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1. Vergadering;.

12 J a n u a r y , 1861.

Bibliotheek. — Stukken voor de geschiedenis der jaren 1588 en
1589.
Ten geschenke ontvangen:

Bibliotheek.

van het Ministerie van Binnenl. Zaken, ten vervolge:
Nederlands-Oudheden, door D . van der Keilen J . , 17 en
r

18 aflev.

e

Amsterdam,

e

van den Heer E . Muller:
Bibliotheek van Nederl. Pamfletten, I I . 2, 3. Amsterd. 1860.
van den Heer Kneppelhout van Sterkenburg:
Ontruiming van Utrecht,

1787. Overdruk uit den Navor-

scher, I X deel, bl. 225.
E

Stukken voor de geschiedenis der jaren 1588 en 1589. Vervolg der voorgaande vergadering.
CIX.

GECOMMITTEERDEN I N ENGELAND A A N STATEN G E N .

M y n heeren.
Wy hebben opten x x i i i j

en

deser maent Juny, tsauons tusschen

acht en negen vren, ontfangen twee v E . missyuen, den eenen
de date van x x v i i j

en

May, en den anderen gedateert den x v

en

der voors. maent Juny, mit zeekere bygevoeghde copyen van
het ghene mös Bodley in v E . vergaderinge hadde ouer ger

geuen, en d'antwoordt en resolutie daerop gevolght, zoe ten
respecte vande fortificatie der stede va Oostende, ate het gene

16
was roeren de zaecke vanden heere Baron Wyllughby: E n wat
de voors. v. E . missyue van date den x v
verscheyden poincten, eïï die van x x v i i j

en

en

Juny is begrypeïï
raaer alleenl. ver-

vat het poinct van te voorderen het cöpleet getal van haere
Maj

ts

secours, soe te peerde als te voet: zal v E . gelieuen te

verstaen dat zeedert onse leste scryuens, vanden x v j

en

deser

maent Juny, wy gestadel. hebben aengehouden om vruchtbarige
resolutien te becomen opde poincten by v. E . ons te laste geleyt, en zoe aen haere Maj* als die van haren raide bij ons
ouergegeuen.

Zulcx hebben wy noch den x x i i i j

en

Juny lestlee-

den geweest in coferêtie met de heeren vande voors. raide, alwaer voor ierst gemëtionneert is geweest de declaratie vande
beschadicheyden byde coopluyden gequerelleert; en nae vele
propoosten deshaluen ten wederzyden voorgewent, hebben haere
E. eyntl. goetgevondeh deselue declaratie te stellen in handen
vande juge van admiraliteyt, hem belasten daerop mit ons te
cömen in naedere coferetie, gelyck hy opden dach van gisteren heeft gedaen; waer van oick eenige nootulen zyn gemaeckt
die welcke v E . ter naerster gelegentheyt sullen wordden ouergesonden.

Hebben oick die voors. heeren van haere M a j

ts

raedt doen copareren den banderheere van Wyllughby voors.,
om te doen verhooren zy zaecke, de welcke nyet zonder groote
vehemetie voorgewendt is geweest. Waer op by ons gedaen is
zulcke verclaringhe gelyck tzynder tyt by onsen rapporte breeder zal moegen blycken, ons houdende altyts in die termynen,
dat wy nyet en verstonden, volgen v E . expressen last, hier te
laten commen de judicature ofte decisie vande selue zaecke.
E n is het reces vandyen geweest dat men ons in gescriffte
geuen zoude de poincten van bezwaernisse eïï lesie byde voorn
baenderheere gepretendeert, om dyen volgen zekerder te mogen
weten wat zynder E . zoude willen mainteneren, en wy daer
tegens te gewisacher onse verclaringe zoude hebben te doen,
naer de memoire eïï papieren onder ons berustende. De voors.
heeren vanden Raide hebben ons mede verclaert, dat haere
Maj van meyninghe was aen v E . te doen remöstreren, deur
fc
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den raedtsheere Bodley zekere poincten betreffen den tractate
tusschen haer en v. E . gemaeckt, omme waer van ons te doen
een generale jndicie, zoe haerder E . dat noemen, sy ons ouergauen zeker scriftel. memorie, die copie van welcke neffens
desen is gaen, remitterende haerder E . de pticulariteyten vandien naerder te deduceren byden voors. heere Bodley.

Ende

zoe wy ailegeerden dat v E . alsnoch waren verwachten de compste van zekere gequalificeerde psonnaige, by haere Maj* van
hier derwaerts te zynden, is ons voor antwoordt gegeuen dat
haere Map sulcken propoost verandert hadde, en oyck de reputatie nyet coform en zoude wesen derwaerts te senden,
maer veel eer, zoe het voors. tractaet hier was gemaect, dat de
reformatie opt zelue oyck hier behoirde te geschieden.
Ons is oyck byde voors. heeren in handen gestelt zeekere gescrifte inhoudende de doleantie va somighe pticulieren, by copie
hier beneffens gaende. Daer zyn noch veel meer andere propoosten van verscheyden zaecken voergewent, hier te lange om te
verhaelen, reseruerende tzelue tot bequaemender t y t ; alleenl.
hier by voegen, dat zoe wy de cooplieden oepeninghe hadden
gedaen van tghunt haer zaecke was beroeren, en daer naer
gehadt hebben de cöferentie op gisteren met de juge van d'admiraliteyt voors., de zelue cooplieden sunderlinge noodich vinden dat Herman van Boodenburch derwaerts by v E . zoude
vertrecken, orame van alle wedervaren deze saecke aengaen
naerder verclaringe te doen, en dien volgen vruchtbarige resolutie opt spoedichste te B|Ogen verweruen , en daer mede in
diligëtie wederomme herwaerts te keeren. Ons voorts refererende tot het ghene v E . tzynder aencorapste breeder zullen
mogen verstaen, bidden wy Godt almachtich v E .
Myn heeren naer onse dienstwillige recomadatie, te willen bewaren in zyne heylige protectie.
Juny 1589 stilo nouo.

Vuyt Londen dezen x x v i j

en

Onder stond gescreuen: V E . dienst-

willighe gecómitteerde, en geteeckent; Jacques d'Egmont, S. van
Loozen, Jacob Valcke.
Voor nyewe tydinge en hebben wy voor alsnoch nyet beXVII. J .

2
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sunders, tzeedert onse leste scriuens, aengaen de armade en
vlote naer Spaignen en Portugael gesonden, maer Vranckrijk
belangen verstaen wy dat de zaecken tegens de ligeurs dagel.
prospereren.
Aen my heeren, myn heeren de Staten Gnral

dOpschrift:

der Vereenichde Nederlanden.
Rta üj Julij

1589.

Copie.
CX.

D O L E A N T I E I N D E VOORGAANDE VERMELD.

Doleances des dommaiges et pertes souffertes p diuers
marchans pescheurs, et aultres subiects des prouinces vnies du Pays-Bas, au regard des quelles de la
pt des Estats des susd. prouinces vnies est requis
ce que s'ensuyt.
Premieremët: restitution des biens et nauires qui sont encoires en estre, appertenans a plusieurs marchans et aultres
subiects des prouinces vnies du Pays-Bas, ensuiuant la declaration quy en a este faicte.
Pareillemet: satisfaction du passe, tant de ce que par les S

rs

generaulx le s Johan Norreys et le seig Francois Draecke a
r

r

este saisy et vendu pour le seruice de sa M a j , qu'aussy des
te

dömaiges qui en ont este faictes aux aultres marchans et subiects pticuliers en leurs biens et nauires, ensuiuat semblable
declaration.
De prendre ordre au regard de la negotiation gnale pour le
temps aduenir et sur quel pied.
D'auoir redres des tauxations et extorsions extraordinaires
que iournellemêt sont intentees, tant p les coustumiers de sa
Maj

te

que aultres officiers pticuliers, especiallët q Ion appelle

Tukers, cotre les subiects des prouinces vnies en la riuiere de
Londres et ailleurs, a leur grande pte et domaige.
Que d'oresenauant en ce royaulrae puisse estre administre
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meilleure expedition de justice. Et cóme cela ne doibt dependre d'vng homme seul, qu'il plaise a sa M a j

te

de cümectre

quelques psonnaiges qualifiez aupres le juge de Tadmiralite,
auecq charge de non seullemet administrer brieue et bonne justice aux subiects des prouiuces vnies, come diet est, mais
aussy de lexercer sans aulcune faueur, respect ou interruption
de psonne.

E t que Tagent desd

tes

prouinces y puisse estre

admis, pour la meilleure deffence des affaires desd. subiects.
Quil plaise a sa M a j

te

d'ordonner p proclamation publicq et

sur paines cïïpetens que doresenauat nul de ses subiectz entreprenne de saisir p mer aulcunes nauires, biens ou psonnes desd.
prouinces vnies, estans amys et alliez de sa Maj , ny de les ente

dömager, ou faire aulcun empeschement en leurs trafficques
ou voigaiges, soubz quel ptext que ce soit, ains quilz le laissent passer et repasser francqz et libres, moyennat paspoort
cöuenable desd. prouinces, ou tel ordre que pour Taduanchement de la cause comune se trouuera cöuenir.
E t en cas que p aulcun malentendu pourroit aduenir que
aucunes nauires ou biens, soit en allant ou retournant, fussent
apportez, menez et cöduictz en aucuns ports de ce royaulme,
et que quelcun y vouldröit ptendre, j l plaise a sa M a j
tre ordre bien estroict que lesd

tes

te

raec-

nauires, biens et psonnes

puissent estre relaxez et tout aussy tost mis entre les mains
des proprietaires, ou leurs facteurs, nó obstant aucune opposition ou contradiction. E t ce moyennat bonne preuue de leurs
marques, certe-parties, cognoissemens ou attestations des psonnes legales, ou bien soubz caution bonne ct souffisante, sans
presser lesd. proprietaires ou leurs facteurs en aulcune autre
facon, soit par voye d'attemptat des procedures en droict, et
aultremët. Ains que lesd. proprietaires ou leurs facteurs soient
maintenuz en la possession entiere de leurs biens, du moings
soubz caution, iusques a ce qu'il apparoisse deueraent du cotraire.
Qu'aussy ordre soit donne bien estroicteraët que nulz desd.
subiectz des prouinces vnies a la poursuite de leurs biens
2*
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soient battuz, menachez ou mal traictez, come depuis nagueres i l s'est veu, aians este mis en bien estroicte prison et
tenus en cachette.
E t come depuis nagueres plusieurs marchans ont este cötraincts de mectre en pleiges de paier certaines tolles ou coustumes de leurs biens aians este amenez en ce royaulme, cötre
leur bon et cötre toute raison, nöobstant qu'ilz auroient este
declairez par raesseig

rs

du Cöseil de sa M a j

francqz et libres,

te

pour pouuoir estre enuoiez et venduz es lieux destinees oultre
mer; si requirent relacheraent desd. cautions ou pleiges, auecq
direction q d'oresenauant

semblables coustumes indeues ne

soient plus requises ou imposees.

CXI.

M E M O R I E B E T R E K K E L I J K SOMMIGE P U N T E N V A N
HET TRACTAAT MET E N G E L A N D .

Bijlage van N°. C I X .
Proiect gnal des points et matieres plus necessaires et
duisibles au bien du seruice de sa M a j

te

es pays

bas et diceux pays; lesquelles le bon plaisir de sa
Maj

te

est q se cömettent en deliberation entre les

cómissaires a icelle fin p sad

te

Maj

te

et mess

rs

lesd.

Estats gnaulx des prouinces vnies y ordonnez ou a
ordonner, auecq ptinente ample et souffisante puissance et authorite de traicter et coclure icy en A n gleterre, ce que se trouuera cöuenir.
Premieremët: touchant la leuee et entretenue d'ung tel nombre de gens, tant a cheval q a pied de la pt desd

tes

prouinces

vnies pour quelque temps certain et limite, q se trouuera couenir pour la deffence desd

tes

prouinces, tant es garnisons or-

dinaires q pour le dressemêt d'ung camp,

qui pour lespace

de quattre mois en este se doibt tenir es champs.
Secodemet: pour la leuee d'vne telle contribution, que pourra
approcher et satisfaire aux frais qu'il en cöviendra supporter
durant led. terme, pour la soulde desd. gens.
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E n oultre, touchant le maniemêt et reiglement de l a d

te

co-

tribution, en sorte que se trouuera plus cóuenir, pour le bien
et proffict desd

prouinces.

tes

Dauatage: touchant le reglement et bonne coduicte des forces tant de sa M a j

te

que de celles desd

tes

prouinces, nö seul-

lemet en matiere de la discipline militaire, ains p le payemêt
r

des soldats, et abolition des abuz qui en ont este practicquees
es mostres, p les capitaines et officiers.
Plus: touchant la reformation des diuers erreurs et abuz
comis en l'administration de la police dans lesd. prouinces
vnies, tendans au desseruice de sa M a j

te

et piudice de ses

subiectz, et au mal et retarderaêt de la cause comune.
Pour le sixiesme: touchant les remedes et guarison des doleances et incoueniens de pt et d'autre en matiere des traffiques
et cóuoyes, tant au regardt de TAngleterre que desd. prouinces.
Pour le septiesme: Pvlterieure asseurance que sa M a j troute

uera couenir d'en demander pour le remboursement de telles
somes de derniers qu'elle a desia desboursees et aura a desbourser encoires, pour la defense desd. prouinces vnies.
Pour le huictiesme: touchant Pexplanation et esclaircissement de toutes les ambiguitez et doubtes survenues et a suruenir au cotract.
Pour le noeufiesme: touchant le supplement et amendement
de toutes les impfections et defectz qui se trouueront aud.
cötract, es choses requises et necessaires a raduanchement du
seruice de sa M a j , et bien et prouffit desd. provinces vnies.
te

CXII.

KORTE

INHOUD

V A N VERSCHILLENDE

VERZOEK-

SCHRIFTEN A A N D E K O N I N G I N V A N E N G E L A N D .

Bijlage van N°. C I X .
Somaire des requestes
De mos

r

Sonoy.

Que sur la rendition de la ville de Mediblick fust faict
accord, p lequel toutes choses passees deuoient estre mises en

22
pfaicte oubliance, et que ceulx qui vouldriont demeurer au
seruice seroient traictez honnestemêt; en cas que non, q Ion
leur donneroit honneste descharge et payemêt de leurs arrierages.
E t estans les cap

nes

et soldats endebtez aux bourgeois de

Medêblick, pour ce que mötoit a deux raois des gaiges de
cincq mois que Ion auoit promis aux soldats, fut accorde de
paier trois raois en argent cotant. E t que des deux mois restans
seroient payez leurs debtes ausd. bourgeois en dedans 15 iours
prochainemét venans.
Aud Sonoy a este accorde qu'il cötinueroit en sa charge et
1

au gouuernement de la ville de Medemblick, iusques a ce
qu'il seroit plus amplement ordonne p messieurs du cöseil
d'Estat etc., ou que luy seroit alors accorde descharge honnorable, auec tout raisonnable contentement.
Ce neantmoins led* remöstrant a este descharge, et ce sans
auoir raisonnable cötentement, mesmes qu'il est cöstrainct de
vendre ses biens pour paiement des bourgois de Medemblick.
Prie qu'il plaise a sa M a j
dud

1,

de faire recömander la cause

te

suppliant aux deputez estans psentement p decha, et les

induire a satisfaction. Et en cas quilz pourroient alleguer quelque raison au cötraire, que led suppl puisse estre sur ce ouy.
fc

fc

Du Martin Wolffwinckel.
Questant sortj de la ville de Medemblick sur le traicte accorde a mos . Sonoy, les Estatz n'auriont tenu ce qu'estoit
r

accorde.
Et que les Estatz lont mal traicte, et depuis casse sa cöpaignie, sans luy auoir donne aulcun cötentement, mesmes
sans faire le desconte.
Que les seig

rs

bourgemres de Medemblick ont arreste et

detiennent ses biens.
Prie cöme dessus.
De Charles de Trello.
Que des Tan 1566 ayant faict des loyaulx seruices a mes-
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sieurs les Estats, luy reste beaucoup encoires de sa compte.
E t que deux fois i l a este licetie sans auoir cötentement,
mesmes qu'il nha receu la pension de x l florins p mois qu'on
luy auoit accorde.
Qu'il a este a tort priue de l'office d'Escoutette de la ville
dVtrecht, ses biens, papiers et droitz, appertenans aud

office,

fc

saisiz et detenuz p mons de Zuylen, qui s'est ingere aud office.
r

fc

Que led supl* auroit este trois mois emprisonne sans iuste
fc

cause.
Prie come dessus.
Julien Claerhaghe.
Que depuis longs seruices aiant este aduache au gouuernement de Gorrichem etc., i l a este depossede sans legittime cause.
Qu'en la ville d'Vtrecht, au changement de l'estat, aiant este
blesche, fut encoires sans cause emprisonne et sa cöpaignie,
auecq tous les armes qu'appertenoient a luy, donne a vng autre.
Que les Estats d'Hollande luy ont oste tous ses moyens et
detiennent encoires ses gaiges et arrieraiges.
Prie cöme dessus.
De Lambert de Vollenhoue.
Qu'aiant faict loyal seruice en qualite de lieutenant de Jacques Despontin, la cöpagnie auroit este cassee par les Estats,
sans faire descompte, restant aud supl* du 965 florins, sans
fc

i'argent desbourse.
Qu'apres estant lieutenant de mons Cleerhage, luy auroit
s

este chasse auecq la cöpaignie hors la ville d'Vtrecht, puis y
estant rappelle a este emprisonne 9 sepmaines,

oultre cela

n'ayant este trouue coulpable, a este bannj sans auoir eu quelque cötentement.
Prie cöme dussus.
De Jacques Ranchy.
Qu'aiant este en garnison dedans la ville de Naerden, quel-
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ques vngs des Estatz ont cerche de desbaucher sa cöpaignie.
Qu'ilz lont caluranie et faulsement accuse des grans crimes,
led suppliant sayant psente a la justice en la ville d'Vtrecht,
1

la ou psonne y cöparust pour l'accuser.
Qu'estant sorty de la ville de Naerden p cömadement du
s de Wyllughby, les Estats ont casse sa cöpaignie, sans faire
r

la descompte.
Prie cóme dessus.
D u cap

ne

du Soissons.

Qu'estant dans la ville de Naerden en garnison soubz le serment de son E x , Nieuelt et aultres des Estatz Tont cerche
c e

par practicques chasser.
Que depuis aiant change serment p le moyen du seig Wylr

lughby, soubz certains cöditions et promesses, les Estatz n'ont
pas obserue ce qu'estoit accorde.
D u cap

ne

Ambrose.

Que luy reste encoires enuiron quattre ans de descompte.
Qu'estant sorti de la ville de la Vere soubz certains cöditions les Estats n'ont pas tenu ce qu'estoit accorde.
Qu'il a recheu mauuais traictement en la maison du Conté
Maurice.
Prie cóme dessus.
De Adriaen Sost.
Que les estatz ont casse sa cöpaignie sans occasion.
Que depuis sur le traicte de la Vere ilz luy ont oste l'entretenement de 50 florins p mois.
Qu'ilz luy ont refuse les arrieraiges des 16 mois de gaiges.
Prie come dessus.
De Ludolp Engelstat.
Que quelques vngs des Estatz de Frize l'ont empesche d'exercer Pofnce de tresorier gHal, que luy a este legittimement cófere.
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Qu'il a este a tort emprisonne p deux fois.
Que depuis sa venue en Angleterre, ilz Tont mal traicte,
prennant ses Ires la enuoiees, et bannissans vng bourgemaistre
pour auoir escript aud* suppliant.
CXII1.

Prie cöme dessus.

GECOMMITTEERDEN I N E N G E L A N D AAN
DE STATEN GENERAAL.

Myn heeren.
Volgen on se scryuen van eergisteren reyst Herman Roodenburch derwaerts ouer, om uwer E . volcomel. te rapporteren

de gelegentheyt

van onse besoingne,

de coophandel en

zeevaert aengaen, en te verthoogen tgundt noodich beuonden
werdt tot de goede beuoorderinghe eïï directie van dien, volgens de memorien, gescriften, en eygen kennisse die hy daer
van es hebben.

Uwe E . zal gelieuen den zeluen te geuen goet

gehoer en geloeue jndt gundt hy dienthaluen uwe E . zal voordragen, en hem met goede eïï cortte resolutie weder affveerdigen, zulcx uwer E . sullen beuinden de zaecken, zunderlinghe
jn desen saisoene te verheysschen, off ons laten weten wat wy
sullen hebben te doen. Wy bemercken dat d'heeren van Raede
van haere Ma* wel genegen zoude zyn dordre opt stuck van
zeeuart voer het toecommen vuyt te stellen tot daencomsten
van eenighe meer oft andere gedeputeerde, oft authorisatie by
uwer E . te zeynden die zy syn verwachtende, als mede belangende dordre opde vervullinghe van het secours, de monsteringe aengaende.

Dies nyettemin houden wy aen om finale

resolutie op deen en dander te becómen, voor zoe verre onsen last es medebrengen, en zal uwer E . belieuen ons metten
eersten te aduerteren waernaer wy ons hebben te reguleren.
Willem Colston es hier gecómen, doende zeer groote jnstantie om betaelinge te hebben vanden tweeden termyn zyns contracts, met zeer heftighe protestatien van costen, schaden en
jnteresten, midtsgaders van nyeuwe arresten te doen, zoe hy
aireede begonst hadde, by faulte van betaelinghe. Wy hebben

26
daer van zeer ernstel. gescreuen aen die van Zeelandt, eïï
dunckt ons onder correctie, dat jn zoe verre daer jnne nyet
haest en wordt verzien, nyewe swaricheden zyn te vreesen, en
zal uwer E . daerom belieuen de voirsieninghe te doen, dat de
zelue mogen voorgecömen wezen. E n hebbende voor alsnu gheen
voorder occurentie, bidden wy den Almogenden uwer E . , M y n
heeren naer onse dienstwillighe recömandatie te willen nemen
jn zyn heylighe bescherminghe.
1589, stilo nouo.

Wt Londen den x x i x

en

Juny

Onder stont gescreuen: Vwer E . dienst-

willige gecömitteerde: Jaques dEgmondt, Sebastien van Loosen, Jacob Valcke.
Post datum.
Nae dat den bygevouchde brieff was geabsolueert hebben
wy ons geuonden naer middach by myn heer den grooten
Tresorier jn syn logement, en zyner E . gevraecht naer de articulen byden baenderheer van Williby te preseuteren nopende
de zaecken van Geertrudenberch, en ons te comuniceren volgende het leste reces vanden raede van haere Ma ; als wanfc

neer de heere van Williby voers. met zeer hooghe woorden
sich hadden beclaecht van het ongelyck hem geschiet, niet zonder blamatie van uwer E . , zyne E x

c i e

en andere. E n zyn by

dyer occasien gecomen in breeder conferentie metten voers.
heere Tresorier, en hebben tot elucidatie van" zaecke verclaringhe gedaen van articlen daer by de voers. heere Wiliughby
beclaecht had de jnden voors. raedt, namentl. verthoonen copie
van brieff vanden x x v i j

en

Marty lestleden, aen garnisoenen van

Geertrudenberghe gesonden by den zeluen heere, dienende tot
bewys van tgene jn uwe E . placcart dienthaluen was gestelt
en nochtans was voorgewent gheen scryuens gedaen te zyne.
Wy hebben oick gededuceert de gelegentheyt en geschiedenisse
van s Jan Winckfelt tot Dordrecht ontboden, en weder tot
r

Geertrudenberch gekeert zyn, de burgeren aldaer stracx ontwapent zyn geweest; van gelycken van beloften die den voors.
heere Wiliughby gedaen hadde vant restitueren, en van H o l lant nyet te demembreren de voers, stede.

Wy hebben oyck
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verclaert hoe dat de heeren van haere M a

ts

Eaede qual. on-

derricht hadden geweest, van dat zyn E x

c i e

van Nassau ge-

bruyckt zoude hebben eenighe rudesse, dat die huysvrou van
s Johan Winckfelt wt Geertrudenberche nyet en zoude zyn
r

gecomen, zoe nochtans haerder E. brieuen aen zyne voers. E x
zulcx genoch mede brachten

c i e

Ten dien fyne exhiberende de

copyen onder onse pampieren dienaengaende berustende. O n dertusschen es den zeluen heere tot zynder grooter jnstantie
binnen geadmitteert, en heeft den voors. heere Tresorier hem
voorgehouden, en wy hem oick ghethoont de copie vanden
voors. missiue, de welcke werdden seggen die gescreuen te
hebben ter jnstantie vande heeren, mede voer Medenblick geweest zynde. Wy seyden daer van gheen questie te zyn, dan
alleenl. ofter brieuen gescreuen waeren conform den placate
ofte nyet, zonder dat wy eenige accusatie ofte protestatie wilden maecken, dan alleenel. jllucidatie te doen als vooren.
Ende soomen ons wilde exhiberen de gementioneerde articlen
jnt voors. reces, dat wy als noch willich waeren met goeder
bequaemheyt, naerde memorien onder ons berustende, tzelue te
cotinueeren. E n naer eenighe meer redenen ouer en weder geuallen, heeft ons den voors. heere Tresorier zeeckere articlen
geexhibeert by wille eïï consent vanden voors. heere Williby
aen voorn, heere Tresorier van te voorens ouergegeuen, en es
daer mede vuyt de camere gescheyden, zonder dat wy vanden
zeluen heere Willughby alsnoch hebben connen gecrygen visie
oft copie van brieff van zyne voors. E x
xi

e n

c i e

van Nassau vanden

Mey 1588 aen hem gescreuen, en waermede hy hem sun-

derlinghe meynt te behelpen; men soude ons copie van daer
mogen seynden zoo verre uwe E . tzelue goet vynden.

Wy

by den voors. heere tresorier noch blyuen, hebben syn E . voorgehouden het point van het cöpieet getal van haere M a

ts

se-

cours, vande ordre opde monsteringhe, van dat haere Ma* zoude
willen gelieuen te doen depescheren een generale acte van
desaduoy, tot repressie van alle quaetwillige die onder den coleur van haren naem anders nyet en doen, dan den crychs^
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volcke troubleren, en den stant vanden lande jn onrust te
houden, hebben oick vermaent van penningen vanden Briele,
noch eenighe andere pointen.

Waer op zyn E . met redelycke

antwoirde ons heeft beiegent, sulcx dat wy voorts sullen aenhouden om te mogen comen tot eenigh goet effect en succes.
Zynder E . heeft ons mede verclaert dat mogelick desen nacht
haere M a

ts

brieuen aen v. E . geaddressert

zouden

affgaen,

met de pointe die mons Bodley aende zelue zal hebben te
r

proponeren; dwelck dient tot conformatie van onse voorgaende
scryuen.

V E . zal gelieuen op alles rypel. te letten, eS zulcx

te resolueren, als de zelue naer heure wyse discretie den landen vinden sullen oorbairlicxt te zyn. Hiermede de zelue nochmael, naer onse dienstwillighe recömandatie, beuelende jnde
hoede vande Almachtighen. Óatum vuyt Londen, den x x i x

en

Juny dicto, tsauons ten acht vren.
Be superscriptie: Aen myn heeren, myn heeren de Staten generael der Vereenichde Nederlanden.
Kecepta xj July 1589.
Copie.
CXIV.

GECOMMITTEERDEN I N E N G E L A N D AAN DE
STATEN

GENERAAL.

M y n heeren.
Sedert onsen lesten scryuens vanden x x i x

en

der voorleden

maent Juny, doer Herman van Kodenburch v E . gesonden,
soo hebben wy wel jnt particulier sommighe heeren vanden
Baede gesproecken, tot beuoorderinge vande pointen jn onsen
voorigen scryuens gementionneert, doch en hebben
alsnoch nyet connen geraecken.

daertoe

Soo ouermits de redenen jn

tzelue onze scryuens verhaelt, namentlyck dat de zaecken werden gedefereert tot uwe E . breeder resolutie opde pointen by
de zelue aen haere M a gedaen zenden, als oick dat tzedert
1

haere M a

1

van Londen naer Norris es vertrocken, ende de

heeren vanden Kaede gheene gestadighe vergaderinge en heb-
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ben gehouden.

Wy hebben nyettemin aen sommige heeren

die wy byder hant vonden, nyet vertrocken zynde, zoo by
monde, als jn gescrifte verzocht, om te mogen hebben zekeren geappointeerden
baenderheere
ceert.

dach, dat die zaecke beroerende den

van Williby naerder mochten werden gededu-

Ende zulcke verclaringe by ons daerop zoude staen te

doen, gelyck de pampieren ende meraorien onder ons berustende mochten medebrenghen; want zoo veel betreft de articulen by den voors. baenderheer ouer gegeuen, ende ons gecommuniceert, hebben tzedert beuonden

de zelue te wezen

niet dan naeckte extracten vuyten placate van v E . , daer mentie
gemaeckt mochte zyn van zynen naem, zonder eenige deductie van redenen waeromme, of jn wat manieren zyn E . zoude
pretenderen byden voers. placate geledeert te zyn. Dwelck wy
oick eenige vande voers. heeren hebben aengescreuen, ende
verwachten daerop alsnoch antwoorde, met prefixie van zekeren
bequamen tyt ende stonde, ten fyne voers. Heeft oick by ons
geweest een juge vander admiraliteyt tot verscheyden reysen,
!i

ter presentie zoo van mons Killegreu, als Beelen respectiver

lyck,

volgende voergaende

haere M a

ts

ordonnancien vande heeren van

Raede, tot breeder illucidatie vande pointen begre-

pen jnde declaratie van schaden der cooplieden, aen haere Ma*
ende de heeren van haren voers. Kaede geexhibeert. Ende es
dese zaecke zoo verre gebracht, dat tzedert de voergaen besoigne noch eenige memorien zyn gemaeckt, waer van aende
voers. heeren Raede rapport zoude werden gedaen, dwelck om
redenen van het voers. vertreck van haere Ma apparentelyck
fc

noch wel wat mochte aenloopen.
Op huyden es by ons geweest zekere schipper van Hamburch genaemt Lutgen Wiggers, die jn de vlote van haere
Ma* mit zyn schip jn Spaignien ende Portugael heeft moeten
dienen.

Verclarende dat den i x

e n

Mey lestleden stil. veterj,

by den graue van Essex ontrent de Barlingen, met zyn schip
genomen es geweest, ende jnde armee geweest es tot huyden
drie weken voorleden, wesende alsdoen ontslegen om zyn reyse
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te voorderen naer zyn belieuen. Seggende dat alsdoen eenige
uren te vooren alle de Nederlantsche schepen oick ontslegen
zyn geweest, tseyle gegaen zynde, en hun cours stellende naer
Breuagie, ende dat mits het arriuement jnde voors. arraeye
van tusschen de veertich ende 1. oostersche schepen, van viures
voorsien zynde, ende oick grooter dan de Nederlantsche schepen , dwelck s Draeck by hem heeft gehouden, ende alsdoen
r

met de armee oick tzamen tzeyle zyn gegaen, varende zoo
geseyt wordt naer Calismalis, jn alles sterck wesende ontrent
hondert tzestich schepen. Verclaerde voorts dat de heere Norreys by Penissie aen tlandt hadde gestelt al zyn crychsvolck,
het casteel aldaer jnnegenomen, ende voorts te lande gemarcheert te zyne naer Lisbona, alwaer zy jnde voorstadt, genoempt Corpo Santo, drie dagen ende drie nachten hebben
stil gelegen, zonder dat hen eenige resistentie van jmportantien
zyn gemaeckt, ofte oick dat hun eenich faueur sy geschiet
vande Portugeusen ofte van die van Lisbona, dan alleenlyck
van vyff ofte zes hondert mannen die hen byde Engelsche
hebben gevoeght: dat darmee vande schepen heeft gelegen xiiij
dagen by Cascais, hebbende tcasteel aldaer oick jnnegenomen
ende verbrant: dat te Lisbona waren xj galeyen die somwylen
vuyt quamen, ende dat daertoe noch gevoecht waren thien
galeyen van Setubal, zonder nochtans van wederzyden eenighe
merckelycke effecten gedaen te zyn.

Seyde voorts dat d E n -

gelssche armee was jn groot gebreck van viures, zonder te
weten hoe veel volcx daer noch by den anderen mocht zijn.
Des heere van Sidneys broeder es mede van armee gecomen
ende naer thoff gereyst, om haere Ma

fc

de gelegentheyt te ver-

claren, dan wy en hebben alsnoch nyet verstaen wat hy mach
mede gebracht hebben.
Wy hebben uwe E . jn onsen voergaende scryuens de gelegentheyt vande zaecke van Colston gescreuen, ende es genoech
zeker dat hy van nyeus zyne lettren van represalien zal te
werck leggen, het en zy opde betaelinge promptelyck versien
worde, alzoo hy selffs van zyne crediteuren jn arreste es ge-
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stelt, waerom uw E . zal beliuen daerjnne te doen versien.
Hiermede naer onze dienstwillige eerbiedinge, bidden wy Godt
almachtich,
Myn

heeren te willen bewaren jn syn heylige protectie.

Vuyt Londen den i x

e n

July x v negenentachtentich, stilo nouo.
c

Onderstont v E . dienstwillige Gecömitteerde. Geteeckent Jacques dEgmont, S. van Loosen, Jacob Valcke.
Post datum: Wy hebben geweest begroeten den heere Ambassadeur van Coninck van Nauarre, wesende een broeder van
heere van Plessis, ende vanden zeluen verstaen dat zyne E .
derwaerts zoude ouercómen, om te openen zekere pointen
aen v E . , volgende den last van zyne voors. Ma*.
Die superscriptie was: Myn heeren, myn heeren de Staten
Generael der Vereenichde Nederlanden.
Recepta xxiiij July 1589.
Copie.
CXV.

GECOMMITTEERDEN I N ENGELAND AAN DE
STATEN

GENERAAL.

Myn heeren.
Wy hadden den i x

e n

deser maent July gedaen zekere depe-

schen aen v E . , dan ouermits eenich voorgeuallen empeschement, en heeft de zelue tot noch toe nyet ouergesonden connen
worden. Sedert en es ons nyet besunder voorgecomen dan dat
wy op gisteren zekere pointen by gescrifte hadden gestelt, in
effecte resumerende den last by uwer E . ons verscheydentlyck
opgeleet; ende zoo mons Ortell priuement byden heeren Trer

sorier ende Walsyngam was ontboden, hadden wy dezelue
pointen hem medegegeuen; doch zoo hy de voers. heeren Tresorier ende Walsyngam onder wegen rencontreerden, zoo es
hy wederomme te rugge gecomen. Den grooten Chancelier was
oick wt het hoff gescheyden, ende den grooten Admirael js
oick zyn huys bewarende, als deur zekeren val vant peert
sieckelyck wesende, zulcx dat gelyck wy voerhenen gescreuen
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hebben, de vergaderinge van heeren vaS Raede van hare M a

1

als noch nyet gestadich gehouden wordt. Ondertusschen en
sullen nyet laten deen ende dander priuement aen te spreecken ende alle middelen voor te wenden, dienende tot beuoorderinge (voor zoo veele ons doenlyck zy) van tgene uwer E .
ons hebben beuolen. Ende willen de zelue voer als noch vermaent hebben vande heftige ende rigoureuse proceduren by
Willem Colston voorgenomen, ter cause van wanbetaelinge,
welck zonder twytfel zal redonderen tot groote schade van
arme trafficqueren ondersaten der geünieerde Nederlanden,
ende jn tleste jn plaetze van een, vier off vyff zal moeten betaelt worden, ten opsien van groote schaden ende costen die
daerop sullen cömen te vallen. Ende echter en hebben wy als
noch egheene antwoort althoos ontfangen, ofte eenich bescheet
gecregen, daer vuyt wy solden connen vernemen wat v E . jn
desen gelieft gedaen te hebben. Begeren nochmael dat uwer E .
willen doen stellen sulcke ordre dat den voers. Colston mach
werden gecontenteert, ende dienvolgende alle voorder schaden
ende jnconuenienten mogen worden verhoedt, gelyck v E . weten dat den landen daeraen zunderling es gelegen; ons voorts
refererende tot het ghene wy jnde voers. depeschen hierbeneffens gaende hebben gescreuen.

Hiermede bidden Godt al-

machtich naer onse dienstwillige recömandatie uwer E .
Myn heeren te willen bewaren etc.

Londeu ix July 1589.

Onderscreuen als bouen.
Recepta 27 July 1589.
Copie.
CXVI.

PROPOSITIE V A N B O D L E Y .

Volmagt te geven aan de afgezanten in Engeland, om te
handelen.
Messieurs, sa M a j

te

trouuant que la venue de voz deputez

nagueres enuoiez en Angleterre n'at aucunement satisfaict a
lexpectation d'icelle, veu que ce n'emportoit autre matiere que
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de desirer le redres de quelques ptendues depredations, et que
les c a p

nes

des cheuaulx et pietons seruans en ces pays a sa

paye, fussent rempliz, sans auoir vlterieure charge de s'employer
a traicter aucunes aultres affaires d'jmportance, come pour remedier aux desordres aduenus en cesd pays, ou pour expla3

ner les difficultez et redresser les deffaultz du traicte. A t pour
ce trouue bon faire jnstament requerir V . S. de prendre telle
resolution et si prompt ordre que voz d deputez soient plaifc

nairement authorisez d'entrer en cöference et traicter auecq
icelle, ou telz seig
subiect des a r

du Cöseil, q a ce seront cömis sur le

rs

nagueres p leur s

les

et par iceulx envoyez a V . S.
coseillable d'enuoier

ries

deliurez a vozd. deputez

Ou bien si ainsj penserez plus

encoir des autres deputez pour ioindre

auecq ceux quy desia y sont, auecq entier pouuoir de negotier sur lesd. a r
quelconcques

les

et tout ce quy en depend, ou autres choses

que aulcunement cöcernera le bien d'ambedeux

pays, et de cöclurre sur ce promptement, sans tirer le traicte
en longueur, soubz ptexte on a cause de n'estre souffisament
authorisez.

E t veu que ce que sad

te

Maj

te

demande ne tend

que au bien et pour l'aduacement du seruice de ces pays, i l
vous plaira, Messieurs, prendre vne bonne, prompte et solide
resolution, laquelle me soit donnee pour
diligence a sad

te

enuoier en toute

M a j , affin qu'apres toutes difficultez ostez et
te

restablissement des affaires importantes le maniement d'Estat,
toute bonne correspondence soit maintenue, auecq accroist de
Tancienne amytie et voisinaige.

Par ou sans doubte Pestat

de lung et lautre pays se rendra plus ferme, forte et asseure
cötre leffort de tous les ennemis de la vraye religion reformee et liberte chrestienne, dont tous les alliez, cofederez et
amys de sad

te

Maj

te

et V . S., et tous les bien affectionnez

a la cause, seront tresaises, les subiectz d'ambedeux pays en
recepuront singulier cötentement, et Tennemy vng regret i n croyable.

A la Haye ce 4 jour de Juliet 1489, stilo anglie,

signe Tbo. Bodley.
Copie.
XVII

.1.
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Certains poinctz sur lesquelz est trouue bon que soit
entre en coference et traicte entre sa M a j
Estats gnraulx des Prouinces Unies.

et les

te

A quelle fin

sera necessaire q soit donne entier pouuoir et authorite aux deputez

estans en Angleterre ou qu'y

pourront estre enuoyez de si ioindre auecq les autres, pour y estre nnalement traicte et coclud pour
le seruice de sa M a j

et le bien desd

te

tes

prouinces.

Premierement touchant la leuee et entretien de tel nombre
de cheuaulx et pietons desd

tes

Prouinces pour certain temps

limite, que la necessite requiert d'estre employez pour la defence du pays, tant es garnisons ordinaires que en la campaigne, pour le terme de quattre mois au temps d'este.
Q'une telle leuee de cótributions soit accordee et furnie que
souffira a paier lesd. gens de guerre durant led terme.
fc

De mectre tel ordre que l a d

te

cotribution soit maniee et

distribuee selon que sera trouue le plus expedient pour le
bien et plus grand prouffit du pays.
Aussy que l'ordre soit mis pour deuement gouuerner les forces de guerre, tant celles de sad M a j , que desd. Prouinces,
te

au faict de la discipline militaire;

te

et que les soldatz soient

mieulx payez, d'obuier aux fraudes comises es monstres par
les capitaines et officiers, et de rendre les copaignies cöpletes
d'vng coste et d'aultre.
Cöment pourront estre reformez les erreurs et abuz practiquez en l'administration du gouuernement ciuil es prouinces
vnies, en affaires tendans au piudice du seruice de sad M a j
te

te

et ses subiectz, et au grand mal et empeschement de la cause
comune.
Que les grieffs et incöueniens du coste et daultre au faict
de la trafficq et conuoyes, tant cocernant l'Angleterre q ces
Provinces Unies soient releuez.
Que telle vlterieure asseurance soit donnee a sa M a j
le rembonrsement

des

te

pour

deniers qu'icelle desboursera pour la
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defence de ces Prouinces Unies, que l a d

te

Maj

te

en raison re-

quirera.
Aussy pour explaner et vuider toutes les difficultez et doubtes que sont ou pourront sourdre sur le cotenu du co tract.
Dernierement pour suppler a tous deffects, et redresser touttes telles impfections que se trouueront aud cötract, es affc

faires necessaires et expediens, tant a raduancement du seruice de sa M a j
Unies.

te

que le bien et aduataige desd. Prouinces

A la Haye ce iiij jour de Juliet 1589, stilo veterj.

Signe Tho. Bodley.
CXYII.

ANTWOORD D E R S T A T E N G E N E R A A L OP D E
VOORGAANDE

Sensuit la deraande faicte par messieurs les Estatz
gnaulx aud. seig
ar

r

Bodley, auant la psentation des

susd , et aprez l'exhibition de Tescript cömen-

les

es

chant „mess * , sa M a j " pose icy deuant la copie cö1

8

t e

mencant „certains poinctz sur lesquelz etc."
Les Estatz gnaulx des Prouinces Unies des Pays Bas aians
delibere sur la proposition faicte ce iourdhuy en leur assemblee p le seig Thomas Bodley, cóseillier d'Estat desd. pays,
r

introduict aud. coseil de la pt de la serenissime royne d'An.gleterre; par laquelle i l insiste en effect que les Estats eussent
a authoriser leurs cömissaires estans en Angleterre, ou aultres
encoires a y enuoier, pour besoigner et traicter sur certaines
articles deliurez ausd. cömissaires de la pt de sad

te

Maj , a
te

l'explanation et redres des deffectz ptenduz au traicte faict
entre sa M a j

te

et ces pays. Ont declaire et declairet p cestes

qu'ilz entendent fort voluntiers hors l a d
Maj

te

te

proposition, que sa

cotinue en son soing accoustume au bien et cöseruation

de ces pays, dont ilz en remerchient icelle sa M a j
tueusement.
sad

te

te

tresaffec-

Mais come led seig Bodley, faict mention en
1

proposition de certains a r

r

,es

sur lesquelz sa M a j

te

de-

mande authorisation pour lesd. cömissaires, et q par iceuk
3*
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comissaires a bien este enuoye copie de certains a r , point
les

authenticques, auecq aduertence que sa M a j

en feroit faire

te

ouuerture aux Estats par Ires ou par ses cömissaires desd.
a r ; lesd. Estatz ne sauroient sur iceulx aduiser et moins
les

resouldre, ne fust q le bon plaisir de sa M a j

te

leur soit deliure

authenticquement. ou leur soit propose, p charge de sa M a j ,
te

principalement pour le regard de Pimportance et poix de eest
affaire. Pourquoy ilz requierent le seig Bodley de vouloir sur
r

ce exhiber authenticquement le bon plaisir de sad M a j , pour
te

te

alors estre faict, come pour le bien de ces pays et le seruice
de sa M a j

te

se trouuera cöuenir.

E t d'aultant que l'estat de ces pays requiert que suiuant
plusieurs instances et promesses respectiuement les Estats soient aduertiz de la bonne intention de sa M a j

te

sur les points

suiuants, ilz requierent led* seig Bodlev de vouloir declairer
r

sur iceux la resolution et bonne intention d'icelle sa Maj<
Si cöme pmierement: cötre quel iour, en coformite de Ja promesse de sa M a j

te

faicte mesmes p led. seig Bodley aum;«is

cPApuril, asscauoir que cötre le x x

r

de May dernier seroit en-

e

tre en liquidation des derniers, qui ont este desboursez par
aucuns de la part des pays a la garnison de laBriele et des
viures diuers et autres necessitez furniz au secours de sa M a j ,
te

sera procédé en icelle liquidation.
Secondement: cöme suiuant la proposition et requisition dud.
sieur conseillier Bodley, faicte au mois de May dernier, que
pour le xxv d'icelluy mois seroit icy en la Haye vng psonnaige de qualite, de la pt de sa M a j , a fin de proceder auecq
te

les Estats au redres de tous les procedures, mal entendus et
la bonne direction des affaires du pays, les Estats des provinces respectiuement en aians este aduertiz, ont enuoie icy leurs
deputez, auecq deue authorisation, sans qu'ilz aient apperceu
quelqun, ou receu quelque aduertence au cotraire; si demandent lesd. Estatz estre informez ce qu'ilz en doibuent attendre.
Tiercement: come les Estatz et cönseil d'Estat ont faict leur
compte en l'estat de guerre, que apres le pmier de Juing der-
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nier, les mille cheuaulx et cincq mille pietons, pardessus les
garnisons des villes et places d'asseurance, accordees p sa M a j

te

durant ceste guerre, seroient en ces pays coplet, pour estre
employees

cotre Pennemy comun a la deffence et desassiege-

ment des villes et fortresses diceulx pays; et que en cecy le
deffect est sy grand, qu'il y a faulte de la moitie des gens de
pied, et plus que des trois quartz des gens de cheuaulx, par
ou que les villes frontieres et fortz sont mises en grand dangier, tant pour le regard de la deifence que de desassiegement
d'icelles, au deseruice du pays et de sa M a j : si requierent les
te

Estats estre esclairiz pour quel temps ilz se doibuent attendre
d'estre icy seruiz dud* secours cöplet.
Quartement: cosidere que les villes cautionnaires ont este si
fort chargez es deux dernieres annees, sans aulcune necessite,
auecq garnison extraordinaire, hors la teneur du traicte, tellement que sera trouue que les despens d'iceulx, outre plusieurs
autres charges, portent extraordinairement par dessus deux eens
mille florins par an: lesd Estats demandent scauoir, pour quel
ts

temps on en doibt attendre le redres, suivant plusieurs promesses en faictes.
Pour le dernier: si l'acte de desadueu de touttes factions et
mutineries, qui se sont esmeuz et introduictes es deux derniers
annees, si bien entre le comun peuple, que les gens de guerre,
soubs ptexte de faire seruice a sa M a j , sera accorde et cöt e

mande a vng chascun de respecter et obeir a son Magrat
ligitime.
Sy demandent lesd

ts

Estas que led s Bodley veuille entenfc

r

dre et aduancer le bon plaisir et resolution de sa M a j , sur
t e

le3d

ts

poinctz si brieffuement, rondement et sincerement, come

le seruice de sa M a j

te

et le bien du pays le requirent.

Faict a la Have en l'assemblee desd. Estatz generaulx, le
xv. iour de Juliet, Pan mil cincq cens, quattre vingtz et noeuff;
soubs escript: p ordonnaïï des s
Copie,

rs

Estatz.

Signe C. Aerssens.
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CXVIII.

D E KONINGIN VAN ENGELAND AAN DE
STATEN

Messieurs noz bons amys.
mes et les S

rs

GENERAAL.

Par la cóference q nous mes-

de mon Cöseil auons eu auecq voz cömissaires,

nagueres venuz p deca, sur ce que vous leur auiez baille en
charge, Nous trouuons qu'ilz ne sont furniz dautre cömission
que de nous mectre en auant quelques doleances, dont vous
vous plaignez; chose de peu d'importance en esgard a l'estroict
de voz affaires auquel vous vous trouuez. Ce qui nous a faict
dresser vng estat des choses materielles, lesquelz estans d'jraportance

voulons et entendons

estre mises en deliberation p

les deputez, tant de nre pt que de la vre; et a ceste fin en
auons faict dresser vng proiect que nous auons faict bailler a
voz d

ts

deputez p deca, et enuoye aussy a nre seruit Bodley.
r

Vous prians et requerans en vouloir meurement et en diligence
aduiser, et quant et quant promptement expedier cömission
ample et souffisante, ou a vozd. cömissaires qui desia sont p
deca, ou bien a d'aultres que bon vous semblera. Lesquelz auecq
ceulx qui de nre pt seront ordonnez, pourront ensemble pdega
aduiser, traicter et cöclurre ce qui sera le plus expedient pour
le bien d'icelles Prouinces Unies et pour l'aduanchement de la
cause cömune, come plus amplement vous dira de nre pt
nred seruiteur Bodley.
fc

Qui sera l'endroict messieurs noz bons

amys, que nous nous recomanderons bien affectueusement a
voz bonnes graces, prians Dieu vous tenir tousiours en la
sienne.
1589.

Escript a nre palais de Westminster le xx de Juing
Soubz escript, vre bonne amye, signe Elizabeth.

La

subscription: a Messieurs noz bons amys, les Estatz generaulx
des prouinces vnies des Pays Bas.
Donne es mains du greffier Aerssens p le seig Bodley le xv.
r

de Juliet, de soeir a sept heures, pour en estre ouuert p
le seig Barnevelt, alors psident, cöme fut faict et le lanr

demain en pticulier cömunicq aux deputez nö assêblez.
Qopie.
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CXIX.

Messieurs.

MEMORTE VAN BODLEY.

Jay visite la declaration par V . S. prinse sur la

proposition que jauois exhibe a jcelles par commandement de
sa M a .
t e

E n laquelle non obstant que la matiere y contenue

estoit daussy grande jmportance qu'aulcune aultre que puisse
concerner lestat de ces pays, et qu'en tel respect requiroit en
toute diligence vne responce
quest

par sa M a

t e

desire.

effectuelle et conuenable a ce
Ce neantmoins je ne treuue en

lescript qui m'a este deliure rien qu'une repetition de quelques affaires, que auparauant de bouche me sont este deliurez,
et me semblent jmpertenantes, daultant que ces choses se pouïroient traicter et liquider, quant le pouuoir que sa M a
quiert seroit enuoie a voz deputez,
que vous plairoit encoires
estans desia en place.

t e

re-

ou donne a telz aultres

enuoier, et joindre auecq ceulx y
E t quant aux articles que vous ont

este enuoiez par voz deputez dAngleterre, ausquelz je vous
ay remis, pour euiter lainbiguite que eult peu aduenir par la
diuersite des translations, pour mestre enuoiez en Anglois,
vous les auez passe tout en silence, sil estoit assez authenticque ce que voz deputez, estans persönnes publicques, auoient
receu des ministres publicques de sa M a , et a este enuoie a
t e

vre assamblee

publicque.

Je remects a voz prudences d'en

considerer, oultre ce que les auez eu jn continent de moy,
soubz ma main et nom, deuant que vre assamblee fust separee. E n quel respect je vous prie, messieurs, que postposant
toutes serablables exceptions et remises non souffisantes, et
moins necessaires, j l vous plaise me donner par escript vre
cathegoricque responce a ma susdicte proposition et les articles susd., auecq telle expedition que sauez lestat de voz affaires requerir, et satisfaisant a lexpectation de sad. M a

t e

en

cestes. Je ne fauldray de memployer totallement que sur les
points particuliers que mauez recommande, en pourrez recepuoir toute deue satisfaction, dont je ne doubte aucuneraent, s i l
pleust a Y . S. encliner et vous conformer au susd. desir de
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sad. M a .
te

A la Have ce viij de Juillet 1589,
e

Signe Tho,

Bodley.
Copie.
CXX.

A N T W O O R D D E R S T A T E N OP V O O R G A A N D E M E M O R I E
VAN DEN ZELFDEN

DATUM.

Les Estats Generaulx des Prouinces Unies des Pays B a s :
declairent sur lescript exhibe ce jourdhuy en leur assamblee
par le s Thomas Bodley, conseillier dEstat desd. pays, jntror

duit au conseil de la part de la sereuissime royne dAngleterre.
Quilz ont respond u a ljnstant sur la proposition a eulx faicte
par jcelluy s Bodley le xv de jour de ce mois, ainsy que a
r

e

sa demande jlz luy ont donne par escript et comme jlz ont
trouue conuenir pour le bien de ces pays.

Bien que depuis

que led. sieur Bodley leur a deliure, soubz sa signature, les
articles mentionnez en sad. proposition, et la lre de sa M a

t e

du x x de Juing dernier, touchant ce mesme faict apres le
e

departement de leur assamblee, snuoir led. x v a sept heures
e

du soir, aians delibere sur lad. Ire de sa M a

t e

et articles par

led, s Bodley exhibez comme dessus, jlz ont resolu d'enuoier
r

jcelle lre de sa M a , sad. proposition et articles aux prot e

uinces leurs principaux respectiuement, et demander djcelles
sur le tout leur bon aduys. Pour jcelluy veu et entendu estre
resolu et faict comme j l sera trouue conuenir pour le bien de
ces pays et seruice de sa M a .
te

generaux, le xviij

e

par ordonnance desd. s
Copie.

Faict a lassamblee des Estatz

jour de Juillet x v lxxxix.
c

rs

Soubzscript,

Etats, signe C. Aerssens.
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2. Vergadering.

2 F e b r u a r y , 1861.

Bibliotheek. — Nieuwe leden. — E. van Weede van Dijkveld.
' Paschier Lammertyn,

damastwerker. — Stukken voor de ge-

schiedenis der jaren 1588 en 1589.
Bibliotheek.

Ten geschenke ontvangen:

van den Schrijver:
Dr. A . A . van Heusden, Handleiding tot de kennis der Nieuwe
Geschiedenis, I I I . Breda, 1860.
In ruiling ontvangen : <
van de Maatschappij van Ned. Letterkunde:
Handelingen der jaarl. algemeene Vergadering, 1860. Leid. 8 .
6

van het Institut archéol. Liégeois:
Bulletin,

I V . 2.

Liége, 1860. 8°.

van de Société pour la recherche et la conservation des documents Historiques du Luxembourg:
Publications, année 1859, X V . Luxemb. 4°.
van den Schrijver:
Mr. W. van der Kaay, Hoe de heer J. A. Alberdingk

Thym,

naar aanleiding van het feestelijk herdenken van Alkmaars ontzet
in 1573, constitutie en historie in bescherming neemt. Alkmaar,
1860. 8°.

Nieuwe leden. Tot nieuwe leden zijn benoemd de Heeren
Mr. A . R. Falck en M r . J . F . B . Baert te Utrecht, M r . B .
D. H . Teilegen te Groningen, M r . G . A . Fokker te Middelburg, J . van der Baan te Zaamslag, J . Kneppelhout te Leiden, M r . J . Soutendam te Delft, M r . C. A . Chais van Buren
te Amsterdam, en H . J . Bool te 's Gravenhage.

E. van Weede. van Dijkveld.

De Heer M r . W . J . C. van

Hasselt zendt de volgende mededeeling i n .
De geringste bijzonderheid, als zij een groot man betreft,
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wekt belangstelling.

Onder de beroemde mannen uit bet roem-

rijk tijdperk van Prins Willem I I I , bekleedt E V E R A R D V A N
W E E D E Heer van Dijkveld geene geringe plaats. De Hoogleeraar

M r . G. W. Vreede gaf, in het Tijdschrift voor Oudheden

enz. van Utrecht, uitgegeven

door Dr. P. J . Vermeulen, I

s t e

Deel (1847) bl. 13 en volgg., den aanvang van eene levensschets van dien beroemden staatsman, welke, voor zoo verre
mij

bekend i s , nimmer verder is uitgekomen.
Mr. Jac. Scheltema, i n zijn Staatkundig Nederland over V A N

W E E D E sprekende, zegt, bl. 461 van het I I I
op den 5

d e n

d e

Deel, dat deze

Junij 1702 in Engeland is gestorven, en voegt

er bij: „zijn lijk werd met een oorlogschip naar het vaderland
„gevoerd en ten kosten van den Staat begraven." Hij vermeldt
niet de plaats der begraving.
Voor eenigen tijd ontving ik van Jhr. M r . D. M . M . d'Hangest Baron d'Yvoy van Mijdrecht, tot een geheel ander doel,
een uittreksel uit zijne belangrijke verzameling van grafschriften enz., hetwelk mij de begraafplaats en het wapenbord van
den beroemden V A N W E E D E leerde kennen.

Die begraafplaats

was de St. Catharijne kerk te Utrecht, en dat

wapenbord

bevatte de volgende quartierlijst:

Van

Cupere.

Weede.

Diest.

Bloemestein.

Schadyk.

Loguere.

Velen.

Hoon.

v. Kyn.

Spilman.

v. d. Busch.

Mulsen.

Wa veren.
Solms.

Viro Everhardo
van

Weede

Dykveld.

Eloreter.
v. d. Velde.
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Jac.
van

Scheltema zegt in zijn aangehaald werk in den aanvang

zijn artikel over EVERARD V A N W E E D E , „dat deze was van

„aanzienlijke en rijke ouders J O H A N V A N W E E D E en CATHARTNA

„ D E CUPERE geboren."

Naar aanleiding hiervan vermoedde ik

dat deze CATHARINA D E CUPERE behoorde tot die familie D E
CUPERE , van welke zich sommigen van Bergambacht noemden,
en van welke ond. and. van Leeuwen, Batav. Illustr., p. 1064
en het Woordenboek van Hoogstraten in de généalogie van
Eenesse, bi. 67 gewagen.
Dit

vermoeden bleek mij echter onjuist te zijn.

Mijn geachte vriend Jhr. W . I. C. Kammelman Elsevier
deelde mij voor eenigen tijd, tot een geheel ander einde, uit
het Archief der stad Leiden, en wel uit het Buïboek, bl. 2 5 ,
de volgende aanteekening mede:
„Den lesten Julij 1614 (is ten huwelijk aangeteekend) J O „ H A N V A N WEEDE jongman, Secretaris van den Capittel ten
„Dom tot Uytrecht, vergezeld met Daniel de Burchgrave zijn
„goede

bekende,

met

CATRYNE

JORYS

D E C U Y P E R j . d. van

„Leyden, vergezeld met Marytje Hendriks dr. van Blomme„steyn, haer moeder."
Wy v e r n e m e n uit die aanteekening dat voorn, J A N of J O H A N
VAN WEEDE,

later Burgemeester van Utrecht en aan wien

Scheltema mede een artikel heeft ge wijd, i n 1614 Secretaris
van

den Dom te Utrecht was, en dat de vader van CATHARINA

D E C U P E R E , zijne echtgenoot, JORYS D E C U Y P E R , en hare moeder M A R Y T J E Hendriks dr. V A N BLOMMESTEIN waren genaamd.
Nu

vindt men i n het Gerechts Dag-Boek te Leiden 1 3 — 6

— 1 5 9 1 (dat is 13 Junij 1591) melding gemaakt van een request van JORIS

CHRISTIAANSZ.,

die daarbij te kennen geeft

„met trouw belofte verbonden te zijn aen M A R Y T J E N H E N D R I C S ,
„dochter van H E N D R I X Harmensz. B L O M S T E Y N , de welcke ou„ders haer niet en begeerde tot een huysvrouw te geven, ver„souckende sulx dat de ouders voor die van de gerechte ontboden

e S henl. daertoe zouden induceren of verleenen acte

„tot bevrydinge van de beloften."

E n geapostilleerd: „De
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„suppleant zal hem adresseeren aen de justicie of sal syn te
„kennen geven vervolgen over en sulx hy te rade vinden zal."
De ouders schijnen later tot andere gedachten te zijn gekomen, want in het huwelijks aanteekenings-boek te Leiden,
leest men, volgens mededeeling van Jhr. Elsevier, op bl. 163,
verso, „5 Oct. 1591 aangeteekend JORYS CHRISTIAENSZ. suy-

„kerbacker, vergezeld met Charles Corens Giellesz. zyn goede
„bekende en M A R Y T J E N HENDRIXDR.

van Leyden, vergeseld

„met N E E L T J E DIRX haer moeder."
Zoo als in die dagen meermalen gebeurde, worden de familienamen in deze acte niet vermeld, maar uit het vorenstaande blijkt duidelijk dat de contracteerende partijen waren:
JORYS

Christiaensz

BLOMMESTEIN. —
bakker genoemd.

