem goeddunken fal, de gene die hy gecommitteert fal hebben ter bewaringe van en van de andere die hy van de voorfz'. Landen
fal kondevooriz. plaetien en Landen korteling verovert; als
nen wecken en lichttn, als hy nodig fal bevinden dienook hun daer in houdende, hun macht en autonteyt
ft ig tezijn , on. te dragen de keften van ons voonz.
te geven om te doen ie fortificatie», befchanfmgen , Leger 5 en onferi dienft meelt te bevorderen ; willende
voorfieningen vanMunirienen leertocht, en andere en ve-itaen-H' dat alle 'r gene, 't welke door
fijnen laill
nootwendigheden, na dat hy dat goed vinden fal ; in en ordonnantie betaelt fal wefen . gep-, fleert en gc^d
gedaen werdem de rekeningen , er. afgeflagen van de
56) ons voorfz Leger te ontfangen iulke Compangien
Krijgsvolk te voet ofte paeide, als de voorichreven
ontfang van hem ofhuhluyaen; dièfoöanigebèfaïihHeeren Staten Generael der voorichreven Landen, ge gedaen lullen hebben, by onfe Iiev< welbeforceré
en andere onfe Viunden en Bondgenoten, hem ful'en Luynen van onfe rekeninge , en elders cv -al 1 ;;er
willenen konnen fenden;enfoden nood dat vereyicht, 't van node fal zijn , hun gebiedende dat fo
te doen
nieuwetedoenaennem?nin de voorfz. Nederlanden
fonder fwarigheyd mits rappouerende op de ftlve ~een andere van de gehoo.'faemheyt van de voorfz. Ko- keningenhervidimus van defe tegen woord ig<- order
ning van Spanjen , of van onie andere Naburen, in Koninglijke Zegel gedaen, de Quitantjcn vancie<-m• kracht van onfe Commi(ïv:U, van hier Gagie, ioldije fangende partyen daer die vallen fullen , roer d'Oren onderhoud te ordonneren en hun debetalinge daer donnantien en bevelen van onfen voorfchreven Couvan te laten doen, gelijk hy goed vinden fal na den tijd zijn den Hertog van Bouillon, of de KayeVs v^n de
van haren dienft , te laten doen de mon (leringen , voorfchreven koften en uytgeef, behoorlijk by hem
overfieningen en betalingen van 't voorfz. Krijgsvolk , ondertekent en geapp^obeert , welke bevelen , Ordonfo van onfe ordonnantien , lichie paerden, als andere
nantien, enkayerswy van nu aen als van alsdan , nete voet en te paerd , en om de voorfchreven Monfte- krachngr en geauthorileert hebben, bekrachtigen en
ringen te laten dGcn,CommÉffanfen en Contrerolleurs authonieren mitsdefen , alsoffy van ons lelfs gedaeü
te committeren in 't afwefen van de ordinarife Cora- ofgeëxpedieert waren gewceft of waren. Ln alfo het
miffarifen en Contrerolleurs van onfe Oorlogen , fo miffchien van n >de fal zijn dar onfen voorfchie.tn
dikwilsals't hem goed dunken fal , defelve tecafferen, CouZ'jn met het voorfchreven Lege' weder in ons
kaftijden , ftraffen en doen ftraffen , na den eyfch der Koningrijk kome, fotot verfekertheyd van 't (elvejj
faken , het Krijgsvolk te doen leven in goede ordre , alsem re fecoureien onfe Steden en P ovintien, die
juftitie en politie, en juftitie te doen van degene, die van onfe Vyand -n benauwr fouden mogen worden,
(kb. verftouten lullen van te plunderen en te rantsoe- felts in die van Champagne en Picardyë , <o willen en
neren, ofvan het heyr aflopen ionder fijn verlof, fo- verftaen wy nathy daer inonrfangen , geholpen en bydanigals de fake vereyfehen fal, of hun dat quijt te !geftaen werde, a!shy daer komen fal , van de Gouverneurs en Luyrenants Generael van de felve, en alle
fcheiden , te vergeven , en re pardoneren , weder te j
roepen alle Ballingen engebannene van de voorfchre- {andere onfe goede Onderdanen en Dieuaers , en ais hy
ven Nederlanden en andere Staten den Koning van fich met ons voorfchreven Leger voegen lal by de f rSpanjen toebehorende ^ hun te herftellen in haer goe- cen ; gecommandeert by onie leer lieve en welbenenderen, Landen en Befittingen, mits fich begevende
de Couzijns de Hertogen van Nevers in 't Land vun
in onfen dienft, onder onie protectie te nemen, re Champagne en Brie, en Longeville in Picardyë Gouftellen en te behouden d'Jnwo<~>nders van de Steden
verneurs van onfe voorfz. Provintien , 't zy om onfe
der voorfchreven Landen , die fich onder onfe gehoor- vooriz. Steden by te llacn , fo fy belegerr zijn . en des
faemheyd begeven fullen, en hun te mainteneren in van node hebben i of om eenige andere explo iclen van
defelve, en in de andere Steden en plaetfen van dien, Oorloge te doen me: onfe voorfz. Couzijns en de vooren om dat te doen , met de gene te handelen , die hem
fchreven Gouverneurs. Wy begeeren en verffarn in
defelve overleveren fullen , en hun fodanige vergeldin- datgevalj dat onfen voorfz. Couzijn den Henog van
ge en vereeringe toe te leggen , als hem bequaem dun- Bouillon in yegelijke van de voorfz. Provintieeikenne
ken fal, tehooren en verftaen, ofte doen horen en dengenen van onie vooriz. Couzijns, die daer C Gouveritaen de klachten van de gene, die fich aen hem
verneur van zijn fal > het woord en bevel van hem nemende, en nochtans aldaer behoudende het bevel over
fullen willen addrefferen , en hun daer op te voorfien
ofte doen voorfien by juftitie of anderfins, te ver- de foicen , uyt welke ons vooriz. Leger beftaen fal , op
me rderen ,te verminderen , of te veranderen de dat, wanneer hy fich d*er van ial moeten uticheyden,
Garniiocnen van het Krijgsvolk te voeten te paerde, hy dat doen mach fonder verwerringe en v-rachrerindie hy leggen fal in de voorichreven Steden en plaetfen, ge, en alfoder eenige gelegenthcyd foude mogen voetvallen) fohoognodig tot onien dienft, om dewelke
die van hem ingenomen of hem overgegeven fullen
werden, iodanigequantiteyt van Vivrestedoenbeftel- het hoognodig iOude mogen zijn , dat onfe vc.i'.z.
len en opbrengen by die van de voorfchreven Veree- Couzijn den Hertog van Bouillon in eenigen handel en
nigde Nederlanden en andere van de gehoorfaemheyd belofte trat met onfe leer lieve en goede Vrunden,
van de Koning van Spanjen , alshy goed vinden fal , Mijn Heeren de Staten Generael der voorfz. Vereein kracht van fijne Commiifien en laft, loom 't voor- nigde Provintien, loom ons vooriz. Leger te verfterichreven Leger tefpijien, als om Pak-Huyfen op te keri, alsora te beter uyt te voeren den lalt die wy hem
nchcen , en te doen uytdey len aen de Garnifoenen , die toevertrout hebben , lo hebben wy hem o;>k gegeven ,
hy in de voorfz. Steden leggen fal , eenen taks daer op en geven hem mitsdefen , macht en authonrey t , om
te geven en te ftellen, die veyliglijkfonder difordrere de voorfchreven Heeren Staten te accorderen, en te
doen brengen, verkopen en leveren , endcPlackaten
?elovenallc't gene hy nodig achten ial tot welit.r.d
en Ordonnantien, diehy op'tftuk van de voorfz. Vi- van onfen dienft, beloven 't ielve te bekrafngen en
vres maken fal , te doen verkondigen met Trommelen
voor aengenaem te houden, even als of 't by ons lel ven
en Trompetten , en openbare uytroepinge daer't van gedaen , geaccordeert en belooft waer , vertrouwende
node fal zijn , en defelve nauw te doen nakomen en en ons verfekerende dat onfen voot iz.Couzijn uch met
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Het eenencjartigfte Bock.
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niet jegenfïaenbe/ febeen Ijrt toel bat ï)P baetom te meet
gefïoo?t toag/ en een gcotec en machtiger 3legct opge^
reebt babbe / tn meeninge om ^ongatpen t'obetballen/
bectooeff en en tupneren / 't toeïtt gebaen bebbmbe/ fonbe bp ooit niet laten fijnen boet in ^upt^ïanö te fïcïïf n:
3©e£balben bP bec fóeur-f ncfïen/ ^urfien / <J3?aben en
fóg&£-&taten buïp^ betfoebte/ om ben €uch eenen
5?
fïettten tegenfïanb te boen / en fijn onbeboojïijh boo?ne=
men te flupten en toeeren.
3&aet op na Deliberatie bp be Öo^cn een Örjft^Contributie / of (Cucften-fïuer toerbe ingctoilïigt / booj me lijltenaaenben/en baec-en-boben belaf! alle<©eefteïijltf n
bet ©oïtt op be $?cbtït-£>toe!en tot toiïïige Contributie
te bermanen / en befeïbe te bergaberen in bpfonbere M*
fïen in eïfte Jterfte gefreït.
(@ott bebben op befen ftijï$-bag berfebepbe ©02^
fïen bare Heenen ban ben fóepfer ontfangen / en b'Cf*
ben bacr toe flaenbe / met alle getooonelijïte Ceremo^
nien gebaen/ aï^ ben <tfrt5-25ifTd)op en Heur-Bo:fl
ban beulen / ben f)aït5-<0?abe en tar-jpurfl jp?ebe^
rilt/ ben hertog b&n Vomeren / ban ïöirtenburg en
anbere.
<®p befen öijl^-öas ^ ooft becï beracbfïaegt oui!©at
be «^eberlanben te bebjebigen / boo? be grote fc\)abe ^n j
bit tiet fóijlt ban bepbe be pattpen ontfing en ïijben gi
moffe* en boetoeï ïjet fcljecnbatter toepnig bop^ toebagwj
toa^ / gelrjlmien u\n btt peeren Staten «ïöcueraefé J?*j
^nttooo^be/ aen btw <£rt;H£ettog €rnef!o af aeücn ,a"bt ;
te fïen $ ; nocbrang b^ben De öijlté-^tfnurfi öcnaaeni 1
föepfet baer toe bolle maebt toegefïaeri / om aïfulfce aefiaij
onber-banbeloer^ baer toe te nemen / aï£ fijne $»rp- Jjjjj
ferlijlte iBajefïept baer toe foube toiïlcn bero?bmeren
en berltiefen ■■> be Hepfer tyeft bacr toe berojbent /
|Kent3 / &aren / ^altjburg / ^alt5-05?acf te Mevn
burg / en be &teben ïieuïen en Beurenburg / ne^
5&efeCommiffie toag toel b|eeben fïerft/ ftaobebe menbe alfo ban bepber Staten en ban bepber tielü
boomoemöe ^ertoge na abbenant ban genoegfame
ban betoelhe
en ttoaelf
^>teben*ttoee
tnibbeïenban óSeïben alle anbete behoeften ,< tot fut gicn
fanten; ellt
noemen
fouben /©ojfïen
fo batter
in aï^ a5e«
fou^
Ren «©o^loge nobig/ boojfiengetoeefï; maer be tóo- ben toefen / btfeg fouben na ben «Örtj-^ettog <Qt*
mi >*i m"5 &aDöe ö'^tofl* nocb tegen ben ïtoning ban ncfïo / en b'anbere / fe$ fouben ter fclber tyb aen be
1 • '*" Spanjenniet opentttjft boen becfeonbigen/ boeg ber* Staten «Öenerael gaen / om be fatten te prepareren
febepben toeballen bte ïjcm alle bagen beranberinge ban boo? bare IfêeefïerJ ; fouben booj eerfi bojberen in^
fatten gaben/ fobat <©jaef#b»lïp$ ban «fèaflau noclj rupmtnge ban beg Öijb^-plaetfen / en be gemeente
genoeg te bjoegquam/ en be peeren Staten babben behent matten be^ foepfer^ enöijït^goebe meeninge/
ftacefcïïone gclegentbepb en boojbeeï (bpfonber op be en fo men be <tëcfanten niet toilbe aenncmen / fo
Öopeban bat be ftoning b'Oojïoge tegen be£ fóoningj* foube men eene ©ergaberinge ban ©ebeputeerbe in
Xanben / in Sfirrtjopg / i^enegou en cïberg foube boe= 't töijtt bouben / om te flupten toat men bojber boen
een /) batfe in €toente en baer ontrent ïjaböen nonnen foube. 4Zt\ inbien b'^lmbafTabeur^ aeugenomen toer*
boen/ öKtboojberïoren.
ben/ foube beüepferCommiffarifen noemen om met
^e fóuptetpe bie met ben öibber tfrancopg ©eer ge* be ©ojfïen terepfen. ©it en biergeïijtte meer/ fcï}2eef
Stipte» togen toaren/ om <6jaef ^bW
met fijn ©oltt boo? bc$ ftouingé ban ^»panjeu^ ^mbaffabcur 3£on ^uiï<
tp«
©panben ïanben te ïjeïpen / dabben geïjeeï mebe liaumebe^. Clement tipt iJegen^burg/ gclijtt men
fiomt
in ©jancftrijcft moeten treeften / en in ïjet toeber- fïen fal mogen upt fijne ^?ieben bie gemtctcipicert 5ijn
a».
fceeecn mofïen eenen anberen toeg/ boo? §tt é?aeffcöap getoojben / baer ban top eenige bier na fulïcn laten
^iet5 / Maffm 1 ï&ieb / &epn / tfurfenbom 23erge / boïgen. Ifêaer op bit p?opoofï fal itt berbaïen fettere
t>oo?-bp Ceulcn en J0efel toebetom in «j&ebcrïaub fto^ ©aerfeboutoinge / aen ben 3übbocaet ban follanb
tnen / acbterlatenbe bele $aetben bie afgeteben toa- obergefcb?eben.
5©eu 24$(uïp fcfatefbe ^ecre €ambo^ff upt %mbeb
rentoant
befen toeg toag toel 1 70 <®uptfe mijlen lang.
/
3Defe föupterpe moffen op befen foacfyt boo? becfcljeu? berg aen bendeere <^lbenbarnebeït / Öaeben^fbbo*
oentfutflenen peeren Slanben treeften/ bacrfp ook caetbanbenEanbeban^oUanb/ een jfèiffibe/ baer
bp bp bertoittigt / bat ^e föeur-©o^innc #alt5-<0?a*
bele moebtoifê bcöjeben / 't toeïft bele fötjftg-©o|fren en binne
in be ftraem toa£ bebalïcn ban een jonge p;incef=
peeren / bie be Bcbecïanbfe faften gunfiig toaren/ toat
afïteerigmaeftten.
ft/ enfebjijftbojberaïbu^:
vervorderen fal yetwes te handelen , 't welke niet oirbaerenxy vooronfen dienftï en het gcnerael van dit
Koningrijk > en generalijk voor onfen voorfchreven
Couxijn den Hertog van Bouillon in defen laft, omftandigheden en dependentien van dien , te doen alles
wat een Luy tcnent Generael , goed Hooft en Beleyder
van een Leger kan , behoort en gehouden is te doen ,
en even gelijk als wy felve fouden doen> indien wy daer
in perfoon tegenwoordig waren , alwaert fchoon dat
de fake fpeciaelder bevel vereyfehte dan in defe tegenwoordige begrepen is ', waer by wy beloven in goeder
trouwen en op Koninglijke woorden,voor aengenaem
vaft en bundich te houden alle 't gene by onfen voorfx.
Couxijn gedaen , gedreven en gehandelt fal werden in
de voorfchreven faken , omftandigheden en dependentien van dien , en alles te beveiligen , bekraftigen en
approberen > fo dikwils als wy daerom aengelocht fullen werden. Ook fo belaften wy met defe tegenwoordige alle Marefchalken en Overften, Capiteynen, Luynants en Bevel-hebbers van ons Krijgsvolk , te voet en
tepaerde, en van onfe Artillerije , en alle onfe Jufticiers> Officiers, of haer particuliere Luytenants,Borgermeefters en Regenten van de Steden , en een yeder
in 't fijne, na dat het hem aengaen fal, dat fy onfen
voorfx. Couxijn den Hertog van Bouillon in de voorfx.
faken , omftandigheden en de dependentien gehoorfamen en vlijtigblijk na hem luyfteren , gelijk als fy onfe
«ygen perfoon doen (ouden , fonder daer tegen te doen
dirc&elijk , in wat fake en maniere dat ook xy , want
het ons alfo belieft. Gegeven te Parijs den 13 O&ob.
in 't jaer der gratie 1 594. en van ons Rijk het fefte. On. dertekent op de Vouwe , van wegen den Koning. De
fieufville. En gexegelt met het grote Zegel van fijn
Majcfteyt in Gcelen Waffe , met een dobbele fleert.

mm'rot
dag
Ilnrg
g.fjon*en
tin/
toat
bacc ge*
gtöan»
bfli
taai.
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üepfer noboïpöt# babbe tot Öegengburg eenen üSrjft^bag befcb?eben/ foon ben (Cuctten
tegenfrant te boen / aïg anbere fatten : <®p ben boojfó.
ftnttg-bag beeft be fcepferlijtte Jïtëajefïept fijn gfnftom^
fle feec ^eerlijk en iCriumpbanteltjft geoaen : 3£e ftep*
fer beeft albaer fijne ^opofltie gebaen/ ban bat ben
CurftSHmurat benB?ebe/ bie foïemneltjft opgereebt
toa£/ tegen alle reebt en ceben/ en fonbec oo^faïte/ moeb<
toillig getyahen / bat l)p becfcljepben pïaetfen ingenomen Ijaööc/ beeï Hanb en Hnpben bebo?ben/ bele Clu>
flen menfeïjen gebangen toeelj-geboett / en gtote en onmenfcljelnïie Cnrannpe in be Cljjifïenïjept aengetecljt/
«1 boetoel fiJ'we ^cpfecl. ifêajefteüt ficf) met maebt baet
tegen
gefet/ en &em grote af bjeüft gebaen Ijabbe/ Öie^

» Tïï ben ban befen morgen ban goeber banb getoaer^
» 1 (c\iom getoo?ben/ ban een fatte/ betoeïtte mijn ^ec^
„ ren be Staten en fïju €rceïïentic betreft/ 'ttoeïtt itt
„ niet fyeb toiïlen laten & <&. t'ontbieöen / mpberfette;
„ renbe / bat gp 't in 't goebe nemen fult / bat i$ / bat^=
te
„ ter teöcgen^öurg op ben l5Jjft^-baggerefolbeerti^
„ getoo?ben / bat men met'er tijb / en al? 't ben fóepfer
„goeb fal bunlten/ in #eberlanb fal fenbnieenBms
„ baflabe ban alle be Jteur-©o?flen en $?tncen ban bep=
„bebeöeïigien/ om ben fapg te beboteren: 3©aèr
„op/ mijn^cere/ een IDoinct aengemerftt moet too^
„ben/ bat men niet aen be Staten <6cnerael of beu
„ üïaeö ban Staten toil fenben / maer aen alle be f &
„bintien in 't particulier/ en bat/fo't feïjijnt/ om oproe*
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Vervolg der Nederland/è Oorlogen*

„ tebertoeeHen onbet't©om. Mm tracïjtonDecp:e>| ïjeeft ben fteur -ffutfï ban ïtcuïcn bon? m'nbfrmifrn
„t^anö
'aojïa
en te '.toiïïen
gelooft bJijeï
>, en &oïDaten
ijft/ Dat
Defcapï
te seban^
berïepDcnongarp
tcpuen ^ti
Den oberD
/ en ïjaer
aet ^m^
m^s
oprocfte
in fpijfefcer
4^m
tm^
groot
i&

,> ncn / fa tegen öe Staten al£ De #erfoon ban fijn
„<£reeïïebticfclbe; maer ift ïjoop Dat ben %\\mtl)W
» gen ïjact boofe boomemen£ beletten faï / f e. <®nber
„ front 8 <£. *0otmoebige en fcer geaffcctionccrbe
3> ©icnacc
F. D. Ta M DOR
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getoeefï i^ 5 niemant ïjeeft Dacr m bc minfïe toiïlm toe*
lm/ m Den JBijn l)ceft baer ooft fo obccbloctug ne
bprtmi getocefl/ b\n niet alleen be peeren baer bc.
ftomfïebaer tori ïjebben getjabi maec De ©ïniaren
Ijcübcn ïjen ooft fo boï gcDjonftcn/ batfe na Den an-.
Deren getaft ïjebben : ueojt^ tocrb Dcfcn öijft^ Dag
Doo:ge^acïjt met Dagcftjftfc j^acïtnDen f goebe nere re
maften/ en te bannen/ Dat ^on auiüaume ne è
Clement / ^paenfen HmbaOaDenr te öegen^vrg/
of cljjnft / Dat in Djic B^aenücn tijö^ Dat Den tfijftsDag
ouurDe / aen Wijn en 23anquctten berterrt toarci
t
brjr iüiftocnen / (lijbcnDe Daer- en- tnfTcïjen De ^oï*
Daten gebeft) en men ïccföe Dacr fo fojgdooéof
®ucft noeïj ïjonDert bijlen ban Dacr toare MrfctDcn
tt*
gfiifïaenDe De (Curft De uptcrfïc fronricrcn ban
^npt^lanDbcfpjcng/ en ban üe gene Die De rtrec. Tic
bermeJuigeinDciBfjnbcDe/ enfarij men Der
inercen
Die De ff ronticren bpffanb ging Doen.
Gtin>
ïi)ptoiü"en b.m Den Öoa^-DagfcïjepDen/ enaïftieei tfccipf»
eemgegcintercipicerbc ^?ieben / Die ben boojfrij^bVS.
ben „^paenfen SUmuaiTaöcuc / fo aen Den lHoniim^DUan
ban ^pangicn/ Den €rt5-^crtoge €cncf
aéfr^m'
aen anDcren / upt «egen^burg gefcïjjcbnlitó/
i öeeft / bïïtïan
Die m tjanben ban De peeren Staten OJénecari rrefto- ^p"n»
men3ijti.
jruupt
?ifê eerfï een SBjief ban ben boojf5. lEmliafTabeurBwaaeaen Den Honing ban &panjen m Dato ben negen-en- £*•"
ttomtigflen
^uetnfïp / 1 594. 3Cn?bniDc aïbu^ upt oen "Sus)
ê>paenfcobecgefct.

3Ë>cn boo?f5- 3CmbatTabeucDe£ fconingg ban &pan*
jen/ öabbeöooïïafl ban ben honing ban £>pau;cn/
ooftgacrnegefïcn/ Dat De ïiepferïjaDDe toiïïen berftaen
tot <£kctic ban eenen Öoomfen honing / om een §uc?
cefTcur in 't licpfcrrijft te ïjebben / na De£ ftonin^ ban
^panjcncïfin / öebe
Daerom aroote inflantie aen Den
Jlepfer/ D*uöp baer toe foube tallen berfïaen/ tn'feïf
eenen nomineren / Daer
toe Ijn boojfïoeg Den ^m-te
tog €rnefïu£ fijnen Sloeber ; Dan ben focpfer bmnëbe
ïjem tocï Dat ïjp baer toe getoilïig toag / meer bettroft
bc falie baft / en ïefrclijft bicï Dacr niet met allen af;
«• toantljetfcïjccn/ ja Weeft tori/ Dat IjuDaer toe niet geSmet fï»t Id^ / en Dat ijp geencn nabnïgec en begarDe te
Sc
noemen / ooft fijnen eugenen 23jocbcc niet / aïfb Dein
,netn 't fcïbc fufpect toa£/ en liet fïctj Dnnften/ geïijft ooft
'09St toacr toa^ ! 0tlt ïlp noc^ tot ^,ïfien ouöeröom niet toaó
■j^J)8
genomen / /enof ïjp toa£ uocïj macïjtig genoeg fjet fiija te
U
regeren
De ïafïèn Der ilcgeringe te blagen ; toant
ïjntoas geboren in ben jare ij^z. en obec Vullij maer
^jacr/ fïm2S?acDee€rncfït$ toa£ maecttoee jact
jonger Dan Ij» : ïjn net ficïj ooft bebunften / fo berDe ijp
fijnen 23?oeöcr tot Iloom£ ftoning öebe ftiefen / foubê
ïj» Den feta eenig ftoningcrjK ƒ l)ettoare25oïjemcn
of ^ongarucn moeten obergeben / om fijnen ^tact
t'onDerljauucn / en Daec toaéalboojgefïagenbanljet
ïioningnjft ban 23oïjcmcn/ onDer beé Cionmg^ban O
RhebE>den Keyfer gegeven den Briefgefchreven jB^ef
C de!.^hand
^panjeujs 2fcmbafTaöeur en f enige tienr-öoiflciii mee
van uweMajefteycendieverfeirchapt met ban ""on
öacrbp toojDe gcfepD / Dat De honing ban &paujen
vele redenen, fo generale als eenige particuliere, Jie«öu',!a"s'
I)ern fijne 3>ocïjtcc b'^nfante toiïbe ten ïjutoeinfte van groter confideratie zijn , betrerTende deiuccell]e^%c,
geben / en bctoijle ljp Öc m tot geen lioning ban B*anft; van het Rijk, hebbende daer van eerft gecommuni-ment
njft ftoube maften / fo fonbe ïjem De Honing ban &pan; ceert met den Cardinae Madruccio , en den
Bifïchop0*11 ö««
flicn De BcDcrlauoen Dacr mebe ten if utoeïijft geben : vanCremone, dewelkel
een yegelijkbyfonderenden Jjj'n*
<5*ittoa£ Den ïtepfer aï fufpect/ geïijft De grote §tt Cardinael eerft , hem aenfpra
ken in den naem" van Spanren bedtijd met bic fieftte gequelt 5rjn / bzcfenDebat
den Paus, met alfo levende re/lenen, alsmenfoudeJenmenfe foeftt De boet te lieijten. ®u$ toat Daec toa£ of mogen begeeren , hem vertonende de ichaden , die
niet/ De tafcr toa^ Dacr toe metgefïnt/ maecber* rechtevoort quamen van hem fonder Succeffeur te
toog De fafte/ fonDer nocf)tan£ De rebenen tefeggen fien, gelijk ly hem ook vertoonden, degene (te weten fchaöen ) die daer door de Chriftenheyd , het
oft'openbaren.
<5?ote ©e$lepfer ö^ftooftopDefenÖijft^-DageenigeÖiD^ Rijk, en het Huys van Ooftenrijk gefchieden fouao» beré geflagen / en men fjceft aftjier bclegrotc^öan- den ; want uwe Majctteyt maet voorleker houden,
itttfll
qnetten gegeben : €etfï l)ttft ben ïlcttc-f ucfUBolf* dat , indien de Keyfer in de(e fake voor fijn dood geen
gang ban Wtmti een flateïijft 25anquetin fïjnatogc^ ordre ftfelt , dacr een grote fcheydinge of tweedracht
ment ge^onben / ben ,-,3?unp : ^aer na Den !| 3lnnp/ in 't Rijk wefenfal, gelijk hy felfs dat wel weet, en
ïjeeft Den ïieur-#nrfï <£rnerm^ ban peperen/ <gct5- met de hand getaft heeft , en dit-feggen is fo gemeen ,
23ilTeïjop ban meiden / ooft een 25ancj.net in fijn %a- dat den Hertog vao Wirtenberg (ich vervordert heeft
gement grijoiiDen / Daer op tju brie Der £ieuc-£ucfien / hier openbaerlijk te feggen , dat defc waerdigheyd
en brie atiDcre J?nrfïen / <6wben en peeren genooD lang genoeg geduert heeft in 't Huys van Ooitenrijk,
Ijecft; Daer na ïjceft Denfeïbenlftcnr-iFtirflbanlten^ dat, delelve open ftaende, van node is, dat lyaen
ïcn nocö een groter Vangnet geïjonben / op fjet ilaeO- een ander overga ; en de Keyfer weet wel , dat Beyeftup^ban ïiègen^bnrg : <$en iiene-Jpnrfï baniCrier ren en de Franfen daer na ftaen , en dat'er Ketterfe
Xytift niet toiïïen minder Doen afé De boojgaenDc ttoee Pnncen zijn, die noch het eene noch het andere begeeren, macr dat alles in verwerringezy , gelijk den
Öeur-ipurften / en Ijeeft ben fe^-eh ttointigflen ^junp/
Pakz-Gr
ave
, den weiken het Gouvernement van
of Den fefïen Slnïp nientocn ^tijl / meDe een ftoff eluft
enfïateiijft 23ancjnet in fijn Hogcment laten aenrecfj 't Rijk zeer profijtelijk zojde wezen gedurende het
tm. %\$ beft (0eefïeUjfte $ienr-jrnrfïenljare23an= Interim , fo lang als de Keyferlijke Hoogheyd vaceerde, eerder weder een ander openftont, als den
guetten geïjouDen Ijabbcn / fo ïjeeft ooft ben ;j ^Inïp'bc genen welken dat toekomt, gedurende defcheydin3HDmmifïrat02 bcr ïienr-JFurfl ^»aren / Cfertog $ u-.
berift ï©iUem ban £>aren / ooft een fïateïijft SÖanonct gen. De Keyfer weet alle deze dingen wel , en meer
toe, 't welk gemaekt heeft, dat hy de redenen,
rjeljouben "/ baer be ttm <Deeflcïrjfte fóeuu- Jpucflen/ dacr
en meer anbere fo ïuür-^nrfien / Jpnrflen/ <Ö?aben die men hem dezen acngaende gezeyd heeft, voor
en peeren genobigt ;ijn getocefl ; befelbe ï|ecr %omi waerachtiger en gewiffer gehouden heeft ; dezorgntfïrato: ber lienc-jrucft ^aren/ ïjeeft baernanoel) vuldigheyd van den Paus en van uwe Majefteyt
een anbêr 25anquet getjonöen. ^e $$eur- JFurft ban behaegde hem zeer, hy zeyde my, dat dar gekomen
B5ent5 toiïbe ooft be inhiffcntet;ijn/ ïjeeft bobenïjet was, door dien da: hy deze praeïijke tot op dezen
panquet Dat hn gcljouöcn ïjabbe / norïj een anber Rijks-dag uytgeftelt haddc , hy beloofde roy die
ïiofleftjft 23anqnet gchonDen: ^aer na ïjeeft beütenr- niet te voleynden , zonder daer van met de Keur$mft ban Cricr / na bat De &eur-#nefiban$leuIeH Vorften te handelen , en nochtans altijd een deur
fijn 23eïeeiunge ban Den tupfer ontfangen IjaDDe/ open houdende , daer door hy ontkomen en lijn
uocï) een feoftèïtjft 25anqnet gegeben. «fn tehïefien uyivlucht nemen kan ; en zo dede hy ook met den
Cccc
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Cardinael en met den Biffchop van Cremone , dewelcke uwe Majefteyt wel geloven mach , dat
tot defen handel io nuttelijk geweeft zijn , dat
door haer middel de Keyfer is overreed geworden,
en dat infgelijken de drie Kerkelijke Keur-Vorften den Keyfer gingen vinden , en hem vertoonden d'inconvenienten dieder ontftaen fouden , indien
fijn Keyferlijke Majefteyt geen Succeffeur van her
Rijk noemt , en fy prefentecrden hem haer leven voor den geenen die hy bevelen foude. En
quam hem te zeggen, 't gene 't welk
hy airede 't voorleden jaer gefchreven hadde : En
hebbende deze zake van wegenden Keyfer gehandelt
met den Keur- Vorft van Brandenburg, beloofde den
voorfchrevcn Brandenburger hem > dat hy fijn Stem
den genen geven foude dien die de Keyfer wilde j Den Hertog van Saxen , Adminiftrator van
't Keurvoiftendom , heeft gefeyd , dat hy defe
nominatie oordeelen foude, gelijk als andere Kerkelijke Keur-Vorften die oordeelden voor feer bequaem ; maer alfo hy in fijne Adminiftratie niets
gedaende heeft"
College in van
de Voogdye
van
Weefenfonder
(offijne
minderjarige)
Saxen,

hoort tedoen. So refleert'er dan niet meer in defe
lake dan aen te houden by den Keyfer , indien hy fich
veronachtlaemde, of onachtfaem toonde, gelijk ik
vrefe dat hy doen fal. De vergeldingen die ik hebbe
van fijn Keyferlijke Majefteyt , indien ik hier in
yetwes gedaen hebbe , zijn, dat ik voorfeker weet
dathy gefeyd heeft, dat hy den wille van de KeurVorften feer veel achten ioude, indien hy niet meende dat mijne handelingen hen daer toe beweegt hadden. Maer verricht te hebben 't gene uwe Majefteyt
my bevolen hadde, is de grootftevoldoeningedieik
foude konnen hebben van defe fake.
Uyt Regensburg den 25) Augufty, 1594.
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%a$ez fïonö alDu£:
■ Na dar. ik dezen gefchreven hadde, heeft den Bifïchop van Cremone audiëntie verkregen van den Keyzer , en fijn Keyzerlijke Majefteyt heeft hem gezeyd , dat hy den Keur- Vorft van Keulen op deze
materie niet gefproken. hadde , als hy hem afvaerdigde, maer dat hy het te Prage doen fal, daer den
voorfchreven
Keurvorft binnen twee Maenden komen zal.

'c welk den Keur- Vorft van Brandenburg is, hoe€cnanöpce geintercipimöcn ^ief ban Den tioojfr.
wel hy fijn medegefel niet en is , dan in de be^fimbaffa
öcuc/ rmDe aen öcnftoninauan&panjcn/
dieninge van de patrimoniale goederen.
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verricht heeft , door dien het inder waerheyd nodig
is daer abel ijk in te werk te gaen, op dat (y geen ach terdenken en krijgen van den naem des Paus. Het
Rijk begeert darter perfonen van alle de Staten
van uwe Majefteyt prefenc zijn om defeAmbaiTade
te horen , en de Kerters begeeren van gelijken dac defe perfonen over den handel ftaen , indiender eenigen handel valt. Dat poinct is eenig(ïns dangereus, overmits dat den Penfionarifen,
en de gene die de Staten fullen mogen fenden ,
Luyden zijn midden uyt het Volk, en derhalven
zeer dangereus j het fchijnt dat zy tot prejuditie
van uwe Majeftey ts autoriteyr. iets fullen voordellen ,
dien het vryftaet Oorlog of Pays te mogen maken in
fijne Landen: Maer indien uwe Majefteyt om die fwarigheden te middelen, daer toe verftaen wil, men (al
fich van d'occurrentien, die daer uyt zouden mogen
komen, verfekeren mogen meteene
proteftatie. En
in alien gevalle fa! het goed zijn , dat u Majefteyts Gouverneur aldaer, en de gene die tot de handelinge van dat Tra&aec fullen komen, goede en getrouwe Dienaers van uwe Majefteyt zijn, en luyden van goede en oprechte intentie, en tot den Pays
geafteclioneert , alfo door defe lange Oorloge, en
d'accidenten die daer geweeft zijn , eenige meer
zijn tot het profijt dat hun daer van
geneygt
In defe fake is veel
komt , dan tot yet anders.
gelegen aen lpoedigheyd , vlijtigbeyd en kortheyd. En wat my belangt , ik fal die beneerftigen
Sy hebben
fo feer als my mogelijk fal wefen.
my belooft delen Poll binnen twee dagen af te veerdigen , en op üie hope ben ik gerefolveert morgen re vertrecken , om na Prage te gaen : Men
feyt ook dat de Keyfer daegs daer na vertrecken fal.
uyt Regensburg den 1 5 September 1 504..
*ï.s*J

®t Uoo?fcï)3eten 3£on <0uiïuautne Ijeeft meöeuwt
^Jean b'^Dia;
töegenébiu-g
binnen
ben ïioning
toan Statenaenban 3£on
nue£ / toö gefrJhjeben
jjBaöjil/ oefen natooïgenöe 2&ief:

ktnbett MEn
hm

heeft in min dan drie Maenden tijd op
defen Rijks-dag aen Wijn verteert de weerde van vijf Milioenen Guldens , ten tijde dat
c
futf den Turk d'uyterfte Frontieren van Duytsland
^m^z belprong , en van de gene die de grootfte vernie
linge in den Wijn gedaen hebben , fiet mender
jent
!It
niet een die de Frontieren byftant gaat doen Door
Nu
loau defe on-ordenen is mijn Beurs fo leeg geworden ,
dat , indien den Koning onfen Heere my niet te
[ 3ösa» bate komt met eenig onderftand , ik geruïra.
neert ben. Men heeft hier gehandelt van twee
fubftantiale faken , van wegen den Koning onfen Heere , 't (ucces van dewelke gy hen fült uyt
de Brieven , en uyt het Som mier van'tgene op defen Rijks-dag gedaen is 't welk ik aen fijn Majefteyt
fende. 't Gene dat ik voorts hier in te feggen
hebbe , op dat gy 't fijn Majefteyt fegt , is, dat
hy voor feker geloven mach , dat zedert langen
tijd herwaerts de reputatie van fijn grandeur of grootheyd, en van fijn forcen in geen quader termen geweeft is , dan fy rechtevoort is in Duyriland ,
door dien dat het fucces van Parijs , en de gene
die daer na vervolgens géfchied zijn in Nederland en in Vrankrijk , Geien handel loo feer gediverteert hebben , dat niet alleen onfe Vyanden
den fpot hielden met den Marquiz van Havre en
met my, maer dat ook de Vrienden, die ons goed
gunnen , en die feer weynig zijn , niet dorfden
op de publijke Fretten , dat zijn Bruyloften en
Maelti jden gaen , om dat het van node was ons overal te verantwoorden, 't Welk maekt dat ik fijn
Majefteyt feer ootmoedelijk bidde, om de getrouwigheyd die ik hem fchuldig ben , dat hem gelieve te refolveren op defe affairen , en dat hy bevele
datfe uyrgericht werden mee ftrengigheyd en met
neerftigheyd , welke twee dingen in de foramige
ontbroken hebbende > gemaekt hebben dat fijn
an
pon

!

Majefteyts Rebellen fich fo onbefchaemdelijk dra.
gen , als ook fijne heymelijke Vyanden , die in
feer groten getale zijn , dewelke publijkclijk argu
menteren , dat de gene die geen Geld beichikdaer het zo feer van node is, gelijk in Nederland t
dat niet hebben en moet , en dat de gene , die
de
hemnietfo hebben
veel aen
niet plaetfen
ontfet, dedaer
macht
moetgelegen
om dat iste *
doen.
Ik verhale defe onbefchaemtheden , overmits my billijk fchijnt dat fijn Majefteyt dat wete
op dat hy belafte dat daer in verfien werdej
gelijk als hem goeddunken fal. En ik befluyte
dit poinct hier mede , dat indien fijn Majeftey: in
de faken van Nederland wil verfien met forcen,
iefe Ambafïade miflehien van eenige nuttigheyd
fal konnen wefen , (alhoewel zy vol zwarigheden is ) overmirseyntlijk het Rijk fich de fake aentrecken zal , 't welk het to: noch toe niet heeft willen
doen. Aengaende 'tftuk van den Roomfen Koning, gy lult fien uyt den Brief, die ik aen lijn Majefteyt lchrij vê , hoe verre dat gebracht zy. Ik hebbe meer niet konnen doen , dan dat zo verre brengen ,dar de Keyfer mach nomineren wien hy wü>
fonder dattet hem een Reael behoeve te koften ;
daer refteert nu dat in 'c werk te ftellen , 't welk
hy doen moet , en God alleen kan hem de wille
inftorten,
die hy hebben moet om dat te doen:
en ik hebbe geenfins te klagen over fijne woorden , door dien die leer goed zijn , maer evenwel
fie ik daer geen efteót van , en de gene die niet
doet 't gene hy kan, en daer hy behoort na te wenfchen, ik gelove niet dattet die met de lake meent,
en derhalven ben ik van gevoelen dattet al verloren moeyte is , en dat hy geen Rooms
Koning nomineren fal , zo lange als hy leeft ; wanc
ik verfta dat hygefeyt heeft, dat wy der hem een willen doen noemen, om hem daer na het Rijk te benemen,en ik vermoede dat hy voor feker houd, dac
den Koning onfen Heere fijn oogen gefiagen heeft op
den Ertz-Hertog Erneft, om hem te huwelijken aen
de Doorluchtige Infante. Ook verfta ik dat hyluyfterde na eenen Lelio Efpanos, die onlangs geftorven is , en Broeder was van eenen die den Koning
onfen Heere dient als Ingenieur , die hier heymelijk gefonden was van den Hertoge van Florence,
onder pretext van een Man van Fortificatie, om
hem voor te houden het Huwelijk van fijn N:chte
met twee Milioenen Gouts , mits dat hy hem geven foude den Tijtel van Koning van Tofcane,
en hoewel ik niet wete wat refolutie daei ^encmen zy op eenige .van defe faken , nochtans ben
ik onderricht, dat d'opinie van den Vice-Cancelier
Curtio , die alle 't feggen hadde, en P'otecteur
van de faken van Toicane was , datmen hem
den Tijtel van Koning geven foude, doch niet eer
dan na de dood van den Koning onien Heere,
om niet te doen tegens 't gene hy hem beloofr
heeft. En van gelijken vermoede ik dat zy tegen
dien tijd , die God geve dar nimmermeer kome, ook eenigen aenflagh fullen hebben op de laken
van Finael , overmits mèn daer op geen refolutie
En wat het Huwelijk beheeft willen nemen.
langt ,ik wete datmen vernemec of men in Sj angien hem daer aen ftoten foude , dar hy een andere
troude. Ik begeere hier het vyer niet in te ftoken,
maer noch mijnegetrouwigheytnoch mijne conlcientie laren my niet toe te lwijgen. Ik ben hier nu geweeft 13 laer en twee Maenden, in alle dien tijd fie
ik niet datter voor den dienft van den Koning onfen Heere yet gedaen zy dat te beduyden heeft , maer
men heeft veel eer in alles fwarigheyd toegebracht.
Sijn faveur profiteert niemant , noch ook fiine
eygen faken , alfo nochte in de faken van
Finael , nochte in die van Vifenfin niets gedaen
wert. Sy ontkennen aireede opentlijk de openc
Hun refteeren alleeneBrieven tot de Wervingen.
lijk goede woorden, maer geen effect. My aengaende , fy handelen my zo , dat indien
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in dat Hof het duy fenfte deel van de manquementen
die ik hierbyvinde, ik daer uyt gaen foude ; ikwete niet wien icker de fchuld van geven fal, doch
wete ik wel dat het de mijne niet en is ; de
Keyier feyd dat het de fijne ook niet is i en nochtans 2,0 is het alle waer wat ik fegge , en van gelijken dat de Keyfer komende van Prage op defen Rijxdag , daer hem fo veel aen gelegen is , wel cwintigmael weder te rug heeft willen keeren ,
doch de fijne houden hem vaft gelijk een Stier.
Als ik overdenke 't gene hier paffeerc , verliefe ik
alle oordeel , overmits ik noch geld, noch raed ,
noch reputatie en hebbe in dit alles. Ondertufïchen
fie ik dat defen romp van het Rijk fich (eer fwaerlijk op de been houd : het is alles vol twift en oneenigheyt om de Religie , daer ondertuffchen
den Turk met twee hondert duyfent Min bevecht een plaetfe veertig Mijlen van Weenen ,
die de laetfte is van de Frontieren ; en evenwel
doetmen niet dan triumpheren en banketteren ,
God geve dat het lange duyre. De Keyferinne
heeft my feer gerecommandeert het ftuk van den
Roomfen Koning: maer overmids ik geen cijffer
met haer hebbe , foude ick luer daer niet
van durven fchrijven ; £y fult dat mogen doen,
indien gy daer toe verlof hebt van fijn Majefleyt
tot alle die handelingen , daer ik u hier voren van
gefeyc hebbe , heeft men ten minften drie duyfent
Kronen uytgegeven van die dertig duyfent Ducaten,
die de Koning belaft hadde my te fenden , en
hoe wel ik fo fpaerlijk te werk gegaen hebbe,
als my eenigfins mogelijk was , volgens fijne Koninglijke wille , nochtans hebbe ik 'c niet minder
konnen maken , 't welke ik gelove dat iijn Majefteyt voor goed houden fal , of ik fal daer
voor in 't perk moeten blijven. Nochtans heb ik
groter hope gegeven aen eenige Minifters ,
die fich daer mede te bemoeyen hebben , als het
God believen fal dat zy het doen; doch althans dragen zy hun feer koel. In eenen anderen brief had ik
u gefchreven , dat den Marquis de Havre 800
Kronen uytgegeven heelt, en heeft begeert , dat
ik hem aenwijünge doen foude op die fomme , om
daer van in Nederland betaelt te worden : fy
hebben gedient tot de laken en gerechtigheden
van den Rijxdag , die deurgaens met gereed geld
betaelt werden. Ik woude dat ik daer fo veel in
gedaen hadde , dat ik verfekert ware dat den Koning onfen Heere genoegen van my hadde , gelijk ik hope dat hy doen fal , na de wijle van
God , dien hy reprefenteert , dewelke fich te vreden houd, dat de menfchen doen fo veel als fy konnen , en van goeder herten. Ik fal het verlof gebruyken , 'twelk de Koning my gegeven heeft , om
na Italien te gaen , overmits ik fie dat ik anders
verloren ben 'y maer ik wil de(e fake de neck niet
toekeeren. Ik fal by den Keyfer aenhouden , dat
hy de perfonen tot defe Ambaflade kiefe die noch
niet gekoren zijn , op welke verwachtingen defen Poft acht dagen opgehouden hebbe : men
feyd dat'er een ander gedepefcheert fal werden;
hier mede loopt de Maend van September ten eynde j 't welk het gene is dat my fal konnen profijteren. In eene van de voorgaende Brieven , die de
Marquis van Havre en ik fchreven, feyden wy
dat ons dochte , dat fijn Majefteyt den Hertoge
van Saxen voor fijn Penfionaris behoorde t'ontfangen , hoewel dat het penfjoen groot is : men foude
met hem mogen ove komen voor drie laren, overmi lts dat hy fonder twijfel gekoren fal werden tot
het Accoort, het is nodig tot alle 't gene in Duytfland lal mogen voorvallen , en tot de kielinge des
Roomren Konings, ais ook, indien het Rijk mocht
komen te vaceren , dat foude het verfekertfte
zijn Hy is een feer vroom Man , en fo na
by Catholijk , datmen van hem niet mach wanhopen ; en is het Huys van Ooflenrijk ook feer
foegedaen ; en indien den Koning onfen Heere

goed vint hem te behouden > fo moet hy 't felve doen
met den Colonel Weyfleben , die alle fijn Raed is en
Catholijk. De Paltzgrave van Nievenburg, fal van gelijken tot den handel gekoren werden, vermits de redenen, die ik in eenen anderen Brief verklaert hebbe/oudetniet qualijk te paffe komen , dat fijn Majeft. hem
verfach
voor eenige laren. Uyt Regensburg den 50
Auguftiij94.

fier boïgt nocb eenen %5ikfoan ben boo^ &uaen*
fen SttmbafjaDeur 5^on töhultauine De &. clement/
aen ben tBtty hertog <ü*cnefïu£/ Die mebe geinteecü
picect toa£ / en getcanflateect in befecfojme:
Door/ucbiigfie Heere ,

ï

K ben fo wel niet tevreden met de refolutie , die ^lM>\
de Keyfer en het Rijk genomen hebben, als ik jjmiiaf.^
daer voor wel eenige gratiën pretendere. Want ikfaömc'
aen mijne zijde alles gedaen hebbe wat ik heb konnen toedoen ,op nier
dat fykonnen
fo Hap niet
foude Enzijnal, van
nochtans
*['*'
fy anders
wefen.
eerftenheeft
aen acti
daer voor vrefende, fo om fekere proceduren dieu ö'-Scfj.
Hoogheyt wel weet, als ook om de quade willen die jlfcro?
daer
in het
Rijk mijnen
zijn totHeere;
voldoeninge
en Hoogheyd
e^'
van den
Koning
hebikbeftelt,
dat al
wonmenin delen handel niet , men nochtans daer in
nietverlore, gelijk ik op God hope, datmen niet gedaen heeft. Men heeft noyt in defen handel fich bevlijtigt , dan op behoorlijke en rechtmatige wegen, de
faken te weeg te brengen, dewelke meergeldsgekoft
hebben dan de Marquis van Havere weet. Want ik
hem geperfuadeert hebbende, datmen tot den lel ven
handel , en tot de Hoogheyd vanden Koning mijnen
Heere delelve niet buyten de palen begeeren molt ;
en beaemde het niet hem yet het minfte te leggen van
eenige middelen die ik gebruykt hebbe , op dat fy hem
niet fwak louden fchijnen. Het is wel waer dat ik gelove datmen op eene andere wijle handelen foude, (Foi.óoj
indien de faken van dien Staet in andere reputatie waren , en die van Vrankrijk in anderen ftand. Want
om dat fy geilen hebben 't gene der #aerrs over gefchiet
is datmen aen onfe zijde het fecoursvan Koeverden
niet heeft konnen breken , noch Groeningen ontfetten, en alleden hoop gemuytineert heeft, endathet
Leger uyt het Land van Milaen niet voor den dag
komt: Om dat fy fien dat uwe Hoogheyd hoe langer
hoe meer blijft fonder yet te konnen uytrechten , en
om eenige Brieven die uyt die quartieren gekomen
zijn van een perfone, waer over ik grotelijx verwondert ben, inhoudende dat de Koning in defelveniet*
vermach , en dat hy der geen 3000 Man tot fijnen
dienft heeft, en dat wy u H. bedrogen hebben, en
dat alles wind is (welke brieven met voordacht van den
genen diefe ontfangen heeft over defe gehele verga»
deringen vanden Rijxdag uytgebreydet zijn) dit alles
heelt zo grote difreputatie in de zaken veroorfaekt, en
zo grote fchade gedaen , als u H.wel denken kan. Niettemin indien uwe H. een goet Leger toeruft, 'twelke onfachlijk en vreeflijk zy voor de vyanden, ik
achte dat het goed effect fal hebben in onfen handel:
want ik ben van die meeninge, dat, indien zy fich
benaut en gedrongen fien met de Wapenen en middelen, dewelke daer zijn om hun te benauwen, datzy
fich werpen fullen in d'armen van 't Rijk , en ik fchrijve dat felve aen den Koning mijnen Heere. Maer ind ien dat niet gefchiet , zo vreefe ik grotelijx dat die van
't Rijk weynig uytrechten fal. De gene die ons niet
goets gunnen , hebben ons die met alle haer macht gefocht te beletten, fulksalszy is; en hadden met haer
Ichone woorden van den Pays vele vromen en alle de
bofen geperluadeert, dat het onmogelijk fal zijn van
dat poinö: te handelen. En hoewel de proteftatie die
fy voorgaven , voor eerfl de reftitutie van alle de plaetfen te «villen eyfehen, feer impertinent is,door dien dat
defelve gelchieden fal na het befluy ten van den Pays:
nogtans heb ik gefien dat de fake hier fo verdorven en
geruineert is,dat ik daer niet hebbe willen tegen feggé ,
CM

$94>

Vervolg der Nederland/ê Oorlogen,

om de redenen die ik verhalen fal. De eerfte is , dac ik I JBp \)Mm berïjaeïf bat be Honing ban ©janhrtju
altijd gefeyt en geantwoort hebbendeop de klachten , Itaon in 3Laoimop£ ingekregen fjabbe / geültirenbe
die het Rijk en onle Naburen van defen Oorloge ge- bit SBeïeg toa£ be hertog ban JlBapue getogen Up
daen hebben (dev/elke meerder zijn dan ik hier fou- Den <&iatie fearcl ban iföan£üdÖ / om ïjcm te po?;
de konnen feggen) en de Keyfer om decontributien: ren en petfuaberen / öat ï)u Haon fecoureicn fouöc :
Dat de Koning mijnen Heere defen Oorlog niet vry- maer bmbcnbe öc fake fo niét geöifponecrt aïg öp meen*
williglijk voerde , maer bedwongen door de rebel- be 1 i$ ïju tjoon^ na 25jnflTri getogen bp oen €rt5lie en onbefchaemtheyd van fijne quade Onderda- ^cttog <£rnefhï£ / bcrfoeucnöe met groter inftantie/
nen , gelijk het Rijk en alle de werelt wel verftaen
bat rjp ïafl foube bjiïlen gebcn om 3iaon t'ontfetten ;
mach hebben door de voorgaende Pays-handelingen be €it5-l|ertog toa£ pcrpïcr en fcoift niet toat ïjp
en door vele Boden : dat'tfelvefo waerach tig zijnde, beft boen foube / mant ïjp toerb? feer gcfoiïrritccrt op ©*
dat niemant daer tegen zal konnen ieggen , daer uyt
volgde dat den Oorlog noodiakelijk zy : dat in dien befeïbe tijb om doeningen t'ontfetten / 't fcieïa öp «totoae
het Rijk en de Keyfer, of de Naburen defelve moede aïreebe
te fuïïen
fjaöbcgenocgf
toegcfc&j
eben ooh
norm
toe- b4"
ïjaoöe
ban tfnenccg
be <©^abcBecbugo
ame boen':
waren , een yeder van hun fich bevlijtigen loude te
feggingc geöaen ban doeningen t'ontfetten / en10*
doen 't gene hem toeftont om eeneyndedaer van te taa£ ban mcenmae gemecfï / om fïcï) fclben in per^ *j*fff
maken , 't welk het eenige remedie is dat tot die foon bacr toe te empioperen / ïjcböenöe te bicn cpu foent
klachten gedaen foude konnen werden. Want dat be ooit boen fdmjben / bat / moten fp a3:oeninwti8"J?c
Keyfer Karel de Vijfde , hoogloflijker memorie , door
tmee Hèacnöen konöen Ijouöen/ men fehedrjh'tfel 2,01
het verdrach, 't welk hy ter inftantie van de Staten be fouDeontfetten, Öaetomljicr nu grote btfputebieï, t'onciet*
met het felve Rijk maektc, alle de Nederlanden on- boelften men ban beuuen bn bcr IjanD nemen foube/ ten.
der het Rijk ftelde,en het Bourgondife Creyts maek- mant men bonb Ijet niet loei boenlijlt bepbe te uon^
te (welkers Ceffie de. Marquis vaniHavre rechtevoort nen uptrecljten ; ben ^«5- hertog bjeteiiöe bat bat
befit) en fijne Nafaten verbond fo prote concributien toille be£ tóoning^ ban ^panjen meer genegen lua^
te betalen, als verfocht fouden werden , dac was om dat tot ©lanhrtjh ban tot eenige anbere fahen / ïjccftïaft
het Rijkaen d'andere zijde fich verbonden hadde de
Nederlanden re befchermen tegens een yder die defelve beledigen foude:en dat derhalven het Rijk,om dat te
voldoen, inden Rijks-ban moet doen, niet alleen de
Rebellen, maer ook allede gene die defelve byftaen
met raed en.daed. En datfoo de Naburen den Oorlog
moede werden, (geii|k ik bekenne dat fy daer reden toe
hebben) Jat fy haer belle doen fo vele te helpen, dat wy
daer een eynde van maken: en (ode Keyfer en 't Rijk
eenig ander remedie wiften , dat fy 't felve voorftellen
fouden , alfo ik gelove dat de Koning mijn Heere alles
wat hem mogelijk is doen fal ter inftantie van de Keyfer en van het Rijk. En dit alfoo gefeyd hebbende, heb
ik dien middel niet konnen weygeren, hoewel ik die
voorfwakhuude. En ik heb ook overlegt, dat de faken
fich in fuiken dimmen ftand vindende , als fy zijn, alles
goed foude zijn, 't welk dat Volk in eenige hope foude mogen onderhouden , en dat het in geener wijfe betaemde , dat de Marquis , en de gene die met hem quatnen, wanhopig van hier vertrecken fouden, maer
gantfelijk geperfuadeert , gelijk fy zijn , dar het uwe H.
is, dewelke mer een goed Leger van fijne Ma jefteyt de
Pays maken fal, en voleyndigen alle de quellagien die
men lijd. En om hun in die meeningre te verfterken ,
ift hoognodig,dat u H. berone dat dien handel van fijne
hand kome, en dat ik het ook prijfe , en dat ik grotelijks
priifedcconformiteytdiede Marquis alrijds met my
gehouden heeft , en dat u H. Hooejheyt hun toone een
goed betrouwen te hebben ; want ik bevindfe vol wanhope en miftrouwen. Wanr de Rebellen hebben daer
eenen Brief gepubliceert van fijne Majeft. aenuweH.
fo fy feggen, die ly ontcijrTert hebben, waer in hy leyd >
dat hy niemand verrrout dan den Grave van Fuente«,
den Raeds-Heer Scephanod'Ivarra en my, waer van fy
de Copye uyt die Landen oock aen de Cancelrije van
den Keyfer gefonden hebben , en hebben die gepubliceert, fodat ik feer gefchandalifeert ben geweeft te fien
wat wy drie Dienaers van fijn Majefteyt hiervoor fulke Luyden gehouden werden ; en de Koning doet qualijk > dat hy aen u H. fchnjfc , dat hy op ons betrouwt.
AUe't welke ik uwe H. in eenen byfonderen Brief nebbe wiUefchrijvcn, op dat defelve geinformeertmochte
wefen van alle 't gene tot nu toe herwaerts over gefchiedis. SijneKeylerl. Majeft. heeft niet genoemt de
voornaemfte, dewelke op delen handel te letten hebby hem om aenhouden , en u H. verwitben Ikfalder
:
tigen van alles darter van komen fal, wiens Doorluchtiglteperfoneonfen Heere beware met de meeftevermeerderinge van State die wy fijne Dienaers wenfchen.
Uyt Regensburg den twee-en-twintigften Augufti
Ondertekent
15-94..
Don Gmliclmo de S. Clement,

gegeben eenig ©oïk tot gulp ban <&ncf fcaieï ban
fX^anjsbeïb te fenben / bebelenbe ben fliben bat hn
foube fïen 2taon te fecourrren / en baer ©oïii en
Bictuaïie in te fdueften / 't toeïfr met toiïöe geïuc^
aen / alfoo be Conbopcn gcfTagen toerben / geïijlt
torcöacit tè. 03eburcnbè Defén tijb Dat be hertog ban
jBanne tot Snuffel ma^ / öiribrii be ^rttog ban
#eua en 3^on ^iego b'^lbarra feer fterh / oocï) fe?
creteiïiH bp ben €«3 -ïfertog aen/ bt\t I)p ben hertog
ban JlJapne aïbaer ïjouöe en beufelieien foube / be=
fcljuïbigenbe tym öat ïjp aïttjb ijaue en be^ ftoningg
ban ^panjen^ aenfïagen té%en toate grmeefï / en
gaööe aïtijö meer op fijn epgen eere / p:ofut en boo^
beeï gefïen en na getrarftt ; en ten tfjöe aï^ men be^
raebflaegben om eenen meumen lionmgteoerfiiclen/
fo fyabtie f)p mibbelen boo?getrjenbombit foïjcpïfaem
en eenig milibzi I om be ^ehgie in befen $toningn>
fte te befjouöen / en eüli ketterijen uut te roepen /
baer toe Den paug ben ^eer €arbinaeï ban ^lap^
fance ooïi in ©janftrijft gefonben liaboe / te btlet^
ten / en met arcftfiftigöspö te berljiuberen en boen
üptfïeïïen / baer boo? Ijêt gehomen toa^ bat bert
25iarnopg (fo noemben fp beu fóouiug ban JD:uUklufeuöeba
liabbe /ban
ci';
gehregen
fo beïe
nik) bat
mm&mj
ben ï^ertog
Crtv^ertog
ben boojbeel^
om
üie Ijet niet trouïijh met ben föoniug meeube / bee
tjoozbc albaer te ïjouben / tot bat öe {Honing ban
^panjen / baer mebe men met fulhc mi^fjanbfïiu^
ge gefpottet ïjabbe / foube ban fijne fo grote geba»
ne onhofien gecontenteert en berfehcrtljepb geoacn
bjefen .#e Cctj Üectoge ïj«ï op ^ fahcfccretehj»
raeb / beïe toarenban bier meeninge/ bat men l)êin
aïbaer ïjouben en berfeaeren / en beg Honing^ ban
^panjen^ naber refolutie baer op bertoacljten / en
ftcn t'ontebenbjclliaon^óu
öat men
öaeö / en iitn
meeftenöe
ben ijb
eï ban ben be
fet en maer
: miböeïert
€rt5-ï^ertog felfé bonben niet raeöfaem / Öat meri
in Defe onfeherljept / fobanigen aenfïenïijften Mm/
bit op bafl bertroutoen aïbaer fo genomen toa£ /
foube oprjouben ; bat be ^incen ban 3lottcingen /
tyt ooft K ' nemen /enbataccibente
foubcnienticn
befïcninconben
niet ten
bat oohanbere
n
stoare
meer
ben
ban
foube mogen inbrengen / tot groter acljterbeeï
(Honing ban ^panjen / en aïfo geraehtc ï)p upt in pe*
rijfteï ; baer na i$ be hertog ban JiBapne bier nau
niet toetenbe/ in^ugufto toebecom tot 23mfTeï ge?
Homen / gnïpe ban <0elb en ©oïeft berfoehenbe/
flaenbe eenige ^rticuïen ban berfefteringe boo? ben
fóoning ban .^panjen boo? / mit^ öat ï)p ben €0*
teï en autïjoritept bie ïjp ïjabbe/ foube bïijben ueijou*
ben / ban oefen boojfïag beöaegbe ben ^ertogc ban
jferia / nocg ©on 5^iego D"3jbarra / noclj San
2Öaptif!a i£ari£ / öie öe^ hertogen ïjarbe partpen
maren/
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met/ Ctt alfa ïjaböe bat fjcen ÜOOJtganfc. Iringe was tegens mijn levea ; dewelke volbragt (oude
^rtöijïe ben ïfertog toatlÜ&apne HU te 3$?uffel toa£ / geworden zijn twee dagen na mijn vertrek, indie fich gereed maekten met
geeft ÏJPaen ben föoning uan £>pangien Den natoert- ) dien ik den
de forcen die fy in de Voorfchreeven
Stad degenben 23?ief gcfcï)2euen.
den komen , tijd gegeven hadde , is het felve perijkel ontgaen, geen
SIRE:
nenwas gedwongen daer uyt te treeken, op den dag dat fy fich tegens defe partye verklaerden.
Nu fal ik uwc Majefteyt adverteren,
dat ik uwe Maje- dat de Koning van Navarra den Prefident lanin
Het is my ten hoogften leet
fteyt niet geven kan fodanigadvijs van denftant
onfer faken , waer aen defelve genoegen hebbe : maer fprak in't uyttrecken van Laon , alwaer hy fich ingevonden hadde ten tijde van 't beleg,
het onheyl , 't welk alle dagen vermeerdert , be- gefloten
en
eene
conferentie
prefenteerde , om te bezien
neemt my daer de middel van , en men moet de- offer middel waer om van den Pays te handelen :
felve niets heelen van de waerheyd, door dien dat
het van hem is, naeft Gode, datmen de remedien Waer op hy antwoorde , dat hy niet geloofde
tot het felve verwacht dewelke wy van nergens el Iers dat ik da< r in verwilligen foude , ten warfe dat het
bedenken kennen. De Accidenten, dewelke zedert toegeftemt wierdt van onfen Heyligen Vader,
eenigen tijd herwaertsgefchiet zijn, en diederuijne van u Sire, en van d'andere die in defe partye zijn.
van defe partye feer gevordert hebben, hebben my Hy is zederr weder by my gekomen in deie Stad,
niet overrompelt, alfo ik, die wel voorGen hebbe, alwaer gekomen was by mijn Heere den ErtzHertoge en de Dienaers van uwe Majefteyt om
Sire, en mijn advijs van 't gene daer van gebeuren eene veerdige refolutie op de faken te nemen , en
foude , dik wils tegens de Dienaers van uwe Ma- heeft my noch te verftaen gegeven de redenen die
jefteyt gefeyd ; maer dat heeft my met allen niet dele conferentie fchenen nodig te maken , die ik
geholpen , tot mijn groot leedwefen , hebbende fijn Hoogheyd en de Dienaers van uwe Majefteyt
eenige van hun fuiken quaden wille t'mywaerts, vertoont hebbe , d'eene vinden die goed , de
dat niet alleenlijk alle mijne raedflagen hun mti- andere
verwerpenfe.
Maer ik fal uwe Majefteyt
haegt hebben , maer fy hebben die ook verdoemt ,
of verfmaet en voor fufpeót gehouden, dengenen , hier voorftellen, fo 't hem belieft die te verftaen,
die met de hoogfte volftandigheyt en getrouwig- de refpeóten dewelke maken datmen die oordeelt
heyd de gemeene fake gedient heeft , en met al voorderlijk te wefen , dat is , dat'er uyt alle de
't Koningrijk particuliere Gedepufijn vermogen den dienft en voldoeninge van uwe Ma- Geweften teerden byvan
den
Koning van Navarre zijn en met
en
hebb
jefteyt gefocht : en ik twijfele niet, of fy
hem
te
handelen
, den welken defe generale connwe Mijefteyt daer op advijfen gegeven conform
ferentie te rugge houd , en belet yetwes te befluyheur pafsie , en , gelijk ik vreefe , de partye en
dienft van uwe Majefteyt nadeeliger dan my, ten : Behalven dat , Sire , word den Oorloge fo
dewelke fo gewent ben te dragen de lafteringen doorgaens verworpen , dat het noodwendig is die
van eens anders fauten, datmen my daer mede niet te rechtveerdigen , indienmenfe continueren wil,
men niet beter doen kan , dan door midmeer verftoren kan, my altoos defen trooft refte- 't welk
del
van
de conferentie , in gevalle dat de Koning
men,
en
bene
konn
rende , diemen my niet foude
een, van Navarre fwarigheyd rnaekt te geven de vere rde
alle 'ttegenedoen
gedaenen hebb
, dat ik
weten Mam
te
behoo
konde
vroom
fekertheden voor de Religie vereyfcht ; en indien
en waer in ik mits Godes gratie, noch voortaen hy daer in verwilligt , tor genoegen van uwe Macontinueren fal 5 zijnde nu vele en by-na geheel
jefteyt dat ware te wenfehen , en foude de gehcein eene algemeene rufte brenChriftenheyd
le
Vrankrijk gewaer geworden , dat d' oorfake van
't onheyl , 't welke wy gevoelen , en van
gen , en van een yeder onrfangen werden als eegroten legen Godes ; infonderheyd van alle de
nen
my niet bilvan de partye
de verfwackinge
n
ik
Catholijken van dit Koningrijk , dewelke haren
liklijk geweten kan werden : en indie
noch dat geluk hebbe , dat uwe Majefteyt aen grootften fteun fetten op de gunfte en goetwilwien ik fo feer verbonden ben , daer ook na de hgheyd dan uwe Majefteyt.
Wat my belangt,
,
richt
heyd
ik fal my voor ge- Sire , om wel t'overwegen den ftaet waer in de
werde
van onder
waer
noeg voldaen houden. Voorwaer, Sire, hetgroot- faken gekomen zijn , oordeele ik dat dcfen raed
Majefte ongeluk , 't welk onfe faken konde overko- den oorbaerften fal wefen , mits dat uwe
men , komt uyt het verlies van de Stad van
fteyt daer in begrepen werde ; want fonder defelr
urs
aen
culie
difco
parti
e
feer
een
fend
Laon. Ik
ve (re weten, uwe Majefteyt) en fie ik geenevermijnen Schoon-Soon
den Marquiz van Mont- fekertheyt , noch voor de Religie , noch voor de
is , fatopi van alle *c gene gedurende 't Beleg geichiet Catholijken, waerom ik altijd liever fijn oordeel fal
pen
dat d'occurrentien van dien uwe Majefteyt volgen dan het mijne , hebbende fulke opinie van
vertoont werden , op dat defelve wete en verfta fijne oprechtigheyd en feer grote voorfichtigheyd,
dat ik die wil ftellen voor alle andere infichten en
het devoir 't welk de Belegerde daer in gedaen hebDefe conferentie fal ook noch dieben , en den vlijt die wy aengewend hebben om aenmerkingen.
n
hun t'ontfette j maer dat de forcen van de Vyannen om by-een te brengen 't gene noch van de
l
midde
den
e
ons
,
den , veel groter dan d'onf
partye overig is , 't welk men anderfints niet verbenomen hebben om dat te doen 5 het verlies van cenigen kan , en fo 't nood-wendiger bevonden
de voodch reven Stad heeft vetbaeft gemaekt alle word , den Oorlog te continueren , om hun
de gene die noch in defe partye waren , én is ge- allen defe refolutie te doen nemen ; daer ter convolgt geworden van die van Amiens , fonder dat trarien, een yeder zijnde in fijne opinie van den anderen afgefcheyden , de wanhope der faken , en het
het in onie macht geweeft is dat accident te beletten , hoewel ik eenige dagen binnen de voorfchre- miftrouwen, 't welke zyalle hebben1,' hun fal doen
en voorven Stad gebleven ben, en gebruykt hebbe alle 't be- refol veren tot particuliere verfekerthéden
leyd en voorfichtigheyd die my mogelijk is gededen , fo dat zy ' in 't eynde hun felven en de
weeft , om die in de voorfchreven partye. te be- Religie onder de voet brengen fullen. De gene die
houden , fo verre dat ik hun ook; hebbe doen ver- defe conferentie verwerpen , Sire , brengen annieuwen den Eed, van fich noyt daer van af te
ders geen reden by , dan datfe dienen fal tot verraed
,
als of fonder dat de weg niet genoeg open
fcheyden , en 't particulier onrfangen de trouwe
van de voornaemfte en geaffe&ioneerfte Inwoon- ftont voor de gene die daer toe geiïnt zijn. Ik heb
geprotefteert en belooft uyt fijn Hoogheyd en uyt de Dienaers van uwe Mamy
ders , dewelke
jefteyt verftaen eenige openingen van de middelen
n nin haren vorigenkt y ver te continueren ', ek
en
haddetemi
, zcdert mijn vertr
heb ik ontde
niet
om den Oorlog te continueren : Ik fal van defe
uyt de voorfchreven Stad dat'er eene t'famen-fwe- plaetfeniet vertrecken, fonder diehetmeeftedatmy
mogelijk
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mogelijk fal zijn met hun te verklaren
, en fal hun
Alle deCatholijken
betonen
SJ,u verhopen.WyA1fn
?nder&nk van van
dien
d'afreét die ik hebbe omuwe Maj™ konnen
de fouden
Lieue
fteyt feerdat
ootmoedigie
en dienft te doen , en genoe- en van andere partye ftemmen hier
in
over-een!
eS!
gen tegeven van mijne daden , meer by my verm
dien ik my yer daer van vervreemt vertoonde
ach
,
ik
foudan alle andere inlichten. Hier mede kufï
e ik feer oot- ae niet alleenlijk geacht werden voor een vyand
van
datgoer, maer ontwijfelijk verlaten van
den
gene
die
TenHeeere n ^ UWe ^i^y^iddendeön- noch in de partye zijn , dewelke in 't byfonder
handelen lulien : waer toe aireede niet dan te vele
f Sirue'JdatkyuweMajefteyt geve in feer goede gegenodlen
fondheyd, fecrgeluckigen voorfpoeten
en
getergt
zijnde, door het verwijten en exempelen
een
feer
lang
even. Te Bruffel den feilen September
i594 Onder! der gene die fich van ons afgefondert hebben, en fouftond,
de het niet fwaer vallen hun daer toe te bewegen.
naer. Uwe feer ootmoedige en feer gefaoorfame DieMaer alfo fy overleggen datter geen ander middel
Ondertekent
is ,
t welkde Rel.gie befchutten en de Catholijken
verfeCharles de Lorraine, keren kan , by aldien de Koning van Navarre nier begeert teverwuligen de verlèkerrheden , dewelke in
dele -conferentie verfocht fullen werden,
de anmfe en öe nabo)genue gfafef / met meet anöete
dere billijke en redelijke vootflagen diemen met
daer doen
^jierjen / 1£ op öe feere ae h €our te #owame 23*cau lal, om de ChriUenheyd in erne algemeene rufte
te
brengen , waer na wy onstoonen moeten niet min te
SS
Sw
°!1!UÖ
Öan
%llhrö&
Srtwcöt
/
öïe
De
anöcre
^lerjen aïtjicc aen oe staten ge fonöe n fjecft / met ooa verlangen dan wy hei nodig achten , gedragende
nochtans aen hjn Heyligheyd
Copuc ban Defe en nauolgcnöe in tfrwKong.
en aen fijne voorichrevenMajefteyt
8|fef
alle eer-e, ontfach en voldoeninge die
nöm TErwijlendatikmetdegrootfte
wy hun fchuldigzijn , en dat het , om in dele Vergaen de kommer
irtog
lijkfte
ongerufti
gheden
dennge niets te refolveren , 't welk het fiibjed en ver!ti
, diemen haade mogen
,'apne verdragen, befich geweeft ben zedert u vertrek, nade dienite van dele fake onweerdig ware, nodig lal zijn
ii ben gefteltemffe der faken , om in deocomencien te voorden Oorlog te continueren , fo 'fullen
3 ar*
ten minften
fien, zijn wy (de gemoederen vaft feer twijfelachtig itofte hebben, om onie Wapenen fo wy
te reebtveerdi«13
ti
Zijnde in 't verwachten van dë effecten van uwen han- gen, datinplaetfe van die te verdoemen , de ^ene,
■ ORt'
del en
, van 't gene 't welke wy ons felven vooi gewis en die londer deien middel beweegt zijn om ons te verlajat
leker toegefeyd hadden tot verlichtinge van defe parten >fich weder nauw met de partye vereenioen fulJ5
len ;en 't meeliendeel van de andere Catholijken , de' fiuGÖ jye^ fchier in den Rrond gcruïnccrt geworden , door
welke debehoudeniffe van de Religie begeeren, fuliml den geftadigen voorfpoed van den Koning van Navarre , den welken alles geluckiger gefuccedeert is dan hy
len de geneygtheyt
fy hebbenin tot
den "Koning
Navarre,
van
lichtelijk, die
veranderen
miftrouwen
en verfSn °yt hadde mogen verhopen , fo üat wy ons by na tot een
|59
erger ftandfion gekomen dan wy fouden wefen, ge- on weerdige over fijne voornemen, om de vreefe en belijk gyoordeelen fult, uyt het gene, 't welk ik daer duchtinge van'c gevaer , waer
defelve Religie gevan aen den Catholijkcn Koning gefchreven hebbe. ftclt fullen fien. Den Oorlog in inditfyKoningrijk
generaIkvergefelfchappedefe depeiche oock met een breed lijk verworpen werde, endeLuydeneenaffchrikdacr
en waerachtig difcours van 't gene gepafleert is in 't Be- van hebnende, fois het eene onvermijdelijke nood ,
leg van Laon, opdatgy fijn Majefteyt daer van ver- datmen de rechtveerdigheyd van de continuatie derfeael doet , en dat hy bekenne , dat ick niets van felve alle man bekent moet maken: anderfins indienfe
mijnen plicht nagelaten hebbe, 't weik in mijn ver- niet voorfpoedigen
al , dan door de legtningen en
mogen geweeft is, omdevoorfchreven Stadtefecou- gemeene gebeden van het Volk van alle qualiteyten,
reren , en te beletten dat een fo groot ongeluk, alsdat men behoeft daer geene gunftiger noch geluckiger
van 't verlies van de fel ve, niet en gebeurde, het wel- (ucceflenvan re verwachten dan voorhenen i van de
ke ik genoeg voorfag, dat na iich trecken (oude de ge- lafteringen der welke hoewel ik niet vry ben, in de
ne die het gevolgt hebben, als Amiens, 't welke iich opinie der onbedachtfte en der gene die te voren
zedert tegen ons verklaert heeft , hoewel ik alle mogedaer van ingenomen zijn, nochtans gevoel ik inmy
lijke dingen gedaen hebbe om hun in defe parrye re felven eenen troolt die my niet benomen kan werden,
dat ik om defelve ie beletten alles gedaen hebbe wat
houden. En alfo d'ongevallen niet geftaekt konnen
werden , fo lang als wy wat hebben om te verliefen
, en een vroom Man behoorde te doe» , maer een yder
dat de vyanden niet konnen afnemen dan door middel weer of ik daer wel ofqualijk in bygeftaen en geholpen
van de conferentie, die wy gerelolveert hebben, fo
ben geweeft. Doch 't gene my in defe quade uytkomtwijfele ik niet of de gene, die daer tegen feggen, en ftenlo.leer verbyftert heeft, dat hetde faken nadeel
trachten fijn voorfz. Majefteyt anders te informeren , gedaen heeft j isgewteit deonfekerheyt , waerin wy
II- dan fy behoorden (indien fy foo jeloers waren van geweeft zijn zedert uwe komfte by fijne Majefteyt
t gemeene befte , en van fijnen particulieren dienft, van fijne meeningen , waer van wy noch het eerfte bealsfy van haer paffien wel gedreven en vervoert wer- fchey t verwachten. Wy Jouden fonder twijffel wel beden tot alles dat daer tegen ftrij J) en hem daei op in te
geeren (indienderplaetle waer om dat te doen fonder
1 Hrucken, dingen die feer wijt verfchillen van de in* gevaer of ongeval , en dat den itand en gefteltenifle der
I-él' achten en aenmerkingen, diewyonsdaer in voorge- faken dat toelaten wilde) hem luiken devoir en ontfag
ftelt hebben, en van de waerheyd van 't gene deielve tebewijfen, dar wy het volkomen oordeel der faken
voortbrengen fal , die fy geenfins vaten willen : Maer aen fijne voorlicht igheyd fielden, en alle onfe daden
ib't hem belieft (gelijk gy hem feer ootmoedelijk van bepaeldcn met Gjnen willeen bevel : maer wy hebben
mijnent wegen daerom bidden fult) te proeven dere- door een lang gevolg gemerkt , dat op de geftadige
denen die ons daer toe doen verftaen ■> ik verfekcre my waerfchouwingen , die hy gehad heeft op den ftand
dathy verwerpen lal alle andere foorren van perfua- defer fake , dewelke van dage tot dage verergerde,
iien , met welke hy foude mogen bedrogen zijn, d'ordre, die 't hem belieft heett daer op te geven , van
en dat hy na iijnefeer grote voorfienigheyt en goedig- fijne Dienaers t'onpaffe geeffecfucert, d'ongelucken
heyt (dewelke aldaer veerdtg is om het goede , en van dien niet heef: dan verlengt en uytgcftelt, londer
'tgcneoogenfchijnlijk erkent word voor de faken nut dat wy die hebben konnen vermijden. Daer-en-boven
te wefen, tevoorfien en bevorderen) liever toeftem- degTotediftantieder plaetlen , de gewoonlijke lankoien lal , dan verdoemen onfe begeerten en raedflagen, faemheden der refolutien , met de fwakheyt der fcdie anders nergens toe en ftrecken, dan 'tgened'uyt- courfen die daer uyt gevolgt zijn, veel te kleyn voor
komfte fal doen bekennen vorderlijk te welen voor de onfe quale : het procederen van eenige fijner Dienaers,
parrye; Want fonderaefe remedie en de verfekerthe- 't welk velen mishaegt heeft , om datmen gewaer wiert
iu verhoopt
vciuuupi te
ie vinden
viuucn voor
vuurucis.cnden , liiciiicu
diemen uaci
daer in
de Reli- die niet oprecht te zijn ', de veranderinge in den Per, foude defelve eer haer verdcif en onderganknafoon ven den Koning van Navarre gefchiet, met d'olö
g
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rerlegginge van de voorfpoedigheden die hem defelve u defe tegenwoordige i als achtende dat den Heere de
veroorfaekt heeft , en eyndijk de wanhope daer in men Peliffer noch daer was. Maer delen Brief gefchreven
gekomen is, datmen van defen Oorlog gecne andere zijnde , heb ik verlkcn dat hy al voor eenigc dagen vervruchten nochte effecten kanfien nochte vernemen , trocken is , en dathy haeft by my zijn lal : derhalven (FoM
dan een vervolg van ellende met den ondergank van de verwacht ik met hem in goeder devotie de bevelen van
Religie en den Staet, en vele andere inlichten die gy fijn Majeft. en uwe tijdinge.
genoeg kunt bedenken, bedwingen ons defe conferen^aersijn norfjbctfcrjcpöcnanütre 23?icucn geittere
rieaen te nemen , ionder te weten offe fijn Majcfteyt
cipicert
/ Daer ban ben naüolgcnöm ^ief i$ ban ©on
aengenaem fal weien, dan dat ik achte dat de nood hem
de reden van alles perfuaderen fal,alfo het eyndc,'t wel- f fö?o De %ton/ aen 3£on 43on3aïo jHöonrop €mi>
ke wy ons daer in voorftellen , geenfins verfchilt van queg / lupDenDe al$ boïgt :
banfti
het gene, 't welk hy altijd van my betuygt heeft. Voorts
Aer is fo veelfwarigheyd en perijkel in 't gaen 2B?lrf
fult gy weten dat dit de tweede reyle is, die ik na defe
iitn
Softe
eiwit*
Snntci
1 komen van de brieven , eer zy wel
plaerfegedaen hebbe, om met mijn Heere den Ertzfy my niet exxufc
handen komen , dat hoewel
Hertog van 't generael der faken te handelen , hopende ren van te fchrijven
on/ af
,
het
ten
min
Hen een fumfan
dat ik meer by hem vorderen fal,hem de fake felfs mondeling vertoonende , dan ik hem tot de remedien ge- te excule is van ongefchreven te laten eenige parti- •öonfa
neygtfoude maken met dikwils Brieven en fupplica- culariteyren , die vrienden malkanderen fouden Cap*
tien te lenden. Het is voorwaer een Teer goed Pnnce , mogen laten weten. En hoewel
ik dikwil aan
in ©p0*
envandereligieuftedie ik oyt gekent nebbe, en die het breede gefchreven hebbe , fo prefensteert ufich
&&:&
ook oneyndelijk begeert de welvaert en vorderinge van
nietlaten
, alsweten
U E. te
, datvan
U K'
E. noch
believanders
e my te
delefake: maer defelve Dien3ers van fijne Majefteyt als
en bidden
adverteren
dewelke tot noch toe mijne rechte intentien altijdsin lijne gefontheyd , en van het ÏÜcces van fijne af- Io De
den weg zijn gewceft , en die haer humeuren en gene- fairen. Alle de vrienden zijn hierin goeden doen , $>mi
gentheyd noch niet verandert hebben , geven fijn en hopen fich haeft ergens re lullen imployeren ,
rop4£
fonder tot noch toe daer van enige fekere tijdinge tfquj
Hoogheyd fuiken raed , dar alle 't noodwendigfte ,
't welk ik voorftelle , nietontfangen wert als 't wel be- te weten , dat fy van dit Jaer enigen aenflag lullen «Pt
hoorde. Ikleg u, dat , op dat het lang vertoeven 't welk ter hand nemen , hoewel 't
man*
fchijnt dat der* enige BftCfll
ikindefeplaetfegedaen hebbe, my niet toegerekent Krijgs
-preparatitn beginnen gereec
gemaekt te wor- Jbat
werdevooronachtfaemheyd : wantgykond weldenden ,lijnce de Gemutincerden al te vrcden geftelt.
ken, dat indien ik eer verkiaringehadde konnen krij- Den Hertog van Mayne is hier in dit Hof van fijgen, ikhier niet langer zijn loude, en mijne tegenne Hoogheyd gelogeert , lijnde hier al vijftien dawoordigheyt elders loude remedieren in andere incon gen geween: ; en de Heitog van Feria quam giftrvenientien, waer mede wygedreygr worden, felfs in rcr in dit Hof. Wy hopen op de komfte van de fïatccrt'
Bourgondien, alwaerfy lo na zijn om geboren te we- PufVano en van den nieuwen Pagador , met grote
den, dat ik wel haeft eenige fchadelijke tijdinge dier Provifien , God geve datfegenoegfaem mogenzijn ,
van verwachte t'onrrangen , om de groote pra&itken om re voorfien in fo vele quaden , die alle dagen
Ik heb aen deSuftervandcn
enheymelijkeverftanden die de Koning vanNavarrc meeren meer worden.
daer heeft , en die hy houd fonder faute te fullen voort- Capitain Don Chiftoval Peres in
't breede
even, fendcnJe haer het Teftament over driegefchr
gaen. Ditisdeeenige Provincie van ons Koningrijk,
wegen.
die ons geheel overgebleven is, en die nochtans niet Ik bidde U E. aen haer te btftellen defen hiemeffens
behouden kan werden , indien ik daer niet henen rey- gaende, en my te ontbieden wat raijnNeve den Life. Ik ben begerig om daer heen te trecken, en hebbe centiaet Vcnrura Quadrado maekt, want hoewel ik
by fijn Hoogheyd en de Dienaers van fijne Majefteyt hem ettelijke malen gefchreven hebbe , nochtans
aengehouden om eenig behulp om die reyfe te mogen antwoord hy my niet. Ik ben noch wel te pafte, en
aengaen, maer het is te vergeefs geweeft, io dat ik be- bidde onfen Heere dat hy u veellangejaren wilfpakommert ben om van elders middelen te krijgen , want ren. Te 8ru fielden xy Augufti 1594.. Ondertekent.
fonder dat en een niet middelmatig fecours mach ik IkPeJro de Leo». d'Opfchrift was aen DonGo
nzalo
daer niet henen gaen. Ik fal liever , fo ik kan , alle Zwa- de Monroy Ennques.
righeden overkomen , dan in gebreke te blijven in den
plicht, daer mede ik verbonden ben om de voorlz. DEn tweeden Juny heb ikontfan
gen
Brief
van uwc E. in antwoorde van twee eenen
Provintie by te ftaen , welkers verlies anders na by is.
miin*. ™
tt
Ik bidde u dan fijn Majefteyt alle de poin&en van defen kuffe UE.de handen voor de gunfte die U E mydoor
hP,enT
Brief wel levendig te verconen , alfo 't gevolg ven dien | defelve doer my detijdinge fchrijvendc van degefond- Scf •
fo kleyn niet is dat»men 't behoort te verachten. En bid
, 2 VrarDrH
^ ** **"
Mc VrOUWe
D™T\2.
SüCVt2Ly ik ***
hem leer ootrrïoedehjk te geloven, dat alle de ongun- kulleu
E.dele
lveone
yndeli
jkemal
en ®°"
flen diemen my by hem foude weten te belleken , my
Ik ben wel verfekert , dat 'ö E.' contentcment
noyt kan doen wanhopen van fijne goede gratie, en hebb
en foude aen eenige mijne bevorderinge , om taf
?§fan
S
noch min macht fal hebben om te konnen veranderen indachtig te zijn van een fo groot
en oud Dienaer ®011
deoprechtegenegentheytdieiktot fijnen dienft heb- als ik ben , van UE. en van uwe
Huys ; detegen- &rI°
be. Byaldien dat ik moet wijken voor den tijd en den woordige is groter als ik verdiene, roaerik verleke- U$jJV
nood, dathy fich vry verfekere, foo 't hem belieft, re U h. dat ik die gaerne laten fal, om eenige andc- *m
dar. ik nietsdoen fal, 't welk d'eere Godes onweerdig re faveur die fijne Majefteyt believen fal my In Span- ^]paen,
zy , en tot nadeel ftrecke van defe fake in 't generael , jentedoen. Mijne Sone hebben de gelegentheyt niet S£
noch van mijne reputaeie, endefeinfichtenfullen my gehad , onrr te mogen genieten de gunfte en wel- *««
altijd liever weien dan mijn eygen leven. Hierop tij- daed van U E. om dat de Galleyen voor-by gevaren
dinge van u verwachtende , fal ik God bidden dat hy u zijn, fonder in die Haven aen te leggen; ik heb al
geluckelijk beware.UytBruiTel den 6 September 1594. tijdinge dat fy wel overgekomen, en te Madril gearOnder ftond,
nveert zijn, en ben wel te vreden hun daer te houden, hoewel ik gefchreven hadde dat fy my die hier
Uwe feer geafTeclioneerde Schoon- Vader en volkobreng
en
fouden. Ik weet U E. niet veel tijding
men Vruud.
van hier te Ichrijven : Hanen Groeningen, dcwelOndertekent
ke belegert waren vanden Prince van Beamen MauCharles de Ltrraine. nts , hebben fich overgegeven, fonder te verwachten het fecours, 't welk hier
gemaekt wierde,
het welke met de meefte quantreed
iteyr van Volk, diePofidate,
men fal konnen by een brengen gehandelt word,
Majeom
fteytet
MijnSone, ikfehikteu defe depefche, en fchre
ef employeren in 'f gene , 'c welk voor den dienft van fijn
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fekeren, dat hy geaccordeert is metdenVyand, en
dat hy den Pays publiceren fal in die conferentie , die
fy beftemt hebben by Parijs, op den tienden defesf,
waer in fy hier feggen, dat Gedeputeerde van allen
fullen zijn , en ook van den Doorluchtigen Heere den
Hertog van Savoyen , eene fake die wy niet geloven het welke op dat het niet gefchiede, heb ik gefeyd en
geadvifeert, dat men continueren foude den Hertog
van Mayne te geven defelve hulpe die men hem tot
noch toe gegeven heeft , dewelke van gene kleyne
fomme zijn. Het zeive gerucht loopt van Guyte,
en tot beveftinge van 't gene hy onsgeichreven heeft
Don Diego d'Ivarra.
werd hem ook geld gegeven , en in defer voegen leeft
men herwaerts over ; Men fal binnen korten tijd
Opfchrift,
meerder klaerheyds krijgen , indien onfe Zwitfers
Aen Don Charlos d'Avalos , van den Collatera- en Duytfen raaer hier gekomen waren , en dat grote
len Raed in het Koningrijk van Napels voor fijne Leger van fijn Majefteyt en fijn Hoogheyd, 't welk
Majefteyt.
U E. my fchrijft , dat in die ge weften toegeruft word ,
alles fal miflehien noch beteren, niets kan daer voor
LI X7 En yder een weet wel hoe vele mijn Brieven by fo nut zijn , U E. wil dat bearbeyden en te wege
brengen fo veel als mogelijk fal zijn , en de vryighey d
fich daer
heeft Don
daerom
, en de
vermogen
l~v uwillen
|Lur<>
titer* ook
behelpen
Kapiteyn
Pcdromede
de van Namen , met fuiken fonderlinge gunfteGodes,
H. Leon , om hier mede van hem te doen het goede en fal niet laten groot voordeel te doen ; U E. gelieve
grote dienften waerdighzijn. my pertinentelijk fijne opinie in alles van derwaerts
'c we^ ^JneErtz-HertogeErneft,
raPPort>
1 rlrti Den
$mu>
Doorluchtigen
heeft aen over te verklaren , God beware U E. in voorfpoet.
Wttv fijn Majefteyt en aen fijn Broeder in eenen byfonderen UytBrulTelden fevenden September, 1594..
Ondertekent ,
S!t gelonden tot fijn faveur, en defe hulpe fich voegende
Wt* by degenedie hy verdient, heefchy goede gelegen tDon Diego d'Ivarra.
Rno heyd te verkrijgen 't gene hyverfoekt. IkbiddeUE.
Opfchrift ,
■bat» feer dienftelijk, dat U E. gelieve fijns te gedenken ,
tien
t blli$ en te bevorderen 't gene hem aengaet > verlekert zijnAen Don fofepho Vafques van Auma , van den
bicca»
de,
dat
my
daer
in
een
fonderlingevriendfcbapgeI fchieden fal , allo ik my om vele redenen verobligeert Raed van fijn Majefteyt , en fijn Ambafladeur in Wtfff
vinde , om de Kapiteyn Leon hulpe en byftand te Savoyen , 6cc.
doen. Onfen Heere beware U E. gelijk ik wenfehe.
Doorluchtige Hooggeboren Heere.
Uyt Bruffel den 30 Augufty , 1 594..
Dan
Ondertekent,
M
Et mijne andere, waer mede ik beantwoorde
die van uwe Excellentie, fchreefikden fel ven no aen
Est e van d'Ivarra.
van de nieuwe tijdingen van defe Landen die mybetfjeopi*
d'Opfchrift was,
quaemftc dochten. Ik hebbe zedert'tfelvenietkonAen Andries d'Arada, van den Rade van fijn Ma- van
Haar* •
nendoen,
om d at ik abfent
ge weeft
ben in, den
de Eerwaerdige
Apoftolife
Kamer
waerdienv*nft ?g"^ec'
jsRonte
jefteyt en fijn Secretaris van Oorlog.
daen ik eerft voor fes dagen weder gekomeh ben. Mwtia>
nbet IK ben antwoord fchuldig op twee Brieven van uwe Rechtevoort heb ik niet konnen laten , met d'oc- n0,
«f
E. van den 20 en 2 1 July , waer uyt ik groot genoe- cafie van deien tegenwoordigen Bode, u Excellentiereverentie tedoen; gelijk ik doe, en mer eenen
gen en contentement ontfangen hebbe, verftaende
fel ven te verhalen 't gene men rechtevoort in dit
B
datUE. en Mevrouwe Donna Juana (wiens handen den
Hoffeyd.
8ac» ik duyfentwerven kuffe, als ook die van mijn HeeGifteren quam'er tijdinge , dat Breft in Bretanje
'«» ren)
te paso,
zijn.falikfee
't GeneU
E.doen,
ontbiedookvoorde
heb nik ingenomen zy van de Spanjaerts, en men zeyd dat
r gaerne
BaronwelMadruz
die plaetze van zeer grote importantie is, doordien
ik verwachten fal dat dat fijn Majefteyt daer uyt Spanjen binnen vier of vijf
dat
en
gefeyd,
hem
tegens
h«
lm'
ra* hy my belafte 't gene hy begeren fal.
itn
dagen zulken Vlote kan zenden als hy begeert , en
Datfetegens U E'geieyd hebben van de Vrede-handel, dat die info goeden ftaet was , dat dunkt my en ook Engeland en de Landen van Holland en Zeniet, want de gene die ongelijk hebben victorieus land zeer grotelijks befchadigen , door dien men in
eenen nacht u/t die plaetze in deze Landen kan koZijnde, willen qualijk te gevalle zijn den genen die
men ,waerom de Koninginne van Engeland al ordre
van hun verongelijkt is, en nadien fijne Majefteyt op
fo vele manieren verongelijkt is, fal fy niet accorde- gegeven zoude hebben , dat'er eenige Forten gemackt werden , om fich te ftellen tegens d'aen valren in 't gene onrechtvaerdigfoudezijn.
len ,dewelke zouden mogen gedaen worden : Schijwinnen
het
om
n
geworde
fy
ijn
trotlerz
noch
En
nende als of den Koning van Spanjen , al had hy
van Noyon , 't welk binnen weynig dagen verloren
is. Dit en dat van de Pacificatie , fegge ik om te vol- fchoon anders niet gewonnen met d'Oorloge van
Vrankrijk dan deze plaetze , fijn geld zeer wel beftedoen 'tgene U E. vraegt. Aengaende fijn Hoogheyd , digt zoude hebben, om de bequamigheyd die deze
betoont den Raed dat hy daer in fpreekt , en ik fie in
pLetze hem geven zal , van zo veel Volks in Engeland
fijne Hoogheyd eenen teer goeden wille en contente- en Vrankrijk te brengen , als hy begceren zal , behem te diement, van dat U E. hem prefenteertgenom insgelij
dwingende defelve eene vorderlijke Pays te maken ,
ken,
nen. Han is verloren, en Groenin
en
deze
Nederlanden
geen byftand te doen , zonder
beyde met wille van die van binnen , en niet om dat
't welke zy bedwongen zouden zijn zich aen fijne Mafybenaut waren, en gaven ook geen tijd voor de fejefteyt over te geven. Hier zijn zeer weynig Soldacourfen die voor hun bereyd wierden, Het zijn verten ,en de weynige die der zijn heeft fijn Hoogheyd
iiefen geweeft van {mporcantie, als ook dat vanAbelaft te marcheren na de Frontieren van Vrankrijk,
miens, het welke fich uyt eygen wille overgegeven
heeft aen den Prince vanBearn, den vierden dag na alwaer zy zullen bly ven leggen , 't en zy dat'er andere
dat den Hertog van Mayne daer uyt getrocken was , toreen komen om in Vrankrijk te mogen trecken ;
alwaer hy gegaen was uyt ons Leger, omdietecon- want fy feggen,dat fijn Majefteyt d'O orloge ih Vrankrijk meer vervolgen wil als oy t ; maer ik twijfeledat de
ferveren en verfekeren voor de Catholijken. Hier is
den Hertog fo vol van goede woorden en voornemens, quellmgen , dewelke Graef Maurits dit Land aendoet,
dat ik niet geloven kan 't gene de andere Franfen ver- oorzake zijn zullen , dat'er zo gróte forcen niet heen
Majefteyt oorbaerlijkft zal weien. Het Huysgefin
van Paftrana is den feftienden defes hier gekomen ,
fraeye Paerdcn mede brengende jzy zeggen my dat hy
te Genua uyt het Schip aen Land gegaenis> zodat
wy mogen hopen dat hy eerftdaegs hier zal zijn. Don
Louys de Velafco komt ook wederom. Ik kuflè mijn
Heere Don Ferdinando , en Mevrouwe Donna Margarita duyfencfout de handen , met de welke onze
Heere U E. beware , gelijk ik wenfehe. Uyt Bruflel
den fevenden September , 1 594.
Onderftond ,