D E C U Y P E R en M A R Y T G E N Hendrixdr. V A N

De C U Y P E R , de bruidegom, wordt SuikkerWas dit raffinadeur,

of wel hetgeen men

ook wel banketbakker noemt?
M A R Y T J E N Hendrixdr.

1570 geboren.

V A N B L O M M E S T E I N , de bruid, was in

Zij hertrouwde na het overlijden van JORYS

D E C U Y P E R , in 1608 met D I R C K Gysbertsz. S C H A A I C K , en stierf

als weduwe i n M e i 1620.
Haar vader H E N D R I K Harmensz. V A N BLOMMESTEIN, en alzoo
overgrootvader van moederszijde van E V E R H A R D V A N W E E D E ,

was gedurende het beleg van Leiden in 1574 gewond, en ontving uit dien hoofde 12 January 1589 van de regering dier
stad, remissie van eenige lasten gedurende zijn impotentheyt.
Haar moeder N E E L T J E DIRKS leeren wij uit het opgemeld
wapenbord als tot de familie HOON behoorende kennen.
JOHAN

V A N W E E D E en C A T H A R I N A D E C U P E R E (D E C U Y P E R )

hadden behalve E V E R H A R D

V A N W E E D E ten minste nog twee

dochters; eene van welke den 1 7

den

October 1673 stierf en

te Leiden in de St. Pieters kerk werd begraven.
gehnwd, stierf den 3

d e n

De andere,

November 1684, en werd te Utrecht

in de Catharijne kerk ter aarde besteld.

I n die kerken hing

vroeger, volgens mededeeling van den Heer Baron d'Yvoy,
een wapenbord, (voor elk harer) met de volgende quartieren:

45
Van

Weede.

Van Diest.
Volgens
EVERARD

—

De Cupere.

—

Van Bloemesteyn.

opgave van Jhr. Rammelman Elsevier trouwde
VAN WEEDE insgelijks te Leiden, in welke stad hij

als poorter was ingeschreven, met JOHANNA D E L A C H A M B R E

Scheltema zegt t. a. pl. dat de kinderen uit dit huwelijk verwekt allen vroeg zijn gestorven.
Amsterdam, Januarij 1861.

W. J . C. van Hasselt.

Medegedeeld door den

Passchier Lammertyn, damastwerker.

Heer C. W. Bruinvis uit het stads archief te Alkmaar.
Wy

burgermrn ende regeerders der stadt Haerlera certifi-

ceren, by desen voor de waerheydt, dat op huyden op onse
camere syn verschenen ende gecompareert, deersame Pieter
van

Ackeren ende Andries van Haelbergen, beyde coopluy-

den van linnelaeckens ende seruietten, mitsgaders Jacob Denys,

Ghysel Adingh, ende Anthonis van den Putte, taeffel-

laeckenwerkers ende alle gesworen waerdeyns vanden taeffellaeckenen, seruietten ende alrehande damastwercken, die binnen
deser stadt Haerlem gemaeckt werden.

Ende hebben byden

eede int stuck van beuren officien gedaen, verclaert ende
geaffirmeert, dat by Passchier Lammertyn gemaect was een
seruiet ons verthoont, daer inne stont twapen van syne E x

c i e

met syne quartieren, ende andere wercken, seer constich gewrocht; sulx dat syluyden noyt diergelycke hadden gesien,
als noyt by heure kennisse, alsulx in dese prouincie gemaect
geweest zynde.

Soo

waerlicken most hen deposanten Godt

Almachtich helpen, sonder fraude.

Des toirconden hebben

wy tsegel ten saecken der voorsz. stadt Haerlem hier beneden
opt spatium van desen gedruct, den x x i i

en

jaere ons Heeren sesthienhondert ende een.

February, jnden
A. Willems.

1) De familie D E L A C H A M B R E vindt men i n de 17e en 18e eeuwen te
L e i d e n , te H a a r l e m , te H i l l e g o m , te Beverwijk enz.
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Op huyden den derden July inden jaere ons Heeren x v i

c

ende ses compareerden voor my Adriaen Willemss, openbaer
notaris by den houe van Hollandt toegelaten, ten bywesen
vanden getugen ondergê, deersame Joost Coudtyser, oudt omtrent lxxiij jaeren, Joost Verhagen, oudt omtrent lxxij jaeren
en Joos van Baelbergen, oudt omtrent lxvij jaeren, alle van
Curtryck, wonende binnen Haerlem, ende hebben ten rechtelicken versoucken van Passchier Lammertyn by heure mannen
waerheyt verclaert, dat zyluyden van heure jonge jaeren den
ambacht van damastwercken geleert, ende daernae den coophandel vandien lange jaeren gedaen hebben, zulcx hy Joos
Coudtyser en Joos van Baelberghen noch tegenwoordich altemets eenige stucken coopende zyn. Ende dat zyluyden alle
gelyck op hnyden gesien ende beschouwen hebben den cammen, simpels, patronen ende wercken vande stucken damasten,
daerop den voorsz. Passchier zyn tweede octroy vercreegen
heeft, met goede waerheyt en zeeckerheyt connen verclaeren
ende getugen, als zy verclaren ende getugen by dê, dat de
voors. wercken nyeuwe inuentien zyn, als zulcx voor desen noeyt
gesien noch gehoort hebbende. Offererende dê tot allen tyde
des noods verder te stereken, ende consenteerde hier van
dese acte gemaect en geleuert te werden. Aldus gedaen tot
Haerlem voorsz., ten huyse vanden voorsz. requirant, gestae
inde Schoolstege, ter pr van Aelbert van Zanden en Adriaen
Pruyss, beyde roedragers ende poorteren derzelude stadt, als
getugen van goede geloue, met my notaris hier toe sonderlinge
versocht en specialicken gebeden.

In kennisse hebbe ick

notaris voorn myne gewoonl. signature hier beneden gestelt.
A

n

Willems, Not. p l .

Compden mede voor my voorss. notaris ten daege eïï jaere
voornoempt, ter presentie vanden ondergeschreuen getugen,
deersame Joos Bostyns, damastwereker oudt omtrent lviij
jaeren, ende Anthonis Hugaert oudt omtrent lviij jaeren,
beyde van Curtryck.

Ende hebben by heure waere woorden,
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ten versoucke als bouen, verclaert elcx zulcx hier naer volgt.
Als eerst: den voorsz. Joos Bostyns, dat hy den handel van
damastwercken den tydt van xl jaeren lanck gedaen, maer noeyt
voor de* gesien heeft alsulcke toereken, als tegenwoordich byden
vsz. Passchier zyn gepractiseert, en hy zyn tweede octroy op
vercreegen heeft; ende zulcx voorde

waerheyt getugende is

dat dezelue zijn nyeuwe inuentien, noeyt te voor en by yemande
gemaect noch gevonden, daer hy af gehoort heeft. Ende de
voors. Anthonis Hugaert affirmeerde, dat hy tambacht van
zyde damastwereker ten tydt van twintich jaeren gedaen, maer
oock noeyt voor des gesien heeft alsulck of diergel. wereken
als den voors. Passchier heeft gevonden en gepractiseert; ende
zulcx dezelue houdende is voor een nyeuwe inuentie; offererende de voors. getugen dese attestatie tot allen tyde des
noods verder te bevestigen.

Ende consenteerden hiervan dese

acte, die gedaen is ter p van Jacob Coïï en Bastaert Pyp en
Adriaen Pruyssen, roedrager, en beyde poorteren der voors.
stadt als getugen van goede geloue, met my notario hier toe
sonderlinge versocht.

Ita attestor.
A

n

Willems, Not. p.

Op huyden synde E . heeren burgerm

rn

der stede Alcm , als
r

daertoe geauthoriseert zyn by de vroetscap der seluer stede,
ter eenre, ende Pasquier Lambertin, damastwereker, nu wonen tot Haerlem, ter anderen zyde, te samen verdragen en
geaccordeert inder navolgender manieren, te weten: Eerst dat
de voorn Lambertin zyn woninge en residentie alhier zal
transporteren, en zyn handtwerek en conste hier ter stede
exerceren, en daer voren ontfangen de soïï van drie duysent
gul., die hy son der interest off renten onder hem sal mogen
houden en gebruicken den tyt van ses jaeren, in te gaen op
May naestcomen.
Welverstaende, dat hy van voors. soê zal ontfangen: gereet,
als hy syn huisgesin en eenige gereetscappen en getouwen
hier sal hebben gebracht en getransporteert, de somme van
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vyftien hondert gul., ende andere vyftien hondert g l . , als hy
zyn reysen naer Vrancryck volbracht hebben, hem hier in
persone zal begeuen

en nederstellen.

Doch indien hy Lam-

bertin een huys hier ter stede comt te coopen, is verdragen
dat hy dan vyff hondert gl. meer zal ontfangen int eerste
transporteren van zyne huysgesin eïï getouwen, eïï de resteren duis. gul., als hy selfs zal overcomen als voren.
Des is bevoorwaert, dat de voorn Lambertin om de stadt
te versekeren voor

de restitutie van voorsz. peïï soo veel

doenlick, den heeren burgerm

rn

in handen zal leueren zyne

respectiue octroyen, eïï voorts ten behoeue vande stadt special, verbinden het huys by hem te coopen, eïï alle zyn getouwen die hy hier ter stede zal brenggeïï, en voorts general,
alle zyne goederen.
Ende indient gebeurde

dat d'voorïï Lambertin quame te

ouerlyden voor d'expira vaïï voorsz. zes jaren, soo zullen indien geuallen de kinderen vaïï voorïï Lambertin gehouden
zyn, d'voorsz. hantwercken eïï consten hier ter stede te continueren, off by faute van dien d'voorsz. drie duisent gul.
dadel, te restitueren eïï op te brengen.
Sullen voorts de heeren burgerm

rn

den voorïï Lambertin

accommoderen

met de brouwerye van 't Visgen, eïï d'selue

accommoderen

om die bequamel. bewoont,

eïï daerinne ge-

wrocht te mog worden.
Sullen noch de voorïï heeren burgerm

10

den voorïï Lam-

bertin vry laten van 't poorterscap, eïï hem eïï zijne kinderen
houden

uyt de scutterye, eïï hem voorts tot vorderinge van

zyne conste eïï neeringe alle mogelick faueur, hulpe eïï assisteïï bewysen.
Aldus gedaen, verdrag eïï geaccordeert,

eïï ten oirconde

dese by my onderg secret, ter ordonnaïï van burgerm voorïï,
rn

eïï by den voorïï Lambertyn ondert. opten v

e n

Marty x v i eïï
c

seuen.
J . Coren
1607.

Passchier Lamar
belouende als bouen.
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Wy Jan Claesz. Quinting en Jan Ghysbertsz. Paeuw, schepenen in Alcmaer oirconden ende kenne, dat voor ons gecompareert i s , Passcier Lammertin damastwercker, ende bekende ontfange te hebben van dese voorsz. 'stede, door handen
van der seluer secretarissen, de somme van drie duysent gul.
't stuck tot x l groon vlaems, volgë zyne twee distincte quitantien daer van by hem gegeuen; ende alsoo hem compt
deselue pen zyn by geleyt, om by hem sonder interest gebruyct te worden den tyt van ses jaeren, iugegaen nu May
lestleden, ter zaecke van dat hy compt zyn const ende hantwerck hier ter stede zoude exerceren. Soo belooffde hy comp.
dienvolgen voor hem ende zyne eruen, de voorsz. somme van
drie duysent g u l , aen des voorsz. stede weder uyt te keeren
ende te restitueren t' eynde d'voorsz. ses jaren, te weten opten
eersten February 1613. Off zoo hy comparant eerder quame te
ouerlyden, ende zyne kinderen in gebreecke bleuen d'voorsz.
conste en handtwerck hier ter stede te continueren, zouden
d'voorsz. pen terstont nae de cessatie, en mettet naelaten van
voorsz. conste opgebracht ende betaelt moeten worden. Verbinden voor alle tgene voorsz. i s , zyn huys, erue en boomgaert, staen ende leggende aende noortzyde van Langenieuwesloot, met noch een huys en twee earners daer achter aen
staen, alle te samen belendt met een earner toebehooren
S

te

Elisabetten Gasthuys ten oosten, de Paternosterstraet ten

westen, en de sloot loopeïï voor by 't pesthuys ten noorden,
en noch alle zyne getouwen, ende weeff gereetschap, die hy
jegenwoordelick

heeft en gebruyckeïï is.

alle zijne andere goed., roer

de

Ende voorts gnal

ende onroer, present ende toe-

comen geen uytgesondert; maeckende

d'selue subiect allen

rechten ende rechteren, sonder fraude. Des toircon hebben wy
schepenen voorn elcx onssen zegel hier beneden aengehangen
opten v i j

en

dach Juny anno sestien hondert ende seuen.
J . Coren, 1607.

XVII. J .

4
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Stukken voor de geschiedenis der jaren 1588 en 1589. Vervolg der voorgaande vergadering.
CXXI.

PROPOSITIE V A N D E L A THUILLERIE.

Aanvrage om hulp voor den Kon. van Navarra.
L e sieur de la Thuillerie gentilhomme ordinaire de la chambre du roy de Nauarre, premier prince du sang et protecteur
des Eglises reformees de Prance, enuoie vers Messieurs les
Estats generaulx des prouinces vnies du Pays B a s , de la pt
dud

fc

s R o y , faict entendre ausd. Seigneurs ce quy sensuit.
r

Premierement.

Que sa M a j

te

desire se coiouir auecq e u x ,

cöme ceulx de l'amytie desquelz i l a tousiours faict beaucoup
d'estat, de lheureux aduanchement de ses affaires et du relache merueilleux, que Dieu a donne a ses eglises en France,
de loing temps pressees de diuerses sortes d'afflictions.
A charge de leur remectre en memoire l'estat auquel sad
Maj

te

te

sest trouue p cydeuant, du temps qu'il estoit en guerre

ouuerte auecq le Roy son Seig ; en laquelle i l a este l'espace
r

de quattre ans et plus cötinuellement

assailly de plusieurs

grandes et puissantes armees, pour lesquelles

i l ne s'est i a -

mais laisse esbranler, estant asseure de la justice de sa cause,
en laquelle i l a touiours remarcq vne assistence de Dieu m i raculeuse.
Que la cause qu'il mainctenoit estoit comune auecque celle
desd. Seig

rs

Estats, et pour tant s'est tousiours tenu asseure de

de leur bonne affection et amytie, qui Ta meu de s'addresser
a eulx pour quelques siens affaires; esperant en auoir secours
et assistence. Duquel espoir i l n'a point este frustre, en aiant
aultant receu cöme i l a desire, et no mement depuis six mois,
par l'enuoy qu'ilz luy ont faict de quattre canons mötez de
tout leur affust, et coduictz p bon nauire de guerre; de quoy
led Seig de la Thuillerie a charge de les remerchier.
fc

r

Cöme pareillement de l'offre liberale qu'ilz ont faict a sa
Maj

te

par le s de Fay, de la söme de trente mille escuz, come
r
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appert p l'acte que led. s de Pay a mis es mains de sa M a j ,
r

te

duquel led. s de Fay est porteur.
r

Surquoy i l ha comandement
aud

1

de leur remostrer qu'il y a

acte certaines cöditions, lesquelles ores quelles fussent

raisonnables pour lors de l'expedition dudt acte, toutesfois le
changement
Maj

te

des affaires suruenu en France n'a pmis a sad

te

de s'ayder iusques a put de la ptie si liberalement ac-

cordee, ny d'accöplir lesd. cöditions. D'aultant qu'il a trouue
beaucoup plus expedient de suiure l'ouuerture miraculeuse que
Dieu luy a mis en main, q non pas son premier cöseil et desseing. S'asseurant aussy que lesd. S Estats auront approuue son
rs

cöseil, cöme estant beaucoup plus aduantagieux pour le bien de
toute la Christiennete et pticulierement pour le repos de ceux
qui ont este iusques a pnt iniustement molestez, entre lesquelz
led. S Boy et Messieurs les Estats tiennent le pmier rang.
r

Lesperance que led seigneur Roy auoit de puenir a l'vnion
1

auecq le Koy son Seig , a apporte les difficultez qui ont retarde
r

le voiage de ceux que sa M a j

auoit deputez pour se trou-

te

uer et rendre au plustost vers lesd. S

rs

Estats, cöme ilz auront

peu entendre p le s de Bougras, enuoye a ceste fin vers eulx.
r

Les raisons qui esmeurent sad M a j
te

d'argent lesd. Seig

rs

te

a requerir d'assistance

Estats, estoient les grandes charges quelle

soustenoit pour le faict de la guerre suscitee et entretenue principalement p le Boy d'Espaigne et ceux de sa faction en France, lesquelles luy seul ne pouuoit supporter. Ce que cognoissans lesd.
Sieurs Estatz, et prevoyans que p le inoyen dud. seig Boy il se
r

pourroit faire vne grande diuersion des forces que le Boy d'Espaigne tient en ces pays, accorderent liberalement sa demande.
Or cöbien q les affaires p la grace de Dieu soient beaucoup
changees, et en mieulx quelles n'estoient pour lors; si est ce
quelles ne sont pas en tel estat, qu'il ne faille plus que iamais sesuertuer de tous costez de mectre a fin ce qui est si
heureuxsement cömence. Qui ne peult reuscir qu'au grand bien
en gnal de tons ceulx qui ont sustenu iusques a pnt vne si
iuste cause, mais principalement au prouffit desd. Sieurs Estats,
4*
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p plusieurs raisons q sa M a j

te

laisse a leur prudence et lon-

gue experience en toutes affaires discouurir, pour ne faire tort
a leur souffisance.

Car encoires que l'estat auquel sont de

psent les affaires du Roy apporte vng grand aduantaige a celles dud. Sieur Roy de Nauarre et qu'il ne doubte aussy que
lesd. Sieurs Estats ne sentent en receuoir beaucoup de comoditez, taut p la diuersion de plusieurs forces qui sont tombees
sur les bras de sa M a j , que p les retardemens et longeurs
te

des negotiations d'entre le Ducq de Parme et le Roy d'Espaigne. Si est ce q tant sen fault que sad

te

Maj

te

estime led.

aduataige debuoir estre cause de refroidissement, qu'au cotraire
i l s'asseure qu'ilz möstreront maintenat plus d'affection, attendu
l'estat present des affaires de la France, et esperance qu'il
y a de la deliurance entiere des Eglises de la Chrestiente, et
de la ruyne des Ligueurs, ennemis de Dieu et de l'estat des
Princes chrestiens, si ceux qui ont interest en la prosperite
dvne si juste cause apporient en vne si necessaire occasion
quelque partie de leurs moyens.
E t cöme le Roy de Nauarre de son coste y employe sa psonne
ettoute la puissance de ses amys et seruiteurs, aussy luy semble
til que tous ceulx que ce faict touche aussy bien que luy, et
sur tout lesd. Sieurs Estats se doibuent plus que iamais employer a ce que ne restant en apparence qu'un bon effect, on
puisse tout en vng coup apporter vne bonne asseurance et deliurance a ceux qui ont este p cydeuant si iniustement affligez
a la solicitation et poursuite dud. s Roy et desd. s
r

rs

Estats.

Aussy a t i l depuis la treuue cöclue tousiours accöpaigne le
Roy son Seigneur, tant de sa psonne,

que de ses moiens et

seruiteurs, nö seullement p l'obligation naturelle qu'il a a sa
M a j , mais aussy et principalement par ce que luy et tous
te

ses amys et seruiteurs ont iuge qu'il estoit besoing de le faire
pour lauachement et cöseruation de la religion, et pour röpre
les desseings du Pape et de ses adherens, liguez et cöiurez
cötre l a d

te

religion.

D'auantaige remöstre led

1

sieur de la Thuillerie qu'il est
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maintenant expedient au Roy de Nauarre, apres sestre ioinct
auecq le Roy, de se faire estimer de sa M a j
cognoistre

te

et luy faire

de plus en plus que ce n'est en vain qu'il la ap-

pelle a son secours, voiant la faueur et assistence qu'il a de
ses alliez et cofederez, et les forces qu'il tient en main. Afin
de non seullement entretenir son pty en bon estat et releuer
les ruines de l'eglise de D i e u , mais aussy diuertir tous les
mauuais coseilz de ceux, lesquelz suscitez p la faction d'Espaigne pourroient auecq le temps solliciter le Roy de quieter son
amytie, soubz l'apparence des forces du parti cotraire grandes
et formidables au regard de celles dud* seig Roy, quand i l ne
r

seroit assiste de ses amys.
Que Dieu iusques a pnt l'a tellement fauorise quii voit toute
la noblesse franchoise et autres faisans profession de la religion en beaucoup meillieur estat, qu'ilz n'ont este p cydeuant.
Estant vne grande ptie d'iceux remis en possession de leurs
biens et maisons, horsmis ceux desquelz les biens sont entre
les mains de la Ligue.

Recoit aussy iournelleraent des pays

estrangiers beaucoup de remerciemens et cógratulations de ce
q le fruict de ses labeurs pvient iusques a eux, cöme i l croit
aussi que lesd. Sieurs Estats en recoiuent quelque allegeance.
D u moins sad

te

Maj

te

cognoist p les ennemis ausquelz i l a af-

faire, qu'vng grand nombre des soldatz du Ducq de Parme
luy sont venus sur le bras, desquelz la pluspt ont este ia
taillez en pieces en plusieurs rêcötres, et villes prinses d'assault; et espere traicter la reste en sorte qu'ilz ne donneront
iaraais beaucoup d'affaires a Messieurs les Estats.
Ne delibere sad

te

M a j , si aultre occasion ne se psente, d'ate

bandonner led Sieur Roy, iusques a ce que toute la Ligue soit
1

ruinee en France de tou^t point.
A u moien dequoy non seulement emploie ce qu'il a en main,
mais aussy a faict leuee nouuelle de deux regimens escossois
a ses despens, lesquelz i l faict cöduire au camp dud. Seig Roy;
r

leur aiant donne charge de descendre a Diepe.

A cömande

aussy aud, sieur de la Thuillerie de passer en Allemaigne ^u.
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plustost, pour faire leuee de ce qu'il pourra de gens de guerre
allemans; le tout soubz le nom du Koy, pour ioindre auecq les
forces que sa M a j

faict leuer aud. pays p le sieur de Schom-

te

berch, ou pour fauoriser les frontieres de Bourgoigne et Champaigne et les villes de Sedan et Jamets, pour rompre le secours,
qui de ce coste la et de la Lorraine pourroit descendre de la
part du Ducq de Parme.
Que le Roy preuoyant le secours que led* Seig ' Roy de Na1

uarre luy pourroit apporter cotre le cöseil de plusieurs luy
dissuadans de ce faire, n'a laisse d'accorder auecq luy, ne faisant difficulte d'irriter le Pape, et toutte sa sequelle, mectant
en balance les moiens et credit dud Sieur R o y , son frere.
fc

Lequel du cösentement dud s Roy a depesche led* sieur
fc

r

de la Thuillerie vers lesd. Sieurs Estats, pour leur demander
assistence en ceste affaire presente, laquelle i l laisse a penser
ausd. Sieurs Estats, de quel poix et cösequence elle peuit estre.
Toutesfois les prie de cösiderer q tous les cöseilz et menees qui se font auiourdhuy au monde, et nommement de la
part du Pape, Roy d'Espaigne, Ducq de Parme, Princes de Lorraine et ennemiz de la religion, n'ont aultre but et desseing
que la subuertion enthiere de l'estat de France (laquelle ilz
veuillent faire seruir de theatre pour y iouer le psonnaige de
leur ambition et tyrannie) et pticulierement la ruine dud.
Sieur Roy de Nauarre pour pvenir p ce moyen a la destruction generale de toutte la chrestiente.
Ce qui doibt esmouuoir tous et chacun de ceux qui y ont
interest, a y apporter les moiens pour rompre de si pernicieux
desseings.
O r , cöme sad

te

Maj

te

cognoist les grandes charges que ont

supportez et supportent lesd. Sieurs Estatz, aussy ne vouldroit
i l leur demader aide desraisonnable, mais cöme i l se psuade,
tant p la descöfiture de la flote dEspaigne, que p la diuersion
des forces du ducq de Parme, qu'ilz ont a pnt quelque mediocre relache, pour tant les prie de luy faire ayde de cincquante mille escuz.
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E t cöbien que l a d

somme ne soit pas bien fort grande, au

te

regard de la grande despense quil luy cöuicnt faire, toutesfois
estant irrite auecq quelques autres moyens, qu'il espere auoir
d'ailleurs, i l s'asseure de la mesnager tellement, que le secours
qu'il a intention den faire au Koy son Seigneur, sera de telle
importance, que no seullement i l en demeurera oblige auxd.
Sieurs Estats, mais aussy led Koy son seig se sentira leur
15

r

redeuable, pour le recognoistre en temps et lieu.
Et come ceste guerre psente est de telle nature qu'on est
cöstrainct de la faire a loeuil et changer souuëtesfois de desseings, selon les diuerses affaires qui se psentent, aussy ne pouuant dire led* Sieur Koy ou i l pourra plus necessairement auoir
affaire de ceste partie et quand, prie lesd Sieurs Estatz de la
ts

luy accorder simplement
discretion

de sa M a j

te

et sans cöditions,

remectant a la

de sen seruir ou i l trouuera le plus

cöuenable.
L e d sieur de la Thuillerie a comandement dud. Sieur Koy
t

de promectre

au nom de sad. M a j

te

qu'il aduisera de telle-

ment emploier lad some, que lesd. Sieurs Estats sentiront visite

blement prouffict et en oultre leur donnera telle obligation de
la restitution de lad. somme, qu'ilz iugeront raisonnable, et de
faire cöfirmer l a d

te

obligation dedans certain temps.

E t en cas que lesd. Sieurs Estats accordent aud* Sieur Koy
son maistre sa demande (come i l se promect qu'ilz feront) les
prie de la part de sad

te

Maj

te

vouloir aduiser et resouldre des

maintenant, des moiens par lesquelz l a d

te

some pourra estre

receue sans aulcune difficulte ou retardement; fust ce en assignant le paiement

d'icelle sur quelcune des villes des Pro-

uinces Vnies des Pays Bas, laquelle sen charge a la requeste
desd. Sieurs Estats; ou par autre expedient qu'ilz trouueront
raisonnable.

Afin que auenant le temps que sad

te

Maj

te

en

pourra auoir affaire, ses ambassadeurs ou negociateurs se puissent addresser a l a d

te

ville, ou saider des moiens resolus, pour

plus prompte expedition.
Que si lesd. Sieurs Estats ont affaire du secours et assi-
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stence dud* Sieur Eoy en quelque chose qui soit en sa puissance, a led* sieur de la Thuillerie cömandement de sa M a j

te

de promectre en son nom toutte aide, assistance et secours en
temps et lieu, et de les asseurer de sa bonne volunte a recognoistre leur affection et bons offices en toutes les occasions ou
il la pourra faire cognoistre.
Einalement led* sieur de la Thuillerie prie lesd. Sieurs Estats, cösiderant les occasions qui Tappellent ailleurs et le doibuent esmouuoir dvser de toute diligence a luy possible, luy
donner bonne et prompte resolution, par laquelle i l ayt occasion de faire d'aultant plus cognoistre leur bonne volute aud*
Sieur Roy son maistre.
Eaict a la Haye ce treiziesme iour d'Aoust 1589.

Signe,

Coignet de la Thuillerie.
Copie.
CXXII.

STATEN GENERAAL A A N D E GEDEPUTEERDEN
IN

ENGELAND.

Edele, erntfeste, wyse en zeer vorsichtege, besundere goede
vrunden.

Wy hebben geleth op

de instructie en stucken

ouerbrocht by Herman van Roodenburch en beuonden dat de
poincten en a r c

,en

daer inne begrepen, zyn van zeer grooter

importantien en cösequentie betreffende de trafficq eïï volgens
tgeheele weluaren van dese landen.

Daer ouer dat wy daer-

oppe in dese vergaderinge nyet hebben

cönen besoigneren

noch eyntelick resolueren, maer hebben dezelue poincten en
ar

ien moeten aengeuen de prouintien respectiue, om met stade

en tyt by de leden vande selue prouintien daer op te handelen en aduiseren. Want alhoewel dat die voors. a r

len

en stuc-

ken mogen by eenige prouintien gesien zyn, soo en hebben
nochtans deselue, mits de cortheyt des tyts en ongelegentheyt van de zaecken vanden lande, daerop nyet cönen disponneren. Doch is euenwel onse meninge en vuyterlicke begeerte,
dat U E . by haere Ma* en dheren van haeren Raede zullen
insisteren, onder anderen poincten van haere last, dat nyet

57
alleenlyck alle zeerouerie eïï andere onbehoorlycke practycken by
alzulcke middelen eïï van wegen als deselue haere Maj

fc

aller-

bequaemste zal beuinden, geweert, maer dat oick gerestitueert
mogen worden alle de schepen, goederen eïï coopmanschappen
die tot noch toe genomen, eïï affhendich gemaecktzyn, mitsgaders die beschadichden van heure beschadicheden eïï interesten voldaen. Ende dat tot dyen eynde die tractaten eïï entrecourssen tusschen den coninckrycke van Engelandt eïï desen
landen gemaect punctuelyck worden onderhouden eïï tot het
volcomen van allen desen, zoo verre des noot z y , by haere
Maj* werden gemaect alzulcke placcaten en ordonnaïï, als dat
volgeïï de wetten eïï coustumen van haeren coninckrycke behoort eïï dezelue metter daet doen achtervolgen eïï executeren, midtsgaders d'ouertreders vandien rigoureuselyck straffen
naer gelegentheyt der zaecken.

Sonder dat wy nochtans ver-

staen, dat by deselue ordonnaïï en placaten yet zal mogen
gestatueert worden tot piudicie eïï naedeel van dese landen,
ende innegesetenen vanden selue, oft de libre trafficq vandien;
eïï va gelycken oick nyet tot naedeel vande capiteynen dienende opde córaissie vanden admirael deser landen. Voor zooveel het versochte collegie aengaet, verstaen wy dat onvermindert tgene

dien aengaeïï te vooren mach wesen gestatueert,

beneffens den Agent Ortell noch drye ofte vier gequalificeerde
coopluyden, zoo

vande ghene die iegenwoordelyck in Enge-

lant wonen als die tot desen eynde in Engelant zullen mogen
bescreuen worden, alle innegeboren van dese landen, op eene
preuue voor den tyt van zes naestcomeïï maenden tot laste
vanden coopluyden (vuytgenomen den voors. Agent, die aireede tot laste vaïï lande gegagieert is) zullen mogen besoingeren als gecömitteerden vande coopl., om midlertyt opde onderhoudenisse vande voors. intercourssen, 't redres vanden infraction vandien ende de vorderinghe vande trafficq, mitsgaders
de reparatie vande geleden eïï toecömeïï schaden, te doene
tgene de gelegentheyt vande zaecke verheyschen zal.
Wy

hebben oick geleth opde propositie byden raedtsheere
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Bodley ons gedaen den x v i i j

en

fc

gaders d'ar

daer inne geruert, byden voors. Bodley daernae

len

van date den x x

July lestleden op de brieuen

van haere Maj

e n

Juny daer te vooren, mits-

ouergeleuert, in substantie ouer een cömende met het proiect
van a r

len

welck U E . ons te voorens hadden ouergesonden, en

deselue insgelycx beuonden

van zeer groeten gewichte en

cösequètie, principalieken raeckende den staet, tgouuernement
en tbeleydt van importanstelicke zaecken van lande.
mitsdyen cösidereren die swaricheden

Ende

die inde prouintien

respectiuelyck sullen gemoueert worden opde versochte authorisatie voer U E . oft andere gedeputeerden in Engelant te zenden, om opde voors. puncten aldaer te handelen, noodich
geacht de voors. propositie, a r

len

en brieuen van haere Ma* te

zenden aen onse principalen om derseluer aduyse daer op te
verstaen. Eïi achtende dat U E . ouercompste en iegenwoordichheyt alhier te lande, midtsgaders der zeluer rapport van huerlieder gebesoigneerde in Engelant grootelicx zal mogen dienen
om op alles te vorderen eene goede eS vruchtbare resolutie,
hebben goet geuonden U E . mitsdesen te reuoceren, en haere
Ma* daer van by onse brieuen (copielyck hier by gevueght,
die U E . derseluer zullen psenteren) te aduerteren; versou eken
en begeren dat U E . te desen eynde verloff van haere Maj*
zullen versoucken en hem zoe haest doenlick opde reyse herwaerts aen begeuen.
Den voors. raedtsheere Bodley heeft den x v

e n

deser ouer-

gegeuen zeker gescrifte aengaen de reductie vande v j peerc

den , die geaccordeert
xij

c

waren totte voiage van Portugal, in

voetknechten; daer aff U E . ons oick te vooren hadden

gescreuen

en hebben daer op antwoordt, gelyck U E . vuyte

copie hier by gaende sullen zien, daer mede U E . hem sullen
mogen dienen zoe verre hem dies aengaen yet meer zal voorcömen, sunderlingh daer op lettende, datmen aldaer mach
verstaen en geloouen datter zoe langen tyt zulcken gebreck
aen het volle getal vande ruyteren es geweest, tot zeer grooten ondienst van haere Maj* en van desen landen.
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Wy hebben ordre gestelt opde betalinge van William Colston, zulcx dat hy geen oorzaecke zal hebben den landen voerder te beschadighen.

E n aengesien wy verstaen vuyt U E .

brieuen, gelyck wy oock geloouen, dat de zelue hebben gedaen alle debuoir tegen

die geptendeerde justificatie vande

heere van Willughby, emmers voor zoe veele daer op hebben
konnen gehoort

worden, zoo en is onse meenmge nyet dat

deselue daer om langer heure wedercompste vuyt stellen, alzoe
wij, voor zoo veel den noot zy, de beantwoordinge vanden handel va Geertruydenberch en des daer aff dependeert, alhier
sullen tallen tyden kunnen doen, gelyck wy des te raede zullen beuinden te behooren.
Nae dat den Ouersten Scheinck saliger de stadt Berck
hadde geprouiandeert en een deel daer van gesonden voor
Heusden, en zeuen vendelen voetknechten met drye cornetten
ruyteren naer Vrieslant tot assistentie van Verdugo, die de
voors. Ouerste zoo

dexterlick heeft gevolcht en achterhaelt

int Sticht van Munster, dat hy denselue int dorp va Oistendorp by Halteren heeft geheelick geslagen eïï binnen zyne
schanse gebrocht, en laten vliegen de voors. zeuen vendelen
eïï die twee

vande

drye cornetten, zonder eenige schade van

zyner zyde geleden te hebben.
Den x j

e n

heeft den voors. Ouersten eenen aenslach menen

executeren opde stadt Nymegen, da zoe denzeluen is misluckt,
es zyne psoone opde afftocht tot onzen leetwesen verdroncken,
met omtrent hondert soldaten.
Den

viant leght noch omtrent Huesden; den x v ^ deser

heeft zy E x

t i e

inder nacht daer binnen gesonden noch drye

cöpaignien knechten, zulcx dat wy verhoopen dat de selue
stadt daer mede genouch verzeekert is.

Hier mede.

Edele, etc. vuyt sGrauenhagen den x v

e n

Augustus 1589,

onderstondt ter ordonnaïï vanden voorïï heeren gedeputeerde,
eïï geteekent, C. Aerssens,
Copie.
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CXXIII.

STATEN GENERAAL AAN DE KONINGIN
VAN

ENGELAND.

Madame.
Le
par

Sieur de Bodley, Conseillier de eest estat, introduict
vre M a t , nous a faict entendre par la proposition quil

nous fit 18 de Juillet dernier, le soing tres singulier que vre
Ma

t e

porte au bien de ces pays, pour laduancement de la cause

comune.
xx

e

Ce que nous confirment les lres de vre M a

t e

du

de Juing et les articles en jcelles mentionnees, que led.

s Bodley nous a depuis deliurez. Dont remercions bien hurar

blement vre M a

t e

et prions a jcelle nous continuer en toutes

occurrences son affection et faueur tresnecessaire, tant pour le
maintenement de nre estat, que le bien en general de toute
la cbrestiente, et sasseurer que nous rendrons . . . . par tous
moiens possibles a la bonne et saine jntention de vre M a ,
t e

selon que lestat de ces pays le pourra aucunement permectre.
Asseurement, Madame, ceste nre resolution, et aultres raisons
tresurgentes nous ont esmeuz

denuoier noz deputez et faire

remonstrer a vre M a

t e

bien serieusement, premierement les

dommages excessifz

que les subiects de ses roiaulmes ont

depuis nagueres faict aux marchans, mariniers et aultres jnhabitans de ces pays, par larrest et prinses de leurs nauires et
marchandises jndifferament; sans aucune distinction a la totale
ruine non seulement

des particuliers, ains de nre estat en

general, qui de tout temps a consiste en la negotiation et
libre trafficq par mer.

Secondement, les abus et fraudes qui

se cömectoient au secours de vre M a , tant de cheual que
t e

de pied, au grand desseruice d'jcelle, et de ces pays, mesmes
a laduantage de noz ennemis.

Tiercement, le grand jnterest

que ces pays souffrent en ce que les prouinces ne sont remboursez de3 deniers et viures qu'elles ont fumiz et
buez respectiuement aux

garnisons des places

qui sont a la charge de vre M a

t e

distri-

dasseurance,

et les gens de son secours.
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Daultant que

par ce desfault elles n'ont le raoien de furnir

leur quote es contributions ordinaires, et extraordinaires pour
le paiement des gens et aultres frais de la guerre, suiuant
lestat sur ce dresse, cause de desordres, et mescontentemens
entre lesd. gens de guerre, et finalement le grand mal que
causoient

encores au gouuernement general du pays, et des

villes en particulier les factions et seditions populaires, mutineries, alterations, et desobeissances des gens de guerre. A
ceste fin quil pleust a jcelle meue par nos raisons, pour
preuenir en temps a plus grandes alterations, faire restituer
a nozd

marchans mariniers et jnhabitans leurs merchan-

tes

dises et nauires prinses, et jointement donner ordre quil ne
soit doresenauant faict aucun empeschement par mer ny aultrement aux marchans de ces pays en leur trafficq.
secours

de vre M a

t e

Que le

en ces pays seroit faict et maintenu

complet, bien gouuerne, conduit et paie selon le traicte, pour
tant mieux pouuoir resister aux esfortz des ennemis qui nous
pressent de toutes partz; item les deniers, et viures furniz
et distribuez ausd. garnisons et secours de vre M a
bursez; et que vre M a
acte publicque

toutes

t e

rem-

seroit aussy seruie desaduouer par

t e

lesd. factions et seditions populaires,

mutineries, alterations et desobeissances entre les gens de guerre.
Nous asseurans que cest ordre prins et effectue, nre estat en
sera plus asseure, le gouuernement djcelluy mieux conduict,
les affections reconciliez, vre M a
plus de contentement,

ts

seruie et secondee auecq

quelle n'a este cy deuant pour lesd.

raisons; ainsy que vre M a
par noz d

t e

t e

aura plus amplement peu entendre

deputez, et que pour ce jcelle y aura desia prinse,

non seulement fauorable consideration, mais vne resolution
necessaire, telle que nous auons tousiours espere et attendu.
Pour le regard, Madame, desd. articles que vre M a

t e

nous a

faict proposer par led sieur Bodley nous les auons visite et
trouue de tresgrand poix et consequence, concernantes principalement lestat, gouuernement et conduite des affaires les plus
jmportantes de ces pays. Et pour ce aiant considere les diffi-
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cultez qui se presenteront es prouinces respectiuement; pour
authoriser lesd. deputes auecq toute charge et authorisation
pour traicter sur jceux, nous auons trouue bon d'enuoier le
double de lad. proposition, articles et Ires de vre M a

t c

a

nos principaux, et requerir prealablement les aduys d'jceux.
Et

come nous trouuons que la presence de noz deputez, et

le rapport d'jceux seruira de beaucoup pour aduancer sur le
tout vne bonne et fructueuse resolution, nous les auons reuocquez pour faire ample rapport de leur besoingne, de la
bonne resolution quil aura pleu a vre M a

t e

prendre sur lesd.

remonstrances, ensemble du bon plaisir d'jcelle a lendroit lesd.
points et articles.

Supplians vre M a

t e

bien humblement qnil

plaise a jcelle a ceste fin leur faire deliurer fauorable depesche.
De nre part nous tiendrons aussy la bonne main, que pour
lesd. prouinces soit prins resolution telle que pour le bien et
asseurance de nre estat sera trouue conuenir au plus grand contentement de vre M a .
te

Madame etc.

A la Haye ce xvj jour dAoust 1589. Soubze

script: de vre M a
etc.

Que sera lendroit que prierons Dieu,

t e

treshumbles seruiteurs, les Estats Gnaulx,

Signe par ordonnan desd. Estats, C. Aerssens.

Copie.
CXXIV.

GEDEPUTEERDEN IN ENGELAND AAN DE
STATEN

GENERAAL.

M y n heeren.
Wy senden v E . hier by copie van tgundt wy aenden heeren va Walsyngam gescreuen hebben den xij deser, stilo nouo,
om te weten de gelegentheyt van tvolck, dat haere Maj* en
de heeren van haeren raede ons geseyt hadden ouergesonden
te zy, mit copie vanden antwoorde des voors. heere va Walsyngam daer op gevolght, vande vij deses, stilo veteri, mitsgaders
vande liste van tvolck voors. int Engels daer by gevoeght; en
voorts copie van tgene wy op huyden daer op aen heere va
Walsyngam voors. hebben gescreuen, waer op wy antwoordt
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zy verwachtende.

U E . zal belieuen vuyte voors. stucken te

verstaen de iegenwoordige gelegentheyt van dyer zaecken, en
doen zoo

dezelue beuinden zullen te behooren; doen tzelue

naer v E . discretie cöiceren aende heeren Raeden van State.
E n hebbende iegenwoordich egheene andere occurentien, weerdich om te scryuen, sullen v E . naer onse dienstwillighe recömandatie,
M y n heeren, inde protectie des Almachtigen beuelen. Vuyt
Londen x i x

e n

Augustus 1589. Onder stondt, v E . dienstwillige

gecömitteerde, Jacques d'Egmont, S. van Loosen, Jacob Valcke.
Superscriptie:

Aen my heeren, myn heeren die Staten Gene-

rael der Vereenichde Nederlanden.
Copie.
A Mons le secretaire Walsingham.
r

Monsieur.
son

conseil

Cöme i l ha pleu a sa M a j
de nous

te

et a Messeig

rs

de

declairer q desia ordre est donne que

ceulx qui estoient allees au seruice de Portugal, se partent
vers le Pays Bas; nous vous prions, Monsieur, de nous vouloir aduertir cöbien de cöpaignies, de quel nombre, de quels
cap

nes

et soubz la cöduicte de quy ilz sacheminent.

Pareille-

ment ou ilz sont ordonnez de desembarquer, et singulieremët
si leur est cömande se psenter au seruice l a , ou p le Cöseil
d'Estat leur sera cömande, cöme i l appertient; affin q puissions
auoir moyen plus asseure pour en aduertir noz principaulx
et mres, et eux se reigler, cöme i l appertient sauoir selon quoy
nous reigler.

Attendans vfe responce et nous recömandans a

vre bonne grace, nous prions D i e u ,
Mons , vous auoir en sa ste garde; de Londres, ce 12 iour
r

e

d'Aoust 1589, stilo nouo.
Copie.
Messieurs.

Jay receu

voz Ires du 12 et 14 du pnt, aus-

quelles i'eusse faict responce plustost, neust este que me suis
trouue vng peu mal par peu de iours.

Quant a nous gens
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qui vont au Pays B a s , je vous enuoye cy enclose la liste, a
fin q puissiez veoir les nombres, les capitaines et les desembarquemens. Le seig Francois Vere a receu charge de la part
r

de sa M a j
des

de les employer, ou faire employer, es seruices

te

Estatz a toutes occasions, et quand et ou i l leur plaira

cömander.

L a copie du placcart emane sur le faict des mon-

stres, Ion a faict mectre entre les mains du comis des monstres,
pour sur icelle cöferer auecq vous, et en faire rapport a messeig

rs

du Cöseil, pour en apres sur ce ordonner, come leur

semblera bon.
iughby
seig

rie

L'aultre escript que touche le Baron de Wil-

luy est bailie pour

en aduiser et faire ce que sa

trouuera cöuenir. Que sera la fin de cestes, priant Dieu,

apres auoir salue voz bonnes graces de mes bien afiectionnez
recömandations vous donner,
Messieurs, en santé, heureuse et longue vie a
jour d'Aoust 1589: soubz estoit escript, de vous seig

ce vij
ries

bien

affectionne amy, prest a vous obeir: signe, F . Walsyngam.
A Messieurs, Messieurs les deputez des Estats des prouinces vnies des Pays Bas, a Londres,
Copie.
A Docket of the Compagnyes that are to be transported
into the lowe contreyes.
Th'establisched Copanyes to repaire to
'"Richard Winckefeldes Bandes at
Plimouthe

150.

I Gregory Synders band

.

.

.

.150.

Fluschinge ^ Fulfords band the Capitaine beinge
to m Thomas Sidney

.150.

r

[Charles Hunninges, capitaine Har-

{
Bergen

tes band.
Anthonye Winckefelde

")

Sr Edward Norreis

j

Capitaine Champernon.

,
,
at London.
T
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The twee horse bandes reduced to eight foote bandes.
Meetkerkes band

150.

Petvm a l Porfin

150.

Matthewe Morgan

150.

George Morton

150.

Captaine Assenden

150.

s

The other three bands to make the fine vp to the nomber
of eight are already at Oostende.
Copie.
Monsieur.

Nous auons receu vre Ire du vij de ce mois,

stilo veteri, responsiue aux nrs du 12 et 14 dud. mois, stilo
nouo.

Et vous remercions bien fort de la paine quil vous

plaist prendre au regard des affaires y mêtionnez. Nous auons
aussy veu la liste des copaignies quy vont vers les Pays Bas.
Et trouuons qu'il n'y a q huict copaignies, aucunes comadez
par nouueaux capitaines, et entre aultres que celle du feu
capitaine Hartz est attribuee a Charles Honnicx, joinct huict
aultres copaignies, au lieu des six eens cheuaulx, dont les
trois ont ia depuis quelque temps este a Oostende.

A quoy

ne pouuons laisser de vous dire mons , que quant au nombre
r

desd

ts

huict copaignies, cela ne peult estre souffisant pour

les treize copaignies de gens de pied, qu'ont este enuoyez pour
le voiage de Portugal, qui doibuent faire enuiron deux mille
hommes, cöme i l estoit cöuenu auecq mös de Norreyts de la
r

pt de sa M a j , bien q croyans quil y a eu grand deffault
te

au nöbre, quest ce de quoy les estatz se plaignêt ordinairemêt;
et faict a croire que les huict copaignies susd., venans dud.
voiage, ne soient aussy gueres fortes, dont vous prions vouloir
tenir la bonne main a ce que les treize copaignies puissent
estre enuoyez bien furniz.

Car certainemit Ion en a bien fort

a faire par l'impression que l'ennemy ptend de faire de toutes
ses forces aux entrailles d'Hollande.
nouueaux, vre s

rie

Quant aux capitaines

se souuiendra, sil luy plaist, qu'il est besoing

quilz facent le sermêt auecq leurs copaignies accoustume aux
XVII. J .

5
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Estats, ensuiuant le traicte.

Mais touchant Charles Honnicx

qui est declaire p les Estats entre les rebelles et traistres de
Geertruydenberch, nous ne voions coment i l puisse estre accepte en seruice, estant attainct d'vng telcrime et demeure
subiect a la punition.
Touchant les huict copaignies au lieu de six

cen3

cheuaulx,

nous n'auons encoires receu la declaration des Estats au regard de ce changemêt, et pour tant n'en scauons que dire,
sinon q pour les trois copaignies qui sont a Oostende nous
auons estime la depesche d'iceux

auoir este faicte pour le

remplissemêt du defFault qu'il y auoit es autres copaignies
illecq.
Or afin de pouuoir proceder en ces choses plus clairement,
nous vous prions, mos , qu'il vous plaise nous faire tenir la
r

liste authenticque de toutes les copaignies qui doibuent faire
les cincq mille hommes de pied auxiliaires; et a part d'icelles
aultre liste de ceulx

qui sont pour les villes et fortz cau-

tionnaires, et pareillemêt la liste de ceulx qui seroient au lieu
des six eens cheuaulx, afin qu'en puissions aduertir mess les
rs

Estats, et que les choses puissent estre coduictes p ordre et
bonne intelligence.

A tant nous recömendants bien affection-

nement a vre bonne grace, prions Dieu,
Monsieur, vous auoir en sa s

te

garde: de Londres 19

d'Aoust 1589.
Post date:

Mons nous auons cömunicque auec le s Digr

r

ges,

cömissaire des mostrés sur le placcart mëtionne en vre

lre,

et auons aussy p ensemble

quelques

elucidations au

regard de ceulx du secours de sa M a j , lesquelz auons enuoye
te

a mös le grand tresorier. Et cöme sa s
r

certains autres a r

les

rie

nous auoit enuoye

cöncernans semblable subiect, lesquelz ne

pouuons bonnement entendre si ce n'est p cöference de bouche
pour le meillieur esclarcissement d'iceulx; nous vous prions
de tenir la bonne
Digges
son

main a ce que soit cömande aud. seig

den cöferer auecq nous.

r

A u moyen de quay, et de

assistence au regard dud. esclarcissement, tascherons en
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dedans ces dix ou douze iours prochains, de former nre responce et declaration.
Copie.
CXXV.

ANTWOORD D E R S T A T E N G E N E R A A L OP D E
PROPOSITIE

Les

VAN DE LA TUILLERIE.

Estats Generaulx des prouinces vnies des Pays Bas

aians veu, et examine la proposition a eux faicte le douzieme
dAoust dernier par le sieur de la Thuillerie, Ambassadeur du
roy de Nauarre, en vertu des Ires de credence de sa M a , du
te

quattorzië de M a y , declairent quilz sont fort joieux dentendre la prosperite, et heureux auancement

des affaires dud.

Seigneur B o y , et le relasche meruelleux que Dieu a donne a
ses eglizes de Prance, de long tempz pressees de diuerses sortes dafflictions, ensemble
espere debuoir

du bien et heur que sa M a

reuscir nonseulement

t e

en

a la Prance, ains a

toute la christiente, et specialem a ces pay3, apres si long
trauaux de la guerre. Louants le Dieu tout puissant que par
sa diuine grace et clemence j l a beni et fauorise les conseilz,
resolutions, et entreprinses du dit Seigneur B o y , que sa M a

t e

a dvne magnanimite et Constance vraiement roialle, par tant
des annees auecq le peril et dangier, mesmes de sa personne,
volu et peu resister aux esfortz des ennemis de son eglise, de
laquelle i l en auoit prins la protection, et de la liberte commune. A raison de quoy tous rois, princes, potentatz et republicques Chrestiennes, faisans profession de la vraie religion, sen
doibuent resentir tresobleigees a sa M a , pour les auoir seruy
t e

si longuement de bouclier.

Les dictz Estatz de leur part en

remercient treshumblement sad. M a , mesmes de ce quil luy
t e

a pleu auoir tousiours honnorable souuenance d'eulx, et de
leur estat, specialement que encores ceste fois j l les a faict
aduertir par led. s Ambassadeur de son bonheur, et jnforr

mer particulierement de l'jnterieur de son Estat, et de ses
affaires, auecq asseurance de continuation de ses faueurs au
bien et maintenement de ces pays. E t combien que ces prouin5*
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ces vnies ont par plusieurs annees este trauaillees d'vne pesante guerre, et assaillies oultragieusem par les Espaignolz, et
leurs adherens par terre et par eau, comme elles sont encores sans aucune relache, s'en allans lesd. ennemis tousiours
gaignans et conquestans sus eux, ainsy quil se voit par lesfort
quilz font encores

pntement au quartier de Bommelreveert,

et le siege de la ville de Huesden, afin de subiuguer et miner vne grande partie tant des villes, que plat pays desd.
prouinces, tellement que ces pays se trouuent extremement
empeschez a trouuer les moiens necessaires pour les resister et
se deifendre. Ce nonobstant desirans lesd. Estats secöder aultant qu'en eux est au heroicque desseing et jntention dud.
Seigneur Eoy, quil at pour faire vne forte leuee de reitres et
lansknechts, et de les emploier contre les ennemis comuns,
pour laduanchement de la vraie religion chrestienne et liberte
comune, sur lespoir quilz ont que par le moien djcelle, le
grand fardeau, et charges de la guerre seront en partie diuerties de ces quartiers, et que par le bon succes des affaires de
sad. M a , celles de ces pays en auront tant meilleure jssue.
te

Insistans encores au consentement quilz ont porte lannee pas»
see sur la proposition du s
sadeur de sad. M a

t e

re

de Fay, pour lors aussy Ambas-

en ces pays, sont contens dê consentir,

et promectent de furnir es mains de Phlë Doublet leur receueur general, pour estre deliurez au cömis de sa M a , la söme
te

de trente mille escus sol., ou quattrevingtz dix mille liures
artois de quarante gros piece, a payer par les prouinces selon
leur quote ordinaire respectiuement. Et ce si auant que le bon
plaisir de sa M a

t e

sera, aiant veu ceste responce sur lad. pro-

position, en demander le furnissement six sepmanies ou pour
le plus deux mois apres que jcelle declaration leur en sera
faicte; moiennant aussy promesse et obligation de sa M a

t e

de

restituer jcelle somme de trente mille escus en la premiere
annee apres que la guerre sera finie au royaulme de France.
Aians ceste ferme confiance que led. seigneur aura toute fauorable et benigne cusideration sur le pouure et calamiteux
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estat de ces pays, et que pour ce regard j l se seruira et fera
emploier ses forces selon les occurrences, tellement que les jnhabitans djceux en pourront sentir soulagement, come jlz en
font prier sa M a

t e

bien humblement. A u reste lesd. Estats re-

quierent led. s Ambassadeur de vouloir recomander fauorar

blement a sa M a

t e

les affaires de ces pays et leur estat, et

faire tout bon rapport de la tressinguliere affection quilz portent a son seruice et en particulier de ne prendre que de
bonne part quil a attendu sa responce en ce lieu vingt jours;
daultant quil se poeult asseurer que cependant on a trauaille
djnduire quelques des prouinces vnies, et membres djcelles a
ce consentement.
Ainsy faict en lassamblee desd. Estats Generaux a la Haye
en Hollande, le troiziesme jour de Septembre 1589.
script par ordonnaïï desd. Estats.

Soubz-

Signe C. Aerssens.

Copie.
CXXVI.

B E P A R T I T I E D E R I N D E VOORGAANDE TOEGEZEGDE

SUBSIDEI.

Bepartition de la somme de trente mille escus sol, ou
quattre vingtz dix mille liures artois, de quarante
gros piece, accorde par les Estats Generaulx des
prouinces vnies des Pays Bas, au Boy de Nauarre,
le troiziesme de Septembre 1589.

Sur la proposition

a eulx faict de la pt de sa M a j

par le sieur de la

te

Thuillerie son Ambassadeur, selon leur resolution.
Hollande

57826- • 5 — 2 1

Zeelande

14231. • 7 — 8 J .

Utrecht .
Prize.

.

5980-

15—84.

11961- •11—5.

Ainsy faict et arreste en lassamblee desd. sieurs Estats le
troiziesme jour de Septembre xvc lxxxix.

Paraphe: Gelder,

soubzsigne: par ordonnance desd. Estats.

Signe C. Aerssens.

Copie.
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OXXVII.

PROPOSITIE E N VERZOEK V A N D E L A T H U I L L E R I E .

Le sieur de la Thuillerie, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, sur la responce que Messieurs des Estats Generaulx des prouinces vnies du Pays Bas ont faict a la proposition quil leur auoit faicte de la part de sa M a j , come Roy
te

de Nauarre, par laquelle de la söme de cincquante mille
escus, dont sa M a j

te

les auoit prie de l'accömoder, ilz ne luy

en ont octroye q trente mille, selon l'offre qu'ilz en auoient, i l
y a loing temps, faicte a sa M a j

te

par le Sieur de Fay, se co-

tentans de le descharger des coditions apposees en l a d

te

offre.

Les prie, come ayant charge de sa Maj , de prendre garde a
te

tout ce quj pourroit auancher ses affaires et tourner au bien
de son seruice, que au lieu de se forcer a luy fournir plus
grande söme, ilz veuillent, oultre et par dessus les trente mille
escus, prester a sa M a j

te

quelques cincquante ou soixante m i l -

liers de pouldre, et deux mille boulets du calibre de France;
quj pourra seruir beaucoup a faciliter la reduction des rebelles de sa M a j , qui est cötrainct demployer iournellement vne
te

tresgrande

quantite de telles munitions pour reprendre les

villes qui se sont reuoltees.

E t auenant que leurs magasins

ne fussent souffisans pour furnir telle quantite sans demeurer
desgarnis, les prie en vouloir respondre a quelques marchans
fournisseurs, lesquelz amenant lad* munition a Diepe, se pourroient asseurer d'auoir leur assignation pour estre payes dedans le temps quilz auroient cöuenu auecq lesd. marchans.
Et pource qu'il y a grande apparence

que les villes qui

cötinuant en leur rebellion ne veuillent encores se renger
soubz l'obeissance

de sa M a j , pourront beaucoup plus aisete

ment recognoistre leur debuoir si la necessite de toutes cömoditez et la cessation du traffique les y cötraict, les prie vouloir faire deffence a tous ceulx qui sont soubz le cömandement
des provinces vnies, de porter viures et munitions ou dentretenir
cömerce quelconcque auecq lesd. villes, cöme Rouan, le Haure
de Grace, Nantes et telles aultres places. N'estant chose raison-
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nable dassister en leur rebellion ceulx qui refusent de recognoistre leur souuerain legittimement estably, n'y prouffitable
aux prouinces vnies de veoir les troubles durer plus loing
temps en France, de la quelle la paix est leur conseruation ;
auecq ce que eu tenant la main a ce que leurs marchans ne
cötinuent a traffiquer auec les rebelles, ilz couperont broche a
beaucoup de plaintes, qui se pourroient faire a lencötre de sa
M a j . Laquelle ne pourroit pmectre a sa veue qu'on accomote

dast ses ennemis, et principallement les subiectz, des choses
qui les pourroient entretenir en leur desobeissance.
E t d'autant que la necessite des affaires de sad

te

Maj

te

ap-

pelle led. s de la Thuillerie en Allemaigne, et ne pmect qu'il
r

attende la resolution que lesd. Sieurs vouldroient prendre sur
ceste proposition, pour ne
enuoyer la responce a sa M a j

d'auantaige, les prie vouloir
te

p le sieur de la P r e , ordonne par

lesd. Sieurs Estats dalier vers sad

te

M a j , de la preudhommie
te

et affection duquel elle a touiours faict beaucoup destat.
Copie.
CXXVIII.

H E E R M A L E AAN D E STATEN VAN UTRECHT.

Myn heeren.

Eergister heb ick ontfangen v E . brieff vande

xxiij Augusty aldaer gescreuen,

mitsgaders de resolutie den

xxj Augusty by v E . genomen om te cósenteren in een reptitie van x i i j l , tot voldoeninge vande ptensien van zy G. van
m

Muers, mitsgaders dat ick my voortaen noopeïi tgene zy genade aengaet, off byde selue versocht zal worden, sai cöformemette meeste stemmen van d'andere prouintien etc. Voor antwoordt zal v E . gelieuen te verstaen, dat die voors. reptitie
ouerlange als opde xxiiij Juny, vp twelbehagen vande respectiue prouincien geaccordeert en gecösenteert is. Waer van ick
v E . doen veraduerteert heb en gelycke extract, mit reptitie
als by desen gaet ouer gesonden, zulcx dat taccepteren va hun
quote eïï betalen vande deschargen daer vp gedepescheert by
v E . staet.

Ende voor zoe veel het toecomeïï aengaet, zal

n
ick my nae v E . resolutie reguleren, ten ware die zaecke
zulcx gelegen mochte wesen, dat ick verstondt uwe E . naeder
aduys daer op te versoucken.

Noch heb ick byde voors. v E .

brieff ontfangen copie van zekeren missiue vande xxij Augusty ,
byde heere Bodley aen v E . gescreuen, etc.

Om welcke te

beantwoorden v. E . begeren alvooren te weten wat byde heeren Staten Gnal inde zaecke daer inne vervat gehandelt ofte
gedaen mach wesen; zoe v E . haer laten beduncken den inhouden van zy E . voors. missiue al voldaen te zyn by v E .
resolutie opde zaecke va Engelant genomen, etc. Om welcke
v E . vrage en beuelen te voldoen, zal v E . gelieuen te verstaen, dat ick stracx naede receptie, vande voors. copie de
zelffde geexhibeert hebbe inde vergaderinge vande Staten G n a l ,
om te weten wat gedueren myn absentie van hier inde voors.
zaecke gedaen mocht wesen. Tot bericht va welcke my verthoont
worden de mynuten van twee brieuen, deen aen haere Maj* en
dander aen onse gedeputeerde in Engelant gescreuen, beyde
vande xv. Augusty laestleeden. Waer van ick copie by desen
ouersende, om dat v E . daer deur van alles volcomel. bericht
souden worden; en nademael tscriuen vande heere Bodley a l leenl. tendeert om v. E . resolutie inde vergaderinge vande
Gïïale Staten ouer te senden, etc, zoude onder correctie va
v E . voor antwoordt gescreuen mogen worden in generalibus
terminis als dat v E . alle die stucken in zy missiue geruert,
en copielick daer by gevueght,

ouer lang van wegen die

Staten Gnal aengesonden zyn geweest, om daer op te hebben
v E . aduis. Die oick diensuolgen den Staten heurl. prouintie
dair op, nae ouder gewoonten, hebben doen bescriuen en ten
dage dienen resolutie genomen, en v E . gedeputeerden

totte

vergaderinge vande Generale Staten daer van geaduerteert; mit
last van die aldaer te openen en voorts mit gemeen aduys
daer inne te doen, gelyck tot dienste van haere Maj* en der
landen beuonden zoude worden te behooren; den voors. heere
Bodley voorts bedancken van zy sorchfuldicheyt tot beuorderinge vande gemene zaecken, etc.
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Voorts zoe veel aengaet die ruyteren va zy G. vaen, die
onder ptex van te hebben betalinge va het voorleeden ruychvoerder, weygerich zy hem te laten mósteren, heb tselue zoe
inden Staten Gïïal als byden raeden van State geremöstreert
en zal t bevorderen zoe veel my mogelick wesen zal.
5

W y zy hier veel dagen doen geweest om te liquideren die
cösenten zoe vande ordinaris als extraordinaris cotributien tot
defensie vanden lande byde respectiue prouincien innegewillicht ouer de iaeren lxxxvj, lxxxvij, lxxxviij, mitsgaders wat
men dat loopen iaer zoude
Waer op

verstaen inne te willigen etc.

swaricheyden gevallen zy, ouermits textraordinaris

nyet altyts eenpaerlick geformeert is geweest, alst schynt, en
zy daeromme die respectiue prouincien versocht geweest ptinente verclaringe by gescrifte te willen ouergeuen van tgeen
zy verstaen binnen den voors. tyt gecösenteert te hebben, en
dat loopen iaer te cösenteren.

Welck achtervolgen die van

Hollant, Zeelandt en ick van wegen v E . scriftel. verclaringe
gedaen hebben en die van Vrieslant seggen morgen mede te
willen doen.

Ick heb copie van alles doen maken om die tsa-

mentl. v E . ouer te senden; twaer goet dat die tsamen wel
verleeken waren, waer inne ick duchte dat noch swaricheyt
zal vallen.
Ick heb v E . dese voorleeden dagen gescreuen, dat zeekere
brieuen vuyt Engelant van onse gedeputeerde gecomen waren,
en sende thans copie van dien; waer vuyt v E . zullen conen
verstaen wat crichsvolck en onder wyens cöduicte die gesonden en gebruickt zullen worden; ter ordonnaïï vande Staten
Gïïalen; oick wat volck haer Maj ouerschickt inde plaetse
1

vande zes hondert ruyters, die aen haere belooffde secours gebreken, etc.
Nyeus en hebben wy hier sonderling anders nyet: den vyant
die onlancx gemutineert vuyt Bommelreweert opgetogen i s ,
houdt hem noch byden anderen inde Langestraet. Die andere
cotinueren het beleg voor Heusden. Gister hebben die Staten
Gïïal. den heeren ambassadeur vande Coninck va Nauarre zy

74
affscheyt gegeuen, en waren hem tsamen met de heeren vande
Raede van State gisterauöt vergasten, hy heeft noch eenich scriftel.
versoch gedaen. Gescreuen inden Hage den vj Septemb. 1589.
Myn

heeren gedueren my absentie zy byden raedtsheere

Brunincx en rekenmr van zy E x , P y l l , in dese vergaderinge
t i e

gepresenteert een missiue van my vrouwe Princesse douwagiere
van Orangien van zy princel. E x

t i e

, H Me., en een ieder van
t

my jouffrouwen zy dochteren; den inhouden vande zelue missiue, waer va copie by desen gaet, ten hoochsten recömanderen.

Waer op daer nae doen ter tyt, als den xviij Augustj,

byden aanwesen Staten Gnal resolutie genomen is opt welbehagen van hun respectiue principalen; gelyck v E . vuyt het
extract mede by desen gaen zullen mogen verstaen. U E . zal
gelieuen in memorie te hebben, dattet die weduwe en kinderen zy van my heere de prince van Oragien, Ho. Me. Datum
vt in literis vj Septemb. 1589, stilo nouo.
Minuut
CXXIX.

GEDEPUTEERDE
STATEN

Myn heeren.

I N ENGELAND

AAN DE

GENERAAL.

Op eergisteren hebben wy uwer E . geaduer-

teert vander receptie vander zeluer scryuen van vj A u g
ons beuinden.

Uwer E . zal belieuen opt

li

en

alderspoedichste

mogel. ons hun goet belieuen te laten weten, ofte aen heere
Ortell jn ons absentie.

Want dat wy uwer E . gescreuen heb-

ben nopen de costumen alhier te weten, dat de zeecapiteynen eenige prinse becömen hebben, werden hier gehouden
voer eygenaers, ofte possesseurs, dat wordt dagelicx by experience beuonden, sunderlinghe jn possessorio judicio.

Inder

vougen dat de arme beroeffde te dyen respecte tgebruyck e3
jouissance van haeren goederen moeten missen, en met grooter moeiten genootdruckt werden te doen bewys en preuue
vanden eygendom en proprieteyt, die zy aende zelue goederen
hebben. Spelende ondertusschen daer mede de capiteynen en
die by prouisie distraherende en vervremdende naer haeren
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goet duncken. E n oft zy schoon eenighe borge stellen, zoe en
zyn

de zelue nyet seuffisant naer de waerde van goederen;

welck point alleenel. de coopluyden alhier achten van zonderl.
groote consideratie te zyn, en remedie vereysschende.
hebben

Wij

tanderen tyden hier op jn serieuse cóicatie geweest

met eenighe principale heeren vaïï Raedt; de welcke hun aduys
jn zulcker vougen verclaert hebben, dat het scheen dat die
gebrocht soude mogen worden tot eenighe moderatie, en namel. de gerooffde, jngebrachte goederen gehouden zouden werden jn sequestratie.

Latende partyen voorts procederen tot

thoon en bewys, als naer behooren.

Doch het voltrecken van

desen vereyscht meerder conferentie, en derhaluen daer op
naerder dient geleth, zoe de zelue heeren spraecken van meer
andere pointen die zy verstonden jnt stuck van nauigatie
noodich te zyn; waer van wy uwer E. jn onsen voergaenden
hadden mentie gemaeckt, maer egeene specificque antwoorde
daer op en hebben becömen.
Wy zyn (volgende

tzelue ons scryuens) gisteren te Houe

tot Otlant geweest, om een brieff aen haere Ma
ren oft te recomanderen naer gelegentheyt.

fc

te presente-

Dheeren grooten

Tresorier eïï Walsingam alleenel. vaïï Eaede te Houe zynde,
vonden zeer vreemt ons subyt cömen te Houe, zonder preaduertentie; dwelck zy zeyden te zyn tegens tgebruyck vanden
Houe, eïï vaïï Ambassadeurs. Doch wy allegeerden den noot
die ons presseert, zunderlinge ten respecte van het secours,
dat geen vuytstel en mach lyden. Haere E . hebben ons noch
geseyt daer op ordre gestelt te syn, dat de cöpaignien van
Portugael al tschepe
op Bergen opden
lycker gebracht te

zyn eïï wel vervult eïï al gedestineert

Zoom,
mogen

om van daer voorts te bequamewerden, daer mense van doene

heeft, doch dat het jn hun nyet en was den windt te geuen
etc.

Den heeren grooten Tresorier zeyde onder andere mede

dat Milord Buckenhorst was te Houe ontboden, om naer ons
lant gedepescheert te worden, maer dat zyn comste was verlenght ouermits de cleyn pocxkens jn zyn huys waren eïï
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daer om noch nyet en hadden begeert te Houe te coraen;
maer dat zyn depesche zal gevoordert worden, twelck wy haere
E . zeer recomandeerden

als den dienst van haer Ma* zelfs

daer aen veel gelegen te zyn. Haere Ma* was absent jnt lant,
en hebben den brieff gelaten aen heere van Wals'ingam, die
aengenomen heeft den zeluen metten eersten te presenteren, en
die voers. twee heeren gesaraentl. ons te laten weten, den dach
dat wy onze depesche zouden mogen hebben, en acces by haere
Ma* om ons affscheyt en verloff te mogen versoucken; twelck
wy sullen voorderen ten besten mogelyck. Hiermede naer onse
dienstel, gebiedenisse, bidden wy den Almogenden uwer E ,
Myn heeren, te nemen jn zyn heylige hoede. Gescreuen in
Londen

den 3. Septembris 1589 , stilo nouo.

uwer E . dienstwillighe gecómitteerde

Onderstont

Jaques dEgmont, Se.

van Loosen, Jacob Valcke.
Op huyden hebben wy verstaen, dat hier by

Post datum.

sömighe zoude eenighe quade nyeuemaren vuyt gegeuen zijn,
roeren zyn E x

c i e

GraefF Maurits van Nassau, als dat de zelue

jn zeker exploict van vyant zoude zyn beset en belegert; dat
oick de stadt van Heusden by appointement zoude zyn ouergegeuen.

Dwelck wy deur de genade van Godt Almachtich

vertrouwen, dat beyde leugen zal zyn; doch om de autheurs
van znlcken nyeumaren oick exemplairl. te mogen doen straffen, sal uwer E . gelieuen jn alder diligeutie ons te doen aduerteren van gelegentheyt

dezer saecke, mit den voorderen

stant der gemeene affairen aldaer.
Aen

myn heeren, Myn Heeren die Generale Staten der

Vereenichde Nederlanden.
Ep* x
a

e

Septembris 1589.

Copie.
CXXX.

R E G E R I N G V A N GENEVE A A N D E STATEN GENERAAL.

Aanvrage om hulp.
Messieurs.

Credentiaal voor Lectius.

Combien que la distance des lieux ne nous ait
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donne cideuant tel acces a voz Exellences corame seroit nre
desir, toutesfois deux choses nous font comme oublier toute
honte et ciuilite. Lvne est la necessite extreme en laquelle i l
a plaist a Dieu que soions reduitz pour le present.

Laultre

nous donne tresgrande confiance de n'estre point esconduitz,
qui est laffection singuliere que vous portez, et auez tousiours
portee au bon parti, et a la vraie religion, dont nous faisons
auecq vous profession.

Cest pourquoy nous osons prier hum-

blement voz Excellences qu'ayans compassion de nostre pouure ville, si rudement et de pres assaillie, non seullement par
monsieur le Due de Sauoie, nre ancien ennemi, mais par le
roy d'Espaigne, et aultres Ligueurs, ennemis cömuns de tous
Estatz Euangelicques, et qui machinent particulierement la
ruine de nre republicque et eglise, i l vous plaise nous assister de toute la subuention, et par tous les moiens que voz
Excellences trouueront estre conuenables: tant pour soustenir
ce pesant fardeau de la guerre, que pour lentretenement et
et soulagement de noz poures, qui nous sont sur les bras en
tres grand nombre, vefues, orphelins et aultre menu peuple.
Lequel ne poeult aultrement plus subsister, non pas mesmes
quant quelque fin ou relasche suruiendroit a la

pTïte

guerre.

Ce sera, messieurs, vng sacrifice et oblation de bonne odeur deuant D i e u , oultre lobligation qu'acquerrez sur ceste republicque; laquelle quant i l aura pleu a Dieu la releuer, comme
nous lesperons de sa bonte, tachera le recognoistre par tous honneurs et seruices a elle possibles. E t tant sur ce, que sur les
procedures

que nous auons tenues en ceste guerre, et aux

particularitez de ce qui y est aduenu; nous prions vos Excellences en vouloir croire le sieur Lect, porteur des presentes,
nre bien ayme frere Conseillier.

Atant prions Dieu,

Messieurs, Vous auoir en sa sainte et digne garde.
Geneue ce 14

e

Septembre

1589.

neurs syndiques et Conseil.
Estats de Hollande.
Copie.

De

Soubzscript: Par messeig-

L a superscription: A messieurs

78
CXXXI.

LECTIÜS A A N D E S T A T E N

GENERAAL.

Verzoek om onderstand.
Messieurs.
Cest chose notoire a voz S
Geneue, des enuiron cincq

te

ries

que la ville et Eglise de

ans quil a pleu a Dieu luy don-

ner la lumiere de sa parolle, a este comme le blanc contre
lequel ont vise tant les Papes, que la pluspart des potentats
de la Papaulte, en hayne particuliere des graces et benedictions spirituelles quil a pleu a Dieu luy departir en quelque
abondance, a laffoiblissement du regne de lAntichrist.

Mais

Dieu layant jusques jcy plus par moiens miraculeux, quaultrement conseruee et garantie de tous dangiers, et machinations,
au milieu de son jmpuissance et petitesse; la rage et conspiration de toute la Ligue, et notament du Roy dEspaigne, et
du Due de Sauoye son gendre, deux des principaux membres
djcelle, s'est en lannee présante declaire contre lad. ville plus
que jamais, layant attire a vne guerre vraiement defensiue et
necessaire, laquelle ilz ont sur les bras, des enuiron huict mois
enca. Or Dieu ayant donne quelques bons succes a lad. ville
par lespace de quelques mois, h'a depuis neantmoins lache
tellement la bride aux ennemis, quelle se treuue apresant
reduite en plusieurs grandes necessitez, sur tout de deniers,
qui sont les nerfs de la guerre, et sans lesquelz aussy les S

rs

djcelle ville ne peuuent la victuailler et soustenir, moins nourrir
gratuitement, comme j l est necessaire, vng grand nombre de
pouures personnes chrestiennes, vefues, orphelins et menupeuple; lequel aultrement ne peult subsister quand bien mesmes
la presente guerre prendroit fin. Lesquelles choses contraignent
lesd. S

r e s

saddresser aux princes et Estats conjointz auec eux, par

le tres estroict et sacre lien de religion, et quant et quant
enclins a considerer ljmportance de lad. ville et eglise, et
Ijnterest qui gist en la conseruation djcelle.
culierement voz S

ries

Supplians parti-

, tant par Ires que par la bouche dun de
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leurs Conseilliers a ce depute, que selon le zele, et affection
dont auez accoustume dembrasser les eglises persecutees pour
le nom de nre Seigneur Jesu Christ, i l vous plaise les fauoriser de toute layde et subuention que jugerez par voz prudences estre conuenable; tant pour le soustenement de lad.
guerre contre les ennemis cömuns de vos S

ries

et d'eux, com-

me pour la nourriture de leurs pouures, soit par prest, auecq
ou sans jnterest, ou par liberalite ou beneficence charitable et
chrestienne. Octroyer aussy aud. depute voz mandemens, lres
patentes, et recömandations, addressantes aux provinces et eglises de voz pays, pour en vigeur djcelles estre •faicte collecte et
contribution vers les plus voluntaires et affectionnez a vne
cause tant fauorable.

Si obligerez

eglise en vre en droit.

Laquelle priera Dieu daultant plus pour

grandement lad. ville et

la grandeur et prosperite de voz Seigneuries.

Soubzscript:

Jac. Lectius, i c , nomine senatus et ecclie Geneuensis.
tus

Copie.

3. Vergadering.
Bibliotheek. —

16 F e b r u a r y ,

1861.

Register van losse brieven enz. van 1500 tot 1543

of het tractaat van Venh, berustende op het archief der stad
Harderwijk.
Bibliotheek.

Ten geschenke ontvangen:

van den Heer J . H . van Lennep:
Het boek voor den Zeeman, 5 aflev.
e

van den Heer M r . J . A . Grothe:
Inleiding tot eene geschiedenis der Nederlandsche diplomatie,
door M r . G. W. Vreede, I I . 2.

Utrecht, 1861.

In ruiling ontvangen:
van de Koninkl. Akad. van Wetensch.:
Verslagen en mededeelingen, afd. Natuurkunde, X I . 2. Amsterdam, 1861,
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van de Acad. Royale de Belgique:
Rijmbijbel van Jacob, van Maerlant, door J . David, I I . Brussel, 1858.
Glossarium op Maerlants Rijmbijbel, door J . David.

Brus-

sel, 1861.
Alexanders
laert, I.

Geesten van J. van Maerlant,

door F . A . Snel-

Brussel, 1860.

van het Institut. archéol. Liégeois.
Nécrologe Liégeois pour 1857.

Liége, 1861. 12°.

Register van losse brieven enz. van 1500 tot 1543 of het tractaat van Venlo, berustende op het archief der stad Harderwijk.
Medegedeeld door den Heer M r . G. A . de Meester.
N°. 1. 1501.

Wij scepen ende rait der stat van Harder-

vvyck doen kont allen lude bij desen openbairlicke myt dessen
opene brieve, dat ende alsoe die ghildemeistren van sinte Joist
ghilde, pandinge gedaen hebben an Ghyse Nelisz. husinghe
achter ende vuer, soe die gelegen syn myt all hoir toebehoren
inde Yiestrate vuer vier enchelle guide sjaers nae vermoegens
een scepens brieff, een jair binnen jairs en twee jair restatz,
en hebben noch gepant an die selve husinge achter ende vuer
ende an twee woeningen gelegen bij der stat mure, die Jan
van Collen toe plegen thoren, ende noch an enen camp lantz
gelegen

in der stat Enck ende in twee hoven gelegen west-

werts van die stat, vuer ene enkellen gulden 'sjaers nae vermoegen den scepen brieff ene jair binnen jairs ende twee jair
restatz, ende vuer den scade myt recht dair ene enckelle gulden en een rinsche gulden verrent op betailt i s , waer vuer
sy dese percelen vurgenoemd opgeboet hebben enewerfF ander
werff derde werff in karcke geveylt ende in herberghe

vercofft

ende alsoe utgesleten ende verwonnen nae onser stat rechte
ende gewoonte, wairomme wy den ghildemeisteren vurgenoemd
die percelen > vurgenoemd

eygenen

en stedigen die 't hebben

ende 'tbesitten rostelick ende vredelick, beheltelick weder een
igelick syn guets recht dairain.

In kennisse der wairheit heb-
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ben wij onser stat zegell an dessen brieff gehangen.

Gegeven

in 'tjair ons Heren dusent vyffhondert en een op donredagh
nae sin te Mauritii dach.
N°. 2. 1501.

Vroeger Loquet 50, N°. 3.

Hertog Karei erkennende dat bannerheeren,

ridderschappen en steden hem eene pondschatting toegestaan
hadden van 800 gouden gulden 'sjaars en een bierassys voor
den tijd van zes jaren, belooft daarentegen de onderhouding
en vermeerdering hunner regten en vrijheden.
geven

bij Nijhoff,

Copie. Uitge-

Gedenkwaardigheden, d. V I , bladz. 250.

Vroeger Loquet 3, N°. 13.
N°. 3. 1501, op sinte Oloffs avont.

Vur schepenen en rait

der stad van Harderwyck bekent Wouter Jansz. en Lubbrich
sijn echte wijf, uit zijn huis in de sinte Anna straat, tot behoef der weduwe husinge, tegen sancte Kathrijne cloister over
ene

halve golde Kinsche gulden 'sjaers.

Vroeger

Loquet

46, N°. 2.
N°. 4. 1503.

Een boekje bevattende opgave der renten en

uitgangen van verscheidene huizen, tuinen enz.: a der Melaatschen eigendom, door de huismeesters Eeijer Bloet en Steven
Wolfsen de schepenen

overgeleverd,

b der Proeveneren uit

huizen in de Donkerstraat, Vijhestraat, Burgstraat, Bruggestraat, Babbenstraat, Suyderstraat, Wulleweversstraat, Hoog
of groote Poortstraat, de Molienstraat, als men uit de Wulleweversstraat om komt na de markt enz., c der stad 21 goldguldens die ontvangen zijn van Sander Kuper en nog 21 goldguldens van Dirck Witte ontvangen met 18 groot te verrenten;
5 Bijnl. guldens 'sjaars van Henric Bosman; verder 1 pond
en 31 (3 van Peter Petersen de Kuper, wiens huis de stad
om schuld verkocht heeft, gelegen op de Broederen op de
hoek tegen het Wijnhuis, 2 B . guldens van Evert Ingelants,
waarvoor hij zijne rente van de stad heeft verpand.
De schout van Ermel moest 1 gulden 'sjaars betalen van
Sywert van Wijnbergen heen komende

en 1 B. gulden van

Liefar en Claas Voet heen komende.
Latere aanteek^ningen spreken van 20 goud guldens van
XVII. J .

ö
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veertien penningen, door Jan van Wijnbergen den gasthuis
opgedrahen anno 1504, profesto Agnetae.
Willem van Wijnbergen heeft den proeveners i n het gasthuis
opgedragen de 96 goudguldens die Jacob Dirksen en Albert
van Nulde bekend hadden

aan zijnen zaligen vader Willem

van Wijnbergen schuldig te zijn, anno 1504.
d Van Coop van Vanevelt; die bekende aan de stad schuldig te zijn 7 goude R. gulden, op lichtmisse anno 1455 en
nog 7 op lichtmisse 1456 te betalen, die de schepenen vervolgens

overgewijst

hebben

den procurator van het gasthuis

tot behoef der proeveneren.
Coop van Vanevelt verzocht daarop dit geld onder zich te
mogen houden te verrenten van de 1 4 — 1 ,

hetgeen toege-

staan was.
Hierop hebben

de gasthuismeesters

Goosen van Vanevelt

gepeynt, die daarop pandkeering deed en hebben haar regt aan
beide kanten ten vollen bedingt, tot het oordeel toe, hetgeen
de schepenen te Zutphen zouden halen, toen met den, brand
de tresoor i n de raadkamer met de stukken zijn verbrand;
een afschrift bleef alleen over. Enz. Vroeger Loquet 44, N°. 2 .
1

N°. 5. 1503, op manendages

post Sacramentum.

Hermen

Gerrytssoen en Lambertgen zijn echte wijf, dragen aan Lambert Brinck en Willem Aertsen, ghildmeesteren van het H i l ligen Crucis ghilde, een golde Rijnsche gulden 'sjaars uit het
huis van proist Petersen in de Viestrate op,

soo heer pater

van het Fraterhuis hem opgedragen had, volgens eenen aangehechten brief.

Vroeger Loquet 49, N°. 1.

N°. 6. 1503, 21 October.

Brief der pastoors van de kerk

te Harderwijk, Claas Mathijss, Roetaert Gael, Simon Gerytss
en Jacob van Weick, aan den eersamen,

wysen en voivsich-

tige burghemeesteren, scepenen en raed der stadt Harderwijck,
onse lieve heren.

Na den brand zijn kappellaans vertrokken,

de regering schreef daarover aan den deken en het kapittel der
kerk van sinte Mari te Utrecht; die dat schrijven in handen
der pastoors stelden.

Dezen zijn genegen alles te doen wat
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in hun vermogen i s , indien de stad de kappellaans wil onderhouden als vur den brant plach. Vroeger Loquet 42, N°. 2.
N°. 7. 1503.

Item memoriale van den processe qualiter

actum est et ad quam fiuem.
Item in den iersten heft die pater toe frateren immediate
post intimationem, toe Collen instantie gedaen an den alren
eerwerdichsten onsen lieven heeren, heeren Kaymunde, den
legaet om gratie en behulp van afflaeten, tot onser kercken
behoeff

te mogen hebben en krijgen, die den pater op sijn

supplicatie geantwoord heeft in hec verba ut sequitur.
Item tertiam partem collectarum jubilaei et confessionalia
quae nobis et ministris competit, liberaliter donamus Ecclesiae Parochiali Harderwyck de reliquis partibus nostra non interest.

Nihilominus laboribunus apud imperium quod in ec-

clesia ibidem remanebunt et instabimus apud sanctissimum cum
propter reparationem ecclesiarum habebant.
Ende hierop heeft die legaat onse sudplicatie propira manu
onderhandteykent.
Item hierop heft die stad geschikt en geschreven an meyster Jan Neef, scolaster tot Nymegen, commissarius alhier was,
want sy dat dardendeel den

penningen

op schrifen des legaets

(daer wy niet ongehoirsaem wesen en wolden, niet hopende
dat dat aldus als ' t n u i s , komen solde) recht vuer de brand
van ons gehaelt heeft, ende nochtans met den legaet overgebracht noch overgegeven, dat hy ons die wedergeven wolde,
die daer op ons ter antwoort schreef als dat die brief vermach,
den wy de legaet mede overgesant hebben by anderen brieve
die noch tot Collen liggen, dat hy niet sekerlycke en was off
die legaet dat gansche dardendeel toebehoirde, soo weer hem
verboden, dat hy daer van overgeven en solde, daer van weer
yne van Senatu imperii van deser minierd wes daer van wesen solde.
Dyt allet niet tegenstande hebben wy dairna noch eens vervolht seer rainlycken en vriendlycken gedaen aen den seluen
meyster Jan Neef, noch na duechtelyck begerende als vuer,
6*

84
ons die penningen weder toe willen geuen, die mit sluiten
daerop eyntlycken geschreuen heft, hy en kan ons geen ponnongen geuen, die legaet hadde aen hem geschreuen dat hy
daer van hem beveel doet, waer hy die onkosten van neemen
sal.

Item de oncosten weet hy wel waer anders off te nee-

men, indien hem de legaet beveelt, want hy wel vier werff
soe voele gekreegen heft ut den dorpen en platten landen van
Veluwen.

Item solde men de onkosten van onsen gegeven

penningen afrekenen, soo en solde wy niet meer dan drie
golden Ehinsche gulden krygen, als hy selven segt, dat weer
seer weynich en dat en mocht ons niet helpen, ende en weten noch wel dat dat des legaets menynge niet wesen en sal,
want anders en hadt hy ons weynich off niet gegeven.
Item hieromme wy onsen gesworen bode myt brieven van
onse genedigen heer hertoighe van Gelre etc. en onser stadt
geschickt gehad nae den legaet, om dit en andren off laiten
toe mogen krygen, ende mede die andere twee deelen van des
aflaets penninck, ende daer van schriftelycke andwurd begeert,
ende mede brieven aen meyster Jan Neef te schryven, dan
soo die legaet opwerdts was, syn die bryven tot noch toe to
Collen blyven liggen in handen meyster Arents van Tongeren.
Die brieven moest men mede nemen en laeten noch die den
legaet praesenteren benignum responsum.

Item by dese brie-

ven synen noch twee, holdende aen desen legaets cancellier
of scryver Johannes Coloniae, die men hem handtreyken sal
met een scheyn memoriael van vier horenkens gulden, hem
biddende dat hy doch dat beste doen wil an den legaet, dat
wy expediert mogen werden, met die brieven aen meister Jan
Neef, ende mede te helpen solliciteren, dat wy die twee andre partes jubilaei ook beholden moegen, ende mede helpen
den legaet in memorie te holden, ende vermaent, cum venerit apud sanctissimum, dat wy doch indulgentias plenas a
poena et a culpa semel in anno, scilicet in die Odulphi confessionis, deportationis imaginis beatae Mariae Yirginis, quae
est x i i Junii et per totam octavam ejusdem inclusive, pie ac
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misericorditer pro recuperatione omnium ecclesiarnm combustarum habere poterimus. Nomina ecclesiarum sunt haec: ecclesia prima et major ecclesia parochialis sanctae Mariae Virginis,
ecclesia fratrum minorum, ecclesia Sanctae Agnetis, monialium
Begulissarum ordinis sancti Augustini, ecclesia sororum de tertia
regula sancti francisis, ecclesia observantissarum, sanctae Clare,
ecclesia hospitalis, sancti spiritum et ecclesia domus clericorum de communi vita.
vermoedet,

Item, of het saecke weer dat hij vaste

legatus vel cancellarius suus, dat hy dese indul-

gentias impetreren wyl en mogen, dat hy als dan die bulle
mette iersten verwerve geheel bezegelt, men sal hem alle expensie geven en oncosten, eer men ons die bulle overgeven
sal vernuegen en betaelen, dat men des te vreeden wesen sal
en dat men ons als dan schryven sal waer wy de bullen haelen sullen, en dat geit betaelen sal en bestellen.
Item, dat men toch myt den legaet spreecken mogh, dat
hy ons nae syne commissie doch geven wil sekere inducta
en remissien van aflaeten en anderen, alle die geene die
ons behulpelyck syn ad fabricam recuperandam indulgentias
tales et tantas habere possint quantus sua facultas in toto
posset.
Item of m Jan Neef dat geit niet weder overgeven en wolde
r

dat hy van ons heft, dat als dan die legaet believen en toelaeten wolde, dat wy soo voele nemen mogen de reliquis duabus partibus.
N°. 8. 1506.

Vroeger Loquet 42, N°. 3.
Acte op papier met drie cachetten in groe-

nen was, met papieren ruiten overdekt bezegeld; waarbij Claas
van Goch, richter binnen Elburg en Berend Morre benevens
Wolter Pelensz., schepenen

en gerigtslieden verklaren eene

acte gezien te hebben, waarbij Gherman Hendriksen aan Evert
de

Haese zijne hofstede verkocht heeft.

Servacii confessoris.
N°. 9. 1506.

Actum die Sancte

Vroeger Loquet 36, N°. 1.

Curen rol.

Memorie der renten uitgangen

enz. de pastorie en kerk toekomende, zoo als voor den brand
in

1503

betaald werden; actum in camera coram scabinis
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anno 1506.

Is genoegzaam door het vuur onleesbaar.

Vroe-

ger Loquet 4 2 , N°. 4.
N°. 10. 1506.

Opgave der eigendommen van sommige al-

taren in de kerk, enz.
N°. 11. 1506.

Vroeger Loquet 42, N°. 4 a.

Acte, op Saterdages nae den Hilligen Paesch-

dach 1506, heer Eicolt Gijsbertsen draagt aan de gildemeesters van het cruysgilde Willem Brantsz. en Steven van Beynen
op een huis zijner moei Aaltgen, gelegen in de Rabbenstraat.
Vroeger Loquet 49, N°. 2.
N°. 12. 1506.

Copie van een

voorstel van hertog Karei

aan bannerheeren en ridderschap, „dat hy soo voill staender
reynthen nyet en hebben,

dair syne gnaden synre gnaden

ambassaeten en badeloen mede uytrichten moigen en soo blyft
tot synre gnaden kost en onderhaldiuge nyet sekers, daer op
die bannerheeren ende ridderschappen syner gnaden die byersysse consentiert en verlenght hebben noch ses jaeren ende
daer by eenen pennynck to vynden, dairmede zyne gnaden
onderhalden moght werden, dair die stede oir verhael op namen aen oeren vrunden to brengen.
Item als die stede wederomme

by den anderen quamen

hebben sy mynen gnedighen Heer een cedel overgegeven van
voill punten zy van zynen gnaden avergegeven ind geloeft
worden

hebben, off sy en kunde die syse en pennynck ad

achtduisend enckel gulden des jairs niet bewillicht krygen van
oiren burgeren, welcke punten een deel myner gen. heren
aen synre gnaden hoichheyt ende hoighheerlicheyt berueren,
want sy wilden die ambtluiden en dyenre myns gnedighe
heren selue straffen tot oeren wille mit meer anderen dergelycken punthen.
Item want tan syne gnaden van den steden egeen eynde
krygen en kunnen, dan mit sulck voirsteck die syner gnaden
nyet en steet to doen en syne gnaden moeten onderhalden
wesen van eeten, drynken, kleydingen, badeloen en anderen
noitsaecken, dair men alle daige den eenen dach by den anderen gereyd gelt to hebben moet, behalven synre gnaden
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lasten van imiteren, knechten, hoiftheerschappen en andere
schulden, dair synre gnaden mitter veden in verloepen zyn,
dair by die straeten onveyligh weerden, die ondersaeten gefangen en beroeft, welcke saicken zyne gnaden by sich selven
nyet maght en hebben te verfangen.

Soo weer myns gnedi-

ghen heeren guetlicke beede ind begeeren,

dat die banner-

heeren ind ritterschappen zynen gnaden consentieren wilden
die tijdlanck van der sysen des jairs een pontschattonghe, ind
dair voir solden alle ruterpennongen en ongelden van wegen
myns genedigen heeren veriaeten wesen, ind die ondersaeten
nyet meer belasten, buiten reden ind onwyl die verrysen
mughten off andere groote noitsaeken, die synen gnaden ende
der landschappen aenquemen,

die men hen altyt to kennen

geven solde en oirs gueden raidts dairinne gebruicken.
Hier

na volgen

andere punten, als hij zal een ieder regt

laten wedervaren uit de verdragen bekend.

Het jaar van dit

voorstel is niet aangegeven, het schijnt echter omstreeks 1506
gedaan te zijn.

Vroeger Loquet 3, N°. 13 A .

N°. 13. 1506, Mauritii dag.

Schepenen en raad verklaren,

dat in het stadsboek geschreven staat, dat voor Reijer Bloet
en Jacob van Harderwijk, Gerritje Hendrik Heimes, huisvrouw
opgedragen heeft to vollest der timmeringe des gasthuis kerk
alsulcke renten als Hendrik Heimes heeft uit Willem Snapps huis.
Item Weym Neunen, weduwe huis tien vuerysers 's jaars
uit Marisse Zweers huis.
Item

onze Lieven Vrouwekerk Hendrik Heimes aandeel

van den kamp daar Marten Wolfs, dat andere af heeft en de
verschenen gulden daaraf zal de pastoor hebben.
Item de Broederen kerk den tuin voor de Smeepoort bij
Jacob
groeve.

van Boe voor eene eeuwige gedachtenis en voor de
Vroeger Loquet 4 3 , N°. 3.

N°. 14. 1510, Manendach na den heilighen Plamdach. De
keurmeesters van visch te Nijmegen leggen voor burgemeester
en schepenen

dier stad eene verklaring af omtrent bukking

uit Harderwijk aangevoerd.

Vroeger Loquet 65, N°. 2.
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N°. 15. 1511, des guesdaeges nae Sint Johansdach nativitatis.

Hertog Karei

enckele

guldens

verklaart van Harderwyck drie honderd

ontvangen

te hebben met de pontschatting,

enz. te verrekenen, geteekend

Charles.

Vroeger Loquet 88,

N°. 20.
N°. 16. 1511,

des

dinxdaeges na sunte Gregorius avond.

Burgemeesteren en scepenen verklaren, dat die eerbare heeren meister Jan Ottens en Dirk Voet by haar priesterschap
voor de waarheid gecertificeerd hebben, dat het benefitium der
Capellen Sanctorum Nicolai et Georgii binnen dezer stad vrijheid is gelegen en dat de stad aan Heimig van Spuelden een
rente brief gegeven heeft, die 's jaars goed is en beter dan
24 rijnse guldens.

Vroeger Loquet 50, N°. 4.

N°. 17. 1513, Sint Jacobsavond.

Origen. acte op Francyn

waarbij heer Andreas Hendriksen van Zutphen en heer Gerrit
Ariaansen, pastoren van onze Lieve "Vrouwekerk, bij rade en
consent van schepenenen en raad dezer stad hebben getransporteerd aan Gerrit Wolfsen twee dagmaten hooiland op de
Oostermehen tusschen landen van Zweer van Wijnbergen Zweerszoon en Egbert van Koetwijk mits weder met 18 gulden te
lossen.

Vroeger Loquet 42, N°. 6.

N°. 18. 1514.

Des Saturdages na St. Bartholomeus dach

Apostel; waarbij Jan Daemsoen en Jannygen zijn echte wijf
bekennen schuldig te zijn aan de gildemeesters van Sint Jorisghilde, Dirck van Keylen en Gherit Boeleffs tot behoefde
gilde twee enckele guldens
gilde

gekocht,

doodhuis,

gelegen

behoudens

's jaars uit haar huis van dat

in de Rabbenstraat naast Sint Joris
de losse

met twintig penningen een.

Vroeger Loquet 5 0 , N°. 5.
N°. 19. 1515.

In profecto nativitatis Christi, Jacob Rut-

gersen en Griete zijn echte wijf bekennen schuldig te zijn aan
heer Andreas Hendriks van Zutphen, pastoor van onze Lieve
Vrouwekerk tot behoef der curen een pond 's jaars te betalen
uit haren hof voor de Sint Nicolaas poort,
pond te kunnen lossen.

mits met twintig

Vroeger Loquet 4 2 , N°. 9.
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N°. 20. 1516.

Wij Kairle van der gnaden Gaetz, Hertoege

van, Gelre ind van Gulich

ind Greve van Zufcphen, doen

kondt, soe ons nu onse Amptz ondersaten ind kerspelsluyden
van Ermell

in onsen lande van Veluwen gelegen in onsen

lasten ind noiden guetwillich opgebracht verschaiten ind betaelt hebben, ain handen onss lieven raitz ind huysshaiffmeisters Johan die Leghe darthyen hondert enckell golden gulden
van gewichte

vryess geltz, behalven dye schattinge in dit

tegenwoordige

jar van sestyenen in den selven ampte ind

kerspelen uytgesat ind van onser wegen bewesen is to betalen.

Bekennen wy hertoghe vursz. voir ons onse erven ind

nakomelingen, dat wij uyt sonderlingen gnaden ind gunsten
voir die voirgemelte summe van dartien hondert enckel golde
gulden van gewichte deselve onsen ampts ondersaten ind kerspelluyden vurgent gelaifft in toegesacht hebbe, gonnen, gelauen ind toeseggen mits desen onsen apenen brieve, van alle
scatingen ind ongelden, woe men die noemen mach, bis tot
desen daige toe vrij 'twesen, te halden en te doen halden
twelff jairen lanck vestlick by deser vryheit te halden ind
'tblyven laiten, dan offt ons 'teynden den ses jairen tot eniger tyt belieffden wy denselven onsen ondersaten ind kerspelluyden sulcke dartien hondert enckel golden gulden van gewichte weder deden geven, sullen sy ons als dan off teyndens
den twelff jairen vurscr. inne scattinge ind ongelden toe geven
weder staen en geholden werden als dat voor datum van desen gestaen heeft

ind gehalden is geweest.

Alles voorschr.

sunder argelist; in oirkonde ind getuychnisse der waerheyt
int gantscher vaster stedigheyt hebben wy hertouge vurschr.
voir ons onser erven ind naecomelingen onsen zegel van onser
rechter wetenheyt ain desen

onsen

brieve doin ind heyten

hangen.
Gegeven int jair ons Heren duysent v} ffhondert en sestyen.
r

Is geteekend Charles.
Het zegel in roode was is ongeschonden.
H

5

N°. 16.

Vroeger Loquet
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N°. 21. 1516.

Dito acte woordelijk van denzelfden inhoud

voor Nykercken, met dit onderscheid, dat daar twee duizend
guldens betaald waren.
Het zegel ook ongeschonden.
N°. 22. 1516.

Vroeger Loquet 30, N°. 2.

Eene copie der acte als boven voor Putten,

waar hetzelfde als te Ermelo was opgebragt.

Vroeger Loquet

7, N°. 1*.
N°. 23. 1516.

Wy Karll

van der gnaden Gods hertoghe

tho Gelre ende van Gulick ende Greve van Sutphen, doin
kundt.

Also wylner hertoghe Hinrick van Brunswick de olde

loflicker gedacht

sich hir bevoren in dienst der keyz. majtt.

unde des huyses van Burgundien ergeven ende unser ende
onses landes openbar vyandt geworden i s , ock sich in egener
personen vyandtlick tegen ons heft beweesen, unse undersaeten unde lande vorheit, vorbrandt gefanghen ende dodtgeslaegen, dar tho biscop van Bremen des selfter hertoghen iïenricke behulpe denst unde thostand (allent unverschuldt) gedan
heft, hebben wy billicke reden ende orsaicke gehad und t.eghen
den selfter biscop, syne undersaeten ende verwanter weder
vyandlick tho holden ende tho bewysen, soo bekennen wy
hertoghe vurscrev., vor uns, unser erven ende nhakommelynge, dat durch tuisschen spreek en itlicker frunde, die erbar
stadt van Bremen sich nu myt uns aller anspraecke unde tho
saghe, wy deshalven tho onser ende der ehren hebben mughten, gants ende gehel vereenighet, geslichtet, vordraeghen
ende gevreedet hebben, alsoo dat wy se unde alle ore borger , kopluyden ende inwaners, myt ohrer aller lyven, kopmanschap ende guderen, in onser sunderlicke protectien ende
beschermenisse ontfanghen en ghamen hebben; ontfanghen ende
nhemen, vermits dessen unser breve, ende hebben ohner by
onse furstlicker

eere ende truwen vestlicker togesacht ende

gelavet, thosegghen ende laven allet myt desser, dat sy ende
alle ore borghyn, kopluyden ende inwaners van nu vorthan,
myt allen ohrer kopmanschappen ende guderen, sunder ehighe
sunderlicke paspoert offte geleyde van uns tho hebbende, in
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en durch unse landschap ende gebide,

bynnen unde buiten

unser steden ende vestenissen tho water ende tho lande ende
thoe

see,

schepen

tho perde

ende tho

sholen moghen

voeth, tho wagen ende tho

kommen, reysen, passeeren, keeren

ende verkeeren, dar ohner geleven ende geleegen sin sal ende
nha notturff verthoven, ore neeninghe ende kopmanschap soecken ende hanteeren opgewontlicker

rollen ende weghgeld,

gelyk ze van altes gewontlick syn, ende vur dusen unwillen
tho doende pleeghen,

allet veligh ende ongelettet, vur ons

ende vor

alle de gehnen, der wy ungeverlick mogigh ende

meghtigh

syn, ende omme unser wylle doen ende laethen

wyllen.

Beveelen

hirumme myt gantzer

ernste aller onser

amptluyden, rithmeesteren, hovetluyden, capteynen, deneren,
rutheren,

knechten ende undersathen

der copye authenticq

van dessen unser breve off behorlicke certificaten, van de stadt
Bremen getond

werden

sal, dat sy der vorgesz borgheren

ende kopluyden van Bremen dieser unse sohne stede, vast,
uprichtigh ende unverbrecklick holden, ende van onser weghe
don holden, sondern der selven van Bremen, ohrer borgern
offt kopluyden eenighe hinder, schade,

letsel offte moyenisse

an lyve offte an gnde tho donde off geschaden van anderen
gedan tho werden in enyghe

manieren, want alsoo unser

gantzer wylle ende ernste menynghe is.

Beheltlick dat onse

dinhre ende undersaeten in ohre stadt ende gebede myt ohrer
lyve ende guderen ock veligh ende ungelettet komen, keeren,
verkeeren,

ende orhe

kopmanschnp

socken

ende hanteeren

sullen, ende wy sullen noch en wyllen der van Bremen apenbair vianden noch echte in onser lande ende gebeden by unser
weeten,

huysen noch haven, ock derselver aver de borgher

ende kopluyden van Bremen ghenen geweltlicke uoch schadelicker handel bynnen unser landen gestaden. Unde wer 't saeke
dat der gedachter

borgheren

ende kopluyden

van Bremen

boven dese vordraght ende sohne, bynnen unser landen offte
gebide,

eenighe hinder offte schade myt beroovinghe

vanghen ahn ohrer personen

offte

offte guderen tho fughet ende
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gedan wurde, solcher schade ende hinder sholen wy schuldigh
ende geholden syn derselver van Bremen gehell ende al gutlick ende wol weder tho verrichtende ende tho betalende soo
fere ohnen de schade van onser dineren offte ondersaeth de
uns ongeverlick bedwenklick syn, geschen wer. Ende off sich
hir na als tho eeniger tyt gefelle, dat wy myt den Brunswykschen fursten, offt

myt enighe anderen heeren, steden

ende landen, alsse Holland,

Braband ende Zeelandt weder

tho veyde vorliepen, soo is nu mede bevorwordet ende begedinghet, dat alsdan de borgheren ende kopluyden van Breinen, ohre kopmanscbap

ende

neerynge

myt solker onser

vyanden evenwol veligh ende ungelettet hanteeren deselfter
vitallien ende alle andere kopmanschap af ende tho moghen
fueren ende

bringhen laeten sollen.

Dar mit desse tractat

nicht gekrenket, dan gelichewol uprichtigh ende unvorbrecklick geholden, ende den van Bremen vullentogen sal werden.
Beheltelicker doch, dat sy onser vyanden geen bussenkruid,
klothen, salpeter, geldleveren, harnisch noch dergelicke kopmanschap, krijgshandel antreffende thoforen noch beschickeu
sollen.

Oock dat unser vyanden noch part noch deel gewin

noch vovlies an der guederen sy woe vorgeschreven verhanterende, hebben sullen.

Uude wanneer sy alsoo myt der waar-

heyd befunden wurden, sal des ghener gut veytbar ende prys
syn, de alsoo befunden wurden, unde evenwol allen anderen
kopluyden deese unse soehn unvorbrecklick vullentooghen ende
geholden wilden.

Unde offt der van Bremen inthokommenden

tyden tho water oft tho lande van ymande anders eenigh
guedt ghamen, unde darna van unser derselve weder afgedronghen ende gewunnen wurde, solen wy ons (soe voele uns
mogelick wesen sal) vorderlick syn ohre afgenamen gudt wedder tho moghen krygen vor temelick bergh geld.
geschreven

Allent vor-

sunder argelist, des tho orkunde ende gantzer

vaster stedigheyt aller puncten ende artickelen vorgeschreven,
soo

hebben

wy hertoghe vorgeschreven onse iege segel van

onser rechter wetenheyd

an dessen unsen brief doen unde

93
heeten hanghen in den jaeren unses Heeren duysend vyfhunderd unde sesteine up dinxstdagh post crucis exaltation em.
Desse copye kumpt aver eyn myt denne versegelde hovesbreve van worde tho worde, dat ick Jacobus Louwe van Pauerlicken maght apenbar notarus mit desser myner eghener
handscrift apentlick betuygne.
De handteekening ontbreekt echter. Een overblijfsel van een
zegel in groene was is nog zigtbaar. Vroeger Loquet 14, N°. 17.
N°. 24. 1518, op Valentini Martinis.

Copie missive der

zes wendische steden aan de stad Cölln, onder het zegel der
stad Lubek, met verzoek om de vergadering der Hanze steden op zondag na Corporis Christi te Lubek te houden bij
te wonen.

Als punten van beraadslaging worden opgegeven.

De verkorting der vrijheden in Denemarken en Noorwegen en
te Brugge; over het bezwaren der kooplieden in Bourgondie;
de schatting der Engelsche goederen, de handel in Holland, de
gebreken van het kantoor te Londen. Vroeger Loquet 16, N°. 2
N°. 25. 1518, op woensdag na st. Jacobs dag apostel. Acte
voor schepenen gepasseerd,

waarbij Engelle van Esvelt we-

duwe aan Albert Waterman en Pilgrom van Heerden, als
kerkmeesters

van

onze

der kerk, zoodanige

lieve

kerk opdragen tot behoef

vrouwe

zeven golden Bijnsche guldens, als zij

heeft uit der stads kast.

Vroeger Loquet 43, N°. 4.

N°. 26. 1518, vrijdag na den heiligen kristdag. Gelijke
acte waarbij de kerkmeesters deze zeven gulden wederom opdragen aan Evert van Keyler en meister Hendrik van Groenynge.

Vroeger Loquet 43, N°. 4 .
a

N°. 27. 1519, op sint Valentyns dagh.

Acte voor schepe-

nen verleden, waarbij Dirk Petersen bekend schuldig te zijn
aan Boeloff de Smyth en Jorisz. van Byswyck, als ghildemeesters van sinte Quirinus gilde, ten behoeve van het gilde, vier
hoerentgens gulden 'sjaars uit zijn huis in de veestraat, strekkende aan twee straten, behoudens de losse met 20 penningen een.

Vroeger Loquet 49, N°. 1, 2 afd.
e

N°. 28. 1519, die vero ultima mensis Novembris.

Acte in
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het latijn met een goed bewaard zegel in zwarte was; waarbij
de officiaal, praeposit: et Archim: ecclesiae sanctae Petri te
Utrecht, den vice curator Theodoricum Replait te Harderwijk,
magtigen om den zoon van Reyner Wolters Clericus te institueren ad beneficium cappellae st. Nicolai et Georgii sita extra
oppidum de Harderwyk, dioces traject; in plaats van Wolter
Wolfs, de laatste possessor van gem. beneficium, die daar vrijwillig afstand van had gedaan; zijnde de benoemde door burgemeester,

schepenen en raad der stad daartoe benoemd als

collatoren van gezegd

beneficium.

E n wel na voorafgaande

publicatie en citatie vur het gerigt, aan alle degenen die zich
daartegen verzetten.

Geteekend Lubbertus de Reyenborgh.

Vroeger Loquet 42, e.
N°. 29. 1520.

Drie acten van Philippus de Burgundie,

bisschop van Utrecht, waarbij hij cappellanen aanstelt bij den
pastoor Reynier Wolters te Harderwijk. Van twee acten zijn
de zegels geschonden.
N°. 30. 1520.

Vroeger Loquet 4 2 , W. d.

Wy burgemeysteren, schepen ende raedt der

stadt van Amersfoerdt, doen kondt allen luyden: Alsoo by
onse deputierde en die deputierde der stadt van Harderwyck,
ter Scueren by een vergaderd, getractierd en gededinght i s ,
roerende van vier tonnen by er en anders, in der laitster veder
van den bewanten en ingeseetenen der stadt van Harderwyk
onsen

burgeren aengehaelt,

stadt van Harderwyk boven

benomen en gebrocht is in der
segel en brief ons verleend en

gegeven by den hoighgebooren forsten en heeren Kairell, hertoughe van Gelre en van Gulick en greve van Zutphen ende
aldair gebuyt ende gepart en dur onsen vervolgens aen mijn
gnadigher heer en hertoghe voirz. belïeff en bevelen wie die
stad van Harderwyk onser burgheren 'tselve te restitueren;
d'welk die stadt voirsz. alsoo in segel en brieve belieft had
te doen en dairom onse burgheren op termynen beliefden te
doen en te betaelen.

Soo is overkomen en beliefd geweest,

dat men ter beider syden, als die betaelinge geschied waren,
geen rechts en solde meer laeten vorderen van schade in der
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veden geschied, dan alleen als men die handdadighe bequamen, en dat men den tractaeten eenigerlei, tusschen onser
beyder steden hyr voirtyds gemaikt, in weerden nagaen s a l ,
na luede desselves.

Behoudelick, dat men den burgheren,

die men gewoentlick tot deser tyd toe betailt heeft, betaelinghe doen sal en anders niet. Sonder arghelist. Des t'oirkonde
soo hebben wy onse stad segel secreet hier beneden op doen
drucken op der maenendagh na santé Margriet, anno v twync

tich.

Vroeger Loquet 82, N°. 17.

N°. 31. 1521, op onser liever Vrouwe octava visitationis.
Copie verdrag tusschen burgemeesteren, schepenen en raad
dezer stad ten ter eenre en de gemeyne burgeren ter andere
zyde.
Alsoo twist en schelinge geresen wegens de nyhe aczysen,
die sommige schemele burgeren quelick macht hadden te geven
'twelck durch quaet verstandt toekomen mach syn alsoe dat
van etzlicken burgeren haestige onbehoerlicke woorden

ge-

bruyckt ind gesproicken moighen wesen, welcke woorden den
gemeyne burgen van herten leydt syn, as sy selfs t' kenne gegeven hebben, begerende voirtaen puntlick als guede getrouwe
burgeren sich te gedragen tot eer ind wailtfairt onser gened.
lieve heer enz.
Voots belieft, bewilligt en overgegeven, dat de nyhe zyse
nog eyn jaer gebeurt sal worden van alle gemalen, molt rogge,
week koren, wijn en bier en dat t' eyndens dit jaar het koren,
gemaal van roggen

en weekkoren vur de schemele burgeren

afwesen sal; maar 't gemaal van maldt en op de wyn en bier
sal daarna nog een jaar blyven, alles tot eer en wailfaert des
hertoghe en tot vestenisse, timmeringe, bolwerken en bruggen
to halden maken en repareren, oock schulden buiten in andere steden te betalen.

Sullende al 't gepasseerde vergeven

en vergeten syn.
Voorts in alles te doen en te raden by den burgeren en
gemeynte by weten en consent des hertogs als weleer geschied is.
Hierop en op believen van den hertog die deze artikelen in

96
geschrift waren overgegeven is de nueuwe zyse weder ingevoerd.

Vroeger Loquet 8 2 , N°. 18.

N°. 32. 1522, 18 Julij.

Copie auth.

Open brief van her-

tog Carel, verklarende dat zijne voorvaderen het minnebroederen klooster, sinte Francisci order binnen Harderwijk uit
hunne tienden en thinsen gelegen in de vrijheid dezer stad
jaarlijks 100 molder koren gegeven hebben; te weten:

40

malder rogge en 60 malder gast, om daarvur ten eeuwige dagen vur zyne vurvaderen in alle hare godsdiensten dag en
nacht te bidden.
Vernemende dat de betaling dezer 100 malder rogge niet
naar behooren geschied, beveelt burgemeester,

schepenen en

raad te zorgen, dat de betaling getrouw geschieden zal. Vroeger Loquet 4 2 , ƒ.
N°. 33. 1522, op sint Valentinus dag; waarbij Gerritge
Daegeraets opgedragen heeft aan heer Dirk van Keylen en heer
Hendrik van Groeningen, pastoren der kerk, tot behoef der
kuren en papelijke proeven, acht rijnse gulden 's jaars uit dezer stads kist, te lossen met 20 penningen een.

Vroeger Lo-

quet 43, N°. 2 .
2

N°. 34. 1522, op sint Eemigius dag.

Schepenen verklaren

aan heer Dirk van Keylen en heer Hendrik van Groeningen,
pastoren van onser liever vrouwen kerke tot behoeff der kuren
ind papelicke proven soeven horentgis gulden ind een schrickenberger 'sjaers.

Vroeger Loquet 4 3 , N°. 2 .
3

N°. 35. Omstreeks 1522, des vrydags nae onss Heeren hemelvarts dach (zonder jaartal).

De hertog van Gulick en van

Gelre ende Greve van Zutphen, gegeven tot Eosendaie, beveelt dat de stad den toren van de kerk, die groote schade
gehadt

solde

timmeren

hebben,

moet afbreken en eene andere toren

binnen de stad en anders niet.

Vroeger Loquet

42, N°. 45 \
N°. 36, 1523.

Minuut adres der kerkmeesters te Harder-

wijk aan den magistraat, waarbij zij te kennen geven, dat de
kerk na den brand nog niet hersteld is, dat het herstellen is
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begonnen,

maer dat er geld te kort is.

De waardige heer

Wölter van B y l e r , balye te Utrecht, gaf 100 philips gulden.
Wel deed de gemeente veel, maar • na den brand kon daar
niet alles gedaan worden, daarom moest op nieuw hulp van
buiten gezocht worden, van prelaten en andere goede luy den,
liefhebbers van God en godsdienst; hierom verzochten zij aanbeveling, inzonderheid aan deken en het kapittel van st. Marie
te Utrecht, als zijnde patronen en verzorgers dezer kerk, ver-i
der aan den eerwaarden abt te Martenswert, die voormaals
hier ter schoole ging en ook aan den abt van st. Paul te Utrecht,
die een Veluwman is.
N°. 37. 1524.

Vroeger Loquet 4 2 , N°. 5 .
1

Copie authent., dinsdag post Propicius. Acte

waarbij heer Marys Lubberts opgedragen

heeft aan Willem

Dageraat en zijne erven, een offitium op het schoenmakers
altaar binnen O. L . vrouwe kerk, 15 guldens sjaars, 10 gulden uit Pilgrum van Hierden's huis en 5 gulden uit zalige
Amelrink Brink's huis, om dit offitium als collatoren te mogen vergeven,

gelijk heer Marys en zijne olderen dat plegen

te doen.
Op de acte staan tevens copien van 1527 waarbij Pilgrum
van Hierden en Swane zijne echte vrouw; van 13 April 1565
waarbij Willem van Hoeman en diens vrouw, jufvrouw Geertruid van Wynbergen; van 1516,
1519

waarbij Goert Hermsz. en

waarbij Gerrit Goosense, aan het altaar giften geven.

Vroeger Loquet 53, N*. 1.
N°. 38. 1524, op dynxdach perpetuae et felicitatis.

Copie

eener verklaring voor schepenen en raad van Harderwijk. Heer
Marys Lubbertz draagt, bijgestaan door zijnen momber Gerrit
van Speulde Helmichz., Willem Dageraet en zijne erven, een
officium op die schoenmakers altaer op. Vroeger Loquet 53, N°. 1.
N°. 39. 1525, 23 October.
geteekend

Originele acte van hertog Karei

Charles; dat, daar die van Enckhuizen een ieder

binnen hare stad toelieten te koopen en te verkoopen en uit
nijd die van Harderwijk slechts op twee dagen in de week,
hij gelast, die van Enckhuizen en de goederen in zijn gebied
XVII. J .

7
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waar ook te bezetten en op te houden, tot dat zij de ingezetenen van Harderwijk dezelfde vrijheden gunden.
brengt dit op 3523.

Schrassert

Vroeger Loquet 65, N°. 3.

N°. 40. 1525, 'swoensdages post jubilate. Wouter Verhuel
draagt aan de gildemeesters van het sint Anthonie gilde Johan
Gosesz. en Wyn van Byler, eenige renten uit huizen gaande
op.

Vroeger Loquet 5 5 , N°. 2.

N°. 41. 1525, die nativitatis sancti Joannis baptiste.

De

gildemeester van het metzelaars en timmerluiden gilde, stemmen toe dat de broeders van het Eusebius gilde op hun altaar dienst verrigten.

Vroeger Loquet 79, N°. 1.

N°. 42. 1525, des saturdaiges post Reminicere.

Pilgrum

van Hierden ind Albert Waterman als kerkmeesters van onze
lieve Vrouwe kerk, bekennen voor schepenen en raad der stad
schuldig te wezen aan de vicarien en gemeine priesters der
kerk een gulden.
N°. 43. 1526, 's woensdaiges nae nye jaersdach.

Helmich

van Speulde en Jennetje zijne vrouw, dragen aan de proeven
op 2 i philippus gulden 's jaars uit een huis in de donkerstraat op de kerk van het brinkstraatje. Loquet 4 3 , N°. 2 .
3

N°. 44. 1526,

Altera Margaretae virginis martiris.

Acte

voor schepenen, waarbij dezelfde kerkmeesteren bekennen schuldig te zijn veertien Hollandsche stuivers, voorts een snaphaan
voor zeven stuivers een Philips gulden voor negen en twintig
stuivers.

Vroeger Loquet 4 3 , N°. 6.

N°. 45. 1526.