gaen
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Den Hertog van Maynéis noch alhienaen hou Jendat'er
; behalven
dachte
wel
men
'als
konnen
^aen
,
kan
de by fijn Hoogheyd , om met den eerften ge-experen
commande
dewelke
,
is
noch geen Generael
dieert
te worden, hoewel fy, nadat men gillen kan,
dat
deGicht,
met
gequelc
fo
ziinde fijn Hoogheyd
niets
te
wel accordeeren konnen;nochtans om den grohy met te velde kan zijn i enGraef Karel, dewelke
ten
nood
, waer in de voorfz. Hertog üch vind , houd
in Vrankrijk commandeerde , is met fijn Vader na
Luxenburg vertrocken , een weerfien hebbende aen men dat hy eyndelijk fijn Hoogheyds wil fal doen , of'
dar hy metdenNavarrois fal accorderen. Men feyd
defe Dienaers.
vorders, dat den Hertog van Mercure aen den voorfz.
De gemuyuneerde Italianen en Spanjaerts zijn
betaelt, en lijn al uyt haer Garnifoen. Daer re- Maynegefchreven heeft, dat hy wil uytftacn defelve
fteert noch het Regiment van Don Gaftone, het Fortuyne roer fijn Excellentie, en dat hy vandeCathowelk nochtans vertrocken is binnen Jich , en men lijken Koning een .eer goed fecoursfoudefien te krijgen, zijnae den JSfWarrois fofterk, dat men niet in
gelooft dat het haeft gecontenteert fal worden, V rankrijh k >men kan dan met een feer goed Leger.
(Fol60<ioor dien daer alle dagen Soldaten in komen, en
Dor ree»*, Poft uyt Spanjen gekomen verftaermen ,
*t Land feer grote ichdde doen ; het welke de
Gemuytineerde vclherdende in hare muytinatie, dat fijn iVUjvitey t gerefol veert is om d'Oorloge te veren fiende dat'er niet SoHaten genoeg zijn om den |volgen,en 1at ny fijnHeyligheyddatgecommuniceert
ten ,heeft, opdat deielve fijnHeyhgheydhemhelpeinalW ndtewederftaen, feert'onvreden zijn , nen (oules 't welke hem mogelijk fal zijn , en men verwacht
revoltere
datfe
selove
ware de Religie , ik
dagm
met Die reifano, OppeiAStalmeefter van fijn Hooglich
opemüjk
daer
van
den , gaende alle
heyddewei
,
ke al weder op de i eyfe is uyt Spanjen herbeklagen
waertsjëen kei grote picvifie,io van Geld als van auMen verwacht alle daegs uyt Span jen den Stal m?e- thomeyt, voor fijn Hoogheyd.
dathy
fter van fijn Hoogheyd, hou Jende voor feker,
GraveMauruzvergudeitaifijn Volk byeen,en men
grote Provifie mede brengt voor fijn Hoogkeyd, den
wdkenlvf gj.endathier niet blijveöwil, fo fijn Ma jmeent dat hy noch -«oor den Winter eenigengewichtiVolks en is
icftevt hem niet onderhoud een betad Leger ,'C welke genaenflacb meental, alio hier Biet veel
doen.
bcft/ndfyorndenVyandtcwederftaen. onjhem weder ftandce
Voik,zijn
Men twijfelt dat aen Hertog van Guyfe veraccor- De Ldelen van het Land,mitsgaders ai het
hier geen
.hierfot'on v reden oP fijn Majelteyt om dattwi!rrel
deert zv met d?n Navarrois, doch daer isisgeenelee,
en,datik
wederfta
Vyandte
den
om
is
Leger
i
binnen
Aumale
van
Hertog
kerhevd van Den
niet te rugge hielt, dat fy wel
Han in Picardien, zijnde *eg gejaegt geworden van j^nhun de Religiefcuden.
rwelkaltergeneis^
en
revolter
k
die van die van Amiens, dewelke fich eyndelijk met .hchrthj
hch
recruevoort
preienteerrom
te ichryven.
Accoord aen den Navarrois overgegeven hebben.
Ik fal niei laten U E. wederom te bidden, dat het U
Den Her-.og van Mayne is noch alhier, aenhou- E. believe my te verwittigen van de faken van derrdende om van fijn Hoogheyd te krijgen beftantefo
en waertsover, gelijk ik U E. daifo dik wils gefchreven
,
ftaen
weder
mogen
re
rois
cen, om en Navar
hebbe, dar ik daer door oneyndelijk feer verbonden
d'Oorloge aendoen , hoewel hy van defe Dienaers lal zijn aen U E. den welken ik onlen Heere bidde te
t da; hy zeniet anders krijgt dan woorden- 't Schijn
m wantrou- geven een volkomen voorfpoet. U E. fal gelieven mijis
dert weynig dagen herwaerts gekomen
ne gewoonlijke recoramandatien te doen aen Laura
wen van defe Spanjaerts, en dat hy door den nood , en'tgehee'eHuvgefin.
in haren wil t acWaer in hy fich v ind , bedwongen zy verdr
Uyt Bruffel den achtften September , i ^^
agen, door
te
rois
Nivar
den
corderen, ofmet
Onderftont , U E. leer ootmoedige Neve.
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Ik fal't niet weder op nieus
invinden
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Uyt BrufTel den achtften Septem
U E. niet moeyelijk te vallen met verdnetelijkeLij- *e»
dingen.
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van
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Heere,
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en
ten
chtigf
Aen den Doorlu
i^defes, gelogeerr zijnde by mijn Heere den Ertz-J^
Mijn Heere den Hertog vau Monte Martiano.
Herroge; en by my is gelogeert den Hertog van Feria , ban
Seir Voortreffelijke Heere, Mijn Oom,
voori'z. ftcmf
den welken fiin Hoogheyd"heeftontboden(den
uytdeStadvan Bappalmes, ttXto
n zijnde)
Mayne gekome
-*-\ 'Occafie van defen resjenwoordigen Bode , afge- alwaer hy ftil gebleven was.
Men heeft vele raedflagen voorgeftelt op de faken
LJvaerdigr van defe Dnnaers van fijn Majefteyt
mtf
particulier
ban ben eert my nieuwe oonake om te fchrijven , behal- van 't Koningrijk van Vrankrijk, en op het
f,*'ben ven de gene die ick de voorleden weke gefchreven van den Hertog van Mayne ; maer men heeft cot noch
genomen: fo haeft als die genomen
- toe geene refolutie
de nieu we tijdin
regulen van
dr ie of vier
, "dele
hebbedie
E. daer van te verwittigen.
U
tïcr?
laten
niet
ik
fal
is
is
je
Bretan
Uyt
men rechtevoort veritaet.
rmo; gen
am benverfekenb (cheyd gekomen, datdeSpanjaertseyndeDenBiarnois handelt van tegen den 1 o der toekoe een
menden Maendeene generale Vergaderinge te Mon?Si. lijk ingekregen hebben de Stad van Sreli, zijnd
: Men feyd dat men daer eene Pays
houden
te
ftreul
,
is
ven
Zee-Ha
een
het
dat
om
,
plaetfc
ante
irrporr
feer
pt.'
ma
in dewelke een feer goed getal van Schepen in mach , lal maken,'t welk een lok-aes is,om fo alle die van defe
00.
van waer men in eene nacht in Engeland varen kan. party tot hem te trecken; en ondertuffchen is hy ia beMen acht dat fiin Majefteyt met het innemen van defe ftantmet den Hertog van Lorrayne voordicgehcele
pUetie de Konineinne en de Staten van Holland feer Jaer, en met dien van Guyfe tot het eynde van Sepgroten af breuke km doen , dewelke fy feggen dat uyt
tember toe.
vrete van dit airede Eorrentxakenomfichte weer te
Zedert de Mey-Maend laetftleden , is er fo groten
ftsllen.
fchijn geweeft,nopendeden v®oilz.Guyie,dathy do©r

toe-
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toedoen van ois,
fijn Moeder , fich wilr werpen in d'armen
van den Biarn
Daer is ecnen Anthony van FriasSalazar, dewelke
't gene hy op defen handel
voor fijn Majefteyt uyt recht
belaft, dewelke by hem geweeft zijnde , feyd dat hy hem
feer wel gefticht en gerelblveert heeft gelaten , om fich
niet af te fcheyden van deCatholijke Religie en fake,God
geve dat het lb zy ; want wat my belangt,ik (al niets goed
van yemand van hun allen geloven.
Den Hertog van Lorrayne heeft aireede inde Vergaderinge van Monftreul eenen Baflbmpiere, een Man die
niet laten en falte middelen alle 't gene deHoogheyd van
den Biarnois betreft/t zy met de Religie ofniet.Doemen
van dele Vergaderinge handelde ('t welke was voor het
verlies van G roeningen) en wilde de voorfz Biarnois den
Hertog van Mayne niet ontfangen , met den Tijtel van
Lieutenant Generael , denkende dat alfomen Volk in
Vrielland vergaderen foude , het Leger, 't welk op de
nkrijkwas, niet (oude connen vermeergrenfedertvanVra
werden: maer zedert dien tijd gelooftmen dat hy
hem met dien Tijtel ontfangen fal , en ik achte den
Hertog van Feria ook aen lijn zij nde , met wat Tij tel dat
ook zy.
Men feyd dat den Hertog van Lorrayne fijn Dochter ,
Me- Vrouwe Antonette, huwelij ken fal aen den Hertog

r van
geweeft,
en comr diewederom
wel tevreden
de meeninge
hy toont feer
te hebben,
fo van tezijnde
volharden in't gene hy aldeur tot noch toe gedaen heeft , als
ook van herwaerts-over te comgn , om te handelen van
't gene hem te doen löude (hen in fijn regard ; en foude
derwaerts-over blijven , indien deforcenfulx waren als
het nodichis.
> ,
Daer is noch beftant met den B iarnois voor defeMaent
en de toecomende; en den Hertog van Lorrayne voor
dit geheele jaer , diemen feyd , dat eene van fijne Dochters huwelijken fal aen den Hertog van Montpenfier , en
datmen in de voorfz Vergaderinge refolveren fal op 'tbe(luyt van dat Huwelijk : dat van fijnejongfte Dochter is
al gemaekt met den oudften Sone van den Hertog van
Beyeren, alfo een Edelman fijn Nabuyr, dewelke uytdruckelijk daerom comt, haer al ondertrout heeft by
Procuratie , &c. Den j oen. Augufti 1 594.
Ondertekent
Den Grave van Fuentet.

L warender geene andere (warigheden meer, 2B?fef
die my verbinden van hier te willen vertrecken, bankte*
is 't welk optc
van Montpenfier , en dat het een poinct.word.
en 't felve met meerder ernft en refolutie te be- £•!',£
En fijne
forgen , dan ik tot noch toe gedaen hebbe : ik öarra/
Vergaderinge van den Pays gehandelt
jongfte Dochter fal trouwen metdenoutftenSonevan hadde evenwel oorfake genoeg om daer van daen te aen oen
den Hertog van Beyeren:wantde Grave van Elverfteyn, gaen , ja 00c fc&rvoets
, al waer 't niet dan om u E. E. te ^Ja€&dewelke op 't fluyten van de Vergaderinge gecomen is,
.
procuratie
helpen
uyt Brief
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zijn ,; gelijk
fchrijven
heeft haer aireede ondertroutby
met
haren
van dendaerfe
elfdenin Julij
want my
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dat flei
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Don
van
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Voetvol
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Compan
Seven
wy hier de faken fonder mom aenficht nader en fcherper ft*!* ® on
Mexia, dewelke lagen in de Voor-Stad van Beauvais befien , gefchieden hierveleongelucken, 't welke der- tJrg]Djain Piccardie , zijn in de Stad gecomen , ten deelc met waerts-over niet gefchied : en al gefchiede het fchoon , que?
woonders: de- fo en wete ik niet wat den dienft van fijn Majefteyt meer ^"s0"1
geweld, ten deele met den wille der teInvolgen
de partye contraryzy, dan daer uyt te doen trecken den genen die £mfö»
welke hoewel fy goeden luft hebben
fy
durven
s
nochtan
zijn,
die fy fien hun bequaemft te
hem verwittigen can van 't gene daer gefchied, en van jpAajelt»
cr
't niet ontdecken, ter oorfake van den quaden ftant,wa
't gene , 't welk nodig is te verftaen en te weten in eenen
in fich alle dingen vinden om onfe lankfaemheden en Raed , waer in , indienmen noch groter getal van oogen
uytftellen, het welke fchijnt te comen uyt eenen vloek, en verftanden employeren conde, het foude tot fijn growant anderfins foude het onmogelijk zijn,&c. Den $o«Rter dienft zijn. Te voren , eer dat fijn Hoogheyd in 't
Augufti i f94.
Gouvernement quam, quam ik in den Raed fo dikwils
Ondertekent
als den Grave van Manfvelt en d'andere van den Rade

Den Grave van Fuentts.

aerts-over
eere, den Hertog van Feria is herwoden
X/fYnHmen
»ilêf
zijnde
ontb
,
teyts
,
wil
Majef
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«^g
ban
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tog,
van
hand
te
-Her
om
e
Ertz
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ft*
mjjn
van
ttnaj
gene het
nki ijk vanVrankrijk, en 'tft,
ÏKetf defaken rvanvan't Coni
waer
e
betre
Mayn
og
van
Hert
den
culie
aen den parti
«ffonne* mecje raen aue defe voorleden dagen befich is geweeft,
SatUCa' fonderdatmen eenige refolutie genomen heeft ; ik fal u
ftüien/ verwittigen fohaeftalflercene genomen fal zijn»
B earne heeft te Monftreul een vergaderinge doen beH?e«OB
roepen tegens den ic*».dertoecomendeMaend, in de
55},iauoec meeninge van eene generale Pays te maken met alle die
«enröanvan(ijnConinkrijk, dewelke aen onfe zijde zijn Metjatlaen. ten eerfterij datmen van defe fake handelde , wilde de
voorfz Biarnois den Hertog van Mayne niet inde Vergaderinge ontfangen met den tijtel vanLuytenant generael,
door dien hy dacht dat wygeen middel gehad fouden
hebben het Leger te verfterken om hem te befchadigen,
alfomen van fijn Majeft. Volk in Vrielland mofte fenden
tot het ontfet van Groeningen ; maer nu gelooftmen dat
hy hem ontfangen fal , en ik gelove , dat den Hertog aen
fijn zijde dat ook aennemen fal : want hoe Wel hyhier
handelt , nochtans bekennen fy alle , dat fy daer ook aen
.
die zijde handelen.
in
airede
iere
Baflomp
heeft
e
Den Hertog van Lorrain
de Vergaderinge gefonden : en d'andere fullen heur Gevry-geleyde , 't welkmet heeft»
ook fenden
deputeerden daereynde
gegeven
men hun tot dien
Aengaende den Hertog van Guyfe ; daer waren aireede vele tekenen , dat fijn Moeder hem perfuaderen foude fich te werpen inde armen van de Biarnois, dewelke
niet ydel zijn geweeft. Antoine de Frias Salazar is by hem
IV. 5®«|.

my daer toe riepen, 't welke gemeenlijk byna alle dagen gefchiede , door dien dat iy in alle voorvallen die
gehandelt werden , aldeur voor eene nootwendige fake
houden , dat de Finantien, die fijn Majefteyt uyt Spangien befchikt, daer tuflehen comen , diefy begeeren te
verdoen, fonder te bekennen datter yet van de Staten
is boven 't gene dat tot haer eygen profijt en oirbaer aengelegt word.
Sy vergaderen noyt op faken , tot dewelke fymy niet van doen hebben. Maer zedert dat fijn
Hoogheyt in 't Gouvernement is, beveelt hymy te comen in alle de Raden , waer in fijn perföon fich vind,
ook om defelve oorfake, en om dedepefchentelefen,
en voor te ftellen 't gene fijn Hoogheyd my belaft , en
begin te geven tot de uytvocringe van 't gene daer gerefolveert is. In d'andereVergaderingen,dieofden voorfz
Raed of de Finantien houden , in dewelke fijn Hoogheyd fich niet en vind , daer en ga ik ook niet : want
hoewel fijn Majeft. in eene van mijne inftruclien my belaft fo veel te doen , dat fijn Hoogheyd my in allerhande Handelingen toelate, en dat 't felve ook feer nut,
engrotelijxten dienftevan fijn Majeft. foude fijn, nochtans heb ik het achtergelatcn,en late het achter , voornamelijk, om my niet ambitieus in de faken te betonen,
en om mijnen laft te verminderen fo veel als ik can, dewelke my aireede t'onderen brengt , en buyten adem
houd: en felfs ook door dien datmen genoeg verftaet,
dat alle de middelen , die ik hun foude weten voor te
ftellen, feer weynig helpen om te remedieren oneyntelijke abuyfen, dewelke claerfchijnlijk uyt haer eygen quade
en dwersdrij vende wille comen. U E. E. geloven vry dat
hengene,'twelk hier boven alle dingen noodwendig is,is
dat deDienaers,die fijnMajeft. fend,in autoriteyt gemainteneert werden , fo fy hem wel menen.en datmen den
genen , die eenen anderen weg ingaet , dadelijk het leven
<®ÖÏJÖ
én
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de voomaemfte van henvaert-ovcr: ikdenke niet dat fijn
en d'autoriteytbeneme.Ook ishetnodig>dat fijn Majeft. Hoogheyd daer toeverftaenwil; maer evenwel heb ik
verfta, dat fo wie hem anders raden fal, grotelyxtegens voldaen den fchuldigen plicht daer ik toe verbonden ben,
kenfynen dienft doen fal. Ik heb fijn Hoogheyt mets t,te door
hem feggende 't gene my dunkt oirbaer te zijn. En ik
fchrijf
op
hier
my
men
géhe
't
van
nen gegeven
foude my in mijn hert verblijden dat het ftuk welbeftiert
zijn
foude
genoeg
het
dat
e,
rhoud
dien dat ikvoorfeke
wierd , door dien dat het van een ander fchijnt gedaen te
om hem te doen ichreyen , na dat fijn naturel is. Nochzijn.
En fo het u E. goed vint , lal my die faveur gelieven
tans fofijn Majeft. oordeelt nut te zijn , dat het gefchiede, te doen , en feggen het tegens fijn Majeft. alfoikhem
met defo fal hy gehoorfaemt worden als hy 't belaft. enEn laftdie
niets daer van gelchreven hebbe. God beware, &c. Wt(Fo 0
ik Brufièl
e
d'ordr
comen
pas
te
fen laft foude feer wel
den feiten Septemb. 1 f94.
hem
om
verwachte om my derwaerts-over te vinden,
Ondertekent ■
covan nader by te dienen , het welke noch beter foudefo dat
hadde,
wech
voren
te
men , indien ik mijn affcheyt
Don Diego eTlvarra*
ik daer mochte comen eer dat d'inconvenienten (dewelke de gene , dewelke fijn Majeft, dat ingegeven hebben, j
Ier zijn twee Portugefen , d'ecn genoemt Ma- 5!S;tebeit
hem voorgehouden moeten hebben) gefchieden. Anders
nfte,
ik
die
tengu
lvaer
ftewe
groot
de
dat
wel
ik
wete
nuel Vaezend'andere Cofmo d'Abreo,beydcto<mstej
beHeere
Onfen
van 't gevolg van Don Antonio , dien fv verla- j^"
ontfangen can,is te blijven daer ik ben.
ware, &c. Wt Bruflel den 7". September i f94.
dienfte vantenfijnhebben,
Majefteytcnbegeerenfichteverfocnentenraaen
, en pardon te vercrijgen, fich ©on '
Ondertekent
te dien eynde prefenterende om eenigen dienft te doen , {^'J*?'
Stepha.no (Tlvarra,
daer toe men hun fal willen employeren ; ik heb hun ge- jj&owi
hoort , maer ik ben in geen groter particulariteyt met groot
«ïlef
At belangt alle 't gene dat de faken van Staten hun getreden : De voorfz Manuel de Vaez is een Man ^?5m
toan©ie5
aengaet, dat fult gy fien uyt de Brieven die van raedendacd; den anderen is lofer , maer niet van jjan jj,
aen lijn Majeft. gefchreven zijn,gelijk gydaer fuiken ftoffe. UE. ontbiede my hoe ik my met hun te cantdta/
Maita
aen Bon
JfJ^
uyt ook fien fult hoe 't ons gaet , fo hier als in fchicken fal hebben ; of dat ik hun opentlijk verclaren tnftin
Vrankrijk. Want dele twee fie&en hebben fal daer toe niet te willen verftaen , tot datmen fie wat fy ban fiftt
goait
eene felve curatie gebrek, te weten, van veerdige en wel- willen prefen teren , &c. Den 1 7en. September 1 594.
Maim.
que?.
betaelde Forcen, en die langen tijd duren mogen, en van
Mannen van commandement en beleyd in de Wapenen,
9i0i\Utt
Ondertekent
aen beyde de Oorden.
Stepbano d'Ivarra.
Hier op foudemen mogen feggen , dat Fuentes en Paftrana daer toe zijn. Het is wel waer dat fy daer toe zijn,
Doorluchtichjle Heere ,
indien fy fich fchikten om dat te doen : maeraengaende
den eerften , als ik het fie , fal ik het geloven : belangende
A dat ik aen uwe Doorl. in 't lang met eene an, SBjfef
den tweeden, d'ervafehtheyt ontbreekt hem, hoewel
hy aengaende de refte met alle verey fchte qualitey ten bederen gefchreven hadde, is de Graef van Fuen- ban 'jjn»
gaeft is.Nopende fijn Hoogh. hy heeft geene gefontheyd
tes by my gecomen , en na het vertrouwen - 5^^
om dien arbeyden moeytete verdragen : en in de refte
'twelk hy altijd feer groot t'mywaertsbe toont bafio
van de gene die hier zijn, is noch wille noch verfekett- heeft , heeft hy my eyndelijk gecommuniceert d'affeétie *"» ö«
couragie van dèn Conink tot de faken van V rankrijk, ^[^
heyd , om hun 't fwaerd van fijn Majeft , in handen te ge- en
hoedatter
met den Poft, die defe voorleden dagen quam, üobratu
ven ,behalven dat fy weynich refolutie en ftouticheyd
hebben om te fpreken en te doen.
in fubftantie gefchreven was, dat fijn Majeft. niet ver- Oin.
Noyt fach ik de faken van herwaerts-over in fuiken ftont datter yetwes in Vrankrijk op nieuws voorgevallen
ftant als fy nu zijn : en gelijk ik fijn Majeft. fchrijve , u E. was , waerom men foude moeten veranderen de refolutie voor heen genomen, van de Religie en Catholij ken
gelove vryelijk, dat het ten hoochften nootwendich is,dat
de foetigheyd, die fo feer gerecommandeert wort om dit van dat Coninkrijk te helpen , en datmen daerom herwaerts-over continueren moft om ten felven eynde voort
weder op eenen goeden weg te brengen , vergefelfchapt
zy met grote fixafficheyt , indienmen begeert datfe te varen : Alfo fijn Majeft. aen fijn Heyligheyd afgeveervrucht doe.
dicht hadde , hem verwittigende van fijne ganfche inten•
tie opte faken van Vrankrijk; en byaldiendatdefelvc
Sijn Hoogheyd is een Engel , maer het is van node datmen by hem laet comen de gene die goede intentie heb- van fijn Heyligheyd goed gevonden en geapprobeert
ben ,en datmen van hem doe de gene die eene quade wierdt, datinconformitévandiende noodwendige orhebben, èn datmen hem fo verre can brengen, dat hy den dren datelijk gefonden fouden werden : So dat uwe
genen geloof geve, dewelke oprechte D ie naers van fijn Doorl. de couragie en refolutie van den Conink haeft,
Oom zijn, en voor hun niet achterhoudende zy: enfo vernemen fal. Daerna voegde de Graef daer by , dat hy
wyluyden niet goed en getrou zijn , datmen ons van hier grotelijx twijfelde, dat defe nieuwe conferentieeene
jage , en datmen andere in onfe plaetfe fende. Maer de practijke was , eendrachtelijk vandeFrancoyfenopgeIngeborenen van dit Lant , noch de Duytfen of Italianen ftelt, om op eenen felven tijd aen des Navatrois zijde te
moeten hem in geen miftrouwen brengen met de Die- doen vallen, alle de gene die het noch met de Ligue houden. Op de cijffèrs van uwe Doorl. van den 1 jen. Julij ,
naers van fijn Majeft.ja felfs geen toegank hebben om dat
teconnendoen.
nopende den Tr eves,die hy verftaen hadde,dat in VrankDe faken van den Hertog van Mayne gaen gelijk als
rijk gehandelt wierd ; fal tot antwoord e dienen 't gene ik
u E. wel denken can : en alfo de laetfte Aéte die hy doen
daer van aireede gefchreven hebbe, behalven 't gene ik
fal, niet metter ooge gefien can werden voor dat fy ai- hem op ditpropooftden 2$«i. Julij gefchreven hebbe.De
reede gedaen zy , en dat dan de fchade t'eenemael onver- faken van herwaerts over gaen allfe gewoon zijn , en de
winnèlijk fal wefen,fo docht my dat de voorleden faken , dilordren vcrmenichvuldigen alle dage : het Krijgsvolk '
,met de tegenwoordige diemen fiet , genoechfaem waren word feer qualijk betaelt , en is aireede t'eenemael verom alle dolinge wech te nemen , en u E. volcomentlijk Idorven. In defen Adel en in alle dit Volk ontdekt fich
te verclaren (want aengaende de Duytfen van den Rade, hoe langer hoe meer de quade genegentheyt tot deSpaen
dat can niet gefchieden.) Hierom ift dat ik tegens hem fe Natie, tegen dewelke men ook noch vele dachten
gefeyt hebbe, dat hy wel doen foude ende hem arrefte- t'onrecht verneemt , fo dat fich eenige bequame gelegentren of vaft houden , nadiender fo vele oceanen zijn om heyd prefenterende, men twijflfelen mach van eenige redat te doen , en fulke grote teekencn , waer uyt men fiet,
tans,
volte :en daer is anders niet, 't welke vele Steden te rugdat hy fuik een groot Vyand fal zijn van fijn Majeft. en ge houd, dat fy met de Staten niet accorderen, dan de
felfs machtich om meer fchade te doen dan d'andere , om Religie, dewelke 's Hertogen-B ofch wederhoud, en
dat hy als een Huyfgenoot is , en dat hy kent d'extremi- Groeningen velejaren wcderhouden heeft. En al wierteyten in de welke wy zijn , en de willen en affedicn van
ter fchoon Volks en gelds genoech gefonden , noch-
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n/-,r-v.Tir/.v
voet zijn,
quadcnnirhVirkn»vnn
op 1fuiken
faeken»/»Tr»
tans fietmen daris-indeutArf
luiken geval noch weymen hope van
darmen evenwel
eenich goed fucces foude mogen hebben : waerom men
ne
v veriger gebeden rot G od richten moet,om hem om fijacn
Poft
delen
met
ik
dat
hoopte
Ik
roepen.
te
renadeaen
Xj Doorl. foude hebben connen lenden het gefchrift van
de Catholijke Dienaers , den Hertog van Mayne gegeven ,maer ik fal het met eene andere gelegenthey t fenden,fohaeftalfmen de refolutie genomen fal hebben.Orr
dertufichen fal ik Hechts feggen , dat het voorfz fchriit alleenlijk inhoud , dat fijn Majeft. den Herrog van Mayne
ep de Carholijken in Vraukrijk,meer als oyr by wil ftaen,
en den voorfz Hertog den ge woonlij ken onderhoud geven van tienduyfent Cronenrer Maend,hem rot dragin<re van de coften gevende t'meefte, 't welk hy rotin noch
hantoe °-ehad heeft, Maer hy begeerr dat Soilfon hem
den^ge^even werdc tot verfekertheyt , en dat alle de
fullen werplaetfen, dewelke in Vrankrijk ingenomen dewelke
de
van
inftantie
ter
,
zijn
Majeft
fijn
,
den voor
,op
werden
fal
t
gecroon
jk
Vrankri
in
Catholijke Conink
dar hy des re eer de gedane coften weder crijgen mach,
her Leger commandeen dat den Hertog van Mayne in
ren mach fonder yêmanr boven fich re hebben ; maer dar
de Generael, dievan fijne Majeft. gedepureerr foude werden,daer mer gelijke aurhorireyr commanderen foude.al
Voorts iffèr anders geene fubftantie. De lefte heeft fich
voor langen rijd reSoilTon onrdekr,en heeft daer tamelijk
leer toegenomen, en is noch niet geceffeert : en men verfeer fiek geftaet dat de Hertoginne vanMayne,dewelke defen
avond
En
zy.
perijkel
buyten
oort
rechtev
,
is
weeft
U Doorl. anders niet te feggen hebbende , kufle ik ootmoedelijk uwe Doorluchticheyts heerl. handen, biddende God voor de gefontheyd en glorie van uwe Heerlijkhheyd en volcoinen conrenremenr van uwe Doorlüc
f94.
1
.
Sepremb
feften
den
ticheyds begeerte.Wr Brunei
Onder ftond Uwe EerwaerdigeDoorluchucheyds feer
oormoedige en feer verobligeerde Dienaer.
Onderrekent
Jnnoiro Mahaf<e.
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gefuyrcomen
nel r hebbe.
hebbe. falHet
't welk iktoe
Her
ftaer
Lnvden
toeal ,. voor
Miin langen
Heerentijd
daer
geneun Luyden
op 'tftaet
[fpelt
Mijn
Heeren
,. daer
in te voorfien, en God beware onfen Meefter. Het
Volk op 'r Land en inde Sreden zijn in wanhope, om
dar fy luiken overlaft lijden. De Vyanden vermeerderen heurcontributien en confifcaten , en men befchermt
de Onderlaten niet. Het verliesvan Groeningen is ook
oorfake van grote miftroofticheyd, hoewel de Vyanden zederr nier merkelijksuyrgerichr hebben. Sy hebben een aenilach op Ruremunde gehad , maer re vergeefs»
Sy hebben eenich Vee wefen halen in Luxemborgerland,
al waer ly gerooft hebben war fygekoft hebben, Mijn
Heere de Grave van Manlveld is daer , en alle de fijne.
Mijn Heeren den Herrog van Aerlchot , Prince van
Chimay, Graven van Sorre en Barlaymonr zijn hier,
als ook den Herrog van Mayne, en vele Franfen, fo
dar de Srad vol is , hoewel de Prefidenr Janin onlanx vertrocken is. En die van BrulTel zijn nier feer wel re vreden, dar fy fo vele Vreemdelingen in heur Srad fien,
voornamelijk Francoyfen. Mijn Heere van Balagny
heeft den Biarnois binnen Camerik gebracht , en hem
den Eed gedaen , alwaermen de Ligue verbrand heeft
in 't Beeld van eene Juffrouwe. Men heeft fich gelaren
datmenweefthem
wilde:
maerhadde
'r ware
gedarmen benauwen
hem mer vrede
gelaren
, ofberer
datmen

Opfchrift
Aen den Doorl. Alder-Eerwaerdichften Heere, Mijn
Heere den Cardinael van Aldobrandino,
Mijn Heere,

eden defes
ÖJitf MEt den ordinairen , het welk den twe groren
was, antwoorde ik u opdenuwenmer
]ian
iCijarleö
haeft, door dien ik eerft vanbuyren quam, heblaü / aen
bende drie weken uyr geweeft , 't welk oorfake geweeft
e geen fchrijdar gy mer den voorgaende ordinaris Bod
toen* is
my rwee van
by
nde
r.Ik
bevi
nheb
ange
my ontf
JBkolajö vènsvan van
op geene
;
waer
Julij
16™.
j
en
Juni
en.
8
den 1
©am» de uwe
k
mant. andere anrwoorde valr , dan u E. feer hertelij te bedanken van de gedachtenifie die gy van my hebr , en van de
Ik ben bedroef r
nieuwe rijdingen die gy mymededeelr.
den Herrog vanMedigeweeft over her overlijdenerbivan
iflè f hemwaerts , en
nten
naceli want boven mijn v
goed Heetoedroech , walt eenver
de vrundfehap die hy my
droren
Hem
.
tond
verf
ijk
qual
niet
n
re en die de fake
dik wils de voornemens die wy nu fien rot niet gaen , en
gende, dat wy ons met niein rook verdwijnen, feg
eren moften dan mer het
omm
bec
s
Huy
rs
mants ande
e
onfe Ik fie den nood groter van daer in te Hellen d ordr
ftelt fal werden. Ik nedie 't behoorr , dan daer wel ingegoed
vinden; maer men
der weynige die de conrinuarie
meeaen.De meefte zijn van de
moer de wijfte laren begden
, als
de
gen
feg
,
cke
fchi
nood
na
fich
ninee datmen
fotCarulïus rot fich felven , Houd op Catulle van uwe
.
terniie, en houdt voor verloren, 't gene verloren gaet
open
will
er
k
lang
krij
Ik wete niet waer toe wy Vran
t van
houden, fiende den anderen bevefticht door t rechVre
de
rale
de Succeflïe en van de PolTelTie: eene gene
foude allen nut zijn , of ten minften eene particuhre , uy t
dat
dewelke eene generale foude mogen fpruyren. Na
en
nt
beke
s
alle
e
ik herwaerts-over de geftaltenilT van
dan
zijn
js
advi nnaan, ik
ander dvijsz
geenandera
can ik van
hebbe , canikv
overfien hebbe,
angeen
altijd daer geweeft ben ; en fie apparentie dat het noch

voortgevaren waer , waer toe die van Arthois en Henegouwen wel gemoerzijn: maer gramfchap fonder cracht
ïsydel.
Die van Pont zijn van heur mutinatie afgeftaen en beraelr, gelijk ook die van S» Pol, en de meefte van hun
gaen deur. Men fegr dar de Eleclos omgebrachr zijn van
heur eygen Suppooften. Sijn Hoogheyd is feer gequelt (Fol.67.)
geweett met de Gicht , en heeft byna den geheelen Somer geen Treves met de felve gehadt. Het is fchade dat
dien goeden Prince in '"fbeft van fijn leven fo feer gequelt
wor t , God geve hem volcomen gef öntheyr. Hy doet
alles wat hy can tot redrefferinge der faken, maer daer
is werk aen. Die van 't Rijk deputeren CommilTarifen
om herwaerts-over te fenden , om beyde de partyen tot
vrede te nodigen: wy fullen fien wat daer van comen
fal. Sij n Hoogheyd heeft fijnen goeden wille betoonr ,
en heeft daer mede nier weynich gewonnen in die van
de Gemeenre , felfs der Rebellen. De Prince d'Efpinoy
is in Vrankrijk geftorven; en de Grave Lamoral d'Egmonr begeeft fich r'eenemael ror den dienft van den Biarnois, dragende de blanke Velr-reekenen: menfeyddat
hy hem het GraerTchap van Clairmond gegeven heeft.
D'andere Grave van Egmont , dewelke hier is, fal verrrecken , of fal nu verrrocken wefen na Denemarken;
wanr hy is hier van fijn Hoogheyd afgeveerdicht, hebbende affcheyr genomen , en was na huysgegaen om
geld re halen , of om berer te feggen , om dat te munten,
alfomen hem weynich geeft tot fij n reyfe,te weten 4000.
guldens. Ik fal defen eyndigen metu E. het pennoen van
mijn Broeder te recommanderen: d'Abdijeisrijk, en
foqualijk nietdaeraen, of fy can wel dragen een cleyn
penfioen , verdient door fulke grote dienften van de Vader; en de Conink geeft niers van 'r fijne. Soderherwaerr-over yer is om u E» in re dienen » belaft my dat,
en ik fal my daer toe van alfo goeder herten employeren,
als ik God bidde , &c. Wt BrulTel den feften Septemb.
I f94. Onder ftont, uE. feergeaffectioneerde Dienaer.
Ondertekenr
Charles dcTifnacJf.

, Prefidenr
chrift van Nederland , en
Aen Nicolas Damant Opf
van den Rade van Srate van fijn Catholijke Majeft. gg^
ban -$iu
Doorluchtig Heere, *
gjgjg
'• _
oen
ben

TTOShy Rancifco Carchani Milanois, heeft vercregen jêo^
te fchicke van«w«ff«
een ordinaris
alle weke
m£ï hier
§% fe
op Romen,
dewelke Bode
op Sater dag vande€o||ÖJJt
"^^ toecomende week, her welk lal zijn op den bon
"M™ Septemb voo^
fal , fo dat gylnyden met hem dikwih en m tfeynen öjd ;„ ^
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Het een endertigfiêBoek
Brieven uy t Nederland fult hebbeiuen vanMylanen falfe i CatÖOUJfte ÜOOtttfe fteltgÊe/ öat be COttittK in ftdfettlt
baneenConinlilijha3a(ï-})up0 boo?be
dienBodetot Romen brengeniwaerom ik met den felven f?elaetfcöap
Ëegers
ban
fijne
iBajeft, tot Iaftbanbe<©eelteUjfe
Carchanogehandelthcbbc , dathy hem mode fchicken Dept ban «^pangien/en totbeDouDeniffe ban bevielen
aen u E. en niet aen Taffis , gelijk hy in fijn fin hadde,.alfo banbe Catöolijne «j^olbatenjöp becfjaelt bat öP 3dnno
rny dochte dat behalven cenig profijt/ 1 welk u E.daer van ï f f o. upt eèpangien getrocnen & / en bat fjp baer &
falcrijgcn^hbt uOiricie ook reputatie geven fal,en ftaende bert felben in té getoeefïj bat l)p met ©on giö&an %n*
honden de Jurifdiéiie van de Camer , behalven ook een no 1571. in Statten/ enjebertij.jareninbienflge^
van comen
groter bequarhigheyt en (ekerheyt die daer Brieven
van toeefl té/bat beJ|ertog ban^arma öem bijf jaren lang
de
door
en
,
Perone
fal door de Brieven van
onfen Heere. Carchano heeft my belooft dat te doen , en alle jaren na ^pangien öeeft toiilen fenben/öan battet
met dat voornemen vertrok hy gifteren naMylanen, t'elnen^ boo^ te ©elbe te treeften toerbeberöinbert/en
bat fjp ten leflen eer fip fïo?f 25?ieben en öepefetjen
hebbende hier gelaten eenen fijnen Soon; enikjaegde Ijabbe gereet gemaefet/entjem gelebert/baerbanöpbe
hem noch eenige vreefe aen , feggende , dat hy anderlint.s Coppen oberfonb.ljp fonb 000 5id?ieben ban ben felben
verloren coften en moeyten gedaen foude hebben , door
i|ertog boo? fnn boobgefcD?ebenaentjemenaenbett
dien de Camer niet te vreden foude zijn, datter een ordi- ê^eere©. ^oöan^öiaque^/ omaenfün,fjI9aieft»tc
naris Bode op Romen gefchikt foude werden , dewelke bo?berenbefe nobige fahe j tjp fepb/bat,bel|eere ©on
fich aen een ander addrefieerde als aen haerGenerael van
lotjan Jjem fomtijtjSbelaiïtjeeftbefaïtebantjetCo*
wegen fijn Heyligheyt, en de Brieven elders uytdeylde nmnlijn <aafll)up^en bat na fijn boob Jjp baer Set be*
als aen hcurAmpt.So uE.bclieftmy ergens in te gebruyin perfone
be*
ken,fal my gewillich vinden om hem dienft te doen. On- toint
bient bolcomentlnn
öeeft meer banban1 2.getjab/en
jaren / bat't felbe
öp Dem
gebonben
r.
Dienae
E.
Uwe
der ftond,
Ondertekent
Deeft bp t>t€onnuefteren ban alle 'tgene men getoon*
Innettntio Malva.
nen öeeft gaen/
/ en bat
öp met routoe
geboelt 'ttegene
fiet
berloren
mitöbatmen
fo fïecljtelijh
toeruöp gaet
WtBruffel den tweeden Septemp. i f94.

oat be ©panben felfo ben fpot baer mebe öouben : [)?
fepb/ bat öp bit Coninölijb <aa(lDup0 getjouben öeeft
Opfchrift
AendenDoorluchtigenHeere,MijnHeereJulioGualterio,Gencraelvan dePoflen van onfenHeere teRomen. in bijf ^teben feer berre ban ben anberen gelegen / na
be gelegentöept toajef berepfcDenbe / öebbenbe op eene
©aer 5ijn nocljberfcbepbcn meer anbere ^paenfe tijb meer Danttoeebupfent o?ie öonbert dienen enge^
engitaliaenfc 2d?ieben gcintercipieert / até eenen ban guetftcn geljab / rijbenbete ^ojlemet feer merfeeïijfte
flmö?o|ïo HanH?tano/ gefcö?eben tipt buffel aen
/ ban
b'eenete fieïlen.
plaetfe totte
anbere/
om in öp
aïlejst
5Franctfco !Bo?efmo / Capitepn ban een Compangie periculen
te
boo?(ïen
en
0302e
©it
alles?
beröaelt
in
ben
bate
in
/
|Bab?tb
tot
Cotunfe
ben
boo?
=£antfier$
't lange / en bat baer boo? ïiit Coninnlijn 45afrf jupss
berbengunj
1594*
'
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('ttbeln ben öenl entoeblucl)tban't3legerisf)bpiw
$aulo
%mt
Hen
<een ban Sioboïpljo 25agliom aen
berticö bupfent ©ucaten fcöulbig té/batter 10. of 12.
2Sagliom fijnen 22>?oeber/tot tëomen ban ben ttoeeben eerlüneenïlpe^erfonen berbo?ben 3ijn/beb3elbecïas
- ._ '
.geptemb. 4
gen en Hermen/ enniemanbneemtetteröerten/ en
€ene ban ben <0?abe Dan tfumm I aen Den <£?abe baerom comen ons / fepb öp / be meefre omjepien en
efoner tlraffen biebjp lijben:fijn|fêajeft. öeeft ober be jo» ja*
ban <£b imon/^ofincefter ban füneiBajeft./fCr
benfiabe
ban
té/en
ban$ape
Crone
be
ban
l
<©enerac
ren in befe ïanben b'<©o?loge geboert/en
baer
mmoo^
obec
ban 4taUen upt buffel ban ben ?oe». siuguft 1594»
beiooemoo|Biiioenenberbaen/met
fulften
grote
feer
ben
aen
rebifo/
tt3be(€
<£ene ban ben |Bartnt
bloebtfto?tinge/fo ban fijne goebeen getroutoe <$xi*
©owlucljtigcn en €rceüenten ^eece ».|fe upWM> en
btrfaten
/ altf ban fijne 45eallieerbe en befolbigbe/bat
in 2£u(tu|ïo »oban boo?f3/ gebatert
felmcf\
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gevaer falder zijn, door dien de cleyne Schepen, hoewel fyin groot getal zijn , lo veel Volks niet voeren
connen, en dien volgens fullen fy niet connen wederftaen de weltoegerufte Galleyen, en die wel met Volk
verfienzijn ; en indien fy in fuiken menichte waren , dat
fy noch groter gstal [van Volk] op hadden, fouden fy
nochtans de Galleyen qualijk connen wederfaen , 't
welk Schepen zijn die een weynich groteren wel met
Soldaten toegeruft zijn ; en veel minder haer beletten
wech te gaen , nochte fo rafch voortcomen willende
haer volgen : en veel beter fouden fich vele Galleyen
verweeren als weynige ; en de grote Schepen connen in
fulke ondiepten niet comen , en willende van verre
houden , fo dat fy die noch rnet het Gefchut befchieten
connen, fo connen fy den Pas niet beletten, dengenen
die wech- varen willen , en ook can 't Gefchut dan fo
wel niet treffen; en wordendede Galleyen gefchoten,
fo connen fy nochtans niet te gronde gaen , hoewel fy
doorboort zijn ; enfettende ten minften 1000, Man aen
land, canmen fich fterk maken, en verfekert zijn yan
't land geen aenftoot te fullen lijden , en met d'Artillerije
van de Galleyen den Vyand verbieden aen land, te comen , of hen van 't land een groter getal van Volk over
den hals comende, fo can hen niet belet worden wech
te varen . Voorts , tegens een cleyn getal Galleyen connen noch'fo weynich van 'svyandsSchepenfichbefchermen , maer tegen vele niet. En willende een van defe
Havens houden, ten profijt van fijn Majeft. met daer
een Fort te maken , canmen fonderling opte importantfte plaetfen met 10. Galleyen onvoorfiens tuffchen de
twee en drie duyient Man brengen , zijnde de weg cort ,
en met hier een goet Fort te maken , de Havens gewinnen voor fijn Majeft» dewelkefnen daerna met de Galleven altijd ontfetten can. En indien om den Vyanden
te verftoren den Pas van 't Canael van Vliffingen goed is
vier Galleyen te houden in 't Fort van Nierhaven, fo ift
plaetfen , nogade te flaen d'andere
openbaer , dattenom minften
noch fes Galleyen refteren,
dighisdatter
en eyndlijk , met weynich Galleyen canmen qualijck
een inval doen. So dat ik fo om defe als andere redenen
van meeninge foude wefen , dat fijn Majeft. in Vlaenderenof( Nederland ) niet minder als 1 o. Galleyen mach
houden, en indiender 1 ƒ. of 2 o. waren, het foude beterzijn. En daer is niet te twijfelen darter geen ZeeHavens fouden zijn daer fo veel Galleyen in mogen , nadien daer te Grevelingen feer wel ?o Galleyen fich connen onthouden, en te Duynkercken 20. en te Nieupoort 40. te Sluys meer als 1 f o. in de Schans Yfendijk
eensfo veel, *t welk alle Havens zijn van fijn Majeft. en
aengaende de coften , dat is evenveel , alfo fy niet meer
noch minder in Spangien betaelt en worden. En fullende defen nergens andere toe dienen , kuffe ik U E.
de handen. Wt Cafa den derden Auguftii f94. Onder ftont gefchreven, U feer Doorluchtige E.feergeaffeétioneerden Dienaer.

Engaendc de particulariteyt , hoe veel Galleyen het van node foude zijn in Vlaenderen
ge zijn , datte houden , foude ik vann meenin
als tien* of
wefen
mochte
minder
niet
ter
ai n «2» te*
indiender i ƒ. of 20. waren , dat foude beter
ptjano
ö'Slbac^ zijn , willende daer door vercrijgen de begeerde vrucht,
ra.
dewelke is niet alleenlijk te Duynkerken te blijven, en
eenige verhinderinge te doen den Vyanden, dewelke
handelende runenen Zelandende Landen in Engeland,
nootlakelijk comen te paneren tuffchen de 40. en fo.
Mijlen boven Nieupoort en Duynkerken, en ook niet
van twee Forten te maken in 't Eyland van Cadfant , een
te Nier haven , en het ander te Bresken , om den Vyanden te verftoren den Pas van 't Canael van Vliffingen
('t welk het principael Canael van Zeland is) met daer
vier ofvijfGalleyen te houden ; welke twee faken hoewel fyvan feer grote inportantie , en wel te effectueren
zijn , befonder lijk het tweede , nadienmen fich fien foude fo veelMeeftcrste zijn van 't Canael , als de Vyand;
te meer alfo in 't Fort van Nierhaven fich fouden connen
onthouden meer als 100. grote Schepen, en te Vullingen ► ontftaende een onweder uyt Wetten of ZuydWeften , moeten fy , of in de Haven van de Sted varen,
dewelke heel cleyn is , of 't zeyl gaen en varen na Raramekens : Maer nochtans fal hier door niet belet worden
den Coophandel ter Zee tuffchen Zeland en Engeland ;
want indien fy niet fullen mogen varen door het gat van
Vliffingen, fo fullen fy varen door dat van Ter-Vere ,
't welke hoewel 't niet fo feker is als dat van Vliffingen,
nochtans canmen daer door pafferen , en degene, die
uyt Schotland comen , plegen het te gebruyken : Maer
ndevandefeGalleyen, wech te nezijnde hetwiteney
men den Zeehandel tuffchen de Eylandea , Holland en
Zeland met Engeland , Ooftland en andere Provintien ,
den welken wechgenomen zijnde (het welke can gedacn
worden in een jaer of een weynich meer , na dat de Gal't buyten allen twijfel de
leyen hier fullen zijn) fo fullen
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Het een en dertigfte Boek

m öe&bcn&e bP naeiï te mtoöctocgen ccn fecr fcDone ©abem mtt fjabbcnöobcn'ttoater/ fpöielbcnfjaöefïoten töeebe/ tuffcften ttoee upqteftcnbe poincten ren Cours en 3cpïbcnbaer!}ecnboo?/ fo batfe yaer
ban
mibbenin 't §s bebonben ban aüen nanten omringe /
fanbs / en men lepb ach öc $öe &an 't Cplanb / bïtljt fonber cenicïj cpnbeaentefienaenccnigesüben/
an*
lmtdt
aen be 3&aï/ onder be potnct ban 't poften op 14. bers ban ben toeg baer fpber in gecomen toaren / niet
Üilöngn. en ir. ©aem biepten ^anb-gronb/ altoacrmenban
fagen tod ober 't ^S fienen / ïjier m baer
alle fotnbett befeïjut lepbt/ 0£üjB0fmen ineen Geflo- tcgenfïaenbe
ten ^atoen ban een j$taö lacD : ontrent een ijalf $Sp open 3©ater / maer en conben nörl) clacrïiepb noclj
banEanbficn/ ban Uier en baer bampen
ban 't JD^ft-epnöe ban 't Cplanb lepbt De miniere feöerïjepb
Cola
ten iSi* Cola/ 't baft-land is een fecr Doog/ ClippicD en t^iz öen bertoonben/ en op-bcben aïsEanb/ fagen
Diere tit
ftacl-gcrompclt lanb/ fonber eenige geboomte of groe* ober-ai bp 'tffSgrotcmctticïjtcbanïïo&öenof^eecan. €n'tCp*be ^onbenftoemmen/ cnopbc^cf)ofTcnfp?ingcn/ faften
bupten
ban
Unit,
batmen
ittrtjenö/
lanb ban Hiloupn is fcer DoocD en ftepl / 3ijnbc acn
gen oen beelCtenfenbp-cenbiiegcn na 'tfsstocepubc*
bupten-5tjbe ban be^ec-cant een afgeuiftt lanb / Deeft lijft fienbe geen boojbecï te boen/ Dcbbent toeberom
ganfcD geen geboomte of toilberniffe/ i$ geelltad/ upt Dct ^s getoenb tip ben anberen boecD/ ftabben ben
Eupb-«aofl / en jeplben €iofï-^oo?t-<0ofl aen/
be^tranben en 'tmceftcbeelban'tCplanb/ fotoel toint
Dabben
fo fTecIjt 3Bater/ batfe ijenbertoenberbat/
ronbe
/
öolien ais ueneben/ tief altemael fteefel-fteen
en fraepe ïftepftens ban alberDanbe coleur/ als ge* en liepen toeber t'^ec-toacrtS in ban 't T3s af/3Beftmaröcit/ totop'tDoocDfïeban'tCplanb/ toelfttocl ^upb-ïBcft actn 3Den 7^». fagen Sanb/ 't toeïft
een up?z gaens tsS op te dimmen ,• bit Cplanb Deeft na Öaer giffinge toas Canbcnocs / en naber comenbe/
fonberïinge geen <0ebicrtcn/ baer 50» bceimcenof fagen op een afgebiïit 25ergSfeen ccn Crups.uct 3tanö
mangicfferen met ïjoo?nen upna ais parten / en 3iin toas een fraep groen Sanbefeen / niet jcgenflaenbe Det
ais grote mammen / bccD ïjoger ban ueeuen en lanft* op fommige plaetfen met fneeuucbelit lag/ bantoa^
toerpenber ban lEmplcn / Ijcbben ganfeïj geen fteer* al fcael fonber <0cboomtc of 31DiïbemifTc •, bcn3Bb^
ten/ en fctenen behappen en mufTeDen om een |Ban miraeï hk toat bicljtcr bp be Wal toas fepbettoee
tn ccn rïemi fïcetgen genenben flttenbe noopte tecc* Crupcen en baer bp ccn föcrvöen na Dem bocDt geflcn
ften. <0p 't Cpianb tooont ganfcO geen ©olft / ban tz Dcbben/ bkljt bp 't Sanb comenbe/ quant Ijcn fa
alleen «^omerbacgs. <^nbe maenben ban^iunio/ ^u* toarmen ïucïjt in 't aenficftt üffe boo? een toartnen <&*
ito en ^flugufïo / fo comen baer fommige Happen ban bengcfraen Dabbcn/toenben tecber ban 't Sanbt af/en
bp Cola ban bacn/ en manen baer Igupsftcnsban bonben beïe grote bicne ^eïjoffen §S/ ecnigc fo groot
ftbcben en ftaben aen ben anöeren geDccDt/ en met als Cltppcn/^tecnrot5crt cit €pïanben/ljabben al zzn
aeefce 5öbcn bebeftt / in bz DooeDtc öatmen baer paffe* ffccïite ^ee en fïil 3©ater / meften aïtemets Ött5Cn*^"<«
lp in fitten can / altoaecfpinccuppcn/ enoberDoop fecr upttoerpen. SClfo 5ep!enbe geïjeei finpmt feerattffe / Km
leggen ais ©erftens / generen Oaer met ©iffcDen/ toerben fp een muffe Sobingc fienbe / betoeïftenapit* gebte
toelne M$ Daee bemuffenafcopenoflvermangelen; fo?a toïtöt 1 en quam upt be a®ittc-Eee / befe quamen w*
hSlappen
oof
biz ïjaer te bier ooafaöen ben boo?f5 trjb ontbouben /
grote b?unb* ~^te
ntaïcanbercn
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ben / anberen/en
mk ut. Deb&en befclbe maniere ban jutten / en beogen be bp
febap
en cregen ban
Ijacr lupben
onberricïjtiiigcbau
qUam/i
©is / bizfz baer toeber bercopen / fo baer pemant na
be geïegentOcpt ban bcCuflen/en bebonben ijarcCacr* g«w »
comt berepfcDen > be Sappen iö een arm / beropt en ten
en 3ü»fö?matiew ganfcD niet t'accojbcren / en bc* £^J
tmfhtaeüt ©oïn/ fo|Bansal"Ef©?oub)en/ clepneen bonben bat fp bupten Oetoïalanb banColgopen om ge*
coite Mnm / en in be gronb bupl en mojjlcö ban na* 3eplt öabben/bacr fp meenben binnen boo? gecomen te
turen/ leben een armcncUenbicDïcben/ etenmectt toefen ; bit Hobing Dabbc geen §S gefien / bz ^tier*
©1$ tot Dis / uptgenomen 't 25:oob batfe ban be man maente Jjcnïieben een upttoo?p ban 't Hanb / op iseum.
ïïtiflfdjm bermangelen • öaer belten bzanfc is fnce fijn maniere / ban bz 3Bitte-^ee tot ^itfo^a toe ■, fp Jf n 0*
hjatcr/ 't meltt baer ban 't gebergte af comt lopen/ toaren rjicr geanftert in een l^aben nt 't <öofïergat ban iS^
bat fecr fcfjoait en claeris. <©:S3©interSbertrec* 't €planb €orar/ te boren bp geen banonfe^atieban
feen befe Easipen bp Cola/ baer fpöaerontuouben bcltent uoeft öe^eplt^ betonic fpl)iec lagen/ fagen en f «»
in een 25o|fcöaaic/ baerfc oberbloeb ban ï^out öebben paften fp bcrfcljcpbcn anbere Eobingen / betoelïie %%$*
om teb?antren? tot bat be^oma-to^beraencomt. ncnlupber be ^affagieban3©apgatsonboenlpfep*ieö«t
^j 0utTcn treeften ooïï na be30ittc-^cc toe/ baerfc bén tz toefen/ boo? be grote menicDte ban 3©aïbif* oBbe*
ban bacn gecomen 3ijn j 't <ü*jJlanb öceft Dier en baer feïjen en ^ce-paerben / biz bz ^cfjepen bernielbcn / feflir*
fommige ï.acHenofftil-ftaenbe3Bateren7 comenbe en
oofjban'tgs/ ban fpnicïben net boo?ber5iermge
ban afgelopm 3Bateren in be 5©ak>n en ©alctjcn/bcfc en fabulen / of bat fp niet beter totfictt ; fagen ooft op
lagen als fp baer quanten nocö bol f s en fnee / baer 't Sanb ttoee muffe jagers/ biz fp fp?afcen / en toa^
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/ tot benbertoacïjten/
fjtöbcnbc
gclijfeclöït
om alfo
Öilbupn foubcn
fp b?aegben
offer geen
©olft ^jagers
op 'tJlanb
Compangie toebcr na öups te 5cplcn / en fo fp ban niet tcn^
tooonbe
/ fp fepbenDaer/ batter
fommige
bes
Romers
ban
binnen
upt
Det
Eanb
quamen
/
om
$zU
bp ben anberen guamen/ foubc een peber fün bcfl mo*
tzvijz tz bergaberen/ maer batfe ban Den lupben be*
«,«,„, gen boen om na öups te comen*
ben 29«. ^unij baer b?ecft foubcn
ftertam» ^'^mflerbammer jeplbe
toefen/
ooft batfe
geen enboo?DenbIucD'tenfoube;
muffen toaren/ maer Dabbenf?
wers banbaen/ beSna-noenste4*uprenj toattjenboo?ts fepben
P°-Dhe5 Dier na oobefcflcpfemeberbarenis/ fuUentopïjier een (€ael op Daer felben/ ban conbenooftgocbmuis
nerljaïcn.
in 't C02te
rcïie. na ^zn
fp?eften:toaerfcDoutoen/
fpïupben fepben geen
Deniieben/
bat ftacr
fp b'anbece
^oöoïh
tbjeebcn
gfuiü 5ijn be tkoce anbere ooöban foubcn
b?eefe boo?
te fyfc
ben
/
foubenfc
niet
ban
alle
b?unbfcDap
betoijfen/toaer
°^ö" baegs
^übupntegen
t'5enlgegaen/
steen
ben abonb / cnbcnbcrbentocrenbc^on*
maeencenfe giffinge te toefen mebefp toeitebjebenbanDacrfcDepben/ babenooft
mm* ontrent 2.0, pijlen itocegs ban &ilbupn / toojpen batmeii Deniieben in be mtbiere ban Colcoba b3ilbz
comen befoeften / p?efemeerben Daer bjptoillicD &&*<&&
^/♦W't Bloob/ en bonben 6c, ©abembiepte/ fagenbeïe boojfien
en gcricben met &et gene batfe bingrn* mqt
toatcr
't
in
fpelen
baer
en
öicr
3BaïbifTcöen
"grote
felïïtf
fyn%m <©en bijfoenfagen fp be ^ce boo? upt met §S bzütht/
Cplanbfo berrc
(Corarmenen beocgen
't ©afte can
SanbblaftbaerSanb
ontrent/
ba_n
tiezee namen be ï)oogte en bonben 7N<foabcneneenber* i& "&it
altemael
/ 5S^t
en aSïe
om*
gJJ J* benbeel ban ccn <6?aeb; bicOt aen 't f s comenbe/ meeft ^anb-{tranb / bctoelftc tot ober be ttoee itëplen™ttft.
bonben fp 't op bcel plaetfen giftig en ge?cïjeurt / fa te Éanbetoaerts in frreftt/ 3önbe fo blaft en effen /leggenöe
gm «^cDoffen tyijbzn biz in 't fcDijnfel bm of bier batfe mettetEee^atcr pas en gelijftob^-cencomr^;tea
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bat een toonber om ftcti en aenmerfoens toaert i£ ? aen ibenbein'tmibben/ fo'tfcljeen/ een €planb liggen/
be (®oft-5pe te £anDe-toaertg in/ öeeft een lange 't toelft ftem in belengte toagftrecftenbegenjöatg De
tfrecftent en blaft gebergte / Dan niet teöoog / acljter Cufl /fobat Det ttoee openen maeftte / toefenbe 't <0at
Dit <0ebergte : en beooften lept De ïïebiere banColco^ ban be Eupb-3iibe b?eeber en toijber in 't gefieftte alg
coba fomen öaer fepbe / en baer fagen f? altemets ooft banöe^oo?b-3ijbe/ enban't^upber-<6ataffcbeen
rooft op-gaen/ alle befe platte £ant$botoeöeeft beel be Cufte toebei: te fïretften ^upb-EupD-<©ofl aen : «ing»
Eacftenen ftaenbe JBateren/ p?oceberenDe Deur De bit open toa^nab'opiniebanlan^upgenbaniH^ t0;07n5'
oberbloeDirtjept ban 't &neeu* fBen fiet Daer ober- feftoten/ be^trate of €ngte ban't <eplanDbana©ap- &K&tt
al beel boetjtappen ban toilbe 25ep?en en banbe eiber* gatss / en Ijet ©afte Eanö ,• Ijier fonDen fp een gjacbr ^
iep anber foo?te ban toilbt <6eöterten: ^pbonDen toeber tipt/ en b?ocDt tybinge ban Dope ban een ge- Jjg*
tf
...,
Daer ooft oberbloebigïjepb ban lleeutoen/ iftotgan* toifle boó?ganft.
fe
taemln
toeber
get
in
©ogelen /
T©en 2éen- ^ijniSDag^ toasS
fen / 25ercö-enöen en Diergelpe 3©aterberinge
bertoon
een
en
upt
fulfter boegen/ Dattet öenlieD
claer / boclj feer coitt / met een ftatbe ftoelte ban
om fien toaS/ en alö Det baer pet ftil fonber toinb is / ben boften en €>oft-$oo?ö-<©cft -, toaer mebe een
Ruggen /bat* toonberltiften engttoeibigcn ftroom ginft/ en guamen
Öeeftmen baer fulftenquellinge ban becan.
bergen
s
geenfïnt
boo2
baer
men ften
obecbloebicbepD ban ^cftofert f0 b?ijben / bie ijaer
3&en Men. giulij ^ottDerDaegö fagenfp beel 3Bal>n niet toepnicïj in bjeefe fïelbcn/ toant ijuamen reept
n,„„...bifleften
/ baer ban fp eenen jongen tongen / b?ocöte boo? be 25oecfj/ in boegen battet öaer niet mogelijft een ttt qt00,
ftem aen 't lanb/ ïjientoenljemmftucften/ toag & toa0 t'onttoijften/a-egen een ^cftofTei^ toel ban Dtft
p«&rM
aem
öaer
b?ie©
n
cregen
/
minfte
b?eet
ten
en
/
©oeten
uaeraen lanbö groot
boeten ïang / be fleert acöt
ften*
i6«n.
zo. (€onnen «§per af -tbes* ^aterbags ben
SS^tSSm öat nare tjapten tz bergen flonDen/ jg ö«
/
o?D-3nbe*^
be bat het m minberbe / 3ünfe toeber t'3epl gegaen
enfmfctoeeg$aenDe,$o
maeftte fijnen D?ife
en boerenna©itfo?atoe/ enrecöteneerfteenCrupö boo2bp
obevmitsf bat W obetöabt*
l^aer
:
fteen
ftaer
op een ftoge ^upn/ in be ^abenban<€orar/ met ge mote en biftte ban ftet f £ beel begrips nam/ guam
cenige ban öare IBeröen tot een teeften batfe baer ge- bp\t ï©al aen öe gronb/ toaer boo? öemfünrecljte
toeeft toaren / en met een Happen en bariabelen toinb Cour0 berninbecbe/ en metf)etacl)terfteepnDetoe=
öoeft tot b'anöe* Der na öaer toeftoerfDe/ fo Datfe mibbel fagen om bat
ouamen al laberenöe ban ben eenen
r op
ren boo? be ïütbiere ban Colcocoba / baer fp een Ho* t'ontlopen / toant öabben geen fpatte om t'lnftc
tronen/ en bot gebcnöe/ D?eef öen DegetoeïDtge
binge bonben/ hk öaer bereerbe met een 50be berfcöe te
®i$ I ftlepnber ban &alm / maer biergelijfte goeb ftroom tegenss öet $$aen/ enöebbenbeeenpooöge^
bpert / ftielben fp öet (€ou met gemeenber öanb bafï/
nöban
öet£a
fp
n
guame
^etTi^tt. ^ijngbags
mepnenöe alfo bat öen öet f0 foube ban öem fcljup
mtma te ftennen / altoaer fp een ïoöing in be ïïibie* ^en / om fnnen ganft te gacn ■, maer öet €uptou bzaft
ïjbe of een ftoabelfloft getoeeft toare/ en öoetoel fpöaer
re fanen leggen } 'fanDerenDaegö namen beüooc®ac*
ban
e
4Fotl«epl lieten ballen / toaer beur f? eentoepmeö
, senbonben7o,<0?abenjup|t/ fien menigt
lang of toaren
l7ï)Uzï\ en^mmften ban tornen in ^eeb?nben/ baer wt öet m raeftten / maer Düp?be niet
bige grote
oberba
ban
/
nbefet
ftante
toefen/ toeber ban alle
uut fr oiftenniet berre ban 't lanb/ teen moeten
op ben
recöt
een i\p& of an* fcnofTen / hit öaet ban alle ftanten toeber
rn naboen be biepte ban 14» baem
aenboaöberöalf baerna ban 20. babem / met bun elpen 3anb Woecö aenQiiamen/ en tegen öaert3e^cöip
getoeefl toare/
ben/ al0 of öet tegen een fleenro
peggen ^enTitlu ^onberbacgP in ben bageraet fagen bat ftaer genoetö in beroerte fteiöe/ en Doo?.öe grote
t/ entrotft öacc
p* öïcteraeftteöetaenöaez&abelbafnebert
't Hanb/en toa$ na nare giflïnge 't <£planb banïga
oaerts aen/
't 3©a* alfo met getoelb boo? be fïrocm
ban öaer/$ouaft
en <0oftal*tenin Eupben
<©o(i 0»ött
/ laa fo
, wna£$toaK
j
ban
floten
bele
ISln
fo bat öet bagelüftsf ^Cnfter fijn crarijt berliefenbe
ften
te
aen
£anö aen te ften aen be fcljaft bp't crup^ omftueften b?aft/ blnben^,^
toa0 ftet ITanb
Jit)t
\l' vz
3eplenbe> / hiatf
oenen »Hï«mhi
langö\l«L
baer™riZ«
clj opgaenöe/ be bepöe b'armen en 't öout m be gronb / en De ^uvftt
toepm
een
/
oe
Jbout
alö een mooie Eants
be^eecant ftftaft alleen aen be $$abel öangen / b?eben alfo^töp
eaen
5Önb
boeft feael fonbec geboomte/
rScït en Clippttö / °P P^etfen altemael ban<0?au^ met öet m öeen / fttjiftte al öen 3eplen op te n> »«j
toe Sen aen tefien / metafgaenbe^tranben ; en S«/ 3epl?nbe alfo bem öet W / 't fg W late, ffiffi
baer bpbe3©a^ renöe / tot bupten bicöt om ben $oo?ber-öoeft/ 't toelft *%&
Sménbe aen ben eerden Socft/ fagen
een jj**
P Datfebebaer
lanb w bupten
icö
/ en boeren baer mette een öoocö afgebif
ttfteen
tertant ttoee Ccupten (laen
gjgf
ftroom
bonben
fel
befcöut
en
ïïeebe
noebe
cen
Cnip
«uffe
t
batte
Sacfit na toe / en bebonben
9. Baöem fteeft-gronD / umt,
én !9föanfe / fettent op 8. oftöut
toaren/ en fagen baer een Ifcan/ ban totlbe toet r met leggenD
of toat meer toante Jjjg
ng-geft
e een <©oteli
een
toaj
't
/
toecD
Daec
boo?
liep
/
ftaen
t
mteftett^^
fb%ef
«r
jlal af/ en fonDentecnonDöet^acötupto
SwïflSw^eaenteftei/ meefl blaft/ Deeft off)»
aüjtet tn €a>
,
n
become
toeber
öet (€up-2ïn6er conDen
eemge ban feer er^
iber-al beel Belb-^loemftensS/berto
een «leur /per leggenbe / namen be öoocöte banbe ^on op 69. <t5& gei?>bm
ïellenten reuft / en ban albedep
enöeeleenber; ben 4 f. «nuten / toefenbe ontrenteen eoteüivj-gJJ
fn ba r ooft feïioon <®za* I maer meeft
{ fagen febeutö ban 't gat of ^trate ban Jfcapgat*/ DiefPÏCBl'
femt acoen CrupO / ban geenber fubflnantte
Keen/
ttoee
boe aengaben bennaem ban öe «Strate ban $af£ aanftO geen <èebierte/ ban allee<0ebterten eg^ ban
fau i tegen ben abonb guam öet ^Jacöt toeberom aen
Sen liter en baer toel gebeente ban
iaaöet €up-$nfter met öet fïuftcöt.
ban menfcljen fapÊöaermet/ boo?t / en öabben
SeWeWn
opgebtf
toeber
e betë baer aen met groter moepten
&en baec fiucften ban een geloften Eobmgebi
^en 29«n, ^ulü B?pDaegöinDen Dag raeD guam |*
tnfulout/
b?ifg
bol
al
oberiacD
en/
rga
^be
%*>
bSa eniclite battet een bectoonbertnge toa« / ja
Daer een fo grooten ^töot^ fis uptö?ijben / Datfe ¥s\»n
feÊrm
jbau
n
toeeg^in 'tgeOtöte {ang«n
Wene
oelj
ment
meer Dan een öalbe Ifêijl abbena
l/tonneöact
ttwafoube
M^&iafmaf
ober* jp!
guam
en
/
nt
na
m
en
en
I
/
bmh
en
/
noob
fcöeen
ban
ttjbe
Up
n
ten
Saben
n1^
omme
oberbttoars
fo fp getoeef
SberVbPfonb^binbenb^
toant löft
benDet/ onmogc
langö /uptb?ö
«y.
poo?J
om
3ö«
t
J^oef
en
eetft
fouDe
ben
toaren
ben
crom
toe/
e,
toc^g
toeberom na lJOO?t
tnotö
öemto
elDie
Dmira
n;
Den2C
tecome
«0at
't
ng^/een
?m/ baVrbeCrupcen ftonben/ be3©alla
boo?t Dinnen geöouDen öaDDe / moft mcDe te «^trate upt / ö;onBtn
b^rewS «S ban befen eerften Ijoeft
I toelfte en guam leggen bp D'anDere : &p conDen öen met ge mp
en ^ntoijft of »f oeftb
SSTSStonSR grootlag
on^ noeclj bettoonberen ban toaer fo grote mcmtöte en Jf^»
op eenen Bogenl
oobelSoo?t-3©eflcant
enbe grote ^cöoffen motöten ban Daeii 1 co^rup,
upmem
agn
/
^
JfOM
naen
»j
beft
rupo
SenfPTm 1 KuTc
op bnr men.
^ men/ toant Daer toaren ^fljofTtnfoDift Datfefouter
-, ^an Jjteyeplben fp /en^
om Itfjepen in teber/ gen
^ tonnen
biepte aen be gronb bleben
©abem bloten.
M fitten/
. .. . h„.«
S ttoee €planben baer ftonben toeber ttoee €ru
Sen / encomenbe ontrent be ^onm «oo?ben / g
metten bageraet / ftenDe bat
men fp cetBt boo? een open ban een M) D?eeb / öeb^r ^en laetften lulij
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sian
fjet fiü cïacr toeöct toa.tf / ruilen fp ïjet SlacDt toe om aen op feben ©abembiepte/ en bebonben bat befen
J53SBÏ t'onfceifccRen öuptcomfteban befe^traet of Cngte/ Doefi Ijem ban 't bafte Eaub afftljcpüt / maïtenbe aïfo
fcïoteii en g|an HHtpoen ban SltnfcDoten boer meöe mette een €nianbenen bat ontrent een «Doteïingtf-fcJjoottf
toaert ^jacljt ncffens eenige anbere om ött onoerfoen te boen/ ban bc 3©ai berfcDepbcn lepb / fonben ftare ^jscljt
2JÏ? boeeen langtf be $002bec-a©al Denen / omtrent ttoee baer na toe/ en bcben baer een Caep met eer. (€on met^u
o!nD'ufó«l©j)Ieii teaeerjö tot cen upttleftenöen Docfe baer een oprechten/ en bonben ronb.ö ontJt€plattbebicptcf«i»^c
tamfie ïïuS-Crunö op jlortt/ öït noemben fu öenCrup.S- ten minflen ttoce Babem |li)fi in boegen/ batïjet°in?n
beef nobig 3ijubc / feer beQuatm toaö aibaer boo? alle f ff'
ben Crup£-I£oefc af/ omtrent ö?ic 3Binben
SiS^ 91 oeft s böÓ2të ban toasecnen
befebut ie leggen/ en cm enomtetoijBen/°p/ ra
anbercn^oc&biefpbcn
SntD«- .TOpïcn toeegoV
ftm.
(€toifl-3|oefc noemben / obcrmiög bat baer te noren toant liet oüpianb i$ !)oog / öocO boben een bierenbeel ',l°ötr!'bt
niet groot ,- Dit €plaubt nocmöen ^ üöaelfcno ®on»
?rcux« beelomgettoifl toasv oföe^traet aibaer bolcpm .fDijl^
S.
öe ban niet; ban befen <Etoifr-^oeu af begint be Cplanb / ter eeren ban D. Fran^oys Maeifon , tiz bcfe öoeft.
caxft- <£ufle toeber $002b aente flrecften / en mibbcn in öe uptruilinge feer bcneer|ligt ijaüüe. t&z (€on opge^
rctïjt 3i)itbe/ öcbenDareneour^beCujlelanggf <&oft
SS ip-ï ^teact i£ gelegen een €planbcfeen/ bacr een bjoocDte aen
/ ijebbenbe cenen ^upötoeftcn en 3©e|ïeiij^e.n
SXinan afloopt/ flrecöcnbe bpnaetf mitotoater: ©a- ï©inö/ met feïjoon en toatmacï)tig 3Bcber / en facit
eei-geij «nöe albums langs be $oo2öer-3Baï / to02benbeel
iStn Bolus getoaec aenbeEupber-33Baï/ ban boderen* toatcr / en eomenbe bupten be ^traet ban isapu in f omt«
be rupme (ara'ctarifc %u {Ik fp bcnieutoc$002b-Ktra!
Stwtt öe Daer boo2gcnoincn ccoröt/ Quanten bp öen Crup$- Eee
noemben)öiieincoleur/ toater/ toüteenfcDtjn^c.^in
3#oefc baerfe on 't Sanö liepen / om öattet mifïicD öcbigben toaov bcrtoacDtenbe eenige cïacrDepb. <©cïjarcbe meeninge
i$ (aecRenbc
«^pacttfe /cZw
geliilt toa.ö/
batöefelbe/"na®d"a'
tot nafo Cöina/
30apon JS
feiüföüt toa$ Daer in oefen (Cotïjtfeerinnbeilp/ fel
om aï'c hir^m te oerren te bemerucn/ boeren baerna en ö'cntïeggenbe Comrcpcn Deen/ ^eplben langöbegenoem,
öen Éócb om langs be Cujt Deen tot ben uptecffen <Tufïe <öcfttoaert3 aen / te toeten / cen bierenbeel ^nitu,|
IBi itë ban 't Eanb af / op feben / stilt l negen en tïjtett %0J
igoeutoe/ enfienöe/
't^auöai^alDier
toeber
jkwötoiierts
aen begonbatteItem
tlrecuen/
ooft bat
net
©abem ïjetöiepte
bier mijlen
gebaren
licbbenbc/ jt'e. e
Hlanö, ontvent
een ftuchtocegö
toeber
Eupbtoaerbtg
toater ban be CcusJS-l^ocfc af/ claer ban een blautoe fagen
ciltur en ^efceRout bcgoft te to02ben / feer bifrrrew inftrecïsett / met een groten iutoijft ofte 25ap/ hic baer^ . .
ban 't boojgaenbe / fo tieten fp Daer öebunben / bat fp na toeber aen b'anbereaybc fcDcen upt te tomen / ma* ' 7i
banöaer af een opcnbaecEce ban lOteano Dabben/ ftcttöc ''t ftljijnfei ban een €plauö / nocD tonbenbe geen eomenbe aen öen CtoiHDocK en 3ijnbe beur ben toicfïepb niet toeten/ ont batfc banbe Cujle mollen ^.^„j
liBifl beötoonacn aibaer te bertceben / reenten fp ab aftoijnen öco? m toim Dalben, 3Clbu0 5epïenbc£etS
baer een jBaffuoont op ban rtb2ijfDoiu7 bat aïöaer fagen toeberom ban aüe toegen / fo toel b^ 't Hanö aio om
feer abonbant ban öeSec cpgcfmctcn lacD/ tot een ^eetoaertöin/ grote menigte ban f 0 bjyben / öat""^fóentcum. &JDicr 3ijnöc / fagen toeber be geDecle Det Daer een afgryfen om fien toa^ / toaer onöer fcDof* T^yj,
Slee ban upt öert,$OG2ö-£)often en &. $. <£>ofl af co- fen toaren alö geDcelc <eplanbcn ntet Meubelen en 25erincnbe/ ganfcDntetfJSbebcltt/ bat metten <#o|len gen / ïik Doubert jaer fcDenen oub te toefen / en toa- \ >
3©inb eentfbceis aen be^Bal quant feften/ eneen^ ren aen te firn / al.ö bat Ijet onmogelijlt toajS inber
te ntogen fmeiten : Cregen aiDier toebeelS mette flromen 't <0at intoaerts aen ö?eef/ te; ceutoigOepb
ber eenen oDoftelpeit toinb / fo batfe ban bc <£uflc
geus ben abonbttonöt boeren fp toeber met Det SacDt
ban öen CtoiftDoeu af/ Dar en Cours nemenbebtoers moflen aftopfeen 'tEeetoaen^in/ en ontrent anberober na b'<0ofter-3M toe/ en üp 't lanb eomenbe Dalf jjB)ijl toeegö ban 't Saub afgeseplt toefenbe/too?^
penbe 't Hloot upt 1 en bonben 80, Baöem biepte met
SCR cregenï)oIh in 'tgeficöt/ baer fp epntelijït mebeter een
opretDt blau iafuer toater/ toaer bp Det fefcer en
geleöe
ban
ia-nS' ft,2aeö Quanten / en f regen informatie
t£/ent)oegemöept ban be ^tract en f€artarifc %ti ; toant getoiö blijft een openbaer ^ec (Dcean te toefen: %\-^\
cpöaec uiagenbe na begelegentnepbbanöe^trate/ fepöen Dier rregen fp toeber Höïft / fo bat bit Daer meefie'^uit
üdt hit een t lepne Eec toasf : macr baer beur toefenbe Qttellinge en perijficl i$ biefe op befeBopagiemotl)^ banbe
Ijaö men een grote bJijbeEce/ enöenlupben bsagen^ ten Debben/ öatmen alle ogenblinberl}ïnberttoerbt4^PJ,T•
(fo ban Mift/ jSebel/ bijfmge en anbere dampen
öenabegelegentnepb
en ben
tijöt banbe
^Oitter
aibaer/ fepbe ban't^jS/
batter ober tien
of ttèadf
bagen en Bapeuren W be ^on reihen opDeft) om ban Dem
geen §tf met allen foube toefen/ en öatmennotDf^ te mogen fien, fCegen öen abonö liep be toinb toeber
°Zi\pMi)k en Eupbtoetl/ bccD ^eplben met fïappe
toeuen
foube toefen
fonbet*begon
ban bo?ft
te toeten/
en bien
tnbberïopcn
toefenbe/
net toeber
te rijpen
en Uoclte lateer Det ËanöDeen/ ^bpb-^upb-<©oflen
fOilöCt
Eupb-€>ofl am / aHjoetoel p Det Eanb fo perfect
bjiefett; b^aegben ban meer aitbere fahen/ bie'öefe niet conben firn/ batfe baereeuige^ibierenofope*
©aertfonberling niet beuoecöcn/bietop baeront booibpgaen/ en namen baerna ban malcanberen oorlof/ nen fouben Debben ronnen onberfcDepbcn / om bat
Daer be 3&ij$ en bampen fo fareerben -, Det ïanö
en gingen toeberom in l]et 3lacDt / en lieten in 'taffte- toao5 nocD altemaeï
aen te fien te toefen een blacue
Iten be (Crompet blafen / toaer ban fp ijt 't eerfl fcfjenen te berfclj:icften en op een lopen toitbe flellen: maer Stanb0boutoe / niet te Doog / Dabbe Dier en baer bin*
berftaenbc bat ïjetbnenblpaffcDepttoa^/ ouamen nen in 't Eanö eenige <©ebercDten/ biemen boben
anberHlanb Deenfiet/ maer cbentoeloon niet te
al t'famen op ben <öeber lopen / tlrijnenbe be Cap?oe- Det
nen ban 't uooft / nepgenben en boogben ïjaer met een Doog ; jeplben nocD aile bien öag en nabolgenben
aljS tot een ^Kim / en bag beur Det §tf Deen/ bat ober be geDcelc ^ee bol
geeriis en fmyten bet* ijanben // en
quanten met fltintn en M\ b2eef/ 't toein pfelnö genoeg om fien toatf : ^e^ an^a
fcliepben fo ban malcanberen
infomtatic ontrent miöbcrnacDt aen boo?t / b2engenbe fen nacDt cregen fp toeber in 't geficDte een Sterre in »«&«
een blijbe boobfcDap en goebe tpöinge»
I't ^upb-Eupb-3Beft/ en toa;S b'cerfle biefe gefien %"
^ett eertten 3£ugu|ïi bes |Baenbaeg$ cregen fp Dabben/ na bat fp be $OQ2t-Caep gepaffeert toa^n-tgS
met öe eenen Zupben toinb/ metgoeö3©ebcr/ toaer mebe Jren/ macr conbenbeiiBaen nocD niet bernemen/ niet fifö«Det tnbe conjunctie ban een bolle iteaen
^.röcpeufp be ^nfierö opltcDten/ en namen (jaren courg tta tegcnflaenbe
toa^
pe*««s binnen toe/ 5eplcnbealfo totten mibbag/ tot ontrent
<©en ttoecben SCugufït 'f^ijnsfbaeg^ geburenbe^?"
ben <Ctwm& •> altoaer eomenbe
«» ntijleenboo?bp
"a«M cregen
«en.
bonfceren tüBDl / fo batfe niet bo?flen bcr^ nocD öen felföen toinö/ ett fcDoon 3©eber / Dabben ?««??«
öer lopen/ toorpen Det 3{nïieruptomclacrteteber? nocD al cbenbeeï |J0/ be geDeele ^eeobcr-3eplbenïfjs/wi
boben een bierenbeel «pijl toeegö niet ban öc a©al af/^atfcjre'
toacDten -, toant namiböagS claerben 't toeber op/ ^otl-^upööaer iangetf Deen/ liepen op fe&/%S*
öe w*
en gingen toeberom t'5epl / en quanten bp ben (Ctoitt- feben ©amen<aoft
biepte
3anb gronb / altemaeï een feftone
Doelt/ altoaer nocD feer beel f 0 ober-al bol en bilt
lag /liepen öaerom ban ben rCtonTDoefe af/ <©otl Cu|l maer ganfclj toe of befïoten/ fonber eenige «ape^ w1™
tbêc na ben upterften Doen banb^oflertoal toe/ aï^ nen of 0ibteren te Debben/ Det toater toagfo claer /K
toaer fplieöcn bp quanten tot op een bierenbeel M\)\$
bat fp op feben en acDt $>töm biepte / perfectelp * *
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Vervolg der Nederlandie Oorlogen.
/ fonöerlinge bp Det Hlanö ban Nova Zemöe gronö tonïiên fïen/ fa öat meerij/ öeCrabben abunöant
bia
,
en
öefer
25eefien (kanoen toeröen in i^uflanb
öaer op conöcn ftcn lopen / gelijft gian Hossen be; toeeröiger geDouöen
aljS f boren-been,
tupgt/ 't felbe öoo? eenfonöerlittgecuricusDepöon;
<©en öeröen SEugitfït bcgcnöen toatminöerf sste f™**
öerfocDt en neervlijen bebonöen te ijtbbm. ^eplenöe alöus tot ober miööag / cregen Doe langer yoe crijgen/ endaeröer3®ater/ met3Befielijbetoinöenq„anie
meec f*$/ fo öatfe ten iaetften geen open fagen om en öonner mifticD 3Beöer / geöurenöe alfo Öen gcDee- m*tn
fcoo? te ranen / öan alleen öefelbe toeg / öaer Deur fp; len öag / ontöecben feer miraculeufclijb een bcquamc Ja!f in
en toelgelegen
J|abe öaerfe
Daer
boo?'tf
SinbercDJoffiss
fcer fo öiep ingecsmen toaren / 3?jnöe nooö.SDalben öen/
en
alfö
Iaberenöe
öaer
na
toe
op
20.
18.
ié.cn
bttgh»
boo?
fp
m
toaero
/
neeren
te
rugge
te
gedongen toeöer
aer namen eeng te onöerfoeben of fp met €Wéfc 10, Baöemen öiepte / altemael fleeö gronö tot een ö«n»
na aen öe 3Bal: öaer öicDt bp co- .
toaerttf tn lopen geen beter öans / om öeur te gera* .JlBufijuct-fcDoot
menöe
öeöe
Dem
op atë een OÊpïanö / gelijb aïj$ fp
feen fouöen tonnen enigen ,■ toant langs öe 3©ailjeen
't oofc onöerbonöen s iiit <£planö toaren fp te boren
te lopen / toaa fonöer Doop / fp namen giet öe öoogte boo?up
gelopen aljS fp lang? öeCufl Denen guamen/
n.
<*3?aöe
70»
op
ban öe ^onne
öit
€pïanönoemöenfp
Staten €planö/ lepöbanöe§pfa^2
©an Dier neeröen fp toeöerom te rugge met eenen
^tcateban^afTau/ bp<aofïenilSaeIfonsf-€planö/
^ofteltjöen flappen 3©inö/ Debbenöe meeften tijö fUU ftnf
bier iBijlen toeegef/ i# ontrent ttoee Ifêijlen ötoot
?-upt
feen flBtft/ öat fpguaIij&eenfcDip0-lengteboo
tonöen ften / Det toel&eoo?fa«e genoecD te om een in'tomgaenj opöit€pIanö/ alssoobopjusaeifons
toerfcD2tc«en aen te jagen / p?incipalijö fo öaer een €planö / bonöen fp tuffcDen öe fleenrot3cn in een foo?baec-tocer onöer guam / öaer ntemanö te ^ee een öe
te ban
25erg-Cciftal/of
Criftal
öeiBontange/ö'toelfte
<0aften
met.menicDte
opcrabbeïöcn
/ bp tjjöen
elenöag
öengeDe
alfo
upre af berfenert tex 5eplöen
clepne flurbenss / fcDijnenöe geflepen diamanten te ®wl*
öoo? 't ff£/ fonöer eentge opemnge te crijgen/ om 5ön/ etujöe al0 (€afefó/ anöere als? puntten gelpSJJj
en Doe fp meer 't 3ee*
t* m te mogenooftlopen/
't geetoaerliepen/
meer en meer f0 bonöen/ offp berepö of gepotiijft toaren getoeefl/ öan toaren nepS
Doefp
toaertötn
en oberballenöe Daer öen flBift/ in fulber boegen/ b^ootf tn 't b?e«en ,• öit €planö t0 eenen goeöen toijb ©tóen troofl om Dem te mogen bergen/ metöe ^cDepen mm'n«
öatfe öoo? fante ban 't geficDte alleogenbliït op 't %? boo? alle ^Binöen ront^-omtetoijben/ enaiDoetoel
/ öat DetalfcDuööeenoeeföeöatm't^cDtP fp öaer fomtijtss grote fcDoffen §# bonöen / Der3eplöen
toa$ / ö'toelfte öoo? öe beelDept niet mogelijc toag om toaerfê ö?ijbenöe metöenmalenöeflroom/ ötcDtbp
!rfl fcljoutoen / ftcefcen öerDalben Dare seplen neer / en
/ 't «^cDip Denen / b?acDten geen cracDt aen /fo öatmen
hare Daööen beter onöer en met Det f $ Denen te ö?ijben
öaer toel berfenertig.
oor
iiii öan öaer met perij&el enfcDaöeöeucte5epïen:
^en bieröen3iuguflt3önöe^onöeröag/ Daööen
"' meöe fo toatf öe ftilte Daer eenen troofl en groot be* nocD al Det felbe mifïicD / öonbec/ bccljticDencout
■aifaDnlp/ toant fo Daer eenen flo?m obercomen toace / 3©eöer met ioo?öelDbe JBinöen / na miööag boeren
ri&cc fouöen in een genoecDfame nooö en perpeï getoeefl
aen Eanö bp een ^anö-25ap / leggenöe ontrent
« en ijeöben -, alöuö eenen feneren tijö fonöer jeplen geö^e* eensi
öe miööen ban öit Canael/ maer fagen öaer ganfcD
$£ ben Debbenöe/ tooien 't eens daer toeöer/ e» fagen geen fcDijnfel ban ^upfen of ©olb / öocD bonöen öaer
, nocD aen allecanten ober-al bol ffg leggen /fo öat tiet ttoee Douten Afgoden / getoentmettetatnficDt tegen
altemael een tottte ^ee fcDeen te toefen / fo öat fp geötoongen toaren öen toeg na 3©apgatg te «tefen / öaer 't boften/ met een binnen Doo?n of ttoee/ öieöaer/
't fcDeen/ boo? gecffert lagen/ fagen 00b Ijittm
ftet minfte m fcDeen te leggen/ Det toelft toasöen fo
öaer
gecloben Dout/ en fpoo? ban fïeöengeceöente
toeg öaer fp ban öaengecomen toaren/ alöüg5epl- Debben / 00b fjaïf berb?anö Dout / toaer bp te berftaen
aert te manen,- i$ öatter fomtijösf menfcDen comen j aen öe i§tranö
öen fp mette 5pon alleen omeen minöerb
regen met 3©e^
grooten
cregen
na miööernacDtö
öeg anöeren ban öe boo?f5 ^anö-25ap too?öen bele 25omen en
tot
alöug
e
(lelij&e a©inöen / geöurenö
^iftDout gebonöen / öat Det te bertoonöeren te toaer
öaegö.
al öat Dout ban öaen comt / öetoijlemen nergens? geen
thttn ailöus öenr 't ||ss jeplenöe / fagen fommtge ifêo?*
:ö«t fen ofZee-$aeröen op öefcDofljen leggen/ toaer ban tornen op 't Sanö bint -, bonöe öaer ïtotganfenen
! ?£c öess mömtraelö ©ol« een affcDoten met een ïloer / fo 25erg-€pnöen öie öaer Dare €perenuptb?oeöen/ en_.
op 't Hlanö binömen fommtge ©elö-©inrbens ban ES.
1"e« öattet getoonö bleef/ en meenenöe öatfe Dem genoecD bonte coïeur/ 25erg Criftal/ ©eutetó ban ©offen/ r«n/w»j
nfe getreft Daööen om te crijgen/ fetten't^atDtupt/ en Ifêartersr m fabels? . 3Ian ^upgen nam een ban ö e f »«£«»/
itX" tjebben Dem berbolcljt/ Deöben 't nocD öaerenboben Üottten 3dfgoöen meöetn't^cDtp/ ö'toclbDP^oc^ SfnScn/
eenenn to?^aluöanussboo?eenb?eemöicDepöbereeröe» €>n^23er8gejaegt // Dem
tn 't %M
-f fer bot£
een ^arpoen
met lan»
1S« tnö
niettemi
na fïepenöe
met genoecD
]
öer Hit ,§taten-€planö lagen fpbijföagenflil/ toa# «tifïaf.
ES. tonöen 't nopt obertoinnenj toant Det toeeröeDem fomtöösJ
toat fcDoon a©eöer / öan toeöer öonber en ^ienftet
ötein't
iBannen
fes
of
bijf
Dp
öat
mifltcD / en öeurgaengf bout/ en fagen boo? Daer ogen 8? t>ooj
foo öapperu
l
toarenjö// genoecD te öoen gaf/ ja fp?onger nocD Detf
qiacftt
ss öat ö?te/bter/bijf en fetf baöemcn öift toatfmo?; JJf jjj
en
paften
25plen/
't met Det
l f?ingen/
/ aüjoetoe
aen
tegenö
greep öe paften felen en berötoijnen / fo öatfe toeöerom moeö cregen Lane"
kiemen öapper tekeerg
focromoft nocD eenssöe^tetebefoeben/ en Daer berfien Debbenöe bot\oti
Ifêonöe
fn fnn ©ooten/ en bmft mette
^pelöen getocefl Daööen/ en fp?ong tegensf Det SacDt banberisia©ater/ öatDierop't,jStaten-a?planögoeö £««
00/ fïaenöe fnn fCanöen ober Det 25oo?t Denen om gerief of toa$ / gingen toeöer t'3epl Eeetoaertjaf tn ww"r
bie om te Dalen/ fo öatfe Dem met grote moepten en 'f^ijngöaegs öennegenöen 3Cugufït/ enflelöenöa*
Cours? ,$oo?ö-<©oft en i^oo?ö-<©oflen tcn^oflen
ücmöel ban 't 25oo£t getoeert Debbenöe / bhjöe toaren ren
aen
/ en bernomen Doe lanr Doe meer minöer f 0 / en
batfe Det toeerberlietenj na öatfe toel anöerDalfup? tegen öen abonö ganfcD geen ffg met allen/ en Doe*
met alle Haan öaer tegen gebocDten Daööen/ 3ünöe toel Det nebelacDticD en mifiicD toag / fo toass Den öat
öaer toe notD fo öapperlp getoonö / öat Det met öan nu geen Dectfeer/ öetotjle fp een clare Eeeen b?pe
öloeö upt blaejbe / en Det atëater rooö maeöte/ al
't toelö Denlupöen ongeïoofïp fouöe Deoben gefcDenen/ paffagie bonöen/ en bonöen öeöiepten ban Donöert
32. ©aöemen met fcDoon clep-gronö/ toaer öoo?fp
fo fp Det niet met Darenoogen Daööen gefien. S&efe toeöerom
een goeöe Dope begoften te crijgen ban een
of
^oboen
öe
atë
bee^en m ban maefef el en geöaente
onberljtnöeröe
©aert na CDina j eti alfo Det toeöer
>.ten. ^ee-^onöen / öocD ongelijn groter en lübiger / toant toat claeröe/ fagen toeöer eenen regel ban FcDoffen
jte-T Deoben een lijf aen
«3
groter £al^ p$i fo beer alg fp beogen conöen / öan toaren al geb?o *
/ ja SBP
te f&'
« toarefiK
3©olfawSS
bafterengelöbof Det een
aee»
en ben FcDoffen en |Ko?felen/ öte ganfcD cracbtelooj*
m
een groot ©?ie£ $aerö / D^ben ttoee groote (Canö9n
toaren/ en raebten öaer metter Daeflöeur/ enaua^
upt öen lEonöeneöertoaertöfteben/ öieganfcD3
men öaerna ineen open rupme^ee en daer 3©ater/
eeer^e
recljt
met
nfe
öatme
fo
/
-been
boren
f
afo
begonöen ooft een Dolle ^eemetopDeffenöe Tarente
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Het een en dertigfte Boek
en &awcii gcfiat! / toant öaööen ban te boren alujö
e?n effen Zee en flecöt 3©atec / om ötegtoil öat |)ct $£
öe Zee inötoanftöout/ en bonben öoentoaeracljticlj
öat öe ^èamqpeöen in öe ^traet ban $affauöaer
öaööen gefept/ öat öet $$ aüe blaren ontrent öees?
titöbergaet en toccö raent/ ötoelft fp te boren niet
conöen gcloben / fienbefulfte grote en tiicne poffen/
a'ss top betöaelt öebben/ öie fpgemeent öaööen öat
onmogelijk toas? om immermeer te fmelten; öe boo?f3
^amopcöen / Eappen of (Carters öaööen Den gefepö
(Foi.73)en berfeftert/ öat öet ff e? into?tenöagenfmeltenen
mmms bergaen fouöen/ enöatDetöannocöbnfoftfe$?3tëe?
tia&
ftcn fouöe toefen fonöer ©o?ft enöaecnafouöettoe?
te tointeren/ toelften tijö fouöe co?
beginnen
SSe?'Die öerom
ttntte
men te toefen
ban öen 20 en. ^eptemö. boo?taen / atë
£££: öe«£o.naenöe Zupö-3ööebanöe&inea€guinoc?
Banfntiaeï comt / gelijft oor natupjlp geboelenöe te
een in aebermoeöen itf ,• alöue? 5?plöen nu in De rupmeclace
^tca» ega met opöeffenöe 25aren/ met een afgronöban
te
toecpenöegeeneenige
Eoot nergens?
/ fonöer 'tbinöen
öiepten berafcen/
SufTau tonnen
ffdöcn
f a?/gronö
foöatfe
«cbaen/ jjaööen bolcomen tenenen ban een toaecacötige<©ce?
öaer op
en toenfeftt
aenfe SB*/
jKg? toaren
naCfiinate
©aert öatfe
ft/en omal 'töefamen
boojfiengetoce
öiie/a*
tnogen boIb?cngen / ais? öaer bootfeftert öouöenöe
renber.
gaeten
ÏDttQ
ban eenonberömöeröepaffagie; boeren öan 't Zee?
a*t,m
tïit%u
toeöer na 'taianö/ om*
öan öouöenöe
toaerts? in/föibiere
<&bp en anöereclepnöer ïübieren/
öeeftten öe
om alles? t'onöerfoeftcn ennaöaergiffinge/ enrefte?
ninge öeur öe ^trate in öefe Zee g?3eplt öebbenöe ontrent bijfticD IBijlen ban 3©apgats? of &trate ban
Ülaflau/ bonöen geen memorie ban eenicö ||s» meer/
006 geen
toeöerfteeren
in 'töat
öat fp na
öunften
öen oor
lietenmeer
tie
fpinfotojtefpa
binöen/
fouöen
m
fuiften getoelöigenf 0 öaööen fien fmelten enberötoö?
tien; fp noemöen öe laetfteontöeftteiüebierennaDe
namen ban öare ^cöepen/ ö'eene iBercuriu* en
ö'anöer öe ^toaen / tot een jjBemorie om öatfe
b'eerfte toaren öie tot öaer toe gecomen toaren. &u
alle öefe gemeïöe teeftenen gcconfiöereert öebbentoe/
/ fo
öaööenent'onöerfoeften
niet meer
ficnöe öatfe
en
öat öaer ganfeö
öe Cufte/
ale? aen
Zeetoaert
te ooft
geenen ttoüfel meer bleef/ of ten toas? ban §ier of boo?^
Faen een rumne open Zee/ enb?öepa(fagie/ fonöer
eenige beletfelen te becmoeöen (namenftöenbernuffc
men te fp?eftenöe) en öat öen öefe Cufle inöe|^oo?t-aofle
tlrecftinge uptb^epöenöe isftot öen ^oeft ban (Caöijn /
famen en ban öaer toeöerom trommenöe na CDina toe / alö
omiue*
bet na
'meöe öeööenöe eenen geflaötgen 3©inö en coelte ban
tupa. te upt öen $oo2ö-<®often en |^oo?öen/ recöt contrarie
Ss ïare om öarcnCoüré bojöer aen te berbo?öeren en berbol*
ontDec* gen/ en öat öen tijö baflüegonftteberlopen/ enöe
*in*' . nacöten öen t'oberbalïcn/ niet toetenöetoat öaer foubJocM öe mogen bejegenen in t toeöerom comen / m öe geU'oubett* ne öienocööeretöteecbaremöepöbanöegetrjöenen
conjuncten ban öefe Contrepen niet öaööen / om toeöc«
öerom temogen fteeren / jtjn met een gemeen 3Cceoo?t
©aöerlanö te
na 't etoelgeuiRte
CouriSmettoeöerom
/ öenalöaer
geflemt om
<8oö$öulpeöef
tteüen/
Begonnen ©aert met blijfcöap te communiceren/ Dopenöe öat ö« felbe noeïj fouöe toefen tot een fegeninge
en toelbaert öcjef gemeenen ©aöerlanöö / fomen fulft.ö
met öanttbaeröcpö toeet te erftennen aen onfen J|eere
<5oö: öembiööenöe/ öat naöemael öet öem belieft
öaööe ö*n tot öaer toe te brengen / öat ÖP 't felbe toil*
* ..«.« öe bolcpnöigen tot fijns Depligen 5Saem.ö eere / toien
öe toille en 5tbolbjengenboo2nu en altoos?.
hacVu
^iiöusf tégefloten toefenöe/ (lelöen öareh Cours? toe?
<couta alleen
5Dcn ïz««i Sttugufti toefenöe ©?pöag 5epïenöe tot
öen mtööag / namen öe öoocöte ban öe^on (om Hat
Öet claer öelöer3©eergeto02öentoajS)enbonöen7i.
<©?aöen 10. pinuten/ 3eplöenalfo Oenen/ öantoat
tJ5eetoaerts? in / öan lange; öe Cufïe fonöer eenige
berfjinöcringe ban ||$?/ ja fagen geen ff£ ter plaetfe
öaer Bet fo beel getoeeft toaie?/ öatfe öaer niet öeur
mocljte/ alleenhjc öat fp eens? nocö een öeelfcöojfen
fagen te Xijtoaert ban Den / maer toaren al enftel en