Nadien Reyer van Wenckum, burgermeister,

Johan Voit, rait gedeputeerde der steede van Harderwyck en
in dien name ther iender ende Evert Tappert, burgermeister,
Frans Fredericks, rait gedeputeerd der steede van Enckhuisen
en in dien name ther andere zijden, alle hoeren questien ind
gescheelen

die zy jeden name als boven uytstaen hebben ge-

nat ther saecken van haerinck ind andere koepmanschap to
Enckhuisen, daer uyt zeeckere arresten ind proceduren gevolcht
syn geweest en oick van die koertoll die die van Enckhuisen
beiden to Harderwyck, mit dat dier aenkleeven mach gesub-
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mittiert hebben an eersamen ende wysen Allert Boelenzoen,
Claus Claess ende meester Peter Colyn als an minlicke scheyders ind peysmaeckers.

Soe hebben die voersch. zegsluyden

der voersch. partyen tot diverse stonden int lange gehoert
hebbende,

voer hoeren uitspraick verklaert, in den eersten,

dat die van Harderwyck soe vry ind onbeleth haerenck ind
alrehande koopmanschap to Enckhuisen sullen moegen koopen
as die van Enckhuisen selven doen, insgelicx sullen die van
Enckhuisen wether soe vry ind onbeleth alrehande koopmanschap to Harderwyck moegen doen als die van Harderwyck
selve doen.

Item dat deene steede des andere steede burge-

ren off inwoenders niet arresteeren noch eenich recht daerop
spreecken sail moegen ther saecke van schaede offt aanspraecke,
mheer een igelick gehouden

sail wesen die toe vervorderen

daer die schuldenaer woenachtich is, mheer in privé van saecken sal een igelick sin recht moegen vervorderen daer hi sen
schuldenaer offte syne goederen bevinden sail.
Item angaende der Koertol is verklaert dat die van Enckhuisen syss jaer ierst koemen ex liberalitait van die van Harderwyck ind om mheerder vruntschap to maicken goen koertoll
to Harderwyck betalen sullen, welverstaende dat die schippers
van Enckhuisen gehouden

zullen wesen vuer alle fraude toe

verhueden hoer tollbrieff to thoenen die van Harderwyck dess
versocht synde, mit conditiën dat teynden die sess jare voerschreven van Enckhuisen werhom koertoll te Harderwyck betalen sullen als sy tot andere tyden gewoenlick syn geweest
to doen zonder eenich wederseggen,

offte dese vryheit van

sess jaeren to moegen trecken in questie offt consequentie offte
daer uyt to moegen

alegeren eenige vryheit offt prescriptie,

welverstaende indien die van Enckhuisen sulcxs mit den hoechgeboren
herzouge

ende

grootmogende

forste

ende here heer Kaerle,

van Gelre, Guilick, grave to Zutphen etc., sullen

konnen spreecken, dat syne genaden to vreeden sullen willen
syn die koertolle aff to doen,

dat die van Haderwyck hen

daer inne nyet hinderlick sullen zyn.

Item dat van nu voertan
7*
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die koepluiden van Harderwyck koemende to Enckbuisen ind
aldaer niet vindende schepen van Harderwyck, gehouden sullen weesen der vrucht to gonnen den burgeren van Enckhuisen voer vreemden.
In soo veere die schippers van Enckhuisen om gelyck loen
en mit gelycke voelheit van goeden sullen willen varen ende
jegen alle; die schippers van Enckhuesen dess niet doen en
willen, soo sullen die van Harderwyck moegen neemen schepen tot hoer appetyt.

Dessgelycxs wehre die koepluiden van

Enckhuisen koemende tot Harderwyck ende aldaer niet vindende schepen van Enchuisen sullen gehouden weesen die
vracht to geven den burgers van Harderwyck voer vreemden.
In so verre die van Harderwyck om gelyck loen ende met
gelyck voelheit van goede sullen willen varen.

Ende indien

die schipperen van Harderwyck dess niet doen en wilden soo
sullen die van Enckhuisen moegen neemen schepen tot hoer
appetyt.

Item ende dat die schippers van Harderwyck ende

oick van Enckhuisen gehouden sullen wesen hoer schepen te
laeden

mit koopmanschappen tot wille der koepluiden, mit

welcken uytspraecke die voorschr. parthien over beede zydhe,
in den name as voeren verklaerden well to vreden ende vereenicht to zyn van allen hoere gescheelen, uytgepiehen alleen
de articulen van die koertoll daeraff een iigelick van hen begeert heeft rapport to doen.

Ende begeert den hoeren gelie-

ven sail beloefft heeft den anderen schrifftelick to doen weten
binnen veerthien dage off then lancxten eeu maent naestkomeude onbegrepen.

Aldus gedaen binnen der steede van Am-

sterdam then huise van Steffen Engelen zoen van Lenninck
den viii dach Junio anno domini xv zes en twintich, presenc

tibus de voerschr. gedeputeerden en zegxiuiden.

In kennisse

der waerheit hebben der voorschr. zegxiuiden twee cedullen
alleens luidens mit hoer naeme ondergeteeken then jaere en
daege als voeren, daeraff deene cedule gelevert is gedeputeerden van Harderwyck ende den andere den gedeputeerde van
Enckhuisen vurschr.

Onderteickent aldus: Allart Boehleuz.,
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Claes Claessz. 's Oolyn.

Vroeger Loquet 65, N°. 4.

Het oor-

spronkelijk stuk is bijna vergaan, met moeite is het nu nog
te lezen.
N°. 46. 1527,

op sancte Peters dach ad vincula.

Schen-

king van Maes Thomasz. mit Truyde syn echte wyf aan Evert
Andreesz. ind Maes Segersz., als gildemeesters van het sinte
Anna gilde.

Vroeger Loquet 4 8 , N°. 1.

N°. 47. 1527, in festo Michaëlis Archangeli. Schenking van
joffer Mechtelt van Spuelde aan Jan Ryckz en Evert Andreesz.,
als gildemeesters van het sinte Anna gilde.

Vroeger Loquet

4 8 , N°. 1.
N°. 48. 1527.

Boekje bevattende de rekening van broeder

Vincent Then Stert van het godshuis sint Jansdal, van af Martini 1527 tot Petri 1528.

Het heeft reeds veel geleden.

In vigilia annunciationis Marrae bezat het klooster 65 schapen en 66 oyen met lammeren, de schaapherder trok een lam.
De personen die recognitiën behaalden zijn geteekend, niet
de erven, uitgezonderd Livermans erf in Tonsel een olt Frankrvks schilt; Arnt Tymensen van Losenoort twee molder rogge,
Cornelis van Koet van de Byte vijf molder rogge en 3 goltguldens.
Verder de ontvangsten op het Loo en Kallenbroek, waaronder van twee paarden en een veulen te Zutphen verkocht,
van de paarden en beesten wegens den vijand derwaarts in
bewaring gesteld.

De hof te Kallenbroek betaalde 15 rijder-

guldens en de derde garf, de herberg twaalf philips gulden
a 25 stuivers; de windmolen 1 amersfoorter molder rogge.
Uit de uitgaven teekenen wij op twaalf goldguldens en zes
stuivers aan tins; aan het convent st. Catharina zes vette ganzen; aan den genadigen heer van Gelre, die had verzocht om
eenen

bastert van Bossum in het klooster optenemen en te

kleeden, en waarvan zij bevrijd waren tegen betaling van vijftig golde kroonen ad 38 stuivers.
Het keukenboek toont verder aan dat de broeders geen gebrek leden; de wijnrekening geeft vele kannenj de zalm was

nog

overvloedig; wild niet minder en zij bleven

steeds te huis.

Vroeger Loquet 38, N°. 7.

geenszins

Vergelijk Bijdrage

voor Fad. Gesch. en Oudheidkunde, d. V I , van Nijhoff.

Mr.

G. A . de Meester, Het St. Jans dal of 's Heeren Lio.
N°. 49. 1528, 5 M e i . Accoord tusschen den stadholder en
burgemeesteren, schepenen ind raedt tot befestynge und reperrerynge der rondelen en wallen.

Zie Schrassert, Harder-

victim Antiquum, deel I I , op het jaar 1528.
N°. 50. 1528, 2 Julij.

Verdrag tusschen Elorys van E g -

mond en den raad over de overgifte der stad, uitgegeven bij
Schrassert, Hardervicum Antiquum, deel I I , op het jaar 1528.
Vroeger Loquet 82, N°. 19, een afschrift was in Loquet 16,
N°. 46.
N°. 51. 1528, 2 September.

Publicatie van Jurrien Wreedt

keiz. Maj. stadhouder te Harderwijk, dat de clerken of studenten bij de school geveiligd zullen wezen,

toestemmende

aan den pater of procurator van het fraterhuis met de studenten veilig te mogen reizen, 10 dagen lang na St. Michiels
dag.

Vroeger Loquet 4 0 , N°. 1.

N°. 52. 1528, 20 Nov.

Copie van het verdrag tusschen

den keizer en Karei van Egmond te Gorinchem gesloten, zie
Slichtenhorst, Geld. Gesch., bladz. 409.
N°. 13 .
1

Vroeger Loquet 3,

Is bijna door het vuur vergaan.

N°. 53. 1529, 20 Junij.

Willem van Hierden draagt aan

Aelt van Wynbergen zijn zusters zoon, over het collatieregt
der vicarie Sint Laurens et Stevens altaar in de Lieve vrouwe
kerk.

Vroeger Loquet 54, N°. 1.

N°. 54. 1529, den tweeden dach Julii.

Kairell hertough

van Gelre ind van Guylick, greve van Sutphen, heer van Groenyngen, der Ommelanden, tot Koevorden ind van der Drenthe, beveelt aan zijne richters en rentmeesters op de Veluwe,
om zekere paeren koorns uit de tienden van Veluwe, door
zijne voorzaten aan het Minnebroederen klooster te Harderwijk gegeven, voortaan bij de verpachting eerst zal laten verburgen en verzekeren, opdat het klooster hare betaling mag
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bekomen.

Geteekend Charles en lager J . van Amstell. Vroe-

ger Loquet 38, N°. 7 .
1

N°. 55. 1529, 22 Augustus.

Verbintenis tusschen Mariss

als rentmeester Alphart Brinck en Pilgrum van Hollick met
meister Wolff, bussenmeister over het gieten van omtrent drye
dusent pont zwaers.

Vroeger Loquet 5 8 , N°. l .
l

N°. 56. 1529, 13 October. Copie.

Opten dertiensten dach

van October anno negen en twintich, soe syn geweest binnen
die stede van Naerden die gedeputeerden der steden van Haerlem, van Amstelredara, van Alkmaer, van Hoorn, van Enckhuisen, van Medemblick, van Edam, van Monickedam, van
Beverwyck, van Naerden, van Weesp en van Muiden aen eene
syde; ende die gedeputeerden van Harderwyck voir hem en
voir die steden van der Eiburg en van Hattem aen d'andere
syden, om een manier van een tractate te maecken, nopende
om een vrede tusschen die voorschr. steden en haer ondersaeten aen beyden syden, soe hebben wy malcanderen belieft
aen beyden syden een oochluyckinge van desen dage van huden,

durende tot St. Catharinen dach nu naestcomende, te

water op malcanderen te doen sonder ymant te water te beschadigen by middelen van

desen

voorschr. tyde,

desgelycks

oockluyckinge opte vrouwen aen beyden syden haers eygen
selfs alsoe niet en syn, soe hebben die gemeene steden aen
desen tyden haere gedeputeerden te senden by hoir provincie
om aen hem te verwerven soe verre sy connen en moegen by
middel van desen vurschr. tyden off daer t'eynde om deselve
vrede ten eynde te tracteren by wille consente en toedoen van
synen genaden, om dese selve steden wederom te recupereren
in namen van een tractaite tot alsulcken vrede als sy tot menigen tyden en jaeren ingeweest zyn, desgelycks als voorschr.
so hebben belooft, die van Harderwyck met haren coodjuvanten aen haer syden aen haren prince en daer toe dat sy die
vander Nykerck daer toe, als gelyck den anderen steden te
doen bedwingen off toe brengen sullen, indien sy connen ofte
moegen, behandelyck indien sy des niet en connen gedaen,
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soe sullen sy als van dier beloftenisse overmits opsehryving
van hem binnen den tyd van acht dagen, ongehouden wesen,
mer sullen nochtans alsdan en alsdan nu gehouden hem luden
geen assistentie off bystant te doen, int groet ofte int cleyn,
in verhuring leening te geven ofte vercopen geen schepen ofte
reedscap te water ten oorloch dienende, hoe en in wat manier het sy, desgelycks sullen sy ons beschryven binnen dese
acht dagen off die oockluyekinge als voorschr. i s , hem luden
langer believen sal willen, dan niet, indien dit voorschr. tractaet by raiddel van de tyt voorsch. niet geeynt noch getermineert en wort, alle dinck sonder argelist, en tot een getuyehnisse deses waerheyt soe syn hier twee van woorde tot woord e
die een als die ander van spreeckende doorgesneden met de
letteren A B O D E .

Vroeger Loquet 126, N . 12.
u

N°. 57. 1530, op sondag sextuagesima.

Albert Waterman,

kerkmeester, bekent schuldig te zijn aan den vicaris in onze
Lieve Vrouwe kerk twee enkele guldens jaarlijks ad 20 carol,
stuivers voor den gulden, waar uit hoofde van den grooten
brand de derde penning afgaat, uit Geertje Wyckmans huis.
Vroeger Loquet 4 3 , N°. 7.
N°. 58. 1530, post Petri ad Vinculam.

De kerkmeesters

Pelgrum van Heerden en Peter Herbertz bekenen den pastoren en vicarissen der Lieve Vrouwe kerk schuldig te zijn jaarlijks een Rijnsche gulden; gesticht door Willem van Hyerden.
Vroeger Loquet 4 3 , N°. 8.
N°. 59. 1530, op palm avond.

Meister Jacob de barbier

en Stvne zyn echte wyf, geven aan de kuren en papelicken
proeven vijf en twintig Emder gulden, te verrenten met drie
hoerentgen guldens

's jaars uit hun huis.

Vroeger Loquet

4 3 , N°. 2, 3.
N°. 60. 1531, 27 Januarij.
keizer Carel V aangezegd

Copia compulsariaal van wege

door Jacob Ruoos Roomsch keiz.

Maj., gezworen kamer gerigts bode den 22 February, aan zijne
en des Rijks lieve getrouwe burgemeester schepenen en raad
te Harderwijk, den araptman, schepenen en landgenooten in
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de bank Tuyl en Deil in de Betaw.

Marten Ketteli, aange-

masten of zijne onderzaten, scboltus en toegeordenten boeren,
richter in het dorp Meppel in Drenthe en den landdrosten,
boeren en gemeene landgenoten zijns hertogdoms Gelre, ook
alle en een iegelijk der natemelten handlongen gerigts schrijvers.
De eerzame aandachtige en zijn en des Rijks lieve getrouwe
in den Hoogen en Nederstift tot Utrecht, dechant, capittel,
ritterschap; ook burgemeesteren en raad aldaar, hadden zich
van eenige arresten verbotten, daarop zijn processen, ordelen
en bezweerongen gevolgd, door haar op aanhalten des hooggeboren Carel hertog van Gelre, zynes lieven ooms en fursten,
eener aangemasten schuld halven voor zijn L . en W. tegen de
gemelde

drie stenden i n het stift van Utrecht, haar thuis,

renten en goederen,

wederregtelijk voorgenomen,

gesproken

en ergaan.
Dat zij zich deshalven aan zijn keizerlijke Majesteit en zijn
Camer gericht hadden, bezwaard en geappelleerd; dat zij tot
erlanging aller en ieder gerigtsacten en handlongen tusschen
parijen voor haar beschreven en ergaan om des corapulsoriaal
ootmoedig

verzoeken.

Dat daarom van Rooms keyz. magt,

ook geregts en regtswege geboden wordt,

bij poene van 10

mark lodigen golds, den appellanten binnen 14 dagen salva
insinuationis op haar gesinnen en tegen behoorlijke betaling
alle opgemelde acten en handlongen, in geloofwaardige form
uit te geven en te laten volgen.
Benevens copia inhibitionis, aan hertog Karei en Harderwijk ernstig gebiedende,

dat zij in deze zaak, die voor zijn

Keyz. Maj. en zijn Camer gerigt onontscheiden hangt, niet
verder zullen procederen,

erkennen, handelen of voornemen

tot nadeel der appellanten of

verachting zijner keyzerlijke

overheid bij poene van 10 mark lodigen goldes.
het Duitsch, hebben veel geleden.
N°. 61. 1531, 11 April.

De acten in

Vroeger Loquet 23, N°. 3.

Verpachting van de stads waag.

Die van Emmerik zijn na older gewoonte vry. Loquet 89, N°. 1.
F . 62. 1531, 10 M e i . Opdragt eener hofdstede door de
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gasthuismeesteren aan Peel de Vulre voor 2 hoerentgens guldens 'sjaars.

Vroeger Loquet 44, N°. 2 .
2

N°. 63. 1531, 14 Julij.

Transactie tusschen Roelof van

Lennep, drost tot Middeler en Aalt van Wijnbergen over de
Sint Laurens Vicarie gesloten

door tusschenkomst van den

raad en vrienden van hertog Karei. Vroeger Loquet 5 4 , N°. 2.
N°. 64. 1531, op

den eersten Sondag in advent.

Voor-

waarden waarop de geërfden van Ackemede besteed hebben
aan meister Egbert te Zwolle het maken van eene nieuwe
sluis de Spuy genoemd.

Vroeger Loquet 3 0 , N°. 3.

N°. 65. 1532, 12 Januarij.

Rapport van meister Wilhem

en meister Brant over noodige herstellingen aan de wallen,
muren

en andere versterkingen van Harderwijk.

Vroeger

Loquet 58, N°. 2.
N°. 66. 1532,

7 Maart.

Placaat van hertog Karei, dat,

daar die van Enckhuyzen Harderwijk aan haar afslag van
haring merckeüjk

verkorten, zoo geeft hij last om die van

Enckhuyzen en hare goederen
zeer geschonden.

aan te houden.

Dit stuk is

Vroeger Loquet 6 5 , N°. 5.

N°. 67. 1532, 8 Maart.

Brief van hertog Karei aan Enck-

huyzen, mededeelende den inhoud van het placaat onder N°.
66 opgenomen.

Ook dit stuk is zeer geschonden.

Vroeger

Loquet 6 5 , N°. 5.
N°. 68. 1532, 13 Maart.
tog Karei,

Brief van Enckhuizen aan her-

dat de raad en vroedschappen terstond na den

ontvangst van zijn schrijven bij een geroepen zijn en strenge
straifen zijn vastgesteld tegen alle nieuwigheden, onbillijkheden en bespieringen die gedaan werden aan Harderwijks handel, verzoekende dat zijne bevelen werden opgeheven en de
ingezetenen der beide steden in eendragt mogten verkeeren.
Ook zeer vergaan, doch nog leesbaar. Vroeger Loquet 65, N°. 5.
N°. 69. 1532, 21 Maart. Brief van hertog Karei aan Johan
van Lijnden, bevelhebber en voirt burgemeisteren, schout en
raat van Harderwyk; waarbij hij verklaart den welgeleerden
Borchart van den Bergh der heilige Schriften Baccalaurii als
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eenen bequemen goede jonge man mitter pastorie van de kerk
aldaar te hebben begiftigd in plaats van meister Dirks en heer
Henriks van Groeningen, in sulcke toversicht, dat hij sich
woel eerlick, ind bether na onsen kersten gelove, dan sy gedaen hebben,
daeromme

halden ind regyren sal; bevelen en gesinnen

op u ernstlick, dat ghy den voergh. meister Bor-

chart sonder eenich weygeringe, ind niemand anders tot uwen
pastoer, ontfangen, kennen of halden ind voert in allen onderdanigh syt ind wederfaeren

laet, as dat guede ondersaeten

ind kerspels luy den then oeren pastoern beteempt.

Vroeger

Loquet 4 2 , N°. 5.
N°. 70. 1532, Odulphi dag.
kwartiersdag

Copie der besluiten op den

der ridderschap en steden van de Veluwe, te

Wageningen gehouden.
Het kwartier zal den hertog ƒ 70,000 geven tot onderhoud
van zijnen staat, tot betaling van schulden en om te lossen
de renten en domeinen,
vuurijzer op

het vat bier ten platten lande van de tappers

gedurende vier jaren.
zijn.

verder zal hij mogen heffen een

Niemand zal van deze heffing bevrijd

Alle ongelden, staatpenningen, ruitergeld, keukengeld,

maandgeld, graangeld, enz. zullen ophouden.
De onderdanen zullen niet meer bezwaard worden met ongewone diensten en beden van amptlieden en andere ambtenaren.

De hertog zal aanstellen een brandmeester, die zorg-

dragen zal voor het branden der heidevelden en het verstuiven
der zanden, die zanden moet hij laten bepoten en bosschen
aanleggen.

Voor het weiden der schapen zal niets genoten

werden; dan boeten bij overtreding.

Alle uitheemschen in het

kwartier geërfd zullen tot de contributie een vierde penning
van haar gewas en renten geven.
Van renten zal niet meer 7 tot 10 percent, maar 6 percent betaald worden, uitgezonderd van de Utrechtsche aangewonnen

goederen.

Kloosters zullen geene goederen

mogen

koopen of erven.
Bij verschil over deze punten, die de hertog bij eenen brief
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moet bevestigen, zullen gedeputeerden der ridderschap en steden beslissen.

Daar de landbrief door den oorlog verloren

is zal hij eenen goeden landbrief na older gewoonte schenken.
Die dertig jaren goederen

bezeten heeft, daar veelligt door

den oorlog zegel en brieven verloren zijn, zal daarbij blijven
tot dat hij daaruit met land, leen of stad regt of andere
regten naar den natuur van het goed uit verwonnen is. Vroeger Lequet 4, N°. 2; benevens een extract uit Loquet 3 8 ,
N°. 72, vergelijk Slichtenhorst, bladz. 415.
N°. 71. 1532, 10 Junij.

Karei verbind zich tot hetgeen

dat op den Landdag hem verzocht was, zie stuk N°. 70.
acte is een

De

vidimus brief van Arnhem dd. 5 Febr. 1534.

Vroeger Loquet 14, N°. 18; met een copie, vroeger Loquet
4, N°. 2.
N°. 72. Voor 1532. Landbrief.

Uitgegeven door Mr. G. A .

de Meester, nieuwe bijdragen

voor regtsgeleerdheid en wet-

geving d. V I I I en I X , bl. 486.

Vroeger Loquet 26, N°. 12.

N°. 73. 1532, 10 Junij. Landbrief van Karei,
in een vidimus brief van Arnhem.
boek.

medegedeeld

Uitgegeven in het placaat

Vroeger Loquet 26, N°. 1.

N°. 74. 1533, 1 April.

De stad verpacht aan Arent van

Zevenaar den afslag der visch.
N°. 75. 1535, 5 October.

Vroeger Loquet 6 5 , N°. 6.
Brief van schout,

burgemeeste-

ren ende raad der stede van Enchuysen, geteekend J . W.
Zuermondt, aan Harderwijk, berigtende dat den burgers Seger
Jacobs en Feynte Haxmans, hier haring verkoopende ongewone lasten waren opgelegd.

Vroeger Loqnet 65 , N°. 7.

N°. 76. 1536, 10 Julij.

Brief van K a r e i , geteekend Char-

les uit Arnhem aan Harderwijk.
dat de

erfgenamen

Gelastende zorg te dragen,

van Noey Brant aan de Conventen van

St. Agnieten en St. Catharina uitreiken wat haar aan bestorven is.

Vroeger Loquet 3 8 , N°. 8.

N°. 77. 1536,

19 Julij.

Christiaan van Denemarken
Loquet 16, N°. 4.

Copie
en

van het verdrag tusschen

Karei van Gelre.

Vroeger
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N°. 78. 1536, 28 Julij.

Voorwaarden waarop in de Mela-

ten huizen voor de stad gelegen personen worden opgenomen.
Vroeger Loquet 44, N°. 2.
N°. 79. 1536, 8 October.
geteekend

Brief van Karei, uit Hattem,

Charles, zendende twee vaandelen knechten, met

vlijtig gesinnen ze voor korten tijd binnen Harderwijk te logeren, met belofte de verteering tot haar zolt'toe te zullen
betalen.

Vroeger Loquet 17, N°. 1.

N°. 80. 1536, 23 November.

Brief van K a r e i , uit Bosen-

dael, geteekend Charles, bevelende en gesynnende met ernst
aan de poorten der stad te bestellen en scherp toevoorzigt te
houden, dat geen van zijne knechten op Veluwe liggende ingelaten worden of door passeren of ter zee to varen toegelaten
worden.

Vroeger Loquet 82, N°. 20.

N°. 81. 1536, 12 December. Brief van Karei, u i t Z u t p h e n ,
geteekend

Charles, den vrede tusschen den keizer en hem

berigtende, guetlick gesynnende dit eerdaags te laten verkondigen.

Vroeger Loquet 82, N°. 20.

N°. 82. 1537, 27 April.

Brief van K a r e i , uit Arnhem,

geteekend Charles, vergunnende om aan Alkmaar ontslag te
vragen van schippers, die in de laatste vehede gemeutet hebben en met goed en schip opgebragt zijn zullende na gelegentheid
wil,

des tijds, waarmede het zich itzont nyet schikken

gaarne doen

wat gevueglijk sal zijn.

Vroeger Loquet

82, N . 21.
J

N°. 83. 1538, 3 Januarij.

Verdrag tusschen den magistraat

van Harderwijk en de gilden, keuze van twaalf gemeenslieden,
verdrag der gilden onderling, later wederom verbroken. Vroeger Loquet 82, N°. 23.
N°. 84. 1538, 4 Januarij.
der kamer van Amsterdam.

Extract uit het schepen register
De schepenen wijzen voor regt,

dat Claas Isbrandsz. volgens zijnen rentebrief binnen Harderwijk zijne betaling mag zoeken, ontslaande Thomas van Wenkum, schipper Floris Tymansz., burgers van Harderwijk van
het arrest.
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Benevens Notariële acte van Reynerus de Alkman, Notarius
Curiae Holl. gedaan binnen Harderwijk in de school ter overstaan van twee getuigen, burgers van Amsterdam.

Vroeger

Loquet 23, N°. 4.
N°. 85. 1538, 27 January. Copie van het verdrag tusschen
hertog Karei en Johan hertog tot Cleef benevens bannerheeren, ridderschap, steden
schap Zutphen.

en landschap van Gelre en graaf-

Zie Slichtenhorst, bladz. 430. Vroeger Loquet

3, N°. 13 , met een extract, vroeger Loquet 8, N°. 3.
2

N°. 86. 1538,

zonder datum.

Memorie van hertog Karei

aan de landschap, dat het noodig was de bier accijns nog
langer in te willigen, en beloften van hem.
8, N°. 1.

Vroeger Loquet

Copie.

N°. 87. 1538, zonder datum.

Brief van Harderwijk aan

Nijmegen, berigtende dat volgens het besluit op den jongsten
landdag genomen, zij zich van de poorten en sleutels hadden
meester gemaakt, en raad vragende hoe te handelen met de
aanstaande verandering der regering. Vroeger Loquet 8, N°. 2.
N°. 88. 1538, Maandag altera Ephiphanie.
megen

in antwoord

op

Brief van Nij-

een schrijven van hier; dat zij met

genoegen vernomen hebben het innemen der poorten en torens
en het aannemen der sleutelen; dat zij zullen zorgen de stad
in

den oorspronkehjken

bondbrief

zal opgenomen

worden.

Vroeger Loquet 8 2 , N°. 22.
N°. 89. 1538, die Antoni Abbatis.

Brief dezer stad aan

Zutphen, waarin raad wordt verzocht, hoe te handelen, met
het stellen van den raad over acht dagen; in 1528 was de
hertog met ruiteren en knechten gekomen en had het bestuur
op eene wijze verschillende met vroeger ingerigt; nu wenschte
men de zaak op den ouden voet terug gebragt; maar dit kon
niet geschieden zonder de beide vorsten en de hoofdsteden te
kennen, en met Arnhem kon niet overlegd worden, daar die
stad geen libera suffragia bezat, vermits eene menigte officianten en dienaars des hertogs in den raad zaten.
copie.

Vroeger Loquet 82, N°. 24.

Met een

Ill
N°. 90. 1538,

20 February.

Copie van den eed

door

Wilhelm als hertog gedaan en tevens van die der ondersaten.
Vroeger Loquet 14, N°, 19.
Harderwijk,

Zie Schrassert, Beschrijving van

bladz. 74, d. II.

N°. 91. 1538,

24 February. Brief van Harderwijk aan

Nijmegen, verzoekende twee leden van het bestuur over te
zenden, om te overleggen, hoe met het vervullen der schepenen stoelen te handelen, daar te Nijmegen dit op de oude
wijze was geschied

en hier vele ingezetenen waren, die met

rade niet te berigten waren, dan zenden de onbescheidenen
van

de gemeente zien en speuren, dat de overigheid alhier

eene rugge heeft aan de landschap.
Benevens een schrijven dezer stad aan Jacob Canis te Emmerik, dankzeggende voor de beleefdheid aan de afgevaardigden bewegen.

Vroeger Loquet 82, N°. 25.

N°. 92. 1538, 17 Mei. Regeling van het bestuur te Harderwijk vastgesteld, op verzoek van de schepenen en de gemeente door afgevaardigden der ridderschap en der hoofdsteden Nijmegen, Zutphen en Arnhem, geteekend door Walraven
van Arckel heer tot Werdenburg, Jan Schenk van Nydeggen
en Hendrik van Dorth uit Nijmegen, Evert van Heekeren,
Andrees Krelink en Gerrit Barnes uit Zutphen, Willem H e n kert, Roelof

van Lennep, Sander Bentinck en Henrik van

Poelwijk uit Arnhem.
N°. 93. 1538,

Julij.

Verhaal der begrafenis

van hertog

Karei en de inhuldiging van Willem. Vroeger Loquet 3, N°. 14.
N°. 94. 1538, 27 Julij.
van

Copie, bevestiging der vrijheden

Harderwijk door hertog Willem.

Vroeger Loquet

15,

N°. 47.
N°. 95. 1538, 15 September.
Kleef, mededeelende
beraamd, gesynnende

Brief van hertog Willem uit

dat er op Harderwijk een aanslag was
goed toevoorzigt te houden.

Vroeger

Loquet 82, N°. 28.
N°. 96. 1538, 22 September.

Brief van hertog Willem uit

Kleef, dat hij Steven Buytenberg, burgemeester van Arnhem
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met knechten had gezonden om te Harderwijk garnizoen te
houden.

Vroeger Loquet 8 2 , N°. 28.

N°. 97. 1538, 23 September of St. Marthei. Memorie. Toen
Braem Stevensz., van Hamburg kwam zeilen met bier en andere waren, hebben ingezetenen van Edam het schip en goed
onder Vriesland genomen en naar Edam gebragt. Braem toch
met veertig gezellen naar E d a m , maar zij werden gevangen
van het harnas beroofd en gevangen gezet.
Harderwijk klaagde bij Hugo van Lanoy, met voorschrijven
van den hertog, Edam kreeg last alles en allen te ontslaan;
terwijl de zaak voor den raad van Holland zoude onderzocht
werden.

Wordende

daarentegen de hertog verzocht regt te

schenken aan eenige poorters

van Leyden, Amsterdam en

Wormer, die tot Engelander holt van een vonnis uit Hattem
hadden geappelleerd; doch geen dag regtens verkregen. Vroeger Loquet 8 2 , N°. 26.
N°. 98. 1538, 8 October.

Brief van burgemeesteren, sche-

penen en raad van Arnhem aan Harderwijk, berigtende dat
daar op den landdag te Roermond besloten was om eenige
ruiters en knechten te onderhouden en dat iedere hoofdstad
met de andere steden daarover handelde, verder verzochten zij
afgevaardigden te zenden.

Vroeger Loquet 1 1 , N°. 1.

N°. 99. 1538, November.

Brief van burgemeester, sche-

penen en raad van Arnhem aan Harderwijk, om afgevaardigden te zenden, ten einde over den ontvangst van den hertog
te handelen.

Vroeger Loquet 11, N°. 2.

N°. 100. 1538, November.

Brief als voren, nader op het zen-

den van afgevaardigden aandringende. Vroeger Loquet 11, N°. 3.
N°. 101. 1539, 15 Januarij.

Reglement voor de gildebroe-

ders van metzelaars, timmerlieden, kistemakers, ramakers,
scheeptimmerlieden en kuipers.
N°. 102. 1539,

22 Januarij.

Vroeger Loquet 79, N°. 2.
Brief

van Harderwijk aan

den Landdag; verzoekende vergoeding der schade door den
hertog in 1428 berokkend met behulp van Maurits Marissen
en Pilgrum van Hollick.

Vroeger Loquet 8 2 , N°. 30.
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N°. 103. 1539, 25 Januarij.

Verhaal van hetgeen

bij de

keuze van schepenen dien dag was voorgevallen. De gemeenslieden hadden den ouden raad herkozen. De gemeente wenschte
vier schepenen niet herkozen; daarop werden vier anderen benoemd, doch twee daarvan gewraakt, die op nieuw vervangen
werden.

De gemeente nog niet te vreden gaf acht punten

van bezwaar op, waarop de schepenen antwoordden.

Vroeger

Loquet 82, N°. 29.
N°. 104. 1539, Manendag post judica.

Verzoek van Arn-

hem om den landdag toch niet te verzuimen. Vroeger Loquet
1 1 , N°. 4.
N°. 105. 1539, Manendag post Victoris.

De hertog heeft

verdragen, dat in ieder kwartier door de ridderschap, hoofdstad en kleine steden eenen kwartiersdag gehouden zal worden, Arnhem verzocht

daarom

afgevaardigden

te

zenden;

wanneer tevens over de belangen der Hanzesteden kan gehandeld worden.

Vroeger Loquet 1 1 , N°. 5.

N°. 106. 1539, Saturdag post Egidii.

Arnhem deelt mede,

dat de vijand volk werft en men dus op zijne hoede moest zijn.
N°. 107. 1539, 18 April.
benoemd,

De commissie door den hertog

bestaande uit Marten van Kossum, Wilhem Hen-

ckert Eigter en Herman Boenenborch, om de twisten tusschen
de regering en de gemeente te Harderwijk te beslissen, komt
overeen dat op eenen landdag uitspraak gedaan zal worden;
maar de zaak zoo lang zal rusten.
missie geteekend.

De acte is door de com-

Vroeger Loquet 82, N°. 31.

N°. 108. 1539, 3 Mei. Harderwijk verzocht den landdag
zorg te dragen, dat de ingezetenen die den overleden hertog
op den Kinckhorst gediend hebben en geene soldij ontvingen
eindelijk betaald worden.

Vroeger Loquet 82, N°. 32.

N°. 109. 1539, 7 Mei. Brief van den raad des keizers in
Holland aan Harderwijk om zorg te dragen, dat eene schuld
der kerkmeesters voldaan worde.
N°. 110. 1539,
den landdag over
XVII. J .

op
het

fridach post Odulphi.

Uitspraak van

verschil tusschen het bestuur en de
8
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gemeente te Harderwijk, uitgegeven bij Schrassert, Harderv.
antiqui, deel I I , bladz. 78.

Vroeger Loquet 82, N°. 34.

N°. 111. 1539, op Maendach post Sacramenti.

Uitspraak

van den landdag over de klagte van Harderwijk wegens de
handelingen van hertog Karei in 1528. Uitgegeven bij Schrassert, d. I I , bladz. 80.

Vroeger Loquet 8 2 , N°. 34.

N°. 112. 1539, Woensdach nach Hillighen Sacraments dag.
Uitspraak van den landdag tusschen de schepenen en gemeenslieden.

Vroeger Loquet 8 2 , N°. 34.

N°. 113. 1539,

22 Julij.

Muntordening vastgesteld door

hertog Wilhem. Vroeger Loquet 32, N°. 4.
N°. 114. 1539, Vridach post nativitatis Mariae.

Voorstel

van Arnhem om in het kwartier de Veluwe eenen dankdag te
houden.
N°. 115. 1539, 1 October.

Brief van hertog Wilhem zen-

dende Steven van Butenborgh met mondelinge bevelen, geteekend Doirnick.

Vroeger Loquet 8 2 , N°. 35.

N°. 116. 1539, 9 October.

Verordening van den hertog

omtrent de regering te Harderwijk, door hem

geteekend.

Niettegenstaande de beslissing der commissie, door den hertog

geconfirmeerd

was

er wederom

daaraan maakte hij nu een einde.
gedrag vergeven.

misverstand ontstaan,

H i j zal voor dit maal het

De magistraat blijft zooals hij i s , bij ont-

stentenis zal hij eenen anderen onderling kiezen.
gemeenslieden

werden afgezet.

De twaalf

De gildemeesters dragen 24

vrome eerlijke burgers den hertog of zijnen bevelhebber jaarlijks voor, die daaruit twaalf kiezen zal, die in gemeene stads
zaken, de gemeente

mede beroerenden van den raad gevor-

derd en daartoe verzocht zullen worden, doch mogen zich
met andere raads- en schepenzaken niet bemoeijen.
Uit de gemeenslieden kiezen de magistraat en de gemeenslieden ieder twee mannen, die bij de kist zitten en in bijwezen der stads secretarissen beuren, uitgeven en rekenschap doen.
De gilden blijven bestaan, doch de onlangs opgerigte Sint
Peters schutterij zal vervallen.

Zij mogen te zamen vergade-
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ren; maar zich niet met 's hertogs noch met stads- of landszaken bemoeijen.

Die boven regt uit de stad en hare goede-

ren gebannen zijn, zullen wederom aangenomen worden, mits
te regt staande, waarbij de magistraat onpartijdig regt zal
spreken.

De vorige bepalingen van M e i , hier niet opgenoemd

blijven in waarde.
N°. 117.

Vroeger Loquet 8 2 , N°. 35.

1539 , 17

October.

Gerrit Jansz. en Wilhem

Brantsen stellen borg, dat zij zich vrijwillig i n ballingschap
zullen begeven,

de eerste

naar Doesburg,

de tweede naar

Nijkerk, Putten of Barneveld en niets tegen den hertog of
de stad zullen ondernemen.

Vroeger Loquet 82, N°. 36.

N°. 118. 1540, 8 Januarij.

Hertog Willem van

Gulick,

verzoekt Harderwijk om eenige raadsleden den 19 Januarij
te Arnhem te zenden om eenen kwartiers dag bij te wonen.
Vroeger Loquet 1 1 , N°. 6.
N°. 119. 1540, 8 Jannarij.

Copie voorstel van hertog Wil-

lem van Gulick aan bannerheeren, ridderschap, hoofd en
kleine steden van Gelderland te Cleve verschreven om goede
order

en bestelling te houden,

daar de vijand zich tot den

oorlog uitrust.
Waarop

besloten

werd goed en lijf op te zetten en den

hertog uit te noodigen eenen landdag uit te schrijven. Vroeger Loquet 3, N°. 14 a\
N°. 120. 1540, 24 Januarij.

Brief van de stad Hoorn,

verzoek om een burger met zijn schip op verlangen van Cornells Toffel gearresteerd te ontslaan; met de stukken.

Vroe-

ger Loquet 8 2 , N°. 37.
N°. 121. 1540, 10 A p r i l .
te Nijmegen.

E x cancellaria Juliacen. Gelr.

Verzoek van den hertog aan die frome van den

steden, om in ieder hoofdstad ordnung te bestellen, dat op
gesinnen syner furst genade amptluyden en bevelhebberen hare
schutten of andere uit hare gilden, bevel geven, zich bij
's vorsten dienaren te voegen, om de rebellige en moedwillige
in

den lande te helpen verstoren en straffen, alzoo zich

eenige ligtveerdige onderdanen ten plattenlande tegen syn f.
8*
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g. ongehoorsaam

en rebellion houden en bewijzen.

Vroeger

Loquet 3, N°. 15.
N°. 122. 1540, 11 M e i .

Brief

van den hertog uit Cleve

aan burgemeesteren, schepen ind rait unser stat Harderwick,
om zorg te dragen, dat zich niemand van onsen onderdanen
buiten hun voorweten
nooh

in enyghe

in enygerlei dienst bestellen laeten,

vergaderingh oder versamelungh der hereh-

losen knechten begheren.

Vroeger Loquet 1 7 , N°. 2.

N°. 123. 1540, na beloeken Pinxteren. Resolutie van het
landschap te Arnhem vergaderd,

om eene vrijwillige stuer

en pondschatting voor den hertog op te brengen, tot goed
maken der kosten van den staat, van 100 golden schilden
zal 4 olde golden schilden.

Vroeger Loquet 3, N°. 14 b .
2

N°. 124. 1540, 15 Mei tot September. Copien van brieven
en aanteekenig van het verhandelde over het bekomen van
pastoors.

De regering van Harderwijk geeft aan het kapittel

van Maria te Utrecht te kennen, dat de pastoors Henrik van
Groenyngen en Dirck van Gheesteren overleden zijn, zij verzoekt

vier goede bequeme en christlicke pastoers schikken

willen, die onss ind onsse ghemheente mit de woerde goetz
klaer ind onverraenget
die gelove, lyefde

trouwelicke leven ind vermanen, in

en vreze goitze ind tot frede, eyndracht

ind fruntschap onder eyn anderen, en der so van leven ind
leringe binnen, dat sy aengenaem maken konnen.
Meyster Johan der Waell komt namens het kapittel hierover
handelen.

Vroeger Loquet 39, N°. 3\

N°. 125. 1540, Sint Anthonis dach. Wolf Jansz. en Rickert
Jacobs met hunne vrouwen dragen aan Elbert Jansz. en Gijsbert Wouters gildemeesters van het Sint Anthonie gilde drie
goud guldens uit het huis van Greesgen Schepers gaande op.
Vroeger Loquet 55, N°. 2.
N° 126. 1540,

1 October.

Authentiek copie van eenen

salveguarde brief door keizer Carel te Brussel aan broeder
Arnoldus a Luzenburgio doet. theol., provincial fratr. convent,
ordinis Sancti Srancisci (latijn).

Vroeger Loquet 42, N°. 6.
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N°. 127. 1540, zonder datum.
het fraterhuis geschreven,

Extract uit een register van

door pater Cornelis van Vianen,

tot bewijs, dat de paters bezaten twee dagmaten hooiland in
de Oostermeken, geschonken door heer Willem Brouwer.
N°. 128. 1541, 16 April.

De raad des hertogs verzoekt

burgemeesteren, schepen en raad der stad Harderwijk pastoren
ind predicanten uit te noodigen het volk op te wekken, Gods
hulp in te roepen voor den hertog, gedurende zijn verblijf
in Frankrijk.
N°. 129. 1541, 4 Mei.

Copie missive van Jan van Wyten-

horst en Pons Groenwolt gezanten van het landschap uit Regensburg aan de stad Nijmegen, mededeelende, dat zij zich
met de raden des hertogs volgens des keizers schrijven tot
den palsgraaf Prederik hadden gewend, dat die beloofd had
Gelderlands belangen voor te staan, maar dat de keizer wegens de Religions zaken afwezig was.

Vroeger Loquet 3,

N°. 17.
N°. 130. 1541, 4 Junij.

Brief van den raad des hertogs

aan Harderwijk om vooral goede wacht te houden, daar de
vijand heimelijke aanslagen smeedt.
N°. 131. 1541, Zondag post Conversion. Pauli.

Copie au-

tenth. der antwoorden van de vier hoofdsteden ter dagvaard
te Arnhem den hertog gegeven.

De zaak van Sweeder van

Voorst zoude spoedig afgedaan worden. De steden verzoeken,
dat de hertog

edicten wil uitvaardigen tegen secten-muiterij

en niet toelaten, dat gebannenen van elders zich hiernederzetten, daar te Harderwijk, Hattem en Nykerk reeds de gevolgen zigtbaar waren.

Vroeger Loquet 3, N°. 16.

N°. 132. 1541, 19 Julij.

Brief van Willem,

hertog van

Gulik enz., aan de stad verzoekende de penningen door den
landdag toegestaan te betalen.
N°. 133. 1541, 8 Aug.

Vroeger Loquet 88, N°. 21 aa.

Brief van Johan Bloemendaal, dat

hij het schrijven van Harderwijk aan Marten van Rossum is
bezorgd.
N°. 134. 1541, 13 Augustus en 1 September.

Bekentenis
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van Wilhem Bouwe, Jan Jonks en Herman Beeldsnijder, gevangenen, gedaan aan Johan van Lynden, drost te Hattem,
Beynier van Broekhuisen, landrentmeester, Johan van der H e i l
en Hemmen, bevelhebbers
kum
aan

benevens

des hertogs en Beyner van Wen-

Henric Neugen, Bechteren, dat zij deze stad

eenen anderen heer zochten te brengen en daarom in

Utrecht en Braband hadden gereist, daar de tegenwoordige
regering hun tegen stond; benevens eene opgave van verdachte
personen die gevlugt waren.

Vroeger Loquet 82, N°. 40.

N°. 135. 1541, 29 Augustus.

Brief van hertog Wilhem aan

Harderwijk, geteekend door Johan Blomendall, bevelende Sweder van Voorst als bevelhebber en bewaarder van zijn huis te
erkennen.

Vroeger Loquet 60, N°. 2.

N°. 136. 1541 , 23 September.

Dagvaarding van Johan

Wilhems zoon genaamd van Essen; de hertog heeft zijne goederen i n beslag genomen,

als zijnde hij voortvlugtig naar

Hoorn, wegens het voorgenomen verraden dezer stad.

Vroe-

ger Loquet 23, N \ 5.
N°. 137. 1542, goedesdag na nieuwjaar.

De burgemeester

van Arnhem schrijft aan Harderwijk in antwoord op eene vraag,
dat de drie laatste Beynaldus Arnhemsche guldens twee gold
guldens uitmaken en genoemd werden blauwe gulden.

Vroe-

ger Loquet 3 2 , N \ 5.
N°. 138.

1542, 27 February.

Minuut van een schrijven

van Harderwijk aan de leden van raad Wolfert Byks en Johan Voet, over eene procedure van Henrick van Furstenborg.
Vroeger Loquet 23, N°. 6.
N°. 139. 1542, 4 April.

Brief van Marten van Bossum,

verzoekende zekeren Splinter als burger aantenemen.

Vroeger

Loquet 82, N \ 42.
N°. 140. 1542, uit. April.

Acte met ongeschonden zegel

van burgemeesteren, schepenen en raad van Monnikendam»
met consent en wille der treffelijkste van de gemeente, verklarende dat de burgers en inwoners van Harderwijk niet gehouden zullen zijn voor land, stad of diergelijke zaken binnen
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Monnikendam in regten te responderen, dan alleen elk voor
zijn zelfs eigen schuld.

Vroeger Loquet 8 2 , N°. 41.

N°. 141. 1542, 28 Mei. Brief van burgemeesteren en schepenen van Deventer aan Harderwijk, dat het waar is tusschen
keizer Karei en hertog Karei besloten werd, de onderzaten
in het eene land niet schuldig zijn te betalen schulden van
anderen in het andere land, maar alleen zijn eigen schuld;
dat op de Veluwe dat beginsel evenwel niet altijd jegens Deventer is toegepast, dat zij echter bij Henrik Kunretorf pogingen zullen aanwenden tot opheffing van het arrest op de renten
binnen Deventer, het convent van sint Agnieten te Harderwijk
toekomende. Vroeger Loquet 42, N°. 5 . Het stuk is beschadigd.
a

N°. 142. 1542, 12 Junij.

Brief van hertog Willem uit Dus-

seldorp, bevelende om op zijn huis en in de stad te waken.
Vroeger Loquet 17, N°. 4.
N°. 143. 1542, 8 Julij.

Eene verklaring in het latijn en

duitsch van Petrus Johannis Tollenaar te Helsingor, dat de
schipper Erans Willemsen van Harderwijk zijn tolgeld betaald
had.

Vroeger Loquet 25, N°. 7.

N°. 144.

1542, 18 Julij.

Onderzoek voor den raad des

hertogs te Arnhem, van twisten tusschen Enkhuizen en Harderwijk over het koopen van haring.
N°. 145. 1542, 19 Julij.

Verzoek van hertog Willem om

eenige raadsvrienden tegen den 2 8
kwartiersdag te zenden.

en

Julij naar Arnhem op den

Vroeger Loquet 11, N°. 8 .

N°. 146. 1542, 4 October.

l

Brief van hertog Willem uit

Nijmegen om goede wacht te houden en de eendragt te bewaren, want, ofschoon hij niemant rede daartoe had gegeven
werd Gulick met eenen inval bedreigd. Vroeger Loquet 17, N°. 5.
N . 147.
ü

Cleve.

1542, 7 October.

Brief van hertog Willem uit

De Bourgondiërs waren in zijn land gevallen, het ge-

schut en de munitie moest derhalven i n gereedheid zijn. Vroeger Loquet 17, N°. 6.
N°. 148. 1542, 2 November.
togs,

Brief van den raad des her-

dat aan de schouten van Putten, Ermelo en Nijkerk
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geschreven is om zich naar Harderwijk te begeven, ten einde
te vernemen hoeveel arbeiders er noodig waren tot het werken aan de bolwerken.

Vroeger Loquet 58, N°. 3.

N°. 149. 1542, 7 November.

Brief des hertogs om afge-

vaardigden te zenden tot het houden van eenen landdag den
17en November.
N°. 150. 1542, 9 November.

Brief van den raad des her-

togs, dat het hoofdleger thans te Angermond was, dat de hertog
zijne stad Gulick hernomen had en de Franschen in Luxemburg waren gevallen om den vijand afbreuk te doen.

Vroeger

Loquet 17, N°. 7.
N°. 151. 1542, 29 November.

Brief

van den raad des

hertogs, berigtende dat Deventer had geschreven, de gedeputeerden der ridderschap en steden van Overijssel van de koningin teruggekomen zijn en dat zij wenschen, Harderwijk den
eerstkomenden zaturdag afgevaardigden naar Deventer zenden.
Vroeger Loquet 11, N°. 8.
N°. 152. 1542, Christavond. Antwoord van den raad des
hertogs op de vraag der stad Harderwijk, hoe zich te gedragen, daar de ingezetenen van Putten,

Ermelo en Garderen

met den vijand een verdrag hadden gesloten;

de stad moest

soldaten innemen, de raad was genegen daartoe twee honderd
manschappen te zenden.

Ook Arnhem werd ingesloten, maar

was tot tegenweer gezind, de schade zal de hertog later vergoeden.

Vroeger Loquet 17, N°. 7.

N°. 153. 1543, zonder datum.

Copie van een bestand tus-

schen den keizer en den hertog.

Vergelijk van Slichtenhorst,

Geld. Geschied., bl. 461.
N°. 154. 1543,

Vreger Loquet 3, N°. 14 .

16 Januarij.

3

Brief

des

hertogs raad uit

Arnhem aan Wilhelm Zinchart en burgemeester, schepenen en
raad van Harderwijk, zendende vijftig soldaten, die voor E l burg bestemd zijn.
N°. 155. 1543, l

Vroeger Loquet 17, N°. 9.
s t c

zondag na Paaschen.

Twee brieven van

den pastoor Coenraad Renkum aan den magistraat van Harderwijk.

H i j bekend allerlei dingen, die alleen om pronkerij
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van

holt en steen hingen, verkocht te hebben,

staat te zijn

den armen te helpen;

maar om in

die pronkerij deed toch

geen nut; hij had daar kwalijk aan gedaan, want hij had zijne
oversten darrin moeten kennen, maar niet zoo om weggezonden te worden.

Op zijne kosten wilde hij een kapelaan stel-

len, zoo hij de inkomsten der pastorie mogt behouden.

Vroe-

ger Loquet 42, N°. 8.
N°. 156. 1543, 5 April.
Jacobs dochter,

Vrijgeleide naar Holland aan Jutte

door de regering van Harderwijk afgegeven.

Vroeger Loquet 82, N°. 43.
N°. 157. 1543, 12 A p r i l .

Brief van den raad des hertogs

aan de regering van Harderwijk, verzoekende de eendragt te
bewaren, zullende Sweder van Voerst komen om het Blokhuis
aan Vit van Munster overtegeven.
N°. 158.

1543,

23 April.

Vroeger Loquet 17, N°. 10.

De regering

van Harderwijk

klaagt dat de drost Vit van Munster het huis in eenen slechten toestand laat.

Vroeger Loquet 82, N°. 44.

N°. 159. 1543, 6 Mei.
Verzoek

Brief des hertogs uit Dusseldorp.

aan de regering van Harderwijk om afgevaardigden

op den landdag den 1 2

en

M e i te zenden, ten einde te han-

delen over het beslotene op den rijksdag tot het zenden van
hulp tegen de Turken.

Vroeger Loquet 1 1 , N°. 7.

N°. 160. 1543, 12 Mei.
dag.

Voorstel des hertogs op den land-

De landdag geeft den hertog den raad om geen stilstand

te sluiten, niet te hooren

naar hetgeen op den rijksdag is

gezegd, maar zich tot tegenweer gereed te maken.

Vroeger

Loquet 3 , N°. 18.
N°. 161. 1543, 17 M e i .

Verzoek van Hamburg om Her-

man Meyer als ingezeten uit Hamburg uit zijn arrest te ontslaan.

Loquet 6 5 , N°. 11.

N°. 162. 1543, vrijdag post Sacramentum.

Verdeeling over

het kwartier de Veluwe op den kwartiersdag van 14000 rijdergulden ten behoeve des hertogs.
den inzonderheid aangeslagen.
N \ 163. 1543, 16 Junij.

De geestelijke goederen werVroeger Loquet 4, N°. 4.

Brief van Kampen aan Harder-
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wijk,

verzoekende het schip en goed van haren burger Hen-

rik Vriese te ontslaan uit het arrest, benevens het antwoord,
dat de zaak was verzonden aan den raad des Hertogs, daar
de drost van oordeel is, dat schepen die zonder paspoort varen van het bestand geen voordeel kunnen trekken, maar prijs
zijn.

Vroeger Loquet 8 2 , N°. 45.

N°. 164. 1543, ultimo Junij.

Brief van den raad des her-

togs, verzoekende 15 vaten boter, behoorende aan twee burgers uit Keulen uit het arrest te ontslaan, daar Keulen steeds
met den hertog op goeden voet bleef. Vroeger Loquet 25, N°. 8.
N°. 165. 1543, 11 Julij.
dah

Voorstel des hertogs op den land-

te Gelre tot betaling der ruiteren en knechten.

In an-

dere landen werd in ijlender nood den kerken cieraden en
kleinoden gebruikt.

De landdag antwoord, dat ƒ 140,000

waren toegestaan, dat de uitzetting zoude plaats hebben; maar
dat der kerken cleynodien vrij moesten blijven.

Vroeger Lo-

quet 3, N°. 19.
N°. 166. 1543, 15 Julij.

Copie acte van verzekering door

de ridderschappen en burgemeesters, schepenen en raad benevens meesters en verordente gemeens lieden van Arnhem en
der overige steden van de Veluwe aan Reynier van Apeldorn,
Brant van Delen, Gysbert van Wyke en Jacob Voet, die
14000

rijder guldens tegen 6 percent voor het kwartier zul-

len opnemen.

Vroeger Loquet 4, N°. 3.

N°. 167. 1543,

3 Augustus.

Zeer beschadigd.

Peter Herberts en Henrik

Neuge als leden van den magistraat van Harderwijk, benevens Gerrit Mauritz en Albert Hesselsz. als gedeputeerden uit
de twaalf gemeensluiden, teekenen een besluit, waarbij de
magistraat gemagtigd wordt om de gelden der moltzyse (accijns)
en van de wyn en het bier aan te tasten tot aankoop van
kruid, salpeter en het in order brengen der verdedigingswerken.

Vroeger Loquet 8 2 , N°. 46.

N°. 168. 1543, 18 Augustus.

Schrijven der stad Bremen

aan Harderwijk, dat de burger schipper Lammerden Vagdes
met zijn schip van Amsterdam komende opgebragt is en in
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de gevangenis

gezet;

ofschoon

Bremen niet betrokken is i n

den oorlog tusschen den hertog en Bourgondie.

Zij beroept

zich op het privilegie van hertog Carel van 1516 en verzoekt
ontslag van het arrest.

Vroeger Loquet 1 5 , N°. 50.

N°. 169. 1543, 28 Augustus.
uit Dusseldorp, gelastende

Brief van de hertog Wilhem

de te Harderwijk aangehoudene

goederen te verkoopen, doch eenige boter, suiker en specerijen voor zijne keuken er uit te houden.
N°. 270. 1543, 29 Augustus.

Brief van Elburg aan Har-

derwijk, ondersteunende eene aanvraag van Kampen om de
wollen en linnen lakens aan Berend Ottink op zee ontnomen
te ontslaan; zullende over die prijs verklaring onaangenaamheden ontstaan.

Vroeger Loquet 36, N°. 2.

N°. 171. 1543, 3 September.

Brief van hertog Willem aan

zijnen bevelhebber te Harderwijk, Vitten van Munster, benevens burgemeesteren, schepenen en raad van Harderwijk, om
hem getrouw te blijven en met Bourgondie zonder zijn voorkennis in geene onderhandeling te treden, daar eenige heeren
en vrienden voor hem handelden, ten einde het verderf der
landen te voorkomen.
N°. 172.

Vroeger Loquet 17, N°. 11.

Een boekje bevattende oirveeden gesloten tusschen

1523 tot 1566.

Vergelijk Noordewier, Ned. regis oudheden,

bladz. 433.

4 L Vergadering.
Bibliotheek

—

2 Maart,

1861.

Extracten uit de rekening der stad IJsselstein

1673.
Bibliotheek.

Ten geschenke ontvangen:

van de Commissie voor de oprigting van een monument
voor S. Stijl.
Dr. J . G. Ottema, Gelegenheidsrede bij de oprigting van het
monument voor Br. Simon Stijl ie Harlingen.

Leeuw. 1860.
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van den Schrijver:
J . D. Graham, A lunar tidal wave in lake Michigan.

Phila-

delphia. 8°.
van Eegenten van het geneesk. Gesticht voor Krankzinnigen te Utrecht.
Be zilveren medaille geslagen bij gelegenheid van de viering
van het iOOjarig bestaan des Gestichts.
In ruiling ontvangen:
van de Redactie:
Messager des sciences historiques, 1860, N°. 4. Gand I860. 8°van het Hist. Verein für Nieder-Sachsen.
Zeitschrift.

Jahrg. 1858 en 1859.

Urkundenbuch, heft 5.

Urkundenbuch der Stadt Hannover,

]860. 8°.
23 Nachricht.
e

Hann. 1860. 8°.

Extracten uit de rekening der stad IJsselstein, 1673.

De

Heer Dr. H . R. de Breuk te IJsselstein doet uit het archief
dier stad mededeeling van de volgende Rekeningen, betrekkelijk het verblijf der Eranschen hier te lande in 1672 en volgende jaren. Zij zijn daarom niet van belang ontbloot, omdat
zij niet slechts cijfers bevatten, maar als het ware procesverbalen van vele bijzonderheden, die ons een blik doen slaan in
de moeijelijke omstandigheden, waarin ook kleine plaatsen door
dien inval verkeerden.
Extract uyt de receninge gedaen op den stadhuyze van
Iszelsteyn den 7 Eebr. 1673.

6 Junij zijn de h

n n

guld.

st.

. ƒ 117

5

naer Arnhem gereyst en

de 18 d° met twee sauvegardes

wedergekeert

en doe nog eene reys gedaen nae zijn hoogh
leger, waervan de oncosten belopen

.

.

.

ts

Transp."/1Ï7

5"

p.
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Transp. /
Aen een expresse die van h
is gesonden

n n

st.

117

5

p.

van Cuylenb.

met een brieff, dat sij naar Arn-

hem waren vertrocken, bet
Aen

guld.

Joris Wouters

de

wagenvracht

2 10

naer

Utrecht en nog de vracht van Arnhemse reys,
samen

-

30

Den x i d° is de h schout A . Cosijns te Utrecht
r

geweest, wesende alhier tijdinge dat d'ingesetenen met aengeslagen placcaeten weder ingeroepen wierden en datter fransen binnen Utrecht
waren, oncosten
Den

15

e

-

3 6

-

8

als raonsr Genlis alhier was voor

aerdbesiën, bet
Op 17 heeft de h schout met twee heeren
e

r

musquettieren t'Utrecht met van Alst geweest
om te spreken over d' insolentie alhier gepleeght
aen vrouwspersonen die 's morgens melken gingen, voor tering en vracht

-

11

2

-

5

5

Aen Weyntje Dirckx een brieffie betaeld van
geleverde

waeren van den 1 5

J u n i j , belopende.
Den

20

en

.

en

tot den 1 8

en

.

dito aen van Alfen gegeven om

stroy te copen
Den 2 1

e n

en 2 2

en

en

-

14

-

3 7

-

418

d° Betje voor haer eijeren

en boter, samen
Den 2 3

6

d° bij ad vis van de hrn met een

sauveguarde en van Alsten t'Utrecht geweest,
om te vernemen hoe men aldaer de militie was
onderhoudende, comt
Aen

Jan Abraham Bets voor eenige eetbare

waeren en een vet kalff, samen
Den 2 5

en

-

20

7

Transp. ƒ 199

2

ter sake als bove t'Utrecht geweest
6
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guld.

st.

Transp. ƒ 199

2

p.

6

alsoo men ten dien dage geene genoegsame
kennisse hadt becomen

-

4

-

25

Dito gegeven aen mons le chevallier de St.
r

Lubin en aen mons la M e u r , trompetter van
r

mons de Rochefort voor sijn intrede alhier te
r

behandingen
Item aen Merrigje Dircks voor gelevert runtvlees op ten 2 5

en

Junij een som van.

.

.

.

»

2 9

Item bet. aen Jan Berents voor speck een
som van
Item bet. aen Bastiaen Jans ter sake als voren.
Item bet. aen Jan Verwey voor soutevis.

-

6 19

-

3 13

. -

4

2

Item bet. aen Claes van Schoonhoven voor
twee kandelaers en twee pollepels

-

Item bet. aen Geertje vt. Ghijn voor aerdewerk

15
6

4

Item bet. aen Mijntje Dirck voor broot, boter, keersen, eijeren van 19 Junij tot den 2

en

Julij incluys

-

26 16

6

-

77

4

-

29 11

Item bet. aen Nicolaes Duyck, brouwer, voor
gelevert bier met het draeggelt van 12 Junij
tot 28 d°

1

Item bet. aen Harmen Cosijns, timmerman,
volgens spec, van den 1 7 Junij tot den 2 8
en

en

dito.

Item bet. aen Thomas van L a e n , smit, volgens quit

-56

9

6

Item bet. aen Corns van Oort, smit, volgens
quit

- 1 3 2 6

Item bet. aen Joris Both voor gelevert touwwerk

-

5 3 4

Item bet. aen twee sauvegarden du Boy, dewelke alhier van den 8

6n

Junij tot den l

e n

Julij

incluys hebben geweest

- 480
Transp. /

938

6

4
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guld.

st.

Transp. ƒ 938

6

p.

4

Noch aen deselve tot eene vereeringe gegeven met kermis

-

15

Item bet. aen Mayken Cost 'tgeene t'haren
huyse bij de twee sauvegardens geduyrende deselve tijt is verteert

-13110

Nog aen deselve betaeld voor geleverde haver
en bier voor de peerden, alsmede voor het staen
en stroijen van selve

-

2713

-

3 12

Item bet. aen Elias van Leerdam voor twee
peerden ses etmaell in sijn land geweydt te
hebben
Item bet. aen wed. van Jan Meess op leveringe van gras of het haelen van gras samen. -

4

2

Item bet. aen Jan Abrahams voor dat hij
d' h

n

musquettieren op het casteell vier dagen

gespijst heeft en oock wijn gelevert, item den
commandant van de dragonders en meer officiers
zoo nu en dan van 1 6

en

Junij tot l l

e n

Julij

beyde incluis t' sijnen huise getracteert heeft . -

190 16

Item bet. aan Hendrick den Hals 37 mudden haver en 2 vimmen haverstroy same

.

. -

126 11

Item bet. voor het dragen van deselve haver op 't casteel

-

1 5 3

Item bet. aen Gosen Vos voor 3 vimmen
stroij en een vim dack

-

18

Item bet. aen Dirck Elias voor gelevert dack. -

7

Noch aen Dirck de Wildt voor stroy bet. . -

2 10

Item bet. aen Aertjes voor tinne lepels .

. -

Item bet. aen Dirck Hendriks voor vier dekens. -

13
19

Item bet. aen Elias van Leerdam voor hoven stroygeld als de h
waren

u

musquettieren alhier
-

5

Transp. ƒ 1490 18

7
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guld.

st.

Transp. ƒ1490 18

p.

7

Item is den secretaris toegeleyt voor het geven van briefjens, waerbij diegene, die betaelt
hadden konden doleren
Noch betaelt aen secretaris volgens spec.

.

-

39 12

. -

20 16

Noch is bij den Eendant eenich verschot gedaen volgens spec

-

5 8

Het auditiegeit met de bode voor sijn dienst
van camer te bewaren beloopt

-

9

-

5

Het minuteren, schrijven en dubbleren van
rekening

ƒ 1570 14

7

Extract uyt de rekening gedaen en gesloten op den
stadhuyse van Isselsteyn den 8

en

Eebruarij 1673.
guld.

1672, 1 Julij heeft de h

n

st.

p.

schout met een

lieutenant t' Utrecht geweest, om aldaer nae
de gelegentheyt te vernemen voor teringe bet. ƒ
Den 4

en

3 19

d° voor touw bet., dat de comman-

dant gebruyckte aen sijn schuyt achter het
casteell
Den 5

en

d° heeft d' h

n

schout en borgem

6

r

A . Cosijns t' Utr. geweest en gesproken met
den hertog en den marquis de Genlis en aldaer gebracht 2 schuyten met hoy, 49 jonge
hoenders, 6 sacken meell yder van 3 schepels,
vijff sacken haver en een vet kalf bet. voor
teringe, peerdenhuyr en 't geene aen een cavaillier, die de h

n n

wederom geleidde, is vereert. -

8

9

65

6

4

Item bet. voor een oxhooft wijn met het
draeggelt voor de h

n n

officiers op 't casteell

. -

Transp. ƒ 7 8

4

129

guld.

Transp. /

st.

p.

78

4

13 12

2

Item bet. aen Weyntje Dirckx voor gelevert
broot, boter, eijeren van 4 Julij tot 8
Op den 1 2

en

dito . -

en

Julij d' h schout, nae dat hij
r

van mons Fourneau ontboden was, over het
r

fourageren van cavalliers bij Utrecht gecampeert tot aen Vogelsang alhier, volgens advis
van gem. monsieur bij den hartog naer Utrecht
gereyst om 't selve te demonstreren, aen den
ruyter, die de voorlde mons bij d' h
c

r

schout

liet, vereert oft voor teringe en peerdenhuyr
gegeven, samen

-

6 7 4

Dito aen een expresse gegeven, die in Cappell gesonden wiert om den borgem te halen. -

6

r

Item bet. aen Jan Jans voor dat hij tot twee
verscheyden reysen met een frans cap naer
n

Montfoort is gegaen

-

1 4

Item bet. aen Arie Gerrits E o s , voor dat
hij een dag en nacht met een frans ruyter uyt
is geweest
Item bet. aen Elberds voor 2 J mudt weyt.

-

1 5

-

23 12

-

15

-

22

4

Item bet. aen Gerrit van Oosterom van I J
mudt weyt
Item bet. aen Meyntje Dirckx voor broodt
van 8 Julij tot den 1 7

en

dito incluys

. . .

1

Item bet. aen huysvr. van Dirck Cornelisz.
de M a n , voor kaes, van den 8
17

en

en

Julij tot den

dito gelevert

-

10184

-

1 16

Item bet. aen huysvr. van Gijsbert van Dijck
voor een kaes

•

Item bet. aen Jacobje van B o m voor gelevert speek, den 9

en

Julij 1672, de somme van -

4

6

Item bet. aen huysvr. van Elbert van Meerlandt
Transp./
XVII. J .

177

1
9

9

130
guld.

Transp./
voor gelevert broodt, den 9

en

en 1 0

en

Item gerestitueert aen burgem

r

Julij 1672. -

177

st.

p.

1

9

4 10

6

H . Cosijns

'tgene hij in verscheyde reysen voor het dragen
van weyt en haver hadde bet

-

4 17

Item bet. aen huysvr. van Elbert van Meerlandt voor gelevert witte broody den 1 5

en

Julij. -

1

2

Item bet. aen Nijntje Dirckx voor gelevert
broodt,
22

en

boter, eijeren, van 17 Julij tot den

dito

-

19 15

4

-

13

3

Item bet. aen Jan Elberds voor geleverde
kaes, 19 Junij 1672
Item bet. voor wijn en bierglazen . . . .

1

-

8

-

27 18

Item bet. aen verscheyde personen voor gras
te maeijen op diverse dagen, te zamen . . .
Item bet. aen Aeltjen Jans, wed. van Harman Jans van Nes voor drie mudden weyt

. -

27

Item bet. aen Steven van Immerceel voor 17
paer duyven voor de h
Op ten 2 7
h

n

en

u

commandant St. Jean. -

4

Julij heeft de h schout met de
r

van Meliskercke t' Utrecht geweest om als-

noch te versoecken dat men op 't landt van
Isselsteyn niet soude comen fourageren, verteert Den 3 0

en

geweest, alsoo de hartog den 2 7

en

uytgereden

was, verteert oft verschoten
Den 3 1

e n

-

1 16

-

6

dito bet. het draaggelt van een ox-

hooft wijn tot
Op ten 7

10

dito weder ter sake enz. te Utrecht

en

Aug. bet. aen Steven van Immer-

ceel voor xxi jonge hoenders voor de h comr

mandant St. Jean

-

5

-

1

5

Item bet. aen Harman de mandemaker voor
een closijn halfmanden

Transp. ƒ 288 10

6

131
guld.

st.

p.

Transp. ƒ 288 10
Op ten 2

Aug. de h schout nevens de h

en

r

6

r

van Meliskercke gecommitteert om sijn hooght
te spreken hoe men de lasten soude vinden en
uyt geweest elf dagen
Den 1 6

en

-

44

d de borgem A . Cosijns bedongen
6

r

vier voederen droogh hout 'twelck door de commandant den hartoch gesonden wierdt

.

.

. -

Noch aen Jan Cors voor een partye hout bet. Den 2 2

Aug. 1672 hebben de h

en

tt

12 12
9

met de

commandant geaccordeert op sijn pretentie en
aen hem gegeven
Den 2 3

en

,-250

dito, gerestitueert den borgem h
1

r

Cosijns 'tgene hij in verscheyde reysen hadde
gegeven voor haver te dragen

-

1 18

-

2 10

-

215

-

12

-

12

Item gegeven aen een frans sergeant en de
knecht van d' h Drossaert ter sake deselve met
r

d' borgem h Cosijns t' Utrecht sijn geweest,
r

r

te samen
Op ten 2 7

en

Aug. heeft de Rendt. met mons

r

le Faucheur, die de h dross* in syn plaets comr

mitteerde , bij d' heer Intendant geweest om te
versoecken ontlastinge van 't guarnisoen, bet.
voor beyde
Den 3 1

e n

Aug. bet. aen den expresse die een

brief naer Montfoort bracht
Op ten 4

en

Sept. een expresse aen de Vaert

gesonden en bet
Den 8

en

dito naar de Vaert gesonden voor

de soldaeten die aldaer gewerckt hadden

.

. -

Tot port bet. van gedruckte sauvegardens

. -

35
3

Bet. het draeggelt van een oxhooft wijn .

. -

6

Item gegeven aen Frans Hanssen voor dat
Transp. /

647 18
9*

6

132
guld.

Transp./

st.

647 18

hij tweemael is uytgesonden g e w e e s t . . . .

-

12

Noch aen vier timmerlieden gegeven . . .

-

1 4

. -

3

p.

6

Aen Jacob Bartholomeus bet. voor dat hij
een schuytje tot in 't Geyn getrocken heeft.

Noch aen Frans Hans voor sijnen dienst gegeven

-

2

2

Bet. aen Bey nier Jacobs Cloot op leveringe
van 132 ® kaas

-

17 17

-

1 6

ter sake enz. t ' U t r . geweest bet.. -

1 11

Den 21™

heeft d' h

r

schout t' Utrecht ge-

weest om te spreken over d' onmogelijckheyt
van 32 compagnieën te billetteren bet. . . .
Den 2 3

en

Op ten l

e

n

Octob. 1672 gegeven aen Dirck

Jans, die een briefje tot Montfoort gebracht heeft. Den 3

een extraord. dienst
Den 2 8

12

dito gegeven aen Frans Hans voor

en

-

1 5

-

118

-

1 16

-

1 16

Sept. heeft d' h schout t' Utrecht

en

r

geweest, alsoe daegs te voren 33 compagnieën
ingebracht waren en ons ordere gegeven om
die te betaelen en alsdoen een brief mede gebracht om met ons nader te accorderen, verteert oft aen vracht bet
Den 5

Oct. weder t' Utrecht geweest om

en

ontlast te worden soo van volck als bet. en
becomen

een brief van mons Cappy waerin
r

wij ontslagen wierden van wijder bet. te doen
en over de contributie met sijn E d . te accorderen, verteert offc aen vracht bet
Den

13

en

Oct. sijn

deselve soldaeten ver-

trocken en sijn alsdoen eenige timmerlieden
gecommandeert om de geynbrugh af te breken
en aen drie van deselve bet

Transp. ƒ 680

6

133
guld.

st.

ïransp. ƒ 680
Op ten 1 5

p.

6

en 16™ is de h schout t' Utr.

eü

r

geweest alsoo d h cofndt. en sijn officiers wilde
}

n

van ons gevoedt sijn, dreygende enz., om daer
over met d' h jntendant te spreken, bet. voor
r

teringe in twee dagen

-

4

5

Item bet. aen Elbert Thonisse, voor dat hij
in Meerloo is gesonden geweest
Op ten I 8

e n

-

6

Oct. bet. aen Willem Codde,

voor dat hij tot Montfoort en Oudewater is
geweest om een paspoort te halen voor d' h

r

van Meliskercke en d' h schout

-

3

-

32

. -

6

r

Op ten 1 9

en

dito sijn de h

r n

naer sijn hooch

ts

quartier gereyst om de neutraliteit voor dese
baronnye te solliciteren, heeft de h schout
r

acht dagen uytgeweest
E n bij hem voor extraord. vracht bet.
Den 2 8

en

.

3

Oct. heeft de h schout door ordre
n

den hartoch bekent gemaeckt, dat sijn hoogh*
de neutraliteit toestondt, die daeraf acte begeerde bet
Den 3 0

en

-

111

dito op 't versoeck van burgem de
rn

h schout uytgereyst om d' acte van neutralir

teit te becomen, en deselve becomen hebbende
is daermede den 2

e n

November weder gekeert

en is goet gevonden met deselve aenstonts naer
den hartoch te reysen, die verstont dat men
daermede bij d' h

r

intendant, die te Harder-

wijck was, most gaen en daermede accorderen
en aldaer met d' h lieutenant coronell Stouppa
r

nae toe gereyst; uyt geweest twaelv dagen .

. -

48

Voor vracht alsoo expres op Amersfoort en
Harderwijck most huyren oft defroyement .

. -

25 18

Transp. ƒ 801

3

6

134
guld.

Transp. ƒ
Voor expeditiegeit ofte voor d' acte gegeven. -

st.

801

3

37 16

Noch voor toeback, die d' h van Meliskercke
r

vereert heeft bet
Op ten 1 2

November sijn d' h

en

n

-

310

. -

17 12

van Issel-

steyn en Benschop t' Utr, geweest om aldaer
te accorderen nopende de neutraliteyt en is
afgeëyst het voederen tot den l

e n

Januarij 1673,

vierhondert escu; is alsdoen geen accoort gevallen, des anderen daegs weder geweest, is
verstaen, dat men weder soude

comen, als

d' intendant selver soude gecomen sijn: in 't
Jerusalems kruys verteert of de vracht .
Op ten 1 3

en 1 6

en

en

.

dito sijn de voorn. h

r n

en noch twee gecomd van Benschop t' Utrecht
e

geweest, en is nae veell debatten eyndel. de
zaeck getermineert volgens de acte daer van
sijnde bet. tot stallinghe of aen soldaeten .
Op ten 2 1

en

dito is d' h

n

. -

115

schout naer den

Hage gereyst en geexhibeert de acte van de
hartoch om daerop approbatie van sijn hooch*
te versoecken, waerop tot antw* ontvangen,
dat req

moste prnteren, twelck gedaen en

te

met de post afgesonden op bescheyt gewacht
den 2 8

en

wedergekeert; uytgeweest acht dagen. -

32

Item bet. aen Willem Codde, voor dat hij
van den x

e n

tot de l l

e n

dito in den Hage naer

de voorn, acte gewacht heeft doch noch niet
mede gebracht

-

2510

-

13 10

Transp./

932 16

Noch bet. aen Simon van Broeckhuissen ter
sake hij noch negen dagen daer nae gewacht
heeft
Op ten 1 3

en

en

14

en

December heeft de
fi

185
guld.

st.

Transp. ƒ 932 16
schout met de borgem

r

p.

6

H . Cosijns t' Utrecht

geweest, als aldaer door de intendant ontboden
in de twee dagen te Utrecht verteert
Den 2 0

en 2 1

en

e n

. . .

-

7 7

gelogeert zijn in 't huys

11 a 12 soldaten, die vermits haer indispositie
niet voort kosten: voor deselve aen kaes, broodt
en vlees bet
Den 2 3

en

3 5
dito voor drie soldaeten aen brood,

vlees en bier bet
Den 2 4

en

-

19

dito naer den Hage gereyst om sijn

hoogh* te solliciteren

de aggreatie van 't ac-

coort van neutraliteit en sijn hoogh* het all hebbende toegestaen difficulteerde om d' acte te
tekenen, alsdoen gemaeckt deductie en verscheyde memorie's; uytgeweest 22 dagen

.

. -

88

Aen extraord. oncosten met kennis van d'
h

r

van Melisk. oft aen extraord. vrachten in

't wederkeeren bet
Op ten 1 9 , 2 0
en

de h

r

en

en 2 1

schout, de borgem

rs

e n

-

1116

-

7 1

-

1 10

-

1 2

Junij 1673 heeft

A . Cosijns, de h

r

Ad* van der Hoeve en die van Benschop te
Utrecht geweest om

te accorderen

maendt contributie, voor teringe bet.
Denselve 1 9

en

over de
. . .

dito gegeven voor eenige ma-

rine (?)
Gegeven aen drie personen, die de onreinigheit gecomen uyt het huys van Jacob Camp
en het gasthuys opgeladen en wech gebracht
hebben . . .

*

Item bet. aen een expresse, die tot Montfoort
is geweest

-

9

Gegeven aen een frans soidaet voor sijne dienst. -

12

Transp. ƒ 1054 17

6

136
guld.

st.

p.

T r a n s p . / 1 0 5 4 17

6

Bet. voor kaes en broodt voor de soldaeten
die alhier quamen met de capit uyt Jutfaes
n

om bedden te halen, alsoe sij naer de bedden
wachten mosten
Den 3

-

Eebr. is de h schout en borgem

e n

r

3

5

r

A . Cosijns geweest om het gat in de leckendyck te besichtigen en voorts naer Vianen geweest aen oncosten
Den 5

-

Febr. is de h

e n

r

schout met d' h

12

r

van Meliskercke tot Schoonhoven geweest om
de marquis van Westerloo te spreken, aen oncosten gehadt, soe aen die gene die de sleden
hebben geschoven oft bij deselve verteert was. Den 1 2

en

4

4

Oct. 1672 bet. aen 't regiment van

grave van Sault
Noch den 2 3

en

Den 1 8 , 2 0
e n

-625
dito bet. aen't selve regiment. en

en 2 1

e n

aen d' h Cappij tot contributie

2

- 2000

r

Item gegeven

293 13

December gegeven

aen d' h commandant Roder

mans de twee rijcxdaelders daegs geduyrende
den tijt, dat hij hier gecommandeert heeft, toegestaen voor 't houden van sijn eygen tafel en
belopende de somma van

-35618

Item bet. aen Aeltje Huyberts voor jonge
hoenders

-

7

7

-

7

7

. -

7

Item bet. aen d' huysvr. van Rozendaell voor
ut s
Item bet. aen Arie Willems voor ut s.

.

Item bet. aen Willem Adriaans voor ut s. . -

6 12

Item bet. aen Merrichje Paulus voor ut s. . -

6

5

4

4

Transp. ƒ4377

4

Item bet. aen Jacob Gijsberts voor jonge
hoenders

-

8

137
guld.

st.

Transp. ƒ 3477

4

Item aen Leendert Dircks voor ut s. .

.

. -

Item aen Corn Stoffels voor ut s

8

1 10

-

55

p.

9

2

Item aen Bastiaan Jans voor gelevert speck. -

3 10

Item aen Dirck de Wildt voor soete melck. -

6

4

Item aen Jan Jacobs van Wey voor 2 mud
haver

512

Item aen Ernst van Wallaes voor geleverde
kalck

-

12

gehaelde wijn en voor 22 jonge hoenders samen. -

58

Item aen Jan Abrahams voor verteringe of
2

Item aen Hendrick den Hals op rekeninge
van het vlees bij hem aen 't guarnisoen gelevert. -

325

Item aen Ebelt Brouwer op reken, van gelevert bier

-

140

-

90

. -

60

Item aen Eibertje Daemen op reken, van geleverde haver
Bet. aen Aeltje Pronkerts op reken, van het
brood voor 't garnisoen gebakken te hebben

Bet. aen Aeltje Jans wed. Harmen Jans van
Es op rekening van H

voeder hoy en een

slachtbeest

-

28 10

-

20

-

30

Bet. aen Lijsje Goverts bp reken, van een
slachtbeest
Bet. aen Cors Claes van Meerla'ndt op reken,
van de keersen bij hem gelevert
Aen beyde borgem

rs

gegeven om keersen te

kopen

-

4 16

Bet. aen Jan Jans van Vechten op reken.
3 | mud weyt, Utrechtse maet

-

18

-

2

Bat. aen Jan de With, geregtsbode, op rek. -

20

Bet. aen Gerrit den bleycker op reken, van
geleverd hoy

T r a n s p . / 5306

6 12

138
guld.

Transp. / 5306
Bet. aen Claes van Alpen, loopende bode, ut s. Bet. aen Joris Elberts ut s

6

p
12

20

-

7

Bet. aen Pieter Wreenings voor brandhout . -

12

In twee reysen bet. voor hout te kloven.

st.

14

. -

Bet. aen Willem Codde voor sijn gedane dienst. Bet. aen Joris Elberts voor ut s

-

Aen borgem h Cosijns gerestitueert 'tgene
r

r

hij bet. hadde voor haver te dragen . . . .
Het slot van de sauvegardesrekening .

.

-

2

. -

370

6

5

ƒ5810 ]9

1

Verstreckt met kennis ten behoeve van d' heer
Cappij een somme van

-

92

Betalinge gedaen nae het presenteren en horen van de
reken, op den stadthuyse alhier gepasseert den 8

en

Eebr. 1673, oude stijl.
1673 28 Janij.
en

2—8—4

Eerst bet. 1—19 voor kaes

st.

4

7

1

2

p.

voor brood gegeven aen dartich

prince soldaeten opten 2 8

en

Januarij alhier sijnde. ƒ

Bet. het port van een brief gecomen van mons

4

r

Cappij

-

Bet. aen Jan Poort voor dat hij den 6
d'h

guld.

Febr.

en

schout tot Oudewater, die ging om de

r

gouverneur aldaer te spreken, met een slede
geschoven heeft oft bij hem verteert .

.

.

. -

Bet. aen Mijntje Dirckx op rek. van 'tgeen
sij gelevert heeft
Opten 7

en

-

Febr. heeft d ' h schout en d'bor-

gem h Cosijns, d' h adv van Hoeve, borgem
r

26

r

r

r

1

r

Joris Jacobs en twee Benschoppers t' Utr. geweest te voet, bet. voor teringe
Den

17

en

en 1 8

en

-

1 16

te Utrecht geweest met
Transp. ƒ

33

7

4

139
guld.

Transp./

33

d' h van Meliskerke en ut s., bet. de contributie tot -

500

r

Bet. aen Corn

s

Egberts de vracht van h

gecommitteerden naer Utrecht te voeren.

st.

7

p.

4

r n

.

. -

1 4

Bet. aen Hendrick Dircksz. voor dat hij de
bergen met stroy van den 8

en

Eebr. tot den 8

en

Meert, zijnde 28 nachten, bewaeckt heeft .

. -

8

8

Bet. aen van Alfen en Erans Hans voor het
bewaren van palissaden, samen

-

5

Gerestitueert aen Hendrick de Hals hetgene
hij door ordre den 8

Eebr. voor broodt dat

en

aen prince soldaten gegeven wierdt bet. hadt. Den 4

en 5

en

en

1 12

4

Meert t' Utr. geweest om de

acte van den coninck wegens de neutraliteit te
hebben en als de h Cappij om de fouragie
r

quam, als dan de palissaden mede mogten genomen werden, bet
Den 1 8
rentm

r

en

dito weder t' Utr. geweest met d' h

-

1 4

. -

20 18

r

om alsnoch de acte te hebben en om

te hebben het rechte bescheyt van dijck toe te
maken; de h Cappij rade ons niet van acte te
r

spreken, ons versekerende dat se daer was en
gesproken met d'heer van Dijckvelt, die seyde
dat er volcomen resolutie was om de gaten ten
eerste bequame tijt te stoppen, dat sijn E d .
'tselve ons in tijts soude laten weten, alsdoen
bet. de teringe van 17 en 18 Febr. en van
e

4

e

e

en 5 Meert en dato deses, samen
e

.

.

Bet. voor keersen als de fransen op 't casteell
vernagten en fouragie haelden
Noch gegeven

-

9

-

1 7

aen vijf soldaeten voor haer

hulp als de palissaden gehaelt wierden, aen
broot en bier, samen

Transp. ƒ

573

9

8

140

Transp./

guld.

st.

573

9

p.

8

Bet. voor broot en kaes, dat gegeven is aen
geloste soldaten

-

1 3

-

7

-

12

-

2 4

-

12

-

3 4 1 0

Bet. voor bier aen die gene die het hoy uyt
de cloosterkerck hebben geladen
Gegeven aen soon van Joris Pronckert voor
dat hij het peert van h commiss. Cappij den
r

15™ Meert t'ütr. gebracht heeft
Den 1 9

Meert 1673 is d ' h

en

r

schout met

een peerdt van Elias van Leerdam aan het gat
in Leckendijk geweest om hetselve te peylen,
dan alsoe de materialen niet bij de handt waren , den 2 0

dito daer weder met d' h van

en

r

Melisk. met de wagen van Jacob Gijsb. geweest en als doen gepeylt.
Den 2 1

dito alsoe alhier een quaet geruchte

e n

quam van eenige huysen te comen branden en
de poorten te doen springen en alles weg te
halen is de h schout, alsdaen op 't versoeck
r

van B

r s

alhier naer Utr. gereyst, comt vracht,

teeringe, enz
Bet. aen Merrichje Ariens voor linnen tot
draagdoecken gelevert op 't casteell
Den

24

en

. . . .

Meert bet. aen Jan Jans Wilt-

schut voor 266

kaes gelevert in herfst 1672

aen 't guarnisoen
Den 6

Meert 1673 aen Cornelia Hermans

en

voor 3f mud haver gelevert in den herfst 1672 tot Den 2 9

en

17

5

Transp. ƒ 630

2

dito is de h schout met den h
r

r

van Meliskerke gecommitteert om met de heeren
staten te spreken nopens het sluiten van gaten
in den Lekkendijk volgens haer aenschrijven
en ook met den h Caffy gesproken, die ger

8
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2

schreven had, dat men de fouragie en geld
moeste gereed maken
Den

2

-

2 12

-

5

April met voorkennis vereert aen

e n

den knecht van den h . Cappy
r

Dito bet. aen Andries Bastiaans voor een
brief aen den kommandant in Jutfaes te brengen des voornoens en des nanoens twee peerden van

oock in Jutfaes te brengen

Den 4

. -

brood, dat op den 1 5

Aug. 1672 voor sol-

en

daden gehaelt is
Den 7

1 4

dito bet. aen Tobias van Ster voor

en

-

12

'April is de h schout te Utrecht ge-

en

r

weest om met den h van Dijkvelt te spreken
r

volgens advies van den h van Meliskerke aen
r

wien twee brieven van de staten waren gekomen rakende het toemaken van den dijk en
ZEd. te zeggen,

dat men daer over aen sijn

hoogh* geschreven hadden en de antwoord van
sijn hoogh. wachte.
Den 2 7

April 1673 bet. aen Thijs Cornel,

en

voor dat hij de h schout en borgem. met zijn
r

schuitje bij het gat in den Leckendijk gevoert
heeft
Den
h

r

30

schout

en

1

dito de h van Meliskerken, de

en borgem

r

rs

item de borgem van
r

Bensschop en Gerrit Jan Loenen tot Isselstein
vergadert sijnde is geresolveert, dat de h schout
r

naer Utrecht soude gaen, alsoo die van Utrecht
haer resolutie nopens het toemaken van den
dijck op de onse schoven, en dat se buiten ons
niet en konden in 'twerck voortgaan, en dat
so daerom ons lichtelijk eenig ongemack zoude
Transp. ƒ 640 10

8
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8

konnen overcomen, en om sulcx voor te comen,
dat men d' h van Dijckvelt zoude zeggen, dat
r

soo v. d. h

r n

van Utrecht geresolveert waren

het werck te beginnen en hetselve zijn voortgang niet hebbende, dat ze zouden zeggen wij
de oorsaeck daervan waren
Den 1 0

en

Den 1 2

2

. -

180

1

dito aen Brouwer Nikolaes Duyck

op rekening van sijn gelevert bier bet. .
en

.

April 1673, nieuwe stijl aen com-

miss. Cappy tot contributie bet. volgens sijn q*. -

500

Bet. aen Toby van Ster voor broodt voor de
soldaeten als het hoy van die van Benscop alhier gehaelt wiert

-

1 8

het leste hoy uyt de cloosterkerck gehaelt wiert. -

6

Bet. aen Jan Poort voor sijnen dienst, als
Bet.

aen Alendt van Lesvelt, brouwer tot

volle bet. van sijn gel. bier volgens quit.
Volgens resolutie den 1 9

en

.

. -

161

5

April naer 's Hage

gereyst, om te hebben consent van sijn hoogh*
wegens het toemaken van Leckendijck uytgeweest vijf dagen

-

20

-

8

-

130

Voor extraord. vracht, alsoe de saeck haestich was, bet
Als doen voor eenich hout betaeld met kennis
Daernae noch het port van een brief bet.
Den 1 6

en

dito de h schout met de borgem
r

. -

2

rs

te Utr. geweest en de h van Dijckvelt gespror

ken

nopens het toemaken van den dijck, die

ons seyde,

dat er een scherpe brief en een

expresse veerdigh was om af te gaen, en dat
hij

ons ried bij de gouverneur te gaen, als
Transp. / 1643 12
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geschiedde

p.

8

en seyden wij dat onse resolutie

was, soe haest die van Utr. aen 't werck waren , dat wij dan mede beginnen souden (nihil).
Den

23

en

dito verstaen hebbende, dat die

van Utr. het gansche Sticht op ontboden hadden en eenige dagen besich waren geweest, zijn
wij

mede met omtrent 60 man aen 't werck

gegaen en hadden omtrent de middag alle de
kade dicht, dat men daerover gaen en kruijen
konde en aen 't Stichtsche gat vonden wij maer
8 a 10 man besich met hout rede te maken en
verstonden, datter veel in 't Waell en daeromtrent ter sake enz. in 't werck waren.
Den 2 4
h

r n

en

April 1673 op de resolutie van de

tot Utr. geweest om te spreken met de h

r

Cappij, alsoe de maent A p r i l nieuwe stijli verschenen was, als oock nu de prins van Condé
gecomen was, dat wij d' acte van den coninck
te wachten hebben, item te onderstaen off de h

r

intendant sich met 500 guldens hadde laten
genoegen en de h Cappij niet daer vindende
r

als een keer naer Vranckrijck wesende, doen
van Utrecht naer de Vaert en van daer naer
den Leckendijck gereyst
Den 2 5

en

-

219

naer Gouda om eenige partikuliere

affaires gereyst en van daer volgens resolutie
alhier genomen, voorts naer den Haege gereyst
om te bevorderen

de expeditie op de remon-

strantie om te vinden de lasten, die deze baronnye moet dragen en deselve geobtineert, uitgeweest drie dagen

-

12

Voor extraord. vrachten als anders in preTransp. ƒ 1658 11

8
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p.

8

sentie van h schout van Benschop en andere
r

8 11

verstreckt
Aen den h

r

Vastrik gegeven voor 't recht

van 't comptoir en de expeditie van 't appoin6

tement
Den 4
den h

r

6

May voor particuliere affaires van

en

schouts moeder is deselve naer den

Hage gereyst en alsdoen volgens resolutie van
de h

r n

requestm eesteren van sijne hoochheit be-

danckt over de moeite bij sijn Hed. gedaen om
onse neutraliteyt

-

31 10

Was geresolveert bij occasie sijne hoochheit
te spreken, nopens de last, die de grave van
Hoorne seide te hebben van ons geen goet te
laten volgen; daer toe twee dagen op gewacht,
doch geen occasie gehad hebbende de sake gerecommandeert aen verscheyde heeren en speciaal aan h req. meesteren comt

-

8

butie niet konde verminderen, vracht, teringe. -

2

r

Den 1 2

en

May met den h van Meliskerke
r

en die van Benschop t' Utrecht geweest om te
spreken met d' h Cappij of de intendant sich
r

contenteerde met de betaelde contributie, om
de acte van den coninck en of men de contriAen den Switser met kennis gegeven . . .
Den 1 3

en

in Jutfaes geweest met burgem

4

-

12

-

18

r

Cosijns om te hebben restitutie van bedden en
den capiteyn daer niet vindende sijn sonder
bedden teruggekeert 1—18

aen de schipper

vracht betaelt tot
Dito aen Cors Claess van Meerlandt noch op
rekening van sijn geleverde keersen bet.

.

. -
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Den 2 0
dat de h

r

8

May alsoo wij verwitticht waren,

en

Cappij te Utrecht was, sijn de h

van Meliskerke, de h

r

r

Schout en Cosijns en

twee van Benschop tot Utrecht geweest, om te
hooren van de contributie en bevonden dat de
h intendant niets tegens onse betaling hadde
r

geseyt, ook versocht de acte van den coninck,
die geseyt wierdt onder due de Luxembourg
te berusten, dat men den 2 2

om

en

bescheyt

soude comen; vracht en teringe

-

Den Switser tot een vereering gegeven
Den 2 2

en

dito geschreven

een brief en den 2 4

en

.

. -

3

8

1 5

5

aen d' h Cappij
r

t' Utrecht geweest met

advies van de heeren en alsoo d' intend* en de
de hertoch daer niet waren, nam de h Cappij
r

de saeck aen en des maendachs bescheyt te sullen laten weten, vracht, teringe

-

111

. -

12

Hier mede gesproken hoe men handelen soude
in cas eenich invall op de baronnie geschiedde,
in 't wederkeeren Hendrick Weeningh bet. .

Alsoo eenige partijen koeijen en peerden tot
aen deser stads poorten kwamen haelen en haer
onthielden in kerek en casteel van Capell is de
h

r

van Melisk. de h schout en h Cosijns, alsr

r

mede Floris Gerrits en Bart de Lange den 2 9

en

May naer Utrecht geweest, om van voorgaende
saken enz. te spreken en klagen, dan alsoo
Cappij niet t' huys was en de h prince en anr

deren oock uyt waren, is geresolveert dat de hr
van Melisk. aldaer soude inwachten, en dat de
h

r

schout en Cosijns naer 't leger te Ameyde

souden gaen om de klachte aen overste MagaTransp. ƒ 1873
X V I I . J.

8 13
10
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lotti te doen, vracht, teringe
De voorn. h

r e n

8 13

3

y

1

4

r

Pieter, die expres gezonden was met kennis. en

p.

en de h Ewyck tot Staell

malkander gesproken en aldaer bet
Den 3 0

st.

1

May is de h r schout met Cosijns

in 't leger geweest en aen Magalotti de saecke
verhaelt, die seyde als men de goederen konde
aenwijsen, dat sij deselve wederom souden doen
hebben, waerop Jan Joosten een van sijn peerden vondt, 't welcke hij oock nae aenwijsinge
weder kreeg en verder willende soeken, lieten
de dragonders hetselve niet toe: op de Vaert
kregen wij de koeijen van Jan Jans van Leerdam weder, die mons de Vieu Fausse hadde
r

doen arresteren, sonder dat hij daer yets voor
begeerde, maer gaven aen de soldaten een drinkpenning, die sij versochten, vracht en tering
Des avonts alhier gecomen sijnde vondt d' h

-

4 18

-

5

r

schout een pacquet met brieven van d' h Cappij,
r

waerin brieven waren aen monsieur Magalotti
en comm. Malgone, aengaende de voorn, sake
en versocht aen den h schout, dat hij dieselve
r

zoude behandigen, waerop den 3 1

e n

is gegaen

met h Cosijns: de h Magalotti den brieff ger

r

lesen hebbende, gaf ordere dat aenstonts 35
man daer naer toe soude gaen, gaende de dienaer tot gidze mede, en quam 's avonts alhier
een partij van 100 man, die de rovers soude
opsoecken, die deselve voor in Benschop vonden en daer 20 van gevangen gekregen, betaelt
tering, wagenvracht enz
De burgem A. Cosijns, die den 3 1
r

e n

9

May

Transp. ƒ 1889

8 13

UI
guld.

st.

Transp. ƒ 1889
met eene missive van den h schout bij den h
r

p.

8 13

r

van Meliskerke hadde geweest om sijn E d . van
alles te informeeren en tevens seyde de h schout
r

dat de h van Meliskerke hem tot Utrecht was
r

inwachtende om te zien of men de acte van
den coninck konde becomen, alsmede van
te spreken, en was op den l

e n

Junij naer Utr.

gereyst en bij sijn E d . Cappij gekomen is en
sprak dat de h schout den intendant soude
r

spreken en hem overleveren een brief van M a galotti, 'twelck gedaen hebbende, seyde tegen
den h schout alsdoen, „watter gedaen was,
r

'tselve nu voorcomen was, om niet meer te
geschieden", en als sulcx ons onverwacht voorquam, vraegde of men sijn persoon en goederen
sonder quaet te nemen, soude mogen defenderen, en die van de Baronnye haer met wapenen tegenstellen, waerop sijn E d . antwoordde
dat sulcx periculeus was, verteeringe enz. .

. -

110

Betaeld aen Hend. den Ossenweijer de vracht
voor de h van Meliskerke, de h schout en van
r

r

Bnyll
Den 2

e n

-

16

-

3 3

-

210

Junij bet. aen m Dirck Wijss voor
r

verbanden en geleverde medicijnen gedaen aen
een Switsers soldaet, die aen de Eindbrug in
Benscop met een kogel geschoten was
Den 4

en

. . .

Junij gegeven met kennis aen Frans

Hansse voor dat hij drie dagen en één nacht
is uytgesonden geweest
Den 6

en

d° aen d' h Cappij een brieff ger

sonden waerin verhaelt de stroperij van Fransen
hier omtrent en is daerop den 7

en

antw* becoTransp^l897

7 13

10*
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Transp. ƒ 1897

7 13

men, dat de h schout t' Utrecht most comen
r

om alles te verhaelen aen d' h intend : en alsoo
r

1

't selve noch continueerde is de h schout aenr

stonts naer Utrecht gegaen en des nachts aldaer
gebleven, bij hem geweest Frans de dienaer,
en de h* intendant t'huis vindende

seyde,

„neempt mij waer over een half uyr voor d' h r
prins sijn deur", d' h schout sich aldaer latende
r

vinden, tradt de intendant binnen en op wachtende quam omtrent H

uyr daernae weder,

seggende dat hij alles sijn hoogheyt geinformeert
hadde, dat de hertog aldaer mede gewacht wierdt,
en dat de hertog daer oock kwam, dewelcke
tegen d' h schout seyde, „soo gaetter soo toe ",
r

en d' h

schout de saeck verhalende,

r

seyde,

„weest niet meer bekommert, wij sullen daer soodanige voorsieninge in doen,

dat gij buy ten

sorge suit wesen", en is eyndelick geseyt dat de
h

r

schout well mochte vertrecken en schrijven,

soo het eenigsints qualijck ginge; vracht en
teringe voor de schout en dienaer

-

3 10

Het port van brieven bet. tot

-

4

-

15

Den

9

en

Junij aen d' h

r

Cappij een brief

ges , dat het noch erger toeging, om 't selve
n

den intendant te communiceren.
Aen Frans de Dienaer bet. voor dat hij den
brieff t' Utrecht gebracht heeft
Den l l

e n

Junij is de h Cappij alhier ger

weest, met 16 soldaeten, en alsoo eenige soldaeten comende herwaerts aen, de schuit

ge-

plundert hadden, sijnde daerin luyden van
Utrecht,

hebbende

paspoort

van

wederzijde,
Transp. ƒ1901 16 13
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sijn dese rovers gevolcht en eenige van deselve
becomen en hebben haer het geroofde weder afgenomen en dit hebbende, liet haer weder gaen,
is alsoo aenvoors. 16 soldaeten gegeven

negen

bolle broodt en daer voor bet

-

1 1 1 4

Noch aen selve gegeven eenich bier en kaes,
t welck bij de leveranciers op haere rek. is
gestelt: mem.
Den 1 2

en

d° omtrent den avont schoot een

prince soldaet even buyten de Isselpoort een
paert de been aen stuck, daer

de Wit en

sijn vrou op saten; wierdt bij de magistraet verstaen daerover een brief aen graef van Hoorn
te schrijven: sijn door d' ingesetenen twee franse
soldaeten, die haer koeijen wilden weghalen,
binnengebracht, waerop de h Schout aenstonds
r

met de borgem naer Utrecht voer om t' selve
r

d' h intendant bekent te maken, die seyde, ,/t
r

is w e l l " , en dat men de soldaeten soude vasthouden, totdat ordre quam van h

r

prince van

Condé, die uyt was; alsdoen verteert in 't casteell van Antwerpen te Utr

-

Aen Hend. de Osseweijer, schipper bet. .

. -

12
2

Bet. voor broodt, dat aen gevangen soldaeten en aen de ruyters, die haer quamen halen,
is gegeven, samen
Den 1 3

en

111

4

Transp. ƒ 1907 11

5

is de provoost generaell en de h

r

Cappij met 20 paerden hier gecomen, de getuygen gehoort en boven het voors. broot hebben de ruyters noch kaes en bier gehadt op
de rek. van leveranciers.
Tusschen den 1 6 e n 1 7
en

en

is een partij frans-

150
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Transp. ƒ 1907 1 1

p.

5

sen, sterck well 50 a 60 in de achtersloot geweest
en aldaer de huyssen van Jan Jorisz. Black, van
Hend. Spengel en Claes Wiltschut geplondert
en een soon van Jan Joris Black uytgetrocken.
Den 1 6

en

dito is de h . Schout expres te
r

Utrecht geweest om met d' h Cappij volgens
r

sijn aenmaninge q

te wisselen jegens d' h

tie

r

intendant, die alsdoen niet daer was, en alsdoen
mede gesproken met de h

r n

borgem

rn

nopens,

den dijck in den nieuwen dam, als oock met
d' h van Dijckvelt, dat als men ons soude wilr

len te laste leggen die te maken, dat men ons
soude moeten bijspringen met materialen en
nam d hr van Dijckvelt aen hetselve in de
J

staeten voor te dragen, vracht en den Switser. Den 1 8

en

Junij de h van Meliskerke, de h
r

Schout en de borgem

r

2

5

r

van Benschop aen de

Vaert geweest om te spreken met Verboom,
die de dijck aldaer was makende en te zien
nae overslagen hoeveel ons de dijck wel kosten zoude, 't welck op 't minst op 5000 guld.
gegist wierdt, van noden hebbende

120 vim

slieten; oock aldaer met den h gouverneur ger

sproken, om van Z E d . de behulpzame hand te
hebben jegens de stropers, alsmede Z E d . voor
gedragen

het gepasseerde

van 13 en 14 11.

daerin hij toonde sijn leetwezen en hem vereert met 16 rijksdaelders, genomen v a n ' t geit
bij de cameraers ingegaert: van de Vaart naer
Utrecht gereyst en aldaer borgem . Wijborch
r

gesproken, item de h van Dijckvelt, die antr

woordde hij consenteert: en bij de schout verteert. -

2 11

Transp. ƒ1912

7
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Den 2 1

en

7

5

Junij is Hend. de Osseweijer met

een prinse tamboer naer Utrecht expres gevaeren en deselve met 2 geloste soldaeten wederom gebracht: aen de vracht bet. tot . . . .

-

2

samen verteert 25 st. de h Schout's vracht 19 st. -

3

Den
24

en

25

en

dito te Utr. geweest, alsoe den

dartien koeijen en denselven nacht noch

eenige waren genomen om daerover te doleren,
en daerop door advis van den h * Cappij een
1

clacht aen den prins laten maken, oock was er
een expresse gecomen, die notificeerde, dat de
h

r

intendant den 2 4

en

des avonts gecomen was,

doch was deselve nacht al weder vertrocken,
sulcx dat de quartieren al weder niet gewisselt
konden worden.

Item gesproken

met de h

r

Dijckvelt van sake van Wijck, die zij nog niet
voorgedragen

hadden, verteert met Verburg,

die als raetsman voor die van Benscop was,
aen alsemwijn 9 st. de h schoutsmaeltijd 25
r

st.; na den eten Verburg en die van Benscop
r

Den 2 6

en

8

alsoe de koeijen hier tot aen de

poort wierden weggehaelt, niettegenstaende die
van Hogenbiesen sauvegarde aenvaert hadde,
welke sauvegarde sij niet en achten, maer continueerde all met sulx, retirerende de sauvegarde haer nae de Vaert, waerop de h gour

verneur 50 man met een officier afsondt, die
daer vier afkregen, soo als sij met het aendoen
van koeijen nog besig waren: te voet naer de
Vaert gegaen: de h Schout gegeven . . . .
r

-

4

En alsoo het seer regende naer Jutfaes gevaren, is bij schepen Dirck vau Mecrlandt bet.
Transp. ƒ J 917 19
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5

dat op de Vaert verteert was 23 st.
Den 2 8

en

dito heeft Frans de Dienaar een

brief door ordre van den h Cappij in Jutfaes
r

gebracht, hem bet
Den 2 9

en

-

de h rentmeester, schout en borr

gem A . Cosijns te Utrecht geweest om te hebr

ben acte van prins van Condé, dat gene fransche troepen

eenige

schade alhier, als eene

neutrale plaets sijnde, soude doen: de h schout
r

bet. voor verteringe 1 g. 5 st. en aen de expresse die de overcomste van den h intendant
r

hadden comen notificeren 12 st. is samen .
Op den 3 0

en

. -

1 17

dito op 't casteel over de sen-

tentie van Andries van P o l l besig sijnde, quam
daer tijding, dat onse somerkade aen de Leek
door was, waerom wij met alle man, die wij
bij ons konden krijgen, daer nae toe sijn gegaen
en deselve door vindende is de h schout op
r

't werk van de h
de Vaert gegaen,

r n

van Utr. en van daer naer
om te versoecken dijck ver-

standige haer hulpe, is de dijckm en noch een
r

werekbaes medegegaen: meerder wilde de command, ingenieur niet geven uyt sijn werek, alsoo sijn werek oock gepresseert was: is het gat
met rijs beslagen en soe veell mogelijck bewaert voor verder doorvloeijen:

bij den dijek-

meester en andere, die adviseerde, verteert

. -

1 3

In die dagen in verscheyde reyse van overvaeren gegeven
Noch aen scheepstimmermans knecht bet.

-

14

. -

13

Geduyrig die tijt is tot Bart Ackers gehaelt
of gedronken 3 kan wijn, 7 voer bier, 5 st.
Transp. ƒ1922 14
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brandewijn en 24 st. aen kaes en broot

.

. -

6

p.

5

6

Alsdoen mede laten maken twee kabels en
daer voor bet

-

60

Item bet. voor eenig ijserwerk en spijckers
alsdoen tot Vianen gekoft
Den 3

e n

4 10

Julij bet. aen Hendrick Ton van de

Vaert en Hendrick Goverts van Eavenswaai voor
het dirigeren van de schuit, die voor het gat soude
gesoncken worden en voor het leenen van anckers. Den

7

3 15

dito quam hieromtrent den avont

en

tijdinge, dat 8 Jutfasers besich waren om de
loijebrug door te graven, waerop de borgem

rs

met eenich volck derwaerts gingen om te sien
of se last hadden en geen volcomen last hebbende , zulcx te beletten en weder dicht te maken;

de h

schout buy ten de poort gecomen

r

sijnde om oock derwaerts te gaen ontmoette
hem een man met een billet van h Stouppa,
r

dat deselve des anderen daegs te Utrecht moste
comen en deselve tot antwoort gegeven 't zelve
te zullen doen: te Utrecht gecomen sijnde,
seydde de h Stouppa, „gij h
r

van Isselsteyn

r n

scheert gij de geck met ons, dat gij belet het
doormaken van bruggekens?"

waerop

geant-

woort, dat men last hadde afgevordert en dat
se die niet hebbende konnen tonen, niet hadden konnen toelaten het voors.

doorgraven,

waerdoor wij geruineert en sij niet een hair
geholpen souden sijn; daerop hij seyde, dat
se even well op soude moeten gedaen worden,
en dat wij se souden opmaken, waerop geantwoort, dat als sijn E d . die liet opmaken, wij
Transp. ƒ 1997
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5

ons daer niet tegen zouden stellen, maer dat
wij se niet gaerne opmaken souden, alsoo die
van Schoonhoven:

en heeft

zijn E d . geseyt,

dat hij de hartog zoude spreken, en dat ick
daer tot des anderen daegs moeste blijven,
als de h schout dede, en alsdoen, de hartog
r

sprekende, seyde, nadat de h Stouppa de sake
r

hem verhaelt hadden, „hoe? willen de Holland e r s de neutraliteit verbreken? ick sal en twee
„bataillons senden: gij zult het toemaken of
„ik sal der 4000 man senden en u afbranden,"
en aldaer met eenige heeren gebesoigneert en
geresolveert

des

anderen

gaen, gelijck den x
beyde de borgem .
rs

h

daegs in loco te

in loco sijn geweest met

e n

Ontboden zijnde van de

van Utrecht en alsdoen gehoort, dat het

r n

toemaken onmogelijck was, en voors. vier dagen in 't casteel van Antwerpen te Utrecht
verteert

-

106

Aen de schipper bet

-

12

Aen de Switser bet

-

5

Den 10en Julij 1673 van alle 't gepasseerde
in collegio op 't stadthuis rapport gedaen en
belangende de brief van Schoonhoven de borgem

rs

gecommitteert

om met den gouverneur

aldaer te spreken, en dat men der Franssen
ravagie niet soude afwachten maer het pareren geresolveert.
Den 1 2
burgem

s

en

d° is de h schout met beyde de
r

naer Schoonhoven

gereyst en de h

r

marq. van Westerloo gesproken en voorgestelt
dat wij tot conservatie van ons en onse naebuyTransp. ƒ 2008

8
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8

5

ren het doorsteken van de Loijebrug hadden
belet en weder toegemaeck hetgene van 8 personen geopent was en dat wij baden dat ons
het toemaken van den dijck mogt geconniveert
worden, of dat wij anders gedreycht wierden
van afgebrant te worden of ten minsten 4000
man crijgsvolck in te krijgen, die ons in twee
dagen gantsch souden ruineren, daerop sijn E x

t i e

seyde, „ick kan u anders niet seggen, gij moet
die ordre volgen of d' alteratie in 's Hage versoecken", de verteeringe is bij de borgem
Arie Gerritse Ros heeft de h
Den 1 3

en

r n

bet.

rs

gevoert.

dito heeft Joris Hermans een tam-

boer in Jutfaes gebracht en hem daervoor bet. Den 1 4

en

de borgem

rs

12

dito de h schout weder met beyde
r

t'Utrecht geweest, sijnde daegs te

voren met een brief van gouverneur Stouppa
ontboden, en waren aen 'thuys van de h van
r

Dijckvelt eenige h

r n

en twee fransche ingenieurs

en wierd in deliberatie geleyt of men eerst de
dijck of de kade zoude aentasten en dat in beyde
gevallen hout moest gereed gemaeckt sijn, 'twelck
op 500 guldens begroot wierde en versocht aen
h van Dijckvelt adsistentie als sijnde die van
r

't sticht meer geinteresseert; seyde dat haer E d ,
Mog. daer gehoor toe wilden geven, doch dat
eenige daer haer tegen stelden, en wierdt den
dijckm gelast naer hout om te sien en dat voor
1

een redelijcke prijs te copen en indien de eygenaers niet wilden dat de hartog sijn autoriteit en stercke handt sou interponeren, elck sijn
contingent bet. comt voor de h schout . . .
r

-
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Den 1 5

st.

1

is de h schout met de h van Me-

en

r

r

liskerke en beyde de borgem

rs

ingevolge van

commissie van 't collegie t' Utrecht geweest om
de voors. 500 gulden te verschaffen en verstaen
dat men de dijck soude aentasten en is geresolveert de dijckm alhier te ontbieden en dat
r

het hout op het sticht en nergens elders gehackt mogt worden

-

2

3

E n was op 't versoeck van de h van Melisr

kerck de saecke door de h van Dijckvelt nochr

maels voorgedragen, die rapporteerde als voren.
Den 1 6

Julij 1673 den dijckm Stakenborch

en

r

een expresse nae Vianen gesonden ten eynde
om alhier te comen en om te spreken, en hier
gecomen wesende, zeyden, dat wij eergisteren
te Utrecht gesocht hadden om met de borgem

r

Wijborch te zien te overleggen wat men doen
soude, en dat Wijborch hem te Utrecht wachte.
Den x v i i

en

is hij nae Utr. gegaen om eenige

particuliere redenen en alsdoen aenstonts een
brief gesonden aen Wijborch.
Aen Dirck de Eidder bet. die de brief te
Vianen hadde gebracht
Den 1 7

en

de dijckm

r

14

Stakenb. op ons ver-

soeck te Utrecht geweest nae voorgaend onderzoeck wat materialen hij in 't Waell of in 't landt
van Eversteyn konde becomen, en daervan rapport gedaen aen de h Wijborch en oock ger

sproken met de dijckm voorn., die noch wel
r

een partij rijshout aennaem te verschaffen, maer
de vim tien gulden moest gelden.
Den 1 8

en

t ' U t r . geweest en daervan rapport
Transp, ƒ2013 18
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5

gedaen aen de h van Dijckvelt, die seyde dat
r

men dat de h gouverneur most seggen en bij
r

hem comende en hem 't selve bekent makende,
versocht dat er ymandt, omdat ik mij op dat
werck niet verstae, nevens mij mocht worden
gecommitteert, oock versocht, alsoo wij een
kleyne en arme plaets waren en die van 't Sticht
meest geintresseert, door deselve gesecundeert
mogten worden, 'twelck de h Madrid en de
r

h

r

Stouppa oordeelden rechtmatig te wesen,

nemen aen 'tselve bij de h

r n

Staten te pousse-

ren en verschuyven de sake tot maendach naestcomende

en dat ick dan weder moste comen

en dat de dijckm ondertuschen het haere moste
rs

doen.

Hoorn sprekende was niet genegen te

leveren of wilde geit bij het goet hebben, en
als hij met ons te doen hadde, dan wilde hij
wel leveren op twee termijnen, wedergekeert met
Verboom 2 — 1 2 vracht, den switser 14 st., facit Den

21

e n

3

G

Julij met den borgem Cosijns te
r

Utrecht geweest en de h gouverneur ons hebr

bende doen

aenseggen om te gaen tot de h

r

van Dijckvelt en ons te zullen volgen, als oock
volvoerde, is bij de h schout voorgestelt (nae
r

dat de h van Dijckvelt hadde geseyt, die well
r

rijsen weet en een daer konnen sij mede accorderen , die will haer well crediteren) dat de
h

r n

Staten ons behoorden, als meer geinteres-

seert, te secunderen, alsoo onse plaets cleyn en
onvermogent was, en de h gouverneur 'tselve
r

hen oock voordragende, seyde: „als h e t d e h

r n

soo verstaen, moeten wij het doen" en seyde
Transp. ƒ2017

4

5

158
guld.

Transp, ƒ 2017
wijders de

st.

4

p.

5

gouverneur, „als dese dijck nu

weder toe is, die wij dwaessen hebben doorgestoken, soe will ick well beloven, dat wij geen
dijcken meer doorsteken sullen, ten waer gijlieden selver jou dijck niet wilde toemaken en u
selver conserveren,

soo zullen wij alles door-

steken, alle dijcken, jae
Schoonhoven

oock de dijck nae

en andere dijcken meer nomine-

rende, en leggen selfs een dam of werek in de
Leek en dwingen het water het landt i n " : doende
voorts daerbij eenige dreygementen en seyde jegens Verboom, dat hij aen 't hacken zoude gaen
en hem een

acte van den hartoch soude be-

schicken, verteert 1—7,
Den 2

en

vracht 8 stuivers .

. -

1 15

Aug. 1673 te Utrecht geweest, na-

dat Verboom zaturdag en zondag te voren alhier hadde geweest om te accorderen van rijzen,
'twelck verschoven

tot de komste van h van
r

Meliskerke ofte ten iangsten tot d° voorn., als
wanneer hij de h schout aen de poort te Utrecht
r

waernam, seggende dat het heel onklaer bij de
fransche was; dat sij zeer fulmineerde: en is
gegaen bij de h van Dijckvelt, die ons zondt
r

bij h comm Madrid, die het werek hard voortr

is

drong: doch wierd jegens hem geseyt, dat de
reysen voor alsnog dingsdag eerstcoomende niet
konden gereet zijn; met Hoorn in 't casteell van
Antwerpen verteert drie gulden, vracht 9 st., facit Den 3

en

dito met de borgem

rs

3

9

tot Hendrick

den Halls gesproken om te vernemen nae hout,
daermede

de gording zoude maken, bij den

h schout verteert voor sijn contingent
r

. . .

-

10

Transp. ƒ2022 18
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Den 5

en

p.