ban öenanöeren gefnsept/fagm oofebeel a©albijTcÖ^n
in öe M&ctmfs Zee/ ban öen gene öieöet3©ater
öoocö blafen/ begonöen ooft bp nacöteöeclaerteen
fcfnjn banöe «ïKane/ en fommige eterren te fien/
öie fpfint öatfe ö'€planöen ban Hof-©oet gepaffeert
toaren/ nopt meergefien öaööen: comen öen nen.comt
^onöag
#ofl-Cufïe
3©apgat$?/ S1
en comen toefenöe
meeft alaen
bp öeöonfeer/
öeur ban
öetfeermtfticöcmt
3©eöer/ öat ö^nfeergequelt öaööe/ cnfettenbpöen^" i
Crnps?-öoeft/ maer crrjgtnöe een toepnicö claerte/Sn
conöen
't ïanö
aen toeer
beecmen
/ öocö/ toer?
öen terfïont
toeöerom
ban 3üöen
öe ifêift
oberballen
öocö
bo?öeröen Öare repfe ; 3eplöen toeöer upt öe ^traet f n^
ban /laaffau/
om öet
Colgopen
tefoe? ianö«n
1™$
Ren
en ontöeeften
ö?ie €planö
€planöenbanontrent
12. «ïBijien
bp toetten 3©apgat0/ lopen tuffcöen ö'€planöen öeur f^f\
niet fonöer perö&el: fien ttoee 3eplennaöaertoeco?ö3
men/ öie fpeer(HJiutfe3loöingemeenöen te toefen /p»n/ ir
maer öaer na toat naöer genaftenöe / toiecöen getoaer fo»ö«
öatfe top3eplen
bermoeöenöatöet^©i^lemp2f",
25arentf3
met fnnöaööen/
Sfacöt moften
toefen / gelijft fp öaer tme*
na bebonöen/ 't toelfe onöer öenlieöen alle een groot zrpie
rumoer
ban eene
beröeuginge
berootfaeftte
/ öocögemeene
fouöe blijöfcöap
öaefl l)ier en(lualiifi
geluftt "af
men/JJ
öebben/ öeur öien fpnaöenanöerentoeboeren/ eIR'ttoeii
meenenöe
öat öenlieöen
ö'anöere Renniffe
ban repfe
öe Diepte
öaööeit; met
J *g
öan <©oö öie
op alle öefe
toonöecbaer?
ujR bpgeftaen en betoaert öaööe/ öeeftfeöierooftbe?£cöe»|
toaert en upt öet perijftel becloft } toant fofpöaren^*"'
Cours öoenöe
bp nacöt
ontijöe
of bp |Bi(t
tec*
gecomen
öaööen/ fn'er
/ fouöen
geen /caeö
getoeten
öebbenop?/ (ww
toant öaööen maer ö?ie en öeröeöalf Baöem öiepte / "; « J
öuprenöe
alfo bp jepl
een bierenöeel
|Bijl$? <©ber
/ 't toelft
met giö
een
öacftelenöe
oberftreeRen.
öe fp
boo?f5
um";
3&joocljten en «Diepten ban öe boo?f3 Cplanöen geco? Jcrbeu
men
/ öebben
öen anöeren
b?olijR fcöie2S*
ten en3ijnöe
toelcoom
bereert/
öoenöemetöeneenSdömicael
ter? in
ptil
(tont öe &tt)upt upt fetten/enröeeft 3©iHem25arentf5/ w/H
3|an lupgen
en ö'anöer
aen Jgf™55oo:t
boen öalen
/ altoaer€nliöupfer-(£tup?man
fp öen anöeren met groter
^0i>
met een öifcours? en bertellinge bionDi
ontfingen/
blgftöap
ban
öaerlieöec
©opagien en toonöerlybe gefcïjieöe? JJJJs!
niffen / en accoaöeren ffamen toeöer na ïwp$ te 3cp?
j
len/öan öeur öen öaröen couöen toinö upt öen $oo?ö- "^
3©eften / moften toeöerom ftecren/ om te fien offe,nent>j
onöer öe boo?f5 Cpïanöen eenige Keeöen conöen ttiy Jet na
al? gg»'.
en 3©inö tebpbertoacöten/
beter a®eer
gen/
quam / lopenöe
öen abonöftonö
fp ontrent
toaer om
buptm om tot aenöe^oft^ööeban^"1
Cplanöen
alle|Soo?öe
't
en uptterfie Cplanö / altoaer comenöe fet? tortv,|
ten 't een iBufguet-fcöeut ban öe J©al af op 7» 3. ©a? contta
öem Him^/ öaröefelep-gconö/ öebbenöe een goeöe ^«J
Keeöe en beftljiitfel met een <©pper-Bal/ öittoas?naJ"
öen i6en. 2luguftij öen 17»». toefenöe 't 3©eer een^ian
toepnigbeöaert/ geöucenöe ebentoel öen feïben a©inö J«H
ban upt öen 3©efte meteen mifticö regenacötig 3©e? *;H
öer/ boeren öes? mo?gens? eens? aen lanö aen öet l^oo?? ut cefcf
öerfte Cplanö om öat te beficötigen: 3[an ^upgen *««•
©««
't leben/ y
öat na
/ om beel
boo?f5 -,€planö
gaet teöettoecpen
upt
binöen rontsf-om
op Hit Cplanö
Crupcen
en eenCrups? öat fonöerlinge uptnemenöe toas?/ö toelft temt '
öp 3fan i|upgen toeröe uptgeteftentmetteCaracta?«p[oi
öaer ooft £»"",,
■, bonöen
toaren ooft
öaer op gefneöen
ren
eenige panftentiag„4
öaer onöer
^2iföoute?/en
beel öie
ban een öuffe =Hoöinge/ öie alöaer berloren of ber?
laten moft toefen j bonö$n öicr beel ^toanen/ 2öergCpnöen/ iflotganfenen©alften/ öaer af fp een ^cft
ftoo?öen/ en bjacötenöec ttoee meöe in Zelanö/ ötejnaJ
öaerna aen fijn Crcell. toeröen bereert/ fp noemöen twgei
öit €pïanö iBauritius? €planö/ ter eeren ban fnn*«n».
Crce». öet miööelfte€planögabenfpöcnnaemban;'5P'
<®2angien/ en W öeröe Cplanö of öetZupöerfte/JX;
öat fp niet en toiften oft een €planö toas? of baft ianö/g,cBé
noemöen fp öet Mm JMcjjeren/ ter memorie ban mm
öie ban Zelanö/ afó meöe-öulpers? en genoten ban wau\tt\
öefe ontöecftinge/ geljjft fp ooft totgcöeugemfTeban«n.
©aöerlanö öet lanö bp Zupöen öe^traetban£ic»
öaer"
ren
i^afTau tot öen ontop ban mp / gelp fP *& öeba? «ot^
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p ecu öebben/genöcmt Dcbben ^teuJioHanbjen Dat ban Dag toenben fp'ttoeDer ober/en 5eplDen tuflTcQaft&mto
isfciiw
f $f / en quamen aen D'acpIanDen ban <£>2angien/ en
®«it- boo jbp Den SntoijB/'t toelft fp opten laetftc€ocDt ont* en
bonoen
Daer toel 200. aBai-ïlufTcljen/Daer felben ba* ■*»«*
aurr- J Denten $icu aBeft B?iefïanD/ a!g ooft Det2lan0 ban
fcerenD tn 't 5anD in De <§onj Dit 3tjn toonDerbaerlnlte {]$"
3©apoatjS
/ 't €nftDupfec <£planD.
«Den iSctt.^uguitiDetfSDonDerDaegg
gingen toeDer pthz e^ee-|i
onfler#/ bed groter aljs een <©$/en ööu* wlu
Den
Daer
tn
De
^ee/DeDben^upDen gelij&See-fiobben ««r*
• t'3epl ban|Baurttiu$€planD/en namen beö miOöaegs
De Doocljte ban be«gon op 69.452. 54. jRtn. 3epiöen al- met fecr co?t HapcvDaer aKtipI iö Der ateeutoewiEupl rfBm' '
fo na ijuptftoe/ en quanten DanmetiöoeD en altemet gelnn/pouDen Daer ook beel optf^/men macOfc qua*
inh DoDtn/ten 3? Datmenfe fïaet tn 'tfïatfj ban 't&ooft/
imt quaeb 3BeerenaBtnDDeni4«ï»i§eptemD.op't fp
Debben btec Boeten / maec geen «©oren / fp togen
^oajjci^-5ant;aItöaei-öen3ilömii:aeICo?neUjefCo?nci
een
of ttoee jongens boo?t/fp nebben ttoee grotefCan*
itf5 fnn affcijept nam/fettenDe fijnen Courtf na ^elanb
Den
op
cïKe5ijöe ban belfêonb uptjtcftenDe/lang ontrent
toe/en1 öec^eptembquamen/DebbenDc
D'anDere namen DaerCourg na(€erel/altoaer
fp een Dalbc
€lle/ en toerDen fo toaert geacDt atë Pboo?
Den
upt getoeeft D?te
macnDen en tien Dagen/ Dat fp Daer uptge5eplt toaren. of<©ippijant^€anDen/fonDerlmge inüöofcobia/(€ar *
taria
ontrent Daerfc bcnent 3ijn/toantfp3ijn fa
ïSefïecrt nu noclj in'tco2tete berDaïen toatDet&m- DarD/toentt Daer
en
effen
aigff booj.^fc meene Dat Dit DejSee*
ftecDammer-^cDtp engjacDt toebecbaren ioyna Datfe
fien3i
jnDie^
an^upg
en noemtjjBo2fen of^eepaerDen.
Dan föilDupn
iBofcobien Den 29e». g[unij
t'3*Pi oegaen
3t|rt Deg innaSoengtebiecupjen/
3epienbeecrft
^efen Doop an&alruffrDen Die
lagen en ba* ©erft»
5$. <8ojt aen 1 3. of 14. mijlen/ en toa# öupftcDïBeöei:. üerben/mccnDcn 't&cDeepsbolfeop Dat't£anD
Daer
lanDe niet t,n tC9
<©.en ttoeeben^juiij toa£ fjet tlaec toeber/enJBillem bertoceren ronben/ Dacrom gingen fp Daer teuefp?in
gcn / Kesf.

DooDfïaen/ Dan fïoegenDec
een
eenen
®anDt
upt/Diefe meDe namen. 3Uflc »« met
iarbt en ban öaer tot DeaBefterDoen ban&omtfbap/alfo ge
1 "ere noemt ban eenDerïep aert ban Bogelcn / Die Dier met becöten op öaer niet conDen toinnen / mccnDcn p grof
toerDen gebonDen ,• De aom^baeplcpt 55efcöut upt 't ^cftip te Dalen/ om Daer
$tm74» roenfcötc
niaet op
Daer nieDc
te toaepen
/ en Dette
<0?aDcn 20. üfêinuten: ban De iomsïbaep 3epl- befcDieten/ maer Det befionö fo feer
Denfe na De# 5CDmiraiiteptss <gp!anD / en ban Daer tot f * in ftueften te fcDeuren/fo Dat fp 'tnalaten moften.
Capo De Segco of Den (Sbjarten J^oefe/ en fo na 3©il- <#p Dte tijD bonDenfe een grotcn3©itten25ep? ffapat/ *f5^
fcDoten Dem in fjjn DupD/ maer Dp liep noclj toecD/ be^ gfS
fjemtf <Sp!anD.<Den 9e». gjuig iiepenfe inkeren- jpo?t gaf
Dem nVtSBater, maer fp roepben Dem mettegjacDt %w /
onDer 3©iJöem.ö afpIanD/altoaerfpeenengrotena©ittetföep^ bonDen/Die fp Doo? fijnSijf fröoten/maer Den na/en floegen Dem boo?tDooD/fïeepten Dem op5tgsf/en tn rio«
net'
nxoit %m öetoeesf Aiinen cracöt Dattet koonDer toatf -,tnant flafeen een Dalbe £ancie in 't %$/ en bonDen Dem Daer £t
bafl aen/cn meenDen Dem toeDer te Dalen altf fp fouDen 0000,
B
' na
Dat
Dp
gefcDo^en
toag
fip?onn
öP
tn
't
3©ater/en
Det
>
tomen
om DeaBalruflrDen met grof43efcftut te befeDieBoiö Dat tn De 25oot b?aren roepDcn na Bern toe / en
toojpeu Jjcm een ^tri» omDenl|alsf/enpa!mDenf)em ten / Dan Doo? Det Doe langer Doe meer éegon te toae^
aïfo na 't^cïjip/meenDen i)em iebenDiclj tn 'ti§cï)tp en pen/en Det $ sf te fcDeuren/fo té Daer niet ban geballcn.
^a Dat nuBtllem25arentf5tot teneerflen ajug.tot- &iÉt
tn^oKanD te béngen/ DanDen23ep?beD?eeffblïtge'
tet€planD
ban<©?angien gecomen toasef/en Dat Dp Daer S&S?
&eID/ Dat fjp met öetDalbe Ujf aïtn't 25oot toajaf/Dacr niet Doo? romen
conDe/ en Det Bolft niet berber baren SS /
Doo? 'tBolfc fo berbaefltoaren/ DatfeblucDtenban
acïjteren
enmeenDenfcïjterDatfe toilDe/en De begonnen repsf met bolromen norD bolboc^- «««»»
lijbeloosf totboo?in't25oot/
toaretij maerDoojeenfonDerlingabontup?
ren ronDen/fo toerDe boo? goeD aengefien Datje toeDer te"
toerDen fpberloft/toant öet (€ou Dat om fnni$al0 toa.ö om fceeren fouDen/om alfo bpDe anDere&cDepente co- umm
men / Die na ïtëapgattf of ^trate ban j^affau Daren m öuy?.
Die Ijstbtt aen'tBingerlinnban'tfloer/ Dat Bp niet Cour.ö
genomen DaDDen/om te bernemen toat openinboo?t mocöt/en toerD aïfo te rugge geDotiDenj Doe ber*
ge
Die
alDaer
DaDDen j enalfofetten fp Daren
manDe öem een ban 'tBoin/en ftara Dem meteenöal^ Courjef toeDer gebonDen
Deaf & Doeö/en ban Daer totteCape
toe ïancpe Doo? 't Eüf / bat tjp ban 't 2doot neDer in 't DejS(€roofliS/banna Daer
3ep!Den fp na DeCape banj^aftoater
fo te met na 't «^cljip/
en fleep=fp fautoen/ en na beel toenDeniï
en fceereng/ Dan met mt^
ten tjembiel/
na en
/ totroepDen
Op cracötelootftoajf
/ Doenffoegen
ïjem boo?t DooD/«:nbilDenöem/b?atDten'tBeitotUm' flicb toeDer/DanDoo? D*tft sf/en Dan tncIaer3©ater/tot
ÜerDam.3©t 25eren- jfo?t ban3©iIöem?s€pïanD qua- Datfe ten lactfïen quamen Hp D'anDere ttoee ^rDepen /
ban ^elanD en <gnnD«Pfen/ toonDen blpfcDapmeteermen fp aen 't €planD metten Cru?ren/cn lepD ontrent fcDoten/
en
ttoee groteiBijien ban'tBaft-3lanD/en onDer öet<©ofl- Bopagie/enenbertelDenmalcanDerenDaerabontup?
namen
gelijfteïijft
De^epfe
na
Dupsf
toe/en
cpnDe i$f goeDe ïfteeDe op 2ó.BaDem fleen-jconDjban
Daer 5ep!Den fp tot Den 3|oen ban ^affautoen/ en lepD bleben bp Den anDeren tot booiföerel.Doen 3eplDen Det
op 76* <0?aDen en een öalbe: ©an Den J^oen ban ^af= ^cDtp ban ^eianD boo?bp/ en3©Ülem 25arentf5 met
fijn S^rDt quamen Den 16. ^ept toefenDe öermwfbjgtoü fau 3epïDenfeoDofl tcn^upDenen<©ofl-^upD-#oftbijf Dag/
boo?2ïmfterD. en Den enfiD«Pfer tot <Sn&DKPfem
knD«c 6 iRijlen/en Doen Docljt öen Datfe&anD fagen/en 3eplDen
ma bat De^cDepen ban Darcftepfe t'Dup^geromen
ffiiï. ' toaepen
öaer na upi
toe/om
Dat te beröennen/maer
tjet begonmoflen
fo te toaren/Debben
fp Daerïtappo?t geDaen aen fijn€rceïl. ©otu
bttife.
Dcn3©eften/Datfe
fjaer|Bans-3epfó
en
De
peeren
Staten/en
onDer anDere 10 ^an fêitpgeti *?n
ku öaet ju nemen / en Den 3BinD berfjief fo fcDtenj& / batfe a»e ban amfcljoten in Den ^age
ontboDen/en Deeft perfo* £S/«
T& Öaci: Seplen mofïen in nemen / en De ^ee ging fo ftol /
nelijtt
alle
DenlupDcr
toeDerbaren
monDelinge / fo aen tóat
feomen Datfe 1 6 uprcn Daeben fonDer Eepl : <©en 1 1 «. 3Juïp
altfaenben^eeregioDanbanaiDenbar^0"
op
\X h toerD Doo? een grote ^ee-toater éaer $*oep~3[aö)t in fijn
nebelt<ercell.
/ berrlaert
/
en
Daer
beneffeng
aen
fijne
tooo^
5??^
D^eben nodj
berioren/en
o Dat
gefimten/f
t£gj De gconD
iiaitm'Xip
lang fonDer
§Sepl.
^enfp 'ti2en,
quamen fp Dicöt aen noemDe <ercell. obergelebert 't BerDaei mette upt^
too?pfeljï en figuren bp Dem Daer ban geDouDen/ber*
"u
'tÉanD ban NovaZcmbia.^cn 1 j.quamen ^ bp gro- clarcnbe
Dattet Dem (Doo? een fo goeDen en toel gelufo
£nc"
te
menieïjtc
ban
f
$/fo
beel
alfmen
upt
Dejlfêaetf
ober=
ten
beginfel)
een geraeDfamen en Doenlij&en Baert en
(Jcoote fien moeftt een effen BelDf js/en fp toenDent3©efl ober
getoifTepaffagie DocDt te toefen.^e falie Daerna in De*
wnigij» tjan 3t|f sf/en öoctoel fp'ttoenDen/quamcnal toeDerom liberatie
gelepD 3ijnDe/ijS goeD gebonDen Datmen tegen
Jïan tn 3tf ö/en 3ep!enDc en toenDenDe Dan Duö Dan fo/qua- Den naeflen
jare toeDerom eenigc ^cDepen toeru^en
Foi 74) men al toeDerom in 't f 0 / ïjaDDen meefl al Donner en fouDe/om Die ontDefetcpaffagie tot boicomen effect te
f a^en 29«n, mogen b?engen;en 3ijnoaer tocgeo^Donneert Datterfe*
miftig toeDer/en 3eplDen al meefl Doo? 3tDe^on/cn
bonDe Hoogte ban
toeDerom
namen
gjuly
Den 77. <ü5:aDen/en Doen lacö Den,3Soo?Delijrftenl|oen ben ^cljepen/ te toeten/ ttoee upt ^eelanD/ ttoee ban
€nftD«Pfen/ ttoee ban ^mflerDam/ en een 3fac0t ban
ban
jtW
eK/recI
Denf^Oo
genaemt
Zcmbia,
banNova
tSSS
!:enöc
KotterDam / elft in Daer «fèuartier / toe-gerufl fouDen
§aec;Daer bonDen fp eenigc^teenReng Die glinflerDen toerDen
Itecas
tegen Den aenfïaenDe^arejgclijfi top Daer ban
toa0
Daer
en!5f/en
<0oittftccnft
,a!s? <éout/cn nocmDenfe
berDalen fulien. TOm
€eee
^acp met 5anD-grcnD : <£p Den felben t'fnnDer tijD en plaetfe b?ecDer
'SttSi9 öob een fcöone
iv.^eeU
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Het een cndcrtigfteBoek

©e8?«?T"\€n t$tn. ^eptcmD^ t.$ DolgenDeDe25efdj?ij
'
renau
'' ^Dtnge
Dan öe §. «Staten <©enerael/inöe©ergaDe*
gonöe rmge DccfelDer gecompareert ^mz$biÜp$MMwJ
ÏUO>t
Hfrtétjé Dan ^t. ailöegonDe/ en {jem aengefocRt/öeton
«enge*
lumcn lemen raeöfaem geDonöcn tjaööe Dens&pbeluptDen
om feu ©ebjeeufen (Ccjct te Doentranfïateren inDe^eDeröup*
%pbtl fc fp?afce / Datmen l)em Daer toe (aijs een perfoon met
»p« ö" gauen Dan«3oD 2fllmacl)tiggenoegfaemDegaeft) mi
?»eu4 toÖHe DerfocRt Debben te laten emploperen / toaer met
te tran* Öp ntct alleen De &erfce <©oöe0/maer Den£anDe meDe
intiten fonöeiltngc ötentt fouöe Doen / 't toeiR ten Doo?noemtn ia t- jjgrt |ecrc na fjeufcDe ercufen Deeft aengenomen: Doel)
Ï5ptg alfo öp Dan 't toecRaenteDaerDentijöeiijRmofoijn
" DerfeRer t / inöienmen pijem Doo? Den aenjtaenDen Sinter toilDe emploperen/o Dat l)p op fijn particuliere^milie o^Dje (lellen mocijte/öetoijie Degeïegentïjepö om
üeötte te befoigneren Ijcm reguirecrDetotEepDente
moeten toonen , i$ öp mijn peeren Staten <0enerael
gerepliccert/Dat/öetonle DeHeeren gelegentöepö dcp
epfcljte te moeten na ^elanDDertrccRen/ Datljemgc;
ïieDcn fouöe metten eerften Dem toeöer ijertoaerttf te
tranfpo?teren/öat mijn peeren niet fouöen atëDan nalaten eenige te Deputeren / Die met J)cm fouöen treöen
in communicatie / om fo op fijn tooninge / al$ tuitte
ment te öanöelen:€n itf öaerna goeD geDonDcn/Dat Die
Dan <0eiöerlanö / Mvctljt en <£>Der-f flel / tot öacen
coflen upt De <*£>eeficlijBe <0oeöeren Den jgeereDanSCl^
DegonDe fouDen bpDocgeneenen/ DetoeiReDantjjötot
tijD fouöe oDerfien / toat Dp Den l^eere Dan SCiöegonöe
oDergefet fouDe 5ijn/ Daer toeDoo^gefïagen toeröe €arolus «aailujS Dan ^rnïjem/ecrtijötf Eeeraer tot <©e*
Dentec / en Doïgetrs $?ofefl;o? (Ct^ologie tot SlepDen.
<©enl£eere Dan 3tlDegonDe tè jaerlij&0 toegelepD Doo?
fijn (Craictement ttoec Dupfent Dierl)onöert<0ulDen0/
en D?ie*DonDert <©ulDenj$ jaerlijr tot fijn S|up$g)iip?c*
^e ©?outoe©alt5-<©?aDinne Derlo(t 3ijnöe Dan een
^e
&aits* jonge $?inceffe / i$ Den 1 j «»♦ SCugufii tot J§cpDeiberg
^bl2' seöoopt / mijn ^eece Den l|ertoge Dan ^toepDzuggen
towSr en Den ^?inceDan^enfiolt3ijnpetec!efen<©etupgen
&enp;to» öetoeefl:|Be-©?onköe De&eur-5Fo?ftmne3&ouagiece/
u van DeïanD-«©?abinne Dan iBarpuirg/Oe^uflet Dan fnne
citn%z- feeuc-5FucfielijRe <0enaDe / en cflfêe-©?ouDje De <®?a*
bait m Dinne Dan $aflau / <6emale Dan mij» ^eece <0?aDe
öet
bet «in» goDan Dan ^afTau/iBetens ; Daec té meer magnifc
SSebtie centie DeD?eDen getoeeft / Dan op De 25?upïofte Dan geban een Deri>tenen toucnopen te Doet en te paerDe.
jonge
^e J^eere Mt. 3©illem ^artinü eertijDjS <0?iffiec
®ec{)»
ter.
Dinnen mnttoecpen/en Daei*na25urgemeeflec Dan25?e?
Da/iö tn^eptemD. Defcsf jaeciSgeDjo^DenïlaeD Dan Den
©e $«< KaDe / en EeenljoDe Dan 2ö?abanD/ in plaetfe Dan Den
" '***- HaeDjS-^eere ^ijl/ Detoeltie op fijn Deifoefe ontpgen/
SS «nuan fijnen geDanen Dicnft &&eöannt
»t) töo^t |iae-©?outoe De $?i»cefle ^ouagiere Dan <©?anfiaeü
ban
oen gjen / lBoeDec Dan fijn €rceïl. g>?ince jpceDecin llenösöe en tin Dan i^apu/in De^omecDcfe^aee^gerepfl 5jjn
Heen&o»
ueüan
25^a»
bant.
e»
Üutotuf»
It)k

De in B?an6rp / ïjeeft in Ijaer gefelfCljap meDe geno*
men De f^inccJTe €U3abetlJ Dan ^affau 2ÖOUrbon/

<©ocf)ter Dan Den^inceDan<a?angien/en^ufler Dan
öe ^alt3-<0?aDinne Doo?noemtienaïfo De hertog Dan
25ouillion aBeDutoenaer getoo?Den toasf/ Deeft DefeiDe
ft|jen
öenfóetr aen öaer €rcellentieten^outoelijBeDerfocDt/ eniss
togbait'
epntelijh
DefeiDe Doo?
tufleOenfpjefcen
Dan eenigej^ee%ovxu ren
en D?unDen/en
oDerfclj?ijDinge
aen Denpalt5-<i5?a'
2jLen De en fijn €rcell. f^tnee ifeauritiu^ Dan 5^affau/ een
a'onit.
en De
Alliantie
groot contente^
bjomoe, ^outoelütt
utent Dan alle
©?unöcngemaeftt
Die öaer/ tot
DeflonDen/
en oon
SS"S» üan öc ^cmn Staten Dan^öllanD enZeelanD/DieDe
Deerlijke §utoeelen Dereert/enDo?met eenigeF)eübcn
25?upöbegonnen
bzt^m
ü5affau dccsè
met 20000. <6ulDenaen<6el^
25out» öe, ^c tcoutoinge Ui öen ém. jpeb^uarij in Den naDol^
©ofbteE
gefcDieD.
ban
oenÖt'Uöe
%&z jare
€>?aDinne
banjiBcurjS tytft ontrent Defe tijD bp
P2,n" ï!eQucfle aen De peeren Staten <0enerael / te Rennen
ranaien gegeDen al^ Datmen Daer tocpgerDc Detalinge Dan
©eë^a* Daer DeucOöeïijfe Derfcfjenen acDtertoefen/Daer compe^
\nnne terenDe in öe <©uartieren onöer fjet 25ifDom DanCeu*
Surs ïen/DerfocRenDe om Ijaer acljtertoefen metSont-recDt
tnert iu te mogen ejcecuterenienj.0iiaer0eacco2Deert Daer acS-

tei toefen ter femme Dan een fjonDert DiecDupfent/D?ie acto?»
ijonDevt
©onDen Dan DcerticD «Sloten 't Jw*
594..
idonD/ tenegennen
megen erecuteren
met Eont-recöt / optcSSJffi
€uamecen onöec ljet2di£DomDan€euïen/ metten onö«r
'tm$*
appenDentien Dan Dien.
^en Mm. ^eptemü^ 3ön Dp Den ïïaDe Dan^ta^ SiS1
ten gecommitteeet De peeren ^elle en paitlt / en ljc&; met
ben aen De peeren Staten <0enerael Derfocljt te belt- k™*Dei-eren mette peeren Staten <©enerael enfijn€mll./r«iil!
coliegialitec en tonjimctim/ of Dp <0eDeputeecDe/ op in
't gene
ten Dienfïe Dan Den 3lanDe/in 't re(lecenDe
fapfoen men
nocD fouDe
mogen aengiijpenjDaec op Oen D002
anttooo^De gegeDen tó/Dat Die Dan DeniüaDeDan^ta^
ten fouöen gelteDen roDerleggen Den fïaet Dan DeCon^
fenten / Confumptien en reften Dec feüjcc / en meDe te
fonöecen of De ftoDinticn/ 't genefpmocDtenno(D
fcljuiöig 3ijn/fouDen toiilen fourneren in gereeDe #en*
ningen/w ta$ Dat ja/öat m De miööelen pet toerDe De^
öaent/ Daer meDe geen Do?öereConfentenDannoDe
3ijn/en 'tfelDebp <6eöeputeerDen Dan Den ftaöeof Den
üaöe geljeelijn/ met fijn €rc in communicatie gelegt
ijcoDenöe Dan Dunnen geoefoingeerDeïiappojt te Doen/
om finalnn tenDienfteDanDenglanDegerefolDeertte
too?öen na Deljoren ; Dan De fafte toerö fo DeDonDen/ en
ooh / Dermits onfe ïlupterije nocD niet toeöerom geco=
men toaren u^t 3£>?anRrijR / Dat Detniet raetfaem toaiS
m Dpfonöersf Dan importantie aen te Dangen:
JD.3laurentiu^iiBijaer^gentDanöe©eereni§taten
(0cnerael tn^uptfianö/Deeft ontrent Defen tijD aen Den
^eere Dan€)löenDarneDeit/ïïaeD enIDDocaet Dan Den
gLanDeDan^ollant/gefc^eDenDenaDolgenDeiBiflFiöe.
Mijn Heer e ,
En is niet te vergeefs geweeft , dat ik fo feer 2W I
om mijn affcheyt by deHeeren Staten aen- 5J£tt0,
gehouden hebbe: want te Hamburg geco- Haurtir'l|
men ïijnde , heb ik verftaen uyt Doöor *'"*
Winfem , van den fecreetften Raed van den ^S!
Conink van Denemarken , dat den Heere Adminiftra- j^ecte
teur van het Ert2-Biflchop van Maegdenburg,denDoorl. ban *
Prince van
Joachim
Frederikna ,met
George
Frederik, Mark- KJ?"
grave
Anfpach,
PruyrTen
terBruyIoftreyfden;(p0i-y
waerom ik mijne reyfe gerpoedicht hebbe, en ben ter
felver tijt te Hal gecomen , doe fy drie Weken daer na
fich opte reyfe geven fouden. Maer fohaeftalsikden
Heere CancelierMegabach met een briefken mijnecomfte hebbe laten weten , heeft hymy in dier voegen wederom gefchreven , dat ik daer uyt lichtelijk conde verftaen, dat hem defelvc feer aengenaem was. Hebbende
de gewoonlijke audiëntie gehad , ben ik ook na gewoonte te gaft gebleven by den Prince , alwaer niemand meer
was als de Cancelier en twee jonge Princen , en niemant
diende ter Tafelen als de Pagien , alle ftatie aen d'een
zijde ged'aen hebbende , fadat wy te beter gelegentheyd
hadden om vryelijk te difcoureren. Voorts hoe aengc
| naem den Prince mijn affcheyt geweeftzy , enhoe lijn
ExcelL dat Verbond ter herten gaet, dat fal blij ken uyt
mijn relaes , ja felfs daer uyt, dat hy de Soon vanden
Cancelier Megabach heymelijk aen de Heeren Staten
fendet , om ofter yet voorvallen mochte terwijlen dat
ik aen den Paltz-Graef, en de Vorften vanHeflên, Wirtenberg,en den Mark-Grave van Anfpach reyfe.En voornamejijc daer uyt, dat hy de Pruyflche reyfe verandert
heeft i en iijn Sonen in fijn plaetfe daer henen geftuyrt,
en den Mark-Graveook beweecht,eenen expreflèn aer»
hem afgefonden hebbende,dat hyt'huys blijven fal. Dele geheele fake beftuyrt de Vader van den gene die nu
aen u E E. gefonden wordt, Willem Rudolph vanMecklenburg ofte Megabach,Cancelier vanden Heere Adminiftrateur , en Raed van de Vorften van Heften , en van
den Hertog vanWirtenberg, en van den Mark-Graef
en fijn Sone ; den Brenger defes is Raed van den felven
Heere Adminiftrateur , en fijn Gouverneur in 't Graef1
fchap vanManfvelt,dewelke fo onbekent en fonder eenige ftatie tot u E. E,afcomt;maer fo u E. E.mijnen raed fal
gelieven te volgen,ten fal deHeeren Staten nietfehaden,
indien fy hem met een Keten om fijn hals wederom ftuyren:ja het waer goed dat• fy'
ook aen fijnVader fchreven,en
hem
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hem baden (ofmybclaftedendattcdoen)dathydefaker
der Hceren Staten op de Vergaderingen der Gedeputeerden enCfeitfen,metfijn ftemmebevordereenhelpe:
mijn aenhouden lal altoos niet ontbreken, iö ik het leve ;
maer daer is ook veel aen gelegen , datmen fekere Memmen heeft , en ik heb voor waer op delen middel gedacht,
dat de Heeren Staten ten minften .twee iülke Pcrfonca
hebben in het Rijk , dewelke altijd op alle Landsdagcn
en Rijxdagen het profijt der Hceren Staten bevorderen.
Van wegen hst Huys van Brandenburg en Heffen foude delen Megabach feer bequaem zijn , den welken indien vijf of zes hondert gulden 'sjaers belooft wierden;
fy fouden aiet qualijk befteet worden: gelijk het ook
goed föudezijn , dat de Heeren Staten Winshem , den
BHierften Raed van den Conink van Denemarken , Tonder wiens raed de Conink ia gewichtige faken niet lichtelijk yet fekers beiluyt, ook aen heur fnoer hadden;
den welke ik te Hamburg gefproken hebbe, en bevonden dat hy noch, gelijk altijd voor henen, een leer geafFectioneen Voorftander is van uwe E. E* fake , en defelve feer gunftich.
Voorts wat belangt mijne.Propofitie aen hetHuysvan
Brandenburggedaen,diehebikintweeHooft-poinclen
afgedeyle ; eerft heb ik gencralijk de fake der Heeren
Staten gerecommandeert ; daerna belangende deGulikfe fake , heb ik particulierlijk de praclijken der Spangiaerts ontdekt , en gevraegt , of het Huys van Brandenburg ,en d'andere Princen den welken daer aen gelegen
is , gedenken met de Spaenfe aenflagen langer fo door
ét vingeren te fien , en die Hertogdommen te verlaten ;
indien de Spangiaerts door haer praerjj ken die Qaartierea inkrijgen, dat in dien gevalle de Heeren Staten geexcufeert wilden zijn, fo fy heur Vyanden in defelve
wederftonden , &c.
Om dit laetfte poinér. fo daer byte voegen , hadmy
beweegt , dat de Cancelier tegens rny gefeyt hadde , dar
. ik daer feer wel aen doen foude ; gelijk mijn Heeren
de Staten wel geloven mogen , dat ik wel wete met
wat motiven ik fodefen als een ander Prince bewegen
fal.
Den Heere Adminiftrateur is feer vrolijk geweeft ,
en heeft neb. verclaert gelijk als uyt mijn relaes , enuyt
de propofitie en Brieven blijken fal : en heeft terftont
belaft dat ik felfs ook by den Keur-Vorft fijn Vader foude
raen , dewelke opte Grenfen van Polen metjagen be
fich was, en den Heere Adminiftrateur heeft gefchrcven, fo aen fijn Vader felfs, alsaenChriftofFelDiftelmeyer Cancelier van fijn Excell. Ik ben in die wilde en
woefte plaetfen getrocken , en heb daer ook goed befcheyt gecregen, en hy heeft de geheele fake aen fijnen
Soon den Heere A dminiftrateur geftelt.
Maer op dit poin& ftaet te bemerken , 't gene 't welk
ik aengeroert hebbe in mijn Relaes van't Accoordder
Keur-Vorften met den Keyfer , te weten, dat den Keur-'
Vorft niet opentlijk in dit Verbond treden fal , om des
voorfz Accoords wil ,• maer men fal indireclelijk en generalijk het Huys van Brandenburg noemen, en niettemin fal den Keur-Vorft daer toe helpen, fo veel als hem
mogelijk fal zijn.
En hoewel de Keyfer minchien den Keur-Vorft vermanen fal , dat hyfijn Soon en Nevevan dit voornemen
afraden fal , nochtans fal hy fich connen excuferen , dat hy
voor fijnperfoon niet tegens het accoord doet ;• maer dat
hy evenwel den fijnen niet can raden dat fy verlaten fouden't, gene hun na het goddelijke en natuyrlijke , en befchreven recht toecomt, gelijk van het recht der cerftgeboorte, en van de natuyre der Leenen van G uiik, Cleve en Berge alle de werelt wel wifte.
So mogen dan nu de Heeren Staten wel verfekert zijn,
dat het Huys van Brandenburg, endePaltz, enmetter
tijddeVorftenvanWittenburg, Deurlach, Heffen en
Brunswijk, en ook geheel Pruyffen ,• tot het Verbond
metu E.E. genegenzijn. VandeVorftenvanMecklenburg, Holfteyn eri Pomeren, twijfel ik ook niet, en
den Heere Adminiftrateur fal die geheele fake befchicken; en het wordt de Heeren Staten gera'tien, datfy
vaftelijk volherden in dat heur voornemen , te wete , van
IV. 9C&

de Spangiae
verdrijven. rts te vervolgen , en üy t geheel Nederland te
So den Keur- Vorft, als den Heere Adminiftrateur,
hebben tegens my gefeyt, dat de Keyfer aengehöuden
beeft op eenen Vrede-handel met de Heeren Staten , en
dat voornamelijk daerom , fo 't fchijnt , op dat Erneftus
daer in de Ichande niet blijve fieken. En voornamelijk
zijnder van de Geeftelijke, de BiffchoppcnvanTriér,
Geulen, Saltz-burg en Wurtsberg(datisdiegene, die
deffimftePapiftenzijn.) Vande\Vereltlijke, den Adminiftrateur van Saxen , en Philips Lodewijk , PaltzGraef(te weten die gene, die dikwils metproteftatie
verclaert hebben, dat de Calvinulen onder de ReligionsVrede niet behoren begrepen te zijn) van de Steden
Ceulen en Nurenberg ; de eerfte van dewelke altijd het
geluk , en de macht van u E» E. verhaet en fufpeót is geweeft, en dewelke felve de Chrift-gelovige vérjaegt;
en d'andere om haer profijt het Paufdom noch meer toegedaenis. Siet, dit zijn u E. E. Vredemakers,
van dewelke (op dat icker dit nochbyvoege)deBiflchopvan
Trier den Keyfer op delen Rijkfdagen in fijn a'enficht gefeydheeft, dat lijn Vadernochin 't Vagevyer foude zijn,
om dat hy de Ketters fo veel toegelaten hadde, en met
defelve fö familiaer geweeft was.
Voorts alfohet Brandenburgfe Huys goed gevonden
heeft, dat ik felfs by den Mark- Grave van Onoxbaden
trecken foude uyt d'autoriteyt, fo der Staten als der fake,
en uyt cracht mijner Commiffie: in iomma datdegewichtichey t der fake dat fo vereyfehte ; en dat den Heere Adminiftrateur my fijne brieven aen die Princen mede
geven foude, en daer in verclaringe doen van fijn voornemen, enhun
tot hetontfeg
felve aenporren. Ik heb den Prin- '
ce dat niet
connen
gen , op dat door defe mijne
den. achticheyt niet yetwes verfuymt foude werweyger
Daerom hoewel mijne inftruclie mede brengt, dat ik
flechsbyhet Brandenburgfe Hoffoude blijven; nochtans
om dat defelve my belaft , dat ik voornamelijk op het
Brandenburgfe Huys foude fien, het welke my dat bevolen heeft, en ik bemerkt hebbédatter feer veel gelegen isaen de continuatie van d'andere Princen aen te
fpr eken , fo heb ik het bevel van de Heere Admiftrateur
nagecomen , en trecke nu na den Mark-Grave van Anfpach , Keur-Vorft van Heydelberg , en Hertog van
Sweybruggen. Maer in wat voegen dat ik den Hertog
Philips Lodowijk aenfpreken fal , daer van heb ik lal
met den Mark-Grave van Anfpach , Keur-Vorften
Hertog Jan eerft te beraetflagen. Hy pluymftrijktden
Keyfer, en meent dat hy foapartfijn gerechticheyd in
die plaetfen van de Keyfer vercrijgen fal , . en is een feer
bitter vyand van de Gereformeerde Religie. Ik can hem
belangende nu noch niet fekers weten , maer uyt de Paltz
fal ik aen de Staten breeder daer van fchrijven
Dén Heere Adminiftrateur fal corts eenen Landdag /r0i j6\
der Creitfen uytfchrijven , en fal felve den Hertog van
Brunfwijk aenfpreken (aen dewelken het gned ware
dat ik een Credents-brief hadde , om by hem ook te
gaen:) Ik heb derhalven een cleyndifeoursgemaekt,
en 't felve by den Keur-Vorft en Adminiftrateur gelaten ,het welke ik getrocken heb uytd'ApoIogie
de
Prince van Orangien , vervatende de beginfelenvan, occafien en oorfake van de continuatie van den Krijg der
Heeren Staten , op dat dat difcours altijd zy opte Landsdagen der Creitfen en Gedeputeerden, en op dat een
yeder daer uyt de- rechtveerdicheyd van u E. E. fake
en de trouloosheyt der Spangiaerts mach bekennen:
want de kennifïè van u E. E. fake comt tot hun niet ten
den.dat fodanige fchriften in 't Duyts uytgègev'en werzy
Doch op dat mijn brief niet al te groot worde , u Eweet wel dat ik tot defe reyfe niet eenen duyt van de
Heeren Staten ontfangen hebbe. Ik heb uyt eenen recht-,
veerdigen ijver' en goede affeétië, waer mede ik defe
fake eens op my genomen hebbe, alles van het mijne
uytgeleyt. En voorwaer uyt Holland totby den Heere
Adminiftrateut zijn 120. Mijlen, van daer by den Keurveel'
en wederom
van Polen 5*0. heb
Grenfen
de den
op by
Vorft
altijd een fbeygeu
Adminiftrate
van daer
urrik
€«?£« 2
Wa-
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Het cen cndertigfteBoek
Wagen moeten hebben;ik neme God tot getuyge,dat ik
na al over de 2,00. Duytfe guldens verteert hebbe.Want
ik moet den Voerman voor fijn Loon alle dage een halven
Daelder geven: nu ik met mijn Knecht en de Voerman
comen voor onfe coften » en voor de Paerden met twee

naderhand groter onderling gehouden fal worden.Daerom indein ik met Godes hulp dit fondament van fuik
eene grote fake fo wijt geleyd fal hebben , dat icker niet
meer toedoen can , fo wil ik my aen u E. gerecommandeert hebben, dat my dat officie van de H. Staten tegens
alfdan toegelcydmach werden: want ik hope dat ik met
eenen goeden en welgeoeffenden Clerk,en met cen Jongen dat officie wel voldoen can. Ondertuflehen dat ick
de plaetfe van Agent in Duy tfland bediene , hope ik dat
de Heeren Staten mijne getrouwicheyd en arbeyd met
meerder Gagie en gunfte vergelden fullen,dandat fydat
binnen $oe. Duytfe guldens bepalen fouden : wantalles
is duyr, en ik mach my nergens anders mede bemoeyen ,
als met de fake der Heeren Staten, alfo den laft van defe
affaire een eygen perfone vereyfeht.
Ik wil hier mede eyndigen, en u E. bidden my in uwe
goede gratie te houden, gelijk u E. voorhenen gedaen
hebt , en by de Staten te wege te brengen , dat my Teerwerde;want ik heb my in 't Brandenburgfe Hofgeldengefonden
over-al niet anders gehouden , dan als of fy my
't felve rijkelijk befchikten ; want anders fouden fy gedacht hebben,dat de fake den Heeren Staten niet ter her-

guldens daegsqualijk toe,ik fwijge noch, 't gene fomtijts
aen de Wagen en gereetfchap der Paerden vcrftelt moet
werden. Nu tot die reyfe, dewelke ik door aenraden en
bevel van denHeereAdminiftrateur,en om het begin van
het Verbond te befluyten,ged wongen ben verder te doen,
geloof ik dat ik qualijk aen andere 2 oo.Guldensgcnoech
lal hebben; want hoe ik hoger com , hoe alles duyrder
wort.Nu alfoik niet hope dat deHeerenStafen begeeren,
dat behalven mijne moeyte en neerfticheyt ik ook voor
de coften beforcht foude moeten zijn, fo bid ik u E.fo veel
voor my te doen,dat my met defenLegaet van denHeere
Adminiftrateur 200» of 300. Cronen inGoudin mijnen
Brief gefloten,en my gefonden werden , op goede rekeningcfo in de verclaringe der coften,als van mijneGagie
(indien de Staten twijfelen dat ik fo vele coften gedacn
hebbc:) Voorwaer het fondament van defen feer gewichtigen handel is fo getrouwelijk geleyd, dat de Heeren
Staten fich de coften,byfonder (o weynige,nict behoeven
ten ging; en ik fal voorwaer die coften in 't eynde niet
te laten berouwen , daer doch anders vele duyfenden connen continueren, daer anderfins nauwelijx eenander
dat gedaen foude hebben* Maer ik hope dat de Heeren
*s jaers fonder vrucht verquift worden, en dit niet fonder Staten
, die tegens andere libcrael zijn, tegens my alleen
vrucht zijn fal.
niet
carich
fullen zijn, byfonder daer fy mijnen wil en efIk twijfele niet , ofmijnc Gagie fal door u E. toedoen
fecten
fien:
Waer inikuE.biddemytehelpenenbyte
voortaen vergroot worden ; want 600. Neerlandfe guldens lijn maer 300. Duytfe , en fo vele pleeg vaft te heb- ftaen.en u E. fal my feer dankbaer bevinden. Te Icleb,aiben eenen Quidam, dewelke, met verlofgefproken,der waerikom de StraetsburgfeenWirtenburgfcGefanten
jongens ruggen fchuyrt (hy meent eenPedagoog)wy die gedwongen ben ge weeft den CancclierMegabach te volConingenen Princen moeten onderrichten van recht
gen den
, 1 9 «a. September 1 f94. Onder ftont , u E. feer
en gerechticheyt, en hun aen onfe zijde locken , dag en dicnftwillige Dicnaer.
nacht rey fen met Lij fs-gevaer , behoren niet van gelijker
Ondertekent
conditie gehouden te werden als de voorgaende.Ik,als ik
Laurcntius Mij Her D. M.
noch daer by uE.E.onbekent was,heb op alles ftilgefwegemwant ik verhooptedatik de HeerenStatcn mijne geOpfchrift
A en Mij n Hee te . Heere
van Oldenbarncveld , &c»
trouwicheyt , fo metter daed als door 't gctuygeniflè van
andere Princen , fo bewijfen foude, dat fy voortaen milC?abe CarelbanifêanjaibeIt/1Soncban<©?abe$ ie* ^rrti ■
der gedachten van my hebben fouden. Én felfs defe dater
(£mft ban jjBaniöbelt / <ü5oubernenr ban £urem ca«i
gen indele plaetfèn gevraegt zijnde na mijne Gagie , heb
ik de liberaelheyd derHeerenStaten feer groot gemaekt, Ourg/toerö ban benüepfer berfotfjt om te toefenXteu* *»" /
en heb met eenc eerlijke leugen voor heur autoriteyt tenant<6cn. ban fijnen Sloeber ^ertcgelfêatbiag/om SJJ*
gefeyd dat ik wel driemacl groter traktement van hun m ^ongarijen tegens ben €urft te {tienen ; be ContnEt tnojtt
hadde.
ban ^pangien bertoiHigben öacrin/en <8?abe Careï/ biiM
Het had goed gewceft dat ik Credents-brieven aen fienöe bemurinatieber<§pangtaerben/enbatl)p ober gSjjL,
meer Princen gehad hadde , maer om dat ik u E. E. felfs befelbe geenCommanöement meer ïjabbe/bat ooft ben om te
onbekent was, heb ik daer op niet willen aenhouden, op €rt5-l§ertoge<Ernefiug fo fjoobaerbig en groots toa$/ *«**«
dat het niet fchijnen foude, dat ik yet anders fochte : en
ö'gfnlanöfe peeren toepnig refpecttf toeb? oerf) / bat jjjgj*
dacrom ten ware dat ik dePrincen bekent waer,fy fouden en
be <0?abe banipuenteg alle ïjet betoinb aen flcD trofc/fo mum j
op de blote CommifliederHecren Staten fich weynich nam ïjp befeeereban<0eneraeiHlteutenantgoeDb)iI* tun ft$ |
verclaren, alfomen fuiken gewichtigen faeke op fulker ftcD aen/om be ftortnge te berfjoeöen/ toant Ijp (eet tot 5!" m
voegen niet moet aenvangen. Maer allo nu den Heere toöan genepgt toa.07 gelijn ijp ooft getoont babüc tegen gff?"
Adminiftrateur fonder twijffel fchrijvcn fal, hoe getrou- dStcpIjano b'^jbarra/iCreforier <©ener. banb*<©02to* tynUtfwelijk ikde fake ontgonnen hebbc , fo verfoek ik nu met ge/ öetodnegefept ïjaööe / bat be (Cratxtementen ban #f *
defen Leeact een Credents-brief aen den Hertog van <Ö?abeCard/toefenöe al$öoen<0eneraet©eltf)eer/beel fSj&m
B runfwijk,en de nodige coften. Maer aen denMarkgraef te groot toareii; bat befelbe b'Sbarra/fclteübenbe aen gatten
van Anfpach, Keur-Vorft, Hertogen van Sweybruggen üfèanöbeït/öem bcn&ijtel ban<l5ener3el3©elbf)eer niet "««»*
en Wittenberg , en aen den Land graef van Hcflèn , ver- toilbe geben / noemenbeljen alleen 45eneraeï ober öet SlLb.
(bek ik dat my met de Poft Credents-brieven op Heydel- örijgöbolft 3 't toem <©?aef Carel qualrjft nemenbe /
met eenen ïjebigen too^n aen 3Ibarra0l&up$?/nt
berg gefonden werden,dewelke hoewel ik nu in 't begin- guam
meentnge
fjem te beurfleften/ maer tjp ontQuamtboo;
fel dat ikfe aenfpreken fal niet hebhc , ik lal nochtans feggen datfe volgen fullen : ondertuflehen fullen my meer een arbter-beureuptrtoelften ttoifl/tuflrrfjeniKaniïbelt
geloofs doen hebben de Brieven van de Heere Admini- en gfbarra/beroo?fac6te batbe^paenfe^atiebefloot/
ftrateurdie
, hy my aen die Princen met-gegeven heeft : nocblKaniSbelb noen eenige anbere|^atiete gegoo^fa^
maer als ik uy t die plaetfen weder in 't Hof van denHee- /men: &o bat be |BarQut3 ban Barrabon/toèfenbeeett

re Adminiftrateur gecomen fal zijn,fal ik voorts aen den fi$OOtÖ-250ergOingnon en <0OUberneur ban 3jrtïjcp£/
Hertog van Brunfwijk reyfen , alwaertgoet waer dat ik ICOmenbe tJp Camerift/ Otttm plaetfe banjfêantfbeit te
Credents-brieven hadde;wantik wete voorfekcr,dat de- commanberenaI$BeIb-i|eer/^on36uguflt)nji]geria/
fen Prince van felfs in u E. E. Verbond comen fal , en hy ^Spaenief Coloneï/Dem befeanttooo?begaf:Dat hoewel (f0i,77j.

heeft aireede querel met den Keur-Vorft van Mentz op
het vervallen Leen , van de Graven van Hohenfteyn ,
't
welkheeft
fy beyde
pretenderen,maer
den Vorft van Brunswijk
het ingenomen,
&c.

ik ukenne voor eenen trouwen Dienaer des Coninks,en
van grotenHuyfe,en ervarenKrijgsman,deSpaenfèNatie
nochtans onder niemands Commandement wilde ftaen,
noch niemand gehoorfamen,dan onder eenenSpangiaert.

Om ikdit
als een by voegfel
hier bybcfloten
te fetten;
fie op
dat'tdelaetfte,
Duytfeen Vorften,
dit Verbond
zijnde,de Heeren Staten fullen raden.dat fy eene Duytfe
Cancelarije inftellen , om de correfpondentie , dewelke

3[n boegen/bat <0^aef Carel banjlKanöbelb te=Ha5pe*
re goeb <0arnifoen gelaten / en fjet % eger met fo grote
Quantitept ban %öfmt)tc berberfebt en booten l)tfa
benbe/ m Htm mogelg» toa&/ tjs ober <0upfe na

*

Vervolg der Nederlandfc Oorlocren*
S&tnteecbp gctcotfeen / pafferenbe Dan baer / met nos
meneen om te eten/en öoben dien om te bei*copen/en truaberlof ban den €rt3-l$eitogc «Crncftutf / na buffel : .en öte boeren ban 't Eand aldaer om de goede toon
©onuu^n toerö [jet Commandemem ban ijet &eger C02ttf dte fn gaben Ijet Coren «yen / doel) dit geftöt
eöe niet
fonöe
r
dageiy
fife
fcljer
mntfin
ge
met
de
iiupt
erneb
an
8"ftf« baerna gegeben aen ben boo2itoemden 3Don Stuguftnn Camertn / Cüaite
iet
/
$cron
nc
en
£,
«autn
ten 4n
STat'^zXia^anöncït Deeft bent gereed gemaebt cm t mm ban
üwt
ges
September & de Capitepn Conraönn
geMn ' na ïtonnarijen
te treeften/banmaer
eetfïden
naburenburg / oo?iof nemende
fnnetroït
Baöcr
<©tiben gecomen metnocl) 8oo^aerden/debjeiïïemcöenelepo
Ö«
öTanp
30tt ontrent bet feibe fttbiernen de &m / in deWo?,
lllt!t1Ü2s <©2abe ban iBansfoelt: $üet bem togen na ^onga*
ment
rijen De ^eere ban Sfiflïncourt/ goeder Dan tren ober* pen ban ^anicnönenpton/ en ro2tsS daerna m de
f tottferj gecomen/ en 3nn gacn leggen te ©arln en
t
bauJ
Heg». leden <02abe banïÊfoogftraten/ dcnColonneï&an-* iprefp / fo dat Camertfe in defer
boegen ban berre be5tn'/
en daerna
den ifeere
ban Söomllet en andere/ enberlegert
&
geto0
2denl
ang^d
e<ï5?
troc&en
enfen
banbetgeliccïe
na $?agabpdenBepfer/
daertopfe
fulïen laten Denen repfen/ lot dat bet tijd en gelegen Eand ban i^enegou en mt&m I met een Eeger ban
negen of tten dupfent ,pan te boet entbjccdupfent
fal toefen toederom Dan jjfêangbcit te bermanett.
©aerd
en / detoellte alle bet Cooan afgedojfcbt nebben
SSaUgttft
^on Stuguftijn «ü&eria beeft {jet Eeger toijdban
öeefc een den anderen doen leggen / on öüie HSijle na tip Came- dat daer ontrent toasf , aen ö'andere 3ijde/ tïrecnende vc*
na©2annrnn daer |p 't niet beDDen tonnen toechljalen/ "^aan
S'iuf cö 25altgnn
«ö/ om Oetfïropen
tiptbaïlenbande
ban ïjebbe
«tA*
te Oelettcn/entoant
de ïlupteren ^upterije
ban S&altgnij
n p 't berntelt en berbjand/fo dat die
ame^ £XEF
»en banbteïcn dagelijks tipt tn de naöunge ^obtntienban nii daer geen getuit af bebben Decomen/ en banC
alfo blebe
n SÏÏft
tp
iner
legge
tn
n
de^u
arti
erenbanCameribtottn *««i «p
££
$!ttbop£ en Ifenegoutoen: gjn een ban toelne tipt- tepndeban
^obember/datfe toeder begonnen acbjeb %?let
ü
toebten beeft
/ eer ÖPyeteenConinbef
gecomen tecrygen banleeftocbten/en de refïebart jaer
toa$/
ülenflagPleger
geijaddaerop nocb
bet ^tedeben
gingen Sc«.
ban 25oucbain/ daer <®ouberneur toa# paul$ de Ca- fp leggen ontrent ^outoaep/en aldaer meeft obertoin^ ™*&
rondelet / l|eere ban itëonöe / een oud en cloeft <§ol; terende/ met feer toepntcö gemacïtf. ^on acuguflyn ©en
optrecnende tipt bet land ban Camerin/bond goed liet ««a»»
fcaet/ en met $etard£DebDende öoen D?enende©al- Caftee
ï ban ^aufp te gaen Delegeren / op dat lm daer B? ,
fyugge en pookte / 5ijnfc tot on tie iBarbt getomen /
ban
tn
foude
laten eentcö <0arnifoen om de ïitipterpe ban fiS&
raepende: ©ictorie/ ©ictoric/ cnaffeöietenbettoee
ftucben <0efcljiit0/ftaende&inne2$outbam opdejjBtip; 25altgnu toat tndenD2epdeltcftouden/ endaerboo? SSrS?
re/ dtoeln toag l)et i§igttaeldatfemct2SaUgmjbe- cemendemet d2ie öalbe Cartoutoen/ öeeft bp "t tn ben £etl?e
fiemt badden/ toag ©altgnü feerberDlijd/ niet anders mo?gen(tonb beginnen te Defcbieten/ enopten mibbaa * a p*
toetende ban datfe bolcomenlfêeetïer toaren ban25ou- bede bp öat^eer-l|of Defp2ingenjde belegerden retë
cöatn/ bat tttfTcDen d?ie en bier ffêijlen ban Camerin reerben op Ijet Dinnenflc ban bet Cafteel / toaren t'fatoa# ïiggenbe/ eenfierb &reöeften / öeböenöe een feer men flerh ontrent böfticö^oidatenUiejciadedetopep^
(terfe Cafleeïj maer öe CSouberneue ban^oucbain/bo* fcDen/en iin önn toeten/dat Dp aldten ^ bertoaebteden
renbe bet geruebtebanbet fp2ntgenbanbe$etart$/ tot dat Op bet Cafteel DefcDoot / fytfz alt famen foude
fjebbenbe fitlj Degenen met ontrent bonbertaföaïe^ol; doen opbangen ,■ toaer op fp fpijtelijn anttooojden/ en
bertoeerbenöen Dertnecïieltjli/maer bet <&tft\n\t 3ünbaten ban 't <0arnifoen tn be fóerbe en op 'tKera-^of/ be tegen eenen (€omV en baer op gebaen
bebbende onen crjjgendc bet fecourtf ban $00. oft 4oo.t®tiptfe,&oït
r
e
n
t
o.
i
feboten/
DeDben
fpljcn
met
Ijet
ballen
ban den
baten/ leggende tn de #002-^tad/ttf bpmfttötet: boenacbt opgegeben op fijn genade. 3£>on 2Hugu|lijnl}ter^
de §Jnrtemci*#
acngebalïen
/ dattoebec
Bp ïjenlt'eden/
dieöpgen opmet
tuepntcD o^b?e
bont / baec
uptgefïa- om gefioo?t3ijnde/ai# 006 om Jtberlieö ban Captieun ©on
gen fjeeft/ crijgenbe een beelgebangenen/ enboob^ Frederique de Ville Scqua, geDOO^titÖ Dan Perptgnan/ ?"8,r*
flaenöe toeï ontrent Oonbert bijfttcö iféan / be geguet? die dood geDleDen toaief Dan een iBufnuetfcïjote / beeft Xw*
fleit mette anbere gefonben / Quamcn toederom tot bp Daer al t'famen boen bangen/ geïnnijpljaertebo^ SRr
Camertfe/ en gaben te Bennen fjoe Ijet aldaer afgelo- ren bab doen feggen. ^p bet Cafteel beeft fo in<6ar^ 8«"^»
nifoengelepd fo. JiBannenteboet3©alen/eneendecl Sïi*
pen toa&
ban
de Compangie paerden ban ben ©ertog ban m* nabe
toe
5^e €rt5-%rtog <£rnefïutf mt al een toijle de tijoti<l•s<•
dmge
neljad fjeüDende ban
't ber!te0ban<02oentngen/ ftrana / met fijn Cornet 5prancifco de la #uente.
en ber(lacnfjebbcnde/
batbeContnftban©?anlttnn
3DpÖebbenboo2bcrDaelt/ bat ijet 3leger ban ©er- gföcb" ,
<Fine*
25altgnn öebefligt öabbe tn öet <©otibernement ban dugo/ na bet tnnemen ban doeningen/ meeft tegen ÏSJS
flus
Camerin/ en fjeDDenbe Dem ooft gegeben ben «^taet rbnbanbberltepentoecbtooclj/ toantbpgeenmibbel a«n*
wm
lantont ban |fêareftï)sl ban ©?anftrt)«/ljeeft iaft gegeben Ca- badde om defelbe te betalen -, onder ^t die alfo ïpif
Came» mertftmet emftte DeJegeren/toaerom ^©on 3Cuguftijn met toüleen balf metontoille ban ©erbugo bertogen /
toasf bet Regiment Italian ban ^on <0a(lon «^pt- ©e^m*
TuJ£en STlSèÖa Sf gaen ïeggentn't ©leiiban ^dppjemet nolajbit Kegiment badde tnen eenigej
aren baren Colo- lltmn
en met de ijtlftt ban 't ©oetbolö ban nel niet Ö^en/en toierden geregeert doo?
/
Regiment
fijn
een^ergeant fe.
öe Batten; fjet ïlcgtmcntban<©on2ïllonfobe1ïBe*
co3a/gecommanbeert bp ^ernando (€elïo/t!S gelept te Hateur/ d toelbe toel een goed ^oldaet/maer flapper firment
aibcfnesf / met b'andee ban ïjtt ©oetbolft ban de ba- dan 't toel ban node toa# om dat ©oln ingeboo2faem- ban©oo
tten/en Detöegtmcnt ban25arlotte/met toepnicöüup- Dept en goede difcipline t'onderbouden / en badden Ijet Jffi"
terije/ öoeD baer toerbe tn boo?ften beur bebetaltnge ooge op de «Demutmeerde ban 'tfcegiment banCapi^ i« «W»
(jebaen aen begemuttneerbe^pangtaerben/ban^ont 3ura/gemutineertte ©ont/dte ban bare 4Satu toaren/ ntKm'
daer boo?
eelderen
gefoebt
grote Sntere
en dê^ol/'t tnelfe ge^aen bjerbe tn 't left baiv^nguflo j baer
te content
/ iblrtoerde
dat op Kegime
nt banfte/om
^on f,nÉIne"
ztthtm
d'toelB gebaen lünde/ ïjeeft bP de boo?f5 <©emuptt- <©a(ton / dat ftoah toais en feerbetberlope
/
tn
25?aDan
»«•
n
d
H0grde/fo toel fiet ©oetboin alö paerdeboln mede na
gecome
3önde/
beeftme
onftetad
gelaten
gelo*
n
/en
nfc
t
Camertfe gefonden* ^on CarlojS de <Talomma/comwanöerenbe ober febenCompangtenïlnpteren/tó ge- geert toefende tot 3Cerfcbot/met «linöer gemaft dan fp
romen na ^opp?e/altoaer^>on3Cugu|tün|Bejcta lacö/ baer lieten boo?(laen/ dat toel öeboo^e/ om bet groot
k bp benlteden tn liefland geleden; fo DeDdte öem met bier anbere/en^onjfranctfco depadtüo ongema
ben
bare
JDapenen genomen tegen bare ©fficteriS /
fp
met andere bjiealt'famen geiepö Öeeft aen lietötbter^ befelbe ban Daer berjaeende / DeDDen fp ficb altemael
Ben de &elle/'t toelh inbc ^cljelbe balt/tufTcljen25ou- Degeben na Det&teMtenban^icbem of^tcbenen/
cbatn en©alencöit'ne0jOndertutTcDen tsJ fjet€oo?n Clj0
aeto02den/en ^on ^ugufttjn troït d^temacl ter a©eïte gelegen opte ïltbiere ^emer / een möïe tiomW ban
lipt met ttoee dupfcntlBan te boet enallebeauptertje/ ^ieft/d'toelö fp ingenomen bebben/boo? bulpe en ber*
tn ftc& tn (ïacb-02b?e (lellenbe/fo btcljtonöerCamerrc jtanb ban ttoee anbere Compangten ban 'tfelbeïie*
alö mogeiö» toaö/ en onber berfelberbefcDuttinge giment/ baer tn te boren leggenbe ; en bebben terflonö
ïiebebP de ©oeragie-IjaclberjS fjet Coo?n afmaepenen l^tt gebeele platte Hand ban 25*abanb Contributien
Ö02ffriien/en labenbe baema met aaBagenss en barren/ opgelepb / 3ijnbe ben baer toe niet genoecb fat geljeele
fteetden toeber na Qet o^uartter/öeöDenbe Coo2njJge- tfandbandefeempe/en alle 't gene öefitbtere bejiöafe
IV. <©eel.
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^oemêtQi;tó£ÏöteDeOtoiii0cn; maa^naa^
feoüGönetoijfc omringt/ Dansanten of tot 'o%rto; .Ocfe<e»miuptme
Dp Deeft ficD Daer Dan met beleeftDept geercufeert / en rei ome
cttmbbfcD toe/ met toiiienUc Ucrliefen eoi öocfe
be; betopDefteereïa Itëottefulr meDe niet goeD DonDj'jJf
gene Datourg
té 't «Sembi
H toclfegne/
/louDoi
3Batë-23:aüanD
Opnoemt
't felDe aen te nemen / fo tterDe »n %m?$ De ©eiaf; $.3;
Dan
^teben
De
fiootf onDer
toe j co Den ïaftgegeDcn met Det «^paenfe ©oetDoïn tegen te boen
banaal
©zoutte
BUctoe
ongniet
en jjü'tDeüc/ enfp tot
ontrent
Dan
ttaren
fïerner
eerft
DenïupDen te tretnen / en DefeiDe te DcDtttngen / en in fl^lTen,
ttant öoetoel
Date DonDcrt en Düftttö $erfonen/ ttaren fp binnen 't Doo2f5.(j§teDcnen te Deflupten.
Deertien of Dijftien Dagen Daerna nocD ttel 1000. te ^e ^2ince 26iffcDopDan &up« DaDDe tot DefcDcr- ©c g„
minge Dan fgn epgen ÊanDaengenomen een goeD ge; mwu
toet en 800. paerDen meer fïernerDanDeCompan; tal
EuphfcDe 3©alen/ enalfoDte Dan De platte %m^^n
Sfittfc
gten Die onDer Det ConmtanDement Dan <©on
Den Dan %uph ttepgerDen De Contributie / fcieDe <©e- teg{n
taoft'o 3tano?iano beöoo2Den/ en DanDte Jlatietoa* muptineerDe
Dan^icDemDanDen epfcDten/opte D?en; &?%$
en gerefo?eenige ©aenDjagerS
ren ; feïfsf Debben
meDe
ficD
rg
/
©ftitie
anDere
en
anten
ïupten
meerDe
gen / meenenDe mette aengenomene ^olDaten DenW*
tn De iBuptinatie gaen Degenen/ Die oor aen anDere felDentoeïteDefcDermenj foDeDDen DieDan^icDemban
üeftenDe perfonen Dan grote CiagieaenDielOen/ Dat Daer tegen gefonDen D?ie of Dier DonDert paerDen / en nu&i
fp Dan gelpen fouDenDoen/ gelpDelegeDaenDeb; fo Dele BoetDoln onDer <0eo2gio i^aïagna en <©ioDan
Den/ mafcenDe oDer fulrDetoonDeteongenefelöner/ 25aptifta Koffo / Defe De&ben De EupfeenaersS in De
en DtelDen Daer Dejs te langer in Dat moetttiiiigeen on; DlucDtgeDjeDen/ en ontrent f o. of 60. DooDgeflagen/
gebonDen leDen / en De üupterije Dat bpnaeft altemaeï en Dele geguetfl/ fo Dat Den 2&ifltDop Detl DocDt mette
entretcnidos (Dat 3#n De gene Die onDerDouD Debben felDe t'acco?Deren/ en gaf Daer DjjftDien Dupfent <6uU
DoDen Daer 02Dinari$ <0agie / fommige Dan Dijftien Densf/ en Dannte fijn aengenomen ©olntteDerom af.
tot 30» Cronen ter paenD / en ten mtnften DubbelDe
|fêiDDelertöDmae«te^ön3loup$ De ©elafco ficD^e*<®agien) ttaren ; Dit ©oln nofen tot Daren Cletto een
J1^"'
neDergetfe
tot ^CerfcDot
en DaDDeficD
gcreeD/
eerDe tterDen
Dare ; brrfur,
Dan gen
terltonD
Dier Dan ter
<0emupttn
jiailanopg / genoenw «^tepDano Capziano / D002 De
<0ouDerneur §>eronimo ^paDino / D002 Sergeant toegeDane (ttant fp oDer-al Co?refponDentie met Daers Re»
IBai02 ^cDaramuffa / D002 3fiflïftenten 25iotti en
Die 5^onj s««'
/ Dan
DertoitticD
Doornemen
fnn laft
Dan Den
DaDDe/t en
De ©elafco
3ioupg DtelDen)
n enfp geïpe
anDere/ tot <8Derfte Dan 't $aerDeDoin Dercore
<0eo2gio fBalagno: fip Daer DielenoonDerftDcpD
DerljalDen fp met groter Dae|t DegonDen tefojtifice*
anDere/ aloaBalen/ 2Hlüanopfen / $ecrlanDer#/en ren/ enDeDben eenflern5fo?tDanaerDe en fiitfop*
ontrent 200. J?en / Dan l)et Regiment ban^ir (€Bo* geto02pen beneDen aen De öiDiere / Daer aen DatnatDt
p/ en ttaren al ouDütijgODolö/ ^fa- en Dag ojOinaerip toernten fe?s DonDert iBannen/
^tanle
mas oDer
men
De ttoee Dupfent ftetn/ Dan toilDengeene
't ïanD/ Die f?
300. poeren
gereuentjentot
onDer
Daer toe
meerDerDanDerfe&ertDepD Dan
beDtoongen
^pangiaerDen Dp Daer Debben/ anDersS ontfingen fp Daer
Dan alle fatten Dp Daer. tlltë fp nu fiern genoetD 't 5po?t Debben fn nocD ^^n aeDupte gemaent / ttel Dan
ttaren/ na Dun DeDunnen/ floten fp De $oo?ten/ en DonDert
fcDzeOén lang Daer Dan Daen/ en DtelDen tot
ttilDen niemanD meer bp Den Debben/ ttant fpftern betoaringe Dan Die bepDe fe^ DonDert flBannen te Doet
genoeg ttaren / en Daer tterDen Dan Den €rt5-3|ertog en DonDert paerDen. ^on HloupjS/ al Doren DP eenige ©on
Dp Den gefonDen «BioDan lacobo 2Seigiofo een 3t& iPo?fe tegen Dun ttilDegeb?up&en/ Deeft aen Denlup;»°«|f
liaens <©2aDe/ Dettelne DenpjefenteerDeDeelegoeDe Den gefonDen en met D?untfcDap Doen Dermanen/ Datfe Iarca
tonDitien/ Datfe Daer tteDer Degenen fouDen tot ge- in De cètaD toijnen fouDen/ alfo 't Doornemen Dan Den rcn& aas
Dun g■&>
/ nocDte
DerDerDen
Dun teDiefe
ttajö
og niet
roafhÊ 9oo?faemöept,- fp pjefenteerDen ttel Dat fp niemanD te
€rt5-©ert
Delp met SJgL
recDtDeer
oBagie
Dare
toepgeren
;
enbeta
rfotDt
nemen/
Dp Daer
meer Dan
<&*xmu
oefenmaerDe
tiiimoe nnge
Dun fouDen
Dol atDtcrt
Dan 14* HBaenDen $ Deur ftteet en bloeD DcrDient DaDDen : maer Dun te
JfJf0E' Dö2Der0nocDaeneraeI$arDonDoo2 Dun allen/ $afv Doen trecnen ter plaetfe Dan* fp Daer betalingeemocD*
poozt D002 f o. perfonen Die fp tot <©fficier$ Dernoren ten DertoacDten/ fonDer De ganfcDe DerDerDing Dan
DaDDen/ en D?p gelepDe om upt Det 3ianD te mogen 't StanD / en De publöue fane. ^p Debben met grote *«£
toertretnen/ een Dertren-plaetfe D002 Dare nranhen trotficDepD Daer op geantttoo?t / Dat fp niet Derfïon; ban£T
en geguetflen; Dat De (Ceftamenten en legaten Dan Den De plaetfe te Derlaten/nocDte pet te Doen Dat op Den qtmw
in De DanD / en Datfe ^eem,
Die gene Die gefïojDen ttaren/ DetacljterttefenDol; DerfocDt toierDe mette Rapenen
teemploperen
Rapenen
Dare
fouDen
ontfien
Den;
niet
Dat
Daer
/
namen
«erfge
Dare
aen
too?Den
Daen fouDe
Deel anDere
Die
fp
gelyft
/
Det; tot Daer epgen befefterminge
InpDen De mutinatie nimmermeer fouDe tterDenfanen/
repfen geemplopeert DaDDen/ in Den^ienftDanDen
toeten op Eöf-ftraffe/ en meer anDere ftoarc
iiU Den nu ttilDen betalen met foDanigen ouaDe
genen
De;
(Foi.78) Die Den Crt5 hertog en Den ^paenfen KaeD met tteï
munte / en met fulne grote onDannDaerDepD.
DaegDen / en Daerom Doo? Daer namen DefelDe
^on aLoupgf De©elafco/ Defeanttooo2DeDerflaen©ott
Dan
firengeïp te ftraffen/ tot een fcD?tu en ercmpel
DcbbenDe/ mifïrouDepetteDercrijgen D002 Defen toer;/ noupt
anDere. ^ocD De $2ince Camilïo Caracctolo/ ©?nv
te Dan ^Delltno/ en anDere ^taliaenfe peeren fm? lm befiuptenDe Desf anDeren Daeg? &*t grote ^o?t te JJg*
hm in Defe falie ten beften/ fulrDatDPlaflcreegom befcDieten/ Deeft ftcö eer£ totllen ^ontfïaen Dan Det S5?S»
tefienoffpriaertotreDeliiBöepD fouDe tonnen bette; tlepne,- DerDaïDen DP öeïafl Deeft Den i^n.^etem'8emup»
oen maèrbp DenlunDen getogen 3DnDe/DeeftDPDenlie; b?i!SDe «eDupten aen te Dallen/ DP tta^f fierfe omti»^^
bctoeg
■
'en / om tot trent 4000. |Ban / fo ^pangiaerDen m anDere
Den D002 geene miDDclen tonnen
De D002; fatten/ DP o?DonneerDe f00. U&annen al^paenitf
eenige teDelpDew teDerflaert; ttant boDen
3B>«De
gaenDe cnfcljen/ DoegDen fp Daer notD»PJ emDen
^ötr
Die'/Denfp Capïtepn'
DoojtotDt/
ottenCarero
©öetDoiöï
©02»
aenDoerDe
mofien fonDec
fp peD?o
(fono
ltjKe
ftepub
gene Die fitDonDtr Defe
DaerfelDen) DonDen / en DeDonDen motDten too?Den Die
D'anDecef }
tegenelterttoe
altemaeï bloot
nge f/ JSeDuptre
eenige
DelüRDerf
in 2&02fitoeri
De (CrentDeeo
niet ten atDteren te toefen aen Den Coninft/ men De;
felDe eDentoel geDen fouöefesfpapementen/ Doo?De ren / aen. 5^on $eD?o ^o?to Carero DeDe *tm%$3*
igtreDenDoo2t0ge?to€«i»
getroutte Dienften aen De ïlcpublpe geDaen ; Dat Dan Djeefelijnen SCenDaï/ maertoepn
fOO.
De »nitt'en/ MW/ Die binnen ^itDem ge; gaen 3önDe/ i$ b» D00D teraerDengeDallenDaneen«o«ca.;
DonDen fouDe tto?Den / al£ fp fouDen betaelt 3ijn/ IBufQuet-ftDeitte in 't Ifcooft; enDoetoeïDenaenDalW"
t.alle
nten DenïupDen De Dolle toaerDe \ian Dien DolDoen fel toaj* / bïeDen in rain Dan een DaiDe \xp%t töD^ / tuf; ^ ^
fouDe/ en Dat ten Dollen betaelt fouten to02Den alle ftDen ttoee en D2te DonDert/ meeftal&pangiaetDen/ftöoten/
<©ff
icierö en ^olDaten / Die ficD bupten De puptina; D00D/ Daer onDer DeleCapitepnenen<©ffittet^DanJig^f
tie DonDen.
tjuaïitept toaren : Daer tegen leDen De <6emuptmeerDe
^en €rt5-^ertoge €rneflu${ / en fnnen ^paenfen toepnicD fcDaDe/ alleen bleDen Daer ontrent fo, |Ban^
ïlaeD / Defe en anDere meer epfcDen gegoojt DebbenDe/ nen/ fo D00D aljs geauetfte,- Daer too?DegefeptOac
ö«toge DonDen DefelDe fo onbillijk en onreDelp / Dat Den De «jSpangiaerDen eerfl maer met looo Crupt fonDec
«ene*
toerD/ ommeritoot floten/ al^ toefenDeD^^emuptineerDegun^
ftogtn ©2inteDan^DeïltnoD^n fóftopgelepD Pm
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#cÖ/ Dotntg met gelooffijn / alfo fptoeltoifïen Dat
Defe «DemuptineetDe tegen öaet betbittett toaten/
Deuc Dien De .^paenfen / Die te Pont fur chambre ge*
muptincctt toaten/ óoopoo. <6ulDentf ontfangen ïjaöDen tot öate öctaünge / en Datmen öentupDen toilDe
toetnielen / in plaetfe ban betalinge te Doen -, Bet toa£
on oefen öag fo couD en öacD gegoten/ Datfe öaet
<©etoeet gualub in De l^anDen tonDenöouDenenge*
bjupben.

3^e <0emtiPtineetDe toel mecbenDe Dat fp 't fitec
niet lange fouöen tonnen öouDen/ fonbenDenCapitepn Sjoan 2$aptifta föoffo (Die te boten Htieutenant
ban een Compangie §3aetDen toag getoeeftjen^
jBatio lèomoDetmo / en een 3|taUaenfe ^otto?/
genaemt «èimonetti ^tuDito / na 2ö?eDa / met %£zben ban Ctebentie aen Den pointe 4IBauttttust ban
3Mfau/ Doen tet tijD alDaet toefenDe : .ilBiDDelettijD
fotljten fp öaet tipt ijet fötünpt en 5fo?t te tetiteten in
ïie &taD/ ftenDe Dat De ^pangiaetDen öaet toaten
naDetcnDe met £tentöeen/fo öebben fp Den i6en- ^ecemöet öate i®et«en betlaten / tetitetenbe na De
^tao toe met gtote Difo?D?e / fo Dat ^on ïoiipg tefolutclijb ^z op aenballenDe / een Deei Det fclbet DooD*
gelagen / en eenigc gebangen gettegen fteeft / DoenDe
öe <0ebangenett ai t'famen aen ©omen opljangen -,öp
itet boo?t# öet Jpo?t bp öenlupben gemaebt / fletöten/
en bebeöet43eftöuten^ttiiletije/ en anDete noDige
fcingen om De ,£taD te beftöieten / aenb?engen> Die
ban binnen fienDe ljaetfelb«;n in gtoot petijbel / namen
boo? öen De ^taD te bedaten : Daetentu<Ttf)en ouam
ïre Capitepn üoöan 25apti|ta föoffa / Die tot 25?eDa
4ifêautitiu0ban,$afl"autoa$
bp fijn €tteïl.
goeDe tijDingebjatöt; fp
Die ijaet
toeDet/#?tnte
getoeefï/
DaDDen te boten Den Coninb ban B?anbtp gep?efenteert te Dienen/ fo lange ais Den Coninb ban ^pan«ten öaet fouDe toepgeten te betalen öaet lange betöienDe folDije en Dicnfïen/ Uk fp fjem met betgietingc
fiaetg bioeDjS geDaen fjaDDen / onDet Den ^ertcg ban
$arma en Daet na/ finttf toienö DooD fptlaecöDen
aitnts gualp gettatteett getoeejt te öebben / ban De£
Coninr <£>ienaten,maet alfo DenConinbban ©?anfc
tiitt öaet tetommanDeetDe aen De <©eunieetDe $?o*
"faintien/ fo öaDDen fp öen bp Den |&inte jjBautitiusï
#afpoo?te / Ijulpe en affixenijegeben/ betfoenenDe
tie / inDien öet nooD toare -, fp toetDen ban Den f^mte
ontfangen met alle beleeftöept/ en öebben Deur öate
geöanDele / Dat bp al«©eDeputeerben metten felben
ïiien fp ^tttjem moflen betlaten/ fp fouDen ijebben
fetteet bepanD / en tomen onDet 25?eDa en in De lange
iSttate/ en Datmenfe fouDe onDetDouDen met wte
ooaatTttualie en anDete beljoeften boo? öaet gelD / en©apttfla
loöan
nu
m
5ünDe.
ftentie/ Deö nooD
t:töe
boffo/ ^ naatio ^omoDeumo en een anDete öaet
, . e*:Dcpt«eetDeDiebpDen^inte|Bautitui^^^
AÏ^toicen/ Ijacc cappojt geDaen öaöDen/ fo^fo^
Rn Sen fP mm DennabolgenDennatöttebetttetnen;
öouDen /b^efenDe
n?Jm toant fp 't niet langet Do?ftenalDaet
©o?^ / Die
öatDen
Den
Duet
/
toctDen
te
IS t Dbetbalïen

ften Dat öp tet eeten ban D gitaliaenfe $atte Defc fabe ®? ®&*
tjaDDe
tonnen tet neDet-ïeggen / en Defeïbe metten°e ®'a»
<£n3-^ertog
€t neflusf tonnen atto?Dcten.^p fcö?eef 2s£i3icfa
IjenlieDen ban (Cutnöout feftcten 2ö^ief / Ijoe Dat W fr&jöft
tot iCutnöout bp Den %ete %mp$ De ©elafto getoeefi Jg JJJU
toaö/
aen ban
De felbe
geDaen
„ff"
Datie : en<©aet
Defelbe
(fepD öaetlieDet
öp) een goeDtetomman
genoegen «„
9caii*
geöaD ö^ft/ en Dat öp liem opDatp?opoojtöaDDencn
gefepD / Dat öp etp?etfe o?D?e ban fün tlocgljepD (jaD- »
De gettegen/ om ö^nlteDen niet alleen niet te büeDi*>'
gen / maet 00b niet De minjte ottafie te geben / bjaet »
Doo? fp eentg atötetDenben fouDen mogen ötbben / en »
Dat ÖP Defetbe allefint^öulpeenbpfïanDfouDeDoen;»
toaet op (ftö?üftÖP)öaDDegeanttooo?D/ Dat öet een»
ontetötbaetDige fabe fouDe toefen/ inDien fijn J^oog-''
ÖepD anDete belafteDe >, en öebbenDe bele Capitepnen/ '»
Die Daet tegentooo?Dig toaten / geöoo?t De goeDe Se* »
roiutie DieöP bettoontöaDDebanöaetlupDetgemoe?»»
beten j betoonDen feet goeD genoegen Daet aen te öeb -- '>
ben/ toaetom öp öenlupDen baD/ Dat fplupDen aen'»
Öate 3ijDe 00b gesatttl) toilDen toefen / en geen ottafie "
geben/ toaet Doo? ö^t aen een tteffen of gebctöt fou^>
De mogen getaben : en gelooft / ftöJÜft öp / Dat tb Die »»
o?D?e betflacn öebbenDe / feet toel betnoegt na 25?uf "
fel toe ga / en Dat mijn gemoeD getupgt / Dat ib bolto- '»
men fatiieffattie boo? u lupben betttpgen fal / niet je* '»
genfiacnDe De guaDe en balftöe töDinge Die ban u lup* '»
Den geb?atöt toetben/ alö Dat ^abeiiBautitiuisu'»
iupDen ©aenDelö / Cafatben en BelD-tebenen ban '»
fijn s:eb?ep gefonDen öeeft» 3lb öeb infgdijben/ftö?Dft '»
Öp / bo?Detsf met 5^on %wp$ geöanDelt ban De 2öa? »»
gagie Die te c^itöem itf / en öeeft mp belooft Die alleg '»
te fullen ontfïaen / en DieiS niettemin fal ih eene anDete »
o?D?e ban buffel Doen ftöitben tot meetDet fati^fac- »»
tie ban Defelbe. fyp betfebet t öenlieDen 00b tot D?ie* y .
mael toe in Defen 2ö?ief op fijn lebenen onDet fttaff e v°um
ban boo? infaem geöouDenenbettiaettttetoetDen/'>
Dat fpïieDen ban Dtt j^olb niet beD?ogen fullen toetDen/ »
alöoetoel fpDageiyb^fletbet toictDen/ maetbegcett'»
Dat fp niet na ^ebenbetg^n toillenttetben / op oatfe '»
öaet felfS niet tugneten ; maet Datfe öem en 00b Den »
25?ief ban <©on 3loup^ toillcn gelobe geben j en ttebt »'
niet bo?Det / \tlmft öp / Dan gp jijt. €n toasê Defen »»
i^eu^anuatij is9S* "
25?iefgeDateetttei€utnöoutDen
<©nDettebent
Gio Jacomo Belgiofo.

<©p Defen 25?teföebbenfpnietgeanttooo?b/ maec
i$ met betontoeetDiginge bettoo?}. en.
'©e <0?abe ban i^oöenlo foi.D 00b aen öenlieDen .©*«**,
Capitepn
Eanbö aetDaet
/ enopp?efenteetDe
fo 't 1nooc
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Den <£letto öen
öem/ Den
8w. ftntcS
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D'epnDlijbe Kefolutieban fnn J^oogöepD / toaetom fp muptu
boo? Datmaeiniet boltomentlpb tonDentcfolbeten/""'^
maet foöaefl fp Die anttooo?De fouDen betomen öeb- «ƒ,?.ben / fouDen öem Die meDe Deelcn / en Daet op een
goeDe föefolutie nemen: ^e(en 2&jfef toaief geDateett
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00b
fonö
/
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m) ^beben De opcntlp/ Dat fp ban ^töoonljoben / 3©c?tum / 3ffpeien / ^eubelom/
SSim
n/
ljuenn leüe
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beöouD
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"»öebjaö
/ bjan
tealleletten;
BpanDtf
Deo*€ut
thticö
inbal tot
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om op Dealle©elafto
^eecDam/
f ööft& toa«nètaW*
SS
Dage
nfjout
Soup0
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nen
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Den
fou
niet
*«
fi
«f
ft^W
op nieu notö tfefticb ©aenDelen©oet*
De »tof.mi« ftn-btv toett/en
?Sen &n Sou* ont
bp öem gettegen öaDDi . <©en 1 8«. Sanuarii
K/ Datfe öem alfo gaenbiaten/ Itp « 1 te* bolbö
toasS in De 3B?pbepD ban Cutnöouteen groot üumoet/
Sm" met ^'t MfteefetV o^igeb?onm en gctirffe^t obetmitö Daet geen 25?ooD notö 2öpet toae? te bcto?
tten öet aftttoi tn ban ï
ut / ombleetef bele
S"nï/iofltt
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leggen eemgen tgö langenaec öp
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men/ fo Dattetgcftöapcn toaöDatfe oeft tot öaet
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Dooj Dien
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tiet Mje&t fouDen moeten fcöepDen ofeenanDer Qitartie>* nemen / en De ïDalcn toiioen geen oueDientte aen
geben. €pmdi)rf $nn De Doo?f5Üta'
^on HöupS
noeïj ten lactftcn gcötco?Deert/ met uennifle
lianen
in De
Dan Den $2ince iBaiirmo/ 't toelö gefrtjieDe
tufDoo?
/
€r»eflu0
tog
€rt5-ïgct
Den
&khtt bari
ftfwi-f&eïien ban Den <ü5?aDe «3io Sjaeomo 23elgiofo/
Detodne / met toelatingc ban Den $?ince jj® aurttiutf/
Dintottë oDerentoeDer-oDerbpïjenrepfDe/ fplupDen
al Doren afftanD DoenDe Dan D'cpfcfien Die tegen De reDelnnUcpD toaren,- cregen toefeggmge Dan Dolle De*
talinge / tot Derfenerttjept Dan 't toelne/ DefialDen
©e
ge* in tooo?D Dan D'a£rt5-I&ertog tfmeftujs / too?De Den
rnuptf*
mecröe ïngegcDen De «gtaö Dan ffljwim / Detoelfte fp mocfiten
(terfcen ten cofte Dan Den 3ianDe / en too?De fjen geaf*
9*tdiia9 |ïön(>cct oafïante Contriüutien tot Datfe Detaelt fouDen
Sjl?wn toefen ,• Daeremutfröen fouDen fp genieten alle Dage
z" öeu Dectig ftupDcrtf Doo? ei» paerDe- ïïupter / en ttoadf
^°iM <&tupDer£ Doo? eln i&olDaet te Doet / 1 j .Cronen Doo?
Juctfe Den €ïecto/ en tien Cronen Doo? DeöaDen/ enfejs
|Bajo?'0Daeg0j enbofotöK. cronen Doo? Den Sergeant
!SK; Den Dien DerfotD^n fp een perfoon Dan qualtte inDe
SSfiïv ©o?lege Dan De &pacnfe $atie tot «Dftagier / en Dun
rneen
^on francifco
fiielDen meer Dan een
üetoaerDen Deen 32aDuïaofPaDfglio/
fi» feer fcfierp
oie gcgcDen
®ft* ' i$
geOeel jaee / Dat fiem niemant nioefit aenfp?efcen fom
Ie"
Apaen^ Der Derlof Dan Den<at5-i^rtogenöarenftaeD/ en
Ubt jgflp mm no0D j en a$ Ijp in De «ffe ginn op feefïDa*
gen/ öeDenfpöcmDergefdfdjappenmetacDt tralie;
uiiftecsi/ todaertf ï^ooft gettaDeujKbpficmgaenDe/
fiem felfS niet aen fp?a»/ nocfite confenteerDe/ Dat

K heb verftaen uyt u L. Brief van den eerften atüöe
25?(cf
deles
, de refolutie die gylieden genomen hebt, **n fU
u
L. weder te begeven in den dienftvan de» „,5/,™
Conink van Spangien , het welk ik niet vreemt <©emup<
vinde, nademael gylieden dat fodikwils gedaen hebt 5 Jj^öe
en benijde u L. dat niet , mits dat gylieden daer van krij- uen.
gen moocht genoechiame voldoeninge. Het fchijn t nyt
x*
den vooriz Brief, dat gylieden u verclaert voor onfe
Vyanden , hoewel gylieden rot noch toe niets ontfangen
hebt [vanden Conink] als woorden volachtcrdeokens :
Maer fo veel ift, dat ik voldaen blijve van alle 't gene
't welke gylieden gerefolveert hebt , mits dat het gedije
tot u L. profijt en eere; want gylieden weet dat ik uL,
fulks beyde te wege gebracht nebbe fonder eenigintcreft. Ik twijfele dat gylieden u vervorderen fult yetvves
te doen , tot groot nadeel van u L. leven en cere , nadien gylieden fo bereytzijt te geloven defelve bedriegerijenmet
,
dcwelkemenu L* fo dikwils bedrogen heeft;
en te meer, nadien ik fie dat gylieden foweynigwerks
mackt van clc gene , dewelke het leven , goeden eerc
inperijkelgeftelt hebben om u L. dienft ,het welke noch
ik noch yemand van goet oordeel foude connen prijfen ,
nadien gylieden de Wereld betoont, hoe weynig werks
gylieden maekt , van uwc eeden en beloften , die gylieden gedaen hebt aen uL. Gedeputeerden, dewelke om
u L. behoudenine tot noch toe niet gefpaerthebben,eenige moeyte , forge of neerftigheyd, fo by my alsby mijn
Heeren de Staten defer Pvovinticn , nadien gylieden
lijd hun te fien bannen voor Rebellen, van God en van
de Conink van Spangien , niet overdenkende dat dit
fiet pcmanD anöeriS DeDe : Daerentuffcïjen too?Dcn bannifïèment , 't welk particulier fchijnt te wefen , u L.
fp gefoïlititeert/ atë Den Cet5-ï|ertog oDerleDen toatf/ alle in 't generael aengaet : want d'oneere raekt hun Co
om Dan fienlupDen te fenDen De Delft Dan fiet BoetDolfe feer niet als u L. gemerkt dat fy van u L. gedwongen lijn
en Dijf öonDect ^aerDen aen ^nenteg tot fiet Deleg geweeft, uL te gehoorfamen en herwaerts eekomen,
ban CameriR. maaer alfo fp eenen 3italiaenfen 25?ief en dat gylieden proreflïe gedaen hebt, vande*Werelt
ïjaec toegeDaen / kenbaer te maken (niet alken inuL. eerde Artijculen,
eenen
Dan
/
25?uffd
Dan
Betrof
tipt
*©e
&f
ïcegèn/ xnDouDenDe in effect : 3>at/ Doo? Dien l)p maer ook in alle de Brieven die gylieden aen my ge^
hebt) dat de principale oorfake, die uL.bctnup* rfieniieDen een goeD D?ienö toasf/ cnomD'eeteDanDe fchreven
vveecht
heeft
uwe alteratie te doen, is geweeft het ftuk
tineet
^atic / ftaD Ijp DertöeDen tocï toilïen Dertoittigen/
de cere, die gylieden verdedigen wildet , in den
De
'! Dattec <6'dD geceeD gemaeïtt too?öe Doo? Dun foiDije / van
van geheel Italien. Ik geve u L. te bedenken , wat
naem
' niet upt goeDen \oillt Dan De gene Die ïjaec DaDDeti toiU reputatie u L. dat wefen fal , of wat profijt uL. datfal
êen
een '|len in (ïut&enDontoen/ maecomtgeD?eRDatfpaen
ïjaec DaDDen/ tot Den 2Eenfïag DanCameriB/ Doo? zijn, dat Gylieden lijden, gelijk het fchijnt, datuL»
en
"öien Den coninö Dan ^anRcilöficüopmaeKtemet voorfz Gedeputeerden berooft blijven van haer betalinen u L. in fo
iBaer// ge en eere, gylieden den uwen verheft, voorwaer
!°'ut'' een groot % egec/ omDattecomenontfetten. opletten
niet
groten gevaer ftelt van u L. leven. Dat is
ï)?iJftÖP/ gplupDenmocttcefien/ en Daer
bnSe!!fcDat
fulïen
Doen
Defr
upterfle
Daer
fp
«pt
/
betalen
u
fp
aleer
hebt,
fodikwils belooft
fiet
gylieden
't welk
gene,laetft
net
en noch
beyefticht
by my
mijnPerfoon,
w^ervan ik
''Cfldöft P Doo?mael# geDaen DeDDen) omulgrootfle
éof. '!macDt bwpten te rrögen omul.teDeD?iegen/ gelijfe u L- wel heb willen verwittigen^ op dat gylieden wetet,
wel verfta , welke daer zijn de practijken van mij5 naer getooonte ijS.iüln Dectoittige u Dit al$r een DjtenD/ dat neik Vyanden,
niettemin fal ik uL- een Vriend zijn, en
outoe
toaerfcD
"Daerom neemt öcttenDeftenj toant ife
"u aï$ een D?ienD/ Dat gp Doo?ficfttich5Öt/ gpconD my gaerne exemployeren tot uwen dienft , mits dat gymy geen oorfake geeft , van het tegendeel te doen.
* niet te feer op u öoeDe 5ün/ om u l. Doo? DeD?oc& te En hierliedenmede
bidde ik God u L. te nemen.
5' Djacïjten. Mtt meDe toil ü3od u lupDen üetoaren /
Mijn Heeren en goede Vrienden, in fijne heyligebe"geliiö lp tot nocD toe geDaen Decft/ enDerloffeuDan
" foo lange gudlinge* <©nDerflonD/€en u lupDer ©?unD fchuttinge. Wt den Hage den i zen . May 1 595-.
't Opfchrift was aen de Italiaenfe Republijke.
" Dan 't iof ; fonDer Date oft onDertefeenf nge.
jj

^efe 3©aerfcDoutoinge DeDe fo Dele Dp DenlupDen /
Datfe alleen confenteerDen Dijf DonDert paerDcn tipt te ©efe ifêuptinatte Deeft De <©etmteerDep?oDintien JJ«, f
laten treeften tot fiet 25eleg Dan CamerüV toillenDe Dit Doo?Deel ingeu?ocf)t / Datfe Daer Denr ontfïagcn ge= öggr;
neen meer föupterg nocfi BoetDolö miffen. <©ocfi alfo toeed 3ön Dan inDal / ober De toegeD?ofe aBateren en unieke
öe <0?aDeDan5Fuentcsffiare<5ecommitteerDen/ Die öiDieren / toant fiet eenen feer conDen a©inter en fiar* * J$j»#
metten #?ince iBauritio gefianDeitfiaDDen / nament* Den ©o?it toaiff / en Dup?Den tod ontrent toten toefeen ,-J;(ïf Uff
i«h/ Capitepn Sloan 25apti|taïlofra/ ,&»-|fèario toant fiet Begon terftonD na ^.naartenteD?iefen/^Rupti*
ÉomoDermo/ en Den anDeren Dat een^JtaliaenjS ïDoc^ en D?oo? gefiaDiefi(fomtp^Dattet alleen ontremeen"a«f
fiaDDegc^ Dag ttoee of D?te omlüt) fulftis Dat jcDert Dcn^ar^rS.
to? toa^/ genaemt ^pmonetto /iBeDico/
Dannen en Doo? ©panD Derclaert Derlieten fpDefelDe 1 j-^4. top alfiier tn 3SeDerianD foDanigen garDen ©mfr
leelijften: fp fefi?cDen aen Den$?inceH&aurit$/ Den ter niet ^aDDengefiaD/ en Der $. Staten ©oïtrto^
meeftenDeel upt fiet ïanD / tot Dtenfl en affiftemie?
felDen DeDanfeenDe Dan Dat fip öaer in fiaren nooD Dp? Dan
Den Coninn Dan ©?annrp&/ fo Dat fietgefieele
een goeD 3ficaen
fp
Dat
gefiolpen/
fiaDDeen
gejlaen
coo?t geeomen toaren ; maer Den p?ince niet goeD EanD Doo? Den BpanD open flont ; toaitt De 3©aterm
DinDenDe/ Dat fp fiaeraBeDeputeerDenalfofcfianDe- en itëoeraflïfien lagenfooDafl/ DatmenCartoutoe»
im entronlofeUjfc Derlicten/ fieeftfienlupDen gefonDen Daer oDec fiaDDe connen Doeren/ foDat©?iefïanDett
Den naDolgenDen 25?ief / op Den ïjaren DanDm «erften «follanD (mit^ D'afjfentie Dan Det Doo?f5 <©o?log^Dolö)
in grote D?eefe ftonDen/ en toa^Doo?eenfonDerïtngr
giulii/ UipDenïwalDusi;
getuit u tetan/ Dat De^^DevlanDfe^aDalleröeu
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cccljtcr tijD meber toag getome/afêDet ontrent m» Ijeeft 5fernanDo 3lopejS / De peeren elft een feïjone 88
<0ouDen tftetcn bcreeret / namcntlijft aen l^aft ©Ifer*
bagcn geb?o ren DaDDe / en Dat tic Italianen en »a* tant
/ 5So?gen aofenftrantö / ^tcen 35?alje en liBan*
fo
ncfen Deg Coninr befte saupterenmuptineerDei*/
D?upparbeigen/
tobben te peeren <©efantenin
Dat De ©panb aen tre 552abantifc 3i)öe niet öo^fl toec^ Ijeur logementen entotten
M«n. j^obembzisS naftaec
foeöen / anöettf fouDen fp toel licDtelijft tot in tene $=>a*
anttooo?De
en
affcljept
getoacljt/
en te9-up?enboo?
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fulks by den voorfz Ertz-Hertoge aengenomen, engefegt, dat hem ook ihrécompenfevandien, geen geld
foude gebreken , en over fulks aengefproken zijnde in
defelve Camer van den Ertz-Hertoge , by den Secretaris deflèlvigen en andere fijne Raden, is door defelve
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Hooggeboren Vorft Mauritz, geboren Prince van Orangien,GravevanNaflau,om te brengen; tot fuiken eynde
den Gevangenen doende feer vele en hooge beloften van
recompenfe; hem gevangene ook.aenwijfende eenige
middelen, hoe en in wat voegen hy fulkdanigen feyt te
Onder andere dat hy gevangene
wegcfoude brengen.
hem foude fien te begeven onder de Garde van fijne £xc
daer onder hy eertijden voor Soldaet gedient hadde, waei
onder hy lichtelijker en lender fwarigheyd foude ontfangen worden , mits hy gevangene na lijn vertrek uyter
d;-nft defer' Landen, hadde gedient den Conink vaL
Vrankrijk , en de goede Pafpoort die hy daer afwas hebbende van de Heeren van Malmedy, Commiflarisordinaris van de Artillerie van fijne Majefteyt. En dat hy
alfoo acces hebbende , foude waernemen bequame gelegentheyt tot het volbrengen van den felven feyte , fo
wanneer fijne Excell. foude picqueren fijn Paerden, of
dat defelve hem ter Jacht begave , uyter Predicatien
quame, of anderfints fo wanneer hy gevangene op den
tour van fijne wachte, de Sentinelle houdende, defelve
fijne Exeell. by ontijdc hem gevangene voorby foude
pafTeren , wanneer hem gevangene occafie en gelegentheyt foude gegeven worden , om met fijn Roer den
perfoon van fijne Excell. te treffen : tot welken eynde
de voorfz Secretaris hem gevangene vermaende 't felve
Roer te laden , en te verfien met twee loden , of anderfins met een gevedert loot , alles ter prefentien en plaetfe
voorfz. So dat ook ondertuffchen een van de voorfz
Heeren en Raden, over en weder was gaende na het
og,
bedde , en aen den perfoon van den voorfz Ertz-Hert
en van daer wederom comende na hem gevangene,over
en weder dragende de particuliere propooftenop defer
faken gevallen, alle 't welk in dier voegen als voren geraemt, en by hem gevangene aengenomen zijnde, is
ook daer van gehouden formele note , by den voorfz
Secretaris , dewelke iy ook den gevangen hebben doen
ondertekenen en befweeren : waer na iseyndelijkde
gevangene by eenen van de voorfz Heeren gebracht ,
tot voor het bedde , en by den perfoon van den voorfz
Ertz-Hertog , die hem gevangene vermaende te executeren fijne beloften , met de navolgende woorden in Italiaenfe fprake: Facete fiel ebe r/Savet e pr omt Jfo amajfate
oud Tiranno ; daer op den gevangene geantwoort hadde
in Italiaens: Lofaro. 't Welk alfo en inder voorfz manieren den voorfz Ertz-Hertog toegefeyt en belooft hebvoegen voorfz, in fijn moordadig voors
bende, iinder
nemen ook vorder verftijft, doordien Anonvillc hem
verclaerde, dat hy door cracht van een Mifiè , diemen
des anderen daechs in fijn prefentie foude doen , worden
foude invifible , aenvangende het voorfz feyt , fo wel in
de executie als na het volbrengen van dien ; en dat hy by
den Secretaris tot dien eynde des anderen daechs voorgenomen, inde Capelle tot Brunei terMiflegeleytis
ge weeft , en daer na hem geaflïgneert zijnde eenige handreykinge van Penningen , boven de andere die hy te vorens ha°dde ontfangen ; en hy gevangene op fijn vertrek
voorts vermaent zijnde, by eenige van de Raden van
den voorfz Ertz-Hertog , of het gebeurde dat hy gevangen worde , dat hy wel foude toefien het voorfz feyt niet
fo armelijk te ontdecken , gelijk hadde gedaen den leften,
aengenomen hebbendeden Peifoon van fijne Excell. te
vermoorden , die 't felve door fijn faulte hadde ontdekt ;
fulks dede , dat hy evenwel fouwant oft hy gevangene fijn
aenfeggenaltijds ontkennen,
fulx
fy
en
de fterven,
en feggen fouden dat hy 't hadde gelogen. En met dusdanio-en moordadigen voornemen , fcheydende uyter
voorfz Stede van Bruffel, en hem begevende na Antaddreffe aen den Gouverneur van den
,
werpen met
Cafteele aldaer , heeft van den felven ontfangen Pafpoort; indewelke den voorfz Gouverneur hem gevanalfo te begen qualiflceerde voor een Coopman , om te
palieren
,
inderinge
enigeverh
enfondere
dektelijker
Pafpoorwelke
de Forten van dier zijden ; in faveur van
is gepafleert , en gete hy gevangene defelve Forten ook
comen tot onder den Forte van Lillo , daer hy is opge, en van daer gevanklijk gehaelt en finalijken gefaifeert tot
welker plaetfen in divede
Stad,
defer
binnen
tbnden
reyfen en met merkelijke interval vau tijde , W ettelijk

geexamineert en gevraecht zijnde , heeft eerft buyten
pijne en vreeïe van Torture bekent en volcomelijck
verclaert, fijn voornemen en 't gepaffeerde hier voren
verhaelt, nopende den voorgeroerde aenflag op defer
Stad; na den welken hem vorder afgevraecht zijnde,
wat anderen dienftden vyand hadde gepoocht van hem
ce treeken, is eyndelijk gecomen tot de voorfz bekentcnifiè , van den voorgel oerden Moordadigen feyte ,
t welk alfo verftaen zijnde, is daerna fijne eer Ite, tweede,
:n derde confeffie, dien aengaende , gedaen op den vijfcieiliten defer, gerefumeert in den Raedhuyfe defer Stad
in volle vergaderinge, en ten overftaen vande Heere tot
kenniffe , en judicature in defer faken by den Heeren
Staten Genei aelgedeputeert, voor dewelke den gevangene , na voorgaende vermaninge , dat hy niemand
t'onrechte foude befchuldigen , fonderlinge niet een
Prince van fuiken Stamme en qualiteyt , als was den
voorfz Ertz-Hertoge, en andere van fijnen Rade; dies
nochtans niet tegenftaende by defelve fijne vorige Confeffie heeft geperfifteert, de refumptie van dien confirmerende met fijn eygen Signature. Alle 't welke gefien en geconfidereert , dat lülke feyten ten exemple van (Fol. S 2)
anderen , ten hoogften behoren geftraft te worden. So
hebben de voorfz Gedeputeerde met die van Magiftraet
enRaedvan Oorlogen , binnen defer Stad van Bergen,
gewefen en verclaert: Wijfen en verclaren mitfdefen
voor Recht, datden voorfz Pierre du Four gevangene,
heeft verbeurt fijn lijf en goed , en hebben dien volgende de voorfz gevangene gecondemneert, encondemneren mitfdefen , gebracht te worden ter plaetfe daermen gewonelijk is executie van Iuftitie te doen, en aldaer openbaerlijk op een Schavot aen eenen ftaek go-'
worcht te worden ter dood, en daer na't hooft afgehouwen 't, lichaem gedeelt in vier quartieren , daer af
elck een van de voorla quartieren fal geftelt worden , op
vier verfcheyden Geweften van der Stad , en 't hoort ge
Voert na Lillo, plaetfe van fijn eerfteaencomfte, om
aldaer op eenen ftaek geftelt te worden , ten aenfien van
een yegelijck , en fijne goederen geappliceert totter Gencraliteyts behoeve.
Aldus gedaen en openbaerlijk ten aenhoren van een
yegelijk, gepronunchcert tot Bergen op den Zoom,
in gewoonelijke Camere van Iuftitie op den Stadhuyfe.
aldaer, op den feventienften Novembris Anno 1 f94*
ter prefentie van de voorfz Heeren. Onderftont gefchreven, Ter Ordonnantie van de voorfz Heer en Gedepu- ■
teerde » en getelcent Manttais.

3©elne Sententie ten felben Dage tegen fjent open*
Daerlnn ter erecutie geftelt t£ / tonnen tic Doo?f5 <StaD
Dan bergen op Den ^oom.
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Het een en dertigfte Boek
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bit naboigenöe <0efch2ifte»
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onder
hem
niet bevonden is , of immermeer bevon- £p|foii
gefp?often/ om aen fijne goebc©?unben öaer ban te den fal mogen worden eenich licht ofbefcheyt, dat
hem atcat
fp2cfcen • maer bat ben i&eere ambaffabeur ban
392anhi1jcH hem gefept fjabbe/ bat hp naeftbpben in fuipitie ibude behoren te ftellen , by den onpartydi- ban
Cöninh ontbobcn fouöe too?ben/ naöienöenConinft gen
van een quaet Patriot te wefen , en verltant met ten ®°2L;
(ban ©janhcijft) aen fnnen aimbaffabeurgefchjeben Vyand te hebben, fo fullen daer toe als by overvloed ontfrga
^ere5 / ih öenh dienen de navolgende redenen en bewijfèn. Inging'
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u,° u men
Renten, dieshyde waerde vaneene merkelijke fomme*e w* ■
onder 's vyands gefach , zijngeconflfqueert, blijES «lijft i^ bat hp in ^ollanbtreftt/ iftfaïfeerbli)be3nn heeft
kelijk
by een a6te van fommatie uytg«fchrevcn by Jan
aen
t
anbeer
«bat nu hem ban mijnent toegen recomm
m
Rentmeefter van de geconftqueerde goe&> «be ©eeren Staten ban ^eberlanb/ enbe aen mijn de Smijter,
deren in Braband; dus anders by aóreaua$ntijk, dat
*:« a' « &eere ben <0?abe iBaurirö / toaer aen il? ban Bern fekerc grote fomme hem refterende ter fake van de overtoeten fai bat pP baer fienen
Jan
tm « ftfiJtjben fal / fo haefitöeift ijem
te fabortferen / gelnft latinge van de Heerlijkheyt van 't Heemfe , by den Herbegeerci
/
&
t
««gerepf
tog van Parma den Heere van Trafeignes , Debiteur der
ift hem toete boojfnn
Uk
banft
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Kinii « fnn b2omighepb en
fcan
Uöl, «affectie üerbient/ $c. 5^an/ fcDjijft Caron/ bat felver , quijtgefcholden is,
Alnoch daer by dat hy gedrongen lijnde in 'tjaer
^pan*«be coninginne berfocDt 3tjnbe baer toe boojhem een
over Wyandsiijdetereyfen, loom ftaet en Inegaen
1591.
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etoatb
?««"/» «©afpoo2t/ geb2aegtDabb
ventaris te maken van de achtergelaten goederen , van
BK" maften/ en of OP baer ooft toilbegaenguaeb boen/
lam» to*fo hphier gebaen öaööe^ öemtotlleitbcte lafteieg* wijlen Jonker Jan du Bofch, als ook om ecnige Munimenten te. over-comen , die hem in fijne Procelfen nomen/'w' n^ jjat j1p oberbe Welbanö'SGmbaffabrurge*
dich
waren , hem niét heeft genoeget met een Pafpoortc
Su^öetbifouteert habbe/ enDaööehouöenflaenöe/ bat een in commmi
forma : Maer een geheel ander en fuiken een
acö«t conmö ben anberen (toefenöe met malcanöeren tn
oiöft» <^o2log / met goebe Confcientie) moebte boen om* heeft willen hebben , als mits d'welk (na 't bedunken
en keeren verb2engen/ 't toelft lp cnben2CmbafTabewfontft^nbe: van hem en fijne goede vrienden) 'tgaen denotcert
eene
baer
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hp
d'welk
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weien
feftijnt
mochte
het
fekert
/
me m 3?/ fcfmjft Caron
van
maken
te
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hier
hem
behoort
en
diffidentie,
Ö002 en anberfinto' in be quabc gratie geraeftt isf- <©e
publijfte tafelen 5ijn bele rappo?ten fub ject / tic öift- alle afterdenken.
hy 't fijnre wedercomftc
mael tegen be toaerhepb gebaen too?beti/ bie minfi
En dies noch te meer, dat
, datter eenen acnflach
e
waerfchoud
Zeland
van
die
te ïjouben is 't beft i ift trnger biftmael aen be mijne
öie l&onf. <D2tel0 (€afel te feergetooon toaren/ en voorhanden was op Huift, blijkelijk'by deMiflivedie
Ut mp beel lieber acljtcr bleben; toantifttoeetbat is onder deHeeren CommirTarifTen.
-drie
Item , hebbende de voornoemde van Dorp binnen
ban fijn (Cafriecnö een 0appo?t aen benHömirael

Vervolg der Nederlandfe Ooflogen,
vci-Yoigucr iMeaeriaiiüie uo

,

5?4-

*frj
***&
yercop
en denfch
hout, acn
Boflcheo^jm*
vaneenen
, gelegen
fijne
onder den
Ouden-Bo
Jan Romboutfz , Schepen tot Etten, na datmen metten
F*1.83)voomoemdenSmijterafcoopgemaekt, enhem daer af
hadde vernoecht; fö heeftden felvenSmijter noch in de
Maend van Oétober leftieden den voornoemden Jan
Romboutfz binnen het Cafteelvan Hoogftraten geweldelijk doen halen , en hem afgeperft (dat den voornoemden van Dorp hem fal moeten goet doen) twee hondert
en dertich guldens, en boven dien noch twalef guldens
voor de Soldaten , fcggende by den atcoop bedrogen
te
zijn geweeft,
is vandenvyandfchap,
blijkende byd'welk
MilTiveimmers
van desteeken
voornoem
van
Dorps Agent in dat Quartier , in date den ij en. Odobris i ƒ94.
Dies noch meer in evidentie (telt fekere Requefte by
hem binnen een Maend herwaerts geprefenteert aen
de Heeren Generale Staten , concluderende tot quijtfcheldinge van alle lopende fchulden en Renten , die
hy door 'svyands zijde fchuldich mach wefen, de confifcatie van anderen
s goederen te begeeren , en noch
Vriend der felver geacht te blijven, dat mach t'famen
nietbeftaen.
Sijn fchrijven aen Hartius heeft nergens anders toe
gedient , dan om hem willich te maken ten vervolge
van de Mainleve van wijlen Jonker Jan du Bofch,d'welk
(onder cörreclie) ten quaden niet behoort geduidet te
werden, fo'tookbillicx en foude behoren , indien hy
felfs deur fchoon praten , Tonder
onfegemeene fake hinderlijk tewefen, over 't fijne mede deMainlev
Vercrijgen ; verfoekende hetbelievè de Heeren e vanconde
den
Rade alles in 't goede te duyden.
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bruyk
, dat
ik enmde
fom wijlen,
pohtijkede
heftige
liber
propoo
atien
fTen
, encont
hebbe entien
moeten aen-*«
***
Z
»bel»

nemen
of om de preeminentien , Privilegiën en Ge-(£'**«
rechtigheyt
de Stad
Dordre
heeft)
(die neren
10 veel van
veel benij
in myis
ders^P'
gewee
ft, ch't
te mainte
en voer
eitaen, ofomdegemeenefake, na mijn befte getoelen en geringe verftand , te helpen hanthouden
vordennge van Godes eere, en de Gereformeerde , tot
Religie, welk refped in my alle andere confideratien verre overtreffende is. Maer- dit zijn geen faken
om my
iulks te haten, immers niet fulks te traderen; elk
behoort dies aengaende fijn gevoelen vry te hebben, en
vry moedelijk uy t te fpreken , fonder vreefe van ondank,
ftaetohiijd: Quando confnlitur in medium: nemie unqua
m
in deUbcratiomkis de ^ublica laudati fuerunt
, quiquoi
ftntumt , quam vis optimum fit , tamtn invidia mem non audemdicere. (Datis: Alfmenvan het gemeene befte handelt, en zijn die noytgeprefen geweeft, die in beraetllagmgen van Land-faken haer gevoelen, 't welke anders het befte is, uyt vreefe van wangunft niet derven
vcrclaren.) Maernu worde ik hoe langer hoe meer
gewaer, dat de voorfz waerfchouwinge niet ydel is geweeft, endatter vele zijn, die my uytwendelijk fchoon
lemblant tonen, en innerlijk haten fonder oorfake, fapperenenmijnerenommy te ruïneren en bederven, of
in fchande en oncere te brengen, 't welk ik uwer E»
moetclagen, als mynen goeden bekenden vriend die
alderbeftbewuftis, hoeikmydefe naeft voorleden, 28.
Jaren gedragen en gequeten hebbe. Na mijn weder- »<r,
comité uyt Italien , daer ik voor eenen tijd gereyft was , &ae,t fö*
prmcipalijk om te ontvlieden de wreede proceduren en^JSS
executien van den Hertog van Alva, (alfoikmy in den kan?"
Hage en elders hadde verclaert, en opentlijke
profeffie 8^««#
gg>e uoo?f5 ban <©orn té eentge bagen na fijn abp?e* eedaen van de Gereformeerde Religie, die ik al in den
fjcnticenberOoringe/ toeberomlog gelaten en ontfïa* Jare Lxy. binnen Orleans aengehangen hadde) heeft*
acn/ mit5$ bcDoutiünüc fijn ^upsf boo? ecrfl / enbaer- menmygefonden naBergen in Henegouwen, om fijn
naben^ageboo?frjnegebanfteneniffe; en öe p?ocu* Excell. te verfoeken na Holland te willen comen , of
reue <töenerael mobeerbe fiem ban toegen be l&oge een groote Perfonagie van aenfïen , als fijn Luytenant
(©berigïjept P20tesf / bacr tegen fjp fijne befenfie öeöe/ herwaerts te fenden, diedenGravevan der Mark met
ban toerb öp fijn lenen niet gepnbiebt / en fnne €rfge* fijne gedebaucheer de Krijgslieden , foude reprimeren en
in ofticie houden , eer dattet Land altemacl verloren
namen
namen
b'arremem
ertten
ban
ben
felben
t^o*
teflï na fijn oberlijben aen.
gmge; in welke reyfe wat ar beyd, wat moyten en pe^eboo?fó|B^oü0be|fêen0rt/ tëaeb en $enfto* rijculen ik gedaen en gefupporteert hebbe , kan Thomas Geniets noch wel gedenken ; door welke proeve
2; henaritfban <&o?b?ecDt/ toerb baer ober befcöjeben bp
Rensn/ben^obe ban ^ollanö/ altoaer fip op feïtere intercom pt effay van getrouwigheyd , multis prafianthribus ab'seo ea gatorien gefjoo^t en onberbjaegt toert/ engeboo?t 3ün* nuenttbus auttunc temporis refugientibuspra metu (doe vele
beter gequalificeerde dat weygerden, of uyt vreefe in
arts
lt,ir,°' be/ Deeftmen ïjtm ontfïagen / en ïjanb-taflinge en dien
tijd fchroomden fulx teaenvaerden) ismy opgeleyt
an
belofte boen boen/ ban t'aiiert tijben toeber te tompa*
g* reren be£bermaent3ijnbej ïjieriiptfcDöntöebbenbie den laftvan't Advocaetfchap Fifeael over Holland, nemin den beginne van den Jare Lxxiij. om den voorfc
}!$*' ban&ojtyetfjt/ bfe/ fo eenigep?efnmeerben/ fjem pei
ErV toeltoilben gup toefen/ betoöleöpfeec grote autfto* Grave van der Mark, denHecrevan Opdam, Barrel
lauw riteptalbaerbabbe/ enfomtijbiefbefelbeoberbe Jfêa* Entens en andere Gevangenen en Adherenten haer Proces temaken, en den Officier ter Goude t'afiifteren irt
JJ'^'gttfraet/ na Ijenlupber opinie / ai te bele geb?upbte/
fo batfe epntelijn refolbecrben bem nergens? in te ge* 't examineren , en doen fïraffen den genen , die geconHm£
aa
b?upc«en/ booj en al-eer bat Bet Reatus, baerin bP jureert hadden , om die Stadt aen den Vyand te brengen jdaer ik over Ys , en meeftal te voet gereyft ben#
quanfupsf bpben Igobe bier boo? geftelt toa.07 fouoe
dicht
onder de Schans van Capelle op d'Yffel daer de
afgebaen toefen. ffêaer om befe fane beter te ber*
flaen/ fal in Dier tyiz 25?ieben laten bolgen/ Ut be Vyand lag, genoech binnen fchoots van Mufquet. Ik
boo?f3 M*. 3)900 be «nin aen ben |$eere 3|Bc Ho; fwijgealled'andere fware en periculeufe Commifïien,
ban ban «Dlbenbarnebelt ban befe fane gefcl)?eben beeft/ executien en menigvuldige befoignen , fo van den Rade nevens fijn Excell. als van de Heeren van Holland,
baer ban ben eerflen toag in bate ben febenben <&etemCamer
van de Rekeninge , en Gecommitteerde ter Adtyi$ IJ94- Uipbenbe albusf;
miraliteyt te Rotterdam , alfo daer in Holland anders
geen Advocaet Fifeael was dan ik alleen, daef tegenwoordig fosnenig Collegie , fo menig Fifeael is , wel
driema
hoger getracteert , in veel minder perijkelen
el
Is nu ontrent driejaren geleden, dat wijle Mr.
ban
Pauwels Buys my doen waerfchouwen heeft, enfwarigheden; alle welke Collegien ik in den beginJRcefïec
ne op eenen tijd gedient hebbe , onder een ordinaris
dat ik veel heymelijke V'janden hadde , die my
-31003 tz
,,, .. , _
na gingen met loden fchoenen, 't welke dier tijd traktement van 200, Philips Guldens 's jaers. ï/we Ë.
ata in my niet konde komen; eensdeels om dat den Auteur weet by haerfelven , of het my niet veel profijtelijker
m#n
met my noyt (onderlinge vriendfehap hadde gehouden , en gemackelijcker ware geweeft , te blijven Advocaet poftelerende voor den Hove van Holland , hadvfeCttf&ï* waer ^eur ^ my n*et dunken 1 dat ^at n^ gefchiede
niet een fonderlinge yver gehad tot de handhou»
de
ik
öfnbat/ uyr trouhertigheyd , maer veel eer na fijne aert of comnebclt / plexie , om my te brengen in diffidenwc van de gene , dinge van de ware Chriftelijke Relige , Liberteyt en
^buo* die fchenen myne vrienden te wefen j anderfdeels om Vryheydvan den Lande tegens den Conink van Span* <,
ftcnSaU* dat ik een verfök^rt gewiflè hadde , dat ik niemand , gieh en fijne Adherenten.
Daerna ben ik ver
btban mijns wetens, billicke oorfake gegeven hadde van ofFen- focht geworden (gy weet dat ik noyt fo cleyn Van
^•ifa»8/fle of mifcontentement in mijn regart. 'T is wel waer. couragie was
dat ik eenigen ftaet
commiflle
of
i

mm*

I v. ^eeï.

'
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of Officie ovt ceambieerr hebbe) om nefFens 't voorfz zijndeuyt den Lande na Engeland, en wy de tweede
fecommeerder
om heeft
zijnde , ,wie
derwaertaen gelonden
Officie van Advocaet Fifcacl , ook te bedienen den ftaet reyfe
te verfoeken
hare Majefteyt
den meeften
van Raed Ordinaris in den Hove van Holland , 't w /elke ondank moeten begaen , en die fpijtige woorden horen, 594.
ik inigelijks ter begeerte van fijn Excell.en mijn Heeren fo van hare Majeft.als van den voorfz Grave van Lycefter,
Staten aengenomen, enmydaerin gequeten hebbe (tb en van andere Heeren van den Rade, ter caufe van
ik hope) na behoren. Dat ik Scipionem Bovetus(die by 't misverftand , gerefen deur 't overgeven van de Stad
eenige van aenfiengefupporteertwierd, gelijk nu Sion
Deventer, en Schanfen daer ontrent, en deur 't overLm) hadde durven aengrijpen, heeft Meeftr. Pauwels
leveren endefenderen van de Brieven geparapheert Rodr t'avan- fius \idit , dan ik , die hoewel de infufhfantfte van alBuys daer uyt oorfake genomen,om fijne Dochtete
ceren (gelijk gebleken is) en de Heeren Staten per fuahet voeren van 't Woord gelait zy geweeft?
com- En lenna, met
dat den voorfz Grave van Lycefter wederom in
deren,dat bey de de voorfchreven Staten niet waren
nochtans in vele andere Provintien fulks Zeland gecomen was , daer hy de Staten Generael dedc
l,
patibehoewel
i y8i. gefamentlijk be- befchrijven binnen Middelburgh , heeft uwe E. op my
die ik tot denhe Jare
gefchiedt ; enfonder
reproc , of mifcontentcment van
dient hadde
(die van wegen mijn Heeren Staten van Holland , metie 't voorfz
ten Heere van Noortwijk , Henrik Arentfz. en Meefter
yemand,en heeft fo veel te wege gebracht,dat gedele
reert
Officie van Advocaet Filcael(alfomy d'optie
Frederic Roymer,gecommitteert was ter fclverVergadewierdt) hebbe verlaten, behoudende den ftaet van Raedt ringe) fuiken vertrouwen en confidentie gehad,dat gy my
bedien
voort
ik
die
,
d
ordinaris in den Hove van Hollan
contente- by uwe Brieven toegefeyd hebbeen extraordinaris tra&ehebbe tot May-dage Anno 84. tot feer goed en,Ede
len mentvan vier of vijf hondert guldens 'sjaers, tot lafte
deStat
eren
ment van fijn Excell.en van mijnHe
voorfz Heeren Staten, indien de reconciliaik van tiemijne
als
,
en Steden, ja alle de Ingefetenen van den Lande
met, den Grave van Lycefter conde werden gemaekt ,
anders niets weet ; ten ware dat de Heeren van Amfter- fulx dat hare Majeft, mochte te vreden gcftelt werden ,
dam tegens my geoffenfeert waren , ten opficht van daer in by my, deur Godes genade, fulxgcarbeyt en
't rapport by mygedaen , end'uytfprakedaer op gevolgt, gebefoigneert is geweeft, die de principale dirc&ic hadtot voordeel van de Heeren Staten , nopende 't different
de ,dat de fake voor dien tijd is geappaifcert en geacimpor- commodeert
van deonbetaelde renten, feer vele duyfenden vander
geworden.
Maer belangende eenige reterende ;daer van uwe E. en Meefter Pieter
compenfevanmy, daer van ik tot noch toe gefwegen
Meer , voornementlijk 't beleyd van de fake bevolen hebbe , verbum hullum (wiert niet eens gerept) immers
was. Tot dier tijd toe wete ik niet, dat yemand anders terftond daer aen , na het verlies van Sluys , gevolgt
hem over mybeclaecht, ofquaed contentement gehad
zijnde het tweede different of groter mifverftand» fouen van den den my gaerne fchultplichtich gemaekt hebhen aen de
heeft van mijne comportemencen,in inden't bedien
Hove van Hol- fediticufe faöie binnen Leyden, afvragende Cofmo de
voorfz ftaet van Raed Ordinaris
land. En gedenkt my noch feer wel, dat mijn Heeren Pefcarengis, of ik my daer mede niet hadde gemoeyt^
(Fol.84) Staten niet wel en behaechde, dat fijr^Princel. Excell.
van mijne opgeworpen
getrouwe dien-*
(fonder wiens aggreatie en adveu , ik den voorfz ftaet Dit
ften. is d'eerfte
Daerna recompenfc
heeftmen valfchelijk
die
ik
dat
t
hadde,
enteer
niet begeerde te verlaten) geconf
notoire calumnie van de minute van 't Oftroy ,
my foude mogen begeven in den dienft van de Stad Dor- daer van ik uwe E. fckeren tijd geleden > wefènde in
drecht, inde plaetfe van wijlen Meeftr. Adriaen Wenf- denHage, by monde hebbe onderricht, en Mijn Heballe den haet en nijt , die mijne quaetwillige
dat
fen ; fo
den Hogen Rade vertoont, dat 't gefchrifteby
tot my zijn dragende , alle fijn fondament en oorfbronk mijnren van
handt gefchreven , beginnende Inftruétie, &c
is nemende , uytten aengenomen dienft van de Stad Dordrecht ;enfullen noch na my alle getrouwe Dienaers 't welke mijne quaetwillige feyden te wefen de minute .
van der Stad , gelijken haet onderworpen zijn en blijven , in meer dan dertien' plaetfen was difcorderende van
't Oótroy , ja dat in 't Oöroy geheele zijden fchrifts
die volgende haren Eed, de eere, Hoogheyd en Ge- ftonden, die in 't felve gefchrifte of inftru&ie niet berechticheyd van der Stad (dewelke geftadiglijk van d'anvonden wierden. Item , dat in d'InftruÊtie eenige Ardere Steden benijt en aengevochten wordt , ) getrouwe- tijculen waren , die in 't Oétroy niet ftonden , fo dattet
lijk fullen willen defenderen en voorftaen, fonder 't oog- ptrrtrumnaturam niet mogelijk is, dat't voorfz gefchrifmerk te nemen, ('t welke veeltijts gefchied) om deur
te of Inffruétie de minute zy van 't voorfz Oótroy , be't faveur van d'andere Steden gepromoveert te worden halven
datter in defelve Inftru&ie onbehoorlijk geror Staten of Offitot hoger, profijtelijker en gemackelijkecht
is, daer toe yeertengetracheertjs ex poftfaBo, fulks datmen 't niet
cien, dan den voorfz dienft van Dordre
can , en op eenige plaetfen geenen fin ofte verder voorfz lefen
rders
Regee
s
en
eefter
mijn Heere Burgem
ftand
gebleven is , en dat fo wel den Secretaris , die
Stede, ten felven tijde my hadden doen verfoeken, en
Ottroy ondertekent , als den Clerk , die 't gegroftot dien .eynde gedeputeert , om met my te traderen in 't
feert heeft , beyde verclaert hebben by heuren Eed •
denHage, Jacob Muys van Holij Schout, Jacob Coel dat ik my niet gemoeyt hebbe mette extenfïe , zegelen
AdriaenfeTreforier, en M*. Jacob Pauli , dier tijd Penof uytgeven van 't voorfz Oclroy , en datter niet is
fionaris der felve Stede , in welken dienft getreden zijn- gegrofïeert uyt mijn minute of hand, of uytte voorfz
|
en,,
Vriend
de ,en ter liefde van de Stad en van de goede
Inftruélie. Dit fpel was my berockent , gedurende
diehendesbemoeyden, verlaten hebbende den voorfz mijn abfentic in de Legatie van Denemarken ,• maer
ftaet van Raed ordinaris, is terftont daerna gevolgt het
zijnde , en mijn Lega:ie gedaen hebjammerlijk affterven Van fijn Excell. God weet in wat t'huysben degecomen
als
voren,
laetmen 'r daér fteken; en wert ray
fwarigheyd wy ons alhier bevonden , fo ten opfichte van nu gefufciteert de derde en noch groter calumnie , die
dequaedtwilligeofmin dan goede Patriotten, diemen my valt van feer harde digeftie , als dat ik foüde corhier uytter Stad fetten mofte, als van de grote cönfterrespondentie houden met eenige aen d'andere zijde,
natie en perplexiteyt onder allen , by gebreke , na 't ge- uyt dien dat ik ten huyfe van Heer Arent van Dorp ben
meen gevoelen, vangenoechfameautoriteyt en midde- gelogeert geweeft, en dat ik hem geholpen hebbe aen
len, om 't geweld van de Vyand la nger by ons felven te de Copye van de confeffie van Pierre duFour, en gemogen wederftaen ; waer deur, en ook dat die van Zee- fonden d'inftru&ie voor de Gefanten van Denemarlandin defelve conjunclure , fchenen hare Bondgenoken ,mette propofitie daer uyt gedaen , en d'antwoorten te willen prevenieren, men genootfaekt is gewor- devanden
Conink daer op gevolgt; en ben.beducht
den ,hulpe en afliftentie van Vrankrijk, en daerna aen dat my defe tragedie werd berockent en gevoed by
de Coninkl. Majeft. van Engeland; jadeSouveraineteyt eenige , die my uytwendichlijk goed femblant van
van den Lande fucccfïivelijk te defcreren , indien hare vrundfehap tonen , en die ik al mijn leven niet dan
teren. Hoe eere en vrundfehap bewefen hebbe , en noeh doen
Majefteyten belieft hadden deleïve t'accep
en in wat manieren ik my in alle delelve fwarigheden
foude, daer het te paffe quam , en in mijnde.r macht
gedragen en gequeten hebbe, weet niemand beter dan ware*
Sednullafuntoccultioresinfidi*, quam e* qu* lauwe E. die over-al tegenwoordig zijt geweeft. Waer
tent infimttlathne offkii , am in aliqm neceffitudinisnomine i
nam
nadenGrave van Lycefter, d'eerfte mael vertrokken
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p ; ik hebbe

hem gefeyd, dat ik het wel lijden rrjochnam cum qui palam efi adverfarius , fAcile €a\endo vhsre
hy fulks dede , of diergelijke woorden'T ei; jhWt;
tcd; at
boffis : hoc vero occultum , intejlïnum , ac domejücttm fulx
uytgefchre
ven (fo hy myïèyde) de voorfz infïrucl^
t antepprimi
etiamo
imtt
iamoppr
malum , non
non modo exijlit ,, vernrn et
propofïtie daer uytgemaekt, en d'antwoórde des'
quum profpicere atque explordre potueris. (Dat is : mette
Coninx, en alle 't felve overgefonden aen den Heere
gede
dan
Maer daer en zijn geen heymelijker lagen,
van Dorp, gecacheteert met fijn Cachet,, fo hy feyt';
ne die daer fchuylen in geveynide atte&ie , of onder maer
hebben nochtcgelefennochtegefien, alfoikopte
dennaemvaneenigevruntfehap; want voor lijn open- Bruyloft-Feefïe was vanden Voor-Soon van Mijn Heebare partye canmen fich lichtelijk wachten : maer dit
re den Borgemeefter der Stede Dordrecht Willem de
heymelijke , inwendige en domeftijkequaet , ontftaet
Ot nu Heer Arent van Dorp 't felve Paketont' Jonge.
fangen heeft, en wat hy van meningeis geweeft daer
niet alleenlijk, maer overvalt ook eer datmen'c voorfien of gewaer can werden.) Maer ik wilt den Hee- mede te doen,en weet ik niet; anders dan dat hy my feyen kent en deurre opgeven , die alle herten en gedacht
they t verhalen, de, als voren ook verhaclt is, dat hy 't voegen wilde
gelegen
ware
de
van
hier
liet , en fal u E.
by de twee andere befoignen van Vrankrijk en Engeib de fake gepaflècrt is , na mijn befte wetenfehap en ontland ,om fijn iinnelijkheyt.
Dit is alle 't gene ik hier
houd, en foik bidde en wenfche, dat GodAlmach- van weet , en wil u E» wel verfekert hebben , dat ik in
tich in den dag desOordeels mijn ziele genadichzy» We- een rondjaer over twee reyfen aen Arent van Dorp niet
*er»
dergecomen zijnde uyte voorfz Legatie van Denemar- gefchreven hebbe , eens feer onlanx na 't overlijden van
irauiu
rapportgedaen hebbende ter Vergaderinons
en
(en^
a«ltfdnj
mijn voorgaende, Huyfvrouwe, 't welk was een antiaxtit
ereenigde
' :: '"' ge van Mijn Heeren de Staten GeneraelderV
woord op fijnfehrijvens, daer mede hymy was confoiet
wiens
(tot
NederlandenJheeft my Heer Arent van Dorp
lerende o ver 't affterven van defelve mijne Huyfvrouwe;
huyfe ik gelogeert was) gevraegt over Tatel , fo my en noch eens , doen ik mijne tegenwoordige Huysvroudunkt , na 't fucces van onfe Legatie , en hoe wy waren we trouwen foude , nu bet dan een half jaer geleden , en
getra&eert en onthaelt geweeft , en wie dePropohtie op hem begerende was , dat hy mijn Feeft met fijn preaen den Conink gedaen hadde. Ikhebbe hem gefeyd, fentie foude willen vereeren ; hierom word nu fo veel
Aengaende de voorfz confcfiie van
dat wy feer goede antwoorde en befcheyd van de Co- r umoers gemaekt.
ninkl. Majeft. gecregen hadden , en feer wel getra&cert Pierre Ie f our , daer is niet alleen geen fecreet in gelewaren geweeft , en dat de Propofïtie was gedaen by den
gen, maer is mijnes erachtensoirbacr, dat alle Man 't
Heere Doctor Voet in de Hoogduyfe tale ; maer dat wy felve condichzy,
ge!ijk ook defelve GonfelTie nu onlangs
die gefamentlijke g-dreiteert hadden uyt onfe Inftrudie in druk is uy tgegaen ; hoewel ik in der waerheyd niet
en mede-gegeven ftucken; daer hywederopfeydein weet, wat vanDorp daer mede gedaen heeft,of doen wilpaiTant , Soudemen niet een eopijtgen daer van mogen
de. En wat de voorfz Inftruclie, Propofïtie en Antwoorhebben? ten welken ik dier tijd niet wijders en hebbe
de belangt , alle de Heeren Gedeputeerden , die in
geantwoort, allo 't propooft by anderen geinterrom- Denemarken geweeft zijn, hebben daer van Copye, die
zijn- gepalTeert is door handen van de Clerken , daer niet een
peert wiert. Sekeren tijddaerna, wedergecomen
de inden Hage, heeft hy my gefeyd, dathy de befoinge woord in ftaet (na mijn oordeel) of alle Man mach het
van Vrankrijk en van Engeland haddc, en dathy om wel weten, en is oorbaer dattet de Gemeente weet:
by voegen foude, 't gene immers Mijn Heeren de Staten Gcncracl hebben felve
fijn finnelijkheyd daer gaerne
in Denemarken gepaflècrt was , fo daer niet fecreets de Propolitievan Hartius , van wegen Erneftus gedaen,
onder ware , en men 't felve wel communiceren moch- en d'Antwoorde hem daer op gegeven , opentlijk ia
te, of diergelijke woorden in fubftantie, prefereren- druk laten publiceren, om de Gemeente te confirmede my daer tcgens Copye te geven van de voorfz hande- ren , en van de Vredehandel met den Vyand af te keelinge van Vrankrij k en Engeland. Ik hebbe hem daer ren ; uyt welke antwoorde de voorfz Propofïtie aen den
op geantwoort, dat my de voorfz handelinge van Vrank- Conink van Denemarken principalijk geformeert of tooo»jjp
rijk wel bewuft was, en dat ik de befoinge van Enge- gecompofeert is , fo u E. wel fal hebben geremarqueert :
land hadde , als felver de Penne gevoert hebbende ; en En ik hebbe den Heere van Dorp altijds gehouden voor re ®o?p
belangende de befoinge van Denemarken , dat daer niet een getrou Man en oprecht Patriot , en ben noch wel ben me»
Fol.85) fecreets onder fchuylde,mijns wetens,of datmy geopen- indachtich, als dier tijd binnen Mechelen geweeft zijnbaert was , en dat Pieter mijn Dienaer , die daer by ftond,
de, wat goedt devoir en officienhy gedaen heeft, om alttjö ge*
enen
fchrijv
foude
Copye
of af en aengink, hem wel
defelve Stad aen fijn Excell. te brengen, cnfijnKrijgfoverfenden vandevoorfzinftru&ie, propofiticn en antvolk in te nemen: en dat hy, na 't overgaen van Bergen in Henegouwen en Mechelen , Mijn Heere de Jjciiöta
woorde, die hy feydetebegeeren. T'huys comende
heeft Pieter my gevraegt, of hy de voorfz Copyen fchrij- Prince gevolgt, defelve perijkelen en fortuynen gelopen ,
ven foude voor den Heere van Dorp : ik hebbe hem geen daerenboven fijn Excell. ten felvcn tijde ('t welke |ecft.
feyt dattet geen haeft hadde , of my doe niet te paffe weynige
doen fouden) grote afïïftentievan Penningen
,
Hage
quam. Daerna wedergecomen zijnde in den
gedaen
heeft
, tot veel duyfenden guldens toe. My geheeft van Dorp mijn Dienaer gevraegt, ofhy de voorfz
denkt
wel
in wat graed en rcfpeóiMijn voorfz Heeook
Copyen mede gebracht hadde ; die daer op geantwoort
re de Prince van Orangien Hoochl. Ged. den Heere van
heeft, fo hy feyt , neen : Waer op den Heere van Dorp Dorp altijd gehouden, en in dealderfwaerftefakenen
weder op hem begeert heeft, dat hy defelve Copyen afFairen van defen Lande gebruykt heeft, als tot Goucerftdaegs foude willen maken , en aen hem overfenden,
verneur van Sierixzec, over den Vredc-handel binnen
fclTen
feyt.
fohy
,
n
fchenke
ld
drinkge
hem
foude
Breda
,
en
in meer andere faken van grote importantie.
hy
'tCollcuyt
ven tijde ift ook gebeurt, dat ik comende
Item , dat de voorfz Heere van Dorp , na 't jammergie van de Gecommitteerde Raden van de Heeren Stalijk afiterven van fijn Excell. by Mijn Heeren Staten van
offer niet nieusgeten, van Dorp my gevraegt heeft,
Holland is genomineert , en by de Heeren Staten Gecomeh was : ik hebbe hem gefeyt , niet befonders , dan nerael
gecommitteert en gedeputeert aen den Conink
datter tot Bergen op Zoom eenen Schelm gevangen van Vrankrijk, op de Negotiatie van dclatie der Sou■
was, weder by Erneftoopgemaekt, om fijnExcell. te veraineteyt defer Landen of Vereenigde Provintien:
brengen om denhals, of de Stad Bergen te verraden , Wt fake van welke fijne goede, getrouween welbegelijk hy in fijn examinatie foude bekent hebben, en
kende dienften aendefe zijde, alle fijne goederen in Branebbe Anthoni fijnen Dienaer, ter begeerte van Mijn
band,
Vlaenderen, en elders onder den Vyand gelee
Heer van Dorp, 't Extract ofCopyevande Confefïi
gen, geconfiiqueert , en fijne Perfonc uyt alle Tradialaten uytfchrijven, die een van de Deurwaerders my
is, gelijk ik berecht ben. 'Tisooknoch
gegeven , en uyttet comtoir van de Clerken gehaelt ten gefloten memorie,
dat hy by Pafpoort van fijn Exhadde, daer meer andere Copyen gefchreven, en aen in verfcher
c
van
Mijn
Heeren
van den Rade ^an Staten y
e
l
e
n
t
i
e
o
f
:
de Heeren , diefe begeert hadden , gelevert waren
Waer na weder gereyft zijnde na Dordrecht,heeft mijn gereyft is naBraband en Vlaenderen , 't welk hem niet
eert foude geworden hebben , fomen cenich
Dienaer my andermael gevraegt, ofhy de voorfz Co- geconfent
omfien
of
nadenken van hem hadde gehad.
Hy is
van
Heer
Mijn
aen
pyen fchrijven en overfenden foude

r

IV.^CCl.
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een Hollander, geboren van Edelen Huyfe , geallieert ifchap doen op defer aerden ; en hier opmy t'uwaerts
den genadigen
enuweverlatende
mctteoèfte van Adel, die dagelijks 't fijnen Huyfe con- betrowend
God, dat ehy
E.
met ,uwebidde
lieve ikHuyfvröuwe
en
L
'
*~*
'
'
ren;
metee
n
Luyde
e
ander
vele
doen
ook
verferen, als
Kinderen wil behoeden onder fijne heylige befcherminfó#af ik niet can bevroeden, watfauteofdeliadaerin ge, en bewaren van diergelijke infidieulè calumnien,
n Perfoon ioudc xêim a-«9u araiTO» (ongeval is een yegelijk even na) let
gecommitteert of gelegen is', dat fuikebero
erende de la- calamitc^ font communes , de ongelucken zijn gemeen.
iceert de ftucken en nodic
worden gecommun
h is dat fy
zijn,
t
beken
man
alle
doch
ken die
hebben d'exempelen niet alleen in de Heylige
bekent worden. Dit is de naekte en blote waerheyd , Wy
Schrift , die daer vol van is , maer ook in de Griexfe en
ik
van
waer
,
ntis
fo veel my daer van bewuft en beke
RomeynfcheHiftorien, als van Ariftide, Cimone, Thenodich geacht nebbe ü E. te verftendige , als den genen miftocle, Furio Camillo, Scipione Africano, en andedie my altijdsalte eere en vruntfehap hebt bewefen , en
re ontallijke treffelijke perfonen » die na vele getrouwe
proover fulx niet gaerné gehoort nochte liet , datenfulke
de Republijke gedaen , ten leften door emulawerd gehou- dienften
ceduren en informatien tot mijnen iaftegeftr
tie
haet
,
en nijd uytgefbten , en met ondankbaerheyd
oyt , als ot
den, en fodanige geruchten van my
geloont
zijn
geween. Jttrum Vale, Vn pra(tantiflime&
aen
ik met Hartio (die ik niet kenne) of yemand anders
mihiy
ut
cenfido,
amiciQime ac fidelifjime ; ( Vaert Wel ten
d'andere zijde correfpondentic of intelligentie ware anderen, Voortreffelijke Hecre, en gelijk ik vertrouhoudende, daer voor my den goeden God behoeden
we , mijnen fcer getrouwen vrund. ) Gefchreven tot
wil my, die van eerften aen altijds fo harden partye Dordrecht den^fevenden Decembris Anno 1 594. Onfulx hebben geder ftond, Uwe E.ganfch dienftwilligc goede Vrund,
en vyand'ge weeft zy van de gene, die
nmenich- en was Ondertekent.
dikc
fo
lijf
poochtofgeattenteert, en mijn
mael te water en te lande, gewaechtcu in penjkel geiflien helpen uyt •
fielt 'en fo veel fware lallen en comm
Joos de Menijn.
Spaenfe Tyrannije
de
om
de,
gena
s
voeren door Gode
HetOpfchriftwas,
af te weeren, en de ware Chriftelijke Religie en Vryrlands te behouden en voor te ftaé'a. Dit
heydmy deseenVade
onverdragelijk cruys en verdriet . dat ik nu
is
Aen Mijn Heere, Mijn Heerc Johan van Oldenbardat
op het eynde van mijn leven moet horen en fien , ten
neveld
, Raed en Advocaet 's Lands van Holland.
moey
mijn eer goede naem enfaem, met fo veel ereert en
en arbeyds vercregen , fo jammerlijk gelac
^cn-ttoceöcn 25#ef &an tien tooo?nocmöm Hör.
gefchent wort , als of ik verrtand hadde met den Vyand, 3009 öc ji^cnvjn / 1$ lange na tien eerften / en ua dat
of eefint ware tot eenige Vrede -handelinge met den
Dp monöelinge metten boo?f3 ï|eew ban «©löenfcat*
herte neüelö
my noyt't m roept
gefp?ofeen ïjaoüe/ geinenen/ telneten/ öm
a trachtede,is ,des
en daern
Vyand geda
God lof: ja men
chten gecomen
nochte
2i
en.
3tlp?iii£3flnno
1 f9 s* öaec nUjpnailjaeltöecefrp
fchier achter (Vaten , dat ik Peniioen trecke van den lutte nanöe ©joetfcljap tornt ^otf$ecI)t/tegcn jjtm ge*
, 't welk even fowaerachtich is,, nomen / lup üenöc ai.ö nolgöt :
Conink van Spangien
als 't gene datmen myover fesoffevenjarenna feyde
en verhaelt wiert inde vergaderinge van Mijn Heeren
Staten van Holland, dat ik onder Gagie ot Penfioen
van Engeland, 't welke
was van den Coninkl.Majeft.lijk
in den Hage , «uttrrn
erdicht is. Dit wort ZEdertonfclaetftet'famcnfprekinge
ieufe
malit
en
k
beydc valfchelij
heeft mijn Heerc de Burgemeefter Willem de 25jtrf
die
en
,
ftige
afgon
e
mijn
door
ik,
fulx beitelt , forge
Jonge
aengefeyt
, datterwas
onlanxin
mijn afwe- «jfeüp
" jJJ'
gelafen
een myrcfolutic
gecomen
in de Vroedfchap
ftaen , en nochtans hen Heemogelijk na mijnen Stact
de
God
Maer
n.
defer Stede, datmen my foude ophouden mijngagien acnmgi
ten als of fy mijne vrienden ware
herder
te
rgenf
verbo
het
ook
fiet,
en
weet
alles
die
re,
na den
eerftenfoude
dag wefen
van Mayafgedaen.
toecomen-^«Jr«
ge- of
de ,tra&ement,
tot dattet feauu
te Hove
Ik t»J^bac«
ten 1fal 't fijner tijd wel ftraffen , die ik de fake overften
uyter
ten
t.
Majef
ve, en bidde dat fijne Goddelijke
hebbbe den Burgemeefter daer op geantwoord , dattet ntbtll
dage fulx handele met mijne ziele, als ik vanganlcher perplexe oïimpluttè gefeyt was, dat men my begeerde
herten altijds ge wenfcht en gebeden , en na mijn cleyn quijt te zijn\ en dat my niet langer behoorde .te houden
verftand altijds gearbeyd , en geen ondank van Hecren in fufpens, maer een finael en Cathegorijk befcheyd te
en ofgeof Princen, moeyten nochte perijculcn ontfi
igen geven by Gdchrifte, of mijn voorfz Heercn ver Mons
Heyl
fijne
c
Leer
e
fpaert hebbe . om de reyn
den my langer te gebruyken in dendienft vande Stad,
Woordsft welke wy noemende Gereformeerde Reli- of dat fy my hielden ontilagen van den dienft en eed van
gie) en de Vryheyd des Vaderlands, tegens'topenbaer defelve Stede, fulex dat ik na eenige andere conditie
geweld en deheymelijkeAenilagen des Spaenfen Raeds, loude mogen fien j ten welken hy feyde, dattet billik
are uby
te helpen handhouden en voorftaen; en vercl
n hert was. Een dag of twee daerna heb ik 't felve in effect
fuike
van
even
noch
ik
den levenden God , dat
et
eofbeflotcnMiflïve
Gefchriftgedirigeert
fchap of yOudtraedt
; Waer ,aendeVro
op de voorfe
of eemocVz'v en deur fijne genade blijven fal tot den .verfochtb
eh HeereBurgemeeftcr my op huyden heeft ovcrgelevert ,
uyterften adem mijns levens , 't welke nu verremygenoe
onbe(die
o
Harti
met
e
de refolutie van de Vroedfchap, difponerende aldus
gecomen is, dat ik nocht
jerzi
'and
Hebben verclaert en verclaren by defen , dat nademacl
rs, 'tzyaend
nd andecommu
yemaeenige
Kentofis)aennochdefemet, noyt
(to\ 86) de
nicatie ( t zy verre overmids de proceduren van den Hove van Holland ,de
pondentic) gehouden Stad van hem geen dienft can trecken, voor en aleer
van eenige intelligentie of correfeenige
Vredehandel ,
om
,
ben
nde
hebbe of houde
fijn fake finalijken aldaer afgedaen fal wefen , fy daerom
alteratie, of nieuwicheyt , 'tzy in de Religie of Rege- den voorfz Hecre Menijn , voor foo vele des noodzy,
ringe van den Lande, te maken, en op defen aldervan den dienft en Eed van der Stad ontflaen , bedankenhoochften Eed en verclaringe, daer mijn eeuwige fade den felvcn van de dienften by hem de Stad tot defen
beht, fommere iku, als mijn oudeuden
mat fiplicheyt aen waec
dagetocgedaen.
Aétum ter Vergaderinge van mijn
op Den kende , en nu by na eenige overgebleven vertro
Heeren
voorfz,
den
negentienden Aprilis if9?.Tis
®ettïu Vrund, (want ik bevinde fchier niet dan fimulatiecn wel waer dat de Burgemeefter daer by toonde by mongoedenaem
öfnbar. bcveynftheyt aen allen canten)datgy mijn
de, dat indien ik in de Stad wilde blijven wonen, en
de gemeelangh
jaren
twintich
nebelt ênfaem .dicnudricen
my
verbinden
niet te dienen nochte advijferen tegen de
betfytttt. ne fake fo getrouwelijk gedient , en den vigeur van mijn
Stad,dat fy my jaerlijks een traétement foude toevoegen
leven daer in geconlumeert of gefleten hebbe , wilthelachtigc cnonbe- (fonder 't felve te begrotenjtot dat de voorfz fake te Hofodanige onwacr
cerenvan
pen vendi
als by Mijn
Excell.
fijne
by
wel
fo
,
en
calomni
ve foude wefen afgedaen , en dat ik alsdan weder föudefchaemde
mijnen vorigenStaet; waer uytgoet te merken
comenin
beHeeren Staten, 'tHöf van Holland, daer ik nu al
reyd ben om my te gaen verantwoorden , en elders daer is, 't gene u E.my wel heeft gefeyd, dat fy my begceren
ebevor.
'Tyannodewefenfal. Gykundmy geen groter vriend- rquijttezijn,w«erommeuE.belkvenfaldicfaket
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fchijnt , metEede belooft my riietmet allen te feggen of 880
te kennen te geven van 't gene daer palfeerde in mijn regard, min nochte meer offy.mynoyt te voren hadden
geiien of gekent, 't welk my boven maten feer verdriet daer
,
ik de Stad en ganiche Borgerije fo getrouwelijk en vlijtelijk hebbe gedient en voorgeftaen , en
niemant van my ongetiooft laten gaen, (00 welden
minften als den meelten , in' 't gene van mijn vermogen
isgeweéft, fonder in mijn particulier (Stads
Dienft uyt
gelteken) oyt yemant gegeven te hebben eenige billicke
oorfake van orrënfic , deur dewelke proceduren en manieren van doen , ik fo wel by 't Hof als by Mijn Heeren van Dordrecht, feer ben vercortengeintereflèert
in mijne eere en goed. In mijn eere, deur 't voorfz
fchrijven en verclaren my ongehoort, datmen my niet
behoort toe te laten tot eenige publijke Vergaderingen ,
't welk emporteert een datelijkeinterdictieen fufpenfie
van de bedieninge van mijnen Staet en officie , 't welke
een feer vreemde fake is van allen ftijl , regulenenre- (Föl.87)
denen van Goddelijke en Wcreltlijke rechten, naden
welken J^e* criminis poflulati de Gedaechde van eenich
crime
wel na geen nieuwe officien mogen ftaen»
S^nöertien %iitf üan öenboo^. |Br. goos fce eer datbeticht
fy
hebbon
doen blijken van heuronnofelheyt,
iBemjn aen öen aitfoocaet ban ^oilanö/ fö inöate macr behouden evenwei
L. Vmc. De B^eis pojluöen4« mm 1 f9 f. fcaecm Ijp ficij öeeïaegt ober öe Ut. lik IO. tit f8. Cod¥ de& oude.
ibi. glof. Qrjoha.dt Plat.<?
tteoceöucen toan 't ftof ban ^oilanö / en meöeoüece Die
^0 infumma. de tit. al waer tot meerder uytdruckclijkUan ^o^eeïjt. 3&e tooojfs IfêtfPe tonsüwp&enö al* heyt gefeyd werdt poflulati criminis (van crime beticht)
overmits dat indien yemand geen aenclager heeft, of
dat den aenclager afftant doet , hy felfs van nieuwe StaMijn Heere ,
ten niet mach geweert werden, fo verre ift van daer,
Adien 't Hof van Holland belieft heeft,
dat
hy
van de oude foude werden ontbloot. uA%o d. loc*
prater morem& flilum (tegens manieren ftijl)
aüegans L* Rjfcripto§. Siejuis accufatorum de muneribus &
te verftaen, dat ik aldacr gecompareert zijn- honoribus; daeruytdruckelijkgefeytwert, dat de gene,
de optebefchrijvingeu E. bewuft , en mijne
die geen aenclager heeft, van geen officien geweert
verclaringe gedaen hebbende opteinterro- moet werden , gelijk ook niet de gene wiens aenclager
Eenjj gatorien of vraeg-ftucken my voorgehouden,en navolgM*öe
afftant gedaen heeft. Waer door de Glonedaer aenen
Den de belofte van t'allen tijden weder te compareren,
1 :n:j;|
des tekent,
dat niemand fonder aenclager verwefen wort ;
►«ere
vermaent zijnde ('t welk nu byde vijf Maenden gelerttt
den is) daer door foudezijngefteltin Heatu, fcilicet , en volgens dat feggen Chrifti , Vrouwe , niemand befchul*
Möcn»
•v;nt* quod durius ejl ( 't welk noch harder valt ) daerenboven dicht u. En noch crachtiger ende uytdruckelijker in den
Ut.
noch te fchrijven en verclaren aen Mijn Heeren van text. Libertu: §♦ in quajiionibusadMunicip. Te weten»
Dordrecht, datmen my daerom niet behoorde toe te dat de gene , die van de gepijnichde werden beticht met
xlaten in eenige publijke Vergaderinge ; waer door Mijne Capitale crimeu , niet behoren tot nieuwe Staten toegelaten te! werden » eer die fake afgedaenzy ; maer
•' voorfz Heeren van Dordrecht(na dat fy my tot driemael
dat
fy
ondertufich
en heur vorige Staet behouden. Macr
toe geweygert hebben de citatie by my verfocht , om den
Schout , en allen anderen binnen heur Jurifdi&ie gefc- ik ben met egeen crime beticht, nochte van eenige gegcmeldet, en hebbe ook gcenen aenclager,
ten, diemy vet fouden willen aenfeggen ofte lafte leg- ik late ftaenpijnichde
dat
yemant
de fake vervolgen foude. Wat
gen te, dachvaerden by clocke-geflach en affixie van Bilis
het
Hof
dan
aengegaeri
, datfy vanmyonverhoort,
letten , 't welk men den aldergeringftcn niet pleecht te
weygeren , die fijn goede naem en faem wil verdedigen ) onverantwooit , niet aengcclaecht , niet gemcldct,
oorfake genomen hebben , eerftommytebelaftcn (eer fonder eyfch van eenigen aenclager , gefchreven hebben, datmen my uyt de publijke Vergaderinge foudé
. my de Miflive van 't Hof, daer van ik de Copye niet
crijgen can , oyt was gecommuniccert ) dat ik my foude houden, en van mijnen vorigenftaet en officie, d'welabfenteren uyt hcur vergaderingen , en daer na mijn kc ik tien jaren lang publijkclijk bedient hebbe, beroven en ontbloten. Is dat kenniffe nemen en befluyten
traétement op te feggen na den eerftenMay, en ten leften
rny t'ontflaen van den Eed enDienftvan de Stad, daer na Rechten en Wetten , of met macht en geweld? Indien 't Hof denkt dat ik aen eenig crime fchuldig ben ,
f/ by Mijn Heere den Princc van Orangien Hoochl. |indien
fy met heur vooroordeel en haeftige fchrijvens
Mem. over el fj aren fo veel hadden gedaen, om myte verclaert hebben, waerom varen
fy niet voort met de
induceren tottet verlaten van den Staet van Raed Ordinaris in den voorfz Hove , en des Stads Dienft aen te ne- kenniffe en vervolg van defe fake» fonder eenig vertoef of uytftel ? na den text 2. C«d. Vt intr. cert.temp. crimendie
, ik deur fonderlinge liefde en yver totte gemeene fake hebbe aengenomen, en betreden met aller ge- min, qM*ji. termin, In mijn goed; om dat my in 't revan 't voorfz pretenfe Rjatus benomen is mijnen
trouwicheyt , fonder ontfien van gevaer of perijkelen te voorfzgardStaet
binnen Dordrecht, en verfteken ben van
groot
van
ondank
of
dank
water en te lande , nochte van
den voorfz Staet van Raed Ordinarisin den Hove van
ofcleyn'twelkden alderhoochften weet) en gemerkt Holland, die ik nimmermeer foude afgegaen hebben,
alle 't felve gefchiet is my ongehoort en ongedefendeert,
te gedachte , dat Mijn
fonder dat ik eenigepartye of accufateur hebbe gehadt , fo ik gehad hadde d'alderminf
, en tot hier toe vereerfte
,
Dordrecht
van
Heeren
na
als
die fulx tegens my heeft verfocht en gefuftineert,
dignitatt <st Sertuenda
maertfte Staed van Hollandt , in
rechten behoort. Welke befchrijvinge apparentelijk ge, ( in 't handhouden van hare preeminentic,
fchiedismet verftand en voorweten van Mijne voorfz yandodecoro
en
onderhoud
en van recht en billikheyt) byfonder in
Heeren van Dordrecht, die my novo txemplo (opeen
't wel tradcren van hare Raden en Stads Dienaers , my
nieuwe wijfe van doen) buyten mijn weten (wcfende
eynde van tien jaren fouden verlaten hebben ; ik late
Huyfvrou- 't
ftaen met fuiken maniere van doen, die ik meyne dat in
totGorcomopteBruyloft-Fecftvan mijner
Couzijn
wen Broeder, gehouden ten huyfe van Mon
hondertjarenherwaertsdefgelijken niet is gebeurt. AlsWerefteyn) te Hove hadden doen prefentecren enaenhehoorde
biedendeurvtjfGedepureerdeuyt deVroetfchap, met men my immers begeerde quijt te zijn , men
gefcheyden
,en
malcandere
van
n
vrientfehap
en
met eere
toefegginge dat van heuren 't wegen tegens de procedu- .u7 ^ »»v">t"s- hal fjaer
jtt te voren daer van gepread*
welck fy my ten minften een
gedaen , 'ttwciuii»
ren van
foude werden gedaen,
't Hof niet loudc
ran 'tHot
na te
mijn faken daer
tn,
1
orr tijdelijk
mogen
enmy gJabandonncert hebben, en alft verteert te hebben, om
den,<$ee!»
ook gehou
IV.