5

dito met beyde de borgem tot V i rs

anen geweest en met de dijckm Stakenborch
r

overleyt hoe het werck te meer oirbaerder soude
kunnen worden gemaekt, verteert 30 st., overvaert 6 st., facit
Den 6

en

-

116

-

17

-

9

dito met borgem A. Cosijns te Utr.
r

geweest om met de dijckm Stakenborch te overr

leggen, wat wij van doen souden hebben en wat
Hoorn all gedaen hadde en mons Madrid te
r

seggen

dat wij meenden versekert te wesen,

dat wij geen soldaeten van node souden hebben,
alsoo sij tot versekeiïnge aen 't gat 1000 a 1200
man wouden leggen, verteert aen alsemwijn 9
st., vracht 8 st
en alsdoen bij h Cappij gegeten.
r

Den 9

en

dito met h Cosijns te Utr. geweest
r

en aldaer gesproken met Wijborch, Verboom
en Stakenborch; des middags ten vrients huyse
gegeten en des nanoens met de vroorn. personen bij mons

, tot de h van Dijckvelt

r

r

gebesoigneert, vracht en switser
Den

10

cn

Augustus op versoeck

van bor-

gem , alsoo de dijckm Stakenborch geïntimirs

r

deerd was om aen 't gat te wercken, nae Schoonhoven geweest, vracht tot den dam 6 st.,
oversetten aen Wijck 6 st., voorts te voet gegaen: dicht aen de poort quam Jouber express
afgesonden om te hooren wat brieven van permissie wij hadden, en daer copye af te nemen,
zeggende dat sijn E x

t i e

expresse last hadde om

tc beletten het toemaken, daerbij gecomen sijnde,
raedde mij aenstonts naer den Hage te vervoeTransp. ƒ2026
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5

gen en dit geschiedde: vracht op Rotterdam 7
st. 4 d., op Delft 5 st., op den Hage 2 st.
4 d. —

in den Hage comende reedt sijn hoogh*

daer uit, en met de h van Meliskerke en h
r

r

van Schoonouwe en secret gesproken hebbende
18

en reqt geconcipieert en tweemael geschr., en
wierdt verstaen sijne hoogh* te volgen nae
Raemsdonck: vracht tot Delft 2 st. 4 d., tot
Rotterdam 5 st. nae Dort een wagen gehuyrt,
ons contingent 18 st. —

overgevaren expres

nae Geertruidenberg, 't contingent 10 st.
den 1 2

en

5

—

s morgens laten barbieren 6 st., te

voet naer Raemsdonck gegaen, alwaer gecomen
sijnde, verstont dat sijn hoogh* des voormiddags geen audiëntie soude geven, hebbende de
h

r n

van Dort uytgestelt: adresseerde wij ons aen

sijn E x c

tie

den grave van Waldeck, die seyde

tegen ons versoeck te wesen en dat aen marquis van Westerloo geschreven was ter contrarie, voorts sijn goede gunst en faveur in billickheyt versoeckende

en nam het req* over

en nam aen sijn hoogh* te spreken en voorts
noch een request gelevert aen de h van Zuir

len req* m en sijn hoogh* omtrent de middag
r

in passant sprekende, seyde van die namiddag
mij te zullen depecheren: den 1 3

en

sprak ick

weder sijn hoogh*, die seyde: „ick sail sien,
wat ick doen k a n , " de h

r

van Zuilen dat

de sake niet vallen soude, en dat ick wel vertrecken mocht en leverde een remonstrantie i n ,
driemael geschreven: —

en sijn hoogh* spre-

kende, sprack als boven, den 1 4

en

seyde sijn
Transp. ƒ 2026
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E x , dat sijn hough* in ons faveur geresoltie

veert hadde en sijne hoogh* sprekende, seyde
dat hij het toemaken consenteerde, en dat hij
zelf den secret last soude geven: — d e n 1 5
is

en

wachtende, dat sijn hoogh* ordre soude geven,
doch geschiede niet: —
der

den 1 6

en

badt all we-

sijn hoogh* om te doen depecheren, die

seyde all ordre aen de secret gegeven te hebis

ben en geweest dinsdag des naenoens omtrent
drie uren noch bij sijn hoogh*: voor exemptoir
depêche geit gegeven 6 — 6 — , aen die de remonstrantie hadde gecopieert, 1 — 1 1 — 4 , die
de mantell ons daer bewaert hadde 12 st., naer
Geertruidenberg te voet gegaen; aen 't veer voor
overvaren 1 st.; de schuyt naer Schoonhoven expres gehuyrt om s nachts te varen voor 8
J

den 1 7

en

gdeM

den marquis tot Schoonhoven de brieff

overgelevert en een acte van sijn E x

genomen:

t i e

gegaen tot aen Wijck, aen den dam overgevaren

6 st. met de schuyt nae Isselsteyn 6 st.

en aenstonts naer Utr. gevaren en de acte aan
den marquis vertoont, om 't volck, dat bij 't gat
lag,

daervan daen te krijgen: vervaren 9 st.

verteert 10 st. te zamen
Op

-

2110

de voors. reyse uytgeweest acht dagen,

comt voor vacatie en teercost daegs 4 guld. facit. Den 1 8

en

32

Aug. met de borgem* Wijborch op

het werck geweest en alsoo de soldaten noch
niet wech waren, op versoeck van h van M e r

liskerk en Cosijns van daer naer Utrecht gegaen, ten eynde deselve mochten weg coraen,
en

alsoo de hartoch daer niet was en alle
Transp. ƒ2079 10
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oogenblick verwacht wierdt, daer 's nachts gebleven en des morgens

gesproken;

is ordre

gegeven om de soldaeten te doen vertrecken,
verteert met slapen 38 st. —

de vracht van

de Vaert op Utr. 4 st., aen de Vaert verteert
2 st., 's morgens ontnuchtert 4 st. met nog een
persoon een schuyt naer Isselstein gehuyrt 19
st., de Switser 1 st. comt te samen
Den

23

en

. . . .

-

3 8

dito met d' h van Meliskerke,
r

borgem Wijborg rapport van aenbestedinge ger

daen, en alsoo wij aengesproken wierden van
den schipper over vracht, gesproken met de
h Jouber, dat 't selve mogt blijven tot laste
r

van mons Madrid, als hij aengenomen hadde,
r

alsmede

om te hebben eene acte, om onver-

hindert te konnen wercken, welcke hij aennam
ons tegen 's anderen daegs te besorgen en dat
men dan weder most comen; verteert met ons
drieën ƒ 5 — 6 — de Switser 3 st
Hendriek . . . . gehuyrt
Den 2 4

en

-

5

-

1

9

dito wederom de acte t' Utr. ge-

weest en de h Madrid gesproken, die tot sijr

nen laste nam, de schippers, die hout brachten,
te betalen en schepen

genoeg te sullen ver-

schaffen: item de h hartog om de acte aenger

sproken, beloofde die te doen depescheren en
daernae tot half 6 uur gewacht en niet becomen
hebbende vertrocken, verteert

-

Hendrick . . . . gehuyrt
Den 2 5

eu

-

6
2

Aug. alsoo Joh. Maurick nevens de

borgem h Cosijns quam rapporteren, dat de
r

r

fransen het volck uit het werek quam en pressen,
Transp, ƒ2091 13
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5

r

voors. om de voorn, acte weder naer Utr. gegaen en 't selve genotificeert; wierdt tot antwoort gegeven, „morgen om acht uren sal men
n helpen", en daer weder op wachtende wierdt
tot elf uren uytgestelt, en al weder gecomen
sijnde, was voor avont geen gelegentheyt om
geholpen te konnen worden, en beloofde mons

r

Madrid op handt de acte te sullen procureren
en toesenden: in die twee dagen verteert .

. -

Vracht betaelt

2

2

-

9

-

17

-

6

-

2

Betaelt het port van verscheyde brieven gesonden

en ontvangen van h van Meliskercke
r

van 21 Julij tot in Aug
Den 2 7

Aug. was het werck aan de dijck

en

gegaen, en alsoo het sterck begon te regenen
op Gosen Bos sijn wagen gereden en aan sijn
soon gegeven
Dito een brief van Sanden de Wit gekregen
nopende de voorgemelde acte, 't port
Den l

e

n

. . .

Sept. op 't werck geweest, als wan-

neer rijsen gelevert wierden, en deselve bevonden maer 6 en tusschen de 6 en 7 palmen: de
palen wierden bij Coppelman niet aengenomen.
Den 6

en

dito weder op 't werck geweest,

dagende de aennemers, dat er geen rijsen quamen, en dat dit haer werck grotelijks verachterde en dat het water seer wies, hebbende de
kade geen voet boven, en dat se als nog geern
d' acte hadden; is geresolveert met van Hoorn
bij mons Madrid te gaen
r

Den 8

en

dito ten eynde voorn, naer Utr. geTransp./2095
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5

reyst en mons Madrid gesproken, die seyde,
r

dai men nu van geen dijck meer sprack, en
dat men de hartog most spreken; waerop gegaen bij de h gouverneur, die seyde de hartog
r

daeraf te sullen spreken, en dat men des anderen daegs om bescheyt soude comen, waerop
den 9

en

dito wederom t' Utr. gereyst en na

lange opwachtens wierdt geseyt, dat de hartog
ordre hadde gegeven om ons alle hulpmiddelen
en commoditeiten te doen
Madrid niet t' huys sijnde,
sijn secret

is

hebben, en mons

r

hebben hem met

door de stadt gaen soeken en eyn-

delijck gevonden,

die beloofde alles te sullen

doen: vracht en verteert
Den 1 0

en

-

Sept. met beyde de borgem

rs

4

aen

den dijck geweest, alsoo de aennemers, vreesende dat het werek met het wassende water
perijkel liep, niet doen en wilde zonder advis,
sustinerende dat soo se het met aerde bestortede, daer de tweede barm most geleyt worden,
hetzelve haer schade en ons voordeell zoude
zijn en dat het buy ten het besteck was, en
verstonden malcanderen, dat se het werek zouden versekeren en dat het different zou gedecideert worden door het bij yder wat te schicken.
Den 13

en

Sept. met de borgera A . Cosijns
r

en schepen Meerlandt aen den dijck geweest
om te sien, hoe het werek avanceerde, en de
aennemers gehoort nopens hare pretentie van
aerde te rijden eer de tweede barm was geleyt,
en bevonden dat het weynich te beduyden hadde,
als op een plaets, daer de meeste diepte was,
Transp. ƒ 2099
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wesende aldaer omtrent 5 a 6 voet volgens de
peylinge, alsdoen verteert en b e t a e l t . . . .

-

1

Dito, aengesien met groot rumoer de ingesetenen met haere beesten in de stadt vlugten,
opgevende well 300 fransen of meer in Meerloo
invielen en een brug over den Issel maeckten,
aenstonts een schuytje genomen om nae Jutfaes
de h Cappij te spreken om prompte remedie,
r

en onder weg verstaen dat hij naer Utr. was,
en alsoo het avont was en aldaer niet binnen
souden connen comen, hebben weder gekeert,
aen vracht
Den 1 4

-

met borgem

6

Sept. nae dat 's avonts te voren

en

r

A. Cosijns en schepen Meerlant

geresolveert hadde, dat men 's morgens vroeg
soude vernemen of de fransen iets des nachts
op de baronnye hadde gedaen, waerom de borgera all vroech ten vier ure aen de poort hadr

de geweest, seggende het incomende volck dat
sij well hadde horen seggen, dat de een en ander goet was quijt gegaen; komende Jan Moris,
die seyde dat hij 5 koeijen quijt was en van
nog eenige andere, ben ick aenstonts met hem
en Daen Jacobsz nae Utr. gegaen, en eerst in
n

Jutfaes bij de h Cappij, die well dadelijck mer

de wilde om 't roven te beletten, als men voor
sijn randtsoen wilde instaen, doch wierdt verstaen eerst naer Utrecht te gaen om ordre van
den hartog, aen welcke de saeck te kennen gegeven i s , en dat men vertrouwde 'tselve buyten sijn ordre was, waerop hij seyde dat hij
noyt ordre tot plunderen gaff, maer dat die
Transp. ƒ 2100
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6

van Isselsteyn „ont bien meritez un bon
waerop geantwoort dat
men dat niet wist en dat wij vertrouwden dat
wij alles hadden gedaen, dat behoorde, seyde
hij, sijn tafell gereet sijnde, „ick sail u nae den
eten spreken", en weder gecomen sijnde, wierdt
uytgestelt tot over een uyr en dan weder jegens
ses uyr, om dan bij den intendant geleyt te
worden, en daer bij comende en hem de sake
verhalende seyde, „gij moet ons foeragie geven",
waerover ons verbaesd houdende en 'tselve soeckende te excuseren: waerop hij uytvarende, seyde
ik tegen hem, dat ick met die van Isselsteyn
daerover soude gaen spreken en dat ondertusschen het roven mocht geweert worden, waerop
hij seyde, dat daer nu soo veell volcx in en
omtrent Utr. was, dat se 't binnen een dag 3
a 4 soude doen, dat de h hartog dat oock
r

hadde geseyt: daerop naer Isselsteyn gegaen en
rapport gedaen en alsoo het plunderen vermeerderde en well 70 Benscop in waren gegaen,
roovende en wegnemende wat sij konde: verteert in 't kasteel 4 — 8 , alsemwijn 4 st. .

.

. -

4 12

Vracht en twee reysen expres, samen

.

. -

3

Den 1 5

r

en

en 1 6

en

Sept. met de burgem A .

Cosijn t' Utr. geweest en de h intendant verr

socht dat hij doch wilde ordre stellen dat het
plunderen mogt een eynde nemen, dat wij wilden fouragie geven soo veell doenlijck was;
vraegde wat wij geven wilden en wij weder,
wat hij begeerde, boden eerst 100 daernae 200
voeders: hieldt hij hem seer qualijck, willende
Transp. ƒ2107 18
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600 voeders hebben, wij seyden sulcx niet op
ons te kunnen nemen, dat men die van Isselsteyn moste gaen spreken, waerop de borgem '
1

vertrocken en de h schout gebleven is; insteer

rende ondertuschen om ordre tot weeringe van
het plunderen seggende de h intend*, „als wij
r

geaccordeert sullen sijn, sail ordre gestelt worde", doch verstondt dat 20 paerden uyt waren
gesonden om 't volck binnen te doen comen, en
dat yder het sijne is weder gegeven behalve 16
a 17 soo koeijen als peerden, die meest alle
den eersten dach genomen waren.
Den 1 7

en

Sept. is de borgem weder gecor

men, die seyde dat die van Isselsteyn hadde
geseyt men sou accorderen, men kon soe men
kon; waerop weder nae den intendant gegaen
en den gehelen voormiddag tot 2 uren opgewacht hebben en ten drie uren weder gecomen
sijnde, verstonden datter van dien dach geen
audiëntie soude vallen en daerom vertrocken:
verteert in 't casteell ƒ 8, alsemwijn met bor|em 4 st.; van Jutfaes tot in 'tgeyn met een
r

schuytje voor de h schout's portie 6 st., facit r

Den 1 8

en

8 10

dito weder vroech nae Utr. gegaen

en geboden 300 voeder, waerop geseyt wierdt,
„wij sullen u met 400 quijt schelden en de
neutraliteyt well doen onderhouden",

waerop

een nieuwe acte hebben versocht, seggende daerop de h intendant: „gij hebt mijn en des harr

tochs woort wat wilt gij meer hebben en off
gij all een acte hadde, als men u het niet presteren wilde? men sal ' t u presteren en gij suit
Transp. ƒ2116
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yder van 100 bos" en

seggende voorts: „daer is ten eerste all ordre
gesteld", hebbende de luyden het hare niet weder, verteert

-

2

-

1 10

-

2

voor te dragen in 't collegie, verteert en vracht -

117

De schipper expres gehuyrt voor

. . . .

6

E n in 't wederkeeren noch tot Jutfaes gevaren , alsoo aldaer de h Cappij op sijn versoeck
r

moste spreken
Den 2 9

en

dito t' Utr. geweest om drie schip-

pers, die rijsen gevoert hadden, te helpen aen
geit, gelijck mons Madrid die oock betaelde.
r

Item vernomen waer het van daen quam, dat
de h gouverneur die van Isselstein hadde doen
r

schrijven om hoy; mede gesproken een makelaer om geit voor die van Isselsteyn te negotiëren en nog gesproken met de h van Dijckr

velt, dat die van Isselsteyn mochten vrij wesen
van oncosten wegens het toemaken ven 't gat
in de Lecken dijck bij de Vaert, alsoo sij tot
Isselsteyn souden betaelen, die aennam sulck
Den 2

e n

Oct. met borgem A . Cosijns te Utr.
r

geweest, om de h Stouppa te spreken over ser

keren brieff, die die van de vroetschap hadden
aen ons geschreven om hoy voor sijn stall, die
seyde daer geen last toe gegeven te hebben:
seyden wij, dat wij belast waren om stroy te
geven, maer dat wij om de continuatie van sijn
E d . vrientschap hem noch een voeder 8 a 10
souden senden, seyde h i j : „ick vrage het niet
van u , maer ick heb het noodigh van doen:
kon mij yet gesonden worden, het soude mij
Transp. ƒ 2122
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aengenaern sijn": en alsdoen oock met de makelaer gesproken: verteert 26 st., vracht 9 st. -

1 15

Betaelt aen Pieter, veerknecht, die een brieff
expres hadde hier gebracht

-

1 5

Met de voorn, comiss. in 't gespreek vert. . -

10

Ten selve dage is hier een commiss. met een
brieff gecomen, dewelcke gecommuniceert sijnde
verstaen wierdt, dat men met hem soude soecken te accorderen over sijn defroijement; is
hem geconsenteert soo veell als tot Vianen off
Leerdam gegeven wierdt, dat de borgem A .
r

Cosijns hadde vernomen, dat in alles omtrent
24 guldens ter weeck was; hieldt hem seer
qualijck en wilde misnoegt vertrecken en den
hartoch seggen, die hem gesondeu hadde, dat
hij hier niet aengenaern was; is versocht dat hij
dat niet wilde doen, maer dat men de magistraet weder sou doen vergaderen en is geresolveert hem beleeft te seggen, dat wij onvermogend waren en soo het niet meer was, dat
Vianen gaff als voors. i s ; dat men hem tot
een vereeringe wilde toeleggen 25 rijcxdaelders, 'twelck hij eerst niet aennam, maer seyde
eyndelijck, dat men het tot 30 soude maken.
Den 4

en

dito een brieff van makelaer ontv.

'tport

-

2

van de h commiss. naer Utr. gesonden en hem bet. -

12

Den 5

en

dito Gijsbert Hollant met een brief

r

Den 6

en

dito volgens commissie van de h

nevens de borgem

r

r n

A . Cosijns gegaen om de

naest gelegen gouverneurs bekent te maken,
dat alhier wegens de coninck van Pranckrijck
Transp. ƒ 2126
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5

een coinmiss. tot onderhoudinge van neutraliteyt was gesonden, alsmede te versoecken, dat
wij onder oogluykinge de foeragie mochten leveren, als hebbende

verleden jaar niet ten

volle voldaen, en ordre gestelt op de uytgang
van partije; hebbende

daechs te voren een

partije de knecht van voorn, coninck, gaende
naer Utrecht, wechgenomen:

en eerst gegaen

naer Gorcnm, vracht 16 st., den 7
daer met sijn E x

t i e

en

dito al-

de h graeff W i l . van Hoorn
r

gesproken, die de versoecken toestondt; van
daer naer Schoonhoven,

vracht 10 st.: tot

Schoonhoven met sijn E x

t i e

graeff Otto van

Stirum gesproken, die ut supra: van daer naer
Oudewater gevaeren, vracht 18 st.; tot Oudewater met graeff Jan van Hoorn, die ut supra),
en hem mede bekent gemaeckt, hoe men gevaren was, en dat de graeff van Stirum hadde
geoordeelt voorall het sijn E x

t i e

de h

r e

grave

van Waldeck bekent te maken, 'twelck sijn E d .
mede oordeelde, als hebbende in absentie van
sijn hoogh

het oppergesag:

1

daerom geresol-

veert dadelijck naer Isselsteyn sulcx bekent te
maken: aen vracht tot Isselsteyn 12 st.: 's avonts
laet alhier gecomen en de h

r

van Meliskerk

en borgem A . Cosijns't selve gecommuniceert,
r

die verstonden met m i j , dat ick aenstonts de
h

r

graeff van Waldeck soude sien aen te tref-

fen: den 8

en

dito gevaren tot den dam 6 st.:

aldaer gehuyrt een schuytje op Haestrecht voor
ƒ 1—4

van daer op Gouda te voet gegaen,

overgevaeren aen 't veer 4 d., tot ter Gouda
Transp. ƒ 2126
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verstaen, dat de h . graeff van Waldeck tot
r

Naerden was: in de nachtschuyt op Amsterdam 18 st. 4 d . . van daer op Muyden 5 st.
2 d., van daer op Naerden 2 st. 6 d., en
aldaer met sijn E x

t i e

gesproken, die op alles

seer goet bescheyt gaff en een acte dede depescberen,

en dat men die de

omleggende

gouverneurs soude remonstreren: seyde mede,
dat die van Benscop en Noordtpolsbroeck niet
wilden contribueren tot de oncosten van de
dijck, waerop

hij seyde,

dat sulcx aen sijn

hoogh* moest worden geremonstreert, dat ick
hem dien aengaende een affschrift soude geven,
dat hij het wilde oversenden; waerop een requeste aen sijn secret hebbe gelevert en aen
s

hem voor expeditie geit gegeven ƒ 6 — 5 ; aen
een soldaet gegeven, die een copye van voorn,
acte, gaende naer Wierick voor den gouverneur aldaer medenam 6 st.: van Naerden tot
Muyden vracht 2 st. 6 d. van daer tot Amsterdam 5 st. 2 d., van daer nae Gouda 18
st. 4 d., van Gouda tot Oude water 8 st., van
Oude water een schuytje gehuyrt alsoo 't laet
was en voor de soldaeten gegeven, die de poort
opende, alsoo geen volck uyt en mocht, samen
ƒ 1—16: uytgeweest tot den 1 3

en

dito incluys,

sijnde 8 dagen, comt daegs 4 gulden voor vacatie en teercosten facit
De extraord. oncosten belopen
Den 1 6
h

r n

en

23

en

32

-

15 15

-

2

October 1673 een brieff ontv. van

van U t r
Den

-

dito alsoo bij die van Utr. een
Transp. ƒ2174
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brief? aen den magistraet was geschreven, om
hoy als voren, waerom gegaen bij den borgemr van Dusse en vruetscap Velthuysen om
die daer aff te spreken, die seyde, dat de
secretaris simpel was gelast te schrijven, tot
de borgem Dusse gegeten.
r

Den 2 4
de earner

en

dito in 't landt geweest om nevens
en heemraiden de foerage op te

1

schrijven; betaelt voor een schuytje tot Knollemanshoeck
Den 2 6

en

10

October oude stijll wierdt alhier

van de Vaert gesonden met omtrent 30 man,
een brieff van de intendant en daerbij een
brieff van de command van de Vaert, waerin
1

de intendant schrijft, soo die van Isselsteyn
's anderen daegs niet in stadt brachten sonder
fout 10000 g l en soo men geen tijdinge van
n

haer hadt op dat subject, dat men het vuur
in heur stadt soude leggen, waerop de magistraet ontboden, is geresolveert op het schrijvan van de command* aen de Vaert van aenstonts bij hem te comen, hem te antwoorde,
dat men 's anderen daegs vroeg bij hem aen
de Vaert soude comen en sijn voorts gecommitteert de schout en beyde de borgem
aen de Vaert en te Utr. te gaen.
den comm

is

rs

om

E n eerst

monsieur de st. Marie sijn affre-

keninge gegeven

-

70

-

40 10

E n voorts aen Mayke Cors en aen weduwe
van Jan 't Hoen
Is doen voorts nae de Vaert gegaen en aldaer verstaen, dat men de intendant spreken
Transp. ƒ 2285
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most: te Utrecht comende spraken de intend*
nae sijn tafel gaende, hem voorwendende onse
ongelegentheyt
die daerop

en speciael van Leckendijck;

seyde,

„dat is niet anders; daer

„staet niet aen te doen als te resolveren van
„betalen of affgebrandt te worden;" en alsoo
hetselve in passant geschiede, versochten dat
hij ons op een ander uyr wilde horen, seyde,
„als ick gegeten hebbe", en hem doen alles weder voorwendende seyde, „ick heb geen tijd om
met u te spreken", maer schreef een brieffje,
dat mons

Madrid

r

met ons soude spreken,

stelde zelfs het uyr van sevene des anderen
daegs en op versoeck verlengende tot 10 uren:
bij de h schout verteert 15 st., bij de schipr

pers 4 st. en aen de soldaeten aen 't fort gegeven 6 st. alsoo de wacht all beset was

.

. -

1 5

Betaelt voor het hoy, dat voor twee peerden
van den commissi* is gelevert
Den 2 7

-

5

2

. -

2

9

dito met mons Madrid lange ge-

en

r

sproken voor en namiddag: hij seyde dat de
h * intendant op 7000 was gecomen en baden
1

mons Madrid voor ons te willen wesen, die
r

'tselve aennam en seyde, „ick sail sien, dat
ick het op 6000 krijge", en eyndelijck een concept becomen om den magistraet te communiceren: de h schout enz. verteert en vracht
r

Den l

e

n

9

wij belooft

b e r

sijnde de dag op den welcken

hadden, volgens ons handtschrift,

weder te comen, sijn wij met 1600 g
Utr. gegaen,

d e n

nae

dewelcke nae uytsettinge ingega-

dert was en alsoo Corn Stoffels seyde credit te
s

Transp. ƒ 2294
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hebben, hebben hem versocht mede te willen
gaen, en hij en H e n d den Hals mede sijn ger

gaen en vier van Benschop; te Utrecht comende vonden de h ad* van de Goes, die hem
r

nevens ons voegde en versochten die van Benschop Verburen tot haer taelman, en alsdoen
sij die hadden, gegaen naer 'thuys van mons

r

Madrid, die niet te huys was, maer gaven ons
den secret mede en nae veel lopens en moeyte
55

kreegen gelt; en de h schout bij mons Mar

r

drid comende en hem onse ongelegenheyt verhalende, seyden dat men het tot 4000 g

d e n

maken: hij seyde „gij moet 5500 g

geven en

nu 4000 g

d e n

d e n

soude

presenteren", en daer het golde

onse sake, resolveerde daerom tot 5000 g
sijn wij op den 3

e n

d e n

en

Nov. daermede gegaen, doch

wilde deselve niet accepteeren en o p ' t aenhouden seyde, „dat sijn secret de penninge in eene
is

andere earner soude tellen", en gaf een acquit;
in drie dagen voor de helfte verteert in 't casteell van Antwerpen

-

Bij de h schout noch bet

45

-

r

12

Aen schipper Steven, die een dag gewacht
hadde

-

Den l l

e n

Nov. 1673 met beyde de borgenr

3

3

aen den dijck geweest om met de basen te
spreken, off men het werek volgens het bestek
met soyen soude besetten off met rijsen bekleeden, en niemant daer vindende het werek besigtigt.
Den

13

en

dito, alsoo alhier

geboodschapt

wierdt dat de fransen uit Jutfaes vertrocken
Transp. ƒ2342 12
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waren daer nae toe met de borgem A . Cosijns
r

volgens resolutie gevaren om de bedde te haelen, als aenstonts geschiede; te Jutfaes verteert

6

Dito, des avonts de h schout willende naer
r

het stadhuys gaen om te zien of de bedden aldaer oock gebracht waren, wierdt geseyt door
de huisvr. van Jan Abrahams, dat te haren
huyse princeofficiers waren en datter veel soldaeten hier soude passeren om nae Utr. te gaen;
en bij deselve gegaen en daerbij gebleven soo
tot Jan Abrahams voorn, als tot van Cors en
Joris Pronckert tot middernacht toe, alsoo de
cap met sijn volck door de stadt wilde treen

ken; en naer buyten de Benschopperpoort gegaen, alwaer sijn volck was, seyde over een
uyr te willen comen passeren, latende een sergeant en vier soldaeten in de poort en de h

r

schout aldaer op wacht tot des morgens dat het
dag begon te worden; sijn gecomen de luiten*
en vendrich en dezelve tot W i l . de Bidder i n leydende, hebben daer voor 4 st. 4 p. brandewijn geschoncken; eyndelijck quam de h

r

cap

n

aen de poort, begerende een schuyt, d'welcke
bestelt hebben, quam ondertuschen klacht dat
eenich goet bij de soldaten gestolen was en
hebben aen den poortier voor vier en licht bet.
12 s t , facit

-

164

Aen van Alster betaelt voor dat hij met een
brieff in dato den 2 1

e n

Oct. aen h cap Dimr

n

mer naer Gorcum gesonden i s , en alsoo van
andere saken onder wege noch meer te doen
hadde, corat alhier voor deselve

-

3

Transp. ƒ2346 14
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Den 1 6

en

p.

9

Nov. 1673 aen dezelve bet. voor

een appoint daerop van sijn hoogh in dato den
1

30

en

Oct. nieuwe stijll, aen die van Benschop

en Polsbroeck noordtzijde geinsinueert heeft,
hebbende aen veder een besloten missive behandicht en voor het schrijven van 't relaes, facit Den I 7

e n

116

dito d' hr schout en Corn Stoffels
8

t'Utrecht geweest om de geleende 1100 guld

n

te restitueren alsmede graeff Willem van Hoorn
te spreken, off er nog eenige formaliteyten tot
respecte van onse neutraliteyt mosten onderhouden worden, die seyde „neen"; verteert off
vracht voor ons beyde, samen
Den 20

eB

dito aen de Vaert met Borgem

-

4 15

-

5 19

-

2

r

A . Cosijns geweest om te sien off men aldaer
voor eenige tijt geit op rente soude connen
krijgen, alsoo de dach van de tweede termijn
all verstreken was en 't voortganck van 't werek
gerecommandeert wierdt door de h

r n

van Crim-

penerweerdt, die op 't werek waren geweest;
te voet gegaen, niet verteert.
Den 2 4

en

dito op 't werek en aen de Vaert

geweest en aldaer 800 g

d e n

op renten genomen,

alsoo die van Benscop in gebreke bleven en
voorts met de basen van 't werek gesproken,
hoe men het best stellen soude en haer het geit
getelt, verteert en uytgegeven
Betaelt het port van een brieff gecomen van
die van Noordtpolsbroeck
Den 1 5

en

December met de borgem A . Cor

sijns aen den dijck geweest om te zien in wat
staet deselve was en bevonden dat deselve meer
Transp. ƒ 2359
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9

nae den binnen kant wat gescheurd en gesackt
was, doch was deselve aen wederzijde vast; met
Hendrick Wreeninge gevaren en hem bet. .
Den 1 7

en

. -

10

dito de bedden, die uyt Jutfaes

weder gehaelt waren, weder aen die deselve
gegeven hadden gelevert, als doen bij de presente heeren verteert en betaelt

-

1 8

-

13 10

-

8

-

12

-

1

wagens moste aerde gereden worden, verteert -

14

Aen Hendr. Wreeninge de schuy ten vracht bet. -

10

Den 1 8

en

dito is Claes van Alster met eene

missive naer 's Hage gesonden en wedergekeert
den 2 6

en

dito, daer voor betaelt

Den 1 7

en

dito, alsoo wij hier bericht waren

dat de guell door den Leckendijck heell ondicht
was en veell waters door liet niet jegenstaende
Schrevell de timmerman met sijne adsistenten
bericht hadden dat se well versekert was, daer
naer toe gevaren eu met de dijckm wijtlopig
r

gesproken en bevonden buyten perijkel te wesen, en de dijckm de sake serieuselijck gerer

commandeert, den schipper bet
Een brieff met een expresse vooraff nae den
dijckm gesonden en betaelt
r

Bet. het port van een brieff gecomen van die
van Benscop
1674.

Den 2

e n

Januarij met de borgem A .
r

Cosijns aen den dijck geweest om 't werck op
te nemen, alsoo wij op den 2 7
leegte hadde aengewesen,

e n

Dec. eene

die noch niet vol-

bracht was, vermits niet well doenlijck door
het tegenwoordige saison, is 'tzelve opgenomen,
mits dat ter bequamer tijt noch een dach met vier

Transp. ƒ 2377
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Den 6

1

Januarij is alhier gepasseert een re-

en

sijnde keurvorstelijke vol-

giment van

keren, dewelcke 's avonts te voren alhier arriverende, wilden naer Montfoort, begeerende dat
de stuwen uyt de Isselbrugge soude gedaen worden, niet jegenstaende haer geseyt wierdt dat
deselve instorten soude, en sij insterende is het
gedaen en de brugge aenstonts ingestort; tot
Jan Abrahams met eenige officieren verteert nae
datter well 8 a 10 aen 't huys van h

schout

r

haer hadden verfrist

-

1 10

keren door ordre naer Montfoort gevoert heeft. -

2 10

Betaelt aen Neeltje Gerritse ter sake voorn. -

2 10

Den 7

dito bet. aen Corn Egberts, voor

en

s

dat hij met sijn schuyt eenige van voorn, volc-

Den l l

e n

dito gegeven

aen drie soldaeten

van compagnie van graeff van Nassau, die seyde
gevangen geweest te hebben, en ten einde reysgelt te sijn

-

12

-

3 16

Dito sijn tien soldaeten, een schargeant en
mons

r

Martijn Kruijer,

vendrick, hier gepas-

seert om naer haer regiment te Montfoort te
gaen, voorgevende soo uyt Duitslant te comen
en door de lange wegen seer vermoeit te sijn
en ten eynde geit te sijn, versoeckende broot,
kaes en bier, alsmede een schuytje: voor broot
bet. 15 st., voor kaes 22 st., aen bier 14 st.,
voor het schuitje 25 st.; is samen
Aen

Corns Egberts bet. voor dat hij twee
1

4

Transp. ƒ 2389

2

dagen aen d' Isselbrugge gearbeydt heeft
Den

14

en

.

. -

Jaïïrij is Claes van Alster met

een brieff nae de Hage gesonden en wederge1
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guld.

st.

Transp. ƒ 2389
keert den 1 9

d° daer voor betaelt . . . .

en

-

p.

2

I

9

Bet. het port van een brieff gecomen van
Utrecht van de h van Meliskerck

-

2

-

2 14

van Overste Flensdorp om haer te verfrissen . -

12

r

Den l l

. . . .

Febr. t' Utr. geweest om met de

e n

fabryck te spreken over te maken van de brugge
over d' Issel en van deselve verstaen, dat een
overgaende

soude kosten omtrent 1400 g

d e n

,

dammen, enz. daerin gerekent en een optreckende well 1000 meer, verteert enz
Gegeven aen drie soldaeten van 't regiment
Den

21

een brieff wegens de

e n

borgem

r

Wijborch van Utr. gecregen, 't port betaelt tot. Den 2 1

dito de h

e n

2

schout en borgem A .

r

r

Cosijns aen den Leckendijck geweest om te
sien hoe

deselve

zich bevondt met het hoge

water, en well bevonden; voorts nae de Vaert
gegaen en aldaer verstaen, dat het water sterck
wies, verteert
Den 2 3
h

r

en

-

6

-

9

-

16

Willem van Heerde op advis van

van Meliskerck gesonden nae de Vaert om

te sien nae den dijck daeromtrent onlangs gemaeckt, en te vernemen nae de gelegentheyt
van 't water en wat advisen van boven gecomen waren en schriftelijk antwoort van de h

r n

Bovendams medegebracht, bet
Den

27

en

Willem van Heerde ten

eynde

voorn, gesonden, item om te Vianen te vernemen off aldaer des anderen daechs gelegentheyt soude wesen om de Leek aff nae Botterdam te comen: bet. met overvaren
Den 2 8

en

. . . .

dito de h schout en borgem A .
r

1

Transp. ƒ 2403

3
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guld.

st.

p.

Transp. ƒ 2403

3

1

9

8

413

8

Cosijns allvorens gecommitteert sijnde, naer den
Hage gereyst; de h van Meliskerke den dijck
r

willende besichtigen, weder met Govert Eoss
tot aen deselve

en aldaer overgevaren naer

Vianen, van Vianen tot Botterdam 1 — 1 1 — 8 ,
van daer tot Delft 7 st., tot de Haege 7 st.:
weder uyt de Haege nae Delft 7 st.: van daer
tot Eotterdam een slede gehuyrt 1 — 1 9 : van
daer tot ter Gouda alsvoren 1 — 1 9 ,

van daer

tot Oudewater een wagen 1—7 : van daer tot
Montfoort te voet gegaen,

van daer tot Issel-

steyn een slede 8 st.: extraordin. onkosten aen
de deurwaerder m

Hendrick, die bij de re-

r

questm opgepast hadde ƒ 2,10, facit
r

. . .

-

10

-

32

Uyt geweest acht dagen, yder dach voor
vacatie en verteeringe, vier g

f.

n

Geschr. en gedubbleert 5 r e q
te hebbe de quote

ten

1° ten einde

van die van Benscop en

Noort-Polsbroeck volgens 't appointe
hoogh* d'
hoochh

ts

1673,

mt

van sijne

welcke sake aen sijn

raedt gerenvoijeert sijnde, weder een

ander req

te

geschreven en gedubbleert, dat de-

selve de stucken soude overbrengen en aldaer
compareren: ten 3
brugge: ten 4
geëxpedieert:

en

e n

om te herstellen de Issel-

om de handvesten te hebben

ten 5

en

om te hebben bet. de

boom en planken aen voors. brugge, bij prov.
herstelt, geëmploijeert bij de h Marisson; yder
r

3 schell. en 3 st. 8 p. voor een gesegeit pampier, voor dat aen E d . Mog. h
raeden mijnh
presenteert f.

rn

r n

gecomitteerde

de Staten van Hollant is ge,-

Transp. ƒ 2450

6

I
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Den 8

gald.

st.

Transp. ƒ2450

6

p.

1

Meert 1674 met de h van Melis-

en

r

kerk aen den dijck geweest met de slede: mem.
Den

9

en

dito Dae voorgaende commissie is

de h schout en schepen Meerlandt t' Utr. ger

weest om de h grave van Hoorn te spreken
r

over het pressen van volck, sijnde aen den
dijck om hoy te rijden, die seyde ons niet te
kunnen excuseren, dat de noot sulcx vereyschte
en dat men met alle vlijt sulcx doen moste
off hij soude ons ten hoogsten straf baer achten,
verteert daer de slede stondt in 't geheelt .

. -

1 2

Als wanneer de fransen bij de opening i n
den Leckendijck lagen door ordre van borgern™
gegeven aen twee tamboers, die yder een brieff
brachten

-

3

om bier tot Yianen te copen voor de fransen. -

16

Op die tijt gegeven aen borgem A . Cosijns
r

Alsdoen port van een brieff bet

-

2

-

16

Aen Arie Gerrits Ros bet., die de biljetten
van aenbestedinge in Jaersvelt en Cappell gebracht heeft

Tot insetgelt op de aenbesteding te Utrecht. Den 4

Stakenborch als aennemers

- 1200

en

d° aen deselve noch in mindering

en

Nov. 1673 noch aen deselve ge-

gegeven
Den 2 4

6

van den dijck op

rek. bet. van aenneemspenn
Den 2 5

6

Oct. 1673 aen Joh. Maurik en Anth.

en

-

geven als voren de 800 g

d n

276 11

van Schipman op

renten gelicht

-800

Item bet. aen Hoorn op rek. van geleverde
rijssen 500 g , sijnde die te Utr. hebben gelegen. n

500

Transp. ƒ 5254

3

1
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guld.

st.

Transp. ƒ5254
Noch aen deselve op rek. gegeven . . . .

-

63

kade gemaeckt wierd, het volck overgeset heeft. -

8

p.

3

1

Bet. aen Hendrik Wreenings voor dat hij vier
dagen met sijn schuyt, als wanneer de somerEen brieff aen Schipman geschreven nopens
de voorn. 800 g

aen oncosten gehadt . . .

d n

-

19

-

2

Bet. het port van een brieff gecomen van
borgem ' Wijck
1

Betaelt aan Meerten Daems voor een koeybeest,

als wanneer de fransen op den dijck

lagen bij hem op last gelevert

-

38

-

24

. -

17

-

20

Bet. aen Corn van Beusichem ter sake voorn. -

54

Bet. aen Jan Everts ter sake voorn.

. . .

Bet. aen Bastiaen Jans ter sake voorn.
Bet. aen Jeronimus ter sake voorn.

.

. . .

s

Bet. aen Nicolaes van Alster verscheyde reyssen en diensten gedaen in 1672 en 1673 volgens specific

-

148

Bet. aen Jan Abrahams 't gene ten sijne
huyse in den jare 1673 is verteert

. . . .

-

22

7

Voor de tweedemaell off nae het doen van
de eerste rekeninge aen

van haer ge-

levert hoy aan 't franse guarnisoen binnen Isselsteyn seynde bet

-

416

Bet. aen die personen dewelcke den dijck
op 't Overoudelant, als wanneer de somerkade
door gebroken

was, daar deselve laag was,

hebben opgehoegt en des nachts op deselve gewaeckt volgens q te samen

-

l

20

8

In 'teerste van November 1673 tot contributie of tot den brandschat volgens accoort aen
de h intendant te Utr. bet
r

- 2700
Transp. ƒ 8241

3

1
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guld.

Transp. ƒ 8241
E n is daertoe geleent geweest 1100 g

d e a

st.

p.

3

1

al-

soo ten eerste niet meer als 1600 uyt de i n gesetenen

konde becomen,

welcke 1100 g

omtrent 14 dagen daernae sijn

d e n

gerestitueert

volgens de acquite daervan sijnde en is aen de
kinderen van die de voors. somme hadden geleent vereert, als d'een ƒ 8 — 1 0 en aen d'ander ƒ 6 — 6

-

14 16

ƒ8255

6. Vergadering.

3

1

16 Maart, 1861.

Bibliotheek. — Instructie voor Heermale, Thin, Van Zuylen v.
Drakenburg en Van Druenen, 1584. — Brief van den Baad
van State aan de Staten van Utrecht,

1625. —

Verloving

van Anjou en Elisabeth.
Bibliotheek.

Ten geschenke ontvangen:

van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken:
E. van Bevere, Les Pays Bas et laMaison d'Orange Nassau.
Brux., 1860. 8°.
van den Heer J . H . van Lennep:
Konings Verjaardag, een lied voor den 1 9 Februarij 1861.
en

Haarlem, 1861. 8°.
Aan den Koning,

(Naklank van de Algemeene Collecte voor

den Watersnood, geh. 19 Eebr. 1861. Haarlem, 1861. 8°.
Het Boek voor den Zeeman, 6 Afl. Haarlem. 4°.
e

van den Heer C. W . Bruinvis:
Alkmaar in 1560.

Voorlezing gehouden in eene der Volks-

vergaderingen van het DepK Alkmaar der Maatschappij tot Nut
van H Algemeen. Alkmaar, 1861. 8°.

van den Heer Francais Driesen:
La Belgique et la Hollande.
van het Koninklijk

Bruxelles, 1860. 8°.

Oudheidkundig Genootschap te Am-

sterdam :
Uitnoodiging tot het inzenden van beschrijvingen, verklaringen
en afteekeningen van beelden, figuren en opschriften, die in de
gevels der huizen gevonden werden. 8°.
In ruiling ontvangen:
van het Indisch Genootschap:
Handelingen en Geschriften, 7 Jaarg. 3 en 4 Afl. 's Grae

e

e

venhage, 1860. 8°.
van de Société Scientifique et Littéraire du Limbourg:
Bulletins, Tom. I V . Fase.

Tongres, 1860. 8°.

van de Société Archéologique de Namur:
Annates, Tom. V I . 4

e

Livr.

Namur, 1860. 8°.

Instructie voor Heermale, Thin,
en van Bruenen.

Fan Zuylen v. Brakenburg

Onderstaande instructie werd in Julij 1584

door de Staten van Utrecht gegeven aan hunne afgevaardigden
om met de Staten van Holland en Zeeland te beraadslagen
over 's lands regering na den dood van Prins Willem I.
Instructie voor den edelen, fromen, erentfesten, wysen, voorsieninghen meester Floris Heermale, Thesaurier tOudemunster, joncheere Nicolaes van Zuylen
van Draeckenborch, heere tot Zeuender, Johan van
Druenen, borgermeester vander stadt Vtrecht ende
meester Floris T h i n ,

aduocaet

vande Staten van

Vtrecht, om als gedeputeerden vande zelve Staten
te reysen tot Delft, ende aldaer met die Staten van
Hollant ofte haere gedeputeerden, oock met die gedeputeerden van Staten van Zeelant te aduiseren
ende resolueren, opde continuatie en conformatie
vande Naerder Vnie, met tgene daer aen cleeft ende
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van dependeert; jnsgelycx opde Regieringhe, Ouerheyt ende verzeeckertheyt vande voors. ende andere
naebuyre landen, doch opt behagen vande voors.
Staten.
Inden eersten zullen doen aende voors. Staten van Hollant
ende Zeelant ofte haere gedeputeerden, die gewoenlycke ende
behoorlycke naebuyrlicke recommandatie.
Item zullen verclaeren dat die voors. Staten vermits den
haestigen ende onuersienlycken doot, myn heere die Prince van
Oraignen ouergecomen,

voir al hoochnoodich achten jn aider

yle te verzien, dat die landen ende prouincien die noch jnde
Vnie z y n , jn goeden eendracht gehouden mogen worden, ende
dat alle occasie van schueringhe, misuerstant ende alteratie
soo veel eenichsins mogelycken es, vermyt mogen worden.
Ende dat zij daeromme zeer ghaerne verstaen hebben vuyt die
missiue vande voors. Staten vanden x v

e n

July xv lxxxiiij, ende
c

tgene die Raedtsheere vander Nyenborch jn crachte van brieuen van credencie daer jnne begrepen, den voors. Staten wyder,
soo by monde als geschrifte, heeft voorgedragen, dat dvoorscreuen Staten van Hollant

begeeren

jnde

naerder

Vnie tutrecht

opgerecht te continueren ende volharden, jae dselue noch meer
te confirmeren ende beuestighen, eest noot.
Ende dat die voorscreuen Staten van Vtrecht van haerder
zyden nyet lieuer en zien, dan dat die voors. Vnie jn alle
zyner poincten ende articulen, soo veel raogelyck es, mach
naegecomen ende achteruolcht worden, ende dat zy ouersulcx
te vreden zyn daer jnne te continueren, ende dselue van nyews
te confirmeren ende beuestigen, gelyck dvoors. gedeputeerden
jnden naem vande voors. Staten, tselue datelick zullen mogen
doen jnder bester forme, zulcx by gemeen aduise raedtsaem
beuonden zall worden.

Sullen voorts verclaeren dat dvoor-

schreuen Staten van Vtrecht, geraeden vinden, om alle jalousie die dandere prouincien op dese particuliere vergaderinghe
ende verbintenisse vande drye prouincien aireede hebben off
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noch souden mogen crygen, te schouwen voor soo veel mogelycken es, ende het nyet en schynt als offmen hemluyden
souden willen afsnyden off te vooren geuen, dat men die andere prouincien, steden ende leden van dien, die die naerder
Vnie aengenomen hebben, mede voorhoude off heml. gelieue
jn dselue te continueren, ende die van nyeuws, voor soo veel
des noot zy, confirmeren ende beuestighen, met belofte vande
zelue nyet alleen met woorden ofte geschrifte maer datelicken
ende met effecte nae te comen ende achteruolgen.
Om waertoe bequamelicker te mogen geraecken, zullen die
voorschreuen gedeputeerden die van Hollant ende Zeelant voordragen, die zwaricheyden opde eerste particuliere yergaderinghe vande voors. drye provinciën, binnen Dordrecht gehouden,
van wegen die Staten van Vtrecht gemoueert, daervan copie
neffens desen geleuert zal worden.
Soo veel betreft het tweede poinct jnde voors. missiue veruat ende byden voors. vander Nyenborch den Staten van Vtrecht
verthoont: te weten om absolute macht te geuen om opde Eegeeringhe ende Ouerheyt van voors. drye prouincien met die
Staten van Hollant ende Zeelant te mogen aduiseren ende besluytten, als tot conseruatie van tgemeene beste der voors. landen en naegebueren beuonden zoude worden dienlick te zyn.
Sullen seggen dat dvoors. Staten nyet geraden vinden jn dese
gelegentheyt des tyts ende jn alsulcken swaerwichtigen zaecke
yemanden absolute macht te geuen, om opde Eegeeringe ende
Ouerheyt vanden landen yetwes te mogen besluytten, sonder
ander rapport aende voorscreuen Staten te doen, soo zy die
gelegentheyt van haer prouincie zulcx vinden, dat tselue nyet
alleen voorden Staten nyet geraden es, maer dat oick nyemant
van verstande jnden voors. lande beuonden zoude worden, die
alzulcken absoluten macht soude willen ofte doruen aenveerden. Waervan zy die redenen naer haerluyder discretie particulierlyck zullen mogen verhalen, jnsonderheyt wat die Staten
ontmoet es, alsmen myn heere die Prinche die hooghe Ouerheyt vanden landen zouden defereren.
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Maer sullen die voors. gedeputeerden met die van Hollant
ende Zeelant wel mogen jn communicatie treden om by prouisie een goeden verzeeckerden voet op de Regeeringhe, nyet
alleen vande voors. drye prouincien, maer oock vande naebuere prouincien te mogen ramen. Om den zeluen voet genomen zynde, eerst den Staten van Vtrecht voorgehouden en
byde zelue geapprobeert te worden, soo verre des goet geuonden wort, ende dat gedaen zynde voorts de andere prouincien
voorgedragen te worden, om te zien off zy haer daermede
zouden willen conformeren.
Ende off mentie gemaect worde, om een hooft ouer die
drye prouincien te verkiesen, ende dat voorgeslagen mochte
worden van Graeff Mauris van Nassau, zoon van myn heere
die Prince van Oraignen, tot een Ouerhooft aen te nemen:
Sullen daerop seggen, dat die Staten van Vtrecht wel verstaen
dat myn heere Prinche duer die diensten die hy dese landen
gedaen heeft, well verdient heeft, dat men zyn kynderen souden voor anderen behooren te prefereren. Dan alsoo den voors.
Graeff Mauris noch zeer jonck van jaren es, ende mitsdien
nyet gequalificeert die Regeeringe van tlant te dirigeren, merckelyck jn dese tyden, daer die landen jn zulcken swaricheyt
steecken dat den verstandichsten van het Cristenryck meer dan
genoech te doen zoude hebben om die landen te mainteneren,
jae dat myn heere die Prince zelue, die nochtans soo verstandich, cloeck vernufft ende wedervaren es geweest als eenich
Vorst off Prinche die men zoude weten te nomen, dselue landen nyet en heeft met haere eyghen middelen weten te defenderen, ende daeromme geraeden geuonden
hulp te soecken.

vuytheemsche

Dat zy daeromme goet vinden, datmen met

den anderen aduisere op eenighe bequame persoonen, die met
auctoriteyt die landen zoude mogen jn goeden ordre ende policie regeeren, ende oock die zaecken vander oorloge, soo veel
mogelyck es, met die voors. prouincien dirigeren. Waertoe zy
van haerder zyde communicatiue zullen mogen nomineren den
gheenen die jnde leste vergaderinghe vande gedeputeerden tot
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deser zaecke genoempt zyn geweest, om te verstaen hoe die
van Hollant ende Zeelant zulcx smaecken.
Ende soo veel betreft een Generael ouer tchrychsuolck ende
vander oorloge, zullen hen conformeren met die meeste stemmen, by prouisie.
Sullen nyettemin remonstreren dat nyet mogelick es, dat
die zaecke van der oorloge wel geregeert mogen worden duer
een Collegie van Eaiden, dat soo verre van frontieren en vande
handt es als Delfft. Dat daeromme hoochnoodich es dat tcollegie vanden Baidt van oorloghen
daer doorloghe

nader come ter plaetzen

meest valt; ende dat zulcx noodich sal zyn

twee collegien opgerecht te worden, als jn Brabant off Zeelant,
ende een jnden lande van Gelre oft Oueryssell.
Soo veel die middelen van contributie aengaet, zullen haer
reguleren volgende djnstructie Baexen ende Eoeck medegegeuen.
Ende soo hemluyden yet anders wedervaert, zullen die Staten jn alder diligentie daervan off schriftelick, off duer eenighe
vuyt hemluyden aduerteren.
Die reste wert beuolen der voors. gedeputeerden discretie.
Aldus gearresteert tutrecht jnde vergaderinghe vande Staten
den x v

en

dach jn Julio x v

c

vier ende tachtentich, stilo veteri.
Ter ordinantie vande zelue,

Origineel.

Strick.

Prov. arch. v. Utrecht.

Brief

1625.

van den Raad van State aan de Staten van

Utrecht,

Onderstaande brief, door Dr. P. J , Vermeulen uit het

Provinciaal Archief van Utrecht medegedeeld, geeft een helder
inzien in den benarden toestand des Vaderlands na den dood
van prins Maurits.
Edele Mogende Heeren, besonder goede vrunden.

B y ex-

presse inder haest affgesondene brieven van de Ho. Mo. Heeren Staten Generael, zullen U E. M . de droevige tydinge ont-
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fangen hebben, hoe dat Godt den Heere eyntelyck belieft heeft
van dese werelt te halen den persoon van zijne E x

c i e

myn

heere den Prince van Orangien, hoochloffelycker memorien.
N u den wille des Heeren moet geschieden, ende 'tgene geschiet is en overvalt ons niet onverwacht; maer ondertusschen
nochtans cunnen U E . M . wel gelooven, wat groote verslagentheyt dit hier veroorsaken moét, onder die gene dien het beleydt der gemeene sake bevolen synde, ende die eenen soo
langen tydt in alle gewichtige saken gewent synde te steunen
op eene soo groote hulpe ende bystandt, als geweest is de
ervarentheyt, wysen raedt ende daet, van hoochgemelten heere
Prince, zich nu tegenwoordich teenemael daer van ontbloot
vinden, en dese beswaerlycke tydtsgelegentheyt, ende selffs
juyst op het punt dat men nae menschelyck oordeel deselve
minst can derven, ende dat men ervarentheyt, raedt ende
daet meest gebreck heeft.

Dit selve Mynheeren ende wat daer-

enboven noch in soodanige gelegentheyt beduchtelyck te overwegen staet, maeckt alhier niet alleen een bedroeft aensien,
maer een gevaerlycken staet in allen saken, soemeer als wel
te seggen ende geloven waren. Maer wat noodt waer het, soomen maer in allen desen eenige vertroostinge hadde,

ende

onder de provinciën eene goede resolutie sagen, van sich te
willen behelpen mette middelen die Godt noch gelaten heeft.
Maer de oorsake die ons tot noch toe gegeven i s , van het
contrarie te vreesen, en beswaert niet alleen de droefheyt,
maer doet ons oordeelen, dat dit noch niet dan een beginsel
is,

ende waerschouwinge van de toecomende elende die dese

landen boven 't hooft hanght.

Want daermen eenen machtigen

ende verharden vyandt over de deure heeft, die niet dan met
gelycke macht te stuyten ende te wederstaen i s , ende daer
dan de middelen tot eene soo grote macht noodich, achterwege
gelaten ende veronachtsaemt worden, wat can daer vuyt anders dan eyndtlyck eenen gemeynen onderganck te verwachten
staen?

Voor die ghene die daervan dan oorsake sullen syn,

ware het mogelyck beter dat Godt de Heere ons van midde-
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len om dese oorloge te voeren teenemael ontbloot ende berooft
hadde; zoo hadden wy ten minsten onse armoede om onse
conscientien mede te verdedigen, ende souden wy ons tegen
onse nacomelingen daermede mogen verantwoorden, dat w y ,
schoon vruchteloos, nochtans al bygeset ende veroorloght hadden wat wy hadden, om onse vryheyt ende goede sake staende
te houden.

Maer het schynt, dat Godt de Heere die desen

hoeck landts nu soo langen tydt gebruyckt heeft tot een instrument van synes heyligen naems eere ende verdedigingh
van syne waerheyt, nu voor heeft de onweerdige ende ondanckbare inwoonderen van dien met blindtheyt te straffen, zoodat
sy niet en sien tegens heure vyanden te gebruycken de schoone
middelen daermede H y deselve soo mildelyck gesegent heeft.
Noch heden desen voormiddach, desen Raedt gevordert synde
ter vergaderinge der heeren Staten Generael, zyn wy met heure
Ho. Mo. in grote deliberatie geweest, waer, ende hoe noch te
vinden alleenlyck eene somme van x l

ra

gulden eens, om die

nae 't leger te senden; ende was het meer als verdrietich den
Ontfanger generael verclarende tot eenige negociatie geensins
langer eenigen raedt te weten, oft eenich crediet te hebben,
de naestgelegene provinciën teenemael weygerich te sien allen
den last op heuren hals alleen te nemen, ende eyntlyck te
moeten troosteloos van den anderen scheyden, zonder yet meer
wtgericht te hebben, dan dat de eene provincie de schuit op
d'ander wierp, anders niet dan oft de saken nu meer als oyt
daermede ende met woorden alleen te houden waren.
By dit ende diergelycke exempelen die hier dagelyckx voorvallen, cunnen U E . M . sien, hoe de saken hier gelegen syn,
ende oft deselve dus voortgaende staende te houden syn oft
niet.

N u en comen wy niet U E . M . als voor desen versoec-

ken, dat deselve believe onse goede vermaningen ter herten
te nemen, wy comen alleenlyck met tgene voors. is U E . M .
te kennen geven ende indachtich maken hoe de sake hier gelegen i s , namelyck dat zyn E x

c i e

doot i s , dat de ai te seer

beswaerlvcke belegeringe vande goede stadt van Breda nu soo
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veele maenden geduert hebbende, nu opt vuyterste gecomen
van off ontset oft verloren te worden.

Dat zyn E x

c i e

Prince

Henrick met het nmchtiehste ende beswaerlickste leger te velde
is, dat in meenige jaren, jae noyt van te vooren in slandts
dienste gesien i s , dat wy hier sitten in dese groote droefheyt
ende sodanigen noodt ende benautheyt van geit, dat wy niet
eenen stuyver en hebben om aen te tasten. Alle twelcke soo
U E . M . noch niet en cunnen gevoelen dat genoch sonder ons
spreect ende sonder onse overvloedige aenmaningen, wat cunnen wy dan anders, dan met vuyterste leetwesen ende verdriet
aen te sien onse goede sake te gronde gaen, ons lieve V a derlandt in verderff loopen, ende ons met allen den onsen soo
wel als onse elendige nabueren, in handen van onse bloetdorstige vyanden, ende in een eeuwige slavernye der Spaignaerden vallen.

Off Godt gave, myn heeren dat alle onse

menichvuldige voorseggingen buyten onse vreese vuytvielen,
ende dat men ons naemaels onse al te groote sorchvuldicheyt
verwyten mochte; U E . M . cunnen wel geloven dat wy wel
niet lievers en sagen, doch onsent halven mogen wy U E . M .
versekeren dat ons nae allen schyn tselve voortaen hier soo
langhs soo meer onmogelyck dunckt, zoo lang de provinciën
hun anders daertoe niet en becrachtigen, ende emmers nu
ten lesten eens met dese groote veranderinge den hoogen vuytersten noodt hun laten ter herten gaen.

Wy weten wel dat

eenige provinciën syn, ende onder deselve U E. M . , die by
wylen hun wel emmers beter als andere gequeten hebben, maer
wat can dat nu helpen, soomen het daerby soude blyven laten, sonder voorts daer in te continueren. Twelck nochtans
soo U E . M . metter daet ende met eene goede hulpe ende
somme gelts terstonts over te seynden, sich genegen thoonen,
zoo hopen wy met Godts hulpe, niettegenstaende desen grooten slach, de goede sake noch boven te houden, als tot noch
toe, ende sullen U E . M . ons met alles wat in ons i s , daertoe met allen iver te stellen ende te bevlytigen, lust ende genegentheyt geven.

Hiermede Edele Mogende Heeren besondere goede vrunden,
bevelen wy IJ E . M . in de protectie van Godt Almachtich.
In sGravenbage den x x i i j

en

April 1625.
B. Asperen YK

U E . M . goede vrunden, die Raden van State
der Vereenichde Nederlanden.
Ter ordonnantie van deselve,
Huygens.

Verloving

van Anjou

en Elisabeth.

len brief van den Landraad
Utrecht,

Den

volgenden origine-

aan geene zijde aan de Staten van

berustende in het Provinciaal

Archief\

vergelijke men

met B o r , X V I . 4 4 , 45*> en Motley, Rise of the D. Rep. III.
526 seqq.
Edele, wyse, voorsienige heeren, besundere goede vrienden.
Alsoe wy op gisteren zeer goede tydinge ontfangen hebben,
grootelycx rakende het lants weiuaeren ende zeer voirdel. wesende totte gemeyne

zake.