deren , daer op wy left gefchcyden zijn , en defelve te beleyden fuik» > dat ik met eeren mijn Heeren Staten van
den Lande mach blijven dienende de refte van mijn leven ,'t welk ik met fo goeden yver , en Co menigmael
tot vorderinge van de gemeene fake, en van de ware
Chriftelijke Religie hebbe geexponeert en gewaegt , als
uwe E. beft bcwuft enindachtichis, en noch doen en
continueren fal door Godes genade totten uyterftcn
adem mijns levens , des ik uwe E. wil gebeden hebben
ehap en gemeenichap onfer Stuby onfe oude vriendf
diën. Alft uwe E. oorbaer dunkt , fal ik des verftendicht
zijnde, gins en weder overcomen. Hier mede defen
cyndigendeenuE. met fijn lieve Huyfvrouwe en Kinderen bevelende, inde fchut enfeherm des Almachtiger Gefchreventot Dordrecht den 2 1«, Aprilis 159 f.
Onderftond, Uwer E. dienftwillige goede vriend, en
was ondertekent Joos de Memjru Het opfehrift was , Aen
mijnHeere, Mijn Heere Johanvan Oldenbarneveld.
Landsvan
Raeden
Holland. Advocaetvan mijn Heeren Staten 's
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Nu worde ik gewaerfchout metten ban öen $|obeban foliant getoo?öen toatf / berdaertfo»*

ijaööe / tiatter geen ftof toag om tegen ben tooojfc [;*;£■

flag, en mereenbriefkcn.heelf'/wcmff/h'tx,
veertien
dagen of drie weken voor May. nauwelijks
Is dit mijn. IK*, gioosföe ffêenijn Criminelijft te p?oceöeren/ fo SK£
mercede or recompenfe ? Defe wederweerdigheyd en i# öp bp öe peeren Staten ban l|ollanö/ opöatfjp'W
onverdiende indignitey ten (na mijn oordeel en gewiflen) geene anöere peeren öienft fouöe aen-nemen / ge^ fof[a'
hebben my eyndelijkdoeiuefolveren, omdereftevan committeert tot l|ifto?p-Sc[mjber ban öe meter* K«
mijn leven te eyndigen en conlumeren inden dienftvan lanöfe faften/ en tg ïiemeeneerlptractement jaer= »mt
Mijn^Heeren Staten van Holland , in conformité van lijr toegelepö; fo öatDpbanDtetütiaentntenfeïuenli;""1
den voorflag my by uwe E. voorgehouden ; indien u E.
toe / ban
fijnincberlijöen
gebleben/ tot: niet
öienjtfnne$ 25efcï)?ijtöng
ö?uft uptgecomen
/ an*\&iatm'
en d'andere Heeren , mette welke uwe E. hier van ban
öec£ öan alleen een 25efcïj2ijbinge ban öen Slag tufmach hebben gecommuniceert , verftaen dat 't felve can fcljen fnn €rcell. en oen <6?abe ban Barar tot fötirm
gefchien, onaengefien 't voorfzgefochteen geaffecteer- Ijout / öotD të op fnnen name niet uptgegeben : <©oft
de I{eatus , by mijne afgonftige tot een pretext geno$ttft mp öe 8|eere «Secretaris ban öe Staten ban
"Wat ^ollanö Conraeö öe Keertere/ bertoont feftereon*
fpelen.
te
travcrfe
of
bafte
defe
my
om
men
,
Rcaet can daer doch zijn , daer geenen aenclager is,
egeen crimenfchuyltnóchteaengetegen wert? Indien geö?uftte <0efcIj?iften / ban öe beginfelen öer M*
niet , dat uwe E. deur d'autoriteyt van fijn Excellent, öerlanöfer <©o?logen / öie f)p fepöe öat öe ï|eere |Be*
en Mijn Heeren Staten , believefo veel te doen, dat de nijngeöaen öaööe/ öan 3jjn nopt in öjuft uptgeco*
fake (fulks die is) werde genomen uythandenvande men.
voorft partydige en fufpecte Rechters , die my aireede
fo enormelij k hebben befwaert, en bevolen een igeon- U <£t Hteger öe$ Com'njc ban Spangien/öat ontrent $et ïci
partydige uytet midden vande Heeren Staten Generael n^outoap lacö/ leet in december groot gebeft gecof*
of Rade van Staten, voor dewelke ik volbodig ben te ban lijftochten/ toaerom öe <£rt5-$|ertog en fnnen £on«nP
recht te ftaen jegens den Advocaet Fifcael, Procureur ïlaöe/ begeerenöe öatt'onöeröouöen/ totcotlebanT^J
map!
Generael en allen anderen, die my yet fouden willen ©?anftrij& / nebben öen 41BarQUi5 ban ©arrabon gitnon.
ontfeggen ofte lafte leggen , 't welk aldaer beter vallen öaer ober fjet betoinö gegeben/ met laftom'tfeibe£«K
fal, en behoort te vallen, aengeffen dat myne vyanden in ©?art&rij& te boeren/ enöatronöerDouöenopöeJa0";».!
en benyders niet met allen weten by te brengen, anders miööelen ban ©^annrijfe: öier öeböen öeStoitferögrortgr5
dan dat ik aen Aren t van Dorp foudegefonden hebben plat
upt getoepgert
*t* /lil.«
■•->■-. . . . i in ©?an6rön
.
. te trec&en/ö?cpgënöf
- -. ItEHt
na
Ijup^
te
treeften
;
men
öeeft
öenlieöen
in
25?abanö
SS
groot
d'inftru&ie voor de Gefanten aen de Coninkl. Majefl.
van Denemarken > de Propofitie daer uyt gedaen . en gefonöcn/ aitoaer fp fiet nabolgenbe^jaergetJlebenteii.
onöer Det üetoint ban ^©on naon^agon / tot
d'antwoorde van den Conink , die fy leggen bevolen 3ijn/
öatmenfefoetaeiöeencatTeeröe. ^on
^obemOer
in
te zijn fecreet te houden ; 'twelk ikontkenne, cnuwe
E. wel weet; als ook doen d'andere Heeren» die in de luguflijn l^eria toog na 25?tiflel / en in 't laetfte ban
Vergader inge van de Staten Generael't Rapport hebben 't üaer op öetjjöinge öiemen creeg / öat öen ^ertog
gehoort: Om defelve fake aldaer getermineert, en ik ban bouillon in Eurenburg geballentoa^/ fotóöe
fuyver gekent , en myne Calumniateurs befchaemt ge- Commiffarisf <©enerael banöeüupterne^foDanöe
maekt zijnde, alfdan geemployeert te mogen worden Contreraö (ï5ammo / na ïurenburg getogen met
by Mij n Heeren Staten van Holland , daer hare Ed. dun- 8oo. paeröen / en i$ öe ifêafe met alle öe fiupterüe
ken fal , dat ik den Lande den beften dienftfoude kun- oberïjet isfgepafTeertfonöereenigeOnarigöepö/ in
nen doen , daer in ik my door Godes hulpe verhope min öan een öalbe up?etijö0/ fobafltoasf'tgebio^
mixte dragen, dat yeder man fal worden bekent, dat fen ; öe öibiere itf Bier 300. fcö?eöen b^eeö en feer
ik noyt anders hebbe getocht, nochte voor oogen ge- tiitp. ^e <ert3-^ertog fiaööe öe Compangie ban (FQi.8i
had ,dan de handhoudinge van de ware Chriftelijke öutiner öen feiben benomen/ om febere cngeöoo?^
Gereformeerde Religie » en vervorderinge van den wel- faemfiept bp öem tegen öe boo?f3 Contrerajs betoefen/
ftand, Privilegiën en Gerechtigheden van den Lande, en öaööe öie gegeben aen Jprancifco öe «Buebara/
ïieutenant ban 5^on iprancifco Paöilla/ en öeöe
mette Vryheyd van dien, iegensd'onverdragelijkeen ontljooföen j^icolo pata / gerefo?meert Capitepn
moetwillige regeringe van de Spangiaerden , der welker ik fonder nadenken en onderlaet altijd een gefwo- ban ö'SMbanopfe Kupterije / om öat öp fjepmelijfe
©0I6 bergaöeröe / om öaer meöe in öienfl te trecnen
ren vyand ben ge weeft, onderde gedelibereertfte Pa- ban
öen Coninfe ban ©?annrjjfe,
triot efo
n , uwe £. alderbeft bekent is , die ik hertgron<Defen 3©inter toas een feer fjaröen 3©inter / en©2«r«
deüjk wil gebeden hebbe, mijn eere(fogyaltijdshebt
gedaen , des ik u hooglijk bedanke) te hebben in favora- men b?eeföe ober-al boo?2PnbaIöeiS©panösf/ toant*oo?ta*j
ble recommandatie , op dat de oude getrouwe Dienaers men mocfit ober alle Stromen/ HübiercneniBoe-L0111? ■
van den Lande, in alderhande fwarigheden enoccur- rajTcnen met geöeeïe en Dalbe Cartoutoen ober -, men !3ïi
rentien , rebus arBiffimis (doe het noch leer flecht met het meenöe en öaööe aöbertentie / öatfe een inbal toilöen »«ee. I
Land geftelt was) in mijn perfoon niet werden gefup- öoen inöea^elutoe/ öaer tegen tëojöjegefïelt in alle "Jt*
planteert en verdrukt , van den genen , die de hitte van Steöen/ opöef fTeïleggenöe/ öat^per-tenenSbanS/n
ftare (€o?enö geöaen fouöen toeröen / fb öaefl menöeucw
den dag niet hebben gevoelt , en nu willen maeyen 't
gene fy niet hebben gezaeyt. Ikbengerefolveerttepa- eenige ©panöen getoaer fouöe toeröen / of ban eenige &vbL
of marcDeren fouöe bernemen : i£ öen m
tienteren-, en al te dulden en verdragen, dat mogelijk Bergaöeri
ftitmeefternge
en in öat «auartier öelafl / fo öaefl ^ eeni^
is, om ruften vrede wille; foudemyanderfintsreffènteren van den trots en hoogmoed die myaengedaen is, ge ftgnalen fcuöen fien/ öat fpfiun öan terflontfou?
met afbreuk van mijn eere en intereft van mijn goed , öen laten binöen boo? öe Steöen ban ^utpfien en
daer ik anders wel middel foude vinden om my eenig- ^ebenter/ om öaer bo?öeröe beliefte en 't öebelfij*
fins te wreken , van den genen, die daer oorfake van ner €rcell te bertiaen en na te comen,- öanalfnec
zijn ; dan ik hebt liever te tranfmitteren en op te geven öo?(l öen ©panö/ öorenöc öatter ojö?e tegen ijen
den Almogenden God, dien ikbiddeuweE. met fijn toas gefïclt/ niet attentcren/ gelijn öpoon niet met
lieve Huyfvrouwe en Kinderen te hebben in fijne heyli- allen öo?ft öoen ban öe 25 jabanöfe 300e.
|©aer Beröugo fieeft öen 1 ?en. december een in* fflnbaI
ge bewaringe. Wt Dordrecht defen 4e». May 1595.
Onder (lont Uwe E. Dienftwillige Vriend. Ende was bal geöaen in 't *0löe 2Cmpt/ en boeröe ontrent r-foüwf*
ondertekent Joos de Menijn. Het Opfchriftwas, Aen ^upfïupöen gebargen toecö tipt net <®o?p ban mm i««"»
mijnHeere ,Mijn Heere Johan van Oldenbarnevelt, fcfioten. 5^en 24W comen (p tóeöer/ enfcDenenna
Advocaet 's Lands en Graefïelijkheyds van Holland.
©?iefïanö
te toillcn tetreeften
tt<®0fi(
toolöe
en i&oricf)
rugge // ÖCCÖ
meöefteeröen
nemenöe
eenige&

$aöerfjanö aïis öP nu geheel ban öie ban Zêrnp <©ebangenen/ fonöer Den beroer te öo?ben berfp^ep*
3Óo5öeÖjecljt ontflagen/ enöattergeenllccufateur/ en öat öen. <&p öen öerieföag öen z^tn. na öen <©uöen Stijl/
mtngi i^c. £pmon ban 3^een/ öie nu aötoocaet fifcael guam «JBenöo met eenige ïlupterenboo,? doeningen
om
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Vervolg der Ncderlandfe Oorlogen.
De $}èUtttk/ tn tfafcen eenige l^lipfen aen. Jan Gueret Priefter, hem feggende en bekennende te

toanD j Oiaef 3©illem toasf binnen «ajocmngen / en
fónb ontrent 400. flBannen upt tegen Ijcn / met ficbcl
ban langfaem en boo2ficDticlj boo2t te treden / en
niet fo berretegaen/ DatfebanDe^taDfouDenton'
nen afgefneDeu tocrOen j fp DieiDen plaetfe en fïant
tuffcDen De openinge Des §{c$ en Den «Dijn/ Daer
ma er b2ic $aerDen boo? D^ Dooft conDen treffen rtrujs
ö82fl «titëenoo niet aencomen / maer reeD toeDer te
3lanDe upt/ en neemt eemgeiguptlupDen^ DieonDer
^aubegarDe
/ meDe
«&upDlaren
Mm
njbertDe faten
/ fouten
een en■> bpttotnticïj
fiuptertfobermet't

zijne een Jefuijt, wonende in de voorfeyde Collegie,
en voormaels Schoolmeefter van den voorlèyden Jan
Chaftel , Pierre Chaftel en Denife Hazard , des voorgenoemden Jans Vader en Moeder. Concluiien van den
Procureur Generaeldes Coninks ,enop alles gelet.
'Tvoorfeyde Hof heeft verclaer en verclaerd den
voorfchreven Jan Chaftel overvallt,
en en overwonnen
van Crimen laf* Majcjwis, G oddelijk en MenfcheTijk ,
in den hoogften graed, deur d'alderboofteenafgrijlTelijkfte Moord, voorgenomen aen den Perfoon van
den Conink ; Ter reparatien van welke mifdaed , heeft gecondemneert , en condemneert den
Daer pierDen/ DotD
in 't $8öe /ïiupterg
öe §3aerDen
berfmoo?Den
voorfchreven Jan Chaftel, te doen honorabel amende ,
berD2onfe>n
toerben
met groteren voor
de principale Poorte van de Kerke van Parijs , naekt
moepten gefalbeert en Daer uptgeDolpen.
in 't Hemde , houdende een brandende Tortfe van twee
Ponden Gewichts, enaldaeropfijnknyentcfcggenen
<e conink ban ©2annr0u Hennat* Del V. opten verclare
n, dat hy malheureufelijx en verradelijk heeft
27«n. <©ecemb2té Defeg jaer#gecomen3ijnbetot
©arijtf / fo iö een fener jongman ban negentDien voorgenomen, de voorfeyde onmenfchelijkeengrouMoord; en dat hy den Conink heeft gequetft,
jaren/ genoemt ^anCDaftel/ een «ScDolier / ftuDe* welijke
meteen Mes in njnaenikht; En heeft door valfche en
renDer0liin Coopmantf
't Collegie banDe
ban Clermont / verdoemelijke Inftruétien of ingeven , in den Procefie
een
^Soon/3[efuijten
Die fnn^upftngetiaDDe
ert, dattet geoorloft is de Coningen te vermoorv , niet berre uan ijet Coninuluu $alep£ / meDe in Deg geallegc
den
en
,
dat de Conink Henricus de I V. jegenwoorde,iJSStt Contnus Camee geb^ongen/ enDeeftmeteenUèeffe lijk regeren
de, niet is ontfankbaer in der-Kerken, toeV>ai:h na Den Coninu een feilen (teen gcDaen / meenenDe fym
ter tijd toe dat hy by den Paus zy aengenomen : Waer af
fcto£rtöe
j^eele afts fteueiij Dan bermitö De Coninu toat hy berouw en Ieetwefen heeft , bid om
.Ut
UU
vergevenifle aen
iojjan neDerbupcDbe om Den ^. jprancifcum Cfcangeum Uan
toaflel jfêontin / Die Den Comnu toag romen begroeten / en God, aen den Conink, en aen de Juftitie. Dit gedaen,
gevoertte werden op een Meft-Karre, terplaetfenvan
!»ct»o*
r met Den Coninu feer leegereberentieDeDe/ optefjeffen/ den Greve:
Aldaer met Tangen genepen aen d Armen
n
D'on*
D002
guam
/
comenDe
ijoog
te
Doo^
Daer
fleeu
De
en
Dyen
,
en
fijn Rechte Hand (daer in houdende htt
Be (Te Derfte Sip/ en ftau Dem een CanDupt: De Coninu
fijn
Mes, daer mede hy getracht heeft de voorfz grouweucrfclj?ixte Uan Den feiben fleeu / niet toetenbe luie lijke
Moord te volbrengen) afgehouwen , en fijn Lichaem
voorts met vier Paerden van éengetrocken , en
Vm
$m
*"e
öaf
/
m
'*
oloeö
ül0°ö
Öem
"Ptten
JifêonDe
/
en
deken. De Coninu fepDe Dat DP geguetft toare: ^ej^eere
leden en Lichaem in 't vyer geworpen , en tot AP
Dan ^opffon/ Die Daer beneben flonD/ greep 5|an fijne
fchen
in den wind geworpen. Heeft verclaert , en veiCDajtelaen/ enfepDe/ Dat DP De£ Cohinr 3|Bco?Der
claert alle en
c fijne Goeden vervallen en gecohtoa$ ; D'toelu Dp ontuenDe / toant 9p öaDDe fjet iBetfe fifqueert aen yegelijk
den Conink.
Voor welke Executie de
uan Dem getoo^pen/ 't toeluop Dele
Der3ïerDegefienen
voorfz Jan Chaftel fal worden geftelt ter ordinarife en
Die Dem toilDen extraord
opgeraept toerDej Daer toaren
inarife pijninge, om te weten de waerheyd van
DooDfleuen/ DocD De Coninu DeDe Dem Doo? Den gro- fijne Medcgef
cllen , en van eenige
uytten voorfz
gebangen nemen/ en DP toerDe pijn- Proceffe fpruytende. Heeft gedaenfaken
ten
l^ofmeefler
en
doet
Verbod,
lüï. onDerb2aecöt/ ?n Doe DcuenDe DP Dat Dp D« IBeffe aen alle Pcrfönen , van wat qualitey ten en conditie
n die
uan Dups m2Degeb?acDt DaDDe / en Den Coninu Daer
meDe gemeent DaDDe De itseeie aftefteeuen/ en bat zijn, Op peync van Crimen Ufa Majtflutis , devoorft
en in 't openbaer , noch andersfints in geenderjjp fiet .ïBeö ban D^m g:too?pen DaDDe. J^pfepDe/ propooft
uyt te fpreken noch te verhalen : Welke
plaetfen
ley
bat DP ttoeeiaer lange bp3BoanniS<0uere/ een 31e* propooften'tHofheeft verclaert, en verclaert fchandafuntifen Piie^er / geftuDeert en ^DilofopDiam ge- lcuX , oproerich , contrarie Gods Woord , en by de
leert DaDDe / en Dat Dp alDaer berftaen DaDDe / en ijo* heylige Decreten gecondemneert voorKetterfeofHeren futtineren / Dattet geoo?loft toas ï^etterfe Conin^
Ordonneert , dat de Priefters en Scholen van 't
Gcn te bermoo?Den / en Dat De Coninu l^enriuDe I V. retlc.
Collegie van Clermont, en alle andere Jcfuijten, als
een (€p?an en Éctter toas / Die niet ontfangbaer toajs verdervers van der Jonkheyt, verwoefters van de gein De &crne/ aiö toefenDe ban Den paus gebannen: meyne rufte,Vyanden van den Conink en van den Staer,
ge* binnen drie dagen na de uytroepinge van defen jegenji&iDDelertuD toerDe ooh fnn ©aDer en HBoeDerfêoln
gemeen
Det
of
bangen/ en ten fcljeelDeniet beel
woordigen Arrefte , fullcn ruymen uyt Parijs , en an%tDe
alïe
en
/
bernieït
Cloofler
üJefuijter
Utt
dere Steden en plaetfen daer fy zijn houdende haerliefouDe
furtten DooDgeflagcn Dabben / fo Det niet belet toare der Collegien , en binnen i f. dagen daernauyten Coucb)02Den Doo; De Commiffarifen banDet^arlement/ ninkrijke, oppeyne, fo fy na de voorfz vijftien dagen
bie alDaer alles quanten onDerfoeuen en opteuenen. noch werden bevonden , geftraft te worden als milda<Êpntclüb toerD Don boo^noemDen SoDanCDaftel ber- dige , en bcfchuldigde van 't voorfz Crime» Uf* MajejiaMijcfta- //'/. En fullen de Goeden fo roerende
ban Crimen i*f« bolgenDe
obertoonnen
aishumanaein
oo2Deelt/
als onroerende ,
DoogftengraeD/
Den
&
tis divina
(hem toebehorende) worden gebruykt tot goede en caDe Sententie Dier na bolgenDe:
ritative faken , en fal d'uytdeclinge van disn worden
> fo by den Hove geordonneert fal werden.
gedaen
Efien by denHove, terVcrgaderingevinde Werdt daerenboven ook noch Verbod gedaen , aen alle
tenten*
grote CamcrenTournclle, het Proces cnmi Onderfaten des Coninx , eenige Scholieren te fenden
e e me
worden, bydcnPro- tot de Scholen van de voorfz Jef bijten , wefendebuyten
DrreU
neel begonft gedaen te en
Conink, en daer dénConinkrijke om aldaer gekert te worden, op deevand
nhuyf
vande
vooft
n
e
«
,
verfoeke vanden Prok onderricht tencyfehe
na volcomentlij
felve pene van Crimen U/a M*jcjrat is 't Hof ordonneert,
r en bcfchuldiger
ïfcm cureurGeneracldcsConinks,
datd'Ext
raéren van defen Arrefte fullen worden gefon%t fj* tcgens Tan Chaftel , geboren van Parijs , Scholier , heb- den aen de Balliagien en Senefchalfchappen van defen
ïo:«* bende geftadeert in *tCollegie van Clermont, gevan- reforte, om na fijne forme en Inhoud ter Executiente
omeu gen in de Gevankeniflè van de Conchergenje van t Pa- worden geftelt , Belaft den Baillius en Senefchallen ,
flftoo?t leySï Teroorfaken vandcfecrgrouwelijkcenafgnjfc-n henliedcr Stadhouderen Generael en particulier , ter
ïSSnliJkc Moord, by hem voorgenomen acn den Perfoo Executien voort te varen , binnen den tijd daer in begreianö«n van den Conink , Interrogatorien en Belydeninen delvan den Procureur Generael
pen :En den Subftitu
Comnh feifs Tans Chaftel, defelve Jan Chaftel gehoort en on- ter voorfz Executien ten
hand aen te houden , tegen
de
©fank. dervraegfin den voorfchrevcn Hove, ophetfeytvan d'Overtreders van dien , in formatien te nemen , en
de voorfchrevcn Moord ; Aldaer ook gehoort lijnde
[»'k.
tvoorft
ff ff f 4

d:
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• , ^«iX^ftfch vat \ eers voornamelijk ha onfe infp.ratieenbekcringetot
't voorft Hóf -binnen een Maend t onderrechten vai. gers v
j
R^mfeGclove , iiende
yke ApoftolijkeenRoomfeGdove, iiende
Cafhol
het
a£:
van
ne
dege
Op
n.
h^UedeVdevoir in defen gedae
d.t de voornaemfte Steden enHeeren vanons Coninkien.
Offic
en
n
State
gefteltte wordenvanhaerlieder
rijk, die ons te voren den Oorloge aendeden, ons zeOnderteekcht
ytgedert defelve alle getrouwigheyten gehoorfaemhe
oen,
datted
tlèvan
inplae
min,
Niette
.
fworenhadden
gelijk den plicht van Vrede en goede nabuyrfchap, by
Pu Tiïltt*
Voorfaten ingegaen tufichén onfe Cronen , Lann
<&cfe Sententie toeeöe gep?ommtteert en aen Öei onle den en Onderfaten , datvereyfehte; een yder weet dat
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en onderhouden heeft d'obüinaetheyt
inueer
hy gecont
C3S aeen groot leebtoefen oberbuJeeUjReW, van
vant onfe Rebellen, onfe plactfen ingenode refte
men onfe goede Onderfaten gerantfoeneert , van alle
efüu;
Derf tuften
lfcïjapfintl
bttgefe
».ban
rr.rn.-t
eenen
*5i>lirt«tfcS»
/ **"«»j
K/
«**
^3,1>,
»^«
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my'n heekeu.

«en grootmoedig. eri
re en plicht van Men
iïjfftï Et htis d'ee
tchcl.jke Bloed
het
ce,
Prin
ften
Chri
ContnR 3i EB £-rec
Dan
de verdrucmogen en;
fijn
alle
en nachul
, ontf
en
te fpar
5 pM^ king
Hierom
ett
. ver
bel
dige
te
e
der
:JU
fs
©pnïaen
cüh
hebbende doen geboren worden uyt
t-öHacn ift, ^t God ons
e, grootraoedigftc en ChriltelyWtc
hft
tic
uch
Qrl
ö« *ta;hetDo
n
, wy even gelijk de Conmgc
mSSt Gedacht der Aerden Goi
e
oan
ovc
gtb
deu
faligheyt en
^f onfe Voorfaten, in
l«*>»• aridere uytgemunt hebben , ook begecren , hun navo
glorie g croncn.
Aaien en Rijk metgelijke ijk
,
gendeonfe
e Majcft.tot
del
God
e
fijn
en
alle
van wy niet
W
rgronder van
getuyge willen roepen, die eenigen doo , van nieeden
ok tevr
Ier Princen herten is; maerzijno
en vanonsSwaerd,
hem
van
dan
ende
nder
depe
mand
maken, enuL.
de geheele Werelt daer van Richter te naef
te geburen ,
onder anderen , dewelke , als onfe
waerheyd
:de
meerder kenniflè behoort te hebben van
Qylieden
der faken onfes Rijks , dan yemand anders.
ne
weet dattct vijfjaren geleden is, dat God door lij
ter der trancoytalige voorfienigheyt, ons den Scep
elthebbende, ons
geft
den
han
fenby wettige Succeffie in
erdichftequemet eenen beladen heeft met derechtve
ce uytftaende gehad heeft, ons verrelle, die oyt Prin
bindende tevervolgen de wrake en ftrafTe van de feer
m den Perfchandelijke Moord en doodflag , bedrevengeerden Sougfone van wijlenden Coninkonfen HooChri
ftehjker Gefeer
van
r
ede
Bro
verainen Hcere en
en Patrimonie te bedaehtenifTe , en ons Coninkrijkgene
r , die dat aen hch
der
e
biti
d'am
fchermen tegens
rhande midwilden trecken , dewelke zedert gcende
en- en
delen gefpaert hebben, om tothaerwittecom het felagie
dier tijd nerïèns de cour
hoewel dat wy al te
, om ons
ben
heb
nu
wy
dat
,
den
had
t
mach
en
t
ve rech
den Cote wreken op de Landen en Onderfaten van aenvanemfte Autheur en
nink van Spangien , voo; rna
temin wederhouden van
niet
log
bor
n
dcfe
ger van
tand der
vele acnmerkingen , die den generael welf
emak
ong
d
geha
Chriftenheytbetrefr, hebben wy liever te bespringen ,
gene
te liiden in ons te ver weeren dan de
conden welken wy mifTchien immers fo veel quaedsn hebhun ontfange
den doen en berocken, als wy van
reren door
ben ,hopende in 't eynde te winnen of mode
heyt van
rdic
tvee
rech
de
onfe verdraechfaemheyt , en
enbeveuichtmetfo veonfe fake, by God goedgekent dede
n , die tnembeliett
voor
le fonderlinge gratiën en
den, de bitterheyt
Vyan
onfe
op
heeft ons te verkenen
en bitsheyt van den voorfz Conink, en fijne aenhan-

23?<«f
toanücti

nieus in ons Coninkrijk te comen , en alleenlijk om onfen 't wille de Stad van Cameriken 't Land van Combrefis befprongen , benaut en geruijneert , plegende tegens ons , onle Vrunden , Dienaersen Onderlatenalle
andere aólen van een verclaert Vyand. 'T welke wy
fiende , en alfo wy niet langer connen nochte mogen
in o-ebreke blijven, van ontevoorfz Onderfaten en ons
felventebefchutten, hebben wy voorgenomen, de ongelijken enoffènnen , die wy daer van ontfangen , ook
te bejegenen met defelve middelen en wegen diemen
daer toe gebruykt. Maer ons indachtich gemaekt zijnde
d'oude arTeétie van de Coningen onfe Voorfaten
t'uwaerts , en u luyder eerbiedigheyd en erkentenifle
dat hoewel gytot hunluyden, en daer op vertoont,
luyden minft fchuldig zijt aen defen Oorloge , gyluyden
daer van de eerfte en icherpfteerïe&enfult dragen, als
die aengegaen falwefen, hebben wy het aenfeggen van
dien wel willen uytflellen, alleen om u luyder wil, om
vc'rftaen te geven by
u luyden by de tegenwoordige temiddel
en en verwercond
en
gyluyd
defen , dit indien
Frontieren,
ven ,dat het Leger , vergadert op onfe
Spangien,
van
Conink
voorfz
den
van
bevel
door het
erlaftontfange, dan ■
waer van gyluyden geenmindcrov
wy billijke jaloufije, van ons Coninkrijk afwijkc , en
ons verfekert en belooft , dat dat niets aenvangen fal te, StadvanCaaten en Landennochte
gens ons, onfe Onderf
in faveur
fis,
Cambre
van
Land
't
en
merik,
aren
voortv
niet
wy
fullen
fo
,
en
Rebell
voorfz
van onfe
met de voorfz Verclaringe, mits wy daer deefteaen
van fien binnen den eerden dag van het naeftcomende
van dat te doen, fullen wy bejaer: Maer by gebreke redene
n voorfz , den Oorlog
dwongen zijn, om de
Co^
opentlijk te verclaren en voeren tegen den voorfz
,
Landen
en
aten
Onderf
fijne
en
en,
nink van Spangi
n
byltae
in
daer
hem
en
,
blijven
gt
vereeni
die met hem
en onfe Voorfaten gefullen , even gelijk als de Coningfe;
protefterende voor
daen hebben indiergelijkeoccaf
God en fijne Engelen, dat het tot ons feer groot leedendie
fal zijn,daeromd'o
te enhcyd
enoech
wefen nen'ong
fid ;
gen wy
ontfan
doornheyl
Ghrift
dat de
voorfie
gedaen hebben alle 't
om dewelke te vermijden , wy den
welftand van dien,
gene een Prince, beminnende
en de Eendracht met fijne Nabuyren , foude mogen
doen. Gyluyden fult defen ontfangen by een van onfe
Trompetten, met welke, indien gyluyden uytftelt ons
Antwoord te fchrijven voor den tijd voorfz , fullen
wy ev enwel die voor ontfangen houden. En hier mede ,&c.
Amiens den i7«. Decemb* 1 f94.

3&e Staten Uan 3ïrtf)opjS enUfenegoufönöenöefe
dienen aen öen <Êtt5-i|ectog aEmeftuiS j en tetfm*
ten öat 5pöefelöeueant»o3oo?öenfouöe/ oföenlteöen
aonüfecen toatfe öiec op anttooo?cen fouöen/ öpöeeft
[jen ontöooen öatfe fouoen anttooo?öen / Dat öen goeö
öocïjte: maec tiatfe DenfouDentofltOtenpettefc^ö^
De eereen te*
üen/ öat tot öecmmtiednge tuateUana©aec
Deur Die
nutatïe Deser Coninfess ban Spangien.
ban Slrtöops. en t^enegou / Den (Ccompettec toeöer^
om fonDe fonöec ftem eentge fcö?iftelijHe anttooo^oe
meDe te genen, a® at fïter na traec op bo?öec gebolcöt
i$/ fuHentoptnJtnanoigenöe25oeKnerf)aIen.
^n De |BaenD ban december Defe£ïaer0toaretf©wg*«
De Staten ban ^ollanD tn Den «|age befemeben er ■JSig,
jtDa-t«nwn
unDeren
beraaDert op berfcrjepöenpomcten/ entoJerDeo
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^öger eeb. Daer ©?ou-naoebec mebe tipt ben 3lan^
Miait* anberen ölbaer mödtöerattegefteuv om tot herbal- be
ban ^ollanb gefp?oten/ enbatftareoSrcell.boo?
iingc ban
ban b'02ömaris
mv^
»»«■ itiKtfi
e» ertrao?bmari# Jaftcn ber be Rentte
befer Sanben Doocljlijngeintercfreerten
Sm" <®02foge boo? ben aenfiaenben jare 1 59 f ♦ ober be $?o befcDabicbtn uft/
fullen toefen gelafl om totlafteban
Sfïiu, btntten ban ^ollanö/ ^elanb/ Wtrecljt en©?tef;
boo?noembe ïlanben/ te letten op 't gene tot eere
«mi» lanij/ op te brengen 200000, <©ulben# ter ifêaenb be
ber
felbec Eanben fal bienen inbc boo?f3 fane gebaen /
J.I'ÉJl.
iCr 8es02binairte en 900000. ertrao?binarie/ om baerupt en bat tot bien epnbe
befelbe ecnige bagen boo? be
tè barballen belaften ban bet »©o?loge ober beboo?f3
boo?f3
jpecfi
in
ben
Hfage fouben bergaberen / om beer
$?obtntien gerepartieert/ en nocbbijfmaelöonbert opepnteüjöterefolbece
n.
biipfent <6ulöen tot onberDoubtban2oo.ï*upteren/
en 1000. ^olbaten en anber ertrao?binartë laften ban
3©p fullen boo? 't bufiupt ban befen berfjalen / ftoe »wBart
ber <©o?loge te ©elbeballcnbe nietgerepartieertjbefr bat in ^cöotlanb in September Defejtf SJaerse? een 5eLlfflB/
ben De <£belenen<6ebeputeerbebanbe<§teben/ om groot fiumoet en 1 oproer getoeefl &f beur bienbe%o ?
<ö?abe ban ^untlte/ ^ooft ban W ban befioomfe imd w
rebenen berbaet / fo in 't poïnct banen bebelet
befcïj?nbinge/
Religie
/ en een <©ntfanger ban alle bie ban toenen be Ê^VS
bie
anbere
ais in beüfêiffibe ban fijn<£rcell.
ContnRba
n^pangien gaenen comen /beel ©oir bec^ Hiïll
tot föenften Conferbatte boo?gefïagen 3ön / een*
't |^oo?t-ep
nbe fnn^upjs
b?acbtelijft betotllicijt en geconfenteert / batbantoe> gaberbe
ban ^fiotlan
b/ l/in fijn min*
#anb/ enin niet
betre ban
ofCajtee
m^SSS?
gen ben Eanbe ban^ollanb en Wefi-©?ieflanb (niet
naemt
^trabogte: be<*0?abe ban 3Crgeü7 int ban TtS
jegentfaenbe ben &taet ban ben feïben Hanbe ten be <0erefo?m
eerbe ïleligie toajJ/ fiabbe ontrent 8000.
batbeberfotftteconfenten
en
fioogfien tó beftoaert/
IBan bergabert uptfjet gebergte / fïerfte Xupben/ (Foi.90)
meerber en ftoaerber jijn/ atë opt te boren 3ijnge- en toel gerefoïbeert op fjaer tojjfe
om te beften/ Reb^
toeeft) ter bergaberinge ban be peeren «Staten <©e* benbe onber ftun bjjfhonbert uptgelefen
jiKannen/met
nerael/ baer in foube mogen too?ben betotllicijt en Clatersr en anbere 5ln|lrume
nten
om
gerntfit
geconfenteert -, mitjS bat be boo?f3 anbere $?obintien te manen / en baer mebe be$ <0?aben groot
ban iluntl»
ban gelyben fullen boen / boo? foo beel öenlieben aen* «upteröe opte blucöt te b?ijben / alfo fp fuftineerb
en /
gaet / op bat be$ te beter ben goeben Courg / in be bat alle bef aerbenba
n^cDotla
nb
ban
naturen b?eefnaefte^Jaren/ totöerEanbenberfeneringe/ enöeg acftticö3ön/ en licöteüjnb
oo?
gwotgerae
isen
Bpanb-S afb?eun boo? <©obe$ genaöe bp fijn ercell. mei met C(ater$ bluften, ^e <5?abe ban geramd
feuntlie
geb?up»t / macD too?ben gecontinueert ; beöoube- enfjjn aenöangenei toarentuffrüenfeief en febenbWent
in be generalitept mette ojbina- flerö/ en öaObenbp öaer Willem ^tanblep/ bie
bat 'tfelbeconfent
lijft conbitien
ris?
foube toerben gereficingeert.
<&ebenter / bp tjjben ban ben <©?abe ban Hlpccfter /
Rebben nodj boben bien gebelibeeeert tot aflïflentie berraben
fjacöe i bt nCoïonnel 35otb/ btebe^ètaö
ban ben Comnn ban ©?anfcrij«/ enboo?ben3[are
ban
aen ben ^;mce ban CÖimap berriet / en
1 ^9 f. geconfeert 200000. <&ulben / om ben Coninn e&en55?ugge
Colonnel
3£(Rerftom/ ooit een capitepn ^a^
ban «^pangien offenfibe <©o?logeaen te boen/ felftf melton / bit uptjgotla
nb aen be ftpanoobergetrocnen
in begebefunieerbe $?obintien aen te boen.
toas./
en
meer
anbere toel in be Wapenen erbaren/
J^a bat be Wei-geboren <0?abe ©pipg <6?abe
mv
f3ngetrie
biit
en
ur0/ ttoee Italianen en eenspan*
I«>öe ban Jj|obenlo / ©?p-5|eer ban ffcangenberg / £upte*
giaert : be boo?f3 <a?abe ban ^Crgeil toajef te bier tnb
ne #?inceffesi&a*
/ ten beooog-gebore
««« <©enerael
'\\££n
/ <8?abinne noeö «n giongmoebttlj^eere/ maernocötoepracB
ban <©?angten
geboren #?inceffe
ia\at,m/
be Wapenen erbaren,- fp 3ün tegen benanberen
* *>«« ban i&affau / s&upren / $. boo? 3&octo? giotjan ©ar* in
gecomen ontrent fejs H&ijten ban get boo?f3 ï|upjs ban
ban ^teeïanb / en UB». Ptfte
/ ^on&er jjBarfc
fff?' ftu^ ban
(Curnfiout/ ffareftaben/ ben Staten ban £trabogie: be <©?abe ban 3Jrgepl niet toillenbebetf
ibJnio/ bert
■•«te èollanb en Wefi-b?iefïanb Dabben boen remonftre* Coninfos eomfle bettoaebten/ alfo bp ftcij liet boo?*
Km wn/ &at fnn<©enabe en €rceil.boo? «SobiSgenabe ftaen bat Bp ftern genoecb toatf/ maer alfi op een
BincVf.banmeeninge en gerefoïbeert toaren/ te p?oceberen treffen ging / fo Dielt fijn ©oetboln geen plaetfe/ maer
bocötbefe
opterloop
l^
enbïucftttoel
; noeötanj»
|4»«'totboItrecfttngebanben ^outoeigne ober lange tuf* lïeiben't
ben
feboot
en
/
b?aef
perfoon
fijn
boo?
<6?abe
be
toatf
toe
baer
bat
en
n,ojgenome
tï?" fcDenöenlupbenbo
<a?abeban3iroil (DiebpJ|untlietoa$) in ben arm/
nfebem niet fonber boob$ gebaer ; baer 3ijn boob gebleben be
.«?' genomen öeplaetfe tot Jouren/ enbenbagbc
^Mn* ben Jpeb2uarö/ met begeeren/ bat be Staten boo?Lï8" . noemt met öare pjefentie be 5peefl of ^oog-tüb fouben peeren ban mtmubtoon cn Clunp / met anbere <0o?*
14» toe/ alle ban'tbloeb en l^amebanbe
£ tolilen beceeren. ^aer op boo? anttooo?be toerbe ge^ bonsftot
geben / bat be peeren Staten berblijb toaren / bat be <©?abe ban ^umlie/ onber groot getal ban meer an*
f.
faöeban benfeiben^outoelpefo be?re geb?atfjt toaö/ beregeguetflen/ en bele meer boben tenbepben3tj'
ben -, be ü»o?cen ban btpbt pavtpm toaren gefteel ber=
bat men'tfelbefoube boltrecnen/bat fpiieben fijn <6e^ dropt/
en foo.paerben bk be<©?abeban
nabe en öare €rceïl. bebannten ban be eere : bat fplie* Öuntlie uptgenom
bergaberbe fijn mih toeberHielt/
Ijem
bp
ben baer toe toenfrfjten a&objS fejen/ gelunenboo?* om: ^e^oninnbie en
een baglj of ttoee baerna
quam
fpoeb / fjopenbe bat be boo?f3 aliantie / niet alleen tot bp öent/ Debbenbe *. ©aenbelen ©oetbolbsf/ toaer
contentement ban be §&erfonagien / maer ooit tot eere ban <8enerael toa^ Capitepn Wabbel / bit Bier in be
en bïenfte ban bepbe be ïotïpe l^upfen en felfss ban be $eber!anben gebientïjabbe/ entoa^albaer feertoeï
ilanben/ fouben gefeïjieben. €n bat fplupben met geaebt j boo?t öabbe be contnn beel Co?netten licfite
e<©ecommit; paerben op be «StDotfe Wöfe / maer bet getal ban be
fouben nalaten te befo?gen/ bat eenig
egenben
banbi
e/
plaetf
en
tijb
teetbe ter beflember
n / tot «gbellupbentoatffeer groot: be <a?abeban luntlie
too?be
«Staten boo?noemt / fouben gefonben
mette fijne ^ereober ifoo. paerben/ borenbeban
10
na
-©aer
.
tfm$
ofte
ijbö
^oogt
W
e
cing
Scee
nb$aencomfte/ isfin'tgebercöte geblucöt/
toerftaen / bat be Welgeboren ^eere ban 25?ebecobe / be$rConi
mette fijne berbo?gen bieit/ manenbe al*
ficb
bp
baer
be
gen/
^efta
reban
be ^eete ban ailfberen/ be^ee
nte
€bele
ebpbe
Dttoe
t'eenemaetoa0
Coninnbertrocben
benConinb
(Socfjtba
ben baer
fo
i onnut;
meere ban 3©armont/ ennoc
/ fijn
na al#n ben
machte
n
gemee
't
ban
aet
tlbboc
^eere
n
nomineren/ mette ?ecBt/^aedem/ ^elft/Step* Cafieeltf
fijne.
SBrol't
ooftbierbe<«5?abe
wanb/ eenban^o?b
Catöolp*
ban be
lüupfen ban
b?te of
&t Coninftern/fytftgelijn
ben/ -»mflerbam/ <0oube/ «otterbam/ <0o?cum/ ben boen fïecöten/ en baer toerbe een föergabering*
Silumaer en J|oo?n / bp 2&urgemeeftcren berfelber gebouben ban ben %btl/ om te refolberen op ben
^tebente beputeren/ en^otto? 5prancop«f IKael-en mtbbei / om berefie ber üoomfer Catöolijften upt te
fen / ban toegen Uc ban €n«öupfen/ befcö?eben
te roepen; toaerom be Catöolijften eenen^lefuijt/ ge^
gelatl fouben too?ben öen ter b002f5 plaetfe en tijb be
noemt Walter Sijnbefep/ ban goeben $|upfe/ aen
ïaten binben. €n bat befelbe / ten aenften ban
iangöjwrige getroutoe ^ienflen ban ben boo?f5 ©eere ben €rt3-^ertog €rnefiutf om fetouns gefonben
<©?Jibe bun ïanben gebaen/en ti&t be ^ooggeb. ^?in- Öebben.
<©en i4«. <DccemD?i3cf toerbe tot €bmburg m
te#e tëb'oubfte ^Pïïjter ban fjjue ^?incelufte «Srcell.
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öecmfecCpeanme/ noDicL* acgteDcn/ Dat fijn 5F «D .toco^e
Dan
aentoaciDenbeDoczDen
Ijaecg DoojgemelDcn^'91^,
recljtss[)etDanDateiijh
2töminiftiatie
te aröepbcn / JJ^fj!
om fo Dele mogelijk De gemocDercnenaffemenDanberfotü.
Den €Deien / en anDeren §ngefetcnen toan Den fcltotn
3Bo2ttenDommcn tot Ijatt Dcuoiien te getoinncn/ en fo
Öet feitoe met langef- IjanDt niet fonöcr cnötenfi ge?
pjactifeert en noDicl) gebonDen fouDe tooien goeDe
fo?cen Dan i^oin Dan (ü>o?lcge bp Dei* ijanD te Rebben /
om D'aenfïagen Der ^paenfe en anöere QuaDegeatfee?
tioneerDeljaee Def^epnente beletten/ en aüe?s in goeDen poineten te feilen en öonDen j en Dat fnn 5p. &.
enanDeecgeintecctTcetDcipurften üeDennelnn mocl)t
3ijn/ ofDeiicDtingeban l)et noDigc Boilt ban <©o?lo*
"ge
(fonDerDelBeoecpartpe
oo^faen
«©tfenfiete
geben)
bp fijn J. «©. of upt Dei:
felbetbannamen
fonDen
connen gefcijieDcn / en Dat l)et ©oln ban Defe SanDen
Daectoe niet alleen fonDe tonnen gebjiipnt tooien/
metflilftei*autljo?itcpten bjncöt alö Der fanen gele*
gentljept toel berepfcljen mocljte/ fo fouDe Bon f, ^.
en anDeire geinteceffeecDe ©02fïen Den boojnoemDe
om
efïanö
©ojl:©?i
in
ober-al
en
€mbbcn
nnnen
-o
peeren
Staten iftogen ter ïianDen (tellen boo?eenen
binnen
<£mt»Deii
►jtentte Defet tyD ttoijt/ tuffdjenöenCfcate/ De ti)Dban fe.ö maenDen/ ontrent 60000. <Duptfe gmU
en ln '^taD en De %mtx/ De ^o?gerennamen bet &aet? Denö ter maenb / tot onDcrDout ban 1000. ftupteré /
t 25uc* en aooo.^oiDaten te boet/ cm bp Den Staten op
Jc£ ijhpïS in / en toaeftten Daer in met D?tc UonDer
ïanö/
Jer0en fjaren name / Daer meDe aengenomen en betaelt te
geren alle nacDt/ fpnöfenanDere^wgemee
Dei too^Den •, toaer meDe fp fefcerlyfi 02D?e op garen 5^a?
tuiTcöcn
ci;0o
{^neg
aenDc
iDnf©
ellen/ DïeeH nam Daer regen fcnjgSbotf
(,,,nlfe$ Colon
C^abe
^e
:
n
IjaDDe
tien
S1ÏÏ5Ï.
me / en ban öarent toegen fonDen (tellen / Dat tot toat
Dat
(cljeen
't
en
/
feer
en
<£mb0
bah
Uk
tDe
D2cpcf
tijOe
fe# ilöacnDen geDnrenDe/ fijn
ncn/
ne enbie
en/toant f. <d5.De enboojnoemDe
ïrB-?e« ï)icr ^>t koel gcoote ftoaricljept mocDte ontfta
anDere geinterelTeerDe 5F«r(ten ban ©oifc
ban ban dDo^ioge/
iZiï. De «Sbntttttt ban De €DellupDen / enom Dte
in De boojnoemDe Bc?(tcnDommen
regens ban <0nlicl) / Clecf
CmbDen fonDen eenige aen Dender/
en ^ertl) / ten cpnDe boo?f5
4)3?a? p2ompteïi)R fonDen begeeren gefetonDeert te $ijn / Den
Den 43?abe menicftbiuoige tlacDten te Doen -, Deeteig
lfteb e? felben fonDen too?Den toegefcljint ttoee Dupfem 0iip^
toe fonDDaer ooft fijnen Cantfelaere / teDetoe
meer berbutet?
D002 creecü / Daer Deut Den <©?ab
en fes" ïmpfmt ©üetnnetljten / en fo beel meer alsS
naboln? teren
/ öocljDan10 tnDe 'tState
Stoeletten
Den en-fps
en
&taD
De
Degelegentljepten^taetban
De FonDen fouDe mo*
tegen
De
tulfcD
genDe jaer / beur
genüjDen
;
toelne
fokten
apparentelijli
genoetf) fou^
<i3enerael/ Denttoift berbjagen/ fo top ter gelegen? Den toefen/ om in ho?ter tijD De boojnoemDe
fanem
Der plaetfe fullen toerüalen. *
bolcomenerberfenertöepD te (tellen/ en alle getoet
p20teDuren ban De ^paenfe en anDere tontremiwat be np ®t bcfïupt Dan Dit üper en Dan Dit 2Soen / fuHen Dige
nen
te
beletten en boenen -, en ingebaïie öare ^0021. en
SEl ■*- top Ijier toerftalen /IjoeDat De^oog geboren 5Pur(t
iZl
en mm/ mm l*»^l«i^fl,Ö^; anDere geintereflTeerbe 5fnr(ten 't felbe aDbijsS aenge*
«©jacf toi Deö ©jimaetüJ en €rt5-<&tift$ iBaegDenburg / geben toefenDe/ fouDenoDicD3iJn/ Dat Daer op/ en
De boo?noemDe falie bo?Der berepfcöt/ een
££*«.«. »rft-<0?aef Dan 252an0enbu?g in pjupffen ^ectog/ 'tgene
cpnDlijliberDjatDgemaenttoerDe/
ten langftcn boo?
lan? De erpiratie ijan De maenD ban 5Peb2uarij
n Dec ©eceentcïjDe ^eDet
ale State
te gener
ISh
SSS
nae(ïco^
i>tmt> DengcfonDenljeeft fijnen Canceliec iBegabacl) / met menDe/ op tat in De|BaenDban|Bap Daernabol?
vtn$ta>
ten <8>z» ^?teöen Vïatt CceDcntietoan Den 29*0. <®ctob?i0 j en
uerael
ifite te hennen genDe Ijet fcoo2noembe ©olnban ^ojlogetotbequa'
Ijeeft eetft b? jiBonDe / en na bp <aefc8?toille/
Die fijne me plaetfen W Den anDeren gebjacljt / en na gelegent*
ri
genepgDe
en
goeben
ï«SfttgègeVen/Den
liepD geb^upht moeïjten toeröen. 3©elhe miDDelen De
epD De booznoemDe peeren Staten
JucftcIijfte^Doo^ncDtigO
boÖ2noemt DotDten De apparenfte / fenetfte en
De?
toenftljenDe
Staten töenera A toaö toe-D2agenDe /
iienuaem(te
te toefen. ^otDfo fijn;ff. <&. en anDere
e
feitoe allen boo2fpoet en toelftanDt/ en aenbieDenD
geintereffeerDe
eenige naD?e of bequamere
bertljoont/ Dat miDDelen fouDen 5Pur(ten
line b2ientfcfjap : Daerna Ijeeffcljp ctijn
beneben
bebenhen of boo? te fïaen /
en DiebpDe enDaeropmetter «Staten tetoeDoen
nne4r.©.ber(taenljcbbenDe Dcp?a
öanDelen/ fouDen
knaenfe en liare aDDerenten geb2iipHt toerben / om Defelbe Ijun aitijD^ tot alle rcDelnnljcpt gaerne inla?
tot ten/ boo? De conferbatie ban ftin f. ^. en anDere
woreren bp?
Ctebe t'tn
<0ultcütoanen gelje
ban ^taet
DelaelnDcn
en
Dt
t0lan
el^up
naDee ban Den
e ge? geintereffeerDe Bö2|ten/ goeDen retfjten in De tooo?=
fonDcr ban fiine 5?. <©• ouDfte ^onen/ban enIjetanDer
geïijnfp ooft tot allen tö?
recljt Der noemDe^ur^enDommen/
merefTeecDc 3f iirtten/ Die men focm
Den/ toiUicï) en berepD fouDen toefen in alleg Jjare
be WenDom? goeDe-genegentljept en affectie in De boojnoemDe fa?
f? üaDDen tot Defel
atte Datnrann
^Dmmijtr
Den l^ertoge) ae i tegen De ^pangiaertsf en Der felber aDïjerenten/
ban
finntgOept
men (mitö De
en Dienlijh te tonen/ en Daer op met fnn 5p. <©. fecrete
berfocljt Detïjalben 3CDbijö rDer boo?f3 peeren Stat
fou?
n
acnte
fp
n en miDDelen
<0eneract / m*t toat^ toege
bafte co?refponDentie teljouDen.
en geintereflfeerDe Bo?(ten / met en ©erclarenDe
Den / Dat fiine #.
ooft Dat öet De boo?noemDe Staten
reent tot Deboo2tioembe ?üDmini(tratie fouDen mo? feer lief en aengenaem toas? / Dat fijn jp. <©. toel gein?
nfe Daer upt ge.- f02meerttoaf$battDeteettige en fjoocötoicljtige 002?
gentoerDenberfcftert/ enfijnDef ^pae
aucen.©. Deurge^.JL
arenbe Dattoilïe e» trouf
toeert ; bercl
te Der fanen Die fp tot nocö toe geöaDt Rebben/ en nocD te*
atfect
iertt
tinm pijler De goeDe
gentooo?Delijft liaDDen/ om niet te tonnen ber(taen
aen/ mttfga? tot
eraelOaDDenberttIjaer
peeren Staten o5en
eenitD tractaet en b2eDe met Darc toeDerpartpc
bermogen
Derö De aeabieDinge om fijn f. <&♦ na
boo?noemDe 3§ee? aen te gaen ; fjopenDe ooft Dat De &eur-©o?(t en an?
en gelecentbePt te feconDeremn Den«©eacïjt(
ten december Dere ^tenDen beo l|epligen ïïijr / benefi"€ngelanD
ztë Den Co?
ren Staten <0eneraclljcbbe
eere en Dtcn(te ninft ban ©?anftrp / Coninginne bantoel gefunDeerten
tot
fp
Daer op gegeben Dit aDbijö : ^>at
potentaten/ Defelbe rebenen m ^ rx
anDere oo?Deelen.
anDere gemtereffeer? fouDen
. ^entf. iupfecnen befcljerm
Den ïDoo?!
e.ban
agcc^e
mge ban De
De
ten.^ta, öc ©tuiten / ooli tot toelftanD
"n €T ©o2ttenDommcn / <0nlieïj / Clebe en Söercl) / en Den 25aDen bo?DenS Dat fnn ^.^Defer^lanDenfafte
niticöenfaborabel toilbeïijn/ en öaer ban
ingefetenen ban Den felben tegen De ^paenfe en 3©t? altijtgu
S

nflal
«Stfiotliift wDmw cenenrjcnaemtCapttepDoen
tc=
De
UUaD
Conm
&/ om Dat lp «tïciijft Den
tegen
/
#olen
ban
n
fcwn eenen 2&2icf aen Den Conm
te .Scliotfc Cieinero (fo Die m pols» toerben ge?
ie?
feitoe* bD02b
noeimenDeDen Deconti
tt
noenv
Comn
aen enDenCnmn
eftentige
berfoiuci}
Se / en')DoenD
ten
/of
Doen
te
ban mm/ om |# Daer ober
e^
25?i
mmftert Die gene te bangen/Die Den b?enger Deg
tf al?
aentlanen fotiöe. <E>e meeninge Dan Den boo?f5pofi
?
tCom
fcljatten / ento
linntoaögetoeeft/ ijun tegeen
D
geïja
nge
meeni
anDer
tie teDtoingen/ Op fepbe
n/
boige
tebet
te nebben/ Dan feuere acnt #erfonen
en i
Die fijnen 25?oeDec in ^cljotlanD beemoo?D IjaDDtebe
banDetoetf
Doel DeCooplupDenban€Dinbii2gen/ IjaDD
en/ toaren
geleg
meefte in öolenter^cDolen
fo berboigen tegen Den boo?!5 Stalling/ Datfeopter
riepen/ ^ju'titie/ 2fiuftn?t?
tttatentegeno^enConinR
toel met Oaetepgentta
ïjem
Datfe
n
fcljee
't
xiti en
Den fouDen opgeljangen Ijebben.

:59f

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.

öefelbe ttyttfpmmtie en toegenepcööe affectie/ toer*
fenect fjouöen / en beban&ten Den éeere <0efanten
toanbatfön %. aengenomcn ïjaööen öie moepte ban
bc legatie/ Ocm berfoenenöe ban alles? aen fijn *.
«©. goeö rapport te brillen boen/ en tief ooit met ee>
nen gouben Setting beceect. fykt meöe brillen top
btt25oe&epntogen/ snöefïuptenmette tooo?ben ban

8

<®Wmt Ocero/ öetoel&e fepüt i Dat faeymel

en
verborgen vyandfchap meer is te vreefen, dan ijkc
opentïijkeenaengefeyde Oorloge: want voor een openbaer
Vyandcanmen hem wachten, maer van een heymelijke,
wordme
n dikwils onderdrukt , cermen hem daer tegen
canvoorfïen.

Eyndcvan'tEenen dertichftc Boek.
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BOEK.
8

5 * 7
Lcxandcr Farnefe Prince van Parma continueert de Belegeringe van Sluis in Vlaanderen.
P. f (3)
Robbert Dudley Grave van Lycefter komt uitEngeland tot Vliff,ngen)
Glaude van Barlaimont Heere van Haultcpenne word voorp.8(6
Sluis
gefchoten, en fterft binnen 's Hertogen bolchs
p. 9 (6)
Engelen (het Fort) word aan den Grave van Hohenlo. overge
ge .
ven'
p. 9(7)
Groote moeite en fwarigheid binnen Hoorn.
10 (7)
Lycefterfchrijft aan Sonoy en waarfchouwt hem van dep. intelligentie die den Vyand hadde binnen Swol.
P» 1 2 (8)
Norrits (de Generael) vertrekt na Engeland. p. ï2 (9]
nftru&ie van de Gecommitteerde van de Staten van Holland
om nevens de Gecommitteerde van de andere Provintien met
den Grave van Lycefter te handelen.
p. , ? (9)
.ycefter doet een Voorftel aende Staten Generael tot Middel
burS*
P»i4(io)
.ycefter fchnjft een en andermael aan de Belegerde van Sluis.

A]

STUK.

«^voornemens was om hem te lichten en
na Engeland te
Mi (34)
Lycefter 'geeft een gefchrift over
aan de Staten g£gg
^Lycefter"'1"321 fCf°1Veren °phet gefchrift van den Grave van
CTycSVan dePr0Vintien overgelevert aan den §£f£2
GLtcefterd.amW0Ord
remonftra^ vanden G^|
Unecht
antwoord op de°PdC
remonftrantie
vanden GraveMn
Lr
rr07)
Dordrecht fchnjft aan de Staten van Holland
de remonftrantie van den Grave van Lycefter,. en antwoord op
n
37
Meppen ingenomen door den Grave van Meurs.
Comnginnévan Engeland fchrijft aan Sonoy. p/cn (Va)
Lycefter geeft een verklaring uit over de confenten 1.199\%\
der Provin-

Statenvan Holland examineren de fwaarigheden
vanLycefteroPharededuaiegeftelt,enrefol by d^n Grave
verendaar1)vel

Lycefter klaagt aan de Staten van Holland over
den Ad^octat
Joan van Oldenbarneveld.
n S w7, \
,luis• word j
'
P**5
(10.11)
overgegeven aan den Prince van Parma. p. 19 (1/)
Lycefter
komtt binnen
Uitre
6*YA\l
Willem van Groeneveld Gouverneur binnen Sluis, geeft een Lycef
ter verfe
de Magiftra
at binnen cht.
Uitrecht. E*
L 62(11]
verantwoordinge uit waarom hy de Stad heeft moeden over- Mogelijkheden binnen Uitre
cht over hetverfettenvandeMaaigeven'
ltraat.
^ .0
P-i9(
ï4)
redeputeerde van de Staten Generaal doen een remonftrantie Gerard Prounink alias Deventer, Burg
ermeefter tot Uitrecht
aan Lycefter binnen Vliffingen. p. 2 1 (1 5) en fijn in gevaar om
brengt te wegedatter apprehenfie wordt gedecemeert
tegens
doodgeflagen te worden.
eenig
e Edelen des Lands van Uitrecht.
p.2'(ié)
D
slf
^\
ycefter antwoort op de remonftrantie van de Gedeputeerde der
Staten Generaal.
p^ Z2 fif")
gCeVen een requeftoveraan
UkreCht
Lyceum
en waar 31™™
wift tuflehen Lycefter en de Staten blij t't ongeflift. p.2$ (16) Poinö
op
de
Edelen
des
Stichts
van Uitrecht £<£«
ereformeerde Kerken verwelkomen Lycefter over fijne we, .
, *«ioeKen.
derkomft uit Engeland.
Edel
en
van
het
Stich
t
van
Uitrecht worden gevangen benomen
p. 24^6)
lycefter geeft een a£te van Satisfactie aan de Staten Generaal op
eenige weder ontflagen.
h
ë I 67T0
1 fijne wederkomfte uit Engeland.
p. 25 (17) Lycefter verklaart dat de apprehenfie der Edelen van Uitrecht '
buiten fijn laft gedaan is. P- 67 (45) vertrekt van Uitrechten
aten Generaal fchrijven aan de Koninginne van Engeland
p.2f(l7).
gaat na het Noorder Quartier.
ibid
taccaat waar by verboden wordt eenige calumnien te fpreken Wethouders van Enkhuilèn fchrijven aan Lycefter en verfoeken dat hy de komfte binnen haare Stad wilde excuferen.
tegens de Koninginne van Engeland en Engelfe
Natie.
p. 26(18)
'erhaal van de twift tuflehen Lycefter en den Grave van Hohen- Lycefter verwondert en qualijk te vreeden over hetPfchdïven
van die van Enkhuifen , antwoord op het felvë.
lop 68 (4.6)
P-^7(i8) Voorn
emen van Lycefter tot Amfterdam en Enkhuifen miflukt. '
ycefter wil de Haven van Sluis ftoppen , welk niet geraden gevonden wordt,
p. 18(19)
Wethouders van Ley den veradverteert van eenige onraad in Lycefter fendby de Staten Generaal
aéce uit het?Noovttl
Quartier en fchnjft aan de ielveen
haar Stad, nemen Volk aan.
e.
p $ (*<$ 4^\
p.29(2o)
Willem Grave van Naflauw heeft een aanflach op Groeningen Gedeputeerde Staten van Vriefl
ven aan Lvcefter* en
verfoeken dat hy voor die tijd and
tevergeefs.
daarfchrij
niet gelief
de te Komen.
p.$o(2o)
ieruchten van Vreede tuflehen den Koning van Spanjen en Koninginne van Engeland worden uitgeftrooit. p. 50 (20)
in' Overyflèl.
yjj.
Staten van gehouden
ïftructie voor Willem Bardelius om wegens Lycefter aan de Landdag
Holland houd
en haare Vergaderinge binnep'n7°Haar> ov
ï
c
Staten van Holland voor te dragen.
m
*
(p. 3 1 (2 1 )
taten van Holland prefenteren remonftrantien aan Lycefter. Cofmus Pefcaringes geeft Patenten uit onder fijn hand en Seeel
en word binnen Leyden by de kop gevat.
p. 32(22)zijnin geweldig achterdenken wegens Lycefter.
p 7 1 r 4 $\
Raad
van Uitrecht fendt Gedeputeerde aan de Statenvan HolP» 34(2-3)
land, p.71 (48) en fchriift aan defelve.
acob Vaek en Jooftde Menin doen een Propofitie aan de Staten
p 72(4S\
Predi
kante
n van Holland doen een vertoog aan de- Staten van
van Holland.
p.$4(2}
Holland.
, .
Nederlanden federt de wederkomfte van Lycefter en fijne gedaLyceft
er klaagt over den Grave van Hohenlo. p 74 \ 2
ne Satisfactie in meerder verdeeltheid. P* J f (24)
3ifcours over den Pais tuflehen Spanjen en Engeland, p. 3 f (14) Ridderfchap, Edelenen meefte Steden van Holland en WeftVneftand Antwoorden op de remonftrantie van denGrave van
.ycefter levert een remonftrantie over aan de Staten Generaal
Lycefter gedaan aan de Staten Generaal. p. 75 ( >\
„.^.^
^.vu,
binnen
Dord
$9(26'
,
recht.
p. jy^c.;
ï^yceixer geaaan aan ae staten ueneraal. D.7<( *
.ycefter fend een Miflive aan de Staten Generaal.
p. 42 (28) Staten van Holland doen een nader Verklaring van de ooinrtcn
Dnruftenin Vnefland door het fchrijven van Lycefter.en wat om. by henaan
den tGrave
ht n 80 f cA
ningcvanhe
rechtvan
trent defelve is voorgevallen.
by Lycefter
de Ridderverlöc
fchap, Edelen
en Steden
p. 44 (29 ) Verto
van Holland en Weft- Vriefland van allen ouden tijden geHof Provinciaal van Holland beraat fich om aan Lycefter te antp.S2(fó;
bruikt.
woorden. P-47(?ï)
Antwoord van den Hoogen en Provincialen Raad van Holland Rcfolutie van de Staten vanHolIand op het vertoog aan henlieden
endic van de Rekenkamer aan Lycefter. P'47(}i)|
gedaan van wegen de Predicanten van Holland
p Sz(s-)
Johan van Oldenbarneveld word by nacht geadverteert dat Ly- 1 Staten van Holland antwoorden op de Miffive van Schout
(0
Bur-
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Staten va:
Uitrecht. Aanflach op Naarden om het te verfekeren , voor dep.ifo(;o;
Bureermeefteren , Schepenen en Raden der Stad p.86(?S)
Holland gaat te niet.
len
Magiftraat van Uitrecht fchrijft aan den Hogen en Provincia
XXIV.
BOEK.
Raad van Holland , en doet een nader bericht op den Brief van
p. 88(60)
de Staten van Holland.
1 5 3 S.
Vermaninge op de naam van de Magiftraat van Uitrecht gedaan Lycefter vertrekt uit Nederlanden
refigneert het Gouverra
ment, het lelve Hellende in handen van de Staten p-*n(i
Generaa
aan de Staten , Magiftraten en goede gemeinten der Neder' landfe Provintien.
p.0l(pz)
Wethouders van Dordrecht bekomen een Requeft gemaakt op Lyeefter doet voor fijn vertrek een Medalie van goud flaar
op den naam van de Borgerye aen den Grave van Lycefter, en
wat den inhoud van het lèlve is.
P«93(^3) Inftmclien en Credentie voor de
Gedeputeerde van P'»53
de State0*
Muiterije binnen Leyden, oorfaak daar van , en wat daar uit gedie na Engeland gaan en het verhandelde aldaar.
p.
154(4
volgt is.
P*?3( 3) Grave van Nieuwenaar draacht iets voor aan eenige uit d
Pardon gegeven by fijn Excellentie van NafTauw afgelefen van
Staten van Uitrecht , en wat daar omtrent gedaan 3
P 97(66)
den Stadhuife te Leyden.
Lycefter is qualik te vreden over het geene tot Leyden was voor- Sonoy laateen verantwoordiginge in druk uitgaan tegens.de B(
geval en, enbyfonder datmen fich op fijne aclien geinformeert
fchuldiginge van den Grave van Hohenlo. p. 179 (l$)
en ven
p. i6o(e
hadde.
P 97(66)
der verhaal van de moejelijkheden van Sonoy en fijn Exceller
tie Grave Maurits.
Gevluchte en gebannene uit Leyden ter oorfake van haare Muip. i82(?5j
p. 97 (<>6) Maurits Grave van Naffau komt tot Hoorn en handelt met d
terie, geven een verontfchuldiginge uit.
Wethouders van Leyden geeven een Waarfchouwinge uit aan
Capltcinen en Soldaten, p. 19 s (J4) laat een Placcaat nitgaa
p. 1 03 (71)
de Borgeren en Inwoonders van Leyden.
tot ftillinge van de beroerte aldaar.
p. 1 96 (2 j
Pasqui! lenen wel bittere ge ftrooit onder het Volk over het ge- Raad van Staren fchrijft aan Grave Maurits over fijn aftrekke
paneerde binnen Leyden.
p« 105(72)
met Soldaten na Medenblik.
p. J97 (3e
Coninginnevan Engeland neemt feer qualijk de executie die Maurits Grave van NafTauw antwoord den Raad van State oj
over eenigeMuitemakers tot Leyden gedaan was. p.iof (72)
haar Ichrij ven.
p. 197(3*5
•Lycefter vertrekt uit het Noorder Quartier na Uitrecht, fchrijft Raad van State beducht voor meerder fwarigheden fchrijve
uit Dordrecht aan Sonoy, foekt jonker Willem van Suilen
andermaal aan Grave Maurits van NafTauw. p. 798(3;
van Nievelt te apprchenderen,maar die ontkomt, p. j qó (72) Grave Maurits van NafTauw refolveert by advjjs van de State
Willem Lodewijk van NaiTauw trouwt met Anna Gravinne van
van Holland Medenblik te belegeren, en het geene daar o
'Naflau.
p.io6( :)
gevolgt is.
p. 198 (2t
Raad der Stad Uitrecht willende Oude Munfters Kerk verko- Medenblik belegert door Grave Maurits van NafTauw
p. 107(7:)
pen, en wat daar op gevolgt is.
Don Antonio Koning' van Portygaal verfoekt afllftentie van de Willugby (Baron van) doet een Propofitie om de twift tuflche
Grave Maurits en Sonoy neder te leggen. p. 20 1 (3f
Staten Generaal tegens den Koning vanSpanjen. p. 00(75-)
P-»99(3*
te vinden door een Loterye. p. Uzi?!) en verdere remonp. 113 (78) Killegrei (d'Heer) Raad van haare Majefteit van Engeland in de
ftrantien daar toe dienende.
Raad van State doet een Propofitie in de Staten Generaal n
MoejelijkhedentuffchenMaurits van NafTauw en denoverften
kende den Vredehandel met Spanjen.
p. 20 j (4c
Boot. Boekskens in defe tijd uitgegeven.
Sonoy over het gevangen nemen van Capitein Jeuriaan
p-ii7-(8i)
p. 204 (4:
Verder verhaal van het geene tot Medenblik is voorgevalle
Philips GravevanHohenlo fchrijft aan Lycefter en geeft een verp. 208 (4antwo rding uitvan het vertoog door Lycefter gedaan aan de
•GujljamMoftertkomtinEageland
om
de
faaken
vanden
(
.
Staten Generaal
p. izo(Sj)
verften Sonoy aldaar re verdedigen , en wat in die fake is g
daan.
Lycefter fchrijft aan de Staten van Holland en der felver antp. 212(4,
woord, p.ijo^o)
Staten Generaal antwoorden op de Propofitien van de Heen
Lycefter fchrijft aan de Staten Generaal.
p. 1 \i (p)
Willugby en Killegry.
p. 22o(f
Herbert Ambafiadeur van de Koninginne van Engeland ver- Acle van refignatie des Graven van Lycefter wordt om v«
toont fijne Credentie, en doet fijne Propofitie. p- I?2 (9t)
(f
dere onheilen voor te komen uit Engeland p.22;
gefonde
Staten Generaal antwoorden mondeling op de Propofitie vanden
Heer Herbert.
p»i*3'(9')
Lycefter
doet tot verfcheidenc malen openinge van
Vreede
voorftellen.
.p. 133(92)
Vreede.
p. T?4(9i)
Advyfen der Provintien over de Voorftellingc van

Acte van refignatie felve.
p. 224(5"
Staten Generaal geven een Placcaat uit nopende de refignai
van den Grave van Lycefter.
p. 224(5 1
Faclioniften maken annotatien op het Placcaat van de Staten G
neraal.
p.22ó(f
Staten Generaal antwoorden nader en refolverenop de Propofi- Vordere handelingen tot Medenblik. p. 227
(58) en accoor
tie van den Heer Herbert.
p. 1 3 f (9 3)
te gaan.
(94) Spanjaars aanflag op Hatten vergeefs.
Staten Generaal committeren eenige om na EngelandP» 1*6
p.2?
Pp.
2 223M
33(
5 (6
^]
Verraad op Ooftende miflukt.
p. 2 $ 3 (é>
Redenen in de Staten van Holland bygebracht, waarom het gera- Henric van Bourbon Prince van Conde fterft door vergi,
den foude zijn om metSpanjen in onderhandelinge van Vrede te komen.
P-i$6(94J
Willem Ruffel Gouverneur van Vliflingen heeft een mistral
Redenen in de Staten van Holland bygebraeht waarom het onwen op de Staten.
p.2?4(óJ
geraden foude 2ijn om met Spanjen in onderhandelinge van Koninginne van Engeland fchrijft aan de Kapiteinen
en Maf
Vreedetekomen.
P»M7(9J)
ftraat van der Veere.
p.2$f(
6
Lycefter fchrijft uit Vliffingen aan de Staten Generaal en neemt Frederic de tweede
Koning
van
Denemarken
fterf
fijnaffcheid.
_
p. 140(9?)
Peregrin de Willugby wordt gecommitteert tot Luitenant over Marten Schenk wordt tot Bon onder de hand gefterkt
p. 2*6
door(6<c
het fecours van de Koninginne van Engeland, p. 142 (98) doet
Staten.
p. 236(6.
fijnen eed.
(99) Bon belegert door
den Prince van Chimniay. p. 137(61
vertrokken zijnde word de regeringe der Landen ge- Jan Baptlfta Taxis dood gefchoten voor Bon.
Lycefter
p. j 37 (6«
ftelt in handen van den Raad van Staten.
p. 143 (99)
ïnftruclie voor den Raad van Staten gearrelleert inde Vergad
Bon ingenomen doorMarten Schenk.
p. 14? f99)
ringe van de Staten Generaal. ,
p. 2$8 (f
uit
Marten Schenk fchrijft aan de Staten van Holland
1 p.i
4J(Bon.
99) Eed van den Raad van State.
p. 240 (6;
Maurits Grave van Naflau verfoekt advijs van de Predicantc]
Oervloejinge van water in de Omlanden» p. 144 (: O0)
van Holland over den Vreedehandel met Spanjen. p. 241Pred
(61
Slag van Courtrals.
p. 149 (»o2)
als ook aan die van Zeeland.
p.
244
(6<
Twift (nieuwe) in Vriefland. .
p. 149 (103)

2!'

BLADT-WYSER.

Tl

Pa r ma belegert Bergen op Soom te vergeefs, en wat omtre
nt die
belegennge is voorgevallen.
p ?.8(i\
Pieter Ernft .van Mansvelt neemt Wachtendonk.
p. {ïi 2 .
Maunts Grave ran Naflauw.ftelt ecnige vragen in handen van de Uitrechtfe beroerten en derlélver uitflag. £ ,4,(
24 >
Predicanten van Holland wegens de Vreede handel met Span- Johan Nornts doet een Propolïtie in den Raad van Staten
.
jen om defelve te beantwoorden.
p. 24 1 (68)
Predicanten van Holland antwoorden op de Vragen van lijn Ex- Staten van Holland en Weft-Vriefland antwoorden mondelinge
cellentie Gravc Maunts van Naflauw.
op de Propofitie van de Heer Jan Norrits. p. 26 2
p. 243 (69)
u Boeksken tegens de Vreedehandel met Spanjen word in Druk Guarmfoen binnen Geertruidenberg muitineert voor detw(i%\
ecdemael.
tref
*
'M cfo
uytglut
egeviev
en. andiev
p. 245
) Watervloed in de Omlanden.
siR
van(71
Uian Naerden over de Vreedehandel
p tóófiS
Maunts van Naflauw (Prince) word gehult tot Marquis
Hl ""echt
van
p. 250 (74)
veer.
.
Pre
van
dic
Uit
^(^C\t der\
ref
ant
rec
iem
olv
en
ht
van
weg
and
ere
de
Ker
en
n
il
ken aen de Koninginne van Engeland te lenden, en wat daer Verhael van de verdere gefchiedenifièn in Vrankrijk. p!i66 (40)
met de doodt van den Hertog en Cardinael var. Guife.
opeevolgtisp.251 74)
ï'Synodus extraordinaris van de Kercken van Zeeland.
p.25j(76) Rijnberk belegert door de Spaenfe.
f
? Vy0 [f.)
«(Gecommitteerde wegens Spanjen en Engeland komen byden Oorfake van miscontentement op den Baron van Willugby.
anderen te Borborg in Vlaenderen om van Vreede te handeI len. p. 267 (86 ) en het verhandelde aldaer.
p 268 (86) Willem Lodewijk van Naflauw Stadhouder van ^nefland*
laet een Placcaet uitgaen , verbiedende alle correfpondentien
ü Twee Koningen in Poolen verkooren, Sigismundus en Maxienz. met den Vyanden.
l|| milianus.
j> ,~Z(±6\
p. 270 (88) Koni
ngvan Schotland fend een Herault in de Nederlanden over
fflVerder verhael van de onruflen in Vrankijk.
p. 271 88)
de prrotenfien van den Colonel Smart.
)\ Verder handelingen met den Overften Sonoy en deflèlfs vertrek
p.37*(i7)
Leona
rcde
Voogt
trekt
na
Schot
land
over
de praten
tl na Engeland.
vanden
P- 1-79(9/.)
kolonel Staart, en fijne verrichtinge aldaer. ficn
p. 270(47)
J'ivluiteryen in alle de Steden dacr Engels Gamifoen in lag.
Marten Schenk heeft geen goed genoegen van de State
n,
p. 292 (104)
J .
p. 177 (fo) heeft een aenflag op Nimwegen te vero-eefs.
i' vfuiterye binnen Geertruidenberg groot en gevarelijk byprovitü fiegeftilt.
p. z)Z (104)
«Anna van Naflauw Huisvrouwe van Grave Willem Lodewijk CatharinadeMedicis Moeder van de Koning Hennc deVrde
van Vrankri/k fterft.
m fterft.
p 3g0(*0\
p. 296(107)
Muiterye tot Tiel geftilten hoe.
1»toten Gencrael fenden Gefanten na Denemarken en derlélver
p.a 82 (52)
Rijnbe
rk
geviflu
alieert
door
den
Grave
ê Inftru&ie.
van
Nieuwe
naer enz.
p. 296 (107)
k )olerendc Edelen van het Sticht Uitrecht leeveren een requelt
1 over aen de State n Generael. p. 297 (108 ) en wat daer op ge- Tweede befendinge aen den Koningvan Schotland overdepreteniievan den Colonel Stuart, en het verhandelde aldaer
k\ volgt is.
p. 502 (113)
iiWicolaes Meetkerken word wegens de Staten van Uitrecht na
I Engeland gefonden , en wat hy aldaer verricht heeft.
Arcdicanten van Holland geeven haer advijs over den Vreedehandel met Spanjen. p. 241 (68) als ook die vanp. Zeeland.
244(69)

I

P-304Cjt4)

I hilips Grave van Hohenlo neemt het huis te Brakel in en wat
j daeruitgevolgtis.
p. 506(116)
(V&evanaflèurantiegearrefteert by de Staten van Uitrecht na
iH het innemen van het Huis te Brakel.
p. 307(116)
'fNieuweiuftructie voor den Prelident en Raden in Vrielland.
p. 508 (117)
I
Ufoningvan Vrankrijk geeft een Edict uit tot verfekeringe van
« de Roomfe en uitroejinge van de Hugenootfe Religie.
:
P- 3<>8(t 17)
" fïertog vanNevers heeft eenen dodelijken haet tegens den Hertog van Guife.
p. $10 (118)

XXV.

BOEK.

'hilips Koning van Spanjen heeft verfcheidene aenflagen tegens
de Koninginne van Engeland en hare Rijken .
p. 3 1 4 (3)
'aus van Romen doet de Koninginne van Engeland inP*3*5(3)
den Ban.

1589.

Elft verbrand en veele Dorpen geplondert door die van Nimwegen.
p. 389(56)
Prince Maunts van Naflauw laat een Placcaat uitgaan aangaande de Sauvegarde en Pafpoorten.
p. 589(57)
Ridderfchap, Edelen en Steden verbieden by Placcaat het drukken van Seditieufe Boeken.
p. 2 90 ( ,-7)
Ymentille in Groeningerland ingenomen door Grave Willem
Lodewijk van Naflau.
P-$9i(5^)
Verder verhaal van de oneenigheden in Vrankrijk. p. 39 1 (c ü)
Stilftand van Wapenen tuflehen den Koning van Vrankrijk en
Navarrc.
P» 598 (63)

XXVI.

BOEK.

Verder verhaal van de muiterije tot Geertruidenberg, met het
overgeven der Stad.
[beruftinge van de Spaenfe Vloot.
p. 3 16 (4)
p 403 ( )
hertog van Parma wend alle devoiraen om hem met de Spaenlè Staten Generaal geeven een Placcat uit tegens de Berg verkopers
Vloot te voegen.
p.4to(io) en fenden het felve aan de Coninginne van Engep. 517 (5)
Toeruftinge tegens de Spaenfe Vloot, en ordre op het befetten
land,
418(1*4)
der ftroomen in de Nederlanden.
p. 3 1 8 (6) Bergverkopersmetnaem en toenaam.
p. p.414(1:
)
Koninginne van Engeland ruft haer tóe tegens de Spaenfe Vloot. Joachim Ortelfchrijft uyt Engeland aan de Staten Generaal en
waarover.
p.4t9(.<-)
Spaenfe Vloot gaet Zeil, en deffelfs uitflag. p. 32 1 (8) Brieven door verfcheidene Heeren gefchreven aan Joan van Üldenbarnevelt , wegens het verkopen van Geertruidenb
Marquisvan Renty heeft een aenflagop het Eiland Thoolen,
p.420 erg.
(i')
p. $20(7'
maer word metfehade afgedreven.
p. 328 (r 3)
Borger Hopluiden tot Uitrecht maken een verbinteniffe onder Met de Bergverkopers mag niemand converferen opftraffèvan
den anderen, en waer over.
de dood.
p. $29 (14)
p.42j(r<i)
Staten
Generaal
verbieden
by
Placcaat
alle
Sauvegarden
en verMoejelijkheden tot Uitrecht over het continueren van Deventer in het Burgermeefterfchap hoe afgelopen. p. 329 ( 1 4)
dingen met den Vy and. p, 42 1 (t 6 ) als ook h et uitlopen der
Soldaten.
p. 42 3 (1%)
Lycefter fterft.
p. 3 \1 (1 6)
Reife van Thomas Candifch na Ooft en Weft-Indien.p. $34(17) Noë'1 de Carondoedt rapport aan de Staten Generaal van weegen de Coninginne van Engeland.
Nederlanders van de Vereenigde Provintien ondernemen verre
p. 425 (18)
en vreemde Vaarten,
P'3j7(ip) Spaanfen Aanflag op Campen te vergeefs. p. 424 (; $\
a 2
Thic-
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Thiencn ingenomen door het Guarnifoen van Bergen op Soora.

p. 424(18)

wort.
p-4TÓ(q\
Staten Generael lenden een Legatie na Vankrijk.
p.476 (f n
Mi ftrouv/cn tufichen het Engels Guarnifoen en de Borgersv||
denBriel.
P- 477 (f4)
Vervolg van de belegeringe van Heufden. p.47; (54) wordt op-1
gebroken.
p. 478 (f >)
jan Pekel Capitein gebruikt groote vrymoedigheid aen de Tafel
van der Grave van Manfveld.
p. 478 ( f u
Grave van Nieuwenaerveffet de jWet tot Uitrecht, p. 478(5 <\
blijft ongelukkig doodt.
p-479 (ï6\
Rijnberk gevi&ualieert met geweld.
p.480 ( f 6%
Rees verovert door Manfveïr.
p. 48 1 (• 6\
Queftie tufichen de Steden van het Noorderquartier. p. ^ 8 1 (56)
geflirt by prov ifioneel accoort.
p. 48 2 (f7)
Queftie over de berocpinge van TakeSybrands tot Medenblik.
p. 482 (f7)
Soldaten op Liefkens hoek muitineren. p. 482 (57)
Gefanten in Engeland verfoeken en neewnen haar affcheid
p.483 (f8)
Henric de vierde fchrijft aen den Heere van Beauvoix aengaende
het innemen van de Voorlieden van Parijs. p-489 (62)

Staten Generael fenden gefanten aan de Koninginne van Engep.425(»9)
land, en het geene fy aldaer verricht hebben.
p. 429 (22)
doen.
te
belegeringe
eenige
Parrria ruft fich 10e om
de Staten Generael en
een propoiïtie aen .
JohanNorritsdoedt ov
cr
P-430U~)
waer
Scheeps Vloot der Engelfen tegens den Koningvan Spanjen en
wat daer mede verricht is. p. 432 (13J nemen eenige Scheepen
van de Hanzze Steden en waerom.
p- 4 1 9 (2$)
ParmaSiek.
P- 443(3")
Adriaen Vaifeur Secretaris van de Heer Ruflel wordt door ordre
van de Staten van Zeeland gevangen genomen en wat daer op
P.443U2)
gevolgtis,
Superintendent Collegieter Admiraliteit opgerecht. p. 440 (35)
Staten van Uitrecht doen een Propofitie inde Staten Generael
en de antwoorde op de felve.
p. 44ó (3 2)
en de Stad
Holland
Queftie tufichen het Hof Provinciael van
Middelburg bygelegt.
P.447O2)
Grave van Meurs iendt een Miffive aen den Raed van Staten,
verfoekendeverfcheidenepoinéten p.447 (32J en het geene
p. 448 O4)
daer op gerefolveertis.
XXVII.
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l
'Generae
der Staten
Placcaet denberg
het Geertrui
over
hem
beklaegt
y
Willugb
geene
het
en
van
eerde
gemuitin
de
tegens
da'er over in Engeland gehandelt is.
p. 44^ (3S)
Hucquet Engelsman willende Willemftad verraden , v/ordt in Munte in Nederland in groot misbruik, waer door daer ingein den Hage geexecuteert.
P-4 S7 f 4°) . raekt.p. 491(1) en wat daer over gehandeltis. (ibid.
iijn voor- Queftie tufichen Zeeland en Holland aengaende de Licenten.
tot
alles
verkrygt
en
Parma fcndtRichardot na Spanjen
deel tegens fijne misgunftige.
p. 45-7(40)
Geünieerde Provintien worden aen drie oorden gelijck door Genev e belegert en verlofi.
p.p. 497
j)
494 ((n
Remonllr
antie
van
die
vaa
Gelderla
nd
aen
de
Staten
Generael
den Vyand befprongen.
P* 4 $8(41)
wegens de foulen die ten platten Lande aldaer door het KrijgsMarten Schenck viétualieertRhijnberck.
p. 4 58(41)
volk geplcegt wierden.
Opftagin Groenigerland ingenomen door Verdugo.p. 4f9 (42)
p»498 (5)
Joriacn
Bomftra geeft iets aen Prince Maurits te kennen , en wac
Nyehouwerfyl ingenomen door Verttugö. r
p. 4^9 (42J
daer van geworden is.
p. 499 (6)
Marten Schenk llaet feven Vaendelcn en drie Cornetten en bePropofitie
van
de
Gravinne
van
Meurs
aengaende
de
Stad
Berk,
aenllag op Nim wegen»
(42) heeft eent.
veelgelds.p. 4 5-9rink
ibid. enkomtverd
én wat daer over gerefolveert is.
p. 460 (42)
p. f 02 (S\
Rijnberk
overgeve
n
aen
den
Graveva
n
Mansveld
.
de
p.
na
506 (nj
begint
ns
Schcnkenfcha
of
Muiterije op 's Gravenwaert
p. 480(43,) Staten van Holland fteüen ordre op het doortrekken der Solda'
x . dood van Schenk.
ten ten platten Lande.
Dirk van der Does fchrij (t aen denPaed van Staten aengaende de
p. ^06 (I I)
Inftruétie
der
Staten
van
Holland
voor
de
gecommitt
aert.
gelegentheidvan Gravenw
eerde Rap.4^1 (44)
den van Hollandt en Weit-Vrieflandt , nevens lijn Excellentie,
Lodewijk Guiccardijn fterft*
p. 46 J (44)
Jacobus Koningvan Schotland trouwt met Anna dochter van
Frederic de tweede Koning van Denemarken»
p. 463 (44) Remonftrantie van de gecommitteerde Raden van Holland
P« foó (12)
er
Weft-Vri
efland
nevens
fijn
Excellent
ie
aen
de Staten van HolJulius Hertog van Brunswijk fterft.
p. 46? (4 f)
Poiétiers fluit den Koning van Vrankrijk buiten.
p. 46$ (4f ) J.an
d'.
p. 5-08 (13)
Seniis belegert door die van Parijs.
P-46? (45) Inftructie van de Staten van Holland voor hare gecommitteerde
Senlis ontfet en de Ligeurs geflagen.
p. 46 ) (4 {) Raden.
p* 509(13)
Spaens
regiment
Chaftillon.
van
muitineer
Heere
den
t
door
en
neemt
Ligeurs
Kortrijk in Vlaender
Tweede ucderlage der
in.
p. f09en (13]
P- 464 (45)
Tacob Clement neemt voor den Koning van Vrankrijk te dooden, fteckt hem met een mes, en wordt aenflondts doodgeP«4^4(45)
.
flagen.
Henric de derde Koning van Vrankrijk word vermoort door de
p. 4e 5 (45)
{teek vaneen venijnig mes.
Vrankvan
k
Koningrij
het
Beraetflagingeoverdefucceflie van
rijk. P-46ï(4^)
Henric Koning van Navarre word uitgeroepen voor Koning van
P- 466(47)
Vrankrijk.
Emarus Caftus ftelt Diepen in de handen van Koning Henric de
P-4<fó(47)
vierde.
en
Heufden
na
Holland
in
Leeger
een
met
Mansveld komt
Worcom.
p. 467 (47)
Maurits Grave van NalTau beraedt fich over verfcheydene faken
en ftelt ordre tegens den Grave van Mansveld. p.468 (48)
Heel belegert en overgeven aen de Spanjaerts. p. 470 (49)
Spanjaarts muitineren in de Bommelerwaert. p. 470 (49)
vergeefs.
Mansveld belegert de fchanfe op de Voorn , teP-47o(4?)

Swangheidop de Schanfe van 's Gravenwaert. p. 509 (14)
Gouvernement van Gelderland, Uitrechten Overyflcl vacJW
door de dood van den Grave vanNieuwenaer.
p. f 10 (14)
Vcrceniginge van de Landen van Holland en Uitrecht gemaekt
door den Keifer.
p. ? 10 (14]
1Gouver
nement
GraefMau
t waer
opgedr
agen
ntsevan
aen (16)
ndeAUitrech
fijn E*xcelle
rriculen
op.p
. $n
als ook ntié
van Gelderland enhetGraeffchap Zutphen. p. dar
(515)
Brieyen van den Koning van Spanjen geintercipieert. p. f 1 6 (17)
Gardmael de Bourbon uitgeroepen voor Koning van Vrankrijk
by de Ligeurs.
°
p. fié(i8y
Philips Koning van
Spanjen verklaert fich opentli
jk dat hy den
Oorlog aennnecmr om den Koning Carel de tiende uit de gevangeniflè te verionen.
1 5 9 o#

M17(I»>

Ermundus Burgonius Dominicaner Monnik wordt ter doodt
veroordeelt tot Tours, omdathy Jacob Clement die Koning
Handclinge van de Gefanten der Nederlanden in Engeland.
Henric
de Vierde vermoort hadde opentlijk iniijnePredicatien
p. 471 (f o)
Nederlanders ruften haer toe tegens de Duinkerkers, p. 475 (52) vg?pT5nhaddJCP.fi7(i»)
p. f 17 (ï 8)
Gouverneur en Capiteinen van Rijnberk fchrijvenaen de Staten Verhael der vordere gefchiedenifièn in Vrankrijk,
van Holland en verfoekenbyfknt. p-47f(f?) Guarnifoen van Swart Sluis muitineert en wordt geffilr.
Verfoekvande Heer van Thuillerye Ambaffadeur van den Kop, 52l(2J)
r\
a
op het Caftcel van Breda en inneminge.
ning van Navarre aen de Staten Generael om afiiftentie, welk Aenllag
p. f 22 (n j
Noordam

B

L

A

D

T - W,

Y

SE

R.

Noordam belegcrtdoor Mansvelt, te vergeefs. p. f27 (1$) Parma moet veel aen de gemuitineerdc toeftaen eer hy
die weMarcclis BaxiiaeteendeelRuiteryevanden Vyand.p. 528 (- j)
derom tot lijnen dienft kan gebruiken. p. tfs
(2f)
Mansvelt breekt fijn Leger open befec de Schanfé. ter Heide. Sijri Excellentie Graef Maurits komt voor Groeningen, p.5-6
7)
Uojneemtveeleplaetlènin. p. 568 (•«)
p. f 28(26)
Dood van eenige voorname Mannen.
' p. 529(26) Parma belegert enbefchiet Knodfer.burg. p. 5-76 (^)en verlaer.
Brief van Verdugo aen den •Hertog van Pa-rma geirttercipieertp. 5-30(27) Uctav
na io
'•
V f7 1(3 3)
van Manfvelt wordt gefchoten voor Knodf
eriburg
Staet engeltgentheid der Vyandenin Gelderland,
M7Q(3J)
p. f31 (zy)

XXVIII. 'B-O E K.

1 s ? *.

Aenfbg van fijn Excellentie Maurits opNimwegen tevergeefs. Graef Maurits beraet fich om Knodfenburg te ontfetten , 't ^een
hy volvoert.
p. B^O)
p J,,)
Ruite
rije van Parma geflagen
Aenflagvanden Gravevan Hohenlo op de Grave te vergeels.
Zfa fa} .
P-^O) Noyon belegert en ingenomen door den Koning van Vrankrijk.
P»f7*(M)
Knodlènburg gebouwt.
p. 5^2(5)
P572 (34)
La Nove (Heere van) gefchoten.
ÜCardinael van Bourbon fterft in de gevangenifle. P-5JJ (f) Verfcheidene
Pf73(35>
Placcaren en ordonantien.
Emmentil ingenomen door Verdugo.
p. f 71 ('3 "\
p. 5 5 3 (4) Slochteren door Parma
ingenomen.
Pf74 (36
Landdag van Gelderland tot Ticl.
p. 674
p. f35 (4) Huift belegert
(^6))
en overgegeven aen Graef Maurits.
; Parma vertrekt na Vrankrijk om Parijs te ontfetten , 't geen Johan G rave van Ooftvnefland fterft.
hem gelukt.
'ken. p.
belegert en met accoort overgegeven door en aen
. Verfcheidei:e
brieven over de FranleSa
p. 534(4)
f*5(y) Nimwegen
Graef Maurits.
P-f7fOO
• IChriftiaen de Vierde Koningvan Denemarken fchrijft in faveur
van den Colonel Stuart , en antwoord der Staten op het felve MartcnSchenksdoode Lichaem wordt twee Jaren na fijn dood.
• eerlijk ter Aerdc beftelt binnen Nimwegen. p. 5*77/5 0)
Ij fchrijven.
p- f?7(7)
Queftie tuflehen de Staten van Uitrecht en Grave van Cuilen- Gregorius de veertiende, Paus, fterft.
p. 58 i(4i)
I burg.
P-^SC8) Innocentius de negende wordt Paus, fterft twee maenden na fijn
Verkiefinge.
IHemert, Telshout,- Craeveceur, Heel', ter Heide, Steenberp<8i(,Jj)
gen , ingenomen door fijn Excellentie Graef Maurits. Clemens de achtfte word Paus.
p. j-g, (41)
(41)
Roorda.
p. y?9(8) Twift tuflehen den Droft van Zalland en Carelp. f8i
Ibixtusde Vijfde Paus van Romen fterft.
p. 5?9(8j
p. 5*82(4aen
Urbanusde levende wordt Paus en fterft twee dagen na fijne Wethouders van Nimwegen remonftreren eenige Articulen
2)
de Staten Generaal, en de Apoftillen op de felve Articulen.
verkiefinge.
p. 5*40(9)
Sregorius de veertiende word Paus.
p. f40 (9)
willigheden in den Haag.
[birk Votkertfz. Koornhart fterft.
p. 540 (9) Piaccaat tegen verfcheide«
n moet
I
p. f 85(44)
IStaten Generaelgeeven een PJaccaetuit tegens deongeregeltheden van het Krijgsvolk, p. 541 (te) antwoorden aen den Prin- Accoort tuflehen de Staten van Zeeland en het collegie ter Admiraliteit van Middelburg ter eenre en de Magiftraat van
cc eri Staten van Luik.
p. f43 (t 1)
Brugge
ter andere fijde.
I praten krijgen advertentie dat de Koning van Spanjen eenige
p. 585- (44J
Scheepen ter Oorlog toer uft.
p, f 4 2 (11) Staten Generael hebben miihoegen op de Generaal Norrits,
en het verhandelde daaromtrent.
p. ^ 86 Us\
iBlavet in Bretaigne ingenomen door de Spaenfe.
p. 5*44 (12) Verdere gefchiedeniflèn
in
Vran
krij
k.
p. f87 (46)
■Rijksvorften fenden gefanten aen de Staten , en wat met defel- KaiferRudolphus fent Gefanten
in Nederland om te handelen
ve gehandelt is.
p. 545 (12)
van Vreede, en wat fy verricht hebben.
Ktaten r«ftitueren eenige plaetfen in het land van Cleef. p. 547
V-^9(:?,)
(14) refolveren om den Oorlog te continueren,
p. 548 (15) Don Antonio Koning van Portugaal doet een verfoek aan 'de
Staten Generaal.
Spanjaarden muitineren in Dieft , Leuven en Herentaals.
p. f97 (*^v
Engelfe
begeven haar ter Zee tegens den Koningvan Spanjen»
p. 548(1 f)
deflèlve wedervaren.
p, e^-j (e . \
Teligny verloftuyt fijne langdurige gevan^eniflè.
p. 548(15)
Henric
de
Vierde
geeft
reprefalien
tegens
de
ingefetene
der Nel Parma wat dieverrichtia Vrankrijk. p. 548 (1 f) komt wederom
derlandendan
, trekt defelve wederom in. P* f 98 (f f)
te B raffel.
P-(*49)
Spaanie doen een inval in het Sticht Uitrecht. p. 549 (1 5 ) Grave van Hohenlo niet al te wel gefien by Prince Maurits van
NafTauw.
P- 599 (f 6)
Dierte groot in Italien.
P-549(«5)
Tohan Philips Grave van Valkenftein doed een inval in Weftphalen.
p. 549(ï6)
XXIX.
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Buzenval(Heere van) levert het fchrijven desKonings vanVrankrijkover aen de Staten en doet fijne Propofitie. p. f50 (16)
antwoord der Staten op die Propofitie. p. f f2. (18)
Verder verhael van de gefchiedeniflen in Vrankrijk. p. 555 (19)
Koninginne van Engeland verbied alle Engelfe met deLigeurs
in Vrankrijk te handelen , het felve doet ook de Koning van
Schotland
P-5*4('9) Jan van Oldenbarneveld verfoekt ontflagen
te "zijn van p.ócj
fijn dienft
u
(.)
van Advocaat van Holland5 , 9 maar
wordt gecontinueer
d
Noel de Caron word Agent der Staten Gcnerael by de Koninginne van Engeland.
P-rff(2°)
p.5'6 Staten Generaal fenden hulp Troupen aan den Koning
Breda,
Turnhout ingenomen door het Guarnifoen van
Vrankrijk.
p.60.1 ( \
(ibid.)
f21) alsook Wefterloo.
Johan
CafimirP
altsgrav
e
fte
rft
.
p.
604 ( )
Hollandin
Voorneemen om een Kerkenordeninge te maken
Richard Simmeren pretendeert de adminiftratie over de V
p. 5 f6(2i) namen der gener die daer toe gecommitteert zijn(ibid.)
Willem Hertog van Cleef enz. fterft.
p.6:S ( )
Kerkenordeninge in Hollandt en Weft-Vriefland. p. 5"57 (22) Theophilus Homodei verfoekt een Regiment Nederlanders re
p. 6 ( ■
wordt niet gepubliceert.
p. )'6i (2j)
werven voor den Koning van Sweeden.
p.6.>; ( )
Toeruftinge om Zutphen te belegeren.
p. fèj (zó)
Zutphcn gaet over aen fijn Excellentie Graef Maurits. Antonio Perez , nevens het verhaal der veroveringe van Arrap. 762(26)
gon.
p.^oR (■<)
Landdag
in
Geld
erla
nd.
P*<S'4(>)
Deventer belegert, beftormt en ingenomen. p. f62 (27)
Aenflag van Graaf Maurits op Maftricht te vergeefs, p.óij (.0)
(a 3)

Ver-

BLADT-WYSER.
Verhael van den Oorlog in Vrankrijk met het begin van het Jaer. 1 Frederic Pallgrave by den Rhijn trouwt met Louife Juliana
p.dljOo) j van Naflau,Dochter van PrinsWillem vanOranjen.p. 700 (22)
1 Oneenigheid tuffchen Graaf Willem van Naflauw en Caret
Roorda.
p-701 (23)
Grave Willem van Naffauw trekt na Bellinger wolder fijl eu
1 5 9 *•
belchanfl fich aldaar, p. 704 (25) en verfekert Vriefland voor
Sententie des Hofs van Holland tuffchen Dirk Fijk en Maria van
allen inval.
ibid.
Bekeftein Echte Lieden.
p. 6Zo ( r f )
Verdugo valt in Vriefland om Graaf Willem te p.diverteren.
704
(2
f)
Warnerus Helmichius word beroepen totProfefför Theologie te
Leyden.
p.622(i6)
Ceurvorft van Ceulen verfoekt aan de Staten Generael dat Verder verhaal van de faaken in Vrankrijk. p. 70 f (25 )
Henric de Vierde laetfich onderwijfen inde Roomfe Leere, verhaar Krijgsvolk fich wilde onthouden van alle Vyandelijkandert van Religie en wortPaeps.
p. 70 f (i?)
heid enz. en het antwoord der Staten op het fclve
veriöek
P- 623
(17) Spanjaerden onder Carelvan Mansvelt muitineren. p. 710(2,9)
fterft.
p.7io(29)
Sigifmund Koning van Polen trouwt met Anna van Ooftenrijk. La Pree Agent der Staten by den Koning van Vrankrijk
p. 626(18)
Johan Grave van Manderflcheit , BiiTchop van Straetsburg Levinus Caluart word Agent der Staten Generael by den Koningvan Vrankrijk.
P»7i°(2y)
fterft.
p. 636(18)
William
Stuart
word
vanden
Koning
van
Schotland
gefonden
Twee Biffchoppen , tot Straatsburg verkoren. p* 616 (18)
als
Ambaffadeur
aen
de
Stat
en
Generael,
endeffèlfs verrichAanflag by fij tl Excellentie Prins Maurits voorgenomen mift door
ti
ng
e.
p.7io(2j)
een kleine oorfake.
p. 627 (1 8) Peft
en
fterfte
groot
in
Engeland.
.
P>7i}il
l)
Steenwijk belegert , door Prince Maurits en verhaal der felver
Muiterije
van
het
Krijgsvolk
der Staten voorfigtelijk getuit.
belegering en veroveringe.
p. 626 (19)
P-7»4(3*)
Staten van Holland Ichrij ven aan den Raad van State niet goed
Staten Ruyters worden geflagen.
vindende het beleg van Coeverden.
p. 63 1 (i 3) Oorloge
'p. 714(23)
in Vriefland.
P-7I4Ü2)
Coeverden belegert en verovert.
p. £ $ 3 (2 f)
Willem
Grave
van
NafTauw
neemt
Wedde,
Slochter
en, en
Verdugokomt om Coeverden teontlètten. p. 636 (2.7)
begint
het
Fort
op
deBourt
ange
te bouwen. P*7i4(*,2)
Delfshaven aen de eene rijde verbrant,
p- 639 (29) Verdug
o krijgt hulpe en afliftentie.
p. 715 (33)
Johan van Steenwijk maakt aan Verdugo alledegelegentheid Frederi
c
Grave
van
den
Berg
neemt
Otma
rfen
. P- 7« f (33)
van het Leger voor Coeverden bekent.
p. 6 $9 (2,9)
Auwerder
fijl
ftormend
er
hand
ingenom
en
door
Verdugo
Verdugo taft het Leger van fijn Excellentie aan en wordt geflagen.
p. 716(24en)
Frederie Grave van den Berg, en Slochten by accoort,
als
p. 640 (30)
ook Winfchoten , en eindelijk Wedde ftormenderhand.
Ongenoegen over het befetten van Haffèlt en Coeverden tuffchen die van OveryfTel en Vriefland afgedaan,
p. 641 (52)
Collegie der Theologie binnen Leiden opgerecht.
p. 644 0 ?) Verdugo doedt een proef op de Bourtang, maer trekt wederom af , en meent Graef Willem te flaen , maer kan niet.
Buzanval Ambanadeur vanHenricde Vierde doet eenvooriiel
aan de Staten Generaal om afliftentie , en derefolutiedaar op
genomen.
P»6j9(4?) Ruiter
Coeverden
r ven
Graef
Wille
m.
Pp.7i8
(3m
s der gefpijftdoo
bedrij
groot
e moetwi
l. p.
719 (?6)
Reprefalien verleent by de Staten aan de Gravinnevan Meurs Henric de Staten
Vierde fent den Heere van Morlans in Ambafiawegens haarpretenfien op het StiftCeulen. p. 660 (44)
de na de Komnginne van Engeland en Staten Gerïerael,
Alexander Farnefe Prince van Parma fterft. p. 66 1 (44)
om
reden te geeven van fijne veranderingc van Religie.
Pieter Ernft Grave van Manfvelt wordt by provifie Gouverneur,
van de Nederlanden.
p. 662(4^) Staten Generael fchrijven
aen deKoninginne van Engeland om
Maurits Prince van Oranjen fchrijft aan de provintien van lijn
een extraordinaire byftant.
Gouvernement over het opbrengen en dragen der contributien. Levin
p, 727
Caluart fchrijft aen de Heer van Oldenbarneve
lt, (42)"
en
waerfchou wt hem voor Otto Hartius.
p.662 (46%
p.
728
(42)
Johan Koningvan Sweeden fterft.
p.663 (46J
Twift
tot Uitrech
t tuffche
de Predica
en de ge'
XXX.
BOEK.
meene
Coniiftorie
, en n wat
omtrentntdeBlokho
felve isven
voorgev
allen.
1 5 9 ^
Brieve
n •n van den
j
^
P' 72.8onde
(42)
Cancel
ier van Gelderland te Roerm
worden geintercipieert en gefonden aen de Raden van her
Charles van Loreine Hertog van Majenne geeft een declaraVoritendom
Cleve enz. en wat daer over is gehandelt.
tie uit beroepende alle de Catholijke Princen van Vrankrijk tot de verkielinge van eenen nieuwen p. 609(1)
Koning
Henric JuJius Hertog van Brunswijk verfoekt inruiminge
Liesveld, Woerden enz. hem in pantfehap toekomende, vu
welk
Antwoord van de Catholijke Princen lijnde by den Koning
hem toegeftaen word.
p 748 ( 17)
op de declaratie van den Hertog van Majenne»
P-67? {<\\
ndinge van Woerden en Liesveld aen Hertog Erik van
Verder verhandeling der faken van Vrankrijk. p. 674 (d Verpa
Bruuswijkwaeruiton
tftaen. g 749 (rft
Graaf van Manfvelt breekt het Quartier en de fauvegarde.
F» 676 (6) Verder verhael van
de faken in Vrankrijk. p 7*2 lil
Staten Generaal geeven een Placcaet uit tegensdat van den Gra- Branden diegroottot Elburg.
p^ LI t6A
Philips van Naffauw heeft een aenflagh op de Stad Limb
ve van Mansvelt.
urg te
p. 677 (7)
vergeefs.
p. 7 f7 (64)
Philips Grave van NafTau doedt een tocht in het Land vanLutfènburg.
p.678(7) Maurits Prince van Oranjen heeft een aenflag op Brugge te ver_ «y^.©//.»
geers.
Branden die groot tot Ceulen.
Mansv
eld
heeft
een
aenfla
g op Zeeland, maer wordt ontdekt.
Princefle van Oranje doedt een vertoog aan de Staten van
Holland aangaande haarenSoon den Prince Frederik Henric,
van Geneven fenden een Gefant aen de Staten Generael , en
en de refolutie daar op genomen.
p. 679 (8) Diewa
tfyverfoeken.
P 7f8(6f)
Verder verhaal van de faken van Vrankrijc. p. 680 (9)
Staten Generaal geeven een Placcaat uit aangaande het verlopen Levinus Caluart kom tuit Vrankrijk, brengt van daer brieven
des Konings aen de Staten Generael , en de Heer van Olden^ der Staten van de eene Compangnie in de andere, p.6^0 (16)
barnev
elt, en fijne verdere handelingen. p.7f8(6f)
Geertruydenberg belegert door Prince Maurits en het vervolg
Buzanv
al
doet een Propofitie aen de Staten Generael , enhetantdaarvan.
p, 690 (17)
woord
op defdve.
Manfveld fendt een Convoy na Antwerpen. p. 697(2,1)
p. 763 (69)
MarfelisBaxflaatde Ruiterije van den Marquis van Varrabon. Ludovicus Hofpitalius Heere van Vitry verlaet de Ligue in
p. 697(21)
Vrankrijk . als ook de Stad Meaux, en begeven haer aen de
zijde
des Konings.
Schermutfel en die fcherp tuffchen het Lecger der Spanjaarden
p> 7^7 \yl\
Landdag
in
Gelderl
and
gehoud
en
totAer
nhem
over
en Staten.
deconfenp* 699 (21)
t
e
n
'
Grave van Solms doedt een tocht in Vlaanderen.
p. 770 (73)
P.699U1) t
Staten

B

L

A

D

T - W

•aten van Uitrecht geven een Placcaat uit tegens de ongefundeerde Proceffèn,
p.770 (7$)
ienric AntonineWitTel verfoektaan de Staten Generaal om een

Verder

Y

S

verhaal

E
van

R.
de

belegeringe

van

Groeningen.

Groen
ingen
n
■
gaat over.
p.P-8V(H)'
854 (45)
Laurcntius Myler wordt door de Heeren Statea Gene' Compagnie van Wiflèl te mogen oprechten > en het gehanraal aangenomen tot haren Agent by de Duitfe Vbrften.
delde daar omtrent.
p. 770 (73)
/ieveti van den Koning van Spanjcn aan den Heer vanS. Cleantwoorden op de Propofitie vande p.afeefant
ment, als ook andere worden geintercipieert. p. 774 (76) Staten Generaal
83 r ("40
~
en
vanBritt
anniein
Vra
nkrijk.
[aten Generaal confenteren de fublidie aan den Koning van
p. ^36 (40
p. 776 (77) Staten Generaal neemen aan het Peterfchap over den Soon
Vrankrijk,
rave van Oldenburg weigert de Pas aan de Spaanfc.
van den Koning van Schotland , en dedèlver Pillegave.
P* 77^ (77)
p. 77^(77) Traóhten tuffchen den Koning van Schotland en de geünieerde
randarisop der Schelling ftort in.
p. 837^(46)
P- 776 (77)
Provintien worden vernieuwt.
ervarelijkeftorm in Tcflèl enz.
p.8j8 (47)
Staten van Holland geven een Placcaat uit tegens het houden der
Conventiculen van de Roomsgefinden , als ook tegens het
XXXI.
B O E K.
herdopen en hertrouwen.
p»84s (f2)

jdriaen Damman gcfant van
Ining van Schotland wordt
JDeverden

door

Verdago

j-neftus van Ooftenrijk
[ikomt tot Bruffel , en

Aanflagvan Graaf Philips van Nanauw op Roermonde 'tevergeefs- P-844(>-2)
Verder
verhaal
van
de
faken
in
het
Vrankrij
k
en
het
overgaan
3.
5 9
van vcele Steden aan den Koning.
p. 844 (5-2)
Oorfaken waarom de Staten Generaal haar viélorie na het verde Staten Generaal by den Kooveren van Groeningen niet vervolgen. p. 846(53)
door de Duinkerkers gevangen.
Buzanval
Ambafiadeu
r den Konings van Vrankrijk eifcht van de
p.78°0)
Staten
affiftentie van. Volk, welk hem toegedaan wordt.
de geheele Winter belegert.
p. 781 f4)
P- 846(5-$)
de hulptrekt na de Nederlanden , Philips Grave van Naflbuw wort geftelt tot Overfte over
p. 847aldaar,
(f 4)
troepen die na Vrankrijk gaan, en fijne verrichtinge
vertoont fijne Commifïle.

, p.7*"(4)
bren tot Wefel brand af door den blixem.
p. 782(5*)
Perdugo heeft een aenllag op Delfziel maer wort afgeflagen.
p 78z(f)
fehotfe Capiteynenverfoekendeafrekeninge worden afgedankt
I en op nieuws wederom aengenomen.
p.782 (5)
Kaurits Prince van Oranjen heeft een aenllag op'sHertogen'ibofch enMaftricht , maar te vergeefs.
P-783(5)
anllag der Spanjaerden op Tertolen vergeefs. p. 78 j (6)
ZalvisgeftrantbySluys.
p. 784(6)
Éichiel Renichon uitgemaakt om den Prince van Oranje te vermoorden wordt gevangen en geftraft. p.7#4(6)
pornemen om de Koninginne van Engeland om te brengen
Iword ontdekt.
p.784(6)
luits aangenomene Krijgsvolk komt in het Land. p. 78 5 (7 )
fduart Norrits Gouverneur van Ooftende neemt eenige forten in
[Vlaanderen en verjaegt den Vyand.
p.786 (7)
Brieven van den Hertog vanSeffeaan den Koning van Span jen
B en andere worden geintercipieert. p. 786 (7)
jttaurits Prince van Oranjen maakt gereetfehap om Coeverden te ontfetten > en wat daer omtrent is voorgevallen.
' P-798(f.6)
p. 800 (19)
fcoeverden ontfet.
verlaten
Vrankrijk
in
Ferfchcydene Heeren , Landen en Steden
I dcLigue en verfoenen haar met den Koning. p. §00 ( : 9)
lenriede Vierde wordt tot C hartres gekroont. p. 804 (23)
iCarolusCofie Grave van Brifak handelt met den Koning om hem
f binnen Parijs te helpen , en gelukt.
p. 80 f (23)
om Groeap
gereetfeh
maakt
Lfaurits Prince van Orangen
nineen tebekeeren , en het vervolg van die Belegeringe.

Commiffie van de s Koning van Vrankrijk voor den Hertog van
Bouillon om den Oorlog te voeren tegens den Koning van
Spanjen.
p.847(54>
Rijksdag tot Regenburg.
p.8 fo (y6)
Brieven van Don Guilliamede S. Clement aan den Koningvan
Spanjen en andere geintercipieert. p. 85 1 ( f8)
Hertog van Majennekomt totBruflel en verfoekt affiftentie om
Laon te ontfetten.
pf 8 <;<; (60)
Brieven van den Hertog van Majennc aan den Koningvan Spanjen, en aan den Hertog van Montpefat geintercipieert.
p.8f6(6i)
Brieven van verlcheidene Spaanfe grooten geinrercipieert.
p.8y8(Ö3)
Balthafar Moucheron enz. ruften Scheepen uit om den weg na
het Noorden om door Waygats te onderibeken. p. 867 (69)
Reife na het Noorden om door Waigats hoec afgelopen.
.

p- 867(70,)

Philips van Marnix Heere van S.Aldegonde wordt aangenomen om den Bybel uitliet Hebreeus in Nederduits over te letten, p.874 (74)
Hertog van Bouillion trouwt met Elifabeth van Nanauw Bourbon ,Dochter van Prins Willem van Oranjen. p. 874 (74)
Laurentius Myler fchrijft aan den Heer van Oldenbarnevelt,
74(74)
aangaande den ftant der faken by de Duitfe p.8Vorften.

Carel van Mansvelt wordt verfocht tot Luitenant Generaal
van den Erts-Hertog Matthias tegens den Turk.
p. 876 (76)
Auguftijn Mexia krijgt het commandement van het Spaanfe Leger, tothulpeder Ligeurs. p. 876 (77) en neemt Haufy, maathout fijn woord niet aan de.gevangene. p. 877 f77)
p. 807 (24)
Italianen onder het Regiment van Don Gallon Spinola muitine(OttoHartiusen Jeronimus Komans konien in den Hage om te
ren, en hoe die Muitenatie is afgelopen. p. 877(77)
handelen van Vreede, en het vervolg van haare handelinge.
p. 8 10 (27) Johan Maria Botcht fchrijft aan den Heer van Warmont uit Denemarken wat de Spaanfe Ambaifadeurs aldaar aan den Ko[Antwoord der Heeren Staten Generaal aan Otto Hartius
ning
hadden
verfocht.
p. 881 (80)
en Teronimus Komans wordt wederlegt in Braband.
p.8i6(j2) Pierre du Four voornemens zijnde om den Prince Maurits om te
brengen, wordt tot Bergen op Zoom gevangen en omgeGefanten van Brittannien in Vrankrijk verfocken affiftentie van
bracht, 882
p. (81)
p. 823(56) ' Guife en fijn Broeder verfoenen haar met den Koning van
de Meeren Staten Generaal.
Gefanten van den Koning van Schotland verfoeken de Staten
Vrankrijk.
p. 883 (82)
Generaal tot getuigen over den Doop van lijnen Soon. Anthonio Perez komt in Engeland.
p. 884 (82)
p. 823(36)
Arent
van
Dorp
wordt
in
den
Hage
gevangen
genomen,
waar
Verhaal van de gelegentheid der faken in Schotland.
ouer,en het gehandelde daar omtrent.
p. 884(82)
P.824U7)
]oos de Menin mede betrokken in de handelinge van Arent:
weGeneraal
Staten
de
aan
fchrijft
van Dorp ; fchrijft daarover verfcheidene Brieven aan den
Engeland
van
Koninginne
gens het toeruften der Spanjaerden te water. p. 826 (38)
Heer van Oldenbarnevelt , en wort gemaakt HiftorieSchrijStaten Generaal lenden gefanten aan den Koning van Denemar
p. 826 (5 8)
ver der Nederlandfe Oorlogen.
p. 88<5 (24)
ken > en wat die aldaar gchandelt hebben.
ingeflagenVerdugo
doet
een
inval
in
Vriefl
p.8oo(3S)
wordt
and.
Delft
tot
Kerk
e
Nieuw
de
van
Toren
p.8,'o(4i)' Johan Chaftei opgerokkent door de Jefuiten , fteekt de
p.830141)
Koning van Vrankrijk meteen mes in lijn onderÜe lip; fijne
Hasrc! croot en fwaar tot Zutphen.

be-

BLADT-WYSER.

P«8?4(9é)
nders.
medefta
fijne
en
hem
Twift
tot
Emden
tufichen
de
Graaf
en
de
Stad
en
Landen.'
van
e
executi
en
nifiè
bckente
p, 891(80) Johan Markgraaf van Brandenburg, veffoekt advijs en affip. 892 (89)
Tefuitenuit Vrankrijk gebannen»
ftentie van de Staten Generael hoe en op wat wijfe mende i
hors
vanArt
Staten
de
aan
fchrijft
van Vrankrijk
Koning
JHenric
Spaenfe fal beletten de incorporeringe van de Landen van !
p. 892 (89)
en Heneeouwe.
Gulick en Cleeve, en het antwoordt der Staten op het felvej,
Grave van Hohenlo trouwt met Maria van Naffauw
Philips
verfoeck.
v
p. 824(91)!]
p.89?(89
P- 8S>3 (9°
Beroerte in Schotland.'
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Ot het XXIV. Bock, p. 192.
(32) Behalven de particuliere commi<Tie der Heeren Staeten van Hol*

•vë£ landt aéngaende d'Overfte Sonoy
||i en de muitery te Medenbhk,hebbei;
tM daer na ook de Heeren Staeten Gezj*&l nerael de volgende Refolutie genomen ter faeke van 't Admiraelfchap:
en ook. bet Kap.iteynGeneradfchap over het oorlogsvolk leggende in Bmbandt en Vlaeöderen .
Extracten uyt hetRegifterderRefolutien van de
Hoog'Mogende Heeren Staten Generael
der Vereenigh.de Nederlanden.
Luna den 2 3 May , 1588. Poft Frandium.

ïHnsMau.T^rjercfbïbectt/ Dat fijne <£rceHentic (&?acfjfèau
^d'D1.racl A ritij / bcrïatcn torfcnDc ban DcnecDt bpbcm in De
* Dfn
auahtept
/ acntocrDt
fijn <erccï(cntu
43?acf «l£
banHbimr.icï
Èicefter /gebaen
grljouDen
teontfan
gen Cómuiifjïe rn ^nftructic nan De ^i eren Staeten
generael/ ban Den frloni Jrtact ban1ÏDmu:ael4$e;
neraelDcflT3ianü:n Detocïcfc DicnboIgenDe fijn <£rccllcntieoon afênu rjrgunt / en gracco?Deect tooJDt/
rnitê Dat Dr boojfebjeben infiructie fal inljouDcn Dat
fijne
€rccnctmefalo'nDerhouDcn
en Doen onDctljou*
Den foo
ueele in Ijeui toefen fal bet /föractaet
met gaere
jflBajefïcpt gemaent en Dat De $jobintien refpectibe
met t gcbeiï ban Dele <£ommifTte in bare gerecjjtigïje;
öen niet en fuilen toetDen gepjt juDicecre

STUKKEN.
Staten OBeneraeï Op continuatie / en ban nieutog ge*
Tcbcn/gctroutoclijb/en ten meefïfn DienfïeDerboozfs
Brtccnhjöe j^eDerlanDcn / tot befcljcrminge Der fel*
bcc / en IjanDtbonöingc ban ïjarc bjpöeDen / tecljtcn
enp^ibilcgicnfulIenbeDienen. Soo waerüjk helpe ons
Godt almachtig en fijn heylig Woordt.

Sabbatbï den 3 September , 1588.

S^n <£rceHcntïe (6jaeflBancit^ l)eeft geöaenDcn idem.
eeDt alp SüDmirael banDeEee/ en Capitcpn <6e*
nerael ober De<©arnifoenenban$S?abanDten©ïaen*
Deren/ inljanDcn ban De peeren ban ttencnbtirglj /
Olöcnbarncbclt en Bamiuga / Daer toe rcfpcctibelp
geeommittecrt.
Mart is den 6 September , 1588.

1^ in Den teDt geïefen DeCommifTte bp De peeren commiffi*
1 Staten 43enfrael njn<ï5rcelIcntic43jaeflBaurit^aiscapiteya
bolli ban
ober betauDt/
n 03*ntrac
Capitepoen
al^ guarnif
gegeben/ en
ter GcncracU
leggenDel in2B?ab
oorloge
p?efentie ban De peeren ban .... «SgmonDt / 23arne*
belt/ ban Der Meeti fzamoig ^aelfon/dtaminga /
töcrem ; en 1$ goeDtgtbonDcn / D.n alommc bp ïjct
tooojDt ,C3jabanDt toerDe geboegt en BlacnDereu.
Tevooren, namelijk den 12 April, was ook gearrefteert een Inftructie voor denRaedt vanStaete, die
den 22 van Junius door den Griffier Cornelis Aertsfens in den Raedt van Staetewas overgebraght. welke
Inftrudtie aldus was luy dende :

Luna den I 5 Augufti , 1588.

conuniflic T£ gerefoïbecrt / Dat bet geben ban De Commïffie
JU aen frin €rxeUentie <&wf jifóautit$ / afé Stomiracl
ban Dr Ece / en bet bcDiencn ban 't felbe ampt ban toe(Sencrael / geen $?obintie in 't pattigen
culierDeinStaren
Ijaerc gerecfjtigïjeDcn en fal pjejuDiciercnJovis den j> September , 1588. Poft Frandium.

ban Itcnen
De peeren
Deneedt "\17<£rben
aiscapiteyn,
VV burgl) /gceommittfert
en fitaminga / om
fnn «Brcellcntic
af te
en Admir^i ncemcll j,cn fcjjt afë SCDmirael <6cnerael/ en Capi
Gcneaei. Jfpn ^ !lf rar j obf c tyt bofft ban oojloge ïcggtnöe in
SSia&anbt en ©lacnDetcn : Doeden berflaenDe^obiriticn niet Dat üefe Ccmmiffie/ booz foo bede racnt
Den eröc al£ HDmiracI / IjenlicDen in 't particulier
eenigep?cjuDicicfalJïceliuenm Ijacre gerecï)tigh,cDcn
refpectibe.
ct.
r
e

And

ra

Ext

T& geïcfen DeCommiflïe ban fijn €reelïentie/ afê
* Capitcun <étncrarl ober Ijct bolft ban oorloge / en
t en BlaenDcrcn /
«tëuarnifocn leagenDe in 23;abanfc
*•
\}em gejeben Den 1 v %n\n lefileDen.
Mn* Mau- !Jtem is gcajcefïccct Den eeDt bp fijne Crceïïentie te
msecdrais boen/ afé EDuucacl / aló bolgt: JBp beloben cnbc
Admiraei. ^cren 0f graten <£rnc racl ban De ©creenigDc ^e^
Derlanöcu ik bp De Unie en IjanDtöouDingc ban De
CIj?ifftii]uc aelitric fullcn blijbeu geljouto en getrouto
te toefen; en Dat top Den£>tact/ aï^ ^Dmirael <&c;
neraeïban DeBcreeuigbDc c0cDccIanDen / naer inbout
ban DcCommifTienon^ bp Den boojfcöjeben peeren

IfSS,

c o p
Stond in Margind
Overgebraght in den
Raedr van Staete by den
Griffier
Generale Staetenvandende xxij
Junit 1588. ondertcehnt
Chr. Hujgens.

y e.

Inftrudtie voor den Raedt van ïnflruftie
State der Vereenigdc Neder- ^°a°crd^a
landen > waer na lbo wel de stactc.
Heeren byhaer Kon.Majeft.
van Engelandt , vojgende het
Traótaet mette felvcgemaekt,
inden voorfz, Raden geintro»
duceert ofte noch te ïntroduceeren , als de Heeren van de
voorfz Landen in den felven
RaeJe wettelyk gecommirteert en noch te committeeren by provifie , en tot dat anders by de Staeten Generael
fal wefen geordonneerd fullen
belyden en dirigeeren de faken dengemeenen Staet, de
Defentic, Confèrvatie en Unie van de voorfz,Landen,een»
faementlyk de onderhoudinge van het Tractaet met hare
Majelt. gemaekt aengaende

& Den boo2fcfyeben ÖaeDt / faï Den c^ouberneuc
generael ban ïjet fecouc^ ban De fton. J3Öa/eft. ban
Cngdant met Den QaeDt öebben cnDe geb^npchen De
autljoritept Ijcn bp bet tractact met [jaere jfeajefï. ge*
geattcibueert.
maecht/
<i3nör fullen
in Hen feïben llaeDe begreepen toefen /
en tot allen tijben Daer unie compareeren/ plaetfe en
flemme Rebben De löoubcrnenrr' ban De refpectibe
piobintien/ euDe fu\hn De faeclien in De felbe racDen
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^gg gcïjanöeït / gcöcufyecrt enöe gctractecrt toctDen bp
1
' aUebcljOüJlyehcrebcrentieïrefpertcnöemoDrfuc/
mecfïcn Dtcntfe bon De boo2f5 HaiiDen/ tot gorDe eenigen
lïcpöt cnbumDtfcI)ap onDcr Dcnfelben^tccDcn cnoe

3.

4-

ïcö'ctt
ban Dien / ccnfacmcntnjït ban De peeren
in Den
fdbeniVicDccornpatfctcnDeonDcrlinge/
en toojöen
De» «öouberncur 43cncraeJ ban bare Jfèajcfltptg fc
taatp De rêtoubttnmrf ban De refpectibe ^obintien/
en Den goeDc
j^cfïöew
booLü"5 ftaben
in Der tijDt bet
tocfjt
opfïcf)tbante Denemen/
Dat aïlc/ particuliere
of;
fretten/ ttotflrn/ en inpertinentc p^opooflen/ (niet
racltcnöc De rhatericn en affairen Die geDefibjeert too^
0cn)bC!O!gcriO!iictienbfr(jiiiDertluojDcn.
g[nbrïi boojfjtfacot rh fuïïcn tè facmen niet \x\o
gen bierDen
tor?'cn DiegcaDc
m.iïltaiiDcrcn
in confanguinitept
tot in
öen
en in De affinitept
tot in Den ttoeDcn
graDe na De rcccfteningc bati öe tocrcïtltjne Ï5ccl)ten
3tjn beftacnDc.
<&uDctot beter Directie en bcïcpDt ban aïïc boo^baïïenöe faecfifii / fal Den felbcn ilacDt o^öinarie bcrgaDc^
ren te negen «ren boo* De miDDag en ten Djpe uren na
De miDDag. t£nDc en fuïïen De HaDen upt Den feiten
raeDt niet mogen frl)epDen fonDer boojtoeten ban Den
fóactpljecr pjeODrerenDc / en fullc De felbe ïtacben
gebouöen toefen gefiaDclijït öcnïieDcu te binöen ter
pïaetfe Daer Den felbcn tfacDt fal br foigneeren / en te
romparernn t'aïïen f ijDen aï£ lp Daer toe brrfocïjt füh
\cn toou;öen / nptgefanDert tüettcïrj^e f reufen.

<&m tooojfs '0acDt fal nemen goeDt rrguarJ*'
ten
5. cpnDeDclanoencn^rrecnlgDc^obinticn/
«^tcDcn
en ItcDcn ban Dien / metten oBouberncnr^ en fïrpggoberfren Der feïber rjcfrclt en geijouDrn teojöcn in goe
bc ceuöhiebt/ in confojmitepe ban öebecbonDcnen
aïiancien tuTcljen öenlicöen gemaent en cpgcrccïit.
<6n fal Den felben fóaeöt ïjebben en gcbmpften D'aiu
6. torif ept in 't boojfo Cractact met ïjare iBajefïept ge
macht / bmïupDcü geattriöncert / en Difponcren in De
faïte ban Der ooiloge / en ober {jet boïït ban oorloge / in
otenfte ban De HanDcn / foo tot lafïc ban Ijacc Majfr
flept al£ Den HLauDeu tor fcnDc ; DocnDcljacebcbeelen
boïbmigcn Ö002. Den boo;f5 <èouberneur <6encracl
ban bare J&ajefïrnt3 freourg / Den <$aunetrneur£ ban
De $r'obmncn / Den SCDmirael en anDcrc officieren
clusinljuureguaït.
^onöer Datfp ïicDcnnet fuïïen mogen Doen of at;
-. tcntce'reu
oat fouDe
mogen fterefcen
tot /pjeiuDieie
ban /
De ^nbiïegien
/ fóecljtcn/
©jpbcDen
(Craetaten
Contracten/ <0;oonnantie/ Stampten / decreten
enïlfancien Der feïber SLanbcn in 't generaeï/ of ban
cenigepjobinticn/ ^tcDcnofte.IcDcn ban Dien tnljet
particulier.
3Den boo:f3 ÖaeDt (al bcbo,:öcrcn Dat De generale
8. miDDelen tot gemeene Defcnfïêban DenXanDcn cern
pacrïijft en in 't gemeen ober alle Dc©crccnigbc$?outn^eii gecoufeuteert en nocï) te eonfenteercu / en tot
bare bifpofjtie bpDe eonfenten ban De|):obintiente
fïeUcn / toel en eenpatrlijfi aïomme toerben gebebcn /
en Dat De ^acljter^ en Collecteur^ Der felber toojDen
gcljauDtbou&t in tinnen en ereenteeren ban'rgecne
ïjen berpaebt ofte te eoïlectecrcn bebooïen fy\ toefen /
en Dat Dccontrabeuienten ban De ojDonnantieDaer
op gemaeftt ofte nocï) te maften fonber eentge DifTimuïatie toojDen geflraft.
<Önöe fulïcu op Den opbebe Der feïber generale mib*
9* Dcïen bolgen en Doen balgen alfulnc infïructteeno^
Dounantie als bp öe ,6enecaele ê)faeten Daer op ge*
maeut 5tjn / ofte nocï) gemaent fuïïen toojDen.
<ïiht&ein 't Doen innen en ereenteeren ban öcfeïbe
io. gemeene miöDefen / mtt^gabcr^ De eonfenten ban De
|>iobtncien op Den boet afë Die gebjagen fnlïen tooj?
Den/ faï bu Den boomoemDen föacbt jegen^ Den ^e^
biteuc^/ pacïjter£ én Coïïectcnrió / niit^gaDerej je-genö Den 3!ngefetencn banDep.jobtntien en l&tcDcn /
tngcb?eïïetoefenDc/ en bare goeDeren toojDen gepjo*
«Deert / geïijftmen in Defc EanDen boo: '^jinffen
bcDen en penningen getooonlijk i^ te Doen f én bol
gcnDeDe erecutorien Daer toe teberlcencn ; beïjouöe?

ïijïi bat nicmanDt en faï too?ö en ge- eboeeert b tipten bc
^obinrten Daermnc bptooont/ fonöer confent ban 15-88.
§b(
De Staten ban De felbe pjobintien.
<®e penningen ' pzoceDecrenDc ban De booif; gc^ 11.
confeuteerDe miDDeïch en anDere eonfenten / fuïïen
öelteert en ge empïooecrt tooiDcn tot betaïinge ban öe
bollteu ban Oo:Ioge en anDere beïjoeften ban Den aap
loge / in confojniitept ban öe eonfenten ban öe refpec*
tibe^jobintien/
ofte fuïh^
aï^ in 't generaeï
bp öc
£>jobihtien fal tooiben
geo^öonneett
/ tot mceftc»
p/offijte ban Den EanDe : en boo2 aï fal o?D:e op De
11,
ii^onficringc en bifcipluie. Utilitaire ober "t bol ït ban
oorloge geflelt tooiDcn / en Dat Die betaeït mogen too_ï=
ben boofc boo| ïjoöft / booj foo beeï Dor nïtjïi fal toefen.
%üc Ojbotinantien ban betaïinge fnllm getephent
too^öeu bp Den i^Treforicr en DnebanDeilaDen/ toe?
fifao'i ban berfcljcpDen p2obintien / en bp een Jbccre=
tar$ ban De felbe ^JaDen : enDc en fuïïen gcene &**
Donuantien ban betaeïtnge ban toaerDen geljouDen
tooiöen Dan Die getenent 5ijn aï^ boben / met De «otaIc regiflraca folio tali Daer op gefïcït tocfcuDc.
gullen ooït De ïj^uDt Daer aen ijouben/ enDe foo
u.
bcire De? noot^ ju beboteren : Dat De €onbopen bol?
gcnDe De Conbopen enöe lijfïen bp De Jbtatrn <6ene*
rael Daer op gemaeeut enDe nocï) te maeeïten / enDe
ban geitje nen oocït De ïteenten boïgcnDe De lijfïen Daec
op gcDjeffcert / en nocï) te DjefTcercn / eenpaeiiijh tooj*
öen geïjtben, en acïjtcrbolgt / en bat bp öe Staten ban
Deperticuïiere ^obintien / De oBouberneurj? Der feïber
nocï) öe 43oubcrncur£ en JMcfïcatcn ofte gemeenten
ban eenigc J>teüen ofte l^ïactfen / ofte bp petnant am
Der^ / De pafTagicn en uptboec ban De goeDeren / Die be^
(jooiïijït en boïgcnDe De 000^3 ïijflen berconbopt en
berlifent 31J11 / niet bcrljinöert en too?Dcn / ofte Dat pe=>
mant toic Ijp 5P boben De boo^ft lijflen ban öe feïbe goe*
14.
öie
contrabentt'c
öe
Dat
en
/
neme
ofte
pet cpfteije
Deren
öirectelp
ofte inbireeteïija fuïïen gcfcljicDen/ getfrafc
mogen toojöen cjremplacrlp.
gullen ooït regart nemen / Dat De penningen ban
Deboo?f3 conbepen en ïicenten / mitggaö*rg Ijn inhomen ban De putteen en bupten te toatcc balïenDe/
mogen tooiöen berfïrent en beheert/ foo tot Deboo?*
gaenDe al$ tcoprnöc ïafïen ban De «Squtpagic ban öe
^eïjepen
ban oojïoge
' en 'tDeEauöen/
geene Daer mit^gaöer^
ban Depen*
Deert/
teu meeflen
Dienfleban
tot betaïinge ban aïfttlcne anDere fcïjuïöen / aïö bp De
Staten generaeï / boïgenDe De eonfenten ban De
$:abinticn gco^Donneert fal tooiöen / tot toeïften
epuDc fü ban De 45ecommittcerDe HaDcn / neffen^ Den
Ifcerc ?Cömtraeï enanDercn (De^ noot-? 5ijnDe) aïïe
D^p maeuDen ï)en fullcn Doen oberïeeberen pcrtinen*
te dètaet ban De ïaflen ban De «Equipage / ïjet innamen ban De boo*f3 miDDeïen en l)et empïop ban Dienfuïïen
De ^'tcben
ïaetcn bp I)acrgeenuptfïeï
gebuipn / mogen
om in 15tijbe
bon noot/
en aï^Defaecftcn
ïijörn
l)cn upc
tetoaterte
toaepenen/
<!^o2Ïoge
te ruften/
tot laffe enDefcöeepenban'
ban öe HanDen/
omme upt De boo|f3 miDDelen betaeït te too?Den / en
Dat tegru£ aïïe piraten en anDere geïijhebpanöen ban
't gemeene befïe / De felbe te reftfieeren / en in ïjaec
getoeït te ïtrijgen / befjouDeïtjh Dat öc ncnnïffe en fïraf?
fe foo ober öe perfoonen aï^l gareScDeepen en goeöe*
ren fal fiaen ter öcctfle ban DcColfegien banDe flDtnü
raïitept in De refpectibe ciuartieren gefleït ofte nocï) te

16.

flclïen/ bcflacuöe bp De* IjanDeïmgc en traffique ter
&e ÏSaeDen ban &taeten fuïïen geöouben toefen /
ober te ïeberen aen De 45c»eraeïe Staten / en öe &tae?
ten ban eïftc 5d:obintie/ perttnenten fïaet ban D?p
marnoen te Djp maenDen ban De ïafïen banDer 001ïoge / en (jet ïnfeomen ban De miDDelen Daer toe te
confenteeren
/ cu Den emplop ban Dien. t
5ce.
fuïïen na bun brr mogen befojgen Dat öe païen en i7ILimijten ban De boo^ ^jobintten refpectibeïp niet
entoojDcberbinDert/ en Dat aïlc&teDen enplactfen
toojöeu
onDergeïjjBecontributien totgcbjagïjt
gemeene cngeïjouDen/
öefentteban öenHanöen/
foo beeïe

moge^
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inpcitantieban öe facfeen bp Den Öaebf noöigb Qcacljc
toojDt/ enböoït^bp een ^eccetari^ban Den Öaeöt/ O
fonöèt Die te laten bomen in tjanDcn ban öcn anöc*
81
reu / Ofte pcmauf te commuuicecren / öan Die ban Den
fcibcnfïaöc: en fnllcn De Sr cretanfni Ijouöm goeDc
m pèftbiente Örgifle re n oft memoriaeïboenen ban al*
leDrc.fülutscnen befiupten/ ban De mattticn en fae*
üen bis (jei)anDclt en bcjlootcn fullen ttm?6cn in bm
fclomtwöe/ ten mmfirn Die bjc|en fullen ban im=
ponanric en notable conflöeratic: en De faeben en
matcricn btfloten en gerefolbeert 5ijnöe/ bp gemeene
oftcöemccfteftcmmeii/ fullen altc Die ban öcn felbcu
mm möifffi-entcltju / 't 3p of ban cene oft contrarie
jpinie Ijem gdamenöcrljauöc/ fonbee eeniglj tegen*
'egtjen laten gcbu?upHcu tot (jet goct bclcpt / effect /
en ouöcröouöwge tjan öe buojf'3 be|luptenence|'oluj
öDen fözm ban Statten / fal Den Jstatcn (jBcne*
tien.
rael banDeuereenigDe^obmcien mogen brfcbnjbcn
lulefierebequame en berfeftcröc plaetfc ban Deerren
aigDc 3lauöen/ ingeballc Den noot fütjÉ$ bcrepfcljr:
24.,
k totlfie alöaec fullen compareeren fouDcr p.'rj'uöitie /
nor (jtang ban tjare p?ebflfegteri ban bupten De ^jobin*
tien/ niet ge-enoceert ofte befcl);ebcu te mogen uw*

ï<88. mratfP toefen fal <£nöcöatbart gcïoT« gcb:npfct
toojöc/ in regaröt ban öe &rrcDen en plaotfcn Öic
btrobert fullen toojörn.
i3.
&u\itn btfo&m Dat alk <6oubcrneur«S WinHm\
<6cncrar té / <0brrfrcu / Öitmcefïcre / Capitrpnen
• en alle ijet nolli-ban po/ïogq tcteatcr en tclauöcV
fïiïïcn bcloobcn ni 5torcccn / öe &r.zun ban Oc bet
ecnigtjbe ,&eöcrïauöcn / Die bp öe Mme en (janötboiu
Dïngc ban öe (Gercfcjniecröc ftrligiciltlini biijicu/
eenramen tüjltöc eraren ban De $20bintien en it^i
giflraeten, ban öe JateöYn öacr tnnc fp iieorn rjcbmplir
en tot bjienjj lafte ofte repartitie fp ftillcn bctaeït
toojöm /gc'joubj en grcrüuta tetoecfeu/ öcn fclbcn
getroutoln!» re ö curn : en Dat fp lupocn De böo^fs
Staten <Örnrracï / en ooft De Staten ban öc parttcu
licrepjouiutieurtfiiu fïjnccgaxöt/ fullen ubcöici'cn
<0*at magelnbs öe <$oubmmu;£ ban Dé 13:obincien
eii <6cncrae(£ / fullen beluübeu te obeöieècn Den
HacDt ban graten bp De Staten ^cnetacl gcftclt /
ofte namacïs te flcilcu- <£uüe Dat De Oberfkn / Hitmccficr£/ <£apitrpwn rn anöetbo'hban oojloogc/
boben Dien ooit bcloobcn en ftorcren fullen / De bebee
icn ban bc -6oubcrneurs banDepjobintien öacciimc
fprjcbmpht/ en het bolu ban oorloge te toatct/ Dcbc
bijlen ban Den '^ömiraeï/ en boojt.sauDere fjoofocn
ai>e-reflöenftcbanbfn boojfs ï^aeöt fal gröouötn
ober bcuinpOcn te (rellen/ te gcljoojf'amcn naerbe; uoojDcn
Den.
ineenbrquaeme rn betfebccöcplactfebaböe
l)ooren.
1.9.
Sullen onDerljouöen aïïe fCractaten en altancien ©tcrtet«göe ^obmtien / fonöer geitouDcn te 31)11 tt
tufferjen
ücbccc'cnigDm
$,:obmticnifSniicn
I4b&t/ jlijbeinufehci-epjfcifcpfaerfe,- macr fullen becgaör*
ben
en Heöen
ban Dien (anöcn
niet De/ Denagebunge
Lfu ter plaetfe Dacr öru öiénjfteri 'tgemenjebefreban
3tauötfeljappcncn ffcpubujltcngcmaMt/ en lullen Den HauDe en bpfonöcr De Dsrtctic ban öe falieu ban Der
tenfelbeu cpuDeentot aöbancemcnt ban De necrin oojloge ilö/bcceu
®c gagieu banfcbeuöe.
öe ïïaDcn fullen toeft n ban bpftïjicn
gen en ttaffsnue Dcfcc landen / onDcrbouöen gocöc
co:rcfpouöcneie / b?iniDt?cliap en nabuurfetjap met De Ijonöect ponDen beectigj) grooten 't ponbt 'p %att$ f
ttptï)reinfcl)e kaneen en peeren/ omlcggcnDe &o te betalen bpDe^obinticn öaer unt3nngeftelt/5ijuDe
nuiHtgnm / liïepubltJHcn / SlanDcn en &tcDm bp De oan Due maéuDen te özie marnoen/ Daer opfp Ijcn
errlih najaren fïaet fullen onöerfjoubrn ; fcnbrröat
befte miööelen / Die (o öacr tor tullen aDbifccrcn.
20.
fu eimge i^traojöiuanfc boften/ toe lafle ban Den
<£>ie ban fullen
Den liaDe'
boojnocmtbjpmoeöclrju
en cllt ban /ï)cn
opi i.hnbé fullen mogen for ngeit / anörr^ olp De b^acnti n
nccrenDc/
opcmïp/
boluo
en conbopen- Cnöe aljj een banO.cn
itointte
mentüju/ en beDarijtclijlt ucchlaren/ 'tguntïjrnbp obetlijöen/ ofte fijnen ftaet te ber (aten ïftacDt
/fal bp De J>jg^
ïjatecerc/pltctjtcn eonfcicntie goctOunucnfal/ 'tjn biutieDattuptDic geftclt i^/ecnanöecbemtaempcr*
om fjeu te eonfo?mcercn met anöcrc opinie / ingeballc
ïjemöefcluegocrDunhenomteemtcrcu/ reDieten off Toon Der Staten <6enerac! aengenacm/ toefmDcgc*
a!fuU»£ IjengoetDuncnenfal Doo? anDere ieDencn en i lom tneert aen öe bpöc Staten ^enewf l/gecomutccrt
confiberatie. <25nöe fullen alle faeben in Den boo?!5 luojDcn.
25cmffen0 Den bos?f3 ïï.\cbt fal gefjoiiöcn tobben /
töacöt befloten toojöen bp De meefte ftctnmen ban De
eenen
rCrcforiereu omfangcr<6encrarI opöegagicn
pu fentc peeren / Dacr obec gcopincerc Ijcböeuöe / en
ijen
lupbcn
tos te boegen.
toannceceeiugc faeben fullen booïiiomen/ üie acngaen
^uoe fuUen D^ie .4bccrcrarifen tot Dienfïe ban De
mogen cenigebau De felbe Üaöcn Dircccelijfi of möj
oapjfsfcDtgcfieJcto^Dcit/
clb op een tracrament
ban
als
/
tcctclijli / foo in regaröt ban ()aee perfooucu
ijaretymücn en magen tot in Den biecDen gcacüe / en aan actjt Ijouöert pouöen '0 fjaer^ / en op alflilbe in*
fullen be fe(be öacc op niet mogen geben ecnigf) aDbtj£/ ftructicn alö Den Staten <6encraci bp aboijö ban Den
nocljtfp^ffntbjefeuDe/ op De Deliberatie en befïupt HaeDt maliën fullen.
<De Depefcljcn ban öe faeften boïjenöe fjet i^rartact
Decfclbecfarien/ maec fullen Ijen bcctcccben / en big*
met
bare JiBa|efiept gcmaeftc/ De acte op öe generale
ben tipt De hamer ban Den toot/ rjcDtirenÖe öe felbe
regcenngc
ban Den bijföen tfetyuarp lacftlcöen / én
öeïibmtiecnrcfolutic.
De? fclfê infltnctie t tot Difpofltie ban De boojfs iiaöc
21.
toojben cpnöe- acflelt / Die in btn felben ïlacöt fullen too?ben geöaen/
gin Den boojfsllaeöt en fullen nietfaeben/
Dan in
Ighbefïootenoftc gcarrcfïccre cenige
toefen tocefcnöe banfulbe importantie en couflDftatie / bat
bic
/
föaDe
Den
ban
pKfentic ban alle De peeren
booj De oorloge öcfelbe fouben [lebben rjcöept febeerc
Ijcm feti ontljouaïDacröeu ftacDt
fullen ter plaetfc
Den / oft Den incefienöeel ban Ijen licDen.
gebiccfial^
Dp Dier
öcn tij)t
nacm pijince
ban Dmbanöefelanöen/
'fóoniuu ban ^pan22.
fullen
5F>e ilacDen en fullen niet mogen bercaDcren oft re gien/
folbetreu op eenige ertraoïDmariffe fachen/ Dan bp op Den naem onöcc't jcgel /contce5cgel en cactyct ban
boojgaimöc intlnmatie Daer ban geöaen aen alle De öe Staten 43cneracl ban De ©eccenigöe j^rberlauöen/ ,
llaDfti Die ter felber plaetfc fullen toefen.
bp aDbijö ban ÜlaDe ban Staten toöfDen uptgegebcu '
2tlIe<£ommuTien / #:Domuntien / Sfnflcncticn/ bp
23.
öefe onöCCf'cljjijbtugc/
mijn
Heeren
de Staten Uenerael rer
van ordonnantie
de vereenigdevanNeder25|ieöen en ©cpcfcljcn fullen toozDen geparapljeert
landen ,ter Relatie van den Raedt van State der Tel ver.
met ben gcheclen nacm ban flaeot pjefiöerenDc / en
(JEïiöe öe Depefcljcn Die ban foo grooten importantoefenöc alfoo geparaplieert' fullen geteebent toojDen/
tie en conflDcratie niet en jiju / fullen uptiieaebcn
inbicn Die öe <Ü ngelfctje natiën aengaen / ofte bp Den
iuo!öeu
op Den nacm ban Den föacöt oan &tarcn ban
<6oubern tic 43cneracl ban Ijarc .#ajcflept^ feeourö J
beBerecuigbe^ebcrlauöin noclitau^onber 'rsegil/
oft bp een ban ÈcilaDe bp Ijare j[Da)eflept/mDien De fcU coiurr
^egel en catl)ct bau bc Staten boo;noetut
ÖaeDt
Den
ban
anDere
pemant
bp
oft
/
ne piefent 5ijn
Cn foo beet Den Staten/ SteDen/ ^ngefetenen ban
't Ecgel fal betoaert uw?Di n bp een Dan öe HarörS-Defc HanDen en anLerc aengact / bp een ban üc<£ou Ijeiren bau DcfcÜanbcn öacc toe te comtnuteecen /
berneurtj uau DePioointicn / oft bp pemantanDer^ Die b.m ban gcbouöcn fal toefen tf brrautbjoozDcn/
fonöer t felbe in pemanöt^ auött^bauöentciactm
toan Dcn'öacöt. <üuüeDit aliugeballe fitldt0nut0 De
"**
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jS8 ftorom ftt eeniger mankten, Cnöc fal ban alle Depc* Heeren Staten Generael gearrcPccert > denxxijdag in
April, 1588. Geparapheert Eg?nondt-) vt. Onderftont
't Eegd
en 't redjt / ban
' feïjen
7
taur gefchreven , ter ordonnantie van de voorfz. Heeren
toojöenenbencontce
betadt ccgifïcr
ban goeDt
en öaer
rolle gcljouöen
bp Den Staten <8encracl gcojDonnecrt ofte nocl) te Staten , en was ondertekent
C. Aerts ens.
o^Donnecren ; enDe fulïen De p^offijten baec ban p^o
ccDcerenöe/ beheert too^öcn tot betadinge ban öe
officieré ba» öen booL:f5 ï*aeöt en anöete nooödpc
Tot het XX VIII Boek , p. tfi. (25) Ter gelegentfaehen tot Difpofïtie ban Den fóactit.
hey t van de Kerkenordening in 's Gravenhage by etlijke
«£nöe berftaen De Staten 43encrad boomoemt / Politijke Heeren, Gedeputeerden der Heeren Staten
32.
Dat tot confecbatie ban ïjet recht ban De Dcreenigbc van Hollandt , nevens etlijke voorname Predikanteu in
1582.1
3tanDen in t gene rad en particulier / fp licDen ban denjare 1591 ingeftek, lal niet ondienftig zijn dat men
ïjet nietDcfe inftructic of infïellinge ban Öcgceringc hier ter neder ftelle het voornaemftedat in, en voor
ofte Öacöt ban .t>tate met en abDiceeccn ïjctrccïjten defen tijde , en ook naderhand: , over het Huk der KerDe maci)t/ omnic Op Den Staten <$cnerad en Den
kenordening byde Ed. Gr. Mcg. Heeren Staten van
Staten ban öci^obmticn in 't particulier / c\k$ foo Hollandt vervolgens in verfcheyde jare^isgerefolveert.
De faftcn
/ oft al£
ban nooDt
tn'öefallen
Mttl
ojD?c
/ fclfê
bctcpfcïien
fuïli£
HanDe öp
Den aengaet
ban [jen
tot Dicnfïe ban Den Hanöe in De (aften bp öen ïicöcn ree
OLUTIEN'
Difpofïtie ban Den ftaöc gefïdt/ te mogen fïeïlcncu
RE
overS'
hetftuk der Kerkenor deninge.
f reenteeren / bp Directie ban De faïten ban Der <Bo$oï
Extract uyt de Refolutie van de Heeren Staten van
ge te toat er en te lanDc / inct al 't gene Daer acn Kleeft/
nflcringe/
enöe namentïp meöe Xyzt Docubanbemo
Hollandt en Weft-Vrieslandt, genomen in haer
IjouDcn ban De Dïfnpliue militaire fïraffe ban alle
Edele Groot Mogende Vergaderinge , den 18
Martii, 1581.
e rceften / en in alle anDere fauen bcrfïacn oou Dat alli
fahen Den &tact/ politic en ^ufiitie ban Dcboojf^
ItanDen / ^teDen enDe 3teÖen ban Dien in 't generael
<iBeDepu^ Refoiuticn
en particulier aengacnöe ter Difpofïtie ban Den föaöe / D<zi tZMcn en Der ^>teDcn ban ï|oïïanbt
putccrDen / in conflDeratic geïeit IjcbbcnDe/ op 't 7/rr£"kftc"k.
niet erpjefTdijeu geftelt fulïen büjoen ter Difpofïtie ban
alle *t gunt
en polirique
De o^De eeclefjafiigue
ban onöerljouDt
ftult
De Staten <6cncrael/ Den ^taetcn ban De particuliere oat tot
eenig?/ ordeningt.'
(JTij^fidijfte
ban alle gocDe
^oöintien / Den jKföagifïraten banDe^teöcn enan Dept binnen öen EanDe ban Reliant fhuöc mogen Die*
ucn met cenferbat ie ban öe €i)2iflclpe bjpöept / en
öere tocttelpe <&*berigljeDen / clli$ in öaer reguart.
<S)ie ban Den iftaeDt ban Staten boomoemt/ fulïen ornme te bcrljoeDen Dat met eenigc Decreten en confït*
33bdoobcn en stoecren in öanöen ban De Staten <6e ni tuticn / egene ooifahen ban calumnien en oneenigöe^
rad/ ofte per ïieDen dBcDepütectDen / te toefen ge; Den/ foo in De Jüciigic alê anDer^ gegeben tooiöc. CnDc
fjomu engetrouto Den Staten <0enerad ban De |^o* aenmedicnDe Dat bp fijne<!£rcllentic onlang^ al^ noeö
buitten/ Die in De Unie en bpDepnDtpuDingeban i$ bcrliïacrt Dat 't en 5u met bcljoo^lnde o?ö?e Daer inne
boozfïen toerDe/ gefcljapcn fal 3ijn De 45erefo?meerDe
fp fulDat bed
ftillen blpen / /foo
Clm'fïclpcen töeligic
öetoare
in föiïigie en Daer en boben De 3lanDen in gdjede ruïne te
Doen onDcepuöen
ïen onDetijouoen
fuinfë/ Ijet (Cractaet met pre Jifèajefieut ban€n homen / Ijebben De boozfclucbcn boelen en <6eDe*
gelanöt gemaent / en gen reguïceren na Den inpu- puteerDcn omme De boo?rcj)?cben falie ter&miDente
Öen ban Defe ^ufïcuctie. <£n fal ecnen pegeïpen bp nemen/ <6ecommitteert Die ban Den ü^ogenföaDe/
eeDerenonceeren ban alle particuliere perfoonen/ boo? binnen Den HanDe ban foliant / en boo^t^ upt Den tja*
foo bede De fdbe Den geme enen bcfïc mogte toefen pi? ren/ Meeftevg 9CD?iaen J©enfen/ Soljan ban <3U
Dcrlp. <6n Dat fonDer aenfien te nemen op De $:a- Denbarncbdt/ aDilïembanDcr.U5ecr en 5francljci^
binnen of »^teben Daer upt De felbe3p gebooren ofte
IMaelfon/ omme eerfïöacg£ te rcfumeren D'acten
berhoocen / of particulier pjofftjt Der feï'oer / ban ^pnoöaïe/ üie tot HöiDDdDurg afête boren mogen
fjem fdben / ofte ban pemanDt anDerg / fp licDen al- 51311 geljouDen / en Daer upt te concipiëren feuerete*
leenlijk boojoogen fuUen Ijebben De cerccéoDtg/ en lidpe en politpeo^e/ Die bp Oen Den Staten ban
Öetodbaert en conferbatic Der boo^ Blauöen / en De
bp
/ omme boojts"
fal tooienen boojgeljouDen
gemcene falie/ Dat fp niet en fnïlen openbaren De com- foliant
en on*
Den Staten geaicefïeert
ffjne ^rcellentie
municatien/ Deïibccatien / ofrefoIutienDiefecreetbcna <0oDt^
/ fulfeg"' ai^ cïjooren/
toozDenDenSlanDefalb
DerljouDenen te
gooren te blijben / en Dat fp Daer ban met niemanDen tooojt/
Dienficbau
totmogen
en fuïlen fpjefcen bupten Den fdben tfaöe / in fcoat ge= mit£ öat De boomocmDe (DeDeputccröf n ban De &ta*
ten Die ban Den i^ogen &ahc boojljouöcn fulïen / öat
fdfcpp of met tuien ï)ec sp/ 't entoare met Die ban
öen fdben ÖaDe ban ^>tate / apart gcfcljcpöcn ban al; bp cetuge (J3cDeputeetDcn ban De ,$»reöen too?t gefufli*
ïe anDece. 3ltem Dat fp niet en fulïen toefen ten Diens neect/ öat in Iicrliclijltc fafieii Die berhenDienaer^
He ban pemanDt / nocljte ontfangen ofte genieten Ijebben t'ojöonncreu naer <!BoD^ tooojöt- OBnDe bp
ban Defelbigeeenigepenfïoeneu: <ÖdijHDefeluetëa< cenicje anöcrc <6cDeputeerDen / Dat De ïtcradpe op
ten ooft niet en fulïen mogen nemen ofte genieten cc; öaauantic cocncplaetfe ucljoojt te ïjebbcn / Dan ober
nige importante giften ofre gaben / bp De toaerlnïie De gene Die l}m onöcr De gemee utc en p.?ofeffie ban öe
mijten becboDen. 31tem Dat fp niet en fuïlen mogen 43iTrcfo£mcci'Dr iirrlie begeben (jebbcn. ^atmebein
Rebben part nocljte Deel / Directdijl» of inDircctdyli / De (öcrcfoüiiccröc ïjcrhe niet fcojöer Dan tot ercom««
ineenige conbopen/ impofïen/ oft anDerc genieene niuiu'catic iTfp;crcöecrt fal mogen toerDen/ omme
miDDDclen / nocljin ccnigelcbcringeban 25us"pulbcr/ alle ralumme toVii* bcDtoanfj en tprannie teberftoeDen/
'ilogge / Dat mcDe alle ^cDiftantcn bp iïcrïien- Dienaren beroe*
%tt\\krvcl
' ^cljerp/
anDere /bibsen
Cfaber ofte Üoom
25icr/JBapcnen/
25ooter/ ftae^/
pen en ge-eraminectt sjjnöe / inncgeboert en gcfïdc
ammnnitie ban «Oorloge / Die tot pjoffnte en Dienfïc fuUen toerDen bp aöbijfe ban De il^ajefïraten / bp De
ban De gemecne faftcn tooien gebmpïit : en Dat fp al? toellie DeboomoemDc^cöiliantcn tocöcromme afge*
ïeg fuïlen Doen Dat goeDe en getroutoe ÖaeDen ban fielt fulïen mogen toou:ben met aöbijfe ban De tóernen&tate geljouDen jijn te Doen : en Dit al bp p.jobifie.
öienaren. ^at mcDe alle officien bcDicnt fulïen mo*
^fngcballe Defe^Jnflructie bcbonDen too/bt trieb- gen toerDen foo tod bp Die ban öe <0crefo?meerDe ficli*
54.
ben eenige Dupfïerljept / ofte Dat oe feltic eeuige aïte- gie aï^ anbere gocDe patriotten / Daer toe beguaem
ratie/ berminDcriiigc ofte bcrmcccDecinge fouDeber- $ijnbe/ en Dat na De goeDe gclieftcban De genen Die
rpfegen/ fal Daer op ter eerfier bergaberingebauDe öe felföe (officieren fïaen te confereren. <8nDe fulïen
Staten generael / met aenniffe en aDbijé ban Den De ^teDen IjaerlieDer <6cDcputcceDc op De boo?frb?e«»
ftaeDt / gelet en gebacn toerDen naer beljooren.
ben communicatie en bcfoiqne meöe mogen fetjichen /
Aldus gedaen , en in de Vergaderinge van de voorfz Die 't ftlfbe fnl&£ goetöunftcn fal.
Extra<2:

Tot dcHiftoric van P*Bors III. Stuk.
Extrad uyt de refolutie van de Heeren Staten van
Hollant en Weft-vrieflant , genomen in haer Edele Grootmogende Vergaderinge, den io Aprillis. Anno 158a.

D'<&al Staten
tot Dienfïebanenfoliant/
toelbarcn acnmerfcenbebatboo?
ban Den 3lanbe / en
BtniTlÊ D'ingefctcnen ban Dien in goebe Cbufleïpe
o?b?een eenbjacïjtte mogen onberljouben / metgoc^
De hcnnifle cu auctöoritcpt moet tbojöcn tooojfïcn op
Debojbcringeenonberljoutbanbe Cnriftelpc <Bete^
tcfojmcerbe Religie binnen ben felben 3Üanbe/ ten epu
De Op gebulte ban Dien ben bienfï *J5obtg / en be <£cre fo^mcerbe teuen in egeene feöcucingenoclit beracljtinge en ftome / en eenrn jegeiijtï goebe genoegen biefr
aengaenbe in De Cïjufielpe typtjept magb tooien
gegeben/ ïjcöben gecommitteert / en committceren
&p befen tmee ofte Duc upt Den ïjogen föabe/ en ban
geïpen upt ben fóabè $?obinciacï in foliant / Die bp
öen p^eflbeerenbe ban Den felben ïïabe/ baer toe fiuS
Ken too^benflenomincert/ omme met Den (^ecommitteerben ban be Staten boomoemt/ al£ eene ban ben
CDelen / 3fonïi beer ^oljüti ï|ecrc ban lBat!)cne£ Cïi*
bice / en JSeefïèr 91b?iaen ï!i)enfen / 3fa&an ban 0b
Dcnbarnebclt / Miem ban bcr Meet j en #tancï)o$
JHaelfon/ ofte 'tmeecenbeeï ban Ijaet ïieocn/ ben
negenben %wi\li$ toefcomenbe / aïïjier in Den ^agc
bp ben anberente betgaberen inberb?efe<6ob£/ en
opalief te booten Dat tot con fiitutit ban een goebe

acljt ucen in be boojfcö^bcn Sergaberinge mcbetc T^t 2
alfulfte o;bonnant
met Hepben
comparee
boen
ie <£ccle*
kon* l99baec toe fuiïen
felbeban
fiafïiquea
l^be ren/
nen eeconurcren/ omme te famenmet b'anbere<èe*
committeecöf/te be ipen abbifeeren / alleenelp in 't ra*
men en concipiëren ban be boojfc&eben <£cclefiafli*
queojbje; foubec bat bie ban Hepben baerinne eeni*
ge
pt toillen
alfooobergefon
ftfclfbe ben
concept
öaec3'üjarigïje
na aen alle
.^reben maliën/
fal toojben
/ en
be felfbe ban EcpDen foo toel al^ anberen al? ban baeu
innc mebe bjp fuïlen mogen abbiferen / niet tegen*
fïacnbe öaerlieDer a3ebeputeerbcn ober be boomoem*
be concepte fuïlen ïjebuen getueefï, ^at mebe be on*
Itofïen ban be <6eDcputecrbe ban bie ban Erpöen bie^aengacnbe gebogen fuiïen Uiojbcn tot ïafie ban ben
3ianDe.

Extraö uyt de refolutie van de Heeren Staten van
Hollandt en Weftvrieflandt, genomen in haer
Edele Grootmogende Vergaderinge, den 30 May,
Anno 1582.

C$n bp be <0ecommitteerben .fèpïmrg/ Hoofen/
°&3anaen/ 23o?ce/ Cafenb^oot/ fóamerlinft/
JBrnfcn/ 25arbefïu^/ #löenbarnebe!t / Willem
ban Der Jlfèeer aï^ gecommitteeröe op ben concepte
ban eenigc üteruen-ojbeninge ofte o|bje Ccclcfiafïique
obergeïebert öe concepte bp ben bieg aengaenbe ge*
maeftt / omme boojt^ bp beu ^staten Dacr mebe
gebaen te mogen tobben aï^ naer bebooren/ fyeb*
ben bestalen b?n boomocmöen <H3ecommitteerom
ojbeningc in bet heeften Chiifu' fal mogen bieneu, bcbanftt ban ben bienften en bebboir bp l)eu baer unis
58llc0 op 't beïieben ban fijne €jecelïentie / en Den Staten boomocmt. Itëeïbetfïaenbe bat bp be ^teben
Ï)acrlicben43cbeputeerben op Dcboo?fcï)?ebcn bcrgaDe*
ringe tsaren noflen gefeïjibt fuïlen mogen toorben / gebaen.
Extrad uyt de refolutie van de Heeren Staten van
Hollandt en Weftvrieflandt, genomen in haer
ommc mebe baerinne ttn befïen te mogen belpen ab*
biferen alé naer belmoren/ gebaen in ben j^agebcn
Edele Grootmogende Vergaderinge, den 16
i8|Bactii/i582.

Junius, 1582.

Extract uyt derefoluticn van de Heeren Staten van
t^t^m/
Hollandt en Weftvrieflandt, genomen in haer H€bbcnb'€beïen/
fïccbam / c^omicDcm^ojbjee&t/
/ £>cljiebam
/ illkmaerSCm*
en
Edele Grootmogende Vergaderinge den 26
ïf
oojn bcchï'acrt geflelt
/ bat fal
't concept
op ban
bc c?b;e
Aprillis, 1582.
Cccleflaflicque
toojben gemaeïtt
in fcanben
ben

I& geojbonneert bat op tffl&aenbag& toeuomenbe/
be <6ecomittccrbe/ te meten cenen upt ben Abelen /
Mecfictg SCbuacri Jfêenfen / 3}oöan ban <^lbenbar*
nebeït / J©illem ban bcr JIBcer / en #rancbo$ Maek
fon/ met Die ban Den ïjoogenen l^obincialentöabc
in 't meelt fuïlen tteben en bergaberen / omme eene
fternen-o^beningete concipiëren/ en baer na 't felfbe
bp fijne (excellentie en ben Staten gefïen / en baer op
bojber booten te mojben naer beïjooren.

Öoogenöabe/ enöabe^jobintiael/ omme 't fetfbe
concept in bec b?ecfe <&obt& te refumeereu / en oe 3baa*
rigfjeben bie fphe&en baer inuebeoinben fuiïen in ge*
fcl)}ifu
annoteren<Önbe
/ en foobejre
ben Statenbie al^
felf»
beober teteleberen
ban Dan
ben 'tCSabe

boomoemt/ noobigb fouben bebinden eenige l^fbi*
canten Daec opteboóren/ bat fbïiebeu baer roe uan
be geïcertfie en bjeebtfaemfie fuiïen berfoelif n en ge*
bmpben mogen ^ie ban <£H1ft en ^Enhbuo%!ber!»
blaren bat 't felfbe aïleeneïijft in Ijanben ban benbe be
Öaben gefteït fal tuoiben. ^iebau S-epbcn en jatter*
Extract uyt de refolutie van de Heeren Staten van bam berïilaten / bat 't boomoembe concept in banben
Hollandt en Weftvrieflandt, genomen in haer ban be bjoebtfrïjappen gefïclt faïmojben ?©ie ban
Edele Grootmogende Vergaderinge den 11 May, ben SDucïe bat 't felfbe in Ijan&f n ban bier of bijf ban
Anno 1582.
be berjüaemfïe en b^eebtfaemflc $2cbicanten gefielt fal

I& geojbonneert rcfcïmjbcn aenbe 2t$urgermeefïc=
een en föegeerberg ber jètabt ïepben / bat alfoo ee*
nige upt ben ïjoogen töaebe/ en bentöaebt pjobin*
t'fa»
ciaeï/ met be45ccommitteecben ban be Staten
men jijn bergabert/ omme ac&terboïgenbebeboo?=
gaenbe refolutie ban be Staten te concipiëren fencrer
ojbje <£cclefiafïiegue. €nDe ten epïibe baerinne met
goebe benniffe gepjocedeect magfj toojben / boo? al
nobigö toojbt bebonben baer op te fïen en te eommu^
nicecen be boo?gaenbe ojbje / bief aengaenbe in &tofo
feclant oft eenige^iteben ban Dien genomen foube mo*
gen toefen / en utoee <öbele mebe toel Deftcnt fjoc beeïe
aen be boo^fcl)?eben faeefte i$ geleeden/ bat mebe alle
bt bermogen fjaerlieben <6cbcpit'
^teben ban ïfollan
teceben te fcöiftfccn op be boomoembe ©ergaberinge
£0 Ijebben be Staten bit ban Sepben boomocmt toel
ïjartelpen toillcn berfoehen / öaeeïiebee OBebepu^
teecbe op «ïiBaenbagö toeïiomenbe/ '^mo^gen^boo?

toojben.
Extracl: uit de refolutie van de Heeren Staten van 15-83
Hollandt en Weftvrieflandt, genomen in haer
Edele
Grootmoogende
Vergaderinge, den 12
Februarii,
1583.

I& geo?bonne ert / Dat De concepten gcmacltt op 't
onberboubt ban De ojbje ^cclefiafticque / met D'aD*
bijfen ban bie ban ben ^obe / en p:obincialen ilabe in
^oïlanbt / alommc aen out ^tebcn fal toojbeu ober^
gcfonben/ omme elïi^ in ben Ijaren gebifïteert/ en
ben id?ebibanten albaergecommunicceit/ en baer op
geljooit 3ijnbe/ baer ban rapport inne te béngen /
ten epnbc baer naer boo^r^ bp ben Staten baerinne
gebaen magïj toojben natc beljoorcn / op bat met au*
tljoritept ban be Oberigfjept op alle%ö beljoojlüH maglj
too;ben boojfieu.
Extract

Byvoeghfel van Authent. Stukken,
ratie ofte Difpntc gelept fal mogen Ibojörn De oetoepfn«
ge ban bedienaren/ Die Doo? lafi ban Den Staten en
' - " Extrad
uyt deen refolutie
van de Heeren
Staten
van fijne <tfrccUentie binnen öptcecöt
Hollandt
Weftvrieflandc,
genomen
in haer
in Dienfle 3ijn ge«>

i ^82

Edele Grootmoogende Vergaderinge , den 24
fcljint.
Martii, 1583.
Extrad uyt de Refolutien van de Heeren Staeren vaa
Hollandt en Weftvrieilandt , in haer Edele Groot
0$ 't poinct ban De betfeïnjbinge aengacnbe De
Mogende V ergaederinge genoomen , den 22. Au-

fltecnen-ojbrninge D'<£oclcnru ben SteDcn clhg
in Dm baten baer op gelet öebbcnbe / of metbe &cr
Ren-ojDeningc bolgenDe 'tberfoenban fijne CrecHen*
tic gcpjoccDcert fouDe mogen toojben om ücljoojipht
ojöcnni ge te fldïcn / Darc toe üc coneepte n in Dm
SteDen maeen obctgelcbcrt / met D'aDbijfen ban Den
i^ogeu en $20öincialen SuDcn «1 $ol(anbt/ 5-ebben
D € Jeïen / ©ojbjeebt / ^aetlem / Sflmftctbam / <6ou
ne/Öotterbam/ ^Inmaer/ Hoorn/ «ébam/ .ïfêon
nüunbam / 45eertrupDcnberge en $iumercinbc ber
fïuen en bernïaert / Dat omme rebenen en infie neen
eemsDcr Is begrepen in 't aDbijS ban Die nan Den XfoDe
$>3obmciael boomoemt / en fonDrrhngereguarb ne
menöe op De tegmnjoojbige gclegentliept Dcgtij -iï$
bolgenDe tuoujjö ban Den felben töaDe ^jobinciael /
booj't eetfïe gefupetceDeect fal tuojöen / met alle bo?
Dere pjoccDuircn arngaenDe De boojfebjeben fternenojbenihge op Denconeepte bie$ aengaenDe gemacht ;
en tot beter grïegenncpt / mit£ Dat miDDeïertijDtgoe^
De ojD?e op 't onDcrljoubt ban De boojgaenbe <®s*Don
nantié en $lahnaten / foo tegen£ bet Dmftfien al? an
berg geflelt fal tooien, ©ie ban ©elft/Hépöen/€>o?
nfcfyem/ en «Ênatjbpfen berflaen/ en berblaren De
rentte 51)11 te pjoceöceren in De boojfcïfêeben fóerhen
o^Dtngey acljtccooïgcnDe De geïieftê ban fijne Crccl
ïentie.
Naer Noenef

IS geojbonnertt fijne €rccUentie' obec te fenDen
't concept in Defcn bp De <6erommitteerDen ban Dp
Staten / en ban Den If ogrn en pjobmeialcn ïïaüc ge
tnacut / Dacr op bp De Abelen en De Steben rappojt
genomen ;ijnoc / ten Dage DienenDe bp De meefle ftem;
men i£ berflaen / Dat op De boojfc&cben fane niet
bo?Der gere fblbeept / maec Daer meDe tot beter gelegentljcpt gefuperceóeert falmojbcn / omme$5ebcncn
m Den abbijfe ban Den 0aDe$joainciael begrepen/
't bjcïft meDe aen fijne Cjecellcntie fal tiwjDen obergefonDen.
I 59°-

Extract uyt de Refolutien van de Heeren Sraeten van
Hollandt en Weftvrieslandt , in haer Edele Groot
Mogende Vergaderinge genoomen , den 20 Augufti, 1590.

0$

't becfoeft ban Vuegen Der ïterfce geDaen/ ttn
cpnbc op De acnfïacnDe ©ergaDeringe ban De &p
uobe / gelept binnen Der StaDt <©o?bjecln7 Den 17.
Defer maenDt eenige fcoegen Den Staetciï fouDen mogen
trjajben geeommitteert. 3£c Staten gefien (jebbcnöe
baerïieDerSïefointie tnfgugufïo Deg31acr0i589.Ieft
» ïeDen genomen / Daec bp grojbineert ïjl / Dat egeene ber>
» gaberinge SunoDaïc gelept fonDe mogen toojDen / Dan
»> met boojgaeube eonfent ban Den Staten / en mit£af«
>•> booten Den felben oberlcbcrenöc uchoojfijke ïijfte ban
» Dr poinctcn en articulen Daer op De felbe ©ergaDerfnge
» fonDe mogen gebouben too?ben/ aïboetoelDcStaeten
brrfracn öat De felbe i&rfolutie berjoojben in Defenacb
terrjoïgtte 5ijn tot conferbatie ban D'ou:h,oriteptba:i
De S*aten / en Dat Dr felbe boojtaen fal acliterboïgt
too2öen : nocljtané omme boo^öefercpfe alle fcfjanöaïe
te berlpebr n / nebben geo^Donneert te fcfjjpben aen
Cafper Et»r rmcljutfen / ©lenacr De^ ^epligen <£ttan
gelii tot Öotteröam / Dat ïjp acngefïen^ bnef^ hem ïjet;
marrbtj» tran«?po^tere / omme Den Staten ober teïe
berm Dr po neten rn articulen/ Daer op De felfoe^u
iioDa(e©ergaöering:fotiDc géljonDen ujo^Den / enbor
Der te brrftaen üe meeninge en refolutie ban De &taëten/ fonDer Dat De Staten berflaen Datingeballcban
eenige SpnoöaeJe ©ergaDeringe/ Daer opinconfiöc»

gufti, 1590.

A 3Lfbo Cafparu^ ^torrincïjufïnjï / ?Pfenactbe0ï£.
L * Ciiangelu tot föotterüam / bp Den Staten ban
$ottan&ceiibel@efn)!tr£lanDt befc6?cbcn 5tj:i0e / om*
me Den felben Staten te bertconen Den poincten en ac*
tienlen / Daer op b'aeuflaenoe Snnobale ©ecgaotrin*
ge particulier binnen Der flafct v^ójt-jccljt fonDe geljou^
Den too?Den / en bojöer te berflatn De meeninge en re»
jblurie ban Den Staten/ op 'tbcrfoefcDic&icngacube
geDaen/ De felbe «Cafpacu^ compareerenDr m De©cc«
gaaeringe ban Den Staten boomoemt / eenige rebenen
Den felben (jeeft bc ralacrt / en boo?geboifjen Dacr bp nn
uerlilaertljeeft öembe^ujaect te bmben omme Dr feifDe
poincten en Articulen te bectooncn in Dr Bergaberiuge
uau Den Staetcn/ fjebbcn De Staten boomoeincöcn
boojfcl)?eben Cafpacum belaft en geo^onnerrr ïjacc
Uebeii De boo:fcl)jeben poinctcn cnartieuUnobrrtele*
beren / full$ bp ijem op Den boojnoemöen bebeele \$
geDaen.
<®e Staten ban ïifoïïanbt enl©eflb?ie?IanDt gefien
en gc-cjeamineert rjebbeuoe De poincten en artieiuen
Oaer lieDen obergelebert / ban toegen Die ban Den € laf»
fis ban Qott erbam en ScïjielauDt / berfoehenbe Dat
baer opljet particulier Spuobu^ üauEuybtr.ollanbt
foube bergaberen mogen / bjelhe ©ergabcriuge tegen^
Dena7- Defei binnen Deflabt©o?D?ecbttiel30Uben/ en
Dacr toe beboo?Iijfte b;ieben aen Den jaêajcftraten bec
felbec StcDe: Rebben De Staten/ niet tcgenflaeuDe üett
uoomoemDen Dag ban ©ergaDeringe toeDcroinme ge*
lept $ fonDer eonfent ban fijne «Srcellcntle m Den Sta*
ten/ entegen^öaer ïieDen boo?:jacnbc Öcfolutte / tec
eeren <®oDt0 en bo^Deringe ban Der&erttcCïmfnge*
confenteett / en geacco^bectty Dat De boojfc^eben Sp*
nobaïe BrrgaDecinge ten boojfj Dage binnen <^o|»
Dzecljt
falbegonfi
ge(joubcn'bJO?Den
/ mtt£ Dat op
De felbe/
en in alleennaboïgenbe
geïrjneSpnobale©ec*
gaberingen/ egeene nenniffe en fal mogen genomen
iuo;Den nan eenige faften / concerneerenbe De politie
ban Denmaer
Hanben
/ ofteban
b'o?D?e
ban De ÜcrUe
in 't onDec
gene*
raeïj
alleenlijk
cccfocrfce/
begrepen
be boo:fs Spnobaïe©ergaDcringe ban SupöiïjollanDt.
©at meDe alfulue SpnoDale ©ergaDerinyen boo?taen
niet meer befcj)?ccben nocr)tegel)ouDenfuHen mogen
too?Dcn / Dan met boo?gaenöe eonfent ban Den Staten
en fijne <a£rcellentie. Wü ten epnDeopDeboo?fcb?cben
acnflaenbe bergabcringc ban Den Spnobc partiêulicc
Daer na mage tooien gebicigeert / met goebe nenniffe
en ten meeften Diènfïe Der boo?fch?ebm fterhc Cb?ifli /
en boo?t^ op alle naboïgenDc Spnobale ©ergabecin*
genmcDe goebe o?bje Daer op mag genomen tnojDen/
fjebbcn geeommitteert / en committeeren bp Defen/
Jt5r^. Banninït ban #orceft7 ftatbt oibinari^ ban
Den#oogeni5aöe/ rn vöeraert ©oebefen / ïtaebto?*
Dinars ban Den^obe ^obineiael uiJgoUanot/ ïjacr
Ueöeu ten boojnotmbcn Dage meDe te laten binDcnbtn*
ucn bec flcbe^ojbjerbt/ opDcboo?f5Spnobale©ec*
gaDecinge/ en alDaecbcojrjehouDenbeDbenDeDeboo^
c{j2ebeua?foïucie ban Den Staten/ boo^ Daer op in
be felbe ©^rgaöeringe te compareecen / en affiflceren
opbe ^ceïcfiamque faiten Ue albaerfnïïen aï^ boren
aerljanbcït üio^cn/ bolgimbe D'inffeuctie Den felben
mebegegeben/ mït£ bat bpDen boo?nocmDe<6ecom*
mittecrbeilaDen baer af gc^aen fal üio?ben betjoo?lrjfc
rappoK/ en bat De Itëajeffcaten Der flabt ©oiDjec&t
uoomóemt man De boo»fclj:eben refolutie fuïlcn njo?ben
jeaDberteert / ten epubebefelbe Dacr toe Deboojfct)?e»
ucn bergaberinge albaer toelaten roilïen. GeDaen in
ben &agr onber 't jegel ban De Staten boomoemt
Oier op gcDmnt Den ax ^ugufli / 35nno » 590.

in.

w°.
lAftruftie
noot de Heeren N. van
Foreeft en
Genie Doedelen.
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Refolutïe»
op 'tKerkenStuk
«Ier
•rdeninge.

Tot de Hiftoric van P. Bors III. Stuk.

Inftrudtie voor Mr. Nannink van Foreeft, Raedt
in den Hoogen Rade , en Gerrit Doedefen Raedt
m den Provincialen Rade in Hollandc , van 't gunt
{y lieden in de vergaderinge Synodale van ZuytHollandt van wegen de Heeren Staten van Hollandt lullen hebben te doen.

TBbenecrfïen fullen De boojfcfecben «tommujacif'
^-feninbeDoojfcïjjebcn bergaDeringe bertooneh Rare
fcfyiftclüht Commifficl Defelbebergaoermgebclafïen/
Ren na inRouöcn ban Dien (o toel in De boojfcRjcben /
aféinaïle aenfïaenDe gelrj&e bergaDeringe teregulce=
ren.
Sullen ernfïelp ïetten Dat in De boojfcRrtbeaatrga;
Decmge foo op De Gravamina baer op Die geleptig / al£
anbere faeftenDie aïöaer fouben boojaomeri/ egeene
anDere atéacracltjae fauen geRanDeït en tooien.
bullen oou regnart nemen Dat in De RanDeïmgc
ban De aernclpe faeaen niet boojgenomen ofte ge>
Daen entoozbt 't gum Daer upt cenige ttuifï / fctini-ringeofte onccnig
ljept in Der hecae/ ofte Den toelfïanc
Der StanDen bcroojfaeat fonöe mogen toojDcn.
€nDc alfoo niet alleen Den toelfïant Der HanDcn/
maer ooa De UojDeringe Der ftcrae <0oDc0 Daer aen ten
Roogflen u? gelegen/ DatDc ^jeÖicantenDteupc^o^
lanbt / op 't beefbeh ban Die ban Üptrccbt bp autRo
titepten
bebeï ban fijne «grcellentie tottlptcccRt3p
gefonoen/ «iet tetjcnfïacnbe 'tguntalDaccteroibon
•nantie ban De Jifêagifïratcn ( Die Raer totRantRou=
Dinge ban De CRafïclpe <0erefo?meerDe Öeligie bp
eeDe berplicRtRouDen) ineenige Ceremoniën enge;
bmpaen Der .fècDcrlantfcRe ülecaen / omme öcS3ur
geren in eenigRept tot De (Öerefojmecrbe ft eugc te
béngen / $ geDaen / afë 23jocbcr£ bp Der ftcrae ban
foliant geRoubrn/ en terooafaae ban Dien nietber*
fien en toojDen/ en ooa De gemeente ban UptrecRt bp
alle bcguamemiDDeïen Daer toegeb?agt toojDen/ Dat
fpRen totïjet geRao?ban De boatfehjeben^eDicams
ten/ en Retgebnipabrr ^eplige Sacramenten mrt
Den felben begeben / foo fullen De boojfcRjebcn Com*
niiffariflenin De boojf cRrtbcn bergaDeringe ernfïelfju
aenRouDen Dat De felbe bérgaDermge in 't gemeen / ïm
De Dienaren aïDaer comparerenDe in 't particulier Daer
toe ernfïelp aen De gemeente ban HptcecRt acnljon
Den en acbcpDen / op bat Dc£ te beter De boojfcRjebcn
Stabt ban HnrrccRt booj De toelfïant Der Hanöen
met De €Rum:lpc<&erefo2meerDeïïcfi3ic iu De felbe
magR bïnben geconferbeert.
Sullen boo?t£
ban alle 'ttoojhen
gunt in/ DeaenboojfcRrtbcn
bcrgaDeringe
fa! geRanbelt
Den Staten
Doen bcRoo?fp rapport. <£ebarn in Den $age Den 22
2Uugufïi/ 3tnnoi59°.
Extradt uyt het regifter der refölutien van de Heeren
Staten vanHollandt en Weft-vrieilandt, genoomen in haer Edele Grootraogende Vergaderinge ,
den laetften January , 1591 .

D<$ «ürbeïenen (J&ebeputeecben ban be SteDen ban
foliant en J©efïb2ieflant / gerefumeert RebbenDe De Iterlien-o^öeningé Die in Den j'arc 1 5H2. toa£ ge?
concipieert / Rebben berhlaert / goet gcbonDen en gerefolbeert / Dat ten epnDe eenparige o:D?e öir^acu
gaenoe boonaen binnen Den büojjeïjjcbcn atanDen
magï) toojöcn onDerhouöen ter ecren 43oDtsJ en ten
Dienfïe ban Den 3Lanöen / enDe fu\h$ alle migbc rflanDt
cu onenigbepbt cefferen en berljoet mogen too|Den /
ban toegen D'<£Delen en ^teDen acht perfoneu fullen
gecommitceert / en ban gelpen acht perfoneu ban
toegen Der ülrrhcn/ Die Den 15 öefer maent ailjier
binnen Den ïf agc fullen compareren / omme te famen
m bcfoignc te treDen/ op De falie ban De Merite/ enDe
fallus te refumeren t boomocmDe concept ban De Üier^
heuóiDcningc enöc t fameutlijft ten bcfïeu re (jelpen
aDbiféren/ 't gunt tot Dien epnDe noDig en Dicnflig
toefen fal / enDe Den Staten ban alle?* teDoenrap^
po?t. CnDe Ijcbben Den Staten Daer toe accomrait=
III. Stuk.