Inden eersten dat den capiteyn

Preston met drye hondert van zyn volcke te peerde js, en
woensdage snachts van Meenen getrocken ende dwers deur den
leger vanden vyant voirspoedel. gecommen met zynen voirs.
volcke bynnen de stadt van Dornick, alleenl. twee mannen
van zyn volcke achtergelaten hebbende, ende wel met hen jnde
stadt vier off vyffentwintich ruyteren jngebrocht, geuangen, met
groote blyschap vande goede jngesetenen der voirs. stadt Dornick, dewelcke wy hopen dat deur de voirs. assistentie, ende
versterckt wesende mette voirs. drye hondert versche soldaeten,
deur de gratie Godts emmers voir een langen tyt geenen noodt
van het gewelt vanden vyant hebben en sullen. Te meer dat
zy twee dagen daer te voeren hadden een gnaelen geweldigen
storm, die de vyanden op de voirs. stadt gedaen hebben, vromelyck wederstaen, met groot verlies van vyant oick van zyne
vrompste ende principaelste soldaeten.
uen

Ende hebben ten sel-

dage opden auent brieuen van heere van S

te

Aldegonde
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ontfangen vuyt Engelant, den tweeentwintichsten deser gescreuen, by de welcke by zyne E x
tusschen de M a

c i e

aduerteert dat het houwel.

vande Coninghinne van Engelant ende de

1

doerluchticheyfc vanden Hertoch van Anjou js gesloten ende
versekert, ende bouen de vaste alliantie die dese landen daerdeur met Engelant hebben sullen, ende de goede assisteïï die
wy deshaluen zyn verwachtende, den Coninck van Vranckeryck hem nv oick sal vyant vanden Coninck van Spaengnyen
oepentl. vercleeren, gelyck uwe E . vuyt de copie, hier jnne
gesloten, breeder sullen mogen zien.
tydinge

Ende wesende de voirs.

van alzulcke jmportantie, gewichte, ende zoe voir-

del. als uwe

E . wel selffs kunnen gemercken,

en hebben

nyet kunnen gelaten haer deelachtich daeraff te maken. E r n stel. versueckende

dat uwe E . jn teecken

van danckbaer-

heyt ende blyschap willen doen doen jn alle de steden ende
plaetsen van hunnen lande, beedinge en danckseggingen jnde
kercke, ende voirts met clocken te luyden, groot

geschut

ende vieren teeckene maken van blyschap, gelyck de goede
tydinge dat vuyteyscht, ende andere

prouincien ende ste-

den oick doen sullen.

Voirts alsoe wy bynnen den tyt van

acht dagen

zyn ons te vinden bynnen de stadt

geresolueert

van Antwerpen, om aldaer mette gedeputeerde
daer wesende beginnen
lesten affscheyt

te besoingneren,

van landen

naevolgende

den

ende recesse, ende oick om naeder op tfeyt

van oirloge tegens den aenstaenden nyeuwen tyt te mogen
letten, mitgaders opde andere poincten, grootel. rakende des
gemeyïï landts weluaeren,
gehouden

te worden.

die nyet en dienen langer op-

Soe es ons ernstel. versueck en be-

geeren dat uwe E . nyet

langer vuyt en willen stellen het

senden van heure gedeputeerde tot Antwerpen voirs., volcommel., als wy by onse voirgaeïï brieuen aen haer versocht hebben, gemechticht,

op dat duer hen affwesen

zake nyet verachtert en worde,
prouincie ende des

gemeyn

voirsienige heeren, besundere
XVII. J .

de gemeyne

tot uwe E . eygen,

lants naerdeel.

Edele,

haerder
wyse,

goede vrienden, onse Heere
13
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God zy met uwe E .

Tot Ghent den x x v i j

en

dach Nouembris

1581.
De Meetkerke.
Uwe zeer goede vrienden, den Prince van Orangen eïï andere van Rade van State, geordonneert byde Staeten Gnael.
Ter ordonan van myn voergen heere,
Van Asseliers.
Superscriptie:

Den Edelen, wysen, voirsienigen heeren, besun-

dere goede vrienden, de Staten slants van Utrecht, oft heure
gedeputeerden.
Origineel.

Monseig ". Jauoy hier au soir et encor ce matin escript a vre
1

Ex

c e

bien amplem tout ce que cestoit passé jcy, auecq beau-

coup de particularitez, desquelles hier au soir j'entendis encor
quelques vnes enuiron minuict, au coucher de son Alteze; en
espoir que j'addresseroy ma lre par mons de Selincourt, ler

quel mauoit promis de parler a moy deuant son partem.

Ce

matin son Alteze a este mandee vers la Royne, laquelle finallem luy a diet, qu'ayant veu et experimente sa constance et
si bonne aifection enuers elle, et mesmes que par deux fois
j l auoit expose son corps en dangier, passant la mer po venir
r

vers elle, qu'estoit contente de l'espouser et le recepuoir po

r

mary; en tesmoingnage de quoy elle luy a donne vnganneau,
pour arre de mariage. De facon que contre non seullem l'opinion mienne, mais aussy contre la ferme persuasion qu'en
auoit son Alteze, et contre ce que tout le monde en attendoit, jlz se sont promis resolutem mariage. Adjoustant la Royne
qu'elle le vouloit faire lors que tout le monde en auoit perdu
toute espera!, affin que son Alteze sceut le gre a elle seulle.
Quelle joye et contentem

cela ait cause pardeca a ceulx qui

sont seruiteurs a son Alteze, n'est besoing de l'escripre, vre E x
la pourra juger d'elle mesme.

c e

D'aultres en ont este esmeuz de

passions fort diuerses, de ma part je fus estonne quand je
Pouys de la bouche de son Alteze mesme, me souuenant des
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propostz qu'elle m'auoit tenue hier au soir, et moy a luy. Je
croy que Mess

rs

de pardeca n'en seront pas maris, car son A l -

teze tient maintenant pour tout asseure que le Roy ne fera difficulte de se declairer, selon les promesses vne jnfinite de fois
reiterees. E t me sembleroit bon que vre E x

tient la main que

c e

Ton feit pardela quelque demonstraon de joye, coe j'ay asseure
son Alteze qu'on fera, dont j l a receu contentem. Nous estions
en toutes perplexitez du monde po le secours de Tournay,
r

mais jespere que mainten nous en viendrons mieulx a boult,
si Dieu nous fait la grace que la ville puisse êcores tenir vng
mois ou deux. J'en ay au jourdhuy comenche a traicter auecq
sou Alteze, mais jcelle a desiree que mess

de Ledain et la

rs

Pree demourassent ïcor jcy, jusques a ce que la responce et
declaraon du Roy soit venue; laquelle j l attend bien tost par
raons Pinart, a cause que desia long temps a, quil y a enuoye
r

expres, et a donne a entendre au Roy que le mariage se feroit,
combien que depuis j l en a este mis en grandes doubles; et
singulierem hier, lors quil me diet qu'il ne falloit plus parler
de mariage, et se trouuoit en grande perplexite po tirer quelr

que secours, ayant auecq grande jnstance sollicite la Royne
d'auoir son conge, et qu'elle voulut faire tenir quelques batteaux prestz pour son partem.

J'ay aussy trouue bon qu'ilz

attendissent vng peu, ne faisant doubte qu'ilz apporteront
toute bonne resolution. J l reste que vre E x

c e

maintienne par-

dela les aifaires en estat, et surlout que la ville de Tournay
ne perde couraige.

Je ne doubte pas que Dieu ne nous ayde.

Qui est l'endroit ou suppliant estre treshumbleïn recommande
es bonnes graces de vre E x , prieray Dieu de vous donner,
c e

Monseig , en parfaicte s , vie heureuse et longue.
1

te

A Lon-

dres le x x i j de Nouemb. 1581.
e

De vre E x .
c e

Treshumble, tresobeissant et affectionne ser-

uiteur, signe P. de Marnix.
A monseig ', monseigneur le Prince dOrenges, Conte de
1

Nassau etc.

13*
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6. Vergadering.
Bibliotheek.

—

30 H a a r t , 1 § 6 1 .

Stukken voor de geschiedenis der jaren

1588 en

1589.
Bibliotheek.

Ten geschenke ontvangen:

van den Heer J . J . de Geer:
Vergelijkende
malig

kaart

der

tegenw. 'prov. Vtrecht

met het voor1027.

Neder sticht, ten tijde van bisschop Adelbolt,

Stukken voor de geschiedenis der jaren

CXXXII.

PROPOSITIE
DEN

VAN BODLEY

SECRET*

Messieurs.

Sa M a

t e

RAKENDE

VAN BUSSEL,

VAN

1588

en

1589.

VASSEUR,

GOUVERNEUR

VLÏSSINGEN.

m'a cömande vous remonstrer qu'ayant

veu et raeuretnêt cösidere les pticularitez du faict dont le prisonnier Vasseur est charge, et qui ont este a telle fin enuoiees en Angleterre: i l semble a icelle que no seullement pour
l'instance faicte de sa part, mais mesmes selon toute iustice
i l doibt estre relasche. Car encoires qu'il y eust quelque exterieure apparence qu'il se fut coporte aultrement que ne cöviendroit, si est ce que au cötraire en equite se deburoit cosiderer qu'il a tousiours este de la vraie religion, ayant tellemët
suiuy le party d'icelle qu'il a quicte la ville et pays de sa
naissance, et abandonne les biens et moiens, que Dieu luy
auoit donnez, pour se maintenir et viure selon sa vocation
auecq les siens.

Oultre ce i l s'est acquite de son debuoir

enuers son maistre, sans que oncques i l ayt aucunement practique auecq l'ennemy; de sorte que balancant le mal auecq le
bien, come susd* est, i l ny a psonne qu'en bonne coscience
puisse dire qu'il ait eu mauuaise intëtion ou hostilem

animum,

ains que ce qu'il feit fut selon son iugement faict ad bonum
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cöme se peult aisement veoir p ses deportemens plus

finem

9

simples que mauuais ou aduisez. Cöme appert par ce qu'il a
si imprudement escript cötre V . S., encores que alors semblables soupcons et propos (selon que i'ay entendu) estoient auec
maintz aultres conceuz et tenuz a tort en vre endroict, ce
que sa M a

mesmes a depuis coguu et sen asseure. Et puis

t e

qu'icelle est si bien persuade en ce respect de V . S., i l semble
a sad

te

Maj

te

que in comuni errore i l se doibt auoir esgard

au temps et circönstances y dependantes,
cöditions et qualitez des personnes

basses,

speciallement aux
cöme iespere que

V . S. auront dud* prisonnier, sans pmectre que soit cötre luy
procédé auec rigeur si loingtemps apres le faict cömis; veu
que en eest estat mesmes i l y en a telz qui parient souuent
fort indeuement (pour n'en dire pis) de sa M a j , ses officiers,
te

et de toute la nation Angloise. Et si est ce que sa M a j

te

ne

les vouldroit saisir, ny mesmes toucher a leurs biens, encoires
que la cömodite se presentast en ses villes cautionnaires, ou
en ses royaulmes de le pouuoir faire, et ce a bon droict. Mais
icelle regarde ce que aduient maintesfois, qu'entre diuerses nations et gens estrangeres i l y a tousiours diuersite despritz et
humeurs et plusieurs mescötentemens, a cause de quoy aucuns parient plus librement que ne cöuient.
Maj

te

A quoy sad

te

a tousiours trouue bon de cöniuer et passer plusieurs

choses, sans faire semblant de les auoir entendues, dont conclurray que tout ce que dessus deuement pese, y adioustant
que icelle entend que la cognoissance iudiciaire n'en compete
ny a V . S., n'y a Messieurs du cöseil d'Estat, pour les raisons
qu'ay deduict quelques sepmaines y a presentees de sa part
ausd. s

rs

du cöseil, sans oncques en auoir eu responce.

V. S.

feroient bien de donner tant de lieu au desir de sa M a j , que
te

postposans

toutes exceptions ou remises, led pouure prison1

nier peult estre mis en liberte, sans plus estre detenu ny
moleste.

Veu mesmes que sad

te

Maj

te

m'a charge, Messieurs,

de vous dire qu'icelle n'attend ny prendroit en bonne part
aulcun refus de vre coste, pour la psuasion qu'elle a de voz
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desirs a la cöplaire en plus grande chose.

Surquoy plaira a

V . S. de prendre telle et si bonne resolution que la responce
en eest endroict puisse donner a icelle toutte deue et reale
satisfaction et cötentement. Faict a la Haye ce 1 3 de Septeb,
1589.

Signe Tho. Bodley.

Copie.

CXXIII.

PROPOSITIE
VAN

Aanvrage

V A N SALDAIGNE

FRANKRIJK

NAMENS

AAN DE STATEN

om hulp in geld of

DEN KONING
GENERAAL.

levensmiddelen.

Le Boy ayant delibere d'enuoyer visiter Messieurs des Estats
gnaulx des Pays-Bas pour entendre au certain l'estat de leurs
affaires, et pour leur faire scauoir nouuelles des siennes, depuis
l'aduenemët de sa M a j

te

a la couronne, auroit depute a ceste fin

le sieur de Saldaigne son cöseillier et jntendant de ses finances.
Auquel en oultre, i l auroit donne charge de reqrir lesd.
Sieurs des Estats generaulx vouloir estendre le secours qu'ilz
auroient accorde a sa M a j

te

pour subuenir aux vrgens affaires

de la guerre de son royaulme, iusques a la söme de cincquate
mil escuz, pour icelle somme leur rendre le plus promptement
q faire se pourra, et dont le sieur de Saldaigne leur passera
les cötracts et obligations au nom de sa M a j , suyuant le poute

uoir special quelle luy en a donne a ceste fin.
Et d'aultant que p l'acte du iij iour de Septêbre les sieurs
des Estats gnaulx n'auroient accorde au sieur de la Thuillerie
que trente mille escuz, a payer en certain temps long, et que
la necessite des affaires de sa M a j

te

seroit si vrgente quelle

requerroit beaucoup plus grande söme, ce neantmoins, ayant
esgard a la grande charge et despence que la cötinuation de
la guerre depuis tant d'annees a apporte aux sieurs des Estats
generaulx, ne vouldroit sa M a j

te

leur demander plus auant que

ce qu'ilz pourroient faire proraptemêt, ce que sa M a j

te

desire-

roit fort s'estendre, iusques a l a d söme de cincqate mil escuz,
te

si faire se peult, et dont elle leur scauroit vng tresgrand gre.
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Mais estant presse de ce secours taut pour le payement des
estrangers qui sont en son armee, que de ceulx que sa M a j

te

faict venir d'Allemaigne, elle desire sur tout qu'il luy soit faict
promptemët, par ce que en ce point seul cösiste la faueur de
ses affaires, et que auecq la grace de Dieu elle espere de la
diligence quelle y apportera de sa pt, en vser sj bien, que en
peu de temps ses ennemis demeureront cöfuz et deffaicts,

et

assister aux sieurs des Estats gnaulx en leur cause cömune
pour leur cóseruation generale, n'ayant sa M a j

te

la prosperite

de leurs affaires en moindre recömandation que les siennes
propres.
Et ou les sieurs des Estatz generaulx ne pourroient fournir
promptemêt contant que les trente mil escuz cy deuant accordez au sieur de la Thuillerie, que pour le pfournissement des
cincquante mil escuz et de leur credit ilz aydent sa M a j

te

de

cincq cens lastz de bled froment, pour icelluy nauiger a Dieppe
en toutte diligence. Cöbien si leur cömodite se pouuoit estendre iusques a l a d

somme de cincquante mil escus en deniers

te

contans, elle viendroit beaucoup plus a propos, et seroit plus
aggreable a sa M a j , pour l'urgente necessite quelle en a pour
te

l'effect susd*,
Sur tout est requise en cest affaire vne prompte et extreme
diligence, et pour la quelle principalement sa M a j

te

a depesche

le sieur de Saldaigne.
CXXXIV.

GRAAF

VAN VALKENSTEYN

(OVERSTEYN?) A A N

NIEUWENAAR.

Krijgsbedrijven

aan den Rijn.

Cf. B o r , X X V I .

Welgeboren, fruntlicke, lieue vetter.

480.

Ick verhoope die ver-

beteringe van V L . ongeluck sail sich zeer vermeert hebben.
Die wyle ick dan nyet twyffele ofte den welstant onser zaecken
alhier V L . wegen aengenoraen veel daer toe helpen, heb ick
nyet connen onderlaten V L . gants particulierl. en zoe veel
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ick tot noch toe van gevangens hebbe cónen vernemen, (te lengten) hoe dit tweede cöuoy God loff es affgeloopen.

Eerstel, ben

ick ende de heere van Potlictz veraduerteert geweest dat den
vyant eenich renfort tot vj ofte viij man te voet en v peerden
c

c

hadden by sich gecregen. Die wyle wy dan hemluyden genouchsaem mette ruyteryen gewassen, hebben alsulcken renfort nae
haere eerste gelegentheyt nyet willen aensien, en den wech
daer wy mette ruyteren het meeste doen costen, te soecken.
Syn alsoe met twee van V L . stucken, die ick met genomen
hadde, recht opde Coelsche Eengneer getrocken, welcke soe
haest ick die hen gepresenteert hadde, hebben sich ergeuen, en
voorts dselue beset met V L . vendrich Wenert en syn byhebbende knechten. By thuys te L o o , aen meulen, aen peerboom,
ben mette wagens en peerden deur gecomen ouer twater aen
het berchsien.

Opden wech van Hereken heene es den vyant

met syn gantsche gewelt te voet en te peerde geweest; dus
meenende jnde achtertocht te vallen en soe voorts te slaen.
Dan heeft sich mons de Veere met vier vendelen Engelsschen,
r

eïï die ruyteren van Christoffel Wolff Zas (die den achtertocht hadde) gewent; daer ouer hy met een langhe spiesse
vanden peerde gesteecken en in een been gewont es worden.
E n malcanderen jnde wech soe wel beiegent, alsoe dat den
vyant een aensenlick doot gelaten heeft, wel te estimeren ouer
ses hondert man en een onuermeedelick volck gewont, ock
veel verdroncken en in morasche versmoort; thien vendelen
gants gecregen en een geheel gescheurt; ock drye van huere
beste cornette ruyteren geslagen, waer van mede een binnen
gecomen es, en ouer die twee hondert peerden gecregen, daer
van die Engelsche ouer die 120 hebben becomen, daer onder
het peert van Marquis, diemen nyet en weet waer gebleuen.
Ondertusschen dat wy metten anderen syn doende geweest,
es tot haer assisten gecomen het crychsvolck van Graeff Carel
van Mansfeit met alle die fortsen van Brabant, sterck soomen
seyt ouer die tseuentich vendelen, sömige seggen meer; wat
particulariteyt ick daer van wyders verneme sail ick V L . ver-
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stendigen.

Geuangens van jraportantie hebbender ons volck

weynich deur die groote furie behouden, dan den Lietenant
van Abby Conté, noch eenen Italiaensche Graeff die zeer gewont es, weesende eenen neeff van Cardinael Caraffa, welcken
alleen voor syn plaisir dese landen es comen besien.
huere cap

Alle

en officieren die voer xvij vendelen marcheerde

ne

(vaH welcke wy dvoors. xj becomen hebben) syn meest all gebleuen.

Voorts syn wy getrocken mette byhebbeïï wagens,

en die geladen peerden jn Berck gebracht, die huer debuoir
oock gedaen hebben en vuytgevallen opde schantse jn Santervelt aen theyligen huysken, en die all verworcht eïi jn twater
gejaecht; de vyant verschrickt syn hebben alle haere schantsen
schandel. verlaten.

Voorts heb ick het garnisoen, vermits de

groote clachte en hert aenhouden van tsamentlycke hopluyden,
gemeene knechten sich opt meeste op V L . gedaene belofte,
gants verandert, die cöpaignie van Aernt Hessels, Jaques
Meurs, Melleville, Hughe van Barch, neffens thien soldaten
vuyt yeder compaignie van seuen die daer jn gelegen hebben,
met twee Lieutenants en goede beuelhebberen weder daer jn
geleyt.

Verhoopeïï dat die stadt daer duer nyet sail syn ge-

pericliteert, en dat die prouisie weider strecken sail, alsooder
ouer die i j vrouwen en kynderen mede vuyt gecömen syn.
c

Die vyant heeft vermeent met het voors. volck dat zy becomen
hadden ons wederom desgelycx te steelen; soo heb ick om het
volck nyet te pericliteren die wech die Lippoort vuyt op Camp,
en voorts voir die Bennichgard nae Seensbeeck doer die Rengneet, die de vyant oeck verlaten hadde, wedergecomen, en alsoe gisteren auont te vij vren geluckich met goede ordre onse
retraict genomen, en weder jnt quartier alhier aengecömen. Ick
bid V L . die goede bevorderinge te willen doen aen Gedep

den

aldaer, dat die noodighe prouisie totten onderhoudt des crychsvolcx alhier mach opgesonden en daer in wyder versien worden, op dat nae soe schoone vicktorye het crychsvolck vanden
anderen deur gebreck nyet en verloopt, alsoe die ruyteren jn
twee dagen en nachten gheen voeder ofte hauer hebben ge-

m
hadt.

V L . weten wat jnconvenienten daer vuyt souden mo-

gen rysen, daerom moet in tyden daer in versien worden.
Ick hebbe goetgevonden (die wyle die vyant soe sterck es)
alle het crychsvolck weder die riuiere te doen passeren en
verwachten wat hy van meyninghe es aen te rechten. Indien
hy vertreckt sail alle mogelicke middelen aenwenden van die
resteren prouiande inde stadt te brengen; middelrewyl gedenck
ick die saecke V L . bekent voer te nemen.
bris 1589, stilo antiquo.

Den v i j

en

Octo-

Onderstont, V L . bereyt vnd dienst-

willighe Vetter, Philippe, Graaff zu Valckesteyn.
Dopschrift:

A Mons

r

Mons

r

le Conté de Nyeunaer, Moers,

Limburch etc.
Copie.

CXXXV.

KONING

VAN FRANKRIJK
DER

Mess .
rs

STATEN

AAN DE

AFGEZANTEN

GENERAAL.

Jay sceu la nouelle de vre arriuee a Dieppe, comme

i'estois prest de monter a cheual pour passer outre, et suis
tresmary que vostre venue n'ait peu estre tant auancee, que
vous m'eussiez peu trouuer auant mon partement ou eslonguement dud* Dieppe.

Mais ne pouans retarder le progrez de

mon armee, jenuoye

escorte pour faire arnener ce que le S

r

de Saldaigne a apporte. Qui seruira aussy pour vostre seurete
a me venir trouuer, sy vous y resoluez, ce que ie remetz a vre
bon aduis, sans vous y oser autrement conuier, encores que ce
me seroit vn tresgrand plaisir de vos veoir, par ce que ie crains
le danger de vostre retour.

Lequel ie ne vous pourrois pas si

bien asseurer que ie desirerois.

E t si ceste consideration vous

retient, je seray bien ayse que vous m'enuoyez par escript
ce que vous auiez a me dire de la part des S

rs

des Estatz,

pour y respondre et leur donner toute la satisfaction que ie
pourray, comme ie feray tousiours tresuolontiers en ce qu'il
dependra de moy.
garde.

Priant Dieu mess , quil vous ayt en sa s
rs

te

Escrit au Camp de Caylly le ix. jour de Octobre 1589.
e
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Signe Henry; dessoubs Reuol. L a superscription estoit, Mess
Ladmiral et autres s
Pays Bas.

rs

Deputez des S

rs

rs

vnys des Estatz di\

Bec 9 Nouembris,
a

Copie,

CXXXVI.

TAFFIN

( D E L A YRÉ)

AAN D E STATEN

GENERAAL.

Messeigneurs.
Ayant le Boy este aduerty par vn homme, que depescha
monsieur de Saldaigne, tant de son arriuee, que de ceile des
Deputez de V . S. en la ville de Diepe, i l enuoya des le lendemain escolte, tant pour conduire Targent la part ou seroit
sa M a , que pour fauorizer le passaige desdicts Deputez vers
t e

elle, silz se fussent trouuez conseillez de l'entreprendre apres
les difficultez representees en vne sienne lettre, comme V . S.
verront.

Lesquelles (comme iay cognu estant icy) furent fort

bien considerees, et resolues par eux. Mais n'ayant point de
lieu en mon endroit les mesmes raisons (car la principale difficulte estoit sur le retour qui neut peu se faire sans grand
danger et jncoramodite de l'armee du Roy, qui s'esloignoit tousiours de Dieppe), je me mis en chemin auecq le susd. conuoy, portant auec lettres de V . S., celles desd. S

rs

Deputez et

les instrïïons. A la 3 journee je parlay a sa M a , estant icelle
e

te

encore dans le liet, et en fauorable audience; et apres auoir
entendu de bouche le contenu ou subiect des lettres tant de
V . S. que desdicts S

rs

Deputez, i l me commanda de les hau-

ler a mons de Reuol, qui estoit present.
r

E t depuis a resolu

d'accorder vne surceance generale, pour Tespace dVn an seulement, faisant difficulte de l'accorder pour tant que la guerre
durera, affin de n'alterer ses subiects, et qu'au reste la prolongacion se pourra accorder au bout de Tan, cependant aduiser
sur la demande que V . S. font sur la confirmation du priuilege.
Ma

t e

Dequoy (comme je viens de veoir par la minute) sa

vous escript, tesmoignant aussy combien le plaisir que

V . S. luy ont faict en ce prest d'argent, luy a este agreable.
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Ce que ie vous puis confirmer, pour lauoir veu a loeil le besoin quil en auoit pour contenter les Suisses, lesquels ne vouloyent point marcher plus auant.

De facon qu'il faut que ie

die que V . S. ont faict vn plaisir a sa M a , autant bien a prot e

pos quelles scauroient desirer.

Et pour la haste quona eu de

deliurer l'argent, on ne la peu changer, ains a son de trompe
on a donne cours aux especes d'argent qu'on a apporte des
prouinces Vnies.

Que V. S. ne jugent p ceste necessite du

Roy, que ses affaires soient pourtant en mauuais estat.
n'estant le mal qu'au defaut d'argent, sa M a

t e

Car

espere bien en

auoir de Paris auant pen de iours. Jestoy a eest pres de mons

r

de la Noue, quand vn jeune home, party hier a trois heures
apres midy de Paris et lequel paria des hier au Roy (car i l
ny a que cinq lieues d'icy la) luy a diet que donnant dans
les fauxbourgs de S. Germain (et l'armee est de ce coste la)
sans doubte ilz seront emportez, et par consequent la ville sera
contrainte de composer.

Sur ceste attente on est aproche, et

apres disner on part d'icy pour donner demain matin ausd

s

fauxbourcs, et tient mons de la Noue que pour certain on les
r

emportera, et aussy la ville. Sy done V . S. entendent la prise,
par la voye d'Anuers, icelles la pourront tenir pour veritable.
Or aduenant que cela toutesfois ne succede point, le Roy doit
bailler son armee, a conduire vers Loraine, (sy l'aduis ne
change) a Messieurs les Comte de Soissons, de Longeville et
de la Noue, au deuant de trois mille reystres et six mille lansquenetz, qui sont pour entrer le 2 du mois prochain, selon
e

l'aduis quon en a eu hier, par home enuoye de Sedan expres.
Pour puis apres se retirer sa M a

te

a Tours, a Caen, de beau-

coup d'affaires d'importance touchant i'estat.

Quoy aduenant

ie n'auray point le moyen a mon grand regret de faire tenir
a V . S. de mes lettres sy souuent comme j celles pourroyent
desirer, et que i'auray tousiours la volonte de faire.

Jay re-

tenu la patente de surseance pour la faire enregistrer en la
court de Parlement a Caen, et m'en ayder contre les executeurs des lettres de marques.

Ce que ie feray fort songneu-
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sement et mesme pour le regard de la poursuite du surplus
des instructions; mais i l est impossible de ce faire auant que
le Roy seiourne en quelque lieu, nestant a croire auec combien de peine on se loge, et auec combien de difficulte on
aprend les logis de ceulx, auec lesqtiels on a a faire. E t dautant quil faut tantost partir et prouoir a ce q u i l sera besoing,
par ce qu'on ne trouuera rien la part, ou Ton va, qu'on ne
soit dans lesd fauxbourghs de Paris, je ne feray la presente
s

plus longue que pour prier Dieu, Messeigneurs, vouloir tousiours conseruer V . S. soubs sa saincte garde et protection.
De Villepreux a cinq lieues de Paris, en fort grande haste le
30

E

d'Octobre

1 5 8 9 . Dessoubs estoit escript de V . S. tres-

humble et tresobeissant seruiteur, de Taffin.
tion estoit.

L a superscrip-

A messeigneurs, messeigneurs les Estatz generaux

des prouinces vnies du Pays B a s , pour le pnt a la Haye.
Les Ligueurs ont surpris la Eere et ceux du Roy Montrichard.

Ceux de Paris auoyent aussy repris Estampes, mais

entendant la venue de l'armee du Roy qui est tres belle, Tont
abandonne, se retirans a Paris.

Je supplie V . S. d'excuser les

ratures et fautes en la presente, faicte si a la haste.
Je nay peu a faute de temps enuoyer a V . S. la copie de
la surseance, je ny faudray point, la premiere commodite. E t
de ce que i'ay veu du dispo3itif, je croy quelle sera agreable
a V . S.
Copie.

CXXXVII.

KONING

VAN ERANKRIJK

TEERDEN

Mess .
rs

AAN DE

D E R STATEN

GEDEPU-

GENERAAL.

Jay veu ce que vous mauez escript par le s de
r

la Pree touchant la charge que les S

r s

des Estatz vous auoyent

donnee enuers moy, et entendu ce qu'il m'en a aussy diet de
bouche de vre part.

Surquoy attendant la comodite de leur

donner plus ample satisfaction, jay bien volu, auant que passer plus outre, pour ne retarder vostre retour, vous ecrire la
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presente.

Pour vous dire que iay este tresaise dentendre la

bonne volonte desd S
s

tesmoignee

rs

en inon endroict, comme elle m'est

tant par ce que vous m'en escriuez, que par ce

quilz en ont faict cognoistre en effect, au secours de deniers,
quilz m'ont enuoye.

Dont ie les remercie bien affectueusement,

et vous prie les asseurer de ma part que i'auray tousiours
leur amitie chere, et ce quil leur touchera en singuliere recomandation, estant ceste affection nee en moy des long temps. E t
comme Dieu ma donne plus de moven, de la leur faire cognoistre par effect, i l m'en a aussy dautant plus acreu le desir,
ainsi que ie leur feray cognoistre par les effects,

tant en la

confirmation des priuileges qu'ils ont eu en ce Royaume, du
temps des Roys mes predecesseurs, qu'en toutes autres cömoditez et plaisir, dont ie les pourray gratiffier, et attendant que
ie puisse autrement pourueoir ce qui touche les lettres de
represailles, dont vous me faites plainte, qui requiert plus particuliere cognoissance de cause, i'ay accorde surceance de lexecution d'icelles, pour le temps et espace de vn an, et au
plustost qui sera possible aduiseray a ce qui se pourra faire
dauantage, pour le contentement desd S
s

rs

des Estatz. E t apres

vous auoir aussy remercie du soing que vous auez apporte en
lexecution de vre charge, me faisant cognoistre la bonne affection que de vostre part vous me portez, je vous veux bien
pareillement asseurer que i'en auray bonne souuenance, pour
vous rendre participans de ma bonne volonte, en ce que pour
vostre particulier vous en pourries desirer. Priant Dieu, Mess ,
rs

vous auoir en sa saincte garde. Escript au camp de Villeprenx
le x x x jour d'Octobre 1589.
e

L a superscription estoit: Mess
vnyz des Pays Bas.
Copie.

Rec

a

Signe Henry, dessoubs Reuoll.
rs

les Deputez des S

9 Nouembris 1599.

rs

des Estatz
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*. Vergadering.
Bibliotheek.

—

13 A p r i l ,

1861.
1588

Stukken voor de geschiedenis der jaren

en

1589.
Ten geschenke ontvangen:

Bibliotheek.

van den Schrijver:
J . J . de Geer, Bijdragen

tot de geschiedenis en oudheden der

uit de oorkonden bewerkt.

prov. Utrecht;

Utrecht, 1861. 8°.

van den Heer J . H . van Lennep:
Het

boek voor den Zeeman. 7

aflev.

e

Haarlem. 4°.

van den Heer U . Capitaine:
Rapport

sur

les

travaux

de la Société libre d? emulation

Liége, presenté a la séance publique

du 8 Mai

1860.

de

Liége. 8°.

In ruiling ontvangen:
van de Acad. Royale de Belgique:
1861.

Annuaire,

Comple rendu

III

e

Brux., 1861. 8°.

des Séances de la commission

série, I. 4. II. 1, 2, 3.

Bulletins

royale

d'histoire.

Brux., 1860—1861. 8°.

des séances de la

classe des lettres,

année 1860.

Brux., 1860. 8°.
Chronique

des Dues de Brabant,

Ram. 2e vol.

Stukken

voor de geschiedenis

CXXXVIII.

par Edm. de Dynter,

par

de

Brux., 1860. 4°.

KONING

der jaren

VAN FRANKRIJK

Treschers et bons amys.

1588

en

A A N STATEN

1589.
GENER.

L'asseurance que nous auons des

longtemps de la bonne volonte que vous nous portez, nous a
rendu Toffice que auez faict faire en nre endroit, par les s

rs

voz deleguez, enuoyez expres vers nous, dautant plus agreable.
E t vous en remercions tresaffectueusement ayant bien grand
regret que la difficulte des chemis na permis, sans mettre leurs
persones en quelque hazard, que ne 1'ayons peu receuoir de
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leurs propres bouches,

pour leur pouoir mieux exprimer de

viue voix le gre que nous vous en scauous, et combien nous
est graue en Tame le soing de vre repos.

Mais puisque les

affaires n'ont porte, qu'ilz ayent peu arriuer pendant nostre
seiour a Dieppe, nous n'auons volu pour le particulier contentement que eussions eu de les voir, leur donner la peine
de passer plus outre, a cause du danger et longueur qu'il y
eust eu a leur retour.

Et n'auons a ceste occasion entendu

auec moins de plaisir leur charge, par leurs Ires et par le s

r

de la Pree seul, qui nous a aussi rendu celle que nous auez
escrite que s'ilz eussent este tous ensemble.

Aussi nous vous

prions receuoir en mesme bonne part la responce que nous
leur faisons par escrit, a ce quils auoyent a nous exposer en
vostre nom, et croire que aux occasions vous receurez les effects en ce que nous pourrons ayder a la seurete et comodite
de voz affaires, de ce que par la vous entendrez de nre bonne
affection en vre endroit; priant Dieu, treschers etbonsamys,
vous auoir en sa saincte garde.

Escript au Camp de Viile-

preux le x x x jour d'Octobre 1589.
e

Signe Henry,

dessoubs

Reuol.

L a superscription estoit, Nos treschers et bons amys,

les S

R S

des Estatz gnaulx des prouinces vnies des Pays Bas.

Bec

9 Nouembris 1589.

a

Copie.
CXXXIX.

STATEN

Douarie

GENERAAL

A A N STATEN

van de weduwe van den Prins

V A N UTRECHT.

van

Oranje.

Edele, erntfeste, hoochgeleerde, wyze ende zeer voersienige
heeren.

Die curateuren vanden sterffhuyse van wylen zyne

Princel. E x , Hoo. Me., hebben ons den x i i i j
c i e

en

Aügusti lest-

leden, verthoont den staet van Mevrouwe die Princesse van
Orangnen, ende die sobere middelen die hare E x

c i e

heeft, om

haer zeluer met Graeff Henrick Prederich haren zoon tonderhouden, vuyt oorzaecken dat alle de goederen die haere E x

c i e

jn Vranckryck heeft, jegenwoordelyck zyn jnt ge welt van Ligeurs,
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ende dat het jnnecommen van het sterffhuys van zyne voers.
Ex

c i e

geheelyck vermindert js, doer het verlies van der stede

van Geertrudenberch, daerop haere duwarie geassigneert js.
Ende van gelycken oyck jn regarde vande jouffrouwen dochteren van zyne voers. Princel. E x

c i e

alhier te lande wesende,

die hy geprocreert heeft, by vrouwe Loyse de Bourbon. Ende
gansch vrunttelyck versocht, dat wy daerop regardt nemende
ende erinneren die gedaene diensten van zyne voers. Princel.
E x , haere E x
c i e

c i e

zyne naegelaten weduwe vrouwe souden toe-

leggen een eerlyck tractement, daermede zy haer met haren
voers. soon soude mogen onderhouden naer hare digniteyt;
ende daerenbouen oock accorderen eenich tamelyck onderhoudt
voorde voers. jouffrouwen, ons ouergeuende twee brieuen by
haere voers. E x

c i e

ende jouffrouwen aen ons tot desen eynde

gescreuen, daervan copye hierby es gevueght. Ende by ons alles
naer behooren ouerwogen, ende sunderlinge geleth wezende
opde obligatie, die de gevnieerde prouiïï hebben aen memorie
van zyn voers. Princel. E x

c i e

ende het huys van Nassau, ten

deele jnde voers. brieuen geexpresseert, en hebben nyet kunnen laten voorde conseruatie van eere van lande, den aengegeuen soberen staet van haere E x

c i e

ende joffrouwen op te nemen

ende te beherttigen, mitsgaders tegen derzeluer alle danckbaerheyt te bewysen, ende te beneficieren zoe vele jn ons js
geweest; ende alsoe hare E x

c i e

tot onderstant van haere on-

derhoudt met haer voers. soentken, opt wel behagen vande
prouintien te accorderen de somme van sesse duysent, ende
aende voers. jouffrouwen drye duysent guldens eens, ons verzekeren dat deselue prouin haer daermede zouden conformeren,
gelyck V E . van heure gedeputeerde te dezer vergaderinghe
naerdere zullen hebben vernomen. Ende alsoe die voerscreuen
Curateuren desen volgende dagel. aen ons doen ernstige j n stantie, om vande quote van V E . jnde. voers. negen duysent
guldens, te hebben aentellinghe, zoe wel als zy gehadt hebben
vande andere prouintien, versuecken wy gansch vrunttelyck
dat V L . gelieue deselue haere quote, bedragende vyffhondert
XVII. J .

14
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achteritnegentich guld., eenen st., negen pen, metten eersten alhier ouer te senden, daermede de voers. Curateuren volcommen

contentement

Ex

oorzaecke geuen van haer des te bedancken.

c i e

mogen

ontfangen,

ende wy haere voers.
Sulcx ver-

hoopeïï bidden wy den Almogenden, Edele, erntfeste, hoochgeleerde, wyze ende zeer voersienige heeren, V E . te verleenen lanck salich leuen.
1589.

Vuyt sGrauenhage den x x x

e n

Octobris

Martena v*.
Uwe E . goetgunstige vrunden,
Die Staten Generael der Vereenichde
Nederlantsche Prouin.
Ter ordonnaïï vande zelue,
C. Aerssens.

Superscriptie:

Edele, erntfeste, hoochgeleerde, wyse eïï voer-

sienige heeren, de Staten slants van Utrecht, oft heure gecommitteerde raiden.
Origineel.

CXL.
Instructie voor Herman van Dompzelaer, eerste Raidt
der stadt Amersfoort, omme mette andere Gecömitteerden van myn heeren die Staten slants van Vtrecht
te reysen naer Aernhem, ende te heipen aduiseren
op defensie ende bevrydinge vande Geldersche ende
onse quartieren, volgeïï tversouck ende aenschryuen
vande Staten slants van Vtrecht.
Voor alles te letten dat die vyant die Veluwe ontogen mach
worden, ende bysonder het toeuoer van alle victuaille, die
tegenwoordich principalicken geschiet by die vande Veluwe,
brengende dselue opt huys te Kennenberch, en van daer te
peert ofte te scheep binnen Deuenter.
Mede te letten dat tot Apeldoorn openbaer

merck voor

eenige tyt gehouden es, ende als noch gehouden wordt, allwaer die soetelaers cömen van Deuenter.
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Datmen oock verseeckert es, dat die dorpen vau Veluwen
bearbeyden

alle victuaillen vuyt die steden te halen ende

tselue den vyant toevoeren omme haer prouffyt te doen ende
den vyant te complaceren, ende dat onder decxsel van haer
eygen onderhout.
Dat die vande Veluwe, soo edel als onedel, meerder familiarité houden met die vyant als met onse quartieren, waer
ouer die steden cömen tot cleynachtinghe.
Dat oeck die huysluyden van tSticht dselue voetstappen mede
schynen te willen naevolgen, soo men verstaet dat die van
Venendael dagelicx victuaille (die zy vuyt Vtrecht ofte dese
stadt connen becomen) die vyant toevoeren.

Twelck apparen-

telicken meer geschapen es te geschieden, soo verre hierinne
nyet en wordt versien.
Dat ter contrarie dese stadt ende andere soe seer gedepopuleert werden, dat die jnwoonders

die cost nyet en connen

krygen, veel min haer contributie konnen betalen; soo die
borgers nyet een beest connen weyden, sonder sware wachten
te houden, die de stadt ende borgerye nyet langer en connen
continueren.
Daerouer veele vande beste familien die verleden soomer
vertogen syn ende sich opte platte lande begeuen hebben, ende
tegen die cómende soomer noch wel tot hondert familien geschapen syn te sullen vertrecken, tot versterckinge van den vyant ende krenckinge van gevnieerde prouincien.
Sulcx dat jndien men den oorloch en contributien will continueren, hooch

noodich js daer jnne te remediëren, met

schansen ende by prouisie met besettinge vande huysen daer
men meent die vyant meest affbreuck te doen, ende die toevoer vande victuaille belet sail worden.
Twelck geschieden soude connen mette verdingelden die den
vyant es trecken, ende by dese coniuncture behoort te geschieden ende waergenomen te worden, terwyle die vyant gedistraheert wordt, ende Deuenter ofte Zutphen van Groeningen
nyet kan werden gesecourreert.
14*
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Uatraen oock verstaet dat eenige dorpen van Veluwe sich
hebben beschanst, sulcx datmen ruyteren ende knechten aldaer
kan leggen, ter tyt toe die schansen onder defensie sullen wesen gebracht.
Datmen voor alles behoort te bearbeyden dat alle verdingen
ende sauuegarden cesseren ende te nyet gedaen werden, ende
bysonder soo veel den adel ende dofficiers aengaet, oft die jn
eenige regieringe sitten.
Ende sail onse Cömissaris voorts remonstreren die groote
diligentie ende oncosten van fortificatie by die van Amersfoort
allreede gedaen, dwelcke daer jnne sullen cötinueren, soe verre
zyluyden werden gedefendeert ende gecourageert, soe die fortificatie by hemluyden vuyt haer eygen buers gedaen sy geweest.
Ende voorts generalicken helpen aduiseren tot meesten oirber van lande.
Copie.

CXLI.
Instructie voor den Edelen, fromen, erentfesten, eersaraen, wysen en voorsienigen joneneer Johan
Bartholomews

van Wael,

Rengers,

heere van Moersbergen

en

Herman van Dompseler, Schepen der stadt Amersfoort,
vant gene syl. van wegen de Staten van Utrecht te
doen sullen hebben tot Aernhem.
Inden eersten sullen van wegen dvoors. Staten doen de behoorl. gebiedenisse aen zyn G. van Oversteyn en deselue versoucken, dat zyn G. gelieue den Staten vaïï landen van Utrecht
eïï haere saecken te houden in fauorable recömandatie; eïï
voorts aeïï heeren gecomitteerden vanden Raede van State jegenwoirdel. aldaer synde.

Insgelycx aen den heeren Cancelaer

eïï Raeden, die Gedeputeerden vaïï furstendoïne van Gelre eïï
graeffschappe Zutphen offte vant, quartier vaïï Veluwe, aldaer
vergadert, eïï aeïï Magistraet der stadt Aernhem de behoirl.
e l gewaltelycke recommandatie.
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Item sullen die heeren Bade van State en hare geassocieerde
mondeling remonstreeren, dat sy by den Staten van Utrecht
gecommitteert syn, achtervolgen 'taffgescheyt inden Hage genomen den 19 Novembris st. novo,
e

om met hemluyden te

besoigneren, achtervolgende dinstructien ten seluen dage by
den voors. Rade van State, ten overstaen van heeren Generael
Staeten gearresteert en besloten; waervan sy sullen versuecken
visie en copie, ist noot,

ten eynde sy int besoigneeren haer

naer den inhout van selue instructie mogen reguleren.
Welcke instructien de voors. Gedeputeerde oock dienen sal
tot tgene sy aldaer van wegen die staten van Utrecht te doen
sullen hebben.
E n sullen in sonderheyt, naer dat de handelinge van schanse
op 's Grauenweert gesloten

sal syn, met die voors. heeren

Raeden van State en hare adiuncten in deliberatie leggen off
van noode sal syn enich voorder crychsvolck inden quartiere
van Veluwe en graeffschappe Zutphen te doen comen, dan daer
jegenwoordich angecomen, off te comen gedestineert is.
Waer toe principalick.te consulteren sal staen, hoe de handelinge met de soldaeten op s Grauenweert leggende,
5

pen sal.

affloo-

Want soe die wei succedeert en de schanse comt in

handen vande generael Staten, en sal sunderling in dien quartiere voor desen tyt niet meer cryschvolcx van doen weesen,
om dat te beschermen, maer sal goede acht moeten genomen
worden dat tcryschvolck, soe te peerde als te voet, dat tegenwoerdelick in dat quartier i s , gerepartieert worde

inde

plaetsen daer sy den lande de meeste dienst en den vyant de
meesten afbrueck sullen connen doen, en syn excursien op
de Veluwe, int Sticht van Utrecht en op Goylant, soe veel
mogelyck i s , beletten.
Om twelck bequamelick te doen, sullen met die van voors.
Rade en de voors. quartiere van Gelre soe goede en bequame
middelen ramen, als sy enichsins daer toe dienlick en practicabel sullen vinden. E n sullen sunderling acht nemen oft doenlick soude wesen den dorpen te belasten, dat sy tplaccaet opt
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verbot vande verdinge en sauuegarde gepubliceert, soude onderhouden; en sunderling dat die gene die 't geaccordeert wort
te mogen verdingen, tselue doende soude bedingen dat de vyant in haer quartier niet en soude mogen comen noch bliven.
Item dat als den vyant in enige van dorpen vant Sticht
offte Veluwe comt, dat dan die van dorpe off de clock souden moeten slaen, offte eenich vierteycken doen, opdat die
naeste dorpen en steden vanden aencompst vanden viant veraduerteert mochte wesen en henl. te hulp comen eïï die garnisoenen inde steden leggende in tyt schicken, ter assistentie
eïï beschermenisse vaïï platte landen.
Item ingevalle soude mogen gebueren, dat Godt verhoede,
dat 't accord

met die van 's Grauenweert niet getroffen en

conde worden, sullen aduiseeren offt niet geraden en sal weesen, promptelick, om des viants wederinval soe in Betuwe als
Veluwe te weren, enich veltleger te slaen, waer eïï op wat
plaetse.
Item indien de voors. schanse, dat Godt verhoede, verloren
ginge, offt niet geraden en soude %yn terstont enige andere
schanse te slaen, tsy ant tolhuys en daer tegen ouer aen dander syde te Berne op de Wael, offt op enich ander bequame
plaetse, om in alle geval te beletten dat den vyandt den Bhyn
aff, te schepe nyet soude mogen comen op de Veluwe offte
in de Betuwe.
Item, die schanse gecomen synde in handen vande gïïael
Staten, sullen oock in deliberatie leggen offt niet dienlick en
raedtsaem soude weesen (gemerckt wel schynt dat de vyandt
dese winter geen sunderling exploict meer op dese quartieren
doen en sal, mits dat hy syn volck meest in de garnisoenen
verdeylt heeft) doccasie

waer te nemen om een schanse te

slaen voor Zutphen eïï voor Deuenter, om des vyants excursien
soe op Veluwe, Sticht van Utrecht, als Goylant te beletten,
eïï te dien eynde meer volcx inde selue te doen comen.
Waer toe yerst te considereeren staet dat de voors. schanse
voor Zutphen eïï Deuenter gelyckelyck eïï op eenen tyt ge-
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slagen souden moeten worden, off soude men anders den vyant occasie geuen om de plaetsen daer men gheender schanse
soude slaen, te preocupeeren en selffs een schanse te slaen.
Dat daeromme, om dese schanse te slaen, in effecte twee
legers van noode soude wesen, deen tot Zutphen en dander
voor Deuenter, die elcx sterck soude moeten wesen ten minsten
van vyfftien hondert soldaten en drie offte vier hondert ruyters.
Daeromme te besien staet off men wel soe veel volcx in
dese gelegentheyt by den anderen soude connen crygen, sonder
de garnisoenen te seer te lichten, twelck op dese tyt hier qualick soude conen geschieden; want soe de stromen geraeckten
te geleghen, soude den vyant tgeheele lant open staen, soe
wel van Hollant, Velue,

als Sticht van Utrecht, sulcx

dat al ware een veltleger by den anderen gebrocht om die
schanse te slaen, tselue lichtel. soude moeten opbreecken, om
den vyandt te bejegenen in enich vanden quartieren daer hy
den inval soude mogen doen, en soude alsoe 't begonnen werek
met schade en schande ten halven gelaeten moeten worden.
Staet noch te considereeren dat het vorder cryschvolck datmen soude mogen vyt Hollant ontbieden, meest Engelsche
souden moeten weesen, die qualick armoede mogen lyden,
soe dat apparentelick daeronder grote dachten soude comen,
alsmen in den jare 1585 in de schanse voor Nymegen heeft
mogen sien.
Item soude wel vooral plaetse voorsien moeten weesen, daer
die Engelsche, in geval van anpersinge des vyandts, off dat
vuyt andere oorsaecken tleger soude moeten opbreecken sonder
nochtans vuyt de Velue te scheyden, soude mogen hyberneeren,
waertoe die stede van Doesburch voorgeslagen was. Dan worde
nyet ghoet gevonden, soe om de
oueruallen en

nyet tenemael te

, als omdat beducht is dat de voors. En-

gelsche haer zeer qualick met het neerlants garnisoen binnen
Doesburch leggende en twelck voor desen tyt nyet verandert
, soude conen comporteren, sulcx dat daer vyt lichtel.
enige münerien soude connen ontstaen.
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Staet voorts te considereeren dat het jegenwoordelyck in
tharste van de winter i s , soe datmen daegelycx niet en heeft
te wachten dan vorst, hagel, sneu, regen eïï wint, eïï oick
opwater, sulcx dat mitsdien zeer zwaer soude vallen soe wel
twerck te beginnen als voorts te continueeren, tot dat het in
defentie gebracht soude wesen.
Sullen oeck ouerleggen off doer tslaen van voors. schanse
de vyant, die nu stil es eïï sonderlinge op desen quartier niet
voorgenomen heeft, eïï apparentelick desen winter nyet voornemen sal, geen oersaecke gegeuen en soude worden om syn
volck in haeste te versameien inden quartiere van Zutphen
offte Velue, eïï enich anslach voor handen te nemen, tsi om
ons leger van Deuenter en Zutphen te diuerteeren, offte om
tselue op te slaen, off van selffs enige plaetsen toccupeeren.
Soe hy hebbende de schanse voor Eees nu lichtel. by middel vaïï vorst ouer dYssele soude coïïen commen.
Item dat hy middel heeft int Ouerquartier, eïï daer om heen,
binnen corten tyt vier offte vyff duysent man by den anderen
te crigen.
Item dat Verdugo gouuerneur van

hem lichtel. met

een deel peerden eïï voetvolcks daer by soude coïïen voegen
dwyle men verstaet dat graeff Willem van Nassauw, Gouuerneur vanden lande van Vrieslant, syn volck vanden anderen
gescheyden

eïï inden garnisoenen verdeylt heeft.

Om twelck

te voorcomen van node soude weesen van dit voornemen vooral
te aduerteeren den voorn, graeff Wilhem, ten eynde syn G.
met deen off dander entreprinse die hy soude mogen voornemen, Verdugo in syn quartier soude werck geuen en distineren, soe dat hy herwaerts aen nyet soude mogen comen.
Sullen wel sunderling regard nemen dat de saecke van dese
schanse zeer zeecker dient genomen, zonder in enige manieren
ons crychsvolck te hasarderen, want soe dit crychsvolck eens
geslagen wordt, qualick middel soude wesen om wederom een
leger te furneren, jae om enich ander crychsvolck in desen
quartier te brengen tot resistentie van vyant, daeromme dat
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lichtelick soude cunen gebueren dat hi in sulcken gevalle enige
steden in voors. quartiere soude veroueren.
E n bouen al staet wel te letten, soernen emmers van meninge soude

syn de schanse voor de voors. stede te slaen,

waermen de pen, daer toe van node, soude mogen becomen;
want ten minsten om de voors. schansen tegen geweer houbaer te maecken, dat bouen als van node soude wesen, yeder
schanse 't allerminste wel soude costen twintich duysent carolus gulden.
Behalue dat men vermits den jegenwoordigen

vorst, (de

welcke so continueert, de riuieren sullen geleggen) men seer
qualick alle victualiën, schuppen, spaden, hauwelen, croywagens, karren, plancken, schanscoruen en meer andere diergelycke nootdrufften

soude conen vueren ter plaetse des van

node sal syn, soe men al te wagen soude moeten brengen:
twelck nochtans op een schielicxsten met het vlot soude moeten gebrocht weesen ter gedestineerde plaetse, alsoe dat de
vyant niet en soude weesen geaduiseert.
Wat argumenten soude mogen dienen om de voors. swaricheyt te solueren, sullen die gedeputeerde mogen verstaen
vuyt het rapport van heer Druenen, synde'van wegen de gïïael
Staten gecommitteert geweest aen steden van Harderwyck, E l burch en Hattem, om hen opt voirs. point te informeeren,
waervan copie hier by gevoucht de Gedeputeerde mede gegeuen wort.
Sullen voort de voors. Gedeputeerde mede helpen aduiseeren
offt geraetsaem sal wesen in dese gelegentheyt enige tocht in
den Twente te doen, om tselue in verding te brengen; en sunderling acht nemen offt niet zeer dangereux soude weesen sulcx
te bestaen, naedemael men verstaet dat de meeste dorpen van
Twente, naest tquartier van Zutphen gelegen in verding s y n ,
en dat alleen soude resteeren enige dorpen daerin te brengen,
die seer hooch en wyt van tquartier van Zutphen gelegen syn,
sulcx dat men om sulcx te wege te brengen soude moeten
trecken als omtrent Oldensele, Lingen en daer om heen, soe
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dat den vyant int ouerquartier leggende,

tyt soude hebben

sich te versameien en onse crychsvolck van achteren de pas
om weder te keren te benemen eïï oeck van

dandere syde

doer 't volck van Verdugo te besingelen, eïï in alle gevalle de
vyant om donse te bejegenen in dese quartieren te locken,
alsoe dat hy aldaer hebbende enige fortune lichtelick daer in
soude blyuen eïï dese quartiere gestadich met excursien en invallen infesteren.
Item sullen voort in deliberatie leggen, dewyle geseyt wort
de garnisoenen binnen Zutphen eïï Deuenter zeer sober syn,
off men deselue met enige middelen eïï practycken niet en
soude coïïen ouercomen,

eïï te dien eynde in handen nemen

texploict dat syn G. van Nuenar, L . M . , langen tyt op Zutphen
voorhanden gehat heeft.
Eïï sullen mede met dandere

haer adioincten

helpen aduiseren, waermede sal comen te beletten de groote
schatten eïï verdingen die den viant vuyt de Velue eïï Sticht
van Utrecht
Die reste wort bevolen den heeren gedeputeerden discretie.
Minuut.

CXLII.

D E GRAAF

V A N VALKENSTEIN-WORDT

BEGIFTIGD

MET D E COMPAGNIE V A N NlEüWENAER.

Die Staten Generael der Vereenichde Nederlanden.
den ghenen die dese sullen sien salut.

Allen

Also wy vermitz het

ouerlyden van wylen den welgeboren heeren Adolff Grauen
tot Nuenar, Meurs ende Limborch, eet., nodich beuonden hebben desseluen compaignie ruyteren wederom met eenen anderen bequamen Capitain ende Hooft te versien. Doen te weten:
dat om de goede kennisse die wy hebben vande persoon des
welgeboornen

heeren Johan Philips van Dhan, Grauen tot

Palckenstein, heeren tot Ouerstein ende

Broeck e t c ,

ende

van wegen der goeden diensten by zyn L . desen Vereenichden
Landen bewesen, ons op der seluen vromicheit ende criegser-
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uarenheyt betrouwende, wy denseluen by deliberatie van den
Rade van State der voirschreuen Vereenichden Landen gecommitteert ende bestelt hebben, committeren eïï bestellen by desen tot Capitain ende Hooft ouer de voirseyde compaignie ten
getale van hondert ruyteren.

S. L . geuende volcomen macht,

autoriteyt ende sonderling beuel, daerouer te gebieden, die te
geleyden, ende hem daermede te gebruycken tegen den Spaignarden, Malcontenten, haren anhangeren, ende allen anderen
vianden deser Vereenigde Nederlanden, tsy te velde offt in
garnisoen,

tot bewaringe van eenige steden offte sterckten,

daer ende so S. L . sulcx bij ons, offte den genen van ons last
hebbende, tot der landen dienst sal worden geordonneert ende
beuolen, houdende zyne ruyteren in goede ordre, wachtende
kriegsdiscipline, so by dage als by nachte, sonder te gedoogen
dat zy den borgeren offt jngesetenen vanden steden ende platten landen eenigen ouerlast ende schade andoen, en voirts
alles te doen, dat een goet ende getrouw Capitain en Hoofft
schuldich is ende behoirt te doen, achteruolgende d'ordonnancie ende articulbrieff opt beleydt vander oorloge gemaeckt offt
alnoch te maken.

Ende dit op alsulcken soldye, als andere

gelyck compaignien ruyteren jn der voirs. landen dienst wesende

syn genietende.

Behoudelyck dat S. L . ontfangende

alle achtenviertich dagen een maent solts, sich heure beuelhebberen ende ruyteren daermede, gelyck alle anderen, sal moeten te vreden stellen, ons ende die voirs. landen getrouwelyck
dienen, sonder eenich wederseggen,

ende hem des vermaent

synde telcken te laten monsteren.

Ende dat S. L . nyet en

zal vermogen buten desen Vereenigden Landen te arresteren
offt molesteren yemande der seluer landen jngesetenen, an
heure personen offt goederen,

om deser compaignie offte an-

dere syne voirgaende diensten, maer hem getroosten jn alles
also te sullen getracteert worden, als alle andere compaignien
jn deser landen dienste wesende.

Ende om sich in allen de-

sen wel ende getrouwelyck te quiten, welgedachte Graeff tot
Ealckestein, gehouden

wordt den behoirlycken eedt te doen
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an handen vanden voir! Rade van State offt heuren daertoe
gecommitteerden, ende dese syne commissie te doen registreren,

so wel byden seluen Rade van State, als byde gedepu-

teerde Raden vande Staten van Vtrecht, op wiens repartitie
S. L . betaelt sal worden; daertoe derseluen oyck attache vande
selue gedeputeerde Raden vande Staten van Vtrecht sal worden verleent.

Dwelck gedaen zynde, belasten ende ordonne-

ren wy den Lieutenant, Officieren en gemeynen ruyteren vande
voirs. compaignie, ende oick allen anderen diet angaen mach,
welgemelten Grauen tot Ealckesteyn voer onsen bestelten Capitain ende Hoofft te erkennen; S. L . t' obedieren ende gehoorsamen; oyck des noot zynde, alle beuorderinge, hulpe
ende addresse te doen.

Ende dit alles tot onsen wederseggen;

want wy sulcx ten dienste vanden lande beuonden hebben te
behoiren.
xv

Gegeuen in sGrauenhage, den seuenden Nouembris

negenentachtich.

c

V .

Ende was geparagrapheert C. Aernsma

Opde plicke stont aldus: By myne heeren die Staten Ge-

1

nerael der Vereenichde Nederlanden. Ter relatie vanden Raede
van State derseluer.

Onderteyckent, Chr. Huygens. Met der

heeren Staten Generael vuythangenden grooten segel in rooden wasse.
Dese copie gecollacioneert met den originalen beteyckenden
ende besegelden

openen brieff, js daer mede van woorde te

woorde beuonden t' accorderene,

by my der stadt Aernhem

openbaer gerichtschryuer; oircondt myn eygen handt ende gewoonlycke signature hieronder gestelt.
Lamb. Croll.
CXLIII.

TAFFIN

A A N DE STATEN

Nouvettes uit

Messeigneurs.

GENERAAL.

Frankrijk.