£

teert ban toegen D'<ÊDelen en SteDen fjonaftect Wih T co t
lem ban £mïcn ban opbelt/ DJCöb
ban Den Rel
llanDc / met1lct$ oBcrarDt ban JÖijngocatt
aer Den en » ^Sr
Dan ban 23anacn / upt Den ^oogen fiaDe ïeonarD hctft"kdcc
Itafen
^irfe enban'E
/ uptenDenJFran
en tein
cialenbjoot
©jotoi
ÖaDe enfiD?ia
baneeuto
JBercf
chotóm d!^'M"
IBaeïfon / en 't mcrenöeel ban öenlleDen. CnDe ban
tocgen De itcrïte Den Dienaren Dcg ^epligen
gelü
i^enrieué Co,2pectiu.ö ban ©ojö^ecrjt / <euan
IfimoïDuó
Comeliiban ©elft / ^oanni^ Upttenbogaect upt Den
i?age / 3©oaltcru0 öop ban ItepDen / Sacobi èar*
intniu^ banUlmfïelreDam/ 3foanni^^amiu^bart
ttaerlcm / ^inD^ea? Cafïrecomiu^ ban€naöupfen/
en i£enricu0 ^ippiu^ ban €Dam/ bie Daer toetïa*
men
rt Der
5511 / omme t'famentlijft ofte bp
abfentgecotn
ie banmittee
eenige
felber bp Ret nieercnDeel ban
Dien in Der booifcfjjeben We te befbigncren: Wit
toelUe ^erfoonen ten fine al^ boren metDeneerfïert
fullen befcl):eben tooien. <8ebacn in Den ^age Den
1 Jpebmarii^nno i5yi.prtfchtDefelbe.
DeniFebruarii, i^pii

F)€<£öcïcn en OBcDeputeerDen ban De fïeben ban
-L>f foliant en 3Befï-b2iefïanöt gerefumeerr Ijcbben*
öeDc iicrli ojDenmge / Die in Den jarc 1583 toag ge*
concipieert/ hebben bcrhïaert/ goeDtgcbonDen en
gerefolbeert/ bat ten epnDe eene eenparige Die^aen*
gacnDe boojtaen binnen Den boojfcljjebeu 3lanoen
maglj toojDcn onDecïjouDen/ ter ecren 4BoDt^ en ten
Dienfïe ban Den XanDen/ en oberfull^alle mtëbers
fïanöen en oneenigdept ceffl-eren en berljoet mogca
toerDen
/ ban toegen D'<£Delen en SteDen acïjt perfoo?
nen fullen
toerDen gccommicteect / en ban gelijHen
acRt pecfonen ban toegen Der tterften / Die Den bijfen-ttointigfïen Defer maent alïjicr binnen Den ^age
fullen compareeren / omme te famen in befcigrie
te
treöen op De falten ban De fóerften / en fulft^ te rcfu*
meeren t concept ban De ilerïten-o^öeninge / ent'fa^
mentlp
befïen Ijeïpcn abbifeeren 't gunt tot
Dien epnDe ten
noDiglj en teDienfliglj
Wen faï / en Den Sta*
ten ban alle£ te Doen rapport. Cnöe Rebben De Sta*
ten Daer toe gecommitteert ban tocgen D'€Delen en De
StcDen ^fonltïjeer 3©illcm
ban Eupïcn ban ^pcbelt /
D'^libbocaet ban Den 3Lanbe/
<6ecraert
IBijngaeröcn/ en 3Joljan baniBeefïtt^
23aucbem. Upt ban
Den
hogen fïaDe/ &eonaert Öafenbjoot/ en ©irft ban
ïceutoen. Upt Den ^obincialen ÖaDe / Ulbjiaen bart
3©ercfïepn en ^octoj JFcancöoi^ l^aelfon / en 't
meerenbee
l ban RenlieDen. <ÖnDe ban toegen Der nerc*
hen / Den Dienaren De£ ^epligen Cuangeïium^ %m*
ricu^Croiiputiutö ban ©ojDrtcRt/ ?CrnolDH^ €op
neliibau^elfc/ SoRanni^ Öpttenbogaert upt Den
ïfagc/
Öopban
§acobu£ ^ar*'
miniu^ <6alteruë
ban 3llmfïeIr
eDam / SlepDen/
3jo[janne0 ©amiu^ ban
^acrlem/?lin0rta^ Cafrricomiirê ban €nftl)upfcn/ en
^encicu^f uppitijSban €Dam / Daer aft mecrenDee!
meDe fal mogen befoigncren / alle toelfte perfoncn tm
fme al^ boben / met Den eerflen fuHenbefcRjeben toer*
Den. <acDacn in Den i^age Den eerflen ffebmariï/ 1 yp 1 .
Extraól uyt het regifter der
Staten van Hollandt en
Edele Groot Mogende
tuiïchcn den 7 en den 1 6

refolutien van de Heeren
\Veft-vrieflandt , in haer
vergadering, genome»
Martii , 1 59 1 .

TM De boomoembe bergaDeringe / i^ bp Den <$reon*
J-mitteerDen/ foo upt De bergaDeringe ban DeStaten/
aio" upt Den
Den ïtccltrnbi
ïjogen enbc^ob
naaben/ftccaen
mit^
gaDerg
cnaer^ incialc
ban bcrfcöepbe
ban ^oHanbt en JBefï-bjiefïant / bie in be ïcffr berga*
Deringe toaren gecommitteert / omme met Den anDe«
rente cefumeeren De fterftc Irjhe ^Donnontie geconcipieett in Den /are 1583. enDefeïbete rcbieffcren
tot
bojDcnnge ban Den Dienfï <6oDt^/ tot toelfïant ban
ben EanDen/ en De C^tfïelpe Öcrhen inDefefbe/
gebaen tfappojt ban öaregebcfolgneecbe/ en gefïen
%

jpnöf-

Io
t cn T
I/"1*
ftSr
ofhet
der
Kerkenorcfeningc.

Byvoegtei van Authent. Stukken,

SÖnDe 't geene fp ïup&en bp gcfeïnjfte tjebbcn gcfïeït /
«i obetgclebcct / jp Defeloe <0ccammïtteetben ban
falw geboojfcljjeben
in Delieben
&arc
bacn /moepte
beDanfiten /acuepbt
en të Ijacc
geïafi Ijace boo??
feb?eben gebefaigneccDe te onDcctcpftencn / op Dat be$
te fcherbee Daer op gcppceDccct magl) tooien nacc
beljoocen.
''{& boo2fcïj2cben gebefoigncerbe getcpuent / ober*
gcleöert 5tjnöe/ i$ boo?t£ goetgebonDen/ Dat 't fel*
be aen Den $ogen/ en J32obinciaIen ftaben fal toojben
gefonDen ./ en De fclbe bécfodjt Daec op Den Staten te
toillen Dienen ban ïjacr aDbij#.
<0nDeaifoo bepDeDc boo?naembccoIIcgïcnbanbcn
& jocn/ De geconcipieetDe <®2Donnantie tot bojDennge
ban Den Dien fï 43obcs7 toelftantbanDcnltanDe/ en
Der CiKifMijftcftecuc/ goetcn noDig bcbonDcn ïjeb?
ben / naet tnfrout bvm Ijarc Cöelc miffiben. &oo \$
grtcfolbccrt / Dat jfgeng De nacfïc bergaDctinge Dub*
belt ban De boojfrijjeben gcconcipieerDe ïUtaeïijnc
«^jöonnantie met coppe ban Den aöbijfen ban Den
boo:<c(jKben eoliegicn / Den edelen en &tcDcn fal
toojDen obergcfonüe n / oinine al£ Dan Daer op epnDe*
ïp te nonnen gcrcfolbcctt/ en gelaft tooien nacc
betjoocen.
Extract uytde refolurien van de Hceren Staten van
Hoilandtcn Wefl-vricflandr , in der felver Vergaderinge genomen ,. federt den 23 April totdeny
Mey, 15.91.

1 "Pointvandebefchryvinge.

IB be nacfï ïefte ©ergaberinge ban Den Staten /
bj 40 op De aïagtcn in De felbe geDaen / ban bctfcljcp*
ben De£ou2ö2t# en ongcregcïtöcDeu / Die tot beracljtin*
ge ban ben bienfï 4BoDe0 / Den toelftantbcrSlanDcn
en ftctnen/ bagelpg en foo langer foa meer ontfïaen/
goetgebonben en gcrcfo?beert / Dat omtne Daec mne te
booten bpacljt genualifrccecDe perfoonen/ fob upt
be ©ecgabecinge ban Den Statten/ a$upt becolle*
gienbanben öogen en$2obinc:aïenï*abcu/ enadjt
itccucnbicuaec^/ in becftftepDen guactietencn&te*
benban
oIIanDt en 3&efï-tyie£Ianbt
mentlp Kif
gcp2oceDeect
fouDe merDen totftaenDc/
tefumtie t'fa*
ban

en geïafï/ tot toeïnen cpnhc be toqojfcljjcbitt copien
neffen^ befen obecgefonben too?bcn/ met ecnflige
becmaninge Dat bacc op bcftoojlijit magï) oiojöcn gelet. #p battec boo?fcö?eben naeflec^rgaDecinge/
Daer op een epnbelpe ïïtfoïntie magl) ujo^Den ge
nomenRefolutie daer op gevolgt.

N%

boojgaenbe refumptie ban be fterfteïijfte <&p
bonnahtie in De fen geroer t / ijl Defelbc bp aDbi$
ban Den <i3öclcn / en Ijet meerenDeel ban Den 45eDcpu*
teecDen Dec ^tcben / in eenigc poincten gccxD^effcect /
en too2 Den EanDe bicnflcnjlt en noDig bebonDen /
fulïtghiecnaecbolgt/ naec 't felbe rebje|Sljicc na gcinfereerc.
De ftraksgemelde geredrejjeerde Kerkelijke Ordonnantie
vindt men by Bor in 't X X V 1 1 1. Boek.
M57- (aa)

"T\?Cnaïroo be<6ebeputeerben banbe^tabt^clft
*/ begeect ïjebben ban eenige poincten becbooüfcljjes
ben ^Donnantie naecDer rappojt te Doen aen bare
principalen / en De (£cDcputeecDcn Dec fit De ban 0ot?
tecDam be chlaect Ijebben J alDaec mitg De bernicutom*
ge Der «ïBagifïcaten / op De boojfclj?cben <®2Donnanï
tie niet epnDelijlt gecefolbeect té jijn. <EnDe Die ban
^oom en IfêeDcnblilt goetgebonben ^abDen / Datïict
bcfoigne op be felbe d^iDonnan tie fonbe tuojDcn upt*
gefïelt .^00 i^ gecefolbeect / bat «aerber infïantie
aen ben feiben &tcbrn gebaen fal too;Den / ten epnDe
fpöen met Den ÓEDcïen en anDercn ^teDen luillcncon*
fomieecen. «tënDeDatboo* betpublicecenbanDtboo^
fclj2eben ^Donnantie De felbe gelcbect faltoozDenin
De becgaDccinge ban De $)2QbinciaIcn ^pnoDe ban
^oïlanDt en J©cfï bjiefïanDt alfjiec in Den^age te ber*
gabecen / ten epnbe befelbe be^ te beter rcnpacrlp
maglj bjerben in trepn gebjagt.
Extraduythet regifterder refolutien van deHeeren
Staten van Hollandt en Wcit-vrieüandt, inhaer
Edele Groot Mogende vergaderinge j genomen
tiillchenden j 8 en naeftledeH Junii, 1591.

be hccnelijne ojDonnaHtie / in Den 3|ace 1583. on*
1& Den eecffen noopenDebe ïlerhfïpe(©2Donnantie
bcc
De regecringe
ban fjj'ne bp
^incefijue
«örccllentie
ïfoogloffelper
43ebacï)ten$
ttniQe Dicc
tijbt ge* 1 aïfoobe»6cDeputeerDen Der^teDeban^elft fycbbm
committeert / geconcipiecct / omtne üc felbe fïilug te berhlacct/ DatDeBeectigen en ©joebtfcljappen bec
Djcfleetcn/ aï£ tot bojDecinge ban <6obe0 bienfï/ en feïbec ^t cDe op De inflantie alDaec geDaen / ten epnDe
lnelfïant Dcc HanDen en Reenen / bp Ijen ïupDen fon- fp ÏupDen (jen fotiDcn millen confo^iieeren met De refo?
DetoctDen bcbonDcn te flrcliften / DienbolgenDe i$ bp
en anDeren
&tcDen in 't a?ceben boorfcljjcben d&rcommittcetDen gebefoigneert ge* lutiebanDen
flecrenbau DeCDelen/
boo2feli2Cben
i^ecïtelnlieo^Donnantie/
tocefï / en öp alle£ rijpeïp gelet / en regnarb geno* (jebben gepecfifïeert bp Ijate boojgatnbe refolutie/
men IjebbenDe/ op bcrfcöepDcn ftcrftclnltc ojDon* en becalaert Daer ïmie geen oberfiemmingc te nonnen
uantien inanöere lanDt-fcïjappen gemaeht/ öebben lijbcn/ en De (6cDcputccrDen Der »^tebe ban botter*
be cenDjacl)teIij(i be boojfcljrebcn <©:öonnantiefula# bam / Ijebben betïtlaettDat be 3D2oeDtffï)appen alDaec
gefïeït / al£ fp geacljt liebbcn tot <0oDe£Dienfte con* Öebben goetgebonben 't felbe in befoigsic tot beter ge^
fonn De fpulige «^cljnftnce / eenfamentïp tot toeï- legentöeptupttefïellen/ ommemetalieDe beceenig^
flant Dcc EanDen / en ïieraen in Dcfc EanDcn / al* Def)2abincicn een eenparige 02D2C bacc op te mogen
omme in trepn gebjagt , en onDcrljouDen fal mogen maften. ^>oo tè gecefoïbeeec / bat ten aenficn ban liet
U)o?Den / Inaer ban De fclbe 45e commïtteccDen in De
/ en boojtganlt
ban i$'t gelegen
boo2feb2ebcn
befotgne
ïaetfïc bergaDctinge rapport gcöaen / en Ijacc gebefoi- befïnpt
Den 3LanDen
ten ijoogfien
/ en bat
in be
gnecrDe tcc oiDonnantie ban De Staten onDertepuent/ <6cneralitept tot geen refolutie oft befotgne en nan
oba-geïebect IjebbcnDc/ i^ gcoiöonneect f Dat copie gepL2oeeDeect toecDcu / foo lange Die ban ||olïanbt en
ban 't gebeffitgncccDe fon&e gefonDen tb02Den aen n^efï-bjicfïanDt Daec op uict gecefolbeect en 3tjn. %&en
hm uoogen en^obineiaïen ÖaDen ban Den böojfcl^e- ^eece ban S3ceDc coDc / en De ijaet^fteecen 3!oan ban
benltanDen / omme Daec op te (jebben ïjare ogDeïe ^aneïjem / en ^ich ban Blceutoen ïien fulkii binOen
aDbijö/ DcbjelUe bp |)ace fcli?iftclglic aöbijfen / De Dec ^teDc ban 3£elft / omme Den 23ucgemeefïecen /
bc^fcïijebcn gcconeipiecrDe oiöonnanttc goet / en tot ©eectigen / en ©u2ocDtfcbappen alDaec te betoegeu /
bec HanDencn ïtccficn-Dienftc nooDig bebonDcn öeb* ten epnDe fp ïieDen Ijen in De boo2fcï)?eben fanen / met
ItcnDe/ i£ inbc boo2fc!)2ebcn lefte becgaDccinge gece* Den «èDeïcn / 01 anDece ^tcDcn billen confojmeecen /
falbcect gcbjrefï bat coppe ban 't boojfc&jebèn con- en bat baec na aen ben anbecen ^teben / l)en niét ge*
cept/ mi£^gaDiC.€ ban De aDbijfni ban De boo^fcljje* conformeert IjebbenDe al^ öottccbam/ feoom/ en
ben Coïlegiea ban De ïlaDen / Den <£5öelcn en ^teDen / IBebenbliït ' bp ben feïben / ofte bp ttoee ban ijen Ue*
jegen^ De nacfïe Dagbaect fouDe bJ0?Dcn obecgefonDen/ 'ben
ban gclgltcn geDaen fal ujojben.
omme De fclbe te erautiiiceccn en Daec op tcc naefïer
becgabecinge te ftonnen bolliomentlijli gerefolbeert
Ex.

Rcfolutica
ordening^.
der
Kerkenop het
ftuk

Tot de Hiftorie van P. Bors 1 1 1. Stuk.
Kerken-ordening.

Extrad uyt het RegiftcrderrefolutienvandeHce-i
ren staten van Hollandt en Weftvneslandt , in
haer üdele Groot Mogende vergaderinge ti.ffchen
'koi. 1
Sentembt:r. '159
10 September,
enden 10
Aueuitv. enden
den2727 Augufty,
den

11

^ancljem fóaeDt ill Den ^oogen ÏSaÖe / fnïeonacDt
fcafcilbJOOÖtftaeÖtinDenf JObintlonalen tfïaDe/mitg* * W'
gaDer£een oail ^0?DjCCljt/<&elft/<ï30HDe/fiottecDam/ ,Kcrken-°rK^acmnS'
l.
n\-.*.<a»^*
s» «ï^agifïraten
r.« De
it\^o„u'uï* /; bp
hm jifêeDcnbliR
ïknrm* / en
fooni/
ban
De

felbe ^teDen (Die Daer toe berfodjt fullen toerDen)
/S # 't ceefïe poinct ban befcbjtjbinge / Daer bp gein te committeren/ ten epnDeöe felbe refumptie geDacn
v-' fïfïeert «ooit omme te Ijeubcn refblutie op De Sijnöe / boo?t^ in Der faelie geo^Donneert mag toojDen
poïncten Daer op in öe ttoeeboojgacnöcDagbacröen uabeïjooreri.
geen epntelijrie refolutie en i£ genomen / i£ in Den
ecrfïc n berfïaen / bat fo beeï öe llcrhelnue g&i&mnafc Gerefolveert in de Vergaderinge gehouden in den Hage
den 27 November, Anno 1595.
tïe aengaet De SteDen ban ©elft/ ïïottecDam/ $oo;n;
en DSeüenbliti/ al$ noch, fullen toojöen berfodjt/
ten cpuöe fp lieöen ïjenmet Den CDeicncnDeanöcre T £» geojöonneert Dat jtgen^ De naefïc Dagbacrt een
SteDcn toillen confojmecren.
1 poinct ban bcfcltfijbinge gemacht fal tooien op 'c
epuDclijlt ajrcfïeren Der ïiicruelijfte ^Donnantie / ten
Gerefolveert in de Vergadering , gehouden den
23 November, 1591.

e'pnDe
De£ tetoojDen
beter ti)öelijli
alle oneeuigljeöen in De ïïa*hen mogen
boo^gehomen.

Refolutie genomen in de Vergaderinge van den 20
T.fè De boo!f5 Bergaöering i$ op 't eetfïe punt ban be
Februarii, Anno 1596.
•Mchjijbingc op DegerefcrbeerDc faucn ban De boo&acnöe Dagbaart gehoopt en berfïaan D'opinie en ïafl ban De
45eDcputecrDcn ban «Delft/ Öottcrbam/ ï|oo?n en H€t 13 poinct ban De befc&njbinge raenenDe De I196>
.ilScDe nbliu / op De particuliere bcfcljnjbing aan De
iterhclijac ^Donnantien i$ al£nocbgegouDen
felbeSteöeu gcöaan / Daar bp fp berfocfr,c 51J11 getocefï, in beDcnlien.
!)en mrt ö'<£Delen en alle De SteDcn eenfaincntlijft /
ïjet aDbij£ ban fijne <Z£rcclIcntie / en De CoUegien ban
Gerefolveert in de Vergaderinge gehouden den
1 December, Anno 1597.
1597 <
De ï^oogc en p;obincialen ïJaDc ban De boojfs Han
ben te tallen cunfojmeeten / in 't ajrefïcrcn cu btflup>
ten ban De ïteruelpe #2öonnantic • en gelet op öe T & berfïaen Dat bart toegen De ItanDen ban ï^ollanDt
ftoarigïjeöen bp DefcÏMStcDcnbaaroprcfpcetibcïijfo -"-en JBcfïbjic^lanöt ter bcrgaDcringebanDe^fcrcrt
geallcgueert. %$ bp De €Delen en anDere ièreDeu Staten óftencrael fal mogen toojDen bctoilligt / m De
goeDtgebonöen / Dat De boo?f5 faahc fal uptgcfïclt Nationale ^pnoöe ban De <6erefo?mccrDe ïücrlien /
toojöeu tot beter gcïcegentljept op Dat bp gemepn namtntlijli omme in De felbe bcrgaDcringe De JtleDec*
abbpé en betoilliging in een faane ban foo grooten ge= lantfc^e belijöenifle öeg geloofd in <6oDe^b?eefe te re*
toicljtc mag tooien gepjoceDcert / ten mcefïcn Dienfïc fumeren/ enDe te letten öoemcnaïDerbefï na05oD^
ban Den HanDe / en bojDecing ban goeDc o?Dje m ïlcr- tooojDt/ De <0erefojmeerDe$ierlien/ in goeDc eenig*
fccigue faanen.
Ijcpt fal mogen fïellcn / conferbeeren / cnDcbermcee*
Deren / mitggaDerjS De ontfïane ftoarigljeöen reme*

Gerefolveertin d-e Vergaderinge gehouden den
^Marty, Anno 1594,.
I 5941.

IS berfïaen en gerefolbecrt / Dat bp Den genen Die
gebefoigneert ïjebben op 't concept ban fócrbclijUe
^Donnantie / ofte bp ecnige ban De felbe naefï bp
Der IjanDt toefenDe gcpjoceDeert fal toctDen / met / en
ten obcrfïaen ban De <J5eDeputccrDen ban Den Ste*
Den ban 3£eïft / <6ouDe / ÖottetDam / ïfoo?n en
JBcDcnbïiu / tot rel umptte / ban De felbe lierheïpe
C^jDonnantie / ten epnöe aïlcg rijpelijk gcéramineert/
en Dacr na ban fjare befoigne rapport geDacn sijnDe /
Daer op mag tooien gcDifponeectnabei)ooten/ tot
bojöcrmge ban De €'j?ifïelijlie Religie/ en Den tocï>
fïant Der 3LanDen en Sterben.
3In£gclijft£ i$ genfolbeert / Dat ban öe ongcrerfj'
tigfjeDen en fdianDaïcn bp De <£eDeputeccöen Der &p*
noöegeremonfïreert/ eeiïe memorie gemaeïtt / enDc
gefonöen fal tooien aen Den officier en Siagifïcaten
ban öe SteDcn / <©uartiercn en ©o^pen / met ernfïe
ïpe bermaninge Daer tegen£ fu\he ojDonuantic te
maeften/ en Defcïbeerecuteren/ aï^tocgoeDeo?öcre
en flicfytmqe fal bebonDen tooien te beljoocen / en Dit
alïeé bp p?obifïe tot Dat anDer^ bp generale poïitique
ordonnantie Daer tegen^ fal toefen boojfien.

Dieren.
Naderhandt is in den jaere 1 6 19 , in de Nationale Synode teDordrecht gehouden, nae 't vertrek derUytheemfche Theologanten , de Kerkenordre die in dea
jaere 1 586 in de Nationale Synode in den Hage was ingeftelt , overfien en foo veel de fubftantie aengaet geapprobeert en voorts daer van gemaekt de volgende Kerkenordre.
KERKENORDENINGE,
Geftelt in den

NATIONALEN

SYNODE

DER.

GEREFORMEERDE

KERKEN,

Te faemen beroepen, en gehouden door ordre van de jgf^
'*

der
Generael
Heeren Staeten
MogendeNederlanden,
Hooge
Vereenigde
binnen
Dordrecht, inde Jaren iói8en 1619.

OM

goeDe op;e in Der gemeente €5?ifïi te onDec *

1:

Gerefolveert ter Vergaderinge van de Heeren Staten
bouöen / 5ij" öaee inne noDig De ^ienfïen / t'&av Kerkcn-ot *
en dcmnse/ Sacrame
DerSteer
^pfïcljt
ïeu// en
menhomfiën
jlie fïcaffe.
van Hollandt en Weft vrieslandt gehouden in den Ceremon
ban ötcc
ï©aec nten
€lj?ifïeli
I f,9 f.
Hage den 6 Septembris , Anno 1 595.
na ojöcntlrjli falgeganDelt tooien.

Den €öc;
t ban De bcfcöjijbinge iê bp
OPU en poinc
berfïaen
en
^)teD
De
iwn
fen
e
aDbij
meefï
ïen / De
boo?
ntie
onna
e
«Öïö
Set bcfTtiutcn ban De ftetuelp
ben toelfl'ant DcrlianDen/ en eenigftfptDettteraen
ferr öienflrlijft te toefen/ Dan omme 't felbe met een=
parige aDbijfen te mogen Doen igalgnoch, berfïaen/
Dat tot rcfumptieban öe geraemöe ojöjcgepjoceDeert
faï tocrDen/ ten oöerfïam ban ^onWjeer JBillem
ban^uplen/ ban^iebelöt/ iBecfïct^Mianbau

Van de Dienften.

<®c ^ienfïen jijn bieröcrïep : Der ^ienaeren De^
JBoozDt^/
Der doctoren/ Der ©uDerïingen / en Dcc
^iaconen.
_

2.

^et faïofteuicmanöt
alboetoeï
ïjp 5jjn
een ~®ottoi
j <&u*
Dcrlmg
lianen / ($1
geoo^loft
Den DicnfïDcg
ï©oo?Dt^ en Der Sacramenten te öecceöen / fonDec
: €n toanneerpe*
tfjn x
toetteliju Daer toe beroepen te S3
mauDt

3.

Il

Byvoeghfel van Authen*. Stukken,

1 6 ï 9 manbt bm tegen boet / $n meecmaeï becmaent jtjnöc
men tjem
Cïaffé oojöeeien/
/ foo fal be becftlacen
en fïaet
' niet
au?
/ ofte opofeenige
febeurmaftee
boo? afeenen
bet toijfeflraffcn fal.
4- ®e JBettelijfte becoepinge bet genee bic te boocen
in ben bienfi niet getoecfl en 31311 / foo toel in bc &Ue
befïaet. i€eneerfleninb
'ilanbe/
atö ten platten
ben
baflen en bibDcn
na boojgaenbe
, bc toelfte
Verkieiïnge
gefcljieöen faï Dooj Den fteeftencaebt en 3£iaconen/ en
bat met fbnbcc goebe cojrefponbeutie met be Cljnflelij;
fteObcrbcpt bcc plaetfe rrfpectibcujft / en boo^toetèn
ofte aöbn£ ban bcnCïaffe/ baee'tfelbe tot noc[)toe
gcbjuundnft i$ getoecfl. Ccnanbccen/ inbeExami3Le*
en De£ ban
bec Eeece
onberfaelünge
natie /'ofte
ten obeeflaen
be ^laffc
fïaen fal bpbepbe
be toelfte
toeirê
bc <i5eDeputeecbe öc£ ^ynobi ofte eenige bec felbec.
fCcn becben / tn be A pprobacie , en goebtftenninge ban
be t&becfjept / en baec na ooft ban be ilbtmatcn bet;
«éccefomicècbe <J5emeeute ban be plaetfe/ toanncee
ben name be£ ^tcnaa^ ben tijbtban bectticn bagen
in bec heeften berftonbigt 5ijnbc / geen binöeemffe Daer
tegen en ftoint. Cen ïactfïen/ in be opcntlnüe Beveftinge booj be «Öcmeunte / be lueme met beöaoL2ïijïic flipuïatie en afüjagingen / becmaningen / 43ebebt cnbe
oplcgginge bcc banbeu ban beu ^ienaec bic be bebeflin*
ge boet (ofte eeuigcuauDecen/ baec meec <©icnacceu
5ijn) tocgacn fuï / naec [jet formulier baec ban 5Dubc
iSeïbccffaenbe/ batbe oplcgginge becbanbenfalmo;
gen gebaen tooien in be Clafflcaïe becgabecinge aen
ben nieutocngcp^omobeecben^ienaec/ biegcfonben
tapce.
onöcc 'tbic
in be heeften
nu aïceebe in ben bienfi
bie ^icnaecg
iSopenbe
5. toojbt
öcg 3©oo?btö stjnbe / tot een anoec gemeente becoepen
toecben/ taïbcégelpg foobanige becoepinge metro**
tefponbentie aï£ booeen / gefebieben / foo toel in be
&teben/ a$ ten platten Sanbe/ bpben&ecftencaebt
en 3&iaconen met abbné ofte approbatie ban ben €laf
ft : aïtoaet be boo?f5 becoepene bectoonen fullcn goebe
Hecftelrjfte Atteftarie ban 3leece en 3leben : <Sm alfoo
bp ben Ifêagiflcaet ban be plaetfe cefpectibeïijft geap^
pjobeect/ enbec<6emcpnte ben tijbtban beertien ba;
gen boojgeflclt 3ijnbe / af£ boben / fnlïen met boojgaem
öe &tipulatien en OBcbeben bebefligt toojbin. <©nbec*
no?t in 't gene booten gefept i$ pemanbenjijn beugbe^
lijft ceeïjt ban pjefentatie / ofte eenig anbec tec&t / pooj
loobeel'tfelbe flicbteïnft ftan toojben gebwpftt/ fon>
bec nabeel ban<0obeg focefte / en goebe ïicefteno^e ;
toaec op bc ^ooge Obecljeben en jêpnoben bec cefpec*
tibe ^obintien/ tücï geïiebe te letten/ en ten beften
6. ban be ïieeften nobigc o?b^e te (lellen.
,§al ooft geen v^ienaec bienfi mogen aennemen in
eenige pacticuïiece l^ecclijftljcben / (©aflljnpfcn / ofte
anbccfmtg/ 'tenspbatljpboojöeenen geabmitteect /
en
toegelaten
be "booigaenöe
Arricuien ;
en fal
03i» niet 5umin/ boïgcnbc
aï^anbecebc
üïcclieno^bentngcon?
bcclDo:pen5!jn.
,&ieinanbt en fal tot ben Uienfï bt$ B^oojbt^ becoe*
pen tooïöen / fonbee ftern in een fchec plaetfe te fïeïïen/
't en
- toacc bat \ya gefonben too^be om fjlecoftbaecte
7
pjcbiftcn in bc <S5emeentc onbec'tncupce/ ofte anbec?
fïiitjj om lïccfccn te becgabccen.
Mm faï geen &cljoolmectfcc0 / ^anbtüKCK^-ïnpï
ben
ofteanbecc bieniet geflnbeect en Rebben/ totljct
8.
#?cbiftampt toelaten / 't en 3» bat men becfeftect i$
ban l^are (ingnliece gabcn / <éobtfaligbept/ ootmoeöigljcy t / 5cbigïjcpt / goebt beefïanbt en Difbretïe / mit^
gaöerë gabcn ban toelfpjcftcntfjept. ^mjo toanneec ban
foobanige pecfoonen fïeö tot ben bienfi pjefenteecen/ fal
bc Cïafflébe fclbe (inbien 't be^pnobn^ goebt binbt)
eccfl ccaininceccn / en na batfe be felbein'teramen
bebinbt / nacc een tijbt lang laten in 't pjibe p?oponee?
ren/ enbanboojt^S met jjen öanbeïen / aïjïfpoojbec^
len falflicïjtcïrjnte toefen.
^lentoednoen / ltë$p:icflerg / «ïÜSonicftcn/ enbie
anbccfint£ eenige feetc beeïaten / fullcn niet toegelaten
9*tooien tot ben ïtccftcnbicnfl/ ban metgcootefo^glj'
buïbigljjcut en boojfïcbtigöept / na bat fe ooft ecnenfe*
ftccen tijbt eecfl toel bcpioefc 3ijn.
1 o.
<£en ^ienact een^ tocttel^en beroepen $f|n&c/ttiag

bc (6emccnte/ baec ÖP fonbee Conbitie aengenomen
i$ I niet beeïaten / om tlbecg een becoepinge aai te nc* i6in.
men / fonbee betoilligingtj be^ ïieeftencaebt^ metbe
^laconen / en bic gene bic te booren in bienfi ban <éu*
bcrlingfcljap en ^jaftenfcljap getocefl 5tjn / mit^ga^
bcc^ bic ban be jBagiflcaet / en met booitoeten ban be
ClafTc / gdnft ooit geen anbec herltc Ijem faï mogen
11.
omfaugen / eec öp toettelnlie getupgenifTe 5ijn£ affcl)cptjj ban be lleclte en ClafTe / baec ïjp gebient Ijeeft/
bectoont ()cbbe.

€>p b'aubcc 5ijbe faï
ïtetnentaebt / aï^ cep?cfen>
teccenbe be 43emeputc/ben ooft
geljouben 5ijn fjace^ic»
naec^ ban beljooïlijft onbec^oubt te becfo?gcn / en fon*
becfteunifleenoöjacelbe^Cïaffï^ niet te beeïaten/ be
toelfte ooft bp gcb?eft ban onbecboubt / faï oojbeelcn of
bc boozfclj jeben <Dienaerg te bccfetten 31311 / of niet.
3Mürjlcecn©ienaec be^3Bo0»bt? ccn^tocttelijlt/
aï£
boben/ becoepen
5ö'nbe/
fijn lebeu niet
lang geoojloft
aen ben
Wecfteubienf
lbccbonbeni^
/ foofalljcm
3öli [)em tot eenen anbeten flaet be^ïeüen^ te begeben :
't
en jijftenniffe
om geoote
en toielitige
oojfafcen/
baec ban bc
Claffe
nemen
en oo^beelen
fal.
ièoo Ijet gefcljicbt bat t enige 55ienacc^ boo? otibec^
bom/ ficftte/ ofte anbecfint^ onbequacm too?ben tot
oeffeninge baec? ^tenfle^ / foo fulïen fn noebtané be^
niet
eeceen ben
ecnjSbebben
^"icnaec^
bcbou?
ben /te enminbanbe beïiecfte
bic Bame
fp gebient
ƒ eeclöltcn
in baten neobtbmft (gclijft ooft be D^cbutoen en ï©cfeu bec ^ïenacen in 't gemeen) bccfojgt toojben.
^èoo eenige ^ienacc^ om be boojfc jizcbcn ofte eenige
anbeeooüaftcn/ bacen bienfi bootenen tijbt onbeda*
ten mocflen ('t toeïft fonbee abbij^ beg ïiccftcncaebt^
niet gefclnebcn en fal) foo fulïen fp nocljtané tot allen
tijben be becoepinge bec gemeenten onbcctoo2pen3ijn
en blijben.
^etfalniemanbt geoo^ïoft 3ijn/ ben bienfi fïjnbec
iteeften onbeclaetenbe/ ofte iugeenen fechecen bienfi
3ynbe / Ijicr en baec te gaen p^ebiftcn bupten confent en
autbociteptbe^^pnobi ofteOTlaffï^: ^r>tlpft ooftnie*
manbt in een anbêc ïiecne eenige ^ebieatie fal mogen
boen ofte Sacramenten bebienen / fonbee betoilliginge
bejöïiiccftencaebt^.

iz.

Ï3*

14.

if-

16.

^ee ^icnacen Hlmpt # in be 45ebeben en bebieninge be^B3oouibt^ aenteljonben / be ^accamenteu upt
te eepften/ op baec SBcbebjoeberg/ ©ubeclmgen en
3&iaftenen/ mit^gaber^ be Gemeenten goebe acljtte
nemen/ eiitenlactflenmetbe^nbeeïingcnbe föecfte*
lijfte bifeiplinc te oeffencn / en te befojgen bat allc^ eec?
lijft en met o^oje gefebiebe.
^nbec be^ienaeen bej?fl3oojbt^ faï geïijftbeptge^
fjonben tooien / aengaenbe be laflen bace£ ^icnfleö/
mit^gabcr^ ooft in anbeee Dingen foo Heel mogeïrjïicn
i$i bolgcnbe ^ct oozöccïbc^ liecftencaebt^ / en(bic£ 18.
ban noobe 3nnbc) be$ £teffi$: bcttoeïfte ooftin(£3u*
bedingen en ^iaftenen te onbeeftouben i^.
Ï^Ct ^llmpt bec Do&oren ofte Profefforen in bec 19.
(«Eöeologic i^ / be ï^epïigc ^>cli2ifcuuee upt te leggen /
en bc fupbeeeHecce tegen be &etterpenën toaïingen
boajteflaen.
^e (0cmcpntcn fullcn acbepben bat 'ec^tubenten
inbecf2Ebcoïogie5ijn/ bic exbonispublicis onbccöou*
ben toojben.
3!n be fteeften baec meec Deguame ^jcbiftanten 5i|n/
fal men 't gebmpft bec pjopofitten aenflelïen / om boo? 29.
fulfte oefeningen eenige tot benbienfïbe^3©oo?bt^tt
oecepben / bolgenbe in befeu be o:ö?e baec ban bp befen
^puobe fpecialijftgefleït.
&e ütceftencaben fulïen aïomme toefïen bat 'cc goe*
be «Scftoolmef flec^ jijn I bic niet alleen be &inbcce n lee* 21.
een lefen / feb^pben / fpjaften / en b?pe ftonflen / macc
ooft
be felbe in bec <6obtfaligbept en in ben (Êatecbifmo
onbectoijfen.
5^e (^uberïingen fullcn boo? §et oo?becl be$ heeften*
eaebt^ en bcc^iaftenen beeftocen too?ben: ^00 bat
titt na be gelegentljcpt ban een pebec fóeefte b?p faï 3Ön /
foo beeï <0ubeclingen aïjJ'ec ban noofce 3ijn be hemeen?
bat 'ec
toaee geftent
bit feïbe ('t en
bangeappjobeect
te flelïen / om
boo?beïetfeïboo?
te
cenig
bieïe)
en goebt
3Önbe/ met openbare <^eb«b«i en &tipulatien bebef^
tigt

22.

Tot de Hiftorie van P. Bors II I. Stuk.
1619. *i0t te toojben: ofte een bobbeï getaï / ombethalbc aeucoeptnge be$ &asm$ <6obtj? aengebangèn / en met 1 6 1 o
beeïbp beeOpemeente becftocen te toojben/ en op De een öanlifegginge beflotcn tooibeu.
felbe toijfe in öen^ienfï te bebefïigen/ bJigcnbe ljct
^Dietot bet'famenftomfle afgefonbentooj
fiil*
ïen baee €ccbent5bneben en Sinfïcucticn / beu/
formulier baec ban 5ijnbe.
oubectcp?
3tjnbx pau ben genen bit fefenben mebe brengen /
2\.
3£ec <@ubecïingen Sbnpttë/ beïp.ïbcu 't gene bat hent
boben/ SUctijftel fcflieu / gefrutig/ tpntnec 5en ®ic en öef e fuUen allcene ftcurfiemmen bebben.
naecöc0H£oo:ötggemepii tejnn/ opftebt te hebbeu / Sn allen t'famenftomfïcn fal bp ben Prxfcs een Scribat De dienaren / mttjögaberg ïjare anbecc mcbelnilba geboegc too?benV om ueecffclijK op te felj^ijben 't ge*
per£ en ^iaftenen bare 2tlmpt gctröutocïi)ft beoiencn / ne toaecDig ip opgetehtnt te 3gn.
i?ct ^uipc ban ben Fraeies i$l boo? tefïrilenente
en be befoeftinge te boen / nacc bat be gel egenthepr öeg
tijDt£ en bet plactfcu/ tot fïicj)tingebet43cniecnte/ Uccalaceu 't gene te bccljan beien i$\ toeteficn bateeh
foo 0002 a$ nacc IjctBaefjtmael ftan ujörii/ ombp; pegeiijft fijn o^c boube in 't fpjeften : ben bnibbelacf)^
fönbcc De Èibcmatcn ba gemeenten te bectroofïen en ttgen en Die te Ijefug 51J11 m 't fpjeften ) te bebeelcn bat
te onbectojjfen / en ooft aubece tot bt Cfjjifïelguc iïeïi> fc3toijgen. ^u oüec be felbe geengeboojgebenbe/ be
betjoojlufte Ceufuce te laten gaen. Boojt fal fijn 2Ümpt
24 • • gie te becmauen.
^e felbe tont e bü ban be <©uberlingcn gefeptig / faï uptgacn / toauueec be t famenftomfte febepbet.
men ooft onbectjouben in be©ecfticfïnge/ approbatie
't &üfbt feggen beeft be Claffi^ obcc ben ïteclien* 3^
en beucfnnge bcc ^Diahcnen.
caebt/ 't toclu be particuliere ^pnoDc beeft obcc be
253I*ec diakenen epgen %mpti$l be^eïmocffénen Claffe / en be <0enecaie ^>pnobe obcc bt pacticuïiece.
anbec 3tcmen <Soeberen neecfïcïnft te becfameïen / en
3Èn allen liiecaen fal een iierftencaebt3ijn/ beflaen^
be fdbc gctroutoclijurn cnbujtighjft nacc ben cpfcb bcc be upt dienaren bc$ Woozbt$ en vQubetlmtren / be
befjoeftigen / bepoebec:31ngefctencncn©u2eembenmct toelfte tm uunfïen alle toefte een^ t'famen Iiomen ful*
gemrpti abbifé upt te beeïen / be benauben te befoeften/ len/ altoaecben 5t)icnacc beö30oo?bt^ (ofte^iena*
en te becttooftrn / en tod toe te fien bat be SBrlmoefTeu een / |oo Daec meec jnn) bp gcbcuctc p^cfibceccn enbie
niet migbnipftt en toojbe n / toacc ban fp ceftcuingc fub actie cegeecen faï. <enfal ooft öe jfèagijlcaetbanbe
ïcn boen in ben ïtf ruciiraeDr / enbc ooft (foo pcmanot plaetfe ccfpectibclijft / inbien 't baec gelieft / een ofte 3-7*
baec bp toil 31311) 000: bcc gemeenten / tot fulhcti tijbt ttoce ban öen baccen / tocfenöe ILibtmaeten bec OBe*
meente / bp beu lieeftenraebt mogen Ijebbcu / om te
aï£ be ïteeftenraebt bet goebt binben faï.
26.
aenhooren
3&c ©iaftcnen fullen tcc pïaetfe baec ü^up£-3itten bececren. en mebe ban be boojballenbe falirn te beli*
JIöeeftecéofteanbece5Ceïmoffircnier^3ijn/ op bc felbe
ïfêelberftaenbe bat in be pïaetfen baec ben ïlcrftem
begeecen goebc cojrcfponDcntiemctbentrtoilïcnljoii;
ben / ten epnbe be 3UeImocflcii te betec uptgcbeclt mo* raeot üan uieutoö ip op te cecl)ten / 't felföe niet en ge*
gen toojben onbec be gene bit meefi gebzeh bebben.
fdjteöe/ ban met abbijö ban be <ClafTe. inbare 't getal ban ben oDuoertingèu feec ftlcpn té / fullen bc 5Dia27.
<De (öubeclingen en diakenen fuiïch ttoee jaren bit*
ncuen
mebe tot ben ^eeftencaebt mogen geuoomen
nen / en alle jaec falïjetbaïbe beelbecanbcrt/ en au*
toojben.
bere in be plaetfe gefïcït toecben / 't en toace bat be ge*
^nbie pïaetfen baec noeft geen ïücrncnuaebt en i$ I
ïegentljept en'tpjofnt baneenigeiiteeften anbecgbecfaï mibDclettijbt bp be CïatTe gebaen toecben 't gene
a8. epfcöte.
«Brïijft ïjet Bmpt bti Chjifïeïijfte €>berhebcn is7 ben aubcc^ ben lic rftencaebt nae upttoijfen becïietftcuo^
£>. Itecftcnöienfï in alle manieren te beboteren / ben bcnmgc opgcIcpDt i$ te boen. 1
fclben met baec exempel ben <$nbecbancn te rceom*
3in&jclrjft? fullen be^iaftenen alle tornen t'famen
manbeccen/ eubeben^ebieanten/ ^ubeeïingen en ftomen/ om metaencoepinnc be^Saem^cÖobt^ban
^iüucnen in alle bcojbalïenbc noobt beljanbt tcbie* befaftenljaren^mptebftrfffcnbe/ teljanbelen/ baec
ben/ enbpbace goebe ojbeninge tebefebecmen; %h toe be dienaren goebe opficljt fullen nemen / en bc£
foo3tjn a!ïë$jeöicanten/ €>ubcrïingcn en haltenen poobt 3nnöc / baec baec bp laten binben.
5^e Clafficaïe ©ecgabecingen fullen befïaen upt ge*
fcïjntbig be gantfdhe OBemeentc blijtelnft en opcecljte*
naüuerbe Heeften/ be toelfte elft eencn<Dienaec cnbe
lijft in te feftecpen be gchoojfaemïjept / ïiefbe en eecbiebinge bit fp ben J^agifïcaten fcljulbig 31J11 : en fullen cenen Oubecling tec plaetfe en t^bt bpben in 't fcïjep*
alle ïtccfteïijfte pecfoonen met baec goebt erempeï in De* benbanelfte ©ecgabectuge goebt gebonben (foo nocb^
fen be gemeente booj gacn / en D002. bcljoajlijft refpect taitéj bat men 't boben be b ue maenDen niet upt en
enbecojtefponbentie/ beguufï bec Obccbeben totbe flelle) baec benen met bebooiïijfte €cebentie afuccrDi*
ïucften foehen te bectoeftften en te bcbouben : ten epn* gen fullen / in toelfte t'fafnenftomfrcn be ^ienaerjs b^i
be een pebec \)tt fijne in beg peeren bjecfe / aen toe bcc* gebeucte/ ofte aubccfïntg bic banbe feïfïie Dcrgabe*
3tjben boenbc / alle acbtecbenften en toantcoutoen mo- cingc berftocen too?bt / pjefïbereen fullen / foo noclj^
ge toecben boojgeftomen/ en gocbeeenfyacïjt tot bec tan^ bat be felbe ttoeemaeï aen reu niet en faï mogen
bccftooccn too?ben. ©oojt fal be Praefes onbec anbecen
heeften toelflanbt onbethouDen.
ecnenpegclijftenafüjagcn/ offpinhare&erften/ ba*
ce ïieeftenraebt^ ©ecgabecinge ijouben : €>fbt ïieefte*
Van de Kerkelijke t'famenkomften.
ïijfte bifciplmc geocffent too?bt : of benemen en ^c^oïen befojgttöojDcn: ten ïaetfïen/ of 'cc pet i$j baec
29.
©iecbccïep fottUt ïijfte t'famenftomfïen fullen onber* inue
fp bet oojbeel en ïjulpe bec Cïaffc tot reetjtc inflcï^
ïjouöen tooien/ be fóeeftencaebt / beClafflcale becïieefte beljoeben. 3^e^ienacc bicn'tüibe
pacticuïiece ièpnobuó/ en bea3ene* lingebacee
en/ be e.
gabecing
boojgaenbe Cïaffe opgeïepbt toa£/ faï ccnfto?te^2e?
rale ofte National
bieatie upt <*3obtë J©oo?bt boen/ ban toelfte bieanbe^n beft t'famenuomfren fullen geen anbec ban ïtec* ceoojbeelen/ en foo baec pet iu ontb?eeftt/ aentoijfen
30,
ftelnhe faften/ en 't felbe op touelpe toijfe gebanbclt fullen- (Cen ïaetfïen / fullen in be laetfte ©ecgabecinge
toojben. ^n meecbee becgabeemge fal men niet Ijanbe* booj ben particulieren &pnobebcrftoocen toojben / bit
ïen/ ban't gene bat in minbece niet beeft afgebanbtlt op ben felpen ^pnobum gaen fullen.
nonnen too?Den / ofte bat tot ben üechen bcc mcccbec
^aec in een pïaetfe mecc#jeoicantcn 3fjn alleen/
toergabecinge in 't gemepii be^oojt.
fuïlcn bit al te famtn in bt Claffc mogen becfebijnen en
5>oo pemanbt bem beftlaegt boo: beuptfp?aftebec
3i- minbec Becgabecinge becongeïijftt te 3ijn / bic felbe fal ftencfïemmen bebben / 't en toaece m faften bie baece
ïjem tot een meecbee ïtecftelijftebecgabecinge bccoepen pecfoonen ofte üiccften in 'tbpfonbec aengam.
3;n 't epnbe ban be Clafficaïc / en aubece mcccbec
aj
mogen: en 't gene boo;bemecfre fiemtnen goebt gc^
t'famenftomficn/
fal
men
(Ccnfure
bonben
ober
bc
ge?
toojben.
gebouben
bonbig
en
bonöeni^/ f»\ bewbafï
neWe pet (Icaftoaecbig^ in be ecgabecinge gebaen/
't&n Jp bat 'er bctoeefen too2be teflcijben tegen bet ofte bé becmauinge bec minbec tfamenftomfïen bec<
tooo2öt<3obt^/' ofte tegen be?Cctijfteïen inbefen^enecalen .^pnobo beffoten/ foo lange aï^ be felbe boo? fmabetljcbben.
&aï ooft be ClafO^ ecnige barce ^Dienaren / ten
geen anber <0euecale ^>unobc beranbect $ijn
minjlen ttoee ban be oubtfle / ecbaccnfle en gcfcbiltfre
met
fullen
omflen
t'famcnft
allee
en
öanbeling
^e
23 3
authr
32-

3334-

35-

39i

4.0.

4T.;

42;

44-

14

Byvoegfel van Authent. Stukken,
1Ó19. autbotifccrcn / om in alle föerhen / ban De &teDen foo
tod afê ban ïjet platte 3tanöt/ alle jaer üïfitatie te DoenJ
en toe te fieu / oft De ïeeraerg/ UerheuraDen enDe
^cbooïrarefter£ tjaec ampt troutoeïijh toaeruemen/
bu De fauberbepD Der Heere berblijben / D'aengenomen
ojöje
'onDerbouDen
/ en DejeugljDt
fïicljtinge
meèntein / allcg
mit£gaDer0
Dec jongec
/ naoer<©e*|
beljoor
ren/ foobeelbaec mogeïijh i$i met tooojDen en toet;
ncn bcbojDeceu / ten epnDe fp Die geene Die nalatig m
b'ecn oft D'anaerbebahDcntoo?Deu/ in trjot^ mogen
Djoeaeriijft becniaimi / enmetcaeDt enDacDtalleötot
bjcöe/ opbontoihge/ en 't meefïe pjofnt Dceïierhen
en .ècïjao'en fjtfpeu Dicigceren. <öm fai uebee Claffis
Defe Viücatores mojen cosuiuneereu in fjaec üeDieiuuge/

Refolutien
a ingaande
tic Kerkenordening.
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46.
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Dat De
't en toare
goebt /ounurn
lange !jct
foo
Vificatores
fdbebace
om tal
rebenen
ban De/ toclfie
De Claffï?
oojDeeïcn fai / berfeebten outflagen te toecDen.
<2£e ïicrhe in Öe todlte De Clafffé / item De particu=
ïiece ofte (feenecaïe Sunode t'famen home / fat foiqz
Djagcn/ Dat fe De Keten Der boojgaeuDc ©ergaüeem*
ge op De Hacfïïtomcnüebefïcïïe.
<&emftcuctien Dec Dingen/ Die inmectDcreDerga*
beringen te ïjaiiDelen 5tjn / fullen niet eer gefcljjcöcn
too?Deu / booj Dat Die ücflunttngcn Der boojgar nDe fy}*
uoocu gelefen jijn / op Dat 't gene ecu£ af gci)anöelt i$i
niet bjeDeconi booj gcfïcït en toojDe / 't en toare Dat
men pet adjtcöe bccanDcrt u moeten 3tjn.
3ïlïe 3|aer£ ('t en mare Dat Den nooo ecuen hortcren
tijDtbcrepfcbte) fullen biet ofte bijf ( ofte meer uagc*
bricrDe £la| fi$ te famen nomen / tot \Dt\kc particulier
re Snnobe uut peDcr €laffe tbjee v5>ienacr£ en t\see
€>iiöcdiiigcn afgebaerDigt fullen tocrDen. 3jn 't fcljep;
Den foo tod Dc^ particulieren al£ Dc£ «Scncralcn ^nnoDe fai een fterltc bcrojDent toojDcn / Die laft iiebbeu fai/
om met aDbïj^ Dc^ Ciaffï^ Den tnöt en plaetfe öe^ nae=
flen ^unoDi te fldlen.
^etfaluegdpen ^pnoDo taufïaen/ eo^cefponDentie te becfócUen en te (jouDen met fijnen 25enabuetDen
^puoöo ofte .^pnoDiJl / in fuïtec fo^ne / aï^ fu meeft
pjófijtig acfjten fuïien / boouj De gemeene flicötinge.
■ ^eDee ^pnoDu^ faï ooit eenige Deputeeten / omaïIef:bat De .^nnoöu^ geo^Donnecct Ijteft/ tebejtid)?
ten/ foo tod bu Defeoogé d^becigöent / afóbpDecc?
fpectibe Cïaflen/ onDee öaec fojteecenDe / meDe om
t'famen oftinminDec getal obec alle examina Dec aen^
homenDce f)jeDieanten te ffaen : en boojt^in aïleanDcce boou2ballénDc stoatigbeDen Den blaffen De öanot te
bieDen/ op DatgocDe eenigïjcpt/ o?D?e en fupbecljtpt
öcc leere beljouDen en gefïabiïeert tooien. <£n fnUen
Defe ban alle tyare ïjanDeïingen goeDe notitie Ijouöcn/
om Den ^puoDo rappojt Daee ban te Doen / en looljct
ge-enfdjt irjojDt / redenen te geucn. €>olt en fullen fp

niet
ontfïagcufc\f$toefen
ban garen
Dienfi/ boo^enaïec'c
ïjaer Daec
De ^pnoDujS
ban outflaet.
<&e Nationale w^pnoDe falo^Diuaerlijït alle Dnefja;
een£ geftotiDen toerDcn/ 't entoare Dat'erecmge
50. ren
DJuigenDe nooDt toare orn Den tijDtftojter te nemen.
(CdJ öefe fullen ttoee dienaren en ttocc ^uDecïingen
wt clue particuliere ^pnoöe / bepDec ©uptfcljer cnDe
^alfcöcr fpiacfte afgcfonDen toctoeu. ©bo?t^ fai De
ïhTüc Die lafl l^cft om Den tijDt en plaetfe De^ generafeu .^puoöi te benoemen (foo De felfDe binnen D?ie gfa=
ren te beroepen toare) ïjaer particuliere Ibpnoöebcrga*
Deren/ en ftet fdfDe ooit Der nacfrgdegerier&erneDic
ban een anDer Cale tè laten toeten / De toclfce bier perfoonen Daec fyenen fenDcufaï/ ommetgemepnenaD
bijfe ba!j Den töDt en plaetfe te befluoten. ©e fdbc
ïterne Die berïiorcn iê om be<Senerale ièpnoöe te famen
te beroepen/ toannecr fp met DcClaffebauDentijDt
en plaetfe beraeDtflagen faï/ fal'tfelfbc Defjoage<0ï
bcrljcuDt in tijDt^ te hennen geben / op Dat met Baren
toeten / en (foo öet öaer gelieft meDe eenige te fenDcn
tot Den CïaffeJ ban Der fahein tegentooojbigïjepDten
met aDbijé ban ïjaredBeDeputeerDe beflotcn toerDe.
Klfoo in De BeDcrlanDc u ttoecDerlep fp?ahe gefpjoyi. hen toojDt/ i^ boo^ goeDt gd)ouDen/ Dat Dcïterhen
Der ^Duntfdjcr en IDalfcnen&aïe/ op ïjaerfeïben ba,
ren ïia-hcnraeDe / CfafHeale ©ergaDeringen en partij
cuïii re J»pnoDen ïjebben fullen.
,
%$ niettemin goeDt gebonDcn/ Dat in De^teDcn

52.

Daer De boo^5 W3aïfcï)c foerfcen 51JU/ alle JIBaenDen
fommige dienaren enöe <9uöerlnigen ban bepDe w
Den bergaDcren fulfcu otn gocbe cciiDjacbc enöe eojcefponDentie met malltanbetcu te IjouDcn / enöe foo bed
mogcltjch $ na gelegenbept De£ uooDt£ met ïaDe maïualüeecnupteftaen.
Van de Leere ■ Sacramenten ende andere
Ceremoniën.

I(jrA
Reform
aangaande
de Kerkenopening.

^e dienaren ÖcjS lDoo?öt^ o3oDt^ / ^tem Die ®ta*
fefTocen m DerCDeoloaie ('t toelh ooft Den anDeren Jdjofefloceu tod betaemt) fullen De 25elijDeuiffe Dcg <éz>
loofjJ Der ^cDcrlanDtfcljcc ïicrhcu onDertehcnen/ en
öe dienaren Die fulh£ refufeeren / fuUnt de faótobau
baren ^senft bp DenïtcrnenraeDt/ ofte CïafTeopgcfcbojfttoojöen/ terttjöttoefpbaerDacr innegcbeclij'
hen berïtlaert fullen bebben: en inDien fp obffrnate»>
hen in toepgeringe bleben / fuïlenfp ban ijaren dienfi
gcbcclijHcn afgefïdt tooien.
3Jn0gcirj{tuö fullen ooit be&cboo!meefïer£ gebouDen
5ijn De ^rtijltelen a!£ bouen/ ofte in De plaetfe ban
dien Den Cbuflebjften Catechifmum te onDertehenen.
^iemanot ban De cï3erefojmeerDe Religie fai Ijem
onöerfïaen eemcjt boeit ofte ^cl)|ift ban bem/ ofte ban
cencn anDeren gèmaeftt ofte obergefet/ banDelcuDc ban
öe Religie/ te laten Djuimenofte anDerfinté tipt te gebeu/ Dan 't felfDe boen bEnenDoojfienengöeDtgehent
5ijnDc ban De dienaren De^ JBoojDt^ fïjng ClaffT^ / S4«
ofte particulieren ^pnoDi ofte ^ofefforen Der Qlfco*
logie ban Defe p^obtneien/ Doebmet booitoeten fjjnej?

5

t}et ©erbonDt <6oDt^ faï aen Den ïiinDeren Dec
€ljufïenenmetDen«^o6p/ foo baefï aïémen bitbc*
Dicninge
De^ felbcn
bebben ftan/ toanneer
/ "bejegeït<6oDt^
toojDcn
/ en
Dat
in openbare
betfamdinge
JBoojD
gep^eDiltttoo^Dt. ^ocb ter plaetfenDaec niet foo beeï
^eDicatieu geDaen toojDen / fai men eenen fdteren
Dag ter toehe beroiDeneri/ om Den 3£oop ertraoïDinaer*
lijft
te beDicnen/
foonodjmn^ Dat'tfelbe fonber£?e*
Dicatie
niet en gefcljieDe.
3£e '©ienaeré fullen baer befle Doen/ en Daer toe 56.
arbepDen/ Dat öe ©aDec fijn hinDt ten^oopp?efeu<
teere. <£n in De gemeenten Daer men neffeng Den ©a=»
Der ooit <0ebaDeré ofte «èetuugen bp Den «^oop neemt
(toelh gcbntpfc/ inbemfelben b?p 3ijnDe/ nietlicbte^
lijft te beranDeren en i.é) betaemt bet Dat men neme Die
De fupbere 3£eere toe geDaen en b?oom ban toanDd jijn .
&e alö
^ienaer^
fullen perfoonen
in 't ^oopen
Der jonger hin*
Deren
Der bejaerDe
/ Defoo
jpomiulicren
ban
De infMfiwge en gcbnwh Deji ^oopgj / toelh tot Dien
epnöe onDcrfdjcpDentlijh befcb?eben 5ijn / gebmphen.
©e bcjaerDe
too^Dcn
<6emcente
in gclnft
/ en Doo^Den^DoopDeCbn'flelbfit
booz 3liDtmaten Der gemeen*
te aeugenomen / cn^ijnDaerom fcbulDigbrtSübonbt*
maeï Desi peeren ooit te geujuphen/ 'ttoeïhfpbplja^
ren ^oöp fullen beïoben te Doen.
^e namen Dero3eDooptenl mit^gaDer^Der^uDe^
ren en «6etupgcu / ^JtemDentöDtDe^^oop^/ fuïïen
op getehent toojöen.
jfï^en fai nicmanöt ten WbonDtmad De^ peeren toe^
laten/ Dan Die na Der getooonbepDt Derüerhenf tot
öe toelh lip fjem boegt / beltjöenifie Der (©erefonneerDe
ddigie geDaen Ijecft/ mitégaDcr^ beööenDe getupge?
nifTe eeitó toornen toanDd^ / fonDer todhe oohDegene
Die upt anDer fterhen komen / niet fuïïen toegelaten
too:Den.
<£cn oeDcr Merite fa\ fuïhe maniere ban beDieninge
De^^IbonDtmael^ Ijouöen / aï^ fp oo?Deeït tot De meefte
mebtinge te Dienen. 3©dberfïaenDe noebtan^ Dat De
upttocnDige Ceremoniën in <J5oDt^ ï©oo?Dt boo?ge?
febzeben / nie t beranDert en alle &uperfïitie bermijDet
too^öe ,' en Dat na De bolcpnbinge Der p?eDicatie en Der
/ fjet fo^muliec
Den '^eDih-fïoel
(6ebeDcn op mit£gaDerg
gemcjiüe
Daec toe
ï}tt <15ebeDt
De^ ?öbonötmaeï^/
DienenDe / booj De €afd faï too?Den geïefen.
Ifrct ^ibonDtmaeï De^ f eeren faï ten ttoee l^aenben
ccn£ / foo beeï bet mogeïfjh i^ / gebouDen toecDen : en
fai fïicbtdgh sijn Daec bet De geïegentbept Der ïiethen
ïrjöcn ï\m/ Dat op Den i>ae^Dagb/ pncrterDagb en

58.

(o.

Tot de Hiftorie van P. Bots 1 1 h Stuk.
£b?ift-bagb
gcfc&icbe.
tcc pfaetfen
baec
nocbgcen&eröetfcïbe
ricigneo^ec
ntë/"®acb
faïmen
cccft<®ubcci
lingeu en ©iacouen bp pjobifie fïellen.

xj

openbace/ ofte booj beraefjtingebcr $e tMijhc berma; * ^ * 9 •
niugen
*nn /I fai
faï bc
bcbccfocninae
K«k**»-«
gen in 't openbace
genomenDec3jjn
becfoeninge /erke.h
(toanneecmen
feftece teftenen
boetbaerbigbept
xiet) B
openöaetlijK
bop2öetoo?beelbe^, treilen
64..
$iïfoo be 2tboubt-gcb"eben in brei pfaetfen b^ueftt- itacbt^ : €ngefebieben/
ten
platten
Sanbe / ofte in minbere
baec bcbonDcu tooien/ foo faï in 'tgcbmpnDcrfdber
&teom
/
Daer
maer
eenen
^ienaec
en rê / met abbtj?
elche Uetne bolgen 't gene fp ac&tet tot nare mecfïe
fïiebtinge te timen, ^ocj) toonneermenfc begceren ban ttoce genabnerDe föerften/ in fnlhrfomie en ma=«
niere al^ tot fücljtinge ban een pber lierhe Be quacm faï
fou&e toegb te nemen / fai 't feïfoe niet fonbee 't oo^be el gcoojber
It mo^ben.
DecClaffe/ mit£gabct£ bec ^becljept/ De <$ecefo?'
meeebe töcligie toegrbacn / gcfebieben.
&00 toie ijartneftfteïrjft be bermaningc brg föecnen- 76.
65.
«Daer De Eijk-f^cöieatien niet fn 5ijn/ falmenfe meot$ bermeept / 3ftcm bie een openbace ofte anbec^
niet in fMïcn : enöc baetfe nn alreebe 31311 aengeno* fin^ een gcobe fjnbe gt Daen faeft f fat ban bet Sltoanbt*
men / fai ncccftigbcpt geöaen fcuctbeu om De felbe met mael bc$ §eeten afgebouben hjo^be n. <ÖnDe inDien öp
De geboeglij!ifte unbbdeu af te Doen.
af geïjoubcn 5tjnDe / na becfebepben becmaningen geen
66.
üntuötn ban£)otfogc/ ^efïilentie/ bicren-tijbt / teeftcn Dec boetbaccDigbent bemijft/ foo faïmen ten
3toare ©ccboïgiuge brc kernen en anberealgcmcpne ïeflcn tot De nptecfïe cemebie / namelijft be affnijbingc /
3tuarigl)eDen / fuUen De «Bicnaerg Der ftrrhen öe Ober* aomen / botgenbe De fb^menaben JBoojbeaBobtjïbaec
(jepr biböen / Dat Doo? bare autljoritept en bebel/ opr n* toe gefïeït : ^ocb faï niemant afgefneben toecbeu / Dan
bacte ©aft- en 25ibbagcn aengeftclc engebepïigtmo* met uoojgaenbe abbij^ Dec Cïaffe.
m eecmen tot Der affntjbinge ftomt/ faïmen be
gcnbjerDcn.
«^c43emccnccnfuHen onbedjouben/ bencffené Den bactnecaigbept Dc£ fonbaer^ Dec «gemeente opcntïijft
67.
&onbag/ ooh Den <£b?ifï-Dag / $aeffcï)en cn^incr; te bennen gebcn / be fonben betulacenbe / mit^gaber^
tetcn I met tien naboïgenben bagb : <ön betoijl in De De neccfiigbcpt aenbem bebjcfen in 'tbefïraffen / af*
(louöcn ban ben 3lbontmaïe / en menigbulOige berma^
meefïe^tcöenen'^obincien
banBebcdanbt/
baec
ningen:
<£n falbe gemeente bermaenttoojbeu hem
en boben nocb geljoubcn \noiben / Den bagb b.m De 23e*
fnijDingc en #emclbaeetCijnfu7 fulien De 3&ienacr£ aentcfpje&enen beo? bnn te bibben. ftoobanigebee*
maningen Mlenbet b?ie aefctiiebcn, 2?n ben eccflen / fai
obccal/ Daer Dit nocb in 'tgebmpb niet en të/ bpbe ben
fonbaec niet genoemt tüo;ben / op bat ïjp eenigfln^
OberfjeDen acbcpDen / Datfe fïcb met De anbe ce mogen
becfcboonttoecbe. %n Den tbiecDen faï met abbij^ bcc
confojmeecen.
77*
68.
3De ©ieuaeré fulien aïomme De£ &onbaegg 02bi; Cïaffe fijnen naem uptgeb?UHttmcben. gjnben bec^
naetlijft in De namibbacgfc p^Dicatie / De &amma Dec ben faïmen be «JBemeentete bennen geben/ Dat inert
€t)0thjhc 3tecc in Den Cattjccïjifmo / Die tegentooo?- (jem / ten fp tat bp fjem bcliecce / ban be gcmeenfcöap
Dig in be&cbctianbtfc ïjc lethen aengenomen iê I bec- be r ftetuen uptfTupten fai ; op bat fijn afftnjDinge / foo
bP bactneeïiig blijft / mee fui3töijgcnDe bctoillioinge
üattct I hopelijk uptlcggen / nlfoo Dat De felbe jaedijbs" Oe c ïteeften gcfcbieöe.
55e n tijöt tuffeben be bet manin*
magö gc-epnbigtüwuDcn/ boïgenöc De afbedingcocg
Carccbifmi fzlfê Daec op gemaeut.
ge fai in 't oojbeel be^ ïieclien-Iïaebt^ fiaen.
Wanneer pemanbt / bie gc-ercommnuieeert t$l ftem 7?.
Sn De Sternen fuïïen alleen De 1 5o.$}faïmen 3£abib$/
69..
De tljïen <6cbobcn / ijet Babrronfc/ De 12 Hirticuïen toeDccom tuil bccfoeuen met be gemeente Doo? boet*
ÖCJ> <J3cÏ00f£ / De Éoffangen Mariae , Sachariae , Simco- baecöigbcpc: foo fai ïjet felfDeboojbebanbciinge&cg
nis gefongen toojDen. \% gefang / 0 (DoDt tiic onfen ^bontmael^/ ofte anbecfinp* na geïegentbept / lebo*
©abec bifi/ taötin Debjp^ept Dec ïierften gcflcït / ren be <6emeente aengefepDt taecben / ten etmbe bP ten
n ?Cbonbtmaïe (foobe?cc nicmanbt pet
om
't feibe faïmen
te cebuipnen
na* telueecen
laten. /%Ue
anöccc naeftbomenbe
meet boozt te brengen ter contcarie) openbaerïrjK met
gefangen
upt Deofte
ïïecaen
en DaecDec
fenigeaïbeerpt^ mgeboect 31)11/ faïmen De felbe/ met pjofcffie fijner beftexcingetoeber opgenomen toetben/
bolgenbe Ijc t fo^nuïiec bacc ban 5ijnbe.
De geboegeüijlifïe mtDDeïen affleiien.
Itëanncer De v^ienaec^ be^<6obb elpen Ï©002btj5/
Wfoo bcbonben taötDat totnocïjtoebecfebfP0"1
70.
Oubernngm
ofte ^iacohen een openbare grobe fonbe
gcbniplten ï^oulöebjUfcfjefaïten aïomme onöettioiiöen
5ijn / en nocljtan^ toel oirbaec ió gelijUfojmigbept Daec bebnjben/ Die Dec Öecfte fcbanbelijb / ofte ooh bp Dec
mne gepïcegt te tooien : foo fiiïlen De ïterfininïijben €>becbcpt flcaf-tneecDigbi^/ fulien md De ©uberïin*
bpïjet gebjupïi 'tbjelft fit conform (6oDt^ *Boo?bt en gen en ^iaconen teeftont boo? boojgaenbe oo^beeï Degl
boojgaenDe ïilerfteïijhc^bonnantien tot notl) toe on- Jtetlieu-ïïacbt^ bec felbec en bet nacfïgelegniec <®e*
DccïionDcn bcüben / tot Dat bp Dec ï)oogec €>becigbept meente ban baten Dienfï afgefet / maer be 3£ienaet£
(Die men Daec toemrt Den eccfienfalbecfoehcn) een opgefebojfi ujoiben. Jfêaec of fp gebeel ban ben bienfï
<5cnecacie (JDjDonnantie / mr t abbijö Dec foechen-^ir* af te fetten 5tjn J fai in 't oojbed Der Claff e fïaen.
©oo^t^ onbec begrobe fonben bie toeecbig5Ön met
naren / Daec op gemaeftt fai 3tjn / tot De bjelfte Defe
79*
ïleracnojbening Ijaer in Dit fluit refereert.
opfcbo?tinge ofte offïdïinge ban Den bienf! geffcaft te
bwben / 5tjn Defe De boomaemfle. ©alfebe Stecce of 80:
Van de Cenfureen Kerkelijke vermaninge.
ïtctrctpe / openbare ^èdjeucmaniuge / opentïnfte
I.
«Öeïijïteftuij^ De CïnifWnue firaffe (6eef!eïijrt i#i 25lafpbemie / ^pmonie / tcouloofe becÏMttugc fïjn^
en nicmant ban Den 23Ö2grrïijfte gerirljte en firaffe Der Dienfïö/ ofte inbjinginge m een^ anbe eg bienfï / 4iöepnObcrbept betaijbt / aïfoo toojDen ooït beneffeng De ecbigbepe / <?e-b?cun / l^oececpc / 5^iebf cpe / hemelt /
29o?gxcl!j»e freaffe De Ucrntf ijfc Cenfuce nootfaheïijh gdooonïijae ^ónbenfcbap/Becbtetpc/ buploBetoin :
bereufl / om Den fotiDaer met De $ierue en fïfneii naefïen lito:te Itjïi alle be fonbe n en gcoobe fepten ( öie ben 2llute bccfoencn / en qc crgeiniffe upt De gemeente Ci)?ifli tbcurboojbc IDerdt eccïooj» maften / enïneenanbec
gemeen 3tibtmaet bec ïïecben bec affnijbingc Uieerbig
toeg te nemen.
ÈDannccc ban pemanbt tegen bc fupbecïjepbt Der fouöe gerdicnt bjojben.
72.
<De «Dienaren bej? ï0oo?bté / <0nOerIingen en ^ia* 81.
Hleere offe biomigïjept Dcg manöeï? fonöigt : foo be m
confn
fuïïeu onbrr ben De <Cb?if?elijbe Cejifure oeffe*
al^ bet ïjcpmclijai^/ en geen openbace ecgccniffege=
/
toojben
gebcn titchl fo» faï ben regel onberïiottbcn
nen / en malfnmDereu ban be be Dieniuge Ijaicü '38mp^
bL2irnbdijf!bfcmanen,
üjeïïi «ChrifnigönpDdijuri! boo2fcli?t)ft / Matth. 1 8.
€)en genen bie upt bec gemeente bertreftften / fai
t®e bêpmelijhe fonben luaec ban bc fonbacc 6p een en
7Zeen
attefïatie ofte getupgeniffe ïjace^ tuanbeï? bp abbij^ 82.
in 'tbefonbec ofte boo? ttoee ofte tyie getupgen becfóedten-Öaebt^ mebe gegeuen bcerben onbec ben
macnDt 3ijube / bccouiu tyeft / fulien booi Den ïtecc* be^
Zeqel bec l\t riten/ ofte Daec gcenEegd en i$l ban
itencaebt niet gcb?agt toetbcn.
^00 pemanbt ban een bcpmdijKc fonbe ban tbaec ttueen oubectepbent .
J3oo?t^ fai benoemen/ om geuoegfamc oo^faben
8 3.
74. ofte b?n pecfoonen in Dec licfee becmarnt 3ijnbe / geen
bectcf
iikcnbe
/
ban
beu
<Diaconen
bpfïanbt
gebaen
gefjooj en geeft / ofte aubcrfïug een openbace fonbe be; ibjozöen / na bifecetie / mit^ aentcebenenbe op ben rug*
tutben tycftl fulbJlfalbcu ftcrticnöac&t aengeïjebcn Ige ban bare Attefïatie be pïaetfen baecfe benen toillen /
toojben.
(Beeii
©an aïfulae fonbe Die ban &acc uatucmt roegen en be bulpe bic men Ijacc fai gebaen bebben,

Kertcen-or
ening.
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<&m ftetfte faï obet anbete tenen / geen ©ienaee
ober anbere dienaren/ geen ©uDerung of ©«aften
4
8
n «enige beer?
ober anDere #uDerlingen ofte ©iacone
,
fchapppe boeren.
«5^u miDDelmatige binoen falmcn De buptenïanDtfcrjc
Heeften niet bettoerpen/ oieanbec gebjupn &*&*«
Dan top.
I*.
q^efe Hctijaeïcn / öetoetteftjnea?Deninge ber te
fcen aengaenbe / 3911 alfoo geftelt en aengenomen met
gemepn acroojöt/ öatfe (foo rj« Proffijt öecfceraen
anberg berepfetjte) beranbert/ bermeeröert ofte ber*
. 't <£n faï noct>
tninöett mogen en beljooeen te tooiben
tané geen bpfonöere gemeente/ ClafTeofte&pnoöe
toefïaenfulftg te boen/ maec fuïïen neecfïig&ept boen
om bïe te onbecboubcn/ tot Dat anbetö banbe generale
•fee Nationale dpnobe bero?ör nt toojöt.

ofte 'tgemobeecbe ban be d&eDeputeecDenber&rabt 1620.
XepDen / aengaenbe 't compareren ban be ftolicrjften dening.
RCfoiutie«
) ten epnöe aloinme baer "°p«n*
becgabcringe
be<£laftïcale
in
imn onrtAcrtrt rannn»rrri>hi?ii>nïtin»hpnh^mi!f
Pfnnae^*i.etpukdei
ban eenpaerig rappo?tgeöaenttJo?benDemereenpaeï Kerken-orcige cefoïutie toeDccom in te noomen.
13 Augufty 1620.

Sin in öebergaDering gecompareerd. §enticu0
3lcnolDii£ en üjugo 25epec / fóernenDicuarcn toe
©elft en in ben ifage / al£ <6eDeputceröcn upt be
.Spnoöe particulier ban EupDt-!£olïanöt geljouDen
tec^Bouöe/ Die aengegeben tjcbbaiöc Ijacre Lift" bp
monbe en in gefc&ifte aengaenbe 't fuift ban öeiier*
ue Ipe oïöj'c / en om Daec in niet gebaen / beflaoten of
geaircffrert te too?Den bupteu 't gecne tot <£o?ö?ecljt
Aldus gedaen en befloten in de Nationale Synode öu De ^pnoDe j&ationacï toa£ ingeflelt ban bp coup
binnen Dordrecht den xxvm. May , Anno 16 19 municatic ban be .^pnobe. 3$naetöeliberaticljaec
In kennifle van onsonderfz.
gcfept/ fyen te beDanften banöetnorpteenöiebanöe
^prtoöe ban De fo?ge boo: Deruflentoeifïantban be
4Ênbetoag onberteehentifterfte / met bcgeeren ban baer inne te mille n conti*
yobannes Bogermannus Sjnodi Trafes.
nucren/ en boo? anttooojötteberftaenöacmenijiet
Jacobns Relandus Aj[ej[or.
Hermannut Faukehus Prajidis Ajfejfor.
Sebafiianus Damman Synedi Scriba.
Fefius Rommius Synodi Scriba.

VerfcheydeRefolutien by de Ed. Groot Mogende
I620. Staten
van Hollandt en Weftvrieslandt , op het ftuk

der bovenftaendc Kerkenordre ia verfcheyde tijden
genoornen.
11 July 1^20.

«.rnint,vn A^n3a8nbe öe ^neïpe o?b?ebpbe^>pnobe^a^
d«Hcïn £y tionad ïngeflelt en omme be felbe boo? geappjo*
staten ran beert af n tt nemen too?bt Ijet felbe bienflig en Ijoogno
»oiiandL<t 0jg 5£öonDen/ maec Dat noeft albooren^ particulier
lcSd« baer op tecefoïberen in be(0eneralitept fal ujojben aen^
K«kcn.or. geljonDen DatfulR£genetaïpbpDe$?obincienmoge
rfeaingt. tno?ben geöacn / of 't feïbe niet totllenöc ballen / mitp
be bificultepten bp^eelanDt en ©jieglanbt baer inne
b'anberee/ ban
foube
onDerfiaen baer
/ men ^jobincien
gemaent
tot
toilligsijnö
toe met
be (Seunieerbe
öacnnecmingl) en approbatie te homen / maer bat
tnebe niet toillenbe gelufeften Dat men al^ Dan alljier
in De ©ergabeciug De boo?f5 geconcipieerbe o?b?e
naerber fouoe refumeeren en fleu te a?refleeren en
app^obccren.
i3julyi62o.

Hg&rmcljbeele berflonben bat men afënocljm
be 43encralitept bp be^obincienaenbouDen
foube om generalijn tot aenneeming ban be felbe Hetncïiïwbje te homen of anber^ met be ^?obincien tiie
Daer
toefen gelaf!boo?
en geloillig
: fooen i$baer
nocö*
rans "toe
Ou fonbm
De mce|le3teDen
goct geacïjt
op
geeonciuöcert/ bat men nodj ttefe Bcrgabering De
felbe fóerïteïijlie o?ö?e foo Die in De ^pnoDe^ationael
i$ ingefïelt alijiec te refumeeren en i$ 't mogelrjft ar*
reff eren / en bat gebaen bp De getoillige ^?obincien
arbepben be aenneeminge in Den tjaare meDe te toillen
boen/ om alfoo ban be rjaogljnoöigefaeneeenemael
eenepnbetemahen.
€ót tjet refumeeren ber Herïieïrjfte o?b?e gecommit;
teert be peeren ban 23entljupfen / iiatt na^pöam
in plaet£ban ^omersöiju abfent sijnöe.
22july 1620.

$icrftcfpe
aennemen
öifiïrieel in/ 'tco?recue
niet
/ foo
51)11 o?ö?e
fbuöebe"rjetoeefi
i en ban
met moberatie
öe anöere <0euniceiöe 9?obincien 't felbe meöc te boen
gelieft (jaööe. ©an fulfts niet 3ijnöe / en öe Ualx niet
ftunnenöe toefen fonöet reglement / menbcfïgtoa^/
en nocb öefe bergaöcring met ben ecrfïen rcr Ijanöen
neemen fonöe be felbe o?ö?e te refu meeren / en te bet*
ttoutoen bat men in befaefte ftomenffe/ bccftocnfal
't felbe te boen met communicatie öanbe23:ocöcren
ban De ^pnoöe of kernen ban ^upöt en $oo?öt *i|al*
lanDt / fonöer bun 't felbe in gefcljjifte te geben / maec
Dat men be OScöeputecr&en in De ^puoae fonöe acn*
fduhben/ ooh De felbe bermaencn in pifjnöicie ban
bcfen jn oc ^„n0öe met te laetcn befïuptch.
19 Augufty 1620.

I& goeöt gebonben bat be peeren ban 23entftupfen
en ^ometgörja met Hie ban <&o?öjecht / l^aerïem /
HepDen / 3flmfïeIreDam / ÖotterDam / Hlllunaer /
)upfen
^oo?n/Cnhf
en D'anbere
£>teDen
Die Ijen pjefent
h (op
nfibcratic
o?gacnbcco
tullen tuiden
binDenDebo
De Uterltclrjftc o?D?c ) en be gee nealjJnu gemobcert ter
tjanben fullen neemen en öe cozrectien ban nacrb?en*
gen elft op 't fijne en Ijicr öan refereren en ooft letten /
en rapporteren / boe en in toat boegen men öe i^oben
ban Sufte en be ^pnoöen ban EupDt e n c0oo?öt*
^ollanbt alïergeboegrjlDltfï baer ban fal Doen öe com*
municatie om niet te geracuen in Difputen.
20 Augufty 1 620.

I& geïafï te fcrj?tjben aen be (tëcbeputeerben in be
^pnobe ter <$buöe/ aiöaec aen öe felbe <&pnoöe te
bermaenen cenigen te beputeren/ toelliemenbeco?«
rectien en beranberingen in be fcerftcltjue o?ö?e te boen
fouDe mogen communieeren / en ban gclrjnen aen De
&pnobe ban ^oo?öt^ollanbt tot BUunaer ten fel*
ben epnöe.
21 Augufty 1620.

D<£ peeren upt Defe ©ergabecing gebefoigneert
tjebbenbe op be confïDeratien en cojrectien ban
De ftcrbelijne <@?öonnantie / Doen puntueïijli rappo?t

ban
tjaere gcöaenc
befoigne/
en na 't felbe
geljoo?t
en berfïaen
tocl te 3tjn
gebefoigneert
/ 5tjntoao"
berfocijt
be
I^> gebaen rappo?t ban be befoigne bp be peeren <$ebeputeerbcn ban j^aertemöegeDaeneco?rectiente
OBcbeputeerben upt be Abelen en &tebcn gebaen
refumeeren en te b?engen op 't papier/ om baer na aen
be ifobcn ban 3|ufiitie te mogen toeröen gefonben /
op
't
f!uh
ban
Dcfteruelpe<&?Donnantieenbanalle
rebenen baer ober in confIDeratie HoomenDe en ber ten epnbe be felbe te fïen en te Dienen ban baer aDbrj^ /
$aen / bat men in 't rece£ baer ban faï mentie maenen en Die gef!en Doo? eenige 45eDeputccrDen aen DeHee^
en be eonfiöeratien op rilt punt fcrj?iftelp baerue ftelijfte perfoonen ban be Eupöt en c^oo?Dt ^ollanötbenjj ober fenben/ en baer bp boegen De con/ibetatien ftyt ^pnobe (baec toe bpbe felbe fpewalpn geïafï)
too;Dente

Tot de Hifloric van P. Bors III. Stuk;
1 6i o. tooien ge communiceert } en oer feïbcc bcbenften öacr
^efoiuticn op 5Wbe berfïacn aen Defe bergaDering te refereren /
ingaande om baer na alïeg gcïjooit en in goebe ach tittge geno*
men 3ijnDe / gcDacn te tooien af$ men bebinDen faï
boo? Den HanDe en ftcrnenDtenfï bcfï te behooren.
JBojDenDe ban nu af gerefolbeert Dataenöe&te*
öen ©elft/ EepDen/ <6ouöe/ €nlihupfen en D'an;
tyc Die 't begeeren fuïïen/ actefaltoöjöengegebcntc
mogen büjben bp ï)acteoib?e Dieft ciu£ hebben in 't
öifttibuccen ban De acïtnócffcn / fonbee Datfcgcljou;
Den fuïjen toefen De fteraenwöonnantie öacr in te bol;
gen / of haer De feïbe Dien acngaenöe te onDertoerpcn.
%\$ meDc boo^ bafï gerefolbeert tocjDt Dat gecue
acten ^pnoöalc elfecte fulfen hebben / of peinant ber*
binDcn a$ Die bp De <£D. mo$. peeren Staten al*
boorcn£ fuïïen 3 jjn gcappjobcert.
©at oortboo^taenaüeCtófTicalebcrgaberingcnin
De ^oofcfteöen iw clfccn <£laff> 5ijnöe HcDen ban Defe
bergaDeringe / fuiïcn moeten too?Diu gchouDcn / en
alïe ïierftenbienaren gehouöcn toefen te Doen Den
eeDt Daer toe geconcipiet rt.
Wp meDeboo? baftgefreït en gerefolbeert too^Dt Dat
geene acten ^pnoDaei effect fuiïcn Rebben of peman*
Den berbinDen aï£ Die bp De CD. Jfêog peeren Staten albooreng fuïïen tffn geappjobcert»

noobig faï jö'« 'taDbitë ban be $obcn bet? Suftitic j^2
Daer op te neemen; en noopenbe b'augmentatic ban be Refo;utie*
gagie (Ijoetoeï 't feïbe feer reDcfnu en noobig gcoojbrclt aan! aande
tocrDej i£ berfïaen Dat men bolgenDe boo?gacnDc rcfo h« ^ dn
mte
Daertoefen
bp niet
Doen igt
fouDe/
totDat
beïurhcnojDe^^01*
ning faï
ingetoiïl
en geajreft
cert.

i2

25 May-26juny 102Ü

!$ Deliberatie gelept tócfcnöefjet 19 punt ban "tre^
^-ecg omnic ermge upt Defe bergaDering te commit*
teren / Die met De (ÖcöeputecrDcn ban br pöe De &vna*-

Den ban
Defe 3D;obincie mogen IjanDclen opl)et'ftuft
ban
De ïierfcenojöcning/
en öaer bp geïefen 't berfoeft
ban bcpöc bc ^pnoöcn biet boben bermeït / iöbpDe
peeren «ÖDeïen en aiïe De ^tcben cenpaerigïijR oer^
fraen/ bat [jet feïbe feer nooDig en bïenftigi^/ en met
öen cerflen Dient afgcDacntetoo?Ocn/ ommeöcÖec=
hen ban Defe HanDen in rufle te brengen en te ïjoUöen/
en ecn£ een epnöe ban foo goeDcn en goDtb^ucïjticjc n
toerh te macben. <^aec toe 51J11 gecommitteert (ooft
om De berDcre berfoehen Der ^pnoben te cramince*
reu) De peeren ban 23enttjupfen en ^omer^bijft met
ïDo?ö2fc!jt/ $>aerlcm/ ©elft/ Slrpben/ 'Stmfler*
Dam / Öotterbam / UJlftmacr / ^oom en €nï$bupfen met Den i5aebtpenfionarivö. «jéaï ut be boojfs be^
foigne getceben too?öen ben 22 gtmp / en bat bc€>e«»
iy September 1620.
öeputcetöcn ban bepbe be ^pnobcn baer tegen b^
D<£ fterfteïijfeé öjbonnantie tcgcntooojöeïijlfi toe* fcöjebcn fuiïcn tooien in Den l^agc te nomcufcnDe mgefïelt ofte gecojrigeert na De intentie ban
Defe bergaDeringe/ i$ geojbonneert bp De ©eer ban
2(JJuny 1^21.
S5cnthupfcn/ Dieban^o^ectjt/ ©eïft/ EepDen
31mf!ecDam en Silftmaer noch eeng te toöjOcn gere
geïefeningefïeït/
't geen Denoopenbe
(öebeputeecben
ban De ^>pnö&eit
fumeert en gelet of aïlcg toef i£geDjefTeert/ en Dat De I^>
tjebben
öeDifficuïtepten
en cori*
feïbe gcbifïteert 3ijnDe/ cojrect toojDenDebebonDen/ fiberatien bp ï)acc in De conferentie met De boo?f5i|ces
obctcjcfonöen fal toojöcn aen bepDe De ^oben ban ren töeDeputeecben op De Herheno^Deuinge gemobeert.
gjufïitie te famen/ om met Den anberen Daer ober te €n is» naer Deliberatie bp be peeren €beien en ^tebeti
toergaDeren en Die Doojgefien en op aïleggeïet hebben berfïaen en gerefolbeert / bat be boojfs *6ebeputeerbm
te! Defe bergaDering te Dienen ban haren eenparigen ban De &pnoöen fuïïentoerDengeDemitteectenferieü*
aDbijfe en goeDtbinDen/ ten epnDe Doen op te mogen feïnft bermaent / Detoijïc fp ïupDen nu berfïaen ïjaDöett
tooien schoof.
De goeDe mepninge en intentie ban De peeren Staten /
Dat fp fnbcpDeDetoeuomenDc&pnoDen;toilDeuacbep2
Den en alle mogeïpe aenraeDinge Daer toe aentoenDen /
19 September 1620.
Dat De boo?f5 ÜcrhénojDenïnge / fooDienunaerbeeïé
moeptc en arbept ban toegen De peeren Staten geD?efs
D€ 43erefurneerbe( en gecorrigeerde fóerueïhïieo^ feert en bp De $obett ban %ifiitie öaer abbrjg op bec#
Donnantie gefonben aen bepDe De ïfoben ten epn* bïaerti^/ bp De feïbe SpnoDenmogtjtetocrDenacnge*
nomen : óp Dat foo goeDcn en boo? De rufïe ban De
Dcahj boben gemcIDti&ethen Dcfer HanDen nooDigen toerït ecn^ ten cpnbe
gebjacïjt / en met Difputccren ban faeben Die in d&oDe£
14 December 1 620.
ï^epïigc
iubiffecent
5ö'n / niet
ïangee enopgeïjou^
Den
/ ofteJBoo^öt
m mccröee
bertoijberinge
geb^actjt
toerbe/
met
bccfefceriiig
Dat
De
ïjoogïjgemeïte
peeren
^tatert
G Piefen tjet abbijd ban ben ïf oogen en ^obincta- Daer mcDe niet anberg boo| en ï)fbben ban omme met
Icn ïïacbe op het concept en reb?e£ ban De Sterfteïtjhe ordonnantie bp haer miffibe in Dato ben u©c^ De Öefïe ceuigljept en correfpo?tdentie ïujjchen haere Ed.
cember 1620. obergcfonben/ i£ gocötgcbonDen Dat Mog. e-a de Kei ken den dienfi Godts te 'Vorderen , en de handt
daer ae?i te houden , dat alles in eenigheyt en QOCÖC 02Ö J£
v 't feïbe bp De <i5f beputeerben / Die boo? Defe meermae
leii op De boo^ïierfeeïij&eojbonnantie Rebben gebc; magï) toegacn / en toeï onbcröouben too?ben. €nbe
dBebeputeecDen terfïonDt naer'c
foigneert / fouöe toecDen met öen cecfien ge-c^aim- bat
De boo|nocmbe
Ijoubcn
ban eïïie &pnobe De peeren <6ecommittcecbeni
neert en Daer ban rappojt geDacn.
ilabcil toilïcn bertoittigen en bp gefeïjufte ter (janbeu

Hellen bc betoilIigingebanDe^>piiobeinbeboo|f'5ïlier^
itenojbeninge
/ ofte De eonfiDeratien ban importantie
en in <&obt$ IDo ?bt gcfonDeert ter contrarie/ omme
2^May-2^Juny 1621*
IÓ2U
De felbe aen De peeren Öcbelen en ^tebcn obergefouben
erben
5ebepttte
en ter naefêec bergaberinge Daer inne geDaen tetoo?*
ogbanDc<i
ïangbcrto
een
I& geïefen
ban be ^upötöollanbtfclje en ^oojDtljoIIanöt 5en/ fnUi^aïiS booj öcmeeftc rufle ban ^obt^ïierbe
feïje ^pnoöen tenDerenDe om te fyebben een cpnDeïijftf ^ebonöcn faï tooien te beboocen.
gwjrefteecöe ïterftcnojbeninge en nacrbcrojojcopöt
fcïjooïen en üutnelijfien en rcfoUiticopDcbctmccrDc
Defe Refolutie werdt ook gevonden in de Acten vari
ringe Der gagien ban De ^eDibanten in De hUaujbti
de Synode tot Haerlem 1^21. gehouden, art.4-5.uyc
Den en ten platten HanDe.
3fë berfïaen Dat men met DenccrfienbpDeöanöt ie welke de woorden in curüjf geftek, zijn gelupfaï neemen \jet fïuïi Der öernenoaocning / Dat men Dr
punten ban De fcïjooïen en ïjutoelijacn fal Doen erami' pleert.
nceren om te fïen ban toat confiöeratie bic sjjn / en of
€
III. Stuk.

Het

1Ó20.

Öe Kerkenordening fpo
als (e loor
laft det Staten van Hollandt was
verandert ,
verbetert en
op hunne
Ed. Groot
Mog. naem
geftelt.

2620.

Byvocghfel van Authcnt. Stukken ,
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Het ontwerp van de Kerkenordening gelijk ze door
laft van de Ed. Groot Moogendc Heeren Staten van
Hollandt en Weftvdeslandt was gerefumeert, gecorrigeert , en gedreffeeït 3 was van den volgenden inhoudt.
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6> 7>8, 9, 10 Artijkel blijven onveranderd
11

OP b'ariber jijöe faï be fter&enraebt / aï^ repje*
fenterenbe be gemeente/ Daere^ienaer^fonberGeen predi
Itenniffe en confent ber ifl&agrfiraeten en oo^öeel bc$ „?£££
CïafTig niet rnoogen berïaeten/ en fuïïen top ofte be ronder ken
iBagifïraeten refpectibelijft be feïbe <&ienaer£ ban "is cn v«io
bel)oojlptcactemcntberfo?gen. ftS«.asi"
12 Artijkel blijft onveranderd

VAN
HOLLANT

en WESTVRIESLANDT,

gemaekt en uyt gegeven by de Edele Moogende Heeren Staten der ielve Landen.

1"% *5 ÖiöbrrfcDap / Cöeïencn ^tcöcnban ^olïanöt
n inleiding. A-^
en D^^ftbzii^lanöt/ repjefemerrcnöe öc graten
ban bc feite ban
Ikmöeu
/ boen
: alfoo
top rot
boojöetinge
<0oö$
ecre 'te
I entoeccen
ban öe
Cfeiftéïnne
«Scrcfo^neeröeïSeligie/ todfïanöt/ enecnigijeptban
öe tterlte banWanötcnïöcfïbue^lanöt/ euöetoee*
ring ban alle ötéo?ö?e/ en confüfie / nooöig ïjebben
gebonöen / bat öe Üec&en ban öe fcïbe Hanöen met
een goeöe en eenpacngeteucnojöenmg toecöcn boo|fien : &00 $ 't bat top na boojgaenöc cijpe eraminatie
ban 't geene in bc Nationale &pnobe/ lefïelijïi tot
<©<Hbjcxf)t geöouöen / tot öicn epnöe becaemt / en on£
fê obergelebert getoeefï / fjier op geijabt bebbcnöe bet
aöbjjg ban öe pefiöenten en öaeöen ban be Üooge
en $?obïnciaïefóaeöen / mitjSgaöetgbanöe&pnoöcn
ban £>upöten$aa?bt$oïïanöt/ geojöfnftrtengefla
tueert tybbtnl o|öineeren en fïatueeren bp oefen Di
punten en bc ^cttjfteïen gier na boïgcnöe.

13 Artijkel.

N%

't tooojöt behouden te fleïïeti / cnbe faï op ber
felber onöcröonöt/ geïp ooft banbetofbutocn
öcr ^Dienacrcn in 't gemeen / brnoo;!ijïicn en naer
gclegcntïjcpt gelet toojöcu.
14, 15, 16) 17, 18 Artijkelen blijven.

envoorreede

1. 2 en 3. Artijkelen blijven gelijkfe in de Kerkenordening by deNationaele Synode
zijn geftelt.
4 Artijkel.

Verkïefing *VT A het woordt berfttrfmgc in te voegen, betoeïlïe
kamende geftfjïeben fat na boojjgaenbc bafïen en biöben met
doen met onöerlinge cojrcfponöcntïr ban be Ctj^lïclnlie v©beeenigen uyt rigljept / lüernentaeöt en <D:afconcn öcc plaetfen re?
deMagi- fgextibéïp / mitégaöerg ftcnniffé ban be €iaffcn/
ftraet.
öaec't felbe tot norij toe rjebiunfidijft i$ getoeefr: te
toeeten be teöenraebt met öe ^ialionen Tullen ijacre
«®berigf)ept aenfpu:eeftcn en berfoeïieu/ öatbunbeJic*
ben eenigen mat öe B2agi?tcaetcn inöe.^teöen/ ofte
oofe upt öe (Gemeenten ten platten H-aitDe / öocnöe
pjofcflle ban öe OBecefojmmöe €l)?ifïelgfiei1eïlgiete
cómmitteeren / om gcfaementfrjli ober een benuacm
©ienaer öe£ UDocrjöt^ teörltbcrereu / enöf öaee ober
met tien ancccen bctö2aegen 5ijuöe / faï met goeotbinbenban aetïl£agifu*aëten/ ÜkclmiuaeDt / cn^ia&a*
nenrotfjet beroep ojöcutelyf* toojöen gepioccöcert.

Artijkel.

19 Artijkel.

D<£ ïiterfcenraebt faï arbepben en bp be iBagifïraet
aenï)oubcn/ bat 'er ^tubenten in be (Cöeologic
20 Artijkel blijft.
21 Artijkel.

«^3g€n toftenraeoen fuïïen aïomme ^eïpeh toefien,U/Kllingente
Ubat be ^>ct)ooïmeefïer^ bp ofteöoojojbjebanöe
<Sberöfpt beöoojlijïi gepelt toojöen/ liit niet aïïeen . . •
2.2 Artijkel.

VTWbetöOOjben verkooren worden tC fïeïfen / mt
«•"^ ftenniffe en cjoeötbinöen ban be IBagifïraeten / T«kiefcn
en acöter bp te boegen/ 3©eïberfïaenbe bat ten minfïe «n minfte j
b'eene neïft faï berftooren too?bcn upt be ingeboome ^S^l
1
35-anbtfaeten / en bo?ber regarb genoomen op foobae? ungen.
nige ttie eenige jaeren in Jiteöen en paetfen §Mm
getooont23 en 24 Artijkelen blijven.
25 Artijkel.
en , bp tt boegen /
Ntfl Öe toOOJÖen armen goeder
renöe.

iCot öe ^taftonen fpectc

26, 27, 28, 29, 30, 3 1, 3*3 33' 34» 35» 3^37» 38> 39»
en 40. Ar tij kelen blijven on verandert.
41 Artijkel.
A€htct be tooo?ben afveerdigen fullen bp te boegen / r^r Stat
Gedepute. j
ati öe toelftc mebe onfe (JBcbrputeeröen / boenöe verlèhijne
ièn.
nen
c
ban öe <Berefojmcerbe Religie/ fullen berfcöö indeClal
ptofeffie

42 en 43 Artijkelen blijven.

5 Artijkel.

A Cïjre r öït 2Crt|JUcï te fïeïïen/^e geene öie ftet recgt N^I'ttooojbt Schooimeefters
44 Artijkel. ui teboegen/ bpöe
©berigöeptgef!eït.
-^ban pzefentatic heeft j faï ficlj ïjebben te reguïeeren
naer be negen ^rtijucïen op't jusPatronatus bp öe
Nationale ^pnooe tot ^ojb?ecljt geeoncipicert / bp
01 «3 geappjobeert en UMi acïjter gefteït / met beeftan*
45 en 46 Artijkelen blijven.
öe/ nocljcau^ boo^ foo beel ïjet acljtfïe SUrttj&eï be?
ïangrjt/ bat top aen on^fjouöenbeltcnnifTeenbecifie
ban öe contcobecfïen / inöien eenigc tuftcgen öe #a- A 3lïe jaer^ ('t en toacre
el.noobt ecnen fto?teren ©rdre e\
47 Artijk
bat be
tronen
en
öe
Htccuen
quaemen
te
ballen
ober
't
fclbe
reefjt.
V* ttjöt becepfcljte; fuïïen in i^oïlanöt en 3©efibn'e£; houdend»
/ en ten ober- synodeu'
autljocifatie
na onfe
ïanöt
f!aen /ban
onfeboo^aenöe
Commiffauffèn/
ttoec particuïiere

IÓ20.

Tot de Hiftorie van P. Bors 1 1 1. Stuk.

i*>

^"^/^rt^ein^npbt-öetanD^inAooibt-.ïfei^ naer De fterfeenojDcning Der «ïBerefiwmtcrbe w***
ÖollanDt/ fuccfmt)cïïj(ïgeïjoubcnüJo?
öcn/ toctoelfte fterbe bp De <£Deïe mooacnbeVccc^ff
upt pebcr Mtlw«n»|/
en ttoec Ouder; SoIlanDtmJDefl^
L?H^bCf^alj^f
en De ^agifïraetrn
DcfcrAi
IteDe ^ ïjoffen a"
Der felbe èpnobcn/ rntoa^en/
falbppeOcr een jn^'tfrtJfPöen
Merite
Uero>Den
tl
trouüj
gei)oo:f
aem
fonb ingc
c- Sy rftonint
rc
ngen ban
tooien/
De
"'F
Deelente mijner
l!Den> ëie*
ïï! '\.'"'
s.^»
CU.,
nnrh**-*
£De£Ciafiï£/ Denaefï
iVnapffo&n,
becoep
meraDbnsbtódCrnfrH*/
om/ metabbij
b)02bcn/ om/
ej^ noehta
noden te beboteren.
naeren De£ ï£epligen €uangelinm£ in v6odt£ ïBoojbt
opgclcpt: enDe boojtg allegte Doen en te laeten toat
een b?oom OnDecdaen en een goeDt getrouto ^icnaer
> f Dit ArHet4-8
Artijkel
f
geheel
uyt
te
laeten.
öe£ <J3odDcltjftcnl©oo?Dt£ Der 43ecefojmecrDe C&ïfïc*
•ijkelfprak
vdn de correjlijUe Religie behoort te Doen en te laeten / cnaïfoo in
tondentie die
49 Artijkel blijft onverandert.
mijn beroeping te bïijben en te bolharöen/ footocï
teder Synode
in tegenfpoebt/ tijöt ban oorloge/ pefl/ ofte an*
'oud vryfoen
e verjoeken
Het 50 Artijkel uy t te laeten en in de plaets te flellen. oerfïng / a$ in boojfpoedt en tijbe
ban b?eDe.
:n te houden
nttfiinnt'fuurif^e SynoU of Synode».

A Hg 'er een
le &pnoDe beroepen too^
-^fullen ttoeeNationa
3£ienaer0 en ttoee
ÓuDcrlin'
gen upt clfte particuliere &pnoDe / met onf e autljori
fade en fócrfteüjue inflructie Dertoacrt£ afgefonben
toojben.

Korts dacrna hebben de Gedeputeerden der Synode op het ftuk der gecorrigeerde Kerkenordre de volgende
overgegeven.Remonftrantie aan hare Ed. Groot. Moog.

5 1 en 52 Artijkelen blijven.
53 Artijkel.
"VT^CDetooO^Den Nederlandtfe Kerken itttebocgen
-^
enöc Den Chnffclijften <£atecö#müg ...

54 Artijkel.

A CDter fat UJOOjDt School meeflers te fefïcïlenDe

Aen de Eedelc Mogende Heeren , Mijn Heeren de
Staten van Hollan: en Weftvrieilant.
Bedde Moogende Heeren.

G<2ben met beïjooreïijrie eecbiebingc te hennen De
«©eDepnteerDen
<6eDep»teerDen ban
ban benöeDe
benöeDe .t>pnoöen
&»noöcn ban^upt/
ban^upt/ /1RemonenV-JBoojt-bollanDt/
Deïaefie
^pnóDen
foo RvlZol ™
,fèoo?t-hollanDt / IjoeDat
hoe Dat in De
laefïe ^pnóDen // foo

-"■ oiöonnceren
toeïfte De ffêagijïraeten of &c[joïarcl)en fulfts ful; binnen ÖotterDam
ïcn
al^ ^aerelem gebouDen/ Doo? De weegen de
<6eDeputeerbcn ban Den gemelDc^pnoöe rapport ge* Zuiclt-en
Het 55 Artijkel en de volgende tot het 70 toe,
Daen5ijnöebanutoc<geD.^o.
föcfolutic
iNoSrf"J?«teroI"
ÜerhenojDeninge
/ om ofte De felbige
aen te nopenDe
nemen metDe s^ode
blijven onverandert.
De beranDeringe bp utoc €eD. ^og. Daer in gemacut / "ke van de
ofte
om/ in ca$ ban toeigecinge
/ inpo?tante
en in Jerkenoi'
Het 70 Artijkel geheel
<0oDe^tooo?tgegronDe
uyt te doen
en in de plaets
rebenen tefïelïen)
toacromme
slt^tl
te ftellen
,
De fterhen De felbige beranbeciugen niet en honnen Hoiiaadt
Aengaend«
alïe^ Dc^
in Depeeren
geinelDeobectoogen
^pnoDen °™w&w<
dehuwiijks- A €ngaenDe De Ijutolpfch^faeften fullen De föerften toeflaen
beftoojïiju: /^00
en i$in'tDeI Datbjeefe
üekeo.
l 1 m iiet&eïpe perfooncn fteft, reguïeeren naer onfe jfjnDe/ Defclbeongaféba" refpecttbe «öebeputeer^
I.
poïitpe en particuliere OjDonnanticn ban De refpêr* Denïjfbben ter hanDt gefïeït/ enDe gelaft/ om utoé
tibe JiBagifïraeten / tot Dien cpnDe ge-emaneert en €eD. .ïlfêoog. fcljjiftelijftcn ober te leberen/ fitlli^al^
nocöteemaneeren.
bofgljt.
©erfoeftcnboojeerflin
alle DcmocDigftept
-èpnoDen
Dat De &erueno?D?c
/ foo aï^fe # Deboo^fj
geconei- '
Het 7 1 Artijkel en de volgende tot het lefte en 8 6 toe
ptcert / en gerefnmectt inbe ^pnobe iöationali tot
fullen blijven , en in pliets van het 86 fal
^o^b?ecljt / in Den 31are 16 1 9/ onberanbert / fo al^ fe
geftelt worden ,
lept foube mogen tooiDcu geajrefïeert/ cm rebenen
«,tfl^d« A &ïc toeïfte Punten/ « 9flrttjftelcn in De fterften ÖicrOmnacrbolgenbe:
Dat die beranberingen en nieutüigljeDen
KcrkSot^ban
^oïlanDt
en
IMbuep-lanDtgeobferbeertcn
dening. nacrgeftoomen fuïïen toojben / fonDer Dat eenige Hier- betmengt 5tjn met berfeïjepben periculcn ban 5lna;
Re/ of Claffl^ / bier in eenige bcranbering falmoo= rigneben
en mi^berfïanben.
gen Doen / referberenDe aen on£ De interpretatie / Óm bat eenige anbere ^obintien/ al^ aptrccfjc
bermeerDeringe enberminDeringban Defcn : fafïen en en<6elbcrlanbt/in't aennemenen ajcefïeercn ban De
ortue alrebc 5ijn boo^gegaen.
bebeeïen allen en eenen pegelpe fïcï) hier naer te regul- felbige
<£)mDatfulrt0
fal Dienen/ om met De anDere ber*
ieren jaïfoo top tot opboutoinge en toelflanbt ban
eenigbc ^jobtntie De^ te baftcr cenigljept te onbecljoU'
<*3oDe£ föecfte/ en Dienfïe ban Den lanDe'tfelbebe: Den / foo in be regeringc ber föcrften / al£ ooft in be
bonDen hebben te belmoren. 2Mou0 . . .
ïeecetnDctoeïftclicbtcïijft oneenigljept nan ontflaen/
aljJ'cr
becfcljepbenthcpt
ré inlanDe
bc regeringe
ozbje.tön
OmbatDeït
errienbierte
al ober enlange
in geb?uph enpiactpcgucgetoecflbanDefeo^e/ en
FORMULIER
6:
Dat met groote tyucljt en flicïjtinge.
0mbatbcbfcanDeringe bupten alle ttoijffeï noot*
vandenEedtder
faeïiclijft fal oojfane geben ban nieutoe Difputen / en
mtëbetfranDni / niet alleen tiiffcljeu De ïteeftenbiena*
KERKENDIENAREN
ren enj^agifltaten/ macrooft tuffeljen De üieiftcnDienaren onber malftanbcren / en tuftcfjen De Üöagi*
frraren onöer Den anderen / nlfon Ijetïtennelijft të Dat
5de pS° T S bcIobe m &me öat ,ft m ben ^«rtenöienfr / Daer beele
onber De Jj&agifïraten De beranDeringe niet en
kanten. ^ Ui toe beroepen ben / 4BoDt De ^eere getroutoefijh
fupberbept
alle
in
J0oo?Dt
Dienen / en fijn ïfepïig
.
boojDzaegen fal / tot berbjcpDing ban De glorie en eerc appjobcren
<&m bat men alrebe ffctaltoaer'tDatbcftcrueuD/c*
<£oDe£ / en bebojDceing ban De faligfjept Der gemeen naren DeberanDccingenenunmeu ( 't toefli fp Doel) niet
te Die mp bebolen i£: ©at i& in DetterhelpebeDic en ftonnen Doen) Dat De fterhen ebentoeï De felbe niet en
ninge mp fonDer eenige menfcljelijae paffie fal regu fullen toillen aennemrn / foo Dat men De bcjanbennge
€ i
cbeu*
5^

20
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1621. cbcntoelnieteu foube tonnen in't toerft fïeïlen ofte
practtfeten.
<!l>m bat De peeren Staten ban^oïïanbt en ïDefc
ftiantie.
taieflanbt tooo2 Defe bcojurc/ foo a$fe legt nebben

t.

TO.

II.

KERKENORDENINGE
DER

l62Ï.
fixaatk.
Rcmon»

geapp?obeert
"en egeajtefteert
/ fonber
cenigeben
beram
beringe/ blijft/enD
bp De Slefoïutic
genomen
18. GEREFORMEERDE
KERKEN,
3Decemb?i£ 1619. bp toelfte fiefolutic utoc Ceb. Itëog .
van
Urrfocbt en gebeben toerben tctoillenblpbcn/ aï$
boen
de
nomen.ter ttjbt met goeben rebenen en in/iel)ten geVEREENIGDE NEDERLANDEN,
<0m bat be feïbfge peeren Staten bp Ie anbere$?o«
bineien booj befen emfleltjft bebben aengebouben /
Geftek in de Nationale Sinodo gehouden binnen
batbefelbebefe ojbjefouDetoillenaeunemen ƒ foo aljs
Dordrecht in den Jare 16 19. enommeinde
felept/ fonber beranberinge/ toaeromme te ïjoopeu
Kerken van Hollant , en Weftvrieslandt
$ bat {jet gecne bare *ÊebJBog. met goebe rebenen
onderhouden te worden, gearanDere Ijebben geraben / om De fettoe rebenen ooft fel*
refteert en uytgcgcven by de
toer fulfengoet binben.
Eed. Mog.
<$m bat be beranberinge faï fïeeft ften tot ïtlcpnacb*
ten derHeeren
fel ver Statinge ban be &pnoöe $ationaeï/ in be toelfte Defe o?D?e
Landen.
gerefnmeert $ / enbe utoe €eb. $©og. Ijare <$ecomitteerde Ijebben geïjabt/ bic boen tettnötgantfcb geen
mottig m bebben gemaeftt batinDefeeenigetoeranDe* f) #tt anberfïntg foubcn bie oube bifpnttn en ftrafte^
ringeboo? utoe <£eb. lBog. foube jtjn te toertoaebten / ^s len obet't tec^t ban De Uterfcelijfte^jDonnantien te
maer met baer fïilftoijgen genoegfaem te berfiaen Ijeb- fïellen / en mahen ïicbtelijften toeDerom' bettoeht toer*
ben gegeben baer genoegen/en bat be otD?e nu fa gcfïeït ben/ toaer Doo? niet ban nieutoeberbjeembingen/ en
berbitteringente bertoaebten pauben fïaen/ en foube
toag bat men betboopte/ bat be gjobinticn bcfeïbe fonber beranberinge foube aennemen en a?tefiercn / ia bat bactenbobenpubiiealege bebefïigt toojben/ 't gene
meer iê ) afé nu allejS in be boojfs &pnobe .fèationael 'ttoelft beï!cmonfIranten tegen De perken/ en na*
in goebe b?ebe en eenigbeit afgejjanbeït/en in gefcljnfre meïijft3Iobanne^Kiitenbogaert/ infrjnboelicn ober
toetbatct toag / om aen bare ÜfoogmegentbeDen ober befe materien/ ban't^flmptberbooge «Sberigbeptin
te leberen/ hebben be êeere Comiffaeifen / Doo? be ïterftelijfte faefien ex profeflb baer toe uptgegebeny öeb*
peeren ban foliant en JBefibjiefïant / bit op bit btn gefufiineert / namentïqït bat tiet maenen ban ier*
tijbt pjefiöeetben / en met namen Doo j ben ïfcece ftcnojbeningen ben Jl^agifïraten i^ competetenbe,Jöupg/ ^ebontban ^ojb?ecftt / be beegaöcringe 'ttoeïliebefeïbeooli ober al tot grote berfioringe Dec
(aïjJnuDefeltoeop het febepben flonf ) upt name en Iterften/ en Hanben bebben gefocljt te pjactifeten/
ban toeegen bate #oog. M00& boogïtjften toooj Ijaren en be bootfs Jierhen met goeben reeben en ern|ï bebben
getroutoen arbept en goebe Dienfïen ben iterften tegen gefpjoften.
en ïanben gebaen / bebanftt / met bermaninge aen be
©r^geltjlienbienen om be feïbe ooifacnen/ beïae|ïe
toOOjben
ban De bOOjreben / Statueren mits defen ,
23joeberen / bat fp tooojtg alle faeften in ber 3Lieföe be<
de
Poincten
en artyculen hier na volgende , albug
Ieiöcn/ batbegetoenflcbmcbtbanbefcpnobale ilefo*
mtien > foaï£Dienu genomen maren/ obetbïoebeïp betanbert te toefen : ftatueren , dat de po inclren en
mogten tooiben genoten/ en ooft met erpreffe belof- articulen hier naer volgende , voorcaen fullen onderhouden werden , toaer mebe ooft felfjé De fin ban De fa*
ten bat be peeren ban barent toeegen tot beboortijfte
mainctienement banbe tooojf3 Öefolutfen \sy\btn at* feebeeï beter / en bupbelij&er foube uptgebmltt toer*
urpben / toaer op ooft gcbolgt ijs bat utoe ^oog.
S&oog. öebben gefocfjt / be $ oog. JBoog.^eeren ^ta btn.<£nbeomnuboïgengte noomen tot be Articulen
ten dBeneraeï met goebe rebenen tot be aenneminge in 't befonDer / oojbelen be boofs ^onoben / bat be
ber feltoee fterftenorDeninge ferieufeïijft te Difpone^ beranberinge in Den bierben art. t'enèmael beboojben
naer gelaten te tooien.
ren.
<&m bat be beranberinge foo bupfïer/ en ttoijf*
#m bat Den ftetften Defee HanDen / met Defe beran*
bcrmgeane()oopc genoegfaem afgefneben toerbt ban felacljtig gefteït $ / bat men baer upt niet en Kan ber*
copt te fnlïen gcraften tot een algemene eenparige ff aen in toat boegen Datmen foube moeten pioce^etftenojbje / en foo foube men in be &pnobe ban beren in 't beroepen banbe üierltenbienaren / toaht
«Cntoo?Dt niet upt gebmftt bet getal ban De perfo*
^ojtaecöt / De refumptie banbe ïlïerftenojDeninge rtiet
neu
beboefc Rebben bp Der Ijant tencmen / baer noc&tang ben. bit ban be JJfcagifïraet fouben gebeputcert toer*
be peeren Staten <*3enerael %ete ban Confent tot bet
<£nbe toerbt ooi! niet bupDelijf* genoegb S^fegt bat
bouöenbeg&inooi cföational$ bebben berïeent/ toel
bit
petfonen fouben moeten fgn ïeDematen ban be ge*
erpjefTclrjh met Defe Cïaufcl / Dat in Den &pnobo niet
meente/
alfoo men ooft Difttoilg beeft gefu^ineert /
alleen bz Confeffie en Catecbifmu^ / maer ooli
bat
bit geenè bit tot ïjet gebooj alleen Hoornen / baer
be ïlerftenoïtieninge / in bcfe Hanoen tot noclj toe ge*
pleegt / foüöe toerben gereflimecrt / gelijRmen ban mebe ooft pjofefiie boen ban be «tëerefameerDe öeliaïletrjben in foöanige bergaDeringe gctooonïijli tè te
Doen.
Wg'tt gefegt toerbt/ dat de Gecommitteerden vari
de
met den Kerken raet over 't beroep
Ombatfoöcteem'gc beranberinge foube ber^aen met Magiftraet
den anderen Tullen
verdragen , baer upt en ftan
toerben
te tocefen
; 't feïföe
fteebt men niet berfïaen/ of Dit fal mogen gefebieben met
en o?bre nobig
ber ït ertsen
te qctctycbm
/ in'beboo^be
De naefte na^pnobo
ge oft alleen bp accomobatie / ofte anber*
,^itionaïi / boïgenbe öc boo:gaenöe Claufel ban bt oberfïemmin
gie.
fïnö/
eninbienfenieten ftonnen berbjagen met btn
$Üctebe0£onfent£.
anberen / toat men ban foube moeten boen.
©o?Der^ aïfoo in be beranberinge Deg (Ctjtel^ gefegt
&00 De meeninge fouDe toeefen ban Defe beranberin*
toerbt/ Dat befc Sleraenojbeninge fouDe gemaeftt
ge
bat be <6ecommitteerbeu ban be jfêagifïraet in bet
3ijn bpbe^eb. .IBoog. peeren Staten/ (Je. €nDe berftiefen
bancenllerftenbienaer/
bet notoir i£/ bat bet feïbe fïetjt mtt De toaerljept flemmen/ ofte berftiefen bencffenjlooft fouben meebe*
ben ïierftenraet/
Der niftorie / ?ijnbe alle be toerelt benent/ batfe ge* bat en foube niet ftonnen banbe Jterften
berfiaen tooj*
maeïit ig m be .%nobe ^ationael / bolgen^ &et reebt ben te beboren / om Defe boïgenbe rebenen.
Lu ï c !?
aegront/ ató tefïen i$
1 . <®m bat fuïftg geen funbament en beeft in;<6obe^
2@uKft.30. ®obe#
en 1 Cor.to00^
14.. 4.0. ^00 Dient De beranDec
tooojt / in 't toelfte men ftlareïijft bebinbt / batbe bet*
beringe/ oftenagelaten/ oftealbt$berfïen\
fttefinge ban De fterftenbienaren toert toe gefc^eben
niet btn lföagif?raten / ofte ben (Öecommitteepberi

**
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Detfelbec/ maer alleen De ïtccfte / ofte De geene/ bic Doreto/ Hib.4.c.i6. uptDe0toonnamtenbec to» T/<-r
DcfterfceDoojtuettigefterftelijfte beroepinge cfDxftn*
feren Cacoli i^agni / en ïnDobici mi "®\% 11
62. 1?21*
teren/ gelijft bet felbe WrjUtenDeanDere:
^eertgt^/ Dat
in bet
lefie
algeme
Con^
en
2tcf. j. 23. «gnDefp (2CpofïeIen) fïelbcnbccttoec.
cilmm
befTütenengetoeeft
fooeeniglj opfïenberDe S0"
%a.6. 3. &iet onDccH na feeuen mannen/ en fp pereftfebe maebt gcbmpftt bebbenDe/ eenigen $tet*
beeftocen/ berg*.
ueuöienftoooj De felbe beeft berftreegen ( fal ban fijnen
%ct. 1 3 ,3. bcriS 5. Wtf fp (be Heeraer£ / en pjopbc* Dicnft afgefïclt / en Die met Ijcm geeommtmiceert beb*
ten; t>aec De banöeu op gelept bebben/ 't tuflU jp ge* ben/ fiilleubanbe Gemeente afgcfcbepDtn üjoibeu/
fcaen bebben / a!£ De £?. <6eefï tot baer gefept baboe "^Iflmct. 63. cap. omnis eledio.
\)tt$z. fefjepöct mp $auïum en 2öarnabam / $c.
|>trrjt ooit tegeng b« gebmpft ban De cfcerefbmirec
2Cct. 1423. C&të3P$flpofMriij in aile <6nuccntrn DeiücrlienDeferllanDeu/ bp't tuelft De felbe üerftrn
ïjaböeii niet op [jeffinge Dec (janben / CHiaerliugeu bcc* IjacraltijDt^ujel bebonDen bebben/ en bjanueermen
noren.
fontranein eenige pïaetfen beeft toilïeu pjactifeecen / IV.
Wet. 15.22. <®oe Doebte bet ben lïpofïcïen en Den $ fulftö altijd tot moepten en arbept/ mitsgaDer^
CmDeilingcn met gcljeel öe £>ergaDccingc goet / 5marigbept uptgeballen / 't toelfte notlj meet te bjefeu
fommige mannen upt Ijcn te üakieim { en $e. en 25. foube3ijn/ inDienmen Dcfe beranDeringe/ al£ een ge*
«Daecom beeft ïjet o»0 ecnb?Acötdnft bergaoert / goct meene wn fouDe toilïen inboeten / Daer bp te aen*
gebaeftt mannen tipt teftiefcu / en $c.
merften fïact j Soebat De f oog i,^oog peeren ^)ta*
€it. 1.5. £>p Dat gp (QLittj m alte &tceDcn <#ubec* tm eeneraeï na 't fclfoe ïotfclnft gcbmpft Dec fóeeften
ïingen fettet gclnft ili geo^bonnectt bebbc.
De fee TCaubcn berhlacct bf bïm m De 332eDebanDeliege
C?iec tegen en geit niet Die ercepue/ öat Die alleen tnffebencie ban De ^taDt/ en De üfeece <©?abe ban
pïactfe beeft gettabt/ betaijïc De fceefte no:|) mag on- €tnbben / Dat De <0becigbept in bet fïuft ban beroe*
DerDeèp^nfcijc Obcrljept ; taant boo* eeeft en pnigenictDanbcapïobane alleen/ en Die foïiDec eon*
i.
gebenbel^oftdcnnieteenenïfogcl/ ujeluc tsoo2 öie traDietie / ofte tegenfeggen i^ eompetececcnbc / ge*
tijr alleen fonDe Duren/ maer ooft oic in toeftoomenoc lijü fulïi^ bhjftt upt Den tteceDeu art- üe^ ^elffieï*
booialtntm De Heeften fouöe onDcrljoubcn >uerüen/ ircijenüerö^aga/en't^De^$-)aeah!c(ien?ïecooKfiin De
geïnft
blijftr iftto.,5; 21.
22. Daec fanluj
€imo-en (refpectibc
en 3*603.erDengeteeft
opgerecfjt/ ent/
enöebp
tbcumaifoDacnfp:eeftt$
3Iftbetupgebooz
<èoöt/
bare Jfoog«Jaren
JiBoog.1595
oöecominitte
e»
Den $eere Sjcfuiri Cbjifïum / en Den uptuerftooren geregeit met be (often ban De IjanDt Daer aen te bouDenf
engelen / Datgp Dit betoaert / fonber tooo;oo2&ceI / enlupDenaïöuö. "denominatie/ ©oeatie/
|^:efen^
niet öacnOe na to::gcnegem2jcpt / legt nietnaiït ijacfïe» taüe! en Collatie Der ^cDiftanten/ offóecftcuöien
a;
lijft De bauDcn op / <£c. <£uDc nar cDicn npt De bjoo;* ren/ falbpDe<6emecntc/ eubacelLnpDcn/ ofteUe*
Den 43ab3 / geen anDec ïïegcl en dan boottgebjacïjt banaten ftzm enDe biijben : JÉarc De Confirmatie
ujozöcn/ foo moet nootfaeftclijftbolgcn/ Dat Dcfc ge* (laelfte Ijiec te HanDe bjoti>t geuoempt approbatie) bp
•V
melDe ïïegel in 45oDg ïiecse moetperpetueeljijn / ofte fijne OBen. DeUjelfte fonütt coutraöitie/ ofinfeggen/
DatDie^pofïcIcninDefen nootfaeftelïjften IjanDcl/ De op Der feïber f erfoon bp fnn oBen. fal toojDcn geDaen /
fóerfte Clpifn fonöec feftere ojDer fouDe gelaten met Dien becfïanDe foo De f ecre «tëwef Den tijot ban
bebben / Dacc nocljtang Den Süpofïeï $auui£ 1 €im. beertbien Dagen Differecrt De Comficmatte te Doen/
3. 14.. 15. toel erp?eflelnft fept/ Dit fe&ijbe ift tot u Data^DanDiegeenen/ Die Ijemfullen fijn boo»geD?aop Datgp wcetet boemen befjoo^t te becKceten in bet gen/
in baren Dieuft (tillen mogen treDen/ al^ of fp
fnipg Defecten:. CenttoeeDen/ foo fonDe ooft bol* ban fijne <©en. toaren geconfirmeert
bullen ooft De ïierftcnDicnaren De berfticfïnge bp De
gen/ Dat De te&e onDcc De Cb?ifïelöfte <©becrjept
baiietgtcConDitiegctoojDenjp/ algfeonDecDc $ep* 45ecommitterDe ban DcjïBagiftraet geDaen / bejtoaert
Denfcljcgetoeefïté: Ccn DerDen/ fïact te beDenueri/ toeefen te bolgen/ en aen te nemen/ al£ nietftonnen*
toanneec
De C&jifïelijfte ^uecig&epDt onDetflaen De in eonfeientie becfïaen / Datfe na <6oD£ tooojbt ffltt*
3
fouDeDitrecbt/ Dc$ietrteban<0oÖtgegeben/ aenHcf) telijft geDaen sijn/ 03elijft ooft De gemeenten De $tec*
te tcehhen / 5o^ Dat fjaec De namen ban ©oejïetljeeccn ftcnöienaren alfoo beroepen / niet en fullen boo? J©ets
tige ïierftenDienaren erftennen.
4
Dei* &erfte fonDe eompetecen: (€enbiccDen/ i$'t ooft
3iengacnDe De beranDeringe in Den 5. art. berfoe*
aenmet'fteïnli Dat niet bctoefen ftan tocrDen / Dat foo
ecgen^tentijDe Dec ^Ipofielen/ een O^bcdjcpt €h^ Uen De Po92f5. .^>pnoDf n / Dat De felbigc ooft nagelaten
f!en getoozDen iö / Dit tecfjt ban Den ICpofMen Den fa
mo»Den / "alfoo Den 8. articul ban bet Jus iJatronaben tè obergegeben / ofte Dat fp 't fclbe öaec aengeno^ cus alleen fp2eeftt ban De fóerftelgftc gefcljillen / Die Dacc
men bebbe / maet toel bet tontcavie mt brt eyeinpd fouDen moogin ballen / op b«> gebmpft ofte mtè*
üiupftban 't felbe Bect)tf bïijbenDe ö« laolitijft ge*
t.
^etgii
$auli tueïac
/ tot Den
tèblijneiiDe/
niet gelobsCljJifli'befteectjijnDe/
tegcnfïaenDc bP ^tatbonöec fci)il altijt^acn m. <ÖeD. ^og.
toa^inCceta/ foo beeft nocbtau^^anUi^ niet bcm/
- #■
CnDerrj.beïangenDe
De beranDeringe
m Den rj'. ban
riij.
art. fpjeeftcnDe
ban tyt onDerbouDt
maectëritabeboïen<$nDecnngeHalDaerte fïellen/ al^ rir.en
De ^eDiftautcn / en bare i@cDutoen / en ban De
tefïenig^ct. 13- ia.bergcIecIicnmctfCit. 1. y.
ÏL
<Ön ftan colt De bcL-fticfinge Dec ftecftenDienacen / ^tuDeuten/ al^ ooft ban bet fïellen banDe^ebool*
DefBagifïeatenniet toegeflaen Ine eDen / om Dat tyt meefler^/ foo utoc <ÖeD. iHöoog. Die felbe immer^ 110*
ficnDt tegené De ConfeflTie onfer ÏUcften Irtic. 3 r . bp Digb binDen / Dat Dan De felbe mogen aebtee aen geffr It
/ in ofte beneffeng De %m ban Hluctborifatie/
De^oog. Moog. ileecen ^tattn <6cnerael met toe* ü302Den
enDe€crt
ban De SCeticuïen onDer De^ onberauöcrt
fïemmingebanntoe <ÖeD. maoog. 05eapp?obeect/ en
geajcefleect/ in De meifte nptDmftftehjften flaet/ Dat gelaten/ gefijftup De peeren Staten ban 't ffurfïen*
oefenaren De^ bjoon^ #nDcclingcn/ en Daetom Dom 03elDere / en 45iaeffcbap Eutpbcn gefebiet #.
»»
ïDat ooft De beranberinge in Den «rij. art. banDe^
metotbace ?8mpten belmoren betftocen te too?Den/
000? toettige brcftiefïnqe occ Itcrftcn / tuaec meDe ober lenDe
ban De beranDeringe Der ©nDerlingen / en "Bia»
een fiemmen De confeffle ban anDrre d5ercfomiecrbe concn meDe nagelaten toerDe.
^mDatbetnictpraetieabcïen tó ten platten Ean»
lieeften/ De ^Vnitfercbe art: 17- et paffe. e. 18 ^e
Den / obermitö De Jfóagifï raten alDaec Difttoifö J^apï*
"©eJFtanfefjeart. ay. en 31. 32. fïen jijn ofte aiupDen fonDer eenige Religie / töeffte
23oheemfcbecop.9.
enanDeremeer.
onbetamelijft i$ I Datfe baer fouDen bemoepen met
in.
ftH'fle* bet regeren ban De ^ercfo;meerbe ïierften/ en sijnDe
ban D'otibcC
gcbmpft
tegen't
ooft
\sit
^ètrijöt
ïijfteüurfte/ in toelfte ooft onDer CljJiflrlijfte jBogi; fobanigegcmeenlijftooftBpanöen ban De bcquaemfte
firaten/naDemaeïDeberftiefTnge Der ïterftciiDif naren iDcrfoonen / Die tot fulften knipten te gebjupften
aïtotbeeftgcfïaenbpDe ftrrfte/ gelbft men ftan flen
uptCppjiano/ 1L0» 10. €piff.4. m ^P«ft M. npt
<0bermit^
beele eerlijfte
"ftnpDen
niet ?Cmpten
en foubrn/
Cb?ifofïomo in Cöp. 4- aö <^PÖef. ^ornif. 11. upt bcgceren
baer Dat
beroepelijft
te fiellen
tot fulfte
25arnaröo Cpifï. 12. 4. &tlfé ooft upt ^auffdijUe
,iuDieii3P fouDen moeten/ ban De fcerftrn beguaem ge*
©eebten^ifiinct, 63. Cap. omnipelectioupt iCbeo^ I
C 3
002'
3ün.
\
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oo?Deeït3pDc/ nocbop ïjct &taDtbup£/ ofte op De becfïaen toecDt ban cojcefponöentie / in toeïfte De p?o* jfai
SÖieebanfe / Daec De jBagifïcaten op De 3Do?pen beeï bintien aen toeDecfljüen betoilligen / enDe Daecom KcmQa.
tijt$ pee fahen plegen te bejcfgbten / öet pecpeï upt*
p?ejuDitie
banDe D'een
of D'anDcc
^obintie
ftan geen
fïceftften
/ en jijn
Heeften
toe! te bjeöen
geen fttwme.
fïaen/ ban ofte gcappjobeect/ oftemetfmaetbeptge* tot
nieutoe cojcefponDentie aen te gacn / ofte te becfoe?
ECp?ocbeecttetoejöeu.
&möat bet Difttoiïgfoubegebeucen / Dat pecfonen ften / Dan met boojtoeeten enDe beïieben ban De <©e*
in De jBaaiflcaet 3pöe / Die een paccicuïiece baet ofte committeecDeu utoecCD- HÜog. 3£»e ceDenen toaecom*
quaettoüigjjeit fouöe mogen ïjeu oen tegen een pecfoon me fooDanige cojcefponDentie becfoebt toecDt / 39»
Die De Hecfte tot fuïfte Stmpten feec bequaem oojbeeït /
enDe bat nocljtang De feïbe pecfoon tot 5pDec fmaet*
€>m Dat alle eojtefponbentien met bet copeecen ban 1 *
Defe.
bent/ engcoteonöienfïe ban De Hecfte/ upt oojfafte Defen
Sfictpeï fcljnnen afgefcljaft te toecDen/ Die nocb'
ban fufêe pacticuïiece quaettoilligbeocn fouDe toecDen tan£ gantfeb nooDig3ijnomeenigbeptonDetDeHec*
gecep|Ocl)eect / toaec upt Dan onïufïen tuffcïjen De ften Dec beceenigf)De / en infonDecbept Dec nagebuucDe
Heeften / enIEagifïcactfïaentecijfen.
^obiucien in ïeece enosDjeteonDecbouDen/ aïfooDe
# n Dat ijet tioo] oefen in De Hecfte ïjiec te HanDe ecbacenttjept geleect ïjeeft / Dat bp gebjeft ban co?*
niet geumpfteïp i^getoeefï/ enDe Defenieutoigbept cefponDentte mecftelpe 5toacigbeöen in De nabuucige
niet
- Dan met pecijcftel ban beeïe stoacigbeDenfbuDe Heeften ingeb^ooften 5ijn / toeïfte anDecfmtétoeïbaD*
4nonnen
ingeboect toecDen.
Den ftonnenbecboeDt toecDen.
«0tn Dat öft onöeefcbeptban ingeboccne/ enbjeem?
<©rn Dat Dei^obintie ban Hptcecp al obeeïange **
Delingen / in <©oDt$ gemeente geen pïaetfe en beeft/ feec eenfïcïp beeft becfoebt met Defe $?obintie ban
boïgeng De ïiïace getupgeniffen/ €oïoff. 3. 1 1 . en 05a!. PotïanDt cojcefponDentie te ï)ouDen/ becfïaenDe Dat
3.28. 3^at fuïftjï ooft De bjpöept enDe DienfïDec Hee- Den toeïfïanc ban pece Heeften Daec aen gcooteïp?
ften naöeeïigb i$ I Die aïttjt moeten fïen na De bc? gelegen ié / om De nabuucfcöap / toaec in bilïp ($
quaemfïe pecfoonen / toaec Die ooft fouDen mogen Dat ban oufe Heeften ïjcnïu»Den De pnDt geboDen
gebocen jijn / beneffeng Dat fuift? ooft niet altpt ftan
onöetbouDen toecDen/ alfa in beeïe pïaetfen Difttoi$ toecDe.
&at in^geïpg Den 50 SCcttjfteï moge bigben aïfoin
2.
onDec De ingeboome geen bequaerae fïoffe te bin* De becanDecinge nieten toojDt uptgeDmftt.
3©anneec De &pnoou0 üf ationaeï faï gepuDen toec*
t,
Den \$.
becanDecinge
De
toecDen
naegeïaten
Dat
S8nfgcïp£
Den / 't toeïft nocf)tan£ nooDig $ / Dat niet lange upt*
in Den 41 pecpeï aengaenDe De «Tompacitien ban De gefïeït toecDe/ alfo men in boojïcDen jaecen fteeftbe
Commiflaciffen in De CïafTIcaïe bpeenftomfle / om bcnDen intoateen fcbaDeïpeenbecDecffeïpebccloop
DatDe3enieutoigï)ept fcpDelpeDifiDentie bectoent De Heeften Defec 3LanDen toaecen gehomen Doo? |)ct
(ang uptffeïDe^ ^>pnoDi^ationaïi^.
enDe boeDt aen toeDec5ijDen.
Üocb ooft bp toien De becftiefïnge foubrjlaentian De
<&m Dat Dit een ban Def^oincten i$ ( toaeeomme
pecfonen/
Die op Den &pnoDum .föationalem fouDen
De Heeften boo? toepnige )aeeenfogeoote3toacigi)ept toecDen geDeputeect
en gefonDen»
ïjebben gemaeftt / aï^ men focöte in te boeeen De ojD?c
€nDe ooft niet ban toien De feïbe baece infïcuctien
r*
ban'tjacei^i.
fuïïen ontfangen/ aifo De tooo?Den ttotjffeïacbtig 5fjn
<&m Dat Daec 000; boo?Defen gegeele CKafTen in gefieït / enDe fouDen fo ftonnen toecDen getcoftften /
openbaece fcfjeucinge 5ijn geeaeftt / afê fommige ^%t- Dat De <$ecommitteecDen baece Hecftenjfte infïcuctie
Diftanten foci)ten/ Doo| autïioeitept ban Defe Com^ fouöen ban utoe <£D. lBog. moeten ontfangen.
ttiiflatiflên/ öaeemeDeb?oeDec^ te obeeïjeecfeïjen.
5^at bet geene Den 54 SCttpeï (fpjeeftenDe ban De
z.
<&m Dat t)n niet pjacticabcï en 1$ 1 fonDeegcoote onDecteefteninge Dec ^cbooïmee|ïee^) toecDt bp ge*
Difputen/ 3toacigbept en bectocjeinge / alfo Dift* Daen / tneDe moebte aebtecgeïaeten toecDen,
toil£ aï^ Die CïafUcaïebpeenftomftengeïjouDen tocc*
<®m Dat in alle pïaetfen geen &cboïaccbenen3p/
Den op De ^o?pen ten platten 3tanDe/ enDe ooftCiaf^ boomaemcntïijft geene ten platten HLanDe.
fen3p/ onDec tocïcftenbeefcïjepDen^teDencefojtes
&m Dat beeïe Ukagifïcaeten tm pïatten EanDe
ren/ aitoaec men Dan Ui Difputecen/ toie Daec faï f^apiften 3tjn/ ofte b?eemDt ban De <6ecefojmeeeDc
compaceeen / Detoijle De l^agiflcaeten ban De && öeïigie / Die fuïït£ niet en fuïïen toiïïen gebieDen / ofte
pen fuHen fnfrmecen fo beeï ttcljt te ïjfbben in &aece ojöonneecen.
pïaetfen aïg De IBagifïcaeten in De J>teDen in't jace / €>m Dat geen &cbooïmeefïec£ banDeonDecteefte*
De ftïepne ^teDen fo becïal^Degcoote/ enfouDenDe ninge bepocen epempt te sijn / toant inDien eenige
3£mbacf)t£f}fteen ongettoijffeltooftfuift^meDe pjac^ niet en tepftènen/ foo faï De conDitie ban De bpfeïjootifecen.
ïen btttt gemaeftt toecDen / aï^ De conDitie ban De
<^m Dat Doo? fuIfteCommiffaeifenïicöteïpinDe pubujeque febooïen / en fuïïen aïfoo De bpfcpoïen De
Heeften fouöe ftonuen ingeboeet toecDen / een fcöaDe? pubïncque febooïen becDeeben.
ïijftcn ïjeecfeïjapppe ban De eene Hecfte obec De anDece/
<&m Dat De 3feugbt/ aentoeïftcc^optceftftingein
M
alfo De^;eDiftanten ban Den ^teDen Daec beefeïignen* De toaece <s5oDtfaïigljept De ^etke en De ïïepuplijcs
De met ^èecommittecDen upt pece l^agiflcaeten / que niet toepnig geïegen i^ / bp fulhe ^cboolmeefiec^
DeHechen ten platten ïanDeDoo^aceeautïjocitept Die De <6ecefo|meecDe öeïigie niet toe en fïaen / in
ïicijtelijften fouDen foeften te obecljeecfcöen ( geïijft aïïecïep Dtoaïinge / fupecfütien/ en ftcttecpen tot
in boocige jaeeen gefebiet i$l in beeïe pïaetfen) fo fou* fcbaeDe en ruïne ban De Hecfte en iMitic faï opgc*
De öoo: Defen toegf) Iicgteïpeenpoïitp23i^Domin teoftften toecDen.
aïïe Cfaffcn opgeeecf)t toecDen tot onDeeDmnïunge
^at bet geene gefïeït toecDt in pïaetfe ban Den
ban Deb?pDept Dec Heeften.
7oWctpeï/ fouDe mogen aebtec in/ ofteneffengDe
Op Den 47 SUctijftel becfoefien Deboo^f? ^pnoDen / %tte ban ^lutbocifatie gefieït toecDen: cnDebcrfoe^
Dat utoe €D. Ht&og.geïiebenDejaetïpfcïje&pnoDen ften boo^t^ Deboojft j&pnoDcn/ DatDe^Donnantie
ban ^upDt en ^oojDtïjolïanöt ecn£ boo^ aï te auttjo©oïitie
in bet fïuft
't butoeïó'ft
fouöe alfoget
mogen
eifecen / al£ men bebonDen tiet ft in boojïeDene jaeeen / ban
toecDen
geampïieeet
met ban
aDbp
Dec Heeften/
Dat ïjet oppuDen ban De feïbe/ fo geoote enDe mee cegïement ban butoeïpfebe faeften aïDecbefi en feftecfï
fteïpe 3toacigöeDen in De Hecfte pc te SlanDebecoo? na Den tooojDe <0oDtg ftan enDe beboojt gefïeït te
faeftt beeft/ mitg Dat De Heeften naecouDeegetooon too?Den.
te utoe €D. j^og.baojbetpuDenDeccefpectibe&p
SÖeïangenDe De Concïufïe/ becfïaen toeï De booj*
noDen ban Den tijDt bectoittigen / ten epnDe utoe «ÊD. fcb?eben ^pnoDen / Dat De becmeecDecinge / beemfn*
3©og. baece Commiffacifen tot Den felben moebten Decinge/ en becanDecinge ban Defe Hecftenojöeninge
affenDen.
niet en beboojt geDaen te tooien / Dan met goctbin*
fllengaenDe Den 48 ?Cctgfteï/ DatDienietentoecDe Den en toefïemminge ban utoe CD. IBog. maee ftun geeopeect maec bïijben moge/ alfo De feïbe aïïeen nen ebentoeï niet anDec^ oö:Deeïen/ ofte De %uttt'
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Dat fa pemant niet tebjcDentémetDegintcrp^tatie
ban eeu minDetbccgaDtcinge/ DatDietjemtoetteliJft
becoepe op een meecDec / en fo £et nooDtglj $ / tot De
^ationaeïe/ Die Defe Heeftenene ijeeft gemaeftt/
enöe obec fuïh£ De befte ^ntcrpjctatie ban Dom /
toant anDetg en fouDe men geen bajie Hccftenojbeninöe ftonnen fjebben/ maec fouDe De felbe altijDt in 't
onfeftcc gelaeten toetben/ enDe ooft Daec upt bolgen/ Dat fo toanneec eeenige quacDttoillige jjaec Ijtt
oojöeel Dec Heeften niet en toilöen onDettoecpen / Dat
aïgDan alle boojbaïlcnbe ftïepnc en gcooteHccfteïpe
faeften tec gubieatuuce ban n CD. lBog. fouDe epn*
Delijft gebeboltieert toetDen.
Cpnbchjft toat aengaet Den eeDt Die Den Hetftc nbie^
nacten fcuDen Doen/ oojDeelcn De boojfe ^pnoben
Dat De felbe boo? fo beel al fe ïjaeten Dienft betreft
gantfclj onnooDiglj 3p.
<Bm Dat Ijet nopt gcbmpfteïijft i$ getoeefl in De
Hecfte De£ <&uben €eftamentg / nocj in De 2Cpofïoïifcïie/ ofte cerfïe tijben Deg ^ieutoen €efïamcnt^ /
Den HecftenDienaecen eencnfolemneleneeDtaftenecmen/ ooft binbtmen Daec ban geen gebnipft in De
Hepfeclijfte toetten ofte Hecftelijfte Ijifïorien.
<&m Dat ö« fceftt tot ftlepnacljtmgc banDeï!crftenDienaecen / eben aïg of men nu tec ttjöt mcccDec
DiffiDentie ban ï)aec Ijaööe / enDe aen Ijaece getcon*
toig^ept meecDec ttotjffelDen a$ toel opt te booten/
Dctoyic men beo* Defen geenen eeDt ban ïjacc gebo^
Dect Ijeeft.
<©m Dat De ^oogö lEogenDe ^eecen Staten <6e*
netaeï te bjcöcn gjn getoeefï/ betfemonfreamen op
te leggen alleen een onDetteefteninge ban De %ac ban
fliïfïant/ fonDec eenen eeDt ban gettoutoigïjept Daec
af te bodeeen.
<&m Dat De HecftenDienaecen in ïjaere bcbefïinge
boo? Ijet aenfcöijn<®oDtg en fïjnec gemeente fjeplig])*
Ipen beloben / Dat fp Ijacc ampt naec <6oDe£ ïfeplig
tooo^Dt getcoutoelijft fulien beDienen / enDe &aece
leeeinge met een töobtfaïig leben becciecen.
Dat in [jetbccfcïjcpDcn
#o|inuïiec banttorjffelacbtige
Den eeDt fo afêen't Daec
i$ €>i<»
onttoomen/
tap*
tieufe Dingen 3ijn ; aïg ten eecfïen/ Dat men moet jtoee^
een te üïijocn in De becof pinge/ toant Daec meDe fdjrjnt
toegögcnomen te tooien allebctpïaetfïnge / fonDec De
toeifte De Hecfte niet en ftan bdioojiijft boojfïen tocröcn :
ten ttoeeDen/ Datmcnin tijöc ban dËtojlogfïjnbetoe;
pinge niet fal beeïaeten / toant Daec ftunnen fulfte
ttjöen / 3toacigöeDen en ongelegentljeDen boojballen/
Dat men fijne betoepinge fouDe moeten beeïaeten / in
fonDetljept in petfonele pecfecutie / Die alleen Den $jc*
Diftant caeftten / toeiftec^ bïijben Deïtccfte fouDefton*
nen naDeelig 3ijn : ten DecDen / Dat men Den Dienfï fal
beDienen fonDec menfcl)dijftepaftien /toant tyti occafie gegeben too?Dt aï^men DecmenfcijenquacDepaf:
flcn en gefyeeften met beDoo?ïpcn etnfl enDe pöec
fïroft / Datinen Dan ïicftt fpotteïijft fgeïijft <0oDt betecrDocl) al te beeï gcfe&iet) faïfeggen/ DatDe^e=
Diftanten öaecc epgen paffien p^eDiften/ en De felbe
Dan ald mepneDige tcaDucecen»
^ocD ebentoel binDen De HecftenDienaecen Baer
grenfl:it^ be3toacrt Den be^oojlijften eeDt ban De
4Bagificaeten bouto en getcouto te toefen/ oputoe
<ÖD. IBog. bcbel tepjtfiecen / alDoetoel Ijct mogelijft
al^ een nieutoigöept eenigen opfpjaeft fjiec en Daec
moeïjtebecoojfaeften.
®it 3tjn €D. jiïfêog. ^eecen De p^incipaeïfïc ceDe^
nen / Die De gemeene JÜcrften Defec 3LanDen in bcpDe
gegetjouDen ^>pnoöen / on^ faeie 43eDepufeerDcn titoe
ïaft Ijtbben onDecDantgljlp in fjaeren naeme aen
CD. IBog. te temonflcecen / toclftetcDencntopbec^
trontocn Dat bp utoe €D. Moq. fulien gcoojDeelt
toecDen/ niet alleen in <0o&c£ tooo?Dt/ maec ooeft
in De gefegcnDe pjafttijequcDcc ïlecften Defec 3LanDen
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en nu ooft upt De aDbijfen ban bepDe ^pnoDen ge*
bïeeften $/ Dat De felbe Ijet Concept Dec $Jecfteno?Dc^
ninge/ foDat bpu€D.|Bog.becanDecti^/ ombec^
toonDe ccDenen niet ftonnen aennemen) Dat Utoe €D*
jEog. gelicben De Heeften te ïaeten bp De ojD^e/ fa
Die in 't &pnoDe ^ationali lefïelijft tot ZbofiKcljt
gecefumeect enDegefïelt i$f en Dienbolgen^ tot nooDt*
faefteïpe cufie Dec Heeften De felbe ojDeningemet utoe
CD. JBog. autljoritept te appjobecen enDe bcbefïigcn/
ten epnDe De Heeften Defec HanDen (Daec obec be%k
maebtige CoDt utoe CD4 lBog. tot ©oeflec-cn be=
fcïjecmöcecen gefieït b«ft) ten Iactfïen eenmael een
geajcefïeecbe en geautöocifeecDe Hecfteno?Deningebe*
ftomen IjcbbenDe/ Deb^ucïjtengcootemoeptenenDè
ftofien Dec gc&ouDen ^pnoDe j^ationali^ genieten
mogen / en De fnpbctljept Dec ïeece / en De goeDe fjepl*
faeme flicötinge Dec Heeften/ Daec meDe aïg met
een €tipn omfet enDe befcöutmagsijn/ enaïlebec^
fïoringe getoeect 3ijnDe / jet falige Honinfteijfte onfe^
^aligljmaftee^ 3jefu CIjufli in utoe €D. Jtóog.
gantfclje gebieDt bmcötbaerlijft bïijben en acntoaffm
moge / tot eeee en geootmaeftinge ban De i^eplige
naeme dBobtg/ tot toelfïant ban utoe CD Itëog.ce*
geecinge / enDe eeutoige ^aïigbept banuCD^og^
enDe Dec felbec (^nDeeDanen / ?Hmen.
Uwe Ed. Mog. Onderdanige de Gedeputeerden van de Suydt-en
Noordthollandtfche Synoden.
Henf icus Rofeus.
Samuel Gr uterus.
J. Dibbefius.
Abraham
a DooreflaefJ
Henricus usSwalmius."
*
RippertusSixtus.
iSPuntderBefchrijvingtegensden <feri ^July i6it.

T M De boojfs becgaDecing fuïïen mcöe ge-ecamineect
-■^toojDen be beDenftingen Dieingefïcït5tjnbpDc^p«=
noDe ban ^upDt-cn ^oo^DtöoHanDt opljetfïuftban
DeHecftenojbeninge/ ommebooi Dat befoigne ban
cufl Dec Heefte foo nooDig eenmael een epnDe te
brengen.

1622,

t6JiAy 1622.

I§> meDe in Deïibecatie gelept tyt 16 punt Dec be*
febjijbing caeftenDe De HecftcuojDeninge / maec
goeDtgebonDen met Den eecfien te piocrDceen / tot
leetuee en eeaminatie banDeconfïDeeatienbpDieban
De ^pnoDen ban Den beeleDen jaeee obeegegeben.
30 July 1621.

IB Deïibecatie gelept tocfenDeljft ^ ^Hctijfteï ban De
befcl)?übing caeftenDe De Heefteno^Deninge / en om*
me Dien aengacnDe te ccfumecen 't geen gcDaen të in
De ièpnoDe^ationaeltot^ojDiecljt/ en bp befoigne
ban De (SeeommitteecDcn ban De i^eccen Staten ban
Defe
Daec Deinne
gealteceeet
geamplieett/
met pjobincie
Ijet aDbijgban
Codegien
ban ofte
Sluflitieop
bepDe
geDaen/ mit^gaDee^ De confiDecatien Daec op obec^
gegeben bp De 43eoeputeecDen ban De ^pnoDenban
èupDt-en j^oojDtljoIïanDt in Den beeleDene jaec 1621
i£ beeflaen en gecefolbeeet / Dat alle 't felbe in naetDec
befoigne en ecamen fal toecDengetyagljt bpd5ecom«
utoe mitteecDen met Den eecfien bp een te ftomen / toaec
Dan epnDeïijft
/ 'toaecomme
3tjn alle
gegcont
«pt naeme
ootmoeDige topcebecentie
Moq.te met
<£D,
C 4
tos

Refoiutieo
sStSt"»
Hoiiandt,
°p h" ftuk
oSenSge^

*4

1Ö24.

Byvoegfcl van Authcnt. Stukken,
•t 6i 2
R<fetutién
derHcercn
tatcnvan
SSttftuk
der Kerken©rdeninge.

Refolutie«
toe betfoc&t en gecommittcert jijn ttoee upt De peeren
Den
19
July
1624.
der
Heerca
boelen/ met <®o?b?ecIjt/ ^aerïem/ ©elft/ Step.
öen/ ^mfïerDam / Blumaer I Jfoom/ Cnnpp*
ffn / ni tVsücc tipt ben $oogen Öacbe/ en ttoee upt Z^n in DebcrgaberingbinneugffïaenDea^cbcpu^Hoikndt?
tcccDen De^Eupbtl3oilanbtfdjen^pnobe/bertoa? opketituk
öcn $:obiuciaicn iïaeöe/ öe toclftc fojmeerenfuïlen
aöUp7 onimc bc peeren Jbtaten boa^gepuben / en nenbc met beele rebenen bc noobigijeptbaneenïter^ der Kerken.
$aec ua aaec op gebaen te toerben naer bepocen.
geen tijbt
Detüyle
helijue ^beninge
bupten
o^beninge /ftan
toefenbe /tteefte
fonber<6obt^
te berballen
in ordcn,nsc•
confufïe/ Dat fe bacr op in Ijacre bergabering gelet
Ijebbenöe / goebtgeboubeu Ijabben / bat bp p:obifie
ïOótober 1622.
gebleben foube Vuerben bp be gcbjooulpc opje ban
ben jaere 1586/ mei beefiaenüe bat be Uerftcn die
ta eg bpetnliomfïe bcr <8ecommittccrben totbe $tec- eeutge anbere pjacepcu in 't eene of 't anbere punt
imiofii mug geojbonueect tegeng Dalf ^obeuv (jebben (noctjtah? geen gemeenfcljap öcbbenbe met
bcrbe llicrftenojb?e ban t jacc 1591) baerinuebpp^obifie
foubeu merbeu getollereett/ bepuDciijIi Dat titfe pere
1.
8 December 1612.
refolutie
'sten pzejubitie ennoefj
fal openf!aenbe
geben aen 't /befoigne
ober be ucrucnójbcnlng
berfoe^

Zfön gclefen ttoee bettoogen ban be <0ebeputecrben
ban be .^pnobcn ban Eupbt-en $oo?btpllanbt /
pt eene tenbecenbe omme te autpriferen be Öeruen;
opening ban 3Dojb|ccljt / en ()et anbet om naerber
ojbje te [jebben tegcn£ be ^auffelpe &uperfiiti?n /
ucren
pt"p:ofa
ben ^abbatlj
en be gebaen
bi£o:b?cni$
lpen ban
in
beljutoc
/ toaer
bp mebe /bcrpcl
ban be bifficultept boojgebaïïcn tnffcl)en betöebepu
teecben ban be jf oben en üie ban be &teben in 't af
be te
ober 't befoigne
abbijfen
bjagen
ing/be en
neno^benban
ben boojfïag
baer op ban
gebaen
ban
aïtecnatim te boteren/ bat naer bp öe i|obcn aengeno?
mentoa£/ opalle'ttocUtcgebelilieteerttoefenDe/ bp
Deijfobüh / Cbelen en ^teben/ berftaen engerefol*
be Deputati
beert
iLéoibenmg
be boojgaen
't fïim
ban n/be
en /e enopbcfe
ftcrneii
te beranber
bertooge
mit£gabet$ 'tgeene be «BcbeputeecDen ban bepbebe
&puoben
te boorenen obergege
pbben/ obertefe
/ op 't booi*
nben
jbening
gaenbe befoigne
ftethenoben
aen be Cfooge en$jobinciale$laeben/ metbermaeninge omme 't felbe met bepbe be CoUegten coujunc
tim te eramineren / en ban toegen be J^oben t'facmen
öaetbeopabbpfct)?ifteïij
te abbiferen
/ foo
tpelptnbefaef
bat 't felte
gefienen
aberinge
nodj ftbrfeberg
uoou gebaen mag tooien naer beporen .
29Juny 1623.

1 6 2 2 7 $n D,nmn peffocii bc töeDcputeetbcn ban bc <&p-en
lanbr/ bettoonen*
^ ' De
banEuubt
nobenbecle
& met
rebenen be ^oojbtpl
noobtenjftijept ban
be ïierïieno2bcninge / met berfoeh Dat be felbe eenjS gea^
refleert mogljte toerben omme te boorttomen biberfcfje
5toarigïjebcn / Die bp langer uptftel ban bien in be
ojoje / lecee en rufte ban bz ïierfte te bebjeefen foube
fiaeii / toaer op gebeïibereert toefenbe bp be peeren
<£Dc len en j§>rcbcn berftaen en gcrefoïbcert ig / bat
men iie felbe boe? anttooo:Dt fal gebcn bat ban tecgen
De bergaberinge bebboir fal too?Den gebaen / bat l)et
abbij^ ban be J^oben ban ?$ufiiüc mag too?Dcn ge^
uöen lattft
fomieect enbienaeng
ubergefo
/ op ingebjagï
't gecne jtbani$megen
aenbc
^pncDen
getuecfï/be
en bat bacmae 't felbe toerft bp be foan&t genomen
en afgebacn mag tuojöen tot ruflc ban be ïlcrHcn.
<&c fdüe ïjebben'noclj bertoont be nooteïpöept
ban 't Ijouben ban be ^pnoöe «ï^ationael / om bat
De tijbt / bpDe^pnoDe tot ^ojb?ect)t geïjcmöcn Daec
roe geflelt / nu omme gehomeii toa^ / en Dat De felbe
fonber groote interefï ban be qè meene Jterf'.en in i>i<
berfclje lachen niet langer nnrgefïclt en fran too^ben.
IDaer op gcDdibcreert mefeuöe/ berftaeu engerefoI=
beert ijJ te anttuoojben bat men eerfl fal beboteren
en afboen bet (lult ban be ftccftcnojbcniug / en bat
gebaen/ Delibereren op Den tijbt tot tjet puDen ban
De^ationaelei&pnobe.

iienbe bat be peeren Staten 't felbe goetbinben toilben / De wijle De peeren <6ccomuuttecrbe ÜaeDen bcr*
hlaert IjauDen / yaer baer toe niet geautborifeert te
binben: ten tmcDen/ berfoeneube Dit per bp De
peeren Staten muctjte toegeflaen mcrDcn met De
Ut r hen en De ^unobe ban 't 3tanDt ban ^ptrecp
te mogen puDen co^efponbentie / al^ met be Isernen
ban oBelberldiibt en ban doeningen per tocgelac^
ten # / petoel berDer gelegen / te meer Detorjle De
<$eDeputccrben ban be^egeeriugeenbanbe^pnobe
albaer be^ nu bcrfocUen : ten bctben/ betoijle fp boenbe
toaeren omme met beoBebeputcerbenban be^atio^
naele ^pnobc te communiceren op berfeïjepbe p:o?
j'ectcn
fommlieren omme
bp De anbere
bier
en
baerofte
gepjactifeert/
alfoo inJpjobincien
be Hatpfcp
^cpolen in alle blaffen te Rebben eenparigtjept ban
Ieffenuptgefclj?eben
/ Dat De peerennietStaten
op 't punt
bicnaeng&en*
De
r n milDen
Difponecen
/ al eec

2.

mebe te flen 't geen bp peel. baer op mgeficlt foube
toerben/ en teu bierben/ bat be ïfeeren jètatcn ba
lieben toilbe naerber ojbic teflellenop'tberbobtban
be Eutöetfcp p?cDicatim tot SBobegraeben/ bol^
genbe biberfc^e boo^gaenbe bebelen öacr op gegebeu.
€>p alle toelhe punten bp be peeren / <i beien en Mc*
ben gebeïibereert toefenbe/ bcrflacn en gerefolbeert
i$: ^p't eer (ie punt/ Dat 'et befoigne beraemt op
be fceruenajbening ban 't jaer 1619 met Deneerfïen
bp De pnot genomen en afgebacn fal too^ben / en bat
onbertiujcljen pere <£b. j^og. niet enhonnenbin*
ütn bat bppjobifïe cenigco^egeracmtoftegercfoï*
beert
/ macrbünaengaenbe
alle facuen gclaeten
gcbmpntoerbe
bat tein bolgen
ellie €\af\e
tot nocljbptoe't I.
ijs gebolgftt/ met ouberpubt ban alfulhe recpen
ban patrouaetfepppen ofte anbere a(£ pemanDen
toettciijli
^ijn competerenbe
: <&p men
't ttoeebe
bcr=»
hlacrcn tjaere^b.
IBog. betoijle
niet enpunt
ttonffeït
of be befoigne op be boo?f5 tuilicno^eninge fal in ir.
fiojten tijbt honneu toerben afgebaea en met eene ge*
bifponeert op De co;refpoubentie Der kernen Dat fp
onbertuftclien goebtbiuben/ bat met De fterne ban
Dx ï):obincje ban Hptrecgt nocf) boo^ een jaer mag
toerben geco?refpouDcert ban faehen puure CtcrlteïijTie
raeucnbe: o^p't berbe punt berhlaeren pere CD.
iEogte toeben^cpolen
te 5tjn 'tbooj
boojgenomen
be
liatijnfep
een noktenbefoigne
tpt uptbante
fïellcn / mitó Dat De boomoemDe <6eDeputeetben be* in.
neerftigen Dat per CD. jjfêog. met Den eerfien moge^
lijd en tmmer^ boo: De maenDt ban September toe*
UomenDc ter öanDen mag toerDen geflelt 't gene fp
ten be(ïen ban De boo^fs ojbje beraemen en bp gefcl)?if»
te ober te leberen goebtbinben fullen / en op 't lefie
punt Rebben pere Cb. IBog- gelafl pere 03ecommit«
teerbe töacben per met Den eerflen bepojlp tetofo^
VI.
meeren / op 't Doen ban 't ererritie ban De Hutöer*
fep
S5oDegraeben
/ omme
't tappojt baecte
ban Religie
gepou/tot baer
urne gebaen
en gebifponeect
Tot
toerben naer brfiooren.

Tot de Hiftorie van P, Bors 11 1. Stuk.
*JP4-

Tot het'xxxi. boek. p. 806. (24) Na de woorden gedateertden 7. April 159$ in Parijs. Geduurende defc groote voorfpoeden des Konings
heeft zijne Majefteit den Heeren Staten daer van
foodanige kenniiTe felfs gegeven, en doen geven door fijnen Ambafladeur , gelijk men fien
kan uyt de volgende copy van den Koninghlijken
brief, en voorts uyt de Propofitie van den Heere
kan Buzanval , aldus luidende :

1594;
£ X H t B I T U M
denxi. Aprilis 1594.

in de vergaderinge van de

HEEREN

STATEN
B Y

LETTRE
du Roy

H

E

N

R

HEERE

Y

van

GENERAEL*

D E N

BUZANVAL

Ambafladeur des

iv.

KONINGS,
HT Rés chers & bons Amys. Les bonnes nouvelles
Lettre du
que nous vous donnions par nos precedentes
ch°tcfticn tle la reduction de nós villes d'Orleans, &
Hcn'yft^vs' Bourges foubs noftre obeifTance avec autres
Gcncraux places desdites Provinces , enfemble celle de
^u^'JjjPontoife, ferontparlaprefenteaugmentées d' une
rays Bas. encore meillieure & plus importante , qui eft la
reduótion de noftre ville de Paris , en la quelle
nous fommes entrees, ce matin , par la grace de;
Dieu, avec les bonnes intelligences qui yeftoierct
pour noftre fervice, &ena efté lefucces fi heureux
qu'en moins de deux heures tout s'eft veu paifible,
fans qu'il ait efté befoing tirer l*efpce , que a
1'entrée d'une porte qui nous cftoit livrée » ou
quelques Lansqnuets faifoient un corps de guarde
lcsqu'els fe font faiót. tuer , pour avoir voulu faire
quelque refiftence : Ie furplus des eftrangers voyant toute la ville faific a accepté 1'ofFre qui leur a
efté faict de' noftre part de fe retirer vies &bagues
fauveés : tellement qu'ilne refteplus rien en toute
la ville ou noftre authorité ne foit recogneu horsmis la Baftille qui eft a Tun des bouts , Ie Capitaine de laquelle faiót femblant de vouloir tenir :
Mais nous efperons Ie faire bien toft venir a la
raifon Dieu aidant. Cependant nous atons bien
voulu nous conjouir avec vous du bonheurqu'il a
pleu a Dieu nous donner en cefte entreprinfe. Nous
affeurant qu'en receuvres un fingulier plaifir & contentement , comme de noftre part nous reputons
a advantage en nos propres affaires tout ce qui
tourne a la profperité & cftablifTement des voftres.
Et nous remettant a ce que Ie S^ de Buzanval
noftre Ambafladeur vous dirafur ce plus particu*
lierement en noftre nom. Nous prions Dieu ,
&c.

Efcript a Paris ce 12. Jour de Mars ,
1594.
Signé
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E
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R
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? hts bas
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La Supfcriptioh
A MeJfieisrsksE/tats Generaux
des Previncts vnies des Pais-hs.

M

ESSIEURS

J'Ay eu eommandement de fa Majefté par les ^tj£
depefches du xvi & xxii du pafte, que j'ay recjeus val Ambaffahier bien taird debvoir V. S. leur reprefenterl'eftat HewyiV. 7
de fes affaires , les dernieres refolutions qu'elle a prifes fur cc que luy a rappórté Ie Sr- Caluar de voftre
part , & Ie cöntehtement qu'il a reccu par Ie fusdite
rapport.
Sa Majefté a eftimé cönvenir a 1'amitié de laquel e fefcntliéaCeft
il
eüat par tant de bons offices1
quelle en a recai ,& a la communication de fi grands
&fifemblables interefts de vous faire part des profperites defquels il a pleu a Dieu Ie benir depuis quelques mois : Eftant bien raifonnable que comme
vous luy avez aidé a plaindre la pefanteur de fes affaires ,& a emporter en quelque partie Ie faix , vous;
foyes auffy rendus participans de la joye qu'il ree.oit
au foulagement d'icelles , laquelle je vous prie prendre avec autant d'allegreffe , comme vous debues
efpererdecommodité& advantage aux voftres par
les bons fucces qui luy font arrivés defquelz il eftimera avoir rec.eu ün bien particulier fruiót , quand
ilfement
les pourra
convertir
a voftre
Eftat. a 1'advancement & eftablifV.S feront donc advertisdelapartde S. M. de
la redudion des principaeles villes de fön Royaume
a fön obeiffance , comme de celles de Lyon , Orleans, Bourges & tous leurs territoires & confins,
Ce qui a efte depuis fuivy par celle de Pontoife , &
pourcomprendre toutes en un par celle deParis,qui
eft comme 1'epitome de toutes celles de France ,
Roüan , leHavre, Ponteaudemer prennentla
mefme train, leSr- de Villars aiant defia recognu
Sr- M. par les lettres qu'il luy a efcriptes.
Je croy qü'il y a affes de matiere en ce cataloguc
des villes pour faire des feus de joye , baftant9 pour

esblouyr de leur fümée 1'efperance des EfpaignolS
&rechaufreiiesames de tant degens de bien , qui
L. ont fi long temps attendu avec beaucoüp de langcur
une fi belle revolution. C'eft pourquoy me femblant voir vos vifages tous plain de joye, je ne
m'amufcray plus long temps a attifer Ie feu d'icclles
dans vos coeurs, inviendraydonc a 1'iultre point
n
Qit

qui eft

16

15.94-

Byvoegfel van Authcnt. Stukken,

^-e ^' ^* cont^nlie en larefolution qu'elle
avoitprife de faire la guerre a 1'Efpaignol felon la
dernicre propoiition que j'en ay faicte en ceft aiïamblée par Ton commandsment , Que elle c'eft tresrejouied'cntendrepar leSr- Caluart la bonne intentsonqu'avoient V.S. de Ie feconder 8c affifter en cefte cntreprinfi & d'y contribuer les forces & moyes
qu'elle vous avoit demandez a ceft effect.
Qui eft caufe que S. M. vous prie & exhorte

gröacïjtc
/ gefamcMujIfimetmetöieban
jfpontoife/3lanDtfrljappcn
faIüoo;Drfe ttgcntooojöigc
uto nocij ifP4.
engeüjiefjtigetbfrmecrörrt
't todhc
gacn
/ cu oe uet^cngingc bannunftcti;
aïife .^aöt
$arij£is$/obers
Daec

ih top / Dooi* <8aDé gcnaDe / Defe oel)tent m gr treöen
5[jii/
DoozDegacDetoientfcfjap/
Dienfi/
ui toa3.
If et gcboïg bacc af ip fooDie'ertotonfe
gehthuig getoeefï
Dat tn rrntïDcr Dan ttoee uren tijDt£ aïïe£ nautu in rufi
té gr racïit / fonDee Dat men eenig ftoaert bctjocföc te
ter ïihen/ Dan aen D' imrcDeban een poo?t / Die acu
ons geleebett toa£ / Daet onfe &aiigljmeefïeten een
toacljrplaerg IjaDDcn / Die ficö öeübcii faten Doen / om
autant qu'il eft poffible de vous vouloir hafterd'y apöat fp Ijaet tegenfiant
D'^berigcn
Der
porter ce qui depend de voftre part , vous affeurant bjcemDelingen
/ fieuöetoilDen
Dat DeDoen.
felbe &aDt
ingenomen
que toutcequi y doibt eftre emploie de la fienne
ö' acnfaicDing
/ Die ban/ oni'ent
toegen
fera a la N. vers N. en ia difpofition de Monfeigneur toajS/
acri (jenIjebbm
gcDaentoierD/
aengenomen
Dat fë beljou*
Ie Ducde Bouillon pour commencer cefle be- Den£ lijf en goet te bertrchUcn : in boegen Dat'er in De
gcfjeele&taDtnictg ouerigi£/ Daet in onfe autoriteit
foigne. Tiö ui
en gefach niet erkent toojö / Dan De baffiüe Die aen 't
C'eft donc a vous Meflieurs de preffer ceft affaire een Der ennöcnfiaet/ Daer af De ftapirein toont al£ of
qui eft fi important pour ceft Eftat deacceler les nn'tnorij toüDe bouöen/ maer top berïjopen / met
moyens& ltxecution $ & de vous fervir de cefte 4$oD£luifp/ (jem tod öaefï tot reDen te brengen. ï©p
chaieurquinemsncquera jamais en la perfonne de fjebbeu on£ oiiDettiiffcfjen naer u toillen berblijDen ober
gciucu / 't toelft <èoD belieft beeft in Defe toeleg aen,
S.M. Mats qui pourroitbienfattidicr au reguard 't
on£ te geben j Dctoijl top 01$ berfefieren Dat gp een be*
dereulxavec lefquels il faut, que la barcque de fonDere b:eugDc en bernoegmg Daer affuit ontfangen :
toute la France fe dirige & conduifer Eftraigne les gelijutopbanonfciittoegeuaPt geen/ Dat tot boo»*
fpoet en baftflcHiug ban uto &taet geDijt / tot boo^
donc d*un bon noeu cependant quils en font en bonne volonté 8c ne laifTezperdre par neglice ou lenteur, Deel in onfe faken aebten. 3©p Dan/ 011^ aen 't ge*
ben bebelenDe ; 't toelïie De J^eere ban 25u5anbal /
partfop , ou par peu de confiderations une occafion onfe
mmbaffaDeur / upt onfe naem befonDcrlgncc
qui eft fi principale 8c importante a la conjunction Ijitt ober aen u fal feggen j biDDen <©oDt/ ens.
de la France avec voftre Eftat, de la France dy je non
plus tirante a Ie mort , & prefque ace able de fes ruïGefchreven te Parijs den 2 1 . van Maerc
nes, mais qui reprend, un , & qui commence a
regaigner fon fur > 8c fa couleur.
Getekent.
J'ay auiïy commandement de vous affeurer de
la part de S. M. qu'iLfe reffouviendra toufiours de
H E N R Y.
vos bonnes volontes en fon endroid , qu'il n'entreraen aucun traj&é qui foir a voftre prejudice,
Lager ftondt
R E UO L.
Sc qu'il eft toutpreft de vous en donner ttlle affeurance qu'en pouves defirer par actes publicqs , ou
autrement , dequoy m'affeurant que vous aurez
bien au long efte informez par lc S'Caluart qui a efté
't Opfchrift was
bien fatisfaid fur ce point par S. M. mefme, jene
vous en parleray davantage.
n
AmntijnHtere
De Staten Generaelder
Vereenigde
ISeedcrlanden.
Fait a la Haye Ie ix. Jour d' Avril 1 594.
Signe
BUZANVAL.
Aenfpraek van den Heere van Buzanval AmbafTadeur des Konings van Vrankrijk , Henrik
den IV. aen de Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden :

B R I E F des K O N I N G S
van Vrankrijk

HE

N
DEN

R

I

1 v.

Aen de Heeren Staten Gcnerael der
Vereenigde Nederlanden.

K

Overgelevert den 9 April 1594. In de vergadering der Heeren Staten Generael , by den Heere van Buzanval Ambaffadeur des Konings.
Mijn Heeren,

-rftïjcb/ Doo? D'africfjttngen ban De i^- en 22. öe£
I bcrleeDcn nïaent^ / Dieifigifter feer fpaDeïjeb ont^
Seer Waerde en Goede Vrienden.
fangen / ban fijn jlMefïrpt bebeï ontfangen om boos
utoïfoogmogenbente berfcljpnen / en in Deffaetfij*
ner faftcn aen u te bertoiien ) De ïefïe befïuptinge Die ÖP
D<£ goeöc tijöiug / Die top in onfe boojgaenöe aen
u gegebr n hebben / bah 't ouergaen / en ban De op 't geen genomen tytft/ 't toeln De Sfeer Caluarc
Öcrbjenginge onfer S>teDcn ban ^lienó en 23ourge^ ban utoent toegen aen ftem öeefr berïjaelt/ en Debet*
ouDeronfegTÏjoojfaemöept/ met anDere plactfen Der nocging / Die ÖP Doo? (jftöoo;0eDacötebeR'eöt Öeeft
ontfangen, *

Tot deHiftorie van P.Bors til. Stuk.
Mnj^Hfh&fyéfiüMcfcm
aen Detoient rjpfeerberbïjjbi^banDacnp/ Dooj&e Ücer Caluarcbe koi1
fcljap / Daer meDc Op ficlj acn Defe tjet
&taet bc tbonöcu
acrjt/ uptoojfaeftbanfoobee! Dienden Die Ijp baec af gocbe
Dieenuuicbp ^cerïijftb
bctfïaenïjecft/
mening
(jaböcn/
om (jcmiubit
boomeem
te fïaen/cöcii
en ?y^'
oiufangenïjeefr/ gelijft ooft aen bcgemeenfcnao ban beftracötenen mibbeicn/ Die (ju tot befe uittoerfting
foogcateeiigeïijfte Sfutreffcn teel paf!/ öc bSifdG? banubiTfocrjtljab/ baertoetebefïcben.
oen/ Daer meöeïjetceob belieft ïjceftöemfeöect enige
'tïöclftoojfacfti^banDatfrJnjBajcfïcrJt u bib en
nwenocn tesegenen/ aen umcöete Decïen: 3£ctonl
acnmaemomufoo bcel ató 't mogelijk $/ te toillcu
Örtretonjfti£öat/ gelijft gpljmi be f toaerigliept # ijaefïenin'tgcen/ bat ban tnu srjöc
te Doen i$/ öacc
uerbeftommeringen en befirtëeöen neut fjeïpen bt&
toebpte b;cngcii; met berfeftenng acnü
/ bat aft
gen/ en bc Jafï öaer af ten öceleöjagen/ guooft öeeï^ geen / '4 uielhban De ^ijne baec toe aengct
ocnbt nroct
gcnootcubanöebjcugöt fouöcti tooiben/ bieï)Pï»öe tooien / fal ban . . . rot ... ïti be öifpofinc
en macht
bcrlic[)ting baet afontfangt: <8n ïjp bïCt bat gp befe ban mijn ^ccr öe fa'to
gban 25ouüïon toefen/ oin
U?eugJ)t met foo grote bujfcljap toilt aannemen / al£ bit toerft te beginnen,
gp gemaft en boojbeel in uto jaften baer af tjebt te
i?etfïaetbanaenu/ mijn peeren/ Defe fatïi baec
bcrljopen / upt oo^faen ban öe goeöe ïmceffm / bie ïju af bc bcröaeffing bec mibbeicn / en bcr uitboeting bart
beüomen Heeft j Daer af fjo acljtcn fal / een foo groot getoicfjt booj befe ^>taet iö / boojt te fïntoen/
bcfoubcrebjcugbt genoten te rjebben/ afë ïjpbic tor en u ban öefepber te bicnen / bic noit in üe perfoon ban
bojöeriug en bafïfïeliing ban uto.frtaet faï nonnen aen^ $ijn Uèajefiept faïontbiecften ; macr üic tod jou ftontoenDeu.
uciibcrfïacfltoentotopfïcl)tbanbcaeene/ metüe \atb
iitoe ^eetftjftrjeDcn fuïïen ban baü tocgen fijn ftebebaeft ban geljccl ©Ljauftrijft befnect en bcleiö
Ifêajefteit/ banDereDucticneuöecbzeugmgber boo^ too?b. 23inbfe ban met een baftcn ftnoop te famen/
naemfïe^teben ban fijn ftoninncijfe tot fijn gcljoo^ tectorjl Ijun toil gocb i£ / en lan niet booz onacl)tfacmfaenujeptbertoittigtsijn; geljjftban bie ban Lyons, [jeptofbertoijling/ Doo? te bcel of tetocpuig infïcfj*
Orleans , Bourges , en alle öun Hanben en geen* ten / ecngelegcnüïjcpbt bcrlorcn gacn / bie foo boo?fen 't toclft febert Doo|Dic ban Pontoife gcbolgc i$l nacm en getoidjtig is tot be famenbocging banBjanu*
en om fjen alle in een te begrijpen/ boo? Die ban Parijs , rijft met uto M>aet / ban ©ranurijft / fcg ife / niet mcec
öe toelfte al£ een begrijp ban alïe te gene ban Biauft. bebootnaöcrenöe/ enbpnainfijnpuinljopcn onbrt^
Cijft is\ Rouaen , Havre , Pont au mer boïgen
maerbattue
De fcïfbe gang ; en De $eee ban föillarg beeft alcebe gebiuftt/
ftracrjt en ftoleur
meererïebenfcl
begint te jept/
neggen.en 't toelft fijn'
jijn l^ajefleit erftent D002 öe bL2iebcn/ Die ï}p acn
31ft Ijeb ooft bebeï om / ban toegen fijn Ifêajefïept /
Ijcin gcfcï)2cbcn rjeeft.
aen u te ber fefteren / Dat ïjp altijt aeu uto goebe toil tot
Öemfalgcbenfteu/
Dat tjp nooit enig beriuag fal acn*
"3'ft geloof öat'ec in 't optellen ban Defe £>tcben / al*
rebe fioffegenoecrj $om bjeugljöebucen t' ontfïeeften / gacn/ 't toelft totuto «abeel fal toefen/ cnöatrjp ge*
bie maerjtig 5gn om D002. ftim rooft De rjoop Der ^pan? reet i^m öaer af foöanige berferttsemg acn u te geben
jaecben te berblinben / en De jieïen ban foo beeï eerïijftc .aiégpöoo^ openbare gcffö?iftcn / c? anöerfin^ baec
groot bet langen fulftmi af fouöeftónittnJ&e^mi. ^jöetoiil ik mu berfefteet
t'ontbonften/ öiemettjeboen.
lieDen
treffeïrjfte
omfteertermacrjt
fjouöatgpl^er^b^eöelgftbccfelïert gfc öoó? ^ ^eet
3|ft faïmp öan / betoijl rap Dunfttuat ift uto aenge- Galuart, öie ober öefe faeft boa? fijn IDajcfïept toet bol*
f|c[)tenboïbanbjencïït3ie/ nietfangeroprjouöen met baen $ setarrfi/ |oo %A jft mv^^c ftaec aff m M
bet buur Daer af m uto tjerten aen te fioften. 3Ift fal
Die^aJben
tot D'anDece faeft boo?tgaen / öetoeïfte
$1
fpjeften.Ceclaeflin4enHaeg, d«n 9 van April
<&at föH Ifêafefïett bolfjaröig blijft in 't beftait / bp
toelft öp genomen ïjaö ban tegen oe &panjaer£ t' -eo^
1 5Geteketó
9 '4*
ïogc n / bolgeng De ïefïe boo?fïeïliug / Die ift öoo? 5jjn
feebel / in Defe beegaöeting Daec af gebacn beb -, i&at
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Behoorende tot het derde ftuk van
»P. C. Bors Hiftorien.
Pag.
Efolutien in den Jare 1588 genomen
by hare Hoog. Moog. de Staten Generael op den eedt als Admirael by
fijn Excellentie Prins Maurits te
doen, als ook den eedt inForma &c
Jfoftrudtie voor den Raedt van Staete, van dato
den 12 April 1588Refolutien der Ed. Gr. Moog. de Staten van
Hollandten Weftvrieflandt, over 't ftuk der
Kerkenordeninge beginnende met het Jaer
1582 en eindigende in 't Jaer 1597.
J&erkenordeningegeftelt in de Nationale Synode
iöiSeniöi^te Dordrecht gehouden.
Refolutie van hare Ed. Groot- Moog. ter ^aake
der gemelde Kerkenordre genoomen in de
Jaren 1620 en 162 1.
De zelve Kerkenordening foo als fy door laft: der
Heerea Staten wasgedreffeert,gecorrigeert en

geamplieert en op hare Ed. Groot. Mog. naam
geftelt.
Remonftrantie van weegen de Zuidt en NoordtHollandtfche Synoden , ter zaeke van die veranderde en geamplieerde Kerkenordening >
aen hare Ed. Gr. Moog, o vergelevert.
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VerdreRefolutien by deHeerenStaten op het ftuk
der Kerkenordening in de Jaren 1622, 1623
en 1624 genomen.
&
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Brief van Henrik den iv , Koning vanVrankrijk
van hooglofrelijkegedachteniffe 1594. aen hare Hoog. Moog. de Heeren Staten Generael
gefchreven, met der zelver vertaeling.
2 j en 26

16 Aenfpraekvan den Heere van Buzanval, Ambafiadeur van den Hooghgedachten Koning,
aenhacr Hoog. Moog. na 't overleveren van
dien Brief gcdaen, met des zelfs vertaling. 2 5 en 26
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