Mes dernieres du 22 de ce mois, escrites de

ce lieu, par lesquelles jaduertissoy V . S. du progrez de larmee
du Roy, jusques a la prise de Vendomme par force, qui fut le
19 .
e

Sa M a

t e

est venue en ceste ville fort a limprouist, ou
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seulement elle a este trois jours, et en eest pty le 23 vers le
e

Mans, laquelle j l tient assiegee. L a prise de Vendosrae p assault,
et le pillaige qui en at este faict, en a jnthimide dautres, qui
nont oze attendre son armee. Montoire Lauerdin, chaïï fort, et
le chaü du Loir luy ont apporte les cleffz, et ne peuse Ion
point que le Mans sopiniastre jusques a attendre lassaut. De
la larmee doit aller vers Angers pour passer la riuiere de
Loire au pont de Seez et tirer vers Poitiers, conduite p le
mareschal de B i r o n ; et cependant le Boy viendra faire son
entree en ceste ville.

Le S de Mallicorne, gouuerneur de
r

Poitou, fait forte guerre en son gouuernement aux Ligeurs. II
a prins depuis huict jours, auecq le canon et p force, Monstreul
Bouuin a cincq lieues de Poitiers, et y a faict pendre tous les
soldats quon y a trouue. Ceulx de Montcontour entendans cela
sen sont fuis, et sera ceste ville la reserre de pres auant que
larmee du Boy y arriue. Sa M a

t e

a bonne nouuelle de Lange-

doc et du Daulphine; tout y tient pour luy excepte Toulouze
qui est fort resserre. E n Prouence le Due de Sauoye a mis garnison dans A i x p le S de V i n s , et penssant en mettre aussy
r

p mer dans Marseille.

Ung consul et vng escheuin qui luy

fauorisoient ont este massacrez p les Ligeurs mesme de lad

e

ville, qui ne veullent point de garnison; ce qui faict quon en
espere bien pour laduenir. U n gentilhomme daupres de Lion
a escript a sa M a

t e

que le Due de Sauoye a leue auecq grande

perte le siege de deuant Geneue, mais i l ne dit point qui la
force de ce faire. Le Boy attend vng grand secours d'Allemaigne
lan prochain, et desia est pour entrer en France quelque nombre de reytres et lansquenetz, audeuant desquels va bien tost
le mareschal dAumont.

Ceux qui se sauuent de Paris pour

les cruautez quon y faict, disent que Ion y a declare le Boy
dEspaigne protecteur des catholicques franchois, et le Due du
Mayne son Lieutenant; ce que Ion estime deuoir ayder plus
tost que nuire aux affaires du B o y , lesquelles Dieu mercy
ne vont tousiours quen prosperant.

E t nonobstant les efforts

de ses ennemis, j l y a de quoy esperer quil en aura bonne et
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heureuse fin. II na faulte que dargent; a raison de quoy mons

r

de Saldaigne (par le moyen du quel la pnte est portee a la
Rocheüe, sen va en Angleterre pour y faire finances de deux ou
trois eens mille escus, auecq les marchans. II ple fort honorablement de V . S., ne se plaignant que de la longeur. II ma
diet encore depuis trois jours que sy largent que V . S. ont
preste a sa M a

t e

eut este huict jours plus tost a Diepe, on eut

donne la bataille a lennemy auecq apparence quil eut este
deifaict, tant j l estoit estonne et jntimide pour auoir este si bien
bastu p vne poignee de gens.» Sa M a

t e

a demande p deux ou

trois fois sil nauoit point nouuelle de la reste de 30

ra

escus, et

semble que V . S. ne le doiuent laisser derrière, pour rendre
le plaisir pfait; lequel, comme jay diet p toutes mes aultres
lres, a este fort aggreable a sa M a
propos, comme sera encor ce reste.

t e

et est venu fort bien a

L a sepmaine procbaine on

executera p mort cruelle le prieur des Jacobins de Paris qui
a jnstigue son moine de tirer le Koy, soustenant quil a bien
faict en cela.

Voila tout ce que pour le present je puis dire

touchant les affaires de pdecba.

Sur ce je prieray Uieu etc.

A Tours le dernier de Nouembre 1589.
Superscription:

Signe Taffin.

A messeigneurs, rness les Estatz gnaulx.
rs

Copie.

8. Vergadering.
Bibliotheek.

—

Stukken

27 A p r i l ,

1861.

voor de geschiedenis der jaren

1588

en

1589.
Biblotheek.

Ten geschenke ontvangen:

van den Schrijver:
Dr. H . E . de Breuk, Het
wekkend beginsel der volken,

Christendom
1861. 8°.

het eenige ware leven-
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Stukken

1588 en 1589,

voor de geschiedenis der jaren
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Frankkrijk.

Messeigneurs.
Encore quil ny ait que quatre jours que jay escript a V . S.,
assauoir le dernier du passe, par loccasion que mons de Salr

daigne ailoit a la Roebelle, et de la en Angleterre, mandant
aussy le subiect de son voyage; si ne veux ie laisser pourtant
de faire encore la presente a V . S., affin que p touttes les commoditez qui se presenteront je les aduertisse de ce quy se
passé jcy.

Vendredy der nier, et premier de ce mois le Roy a

faict battre fort furieusement des la pointe de jour la ville du
Mans (ayant sa M a

t e

prins par force auec grand combat quel-

ques jours aupauant les faulxbourgs). Et la bresche estant faicte
des le mesme jour de 40 pas de large (car lad ville nest
e

point forte), comme Ion vouloit donner lassault, les habitans
ont demande a parlementer, a quoy sa M a

t e

a preste Poreille,

laissant aller dedans la ville le S de Larchant, lun des C a p
r

nes

de ces gardes, parent et grand amy du S de Boisdauphin qui
r

commande dans jcelle. L o n attend, d'heure en heure de scauoir
ce que sera passé sur cela; seulement dit on que le Roy les
veut auoir a sa discretion, tant les gentilzhommes qui sont
dedans, que les soldatz et bourgeois, qui est vng grand argument quil a le moyen de sen rendre mre quand i l vouldra;
ce qu'aduancera grandement ses affaires.

Ceulx de Poictiers

ont mis hors tous les estrangers qui estoient dans leur ville,
mesmement les soldatz estantz entrez en vne grande meffiance
les vns des aultres. Ung bourgeois de lad

e

ville a mande au

Roy quil est temps dapprocher son armee de l a , car ce faisant
la ville sans doubte se raettra a son obeissance.
que les bourgeois

Daultant

dicelle se trouuent (oultre la diuision qui

est entre eulx, de tant plus estonnez que le S de Lauerdin,
r
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qui sestoit declare de la Ligue, a remis es mains des gens
du Roy pour certain toutes les villes quil auoit prises au BasPoitou, resolu de fe seruice a sa M a .
te

Car ceux de Poic-

tiers se promettoient beaucoup de luy contre le S de M a l i r

come leur gouuerneur, lequel, comme je mande p mes aultres,
leur fait forte guerre, et nont maintenant aucun espoir destre
secouruz.
sa M a

t e

Et bien que ce soit (comme on diet) le dessein de
denuoier bien tost celle pt son armee, toutesfois j l se

diet aussy maintenant quil veut, apres quil aura faict a Mans,
aller prendre Labal, ville riche, afin dincomoder le due de Mercure en Bretaigne, qui comence peillement fort a s'estonner.
E t se dit que la Boyne vefue du feu Roy (qui se tient a cincq
ou six lieues djcy) le sollicite et presse fort de se reconcilier
auecq le Roy.

Le mareschal de Montmorency (qui sera bien

tost declare connestable de Prance) a prins Tarascon en Prouence, ce qui fera que la ville Darles, qui se maintenoit neutre,
se declarera p necessite pour le Roy, et que Marseille, qui tire
ses bledz et viures p la faueur de lad ville, sera aussy cone

trainte de saccomoder.

Voila comment discourent jcy sur cela

les plus jntenduz; adioustans quauant quil soit six sepmaines
ou deux mois au plus, les affaires du Roy seront en tel estat
pdeca la riuiere du Loire, que sa M a

t e

naura a regarder que

vers la Prance et retourner la teste de son armee vers Paris.
L a ou tout est en grande confusion, tant pour le peu dordre
que les Parisiens voient en leurs affaires, que pour la cherete
des viures, quy y est fort grande. Depuis que la nuit approche
les gens d'honneur ne se peuuent trouuer "p les rues, sans
danger d'estre volez ou tuez.

Le due du Mayne, loge en sa

maison de la feu Royne mere, y est si malade d'vne jambe
enflee, grosse comme son corps, quil le faut porter la pt ou j l
veut estre.

Ilz ont depuis naguerre faict pendre a Paris cincq

ou six bons seruiteurs du Roy, quy se descouurirent trop,
lors que sa M a

t e

gaigna les faulxbourgs.

Et come vng trom-

pette depuis six jours apportoit la rancon de quelques marchants parisiens qui estoient prisonniers, des la prise desd

s
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faulxbourgs, et entendant le Roy loccasion de sa venue, en
reuenche de la mort desd bons seruiteurs, j l a faict peiilement
s

pendre lesd marchants parisiens, en la presence dud trom8

t

pette, le renuoiant sur le champ a Paris auec largent quil apportoit.

II y en a qui viuenf de deniers (viennent de denera)

Lion qui disent que Ion comence fort a sy lasser de la Ligue,
car le trafficq y cesse du tout.

Voila messeigneurs tout ce que

je puis escrire pour le present.
1589.

A Tours ce 4

e

Decembre

Signe Taffin.

Post date: Comme je pensoy deliurer la pnte, vng courrier
est arriue apportant nouuelles a mons le Cardinal de Venr

dosme, cheif du Conseil, q le Roy est entre samedy x

e

de

ce mois a midy dans la ville de Mans, et que ceux qui estoieut dedans se sont renduz a sa mercy.

Lesquelz i l traicte

fort humainement et ne fault doubter quil nen tire de largent
beaucoup, dont i l a grand besoing plus que de leurs vies.
Ayant eu encore le temps pour y adiouster plus pticulierement la capitulation du Mans, V. S. seront aduerties que les
gentilzhommes sont sortis auecq leurs armes et chïïn vn courtaut, les soldats auecq les armes et la mesche estainte, laissans au Roy leurs enseignes et tambours, demeurans les bourgeois a la mercy du R o y , desquelz j l tire pour luy cent mil
escus, et deux eens mille florins quilz doibuent bailler au marquis T o . . y , a cae quilz luy ont pille et mine deux belles
maisons pres de la.

Et ny en aura que quatre penduz des

principaulx mutins. Laval entendant cela a enuoie les cleffz au
Roy, auecq 6 0

m

escus, come le Roy mesme lescrit. Autres

man dent qu'Alencon et Chartres se veuleut aussy rendre, mais
je ne le veux asseurer, seulement diray je q les affaires du
Roy prosperent de plus en plus, come au contraire celles des
Ligeurs vont en ruine.

Cecy est du S .
r

Copie.

XVil.

,).

15
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CXLV.

AMERSFOORT

KrijgsLerigten

AAN DE STATEN

uit

Friesland

en

VAN UTRECHT.

Gelderland.

Edele, hoochgeleerde, mogende, wyse, voorsienige heeren.
Wy syn geaduerteert van een looper, dwelcke op eergisteren
middach vuyt Deuenter es gecomen, dat dselue hadde gesien
ende hooren leesen een brieff geschreuen vant huys te Couerden, daer Graeff Herman op geweecken was ende
was deur syn rechter arm; ende dat C a p

ne

geschooten

vande carrabyn

binnen Deuenter, genaemt Villeers, doot gebleuen was, twelck
geschiet es jn Vrieslandt opde B y l l , allwaer zyluyden beset
syn geweest van Graeff Willem met vyff hondert soldaten ende
eenige huysluyden, alsoo dat voor als noch binnen Deuenter
nyet en syn gecomen dan drye ruyteren. Waer ouer groote
desolaetheyt was, soomen nyet en wiste hoet mette reste gegaen was, zulcx dat binnen Deuenter jegenwoordich nyet en
syn dan i i i j voetknechten, dwelcke vuyte Veluwe gealimenc

teert moeten worden, ende vant huys te Kennenberch, ende
dat een mudde coorns

(twelck aldair cleyn es) acht gulden

geit. Indien V E . eenige tydinge heeft van Gecomitteerden tot
Aernhem ofte van Vranckryck, sail V E . ons gelieuen mede
te deylen.

Hier mede V E . jn protectie van Godt Almachtich

beuelende.

Vuyt Amersfoort den 4

en

December 89.

Die Begierders der stadt Amersfoort.
Post date: Die voors. boode seyt mede dat daechs voor eergisteren, die Blauw van van Lochem gehaelt heeft hondert
schapen meest competerende die prouoost tot Deuenter.
Copie.

CXLVI.

STATEN

GENERAAL

Onderstand

AAN DE STATEN VAN UTRECHT.

te verlenen aan Genève.

Edele, erntfeste, hoochgeleerde, wyze, discrete en zeer voirsienige heeren.

Die Magistraet der stadt van Geneue heeft

aen ons, gelyck aen verscheyden princen, vorsten eïï republic-
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quen, doende professie van ware christelycke religie, doer haren gesante Jacobum Lectium, der rechten doctor, doen verthoonen den jegenwoordigen bezwaerlycken staet vande voers.
stadt ende gemeynte aldaer, belegert wesende nyet alleenlyck
mette heercrachten des hertogen van Sauoyen, maer oock des
Pauws, Conincx van Spaignen ende andere vande papistschen
verbonde, die welcke tzeedert eenige maenden herwaerts alle
haer gewelt van dage te dage meer en meer hebben aengewent, om de voers. stadt te veroueren.

Hebben aireede ver-

scheyden plaetssen en sterckten die van Geneueu toebehooreïï
jngenomen, ende jnde zelue nyet alleene den wasen godes
dienst geheelyck vuytgeroyt ende daertegens de pauselycke
affgoderye jngevoert, maer oyck tegen haere beloften de goede
borgeren en jngesetenen

vande zelue plaetssen omgebracht,

vermoort, verbrant en berooft.

Sulcx dat die vande Magi-

straet ende gemeente voers. hen jegewoordelyck beuinden ten
vuytersten bezwaert ende becommert, nyet wesende nae menschen oordeel, jn haer vermogen haer alleen jegens tgroot
gewelt der voors. vyanden te defenderen, zonder van christelycke potentaten, fursten ende landen geassisteert te wesen.
Versuecken daerom vruntlyck ende om Christi wille, dat wy
de voers. stadt met eenige penningen zouden willen fauorizeren ende behulpelyck wesen, by leeninge op oft sonder jnterest ofte by liberale gifte, zoe om haere ende onse gemeyne
vyanden te mogen wederstaen, als om haer volck van oorloghe
te betalen ende beneffens de andere nootelycke prouisien van
oorloghe, haere schamele gemeynten, weduwen en weesen te
mogen onderhouden en prouianderen. Ende al eest zoe dat
de voers. zaecke allen gunste ende oock prompte resoluè* js
vereysschende, ende dat wy nyet en twyffelen off de Staten
van respectiue prouin zullen verstaen, dienstich ende noodich
te wesen dat die van Geneue by dese landen eenige redelycke
assistentie zal wordden gedaen, zoe ten aensien dat haere
ende dese landen zaecke eene gemeene christelycke zaecke js,
dat haer vyanden oock dese landen vyanden zyn, dat die
15*
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voers. stadt van Geneuen zoe vele jaeren js geweest die toevlucht van ghenen die vuyt Vranckryck, dese landen ende andere, vuyt zaecken van religie zyn verdreuen geweest, ende
dat die vande zelue stadt nyet ontsiende de gramschap vanden
Pauws, Coninck van Spaignen ende andere vyanden vande
christelycke religie, den gebannen ende verdreuen hebben altyts ontfangen ende christelyck getracteert, ende dat den haet
principalyck jegens hen gedreuen wordt ter oorzaeken dat de
voers. vyanden verstaen dat het meerendeel van kerckendieneren van christelycke gereformeerde religie de kercken van
Vranckryck jn dese ende andere landen bedienen, jnde leere
aldaer gejnstrueert zyn.

Behaluen dat den affbreck die de

gemeene vyanden voorde voors. stadt by defentie vandien geschiet, dese landen oock dienstelyck es, als dezelue een gedeelte van lasten ende heercrachten der vyanden vanden hals
houdende. Soe en hebben wy nochtans by gebreke van last ende
aucthorisatie opt voers. versoeck nyet eyntelyck doruen resolueren, zulcx dat wy den voers. gesante geen andere vertroostinge en hebben kunnen geuen dan dat wy zyne propositie
V E . en den Staten van andere prouiïï zouden ouersenden,
deselue recommanderen ende daerop goede resolutie voorderen.
Ende alsoe hy daerop

zyn reyse naer Engelant aennemen,

eenige alhier te lande gelast heeft, omme de voers. zaecke te
voorderen, soe senden wy hier by gevueght copie van brieuen van credentie des voers. gesante ende van zyne propositie;
daer wt V E . naerdere alle gelegentheyt

zullen vernemen.

Zeer ernstel. versueckende dat V E . gelieue deselue remonstran ter hertten te nemen, ende met een christel. medelyden
tontfermen ouer de kercke ende

christelycke gemeente der

voers. stede, die zoe vele jaeren aldaer (deur Godes genade)
bewaert js geweest (nyettegenstaen alle papistsche coningen,
vorsten,

princen ende heeren daernae gestaen en tegen die

voers. stadt zoe vele listen, lagen en aenslagen aengeleet hebben, met eene zekere persuasie dat zy Godt geen meerdere
noch betere offerande en zouden kunnen doen, noch hare nae-
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commelingeri meerdere trophee van victorie achterlaten, dan
met het verwoesten ende vuytroyen vande zelue gemeynte).
Ende tzelue doende zoe om redenen hier voere verhaelt, als
noch verscheyden andere goede consideratien daertoe dienende,
een goede ende vruchtbarige resolutie opt voers. versouck van
assistentie te nemen, ende dezelue metten eersten met uwe E .
gedeputeerde ter dezer vergaderinge ouer te senden; ende de
voers. zaecke vuyterlyck zulcx te behertigen, dat by de beste,
corste ende prompste middelen ende wegen de voers. stadt en
die gemeente der zeluer jn haer voers. versueck mogen wordden gevoordert en vertroost. Ende ons dies op V E . vastelyck
betrouwen, bidden wy den Almogen, edele, erntfeste, hoochgeleerde, wyze en zeer voersienige heeren, V E. te verleenen
lanck salich
1589.

leuen.

Vuyt sGrauenhage den i x

e n

Decembris

Egmont V*.
Uwe E . goetgunstige vrunden,
Die Staten Generael der Vereenichde Nederlanden.
Ter ordonnan vande zelue,
C. Aerssens.

Superscriptie:

Edele, Erntfeste, zeer geleerde, wyse ende zeer

voersienige Heeren, die Staten slants van Utrecht oft heure
gecomitteerde.
Origineel.

CXLVII.

R A A D V A N STATE A A N D E STATEN VAN UTRECHT.

Eene nominatie

in te zenden voor het
van

stadhouderschap

Utrecht.

Edele, eerentfeste, hoochgeleerde, eersame, discrete, zeer
lieue, besondere.

Dewyle den Almachtigen belieft heeft wt

deser werrelt te beroepen den welgeboren heere Adolff graue
tot Neuwenaer etc., L . M . , stadthouder des furstendoms Gelre,
graeffschaps Zutphen, der landen van Vtrecht ende Oueryssel,
ende byden tractate mette C o Ma van Engelandt gemaect,
e

11

onder anderen by het xxiiij articule is geseyt: „comende te
e
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ouerlyden oft verandering geschiedende van eenige der Gouuerneurs van prouincie, dat byde

Staten vande prouincie

daer sulcx gebeurt, twee ofte drie goede gequalificeerde personagien vande ware christel. religie synde, soude werden genomineert, om byden Gouuerneur Gïïael vande secours van
haere Ma* ende den Rade van State, een wten seluen tot Stadthouder gecommitteert te wordden." Ende soo wy ampts- ende
eetshaiuen tot onderhoudinge

vant selue tractaet wt crachte

onser jnstructie eygentl. verbonden zyn, hebben wy nyet naelaten mogen dese aen V L . te scryuen.

Versoeckende

en

niettemin V L . vermanende twee ofte drie gequalificeertste personagien vande ware christel. religie zijnde te willen nomineren, ende ons by geschrifte ouer te seynde, om wt den seluen,
jn conformiteyt vant voors. tractaet, een Stadthouder ouer V L .
prouincie gecommitteert te worden, de welcke naer communicatie ende rype deliberatie daer toe best, nut, ende gequalificeert sal beuonden worden.

Ende op dat door wtstel en ge-

breck van wettel, ouericheyt en opsicht, geen jnconuenienten
en rysen, sal het V L . belieuen daerop metten eersten te letten ende doen als voors. is.

Hier mede

Edele, eerentfeste, hoochgeleerde,

eersame, zeer discrete

lieue besondere, V L . jnde protectie vanden Almogenden beuelende.

Wt sGrauenhage den x x j

en

Decembris 1589.
J . v. Matenesse V*.

Ter ordonnaïï vanden Rade van State der
Vereenichde Nederlanden,
Van Zuylen.
CXLVIII.

DE AGENT

TAFFIN

A A N D E STATEN

GENERAAL.

Messeigneurs.
Jay desia escrit a V . S. que sa M a , estant en ceste ville,
te

manoit remis a son conseil tant pour la confirmation des priuileges, que pour le regard de la surceance des Ires de marques que jay demande plus longue que dun an, et que le tout
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auoit este renuoie a sa M a , et que raons du Fay luy en auoit
te

escript fort fauorablement.

r

Or jestoy jcy attendant ce que le

Roy manderoit sur cela; parce questant le grand seau en ceste
ville i l failloit que la depesche y fut selee.
Ma

t e

Mais layant sa

enuoie querir depuis trois jours, aussy je me suis au mes-

me jnstant resolu de ptir des demain dicy, nonobstant la reste
dune maladie de catharre, qui ma prins entre cy et Paris.
Car quand je deuroy mourir en la peine je ne negligeray
nullement ce que concerue le seruice de V . S.

Estant em-

pesche a trousser bagaige, et a ce que touche mon voiaige, jay
receu Ires de sa M a

t e

dont jenuoie copie a V . S.; p ou jcelles

verront (et p cela aussy que sa M a

t e

leur en escript) quelle

est son jntention et ce quil requiert encore de V . S. Sur quoy
je ne leur puis representer aultre chose, sinon cela mesme que
cy deuant je leur ay escript, ass que le prest faict des trente
r

mil escus luy a este vng plaisir fort aggreable.
maintenant j l les prie de laccomoder

Et puis que

de vingt mil escus en

bledz, jcelles doibuent croire que peillement ce luy sera chose
dont j l recepura contentement et aduancement en ses affaires.
Par encore

que p le bon succez que Dieu luy en donne, j l

pourra cy apres recepuoir de son royaulme vng peu plus
dargent que p le passe.

II naurra point pourtant les bledz

necessaires pour la nouriture de ses armees; car lapparence est
quil y en aura bon prochain vne fort grande necessite en tous
les endroicts de ce Royaulme.

E t puis que V . S. p le susd*

prest dargent fait sy a propos ont heureusement commence de
captiuer sa bonne grace, j l semble bien quelles ne doibuent
perdre loccasion de sy aduancer de plus en plus.

Pouuant

bien estimer que cecy luy est bien a coeur, puis quil en a
donne la charge aud* S de Saldaigne, la puce duquel luy
r

est bien necessaire pour son seruice.

Je ne fauldray de faire

entendre pticulierement des nouuelles de sa m a
tost que je lauray trouuee.

te

a V. S. sy

Les suppliant treshumblement de

mexcuser sy pour le pnt je ne leur mande aultre chose, sinon
quen general les affaires de sa M a

t e

prosperent de tous costez,
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auecq occasion desperer quil viendra a Ibout de ses ennemis,
ayde (comme j l espere destre) de ses bons voisins et amis.
Beaucoup de villes se rengent chün jour soubz son obeissance
p beau ou p force; et encore depuis naguerre la ville dAlencon a este prinse p eschalade et le cbaü p composition, de
facon quon s'attend de toutte la basse-Normandie sera bien
tost remise soubz lobeissance du Boy. Mais je ne fauldray
descripre de tout bien au long a V . S., sy tost que je seray
pres de sa M a .
te

Et cependant je prieray Dieu,

Messeigneurs, vouloir conseruer V . S. tousiours soubz sa
sainte garde et protection.

A Tours, en haste ce 22 de De-

cembre 1589. De V . S. treshumble et tresobeissant seruiteur.
Signe Taffin.

L a subscription, a messeigneurs, messeigneurs

les Estats generaulx des prouinces Vnies du Pays Bas.
Copie.

9. Vergadering.
Bibliotheek.

—

Dagelijksche

11 M e i , 1861.

aanteekening en van een reisje ter

bezigtiging van de verdedigingswerken

van den IJssel,

1672.

Ten geschenke ontvangen:

Bibliotheek.

van Burgemeester en Wethouders:
Verslag

van den toestand der Gemeente Utrecht,

1860. 8°.

van den bewerker:
Alexanders

geesten, van Jacob van Maerlant,

F . A . Snellaert, l

e

deel.

uitgegeven door

Brussel, 1860. 8°.

van den Uitgever:
Jan Davids

Boekenkraam,

8e aflevering. 4°.

In ruiling ontvangen:
van het Friesch Genootschap:
De Vrije Fries,

I X deel, nieuwe reeks III. 2. Leeuware

den, 1861. 8°.
Twee en dertigste

verslag

der Handelingen

Genootschap over 1859/60. 8°.

van het Friesch
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Van den Schrijver:
Monnaies

de VBvêché $ Utr echt, du treizième siècle, provenant

d'une trouvaille

faite

a Beekbergen,

par C

t e

Maurin

Nahuys;

extrait de la revue de la numismatique Beige, I V . 3 Série. 8°.
e

Bagelijksche

aanteekeningen

de verdedigingswerken

van een reisje ter bezigtiging van

van den IJssel,

1672.

Het volgende reis-

verhaal van een gezelschap waarvan de beroemde Fieter de la
Court deel uitmaakte, is niet onbelangrijk ook voor de kennis
van

den toenmaligen toestand der door het reisgezelschap

bezochte provinciën.
Dagelijkse aenteeckeningen van de reys gedaen tot het
besigtigen van de werken gemaekt tot versterking
van IJssel-stroom ende de steden op deselve rivier
gelegen.
Op

woonsdag den 20 April 1672, smorgens met de trek-

schuyt van Haeg op Leyden gevaren ten 5 uyren.
Van Leiden met de trek-schuyt van 9 uyren voor de middag, in geselschap van d ' H Jac. d. 1. C., J . E . , en de soon
r

van voorn J . de 1. C. op Woerden gevaren.
Snamiddaeas ten 3 uyren met een overdekte wagen tot
Woerden afgehuyrd, van daer op Voortwijk ') bij en onder
Breuckelen gereden, daer na 5 uyren savonts
sijnde, vindende de H

r e n

aengekomen

G. v. V . en P. d. 1. C.

uien' avond het aenleggen van reis beraemd, en 2 overdekte
wagens gehuyrd, yder te trekken met 3 paerden.

E n voorts

die volgende nagt op Voortwijk geslapen.
Donderdag den 21 dito, smorgens ten 6 uyren van Voortwijk afgereden tot de Breukelse Brugge, voorbij 't buys te Guntersteyn, beneffens de Thienhovense vaert op het dorp Thienhoven, en van daer op Westbroek: hadden onder wegen lage

1) H e t buitenverblijf van den A m sterdam schen koopman v, d. V o o r t .
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weylanden eïï veenen, ten deelen uytgeturft, tot op Maertensdijk, daer de landen begonden sandig te worden als in 'tGoy.
Sagen hoe dat de landen daer verbeterd wierden met de bovenste hey ende aerde 4 a 5 duym af te steecken: daer onder
dat leide ligte witte veen, die tot turf afgesteecken,

gedroogd

eïï daer na op hooge hoopen als hoy-bergen eïï kleine heuvels op den anderen wierd eïï was gesmeten.

Onder de voors.

bovenste hey eïï onderleggende ligte veen was de grond rosagtig sand, die met de swarte turf-aerde den dary niet ongelijk gevonden wordende, onder eïï bij de voors. ligte witte veen
vermengd ende toegemaekt wierd: eïï welligt dog geen orivrugtbaer koorn-land maekte, als de wassende vrugten van
ouder toegemaekte

gronden aenwesen.

Quamen daer na op

Soest, daer de sand-landen hoger waren, dog vrugtbaerder eïï
weeliger als de beste landen, die op de reise vaïï jaere 1670
in Engeland eïï Vrankrijk gesien heb.

Beden voorts door Ys-

selt, en quamen ten 11 uyren voor de middag tot Amersfoort.
Daer ons middagmael in den Doelen deden, nadat de stad,
dewijl het middagmael bereid wierd, doorwandeld hadden. Wij
hebben op dese voormiddag veele
gevonden, die met haere

huysluyden op de wegen

wapenen na de dorpen gingen om

gemonstert te worden.
sNamiddaegs ten 2 uyren reden uyt de stad eïï hadden
eerst eenige thuynen, eïï voorts ten wedersijden vaïï weg veele
met rijsen afgesteecken tabakackers, die vaïï luy den gespit eïï
gemist wierden, daar toe boven de spit mede haere handen,
om de opgehoogde aerde wel te doormengen, gebruykt wierden.

Nam iu agtinge, dat in soo grooten meenigte van men-

schen, als in 't werck besigt vond, wel soo veel vrou-luyden
als mannen waren, ende daer onder veele meisjes eïï jongens.
Aen de selve wegen stonden ook verschelde hoge eïï ruyme
huysen ende schuyren om de tabak in te droogen.

Eïï alsoo

de wegen seer verscheiden van uytgangen ende tusschen de
landen door eïï in den anderen liepen, geraekten eenige malen van naeste weg na Herderwijk, eïï door eïï na verscheide
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onderregtingen op do regte weg.

Hier hadden op eenige plaet-

sen kreupel-bosch en ook koorn-landen.
bij de boerenhuysen

Sagen hier en daer

een man of mannen staen, die op een

blok voor haer leggende,

gekort hout in dicker en dunder

stuckeu kloofden, gelijk 'tselve in Holland te koop gebragt
word.

De landen waren op eenige plaetsen seer sandig, schrael

en slegt, maer hoe meer de Zee-kant of Veluwen-soom naderden, hoe meer de landen swaerder en vrugtbaerder waren,
alsoo geen bar en slegt sand, maer de grond kley-agtig sand,
of wel kley met sand gemengd was.

Het was omtrent het

ondergaen vaïï son, dat de hoge landen na de Zee-kant daelden, eïï jk de zee van verre begon te zien, sig opdoende van
verre als een wolk of woleken boven de kim ende van onderen
opkomende.

Dat seer vermaeckelik te sien was uit twijfeling

of wolken of wel de zee was, tot dat door naderen na de zee
de opdoening als van woleken in kleur en opdoening van de
zee veranderde, en wij tot Harderwijk met onse twee wagens
inquaemen.
Deze

stad is van verre, soo

haest de hoogte der landen

het gesigt niet meer belet, seer kenbaer uyt desselfs hogen,
sconen en plompen kerek-toorn.
Op dien avond, onderwijlen het avond-mael bereid wierd,
gingen een waterpoort uyt, gelegen ten eynde van straet, daer
ons verblijff genomen hadden.

Bevonden dese stad gelegen

op of tegens het strant van Zuyder-Zee, die met de vloet seer
digt aen de stad, maer met de ebbe soo verre afloopt,
een groot

dat

stuk zee-waers droog of nauwelijks met het water

bedekt word, waerom aldaer een smalle gemaekte haven i s ,
uyt het diep na de stad toe,

daer beneffens een paei-werk

zeewaers in gemaekt i s , boven met plancken op balken leggende, of wel met rond-hout digt aen anderen geheyt, toegeschikt als een brugge, om daer ov^er tot de nevens- en ten
eynde leggende schuytjes te konnen gaen. E n lagen aen 't eynde
of hoofd de scheepjes varende op Amsterdam, en andere plaetsen aeïï Zuyder-Zee,
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Het

welvaren deser stad ontstaet uyt de visscherie in de

Zuyder-zee, voornamentlik van botten, die tot Amsterdam en
andere omgelegen plaetsen verkogt worden. De grootste vangst
daer naest aen word gedaen

van de groote meenigte van

haring, die in 't voorjaer en na-winter in deselve see gevangen word, soo

dat 200 a 300 haringen uyt d' eerste hand

voor een stuyver a 2 verkogt worden.

Desen haring word

alomme in de steden en plaetsen aen de voors. see gelegen
vertierd; ook alhier gesouten, en in tonnen geleid versonden.

Wij hadden bij dese gelegentheid, dat van de Zuyder-

seese haring gesproocken wierd, met eenige luiden eerst een
gesprek, van 't welk in een verhandeling van dese stoff, en
daerna in groot bedencken geraekten, of den haring uyt de
Noord-see

in de Zuyder-see,

Noord-see sig begaf.

De be wijs-redenen van die den haring

seiden in de Zuyder-see
navolgende.

of uyt de Zuyder-see in de

voortgeteeld te worden, waren de

Ten eersten: dat in de na-winter en voorjaar

soo een groote meenigte van kleinen en ijdelen haring in de
Zuider-zee worden gevonden,
i s , dat met geen

dat het water dik en soo vol

sinck-netten beset en gevangen, maer met

plat-want uyt het water in de scheepen geschept wierd. Ten
anderen, dat in "t lest van A p r i l , in de maend van Maii en
Junii

den haring sig uit de Znyder-zee

in de Noord-zee,

swemmende Noord-waers aen en wat dieper komende, na de
kusten en eylanden van Schotland overstak: gelijk van de
visschers in de Zuyder-zee, en die op de eylanden van deselve
eïi tegens

de watten gelegen wonende, van alouden tijden

jaerliks wierd bevonden.
den haring westwaers
onder
Ten

Ende dat noit bevonden was, dat
aenliep, als wel, dat eenigsins digt

onse kust wierd gevangen,

maer niet zee-waers in.

derden, dat den haring op de kusten en bij de eylan-

den van Schotland gekomen sijnde, zuydelik onder de kusten
van Schotland en Engeland aenswom, en opde selve plaetsen
ende streecken van de buyssen en andere visch-scheepen wierd
gevangen.

Ten vierden, dat den ijdelen haring onderentus-
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schen vol geworden, eïï gevangen
van

sijnde, tegens den tijd

de kuyt-schieting geen haring opde voors. kusten meer

gevangen, maer wel eenige

voor onse kusten eïï zee-gaten

vaïï Zuyder-zee wierden gevangen,
Zuyder-zee geschoten

hebbende,

die in de winter in de

in de nawinter eïï voorjaer

de voorgeroerde groote menigte van jongen, kleinen eïï ijdelen haring in de Zuyder-zee veroorsaeckten. Seggende ten
vijfden eïï laetsten, dat den haring niet diep swom, eïï dat
de Zuyder-see ondiep, eïï vol begroeide droogten eïï ondiepten was, daer soo den haring als andere kleine visch haer
aes konden vinden.

Indien dese bevindingen waer sijn, soo

soude 't voors, gevoelen niet onwaerschijnlik sijn.
Een derde welvaren deser stad bestaet in den handel van
brandhout eïï besemen.
Dese stad heeft tot teeckenen van oudheid eïï welvarentheid niet alleen haer groote,

maer ook veele aensienelike

oude huysen, eïï nauwe digt beboude straten.

Ende is met

een omgaende bequame muyr van ouden tijden gesterkt, waer
buyten om een» aerde wal in jonger tijden geleid i s , dog was
niet opgemaekt. Hier was grooten overvloet van lijftogt, dog
meest van schaepen-vlees om de nabijheid van de Veluwe,
daer de onvrugtbare hoge landen met schapen beweid worden.

Sliepen hier de volgende nagt, en smorgens daer aen,

voor dat onse wagens gereed waren, doorwandelden de stad,
en besagen van buyten haer voornaemste gebouwen, als mede
de Academie, staende in een straet.

Daer na haere poorten

aen de water-kant (daer twee sijn, d'eene tegens de straet
van ons verblijf, eïï d'ander tegens een seer brede straet,
die voor merkt gebruykt word) eïï voorts hare land-poorten,
bevindende

dese stad van binnen levendig eïï van buyten

vermaekelik, soo wel aeïï zee-kant als land-sijde.
Vrijdag den 22. dito, reden smorgens ten 7 uyren uyt de
stad, eïï vonden effen buyten de poort eenige seer groote eïï
hoge overdekte bergen, als de hoybergen in Holland, vol
hey.

Voorts seer hoge opgehoopte heuvelen van hey, eïï
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gebroockeii brandhout, onbedekt sijnde.
bos-agtige

Hadden eerst seer

en sandige landen, daer veel wagens en karren

met afgehouwen

boomen

ontmoeteden,

die na de stad ge-

voerd wierden, daer deselve gekort, en tot groot en kleyn
brandhout geklooft worden.

Ten eynde van dien wierdt ons

aengewesen een diepen nauwen weg, daer een beek door liep,
die een handbreet, halve en hele voet
diep was.

en somtijds meer

Ten wedersijden van dese diepe weg of beek wa-

ren hoge en goede koren-landen.

Dese weg was te nau, om

met wagens te wijeken, hoewel de neffens gelegen landen
haer uytpad op den selven hadden.
ontmoetende
konde rijden.

wagens

Daer ook een van twee

most oprijden, opdat d'ander

voorbij

Een van grootste vermaeckelicheden van dese

reis was dese diepe weg, ten aensien van sijn nauwte, diepte,
't onderlopende of stromende water, de hoge vrugtbare korenlanden ten wedersijden, eïi die op de buitenste kant met
eist ende ander houtgewas seer digt bepoot was, bedeckende
met hare buitenste overlopen dese weg.

Wiens vermaek nog

vermeerderd wierd door sijn menigvuldige krommigheden, die
't uitsig breeckende, op yder bogt off kromte een nieuwe onverwagte

gedaente

vertoonde.

Een langewijl door

dese

ver-

maeckelike beek gereden hebbende, bevonden deselve dieper
te worden, ende souden verder doorgereden hebben, ten ware
eenige huysluyden op hare landen arbeidende, ons

toegeroe-

pen hadden, om niet verder te rijden, maer wel op 't eerste
open vack en aenkorast van de nevens gelegen landen op te
rijden, en te rugge rijdende, d'eerste beek of diepe weg aen
de slinckerhand in te slaen.

Want verscheide beecken, dog

weinige door-rijbaer in dese groote beek inliepen.

Seggende

de selve huysluiden, dat nog wat verder gereden hebbende,
de groote

diepte ons belet,

of ten besten genomen, in de

Zuyder-zee uitgeraekt souden sijn geweest.

De nieuwe aen-

gewesen beek, de eerste niet ongelijk, als in diepte en holligheid tusschen wedersijdse

landen, een stuk doorgereden

hebbende, verminderde 't water, en geraekten ten lesten op
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hoger landen, soo dat geen beek meer vernamen.

Maer wa-

ren dese landen lager als de voorige landen, waer tusschen
beiden de voors. eerste beek doorliep, en wierden ook kleyagtiger, vetter eïï vrugtbaerder, sijnde doorgaens effen landen,
eïï van een

vermaekelik gesigt, tot dat smiddaegs ten 12

uyren tot Elburgh aenquamen.
Dese stad heb bevonden gelegen op strand van Zuyder-zee,
met een lange smallen gemaekten hals of haven uyt de zee
na de stad, met een brugge daer beneffens op de manier als
tot Harderwijk, eïï hebbende deselve middelen van welvarentheid

uyt de visscherie, als de voorïï stad: dog 't een eïï

't ander minder, naer gelegentheid
jnwoonders. eïï grootheid

van 't minder getal van

vaïï selve stad. Maer hadde meer

welvaren uyt den ackerbou, alsoo

de landen hier omtrent

seer goed waren, en op de weg na Campen seer laeg eïï beqnaem tot hoy- en wey-landen, als het gras en meenigte van
hoorn-beesten,

die wij sagen, wel aenwesen.

De gehele stad

bestaet in een kruys-straet seer regt getrocken, waerop alle
binnenstraten uytkomen.
is,

Soo dat van binnen een nette stad

en mij en 't geseldschap

maeckte de gelijke gestalte

door haer gedaente indagtig
van 't stedeken Charleville gele-

gen opde Maes beneden Masieres, dat in October 1670 met
groot genoegen gesien had.

Hoewel het stedeken Charleville

veel cierliker was door sijn nieuwe gebouwen, in yder pand
of quartier op eene maniere geboud, hebbende in 't midden
een regte
voor

op

vierkante pleyn, daervan
bogen

de omstaende

van dit pleyn een schone springende fonteyn.
van ouds
gaende

huysen

en pylaren geboud waren, en in 't midden

gesterkt geweest en nog gebleven

aerdewal, buyten met

Elburg was
met een om-

een muyr omtrocken:

ront-om nieuwe wallen eïï bolwercken na de

waer

hedendaegse

manier geleid waren, die de regering van dese stad bij dese
gevreesde

ongelegen

de borstweeringen
mede eenige

tijden alle hadde doen opmaecken, en
verhogen.

Op deze bolwercken stonden

metale kleine stucken, ophebbende het wapen
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van Elburgh.
bequaem

De gragten rontom waren mede geruymd, en

gemaekt,

soo

dat aen dese stad niet ontbrak, als

nodige ammunitie van oorlog en aental van goede soldaten,
om
in

de vijanden af te weeren.

Wij deden ons middag-mael

dese stad, daer boven verwagting wel onthaeld wierden,

maer wierden berigt, dat de wagens na en van Campen komende hier pleisterden, en dat de voorraed hierdoor quaem
en 't goed onthael gedaen kon worden.
Snamiddaegs

na 2 uyren

reden uyt dese stad, onse weg

nemende na Campen: die over den zee-dijk door den onlangs
gevallen regen, gevaerlik sijnde van de stad af te beginnen,
wierd door de lage
nomen,
weg

om

daer

was op

sommige

nauweliks konden
dijk, en om

plaetsen

doortrecken.

denselven

langste weg was,
op

h o y en wey-landen wat uyt de weg gena op den dijk te komen.

diep, dat de paerden

Eyndelik geraekten op den

ten uiterste niet te volgen, dat de

verkoren

de stad Campen.

soo

Dese binnen-

een binnenweg nader toelopende

Die ons bragt op den IJssel-dijk, die

wij een stuk gereden hebbende, afreden op het buytenland,
en alsoo de naeste weg beneffens de kant vaïï revier, tot in
de stad Campen, sijnde doen omtrent 6 uyren des avonds.
De stad Campen dien avond doorwandelende, bevond een
schoone en groote stad te sijn, te vergelijcken met de twee
lest doorreysde steden:

hebbende veel schoonder gebouwen

eïï meerder

in getal als deselve twee steden,

Amersfoort.

Eenige ruime en uitsteeckende welbeboude stra-

ten , eïï pleynen:

of ook als

waer onder in vermaek en cierlicheid uyt-

stak, dat gene daer het Collegie vaïï Gedeputeerde Staten
eïï ook de Staten van Overijssel vergaderden, sijnde overlangs
met twee doorgaende rijen van boomen bepoot. Eenige agterstraten waren
paerden
op

wat slegt

en oncierlik, daer stallingen van

eïï koe-beesten waren.

den dijk vaïï IJssel.

De stad leid seer hoog en

De welvarentheid van deselve was

te sien niet alleen in de gebouwen soo van stad als der j n gesetenen, maer ook in kledinge, huysraed, en alles anders,
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waer in de menschen overdaad eïï sinnelicheid plegen.

De

stand van dese stad, als gelegen voor aen mond van IJssel,
om haer handeling de rivier opwaers, en op alle plaetsen aen de
Zuyder-zee gelegen te konnen drieven, en voorts aende oversijde i n Overijssel en Westfalen, is een groote oorsaek van
haer welvarentheid: sijnde deshalven vol van allerley handwercken, en voornamentlik die van wol gemaekt worden.
Het is de eenigste stad van 't landschap van Overijssel, die
aen

dese sijde van den IJssel gelegen

is.

E n scheen ook

meer een Hollandse als Overijsselse stad, en als een klein
Amsterdam in Overijssel.

Heeft aen landsijde een seer ver-

maeckelike lands-douwe van teel-, hoy- en wey-landen.
de Zuyder-zee

een schoon

Na

uitsigt op den breden mond en

uitgang van rivier, en tot in de Zuyder-zee.

Aen sijde van

rivier een soo schoonen, langen en breden brugge op sware
palen geleid over de rivier, als noit diergelijken gesien heb;
daer in met ophaling van een

vack een opening voor de

staende masten der doorvarende schepen gemaekt word. Dese
brugge wederstaet door haer sterckte den ijsgang, of immers
selden met groote schade.

Aen 't eynde van dese brugge op

den dijk van IJssel leid een schans, die in dese tijd opgemaekt, eïï met palissaden voorsien wierdt.

De stad is aen

landsijde van ouds met een muyr eïï daer buyten met een
aerde

wal eïï bolwercken versterckt.

Nadat alles afgesien

hadden, vernamen van onse waerd, of in de stad nog te
vinden eïï te sien was het overblijfsel van een ouden Boomsen aries of muyr-breecker *).

Die ons berigte, dat door een

brand voor eenige jaren daer onstaen alle het houtwerk van
't voors. oud

Booms

krijgs-tuig verbrand was,

eïï dat het

ijserwerk op 't stadhuis ophing, en eenig oud schietgeweer,
genoemd

haecken.

Wij deden in dese stad ons avond-mael

en hielden onse nagt-verblijff.

1) Sie

de

afbeelding

bij

Joan

lsae

Pontan.

O r i g . francicar. K b . 6 ,

cap. 2 0 , p. 5 5 7 .
XVII. J.

16
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Saturdag den 23. dito was ons eerste werk op 't stadhuis
de overblijfselen van Roomsen muyr-breecker en oude haecken, op gisteren van gemelt te besien, maer konden van oud
ijzer-werk geen

bescheid

sien: maer waren de haecken niet

anders als blote ijsere lopen, sommige wel soo kort en ligt
als van musquetten, ander veel langer en swaerder, die tegens de verroesting root geverwet waren, hebbende onder de
tromp een weerhaek,

waer van dit krijgsgereedschap

naem bekomen heeft.

Sij worden geladen als andere lopen,

en wierden met het vooreynde

gesteecken

den

in en door de

langwerpige schietgaten, die nog wel in oude stede-muyren
gevonden worden, en opde ijsere dwers-spijl daer in gemaekt
nedergeleid,

die met

de voors.'weer-haek gevat sijnde, het

agter uyt stoten int afgaen en 't lossen van de kogels belette.

Sommige van dese haecken waren van soo grooten hol

als de dunste musquetons.
deel ponts of

Soo dat een kogel van een vieren-

wat minder, eïï ook teffens verscheide kleine

kogels hebben konnen schieten.
Daer na op onse wagens geklommen sijnde, reden de stad
uyt over de voorgemelte lange eïï schoone brugge tot op den
dijk over den Yssel, eïï latende aen de slinckerhand leggen
de voorgeroerde

schans, bleven op den hogen dijk, die wij

volgden, die op verscheide plaetsen soo smal, of smalder, is als
den hoogen Zee-dijk tusschen Hoorn eïï Enchuisen in NoordHolland.

Eïï alsoo de drie paerden van yder wagen liepen

in een stigts gespan, dat is, het derde pae^d ter regter sijde,
wat buyten af en ter sijden, bevonden

dat dit

aflopende

paerd telckens van den dijk op de smalle plaetsen afgedroneïT gevaer liep van aen t' vallen raeckende de wagen om en
van dijk af te trecken: dat ons dede 'tselve agter aen de wagen gebonden, te doen nalopen; waer uit de voors. smalligheid van dijk afgenomen kan worden.

Wij hadden op desen

dijk aen de slinckersijden 'tmast-bos, sijnde een bedijeking
door de groote meenigte ossen daer jaerliks geweid wordende,
seer vermaerd.

De landen binnen dese bedijeking leggende
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sijn alle weilanden van ongelijcke hoogte, soo dat verscheide
stucken soo broeck-agtig en laeg sijn, dat of met het water
rijden off bedekt sijn, eenige met biesen begroeit sijn; maer
waren ook
wierden.

eenige weinige wat hoger ackers, die geploegd

Men kan op den Yssel-dijk rijdende, den om-ring

van de gehele bedijcking gemackelijck sien, en alle gebouwen
en Mastenbroecker-kerck daer in gelegen, alsoo daer weinig
beplanting van boomen in was. Wij reden ook om de kromme
bogt in den dijk gemaekt, rontom de wiel, die met den lesten
inbreuk, daer ingelopen was: waervan de groote plas van wiel
de swaerheid van inbreuk aenwees.
Van desen dijk sloegen

daer nae ter slincker hand af na

de lage landen, eïï quamen voor de middag omtrent ten 8
uyren tot Swol.
Swol is een seer digt beboude en levende stad, aensienelik
door groote en oude gebouwen.

Is gelegen op het Swarte

Water, waer over de Bentemer steen daer in als in een stapel-stad gebragt word.

Ende die in soo groote menigte aen

de sijde van 't Swarte Water heb gevonden, dat alle de kayen
en burgwallen daer mede genoegsaem onbruykbaer beleid waren.

Wij wandelden rontom de

binnenvesten van de stad,

daer alles opgemaekt en in staet van afweer gebragt wierd:
waer door mij en ons geheel geseltschap die stad scheen te
wesen soo sterck, dat door vrees van vijanden niet behoefde
te buygen, nadien soo seer goede en sterke wercken had, en
een moedige

wel getrooste burgerie, na dat uit de tael van

d' een eïï d' ander konden bemercken.

Het was op desen dag

merk-dag, waerom alle winckels en merckten en plaetsen tot
merckten gebruykt wordende, vol allerhande waren, soo overvloedig als in eene stad in Holland, en alle straten vol menschen waren.

Alles besigtigd hebbende,

besagen

mede de

groote eïï cierlike kerk van de stad, van binnen met veele wapenen van adeldom behangen, eïï is mij als wat ongemeens
in deselve aengewesen de predik-stoel die wel besiens-waerdig
was, eïï aen deselve het uitgehouwen houten cabel, gewerckt
10*
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boven

op de leeninge vaïï trap, waer langs op de stoel ge-

klommen word.

Daer was bebalven dese nog een ander groote

kerk, daervan het tralie-werk open en onbedekt was voor regen en wind, dat wat verwoest of verlaten aen te sien was.
Wij deden alhier ons middagmael ten thien uyren, en voor
elff uyren of daer omtrent waren weder op onse wagens om
de reis te vervolgen.

Wij hadden in bedencken de retranche-

menten buiten de stad na den Yssel leggende in 't door-reisen
te besien,

maer wierd ons afgeraden op voorgeven dat soo

veel tijds daer aen souden moeten besteden dat op den avond
tot Deventer niet souden konnen geraecken.

E n was dit de

reden dat sonder deselve te besien, voortreysden.
Het was omtrent elff uyren voor de raiddag, dat ons middagmael gedaen hebbende, op onse wagens geseten sijnde, de
stad uitreden, nemende den naesten weg na Deventer.

Wij

hadden tusschen Swol en Deventer veele landhuysen, daer
huisluiden en andere in woonden.

Sommige landen waren

laeg en moerig, daer gras en hoy in groeiden, ook allerley
soort van hout.

Andere landen waren sandig en hoog: ook

eenige kley met ros-agtig sand gemengd,
vrugten op stonden.

daer goede koorn-

De slegtigheid van de lage landen, hoe-

wel aen 't gras en hoy seer kenbaer, bleek voorts uit de ligte
paerden en koebeesten,

soo als die in 't gemeen waren.

De

opdoening van de jnwoonders, insonderheid ten platten lande,
haer tael en manieren, wijsen aen de nabijheid van Westphalen, het welk uitstak in de stad Swol en omgelegen landstreek.
N a eenige tijd gereden te hebben, geraekten op den Ysseldijk, met meeninge om die tot Deventer te vervolgen.
de buitenkant van desen

Aen

dijk liepen veel beesten weiden,

alsoo hier en daer een strook

weiland was.

In de revier

leggen mede eenige groote langwerpige en kleine eylanden,
die wel begroeit waren, wordende eenige tot wey- en andere
tot hoy-landen gebruykt.

De binnen-sijde

van dijk was van

onder op met veel willigen-boomen bepoot, daervan de tacken
niet schuyns als in Holland, maer plat afgehouwen

worden,
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om de nieuwe loten niet alleen van de bovenkant van den
schuynsen hou, maer van tusschen de bast van ronden h o u ,
rontsom te doen uitschieten. Soo dat alle afgehouwen willigen boomen boven plat sijn, en dit plat grooter word hoe
meermalen deselve worden afgehouwen. E n uit dit plat groeien
de tacken regt op, synde in aensien als groote else stoven,
en op oude boomen, als een bosje, of veele digt gepote boomen op eenen stam.

Dit word gedaen, om soo veel eerder

en meerder rijs-hout te doen groeien, waer mede den dijk
aen de watersijde gevlogten en tegens hoog water en ijs-gang
met grooten arbeid eïï kosten bewaerd werd.

E n waren alle

de willigen-boomen, die in Over-ijssel gesien heb, op deselve
maniere gehouwen.

De wagens vaïï huysluyden sijn niet soo

hoog, maer langer als in Holland, en wordeu gereden met
een langen dissel-boom, die voor met een onderleggend dwershout opgehouwen

werd, hangende met selen op de nek van

de paerden, die hier door eh door onagtsaemheid van huysluyden alle met hangende halsen gaen, als esels en koeijen.
Hebbe geen wagens gesien met drie, dat den langen disselboom niet toelaet, maer veel met vier paerden, gaende twee
en twee agter den anderen.

Heb ook gesien, dat sij dese

lange wagens door middel van den langen dissel-boom seer
kort konnen wenden, eïï alsoo door 't selve middel het uitlopen
der wylen soo seer niet onderworpen sijn, als onse wagens
met een kromme en korten dissel-boom, dat, ons in meenigte
op den hogen Yssel-dijk ontmoetende,

tot op een hand-breet

eïï minder van de kant van de kruyn vaïï dijk reden en bleven staen, dat wij voorbij reden, of wel geduirig voortreden,
selfs tot over de kant, soo wanneer de wagees niet geladen
waren. Dat wij met onse wagens, vermits die kort, hoog van
wielen eïï met een korten dissel-boom waren, niet souden
hebben konnen doen, sonder van dijk te vallen.

Het gesigt

van den dijk in Overijssel en na de Veluwse sijde (dat met
het oog kan afgesien worden) is seer vermaeckelik, ten insigte
van de hoger en lager landen, de gebouwen en het meenig-
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vuldig houtgewas in Over-ijssel, dat een aengenaem gesigt door
de groote verandering van landen en gewassen veroorsaekt.
Het was omtrent vijff uyren als wij tot Deventer inreden,
daer wij, ons avondmael en nagtverblijff besproocken hebbende,
den overigen tijd van den dag besteden, om de stad in haer
wercken eh van binnen tot ons genoegen te besigtigen.
Eerst omwandelden de binnen-werken van de stad, die genoegsaem opgemaekt, en in staet van volkomen afweering van
den vijand waren: sijnde dese stad op een seer goede manier
eïï beter als Swol met oorloge-wercken gesterkt. Maer waren
de burgers nog in 't werek en arbeid van de contre-scharp op
te maecken, die in de lange vredens tijd vervallen ende ingetreden waren.

Wij sagen de borgers beneffens de soldaten

savonts op de wagt gaen, vol moed eïï wel gewapent, dat mij
en al ons geseltschap deed geloven dat dese stad, of wel de
regering en militie van dien, eer, eed en ampt betragten soude
konnen, dewijl geen gebrek nog aen wercken nog aen inleggende en inwonende menschen bevonden.

Werdende i n dit

ons gevoelen versterkt door de kloekhertige tael, die soo de
soldaten als borgers (die wij de gelegentheid namen te spreecken) tegens ons volmondig voerden.

Na 't besigtigen van de

stad wandelden de Water-poort uit en besagen de Rivier en
scheep-brugge

leggende

voor de stad: die aen de sijde van

Deventer en aen de over-sijde een stuk-weegs op palen eïï
balcken leid, maer boven de diepte op ponten rust, daer in
dat palen staen, die hoger en lager de inleggende balcken
dragen, eenigermaten als de hoy-bergen in Holland, want de
rivier op dese tijd seer hoog en wel seven of agt voeten hoger was als bij 'tlaegste somer-water.

Wordende ons geseid,

dat bij sodanig laeg water, een ruyter met sijn paerd in de
meeste diepte de ponten kon om- en voorbij rijden sonder dat
sijn paerd van de grond tot swemmen sig most begeven. Van
dese Water-poort de stad ingekeert sijnde, bevonden die seer
digt bebout en bewoond te sijn, alle de straten meest in de
kromte lopende na de rondigheid van de groote merekt, aldaer
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genoemd den Brink.

De huysen waren hier in 't gemeen soo

groot en aensienelik niet als tot Campen en Swol, maer digter bij den anderen eïï veel nauwer straten. De Illustre-school
in dese stad was in een nauwe straet of steeg, wat agter af,
't sij dat deselve eertijds een klooster, kapel of ander oud
geestelik gebou geweest mogt sijn, want deselve straet of steeg
geen

van de aensienelikste was: soo dat de verkiesing van

dese plaets niet om de straet, maer om 't gebou scheen gedaen te sijn.

Het stadhuys staen de op den voors. Brink of

merkt, is een schoon

gebou,

na gelegentheid van de stad,

en deselve merkt is mede na den staet van de stad groot en
wat langwerpig, versierd met goede en oude huysen, en lopen
veele straten soo seer in de kromte rontom den Brinck, dat
het begin en uyteynde van deselve straten den Brink is.

De

stad was op dese tijd vol soldaten, en daer door seer levendig: welvarend door den landbou eïï 't vertier van allerley
waren in d' om- e7 aengelegen landen.

' K heb in dese stad

eenige straten gesien daer winckel-neering in genoegsaem alle
de huysen van dien gedaen wierd, en die soo vol waren en
groot van neering waren, dat in deselve straten soo grooten
beweging van menschen was als in de neering-agtigste straten
van Amsterdam.

In dese stad woonden mede grooter mee-

nigte van luiden van middelen en adel in de Overijsselse gewesten, als in Swol, na mij berigt wierd.

Het ligt van den

dag ons begevende, namen in onse herberge ons nagt-verblijff,
eïï waren savonts soo groots eïï kostelik getracteert als in de
beste

herberge

binnen Amsterdam of den Hage, hoewel het

saturdag was.
Sondag

den

24

en

dito reden smorgens vroeg uit de stad

voor 't aengaen vaïï eerste predicatie, dewijl ondertusschen de
poorten stonden gesloten te worden na gebruyk van besette
steden.

Wij reden dan over de voorgemelte

Veluwese sijde, ten eynde

brugge na de

de retrenchementen of versterk-

werken langs den Ysselkant gemaekt van nabij te besien, deselve te bewandelen eïï tot ons genoegen op te nemen. Dese
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werken begonnen een quartier uyrs hoger als de scheeps-brngge
van Deventer, eerst met een batterie of schiet-heuvel van vijff
punten, waer rontom een drooge gragt gemaekt was, agt of
thien voeten breet of breder: eïï van daer vervolgden de retrench era enten, (sijnde een gegraven drooge graft, soo breed
dat ten uitersten maer drie mannen nevens den anderen daer
4

in gaen en marcheren konden, buyten de optree breed twee
voeten min of meer, en hooger en lager, na de hoogheid of
laegheid van den ouden vasten grond, die daer toe op veele
plaetsen gebruykt was, maer daer den ouden grond was weggesteecken, was de optree maer van gemeene hoogte, en leide
voor dese drooge graft een bequame hoge borst-weringe afhellende na de water-kant, om over en op 't water tot aen de voet
van de retrenchementen te konnen schieten) op sommige plaetsen enckel ende op andere plaetsen dubbeld boven den anderen, indien de grond door sijn hoogte dat hadde konnen geven. E n heb op sommige plaetsen, vermits de vlak- en laegheid
van de grond, geen retrenchementen gesien. Ook op de sommige daer de rivier breed

en een eyland had, dat op de

kant van selve geen wercken gemaekt, die deselve gegraven
en gemaekt waren op sodanig eyland. Daer waren ook tegens
de voornaemste ondiepten van de rivier, behalven de voors.
retrenchementen, hier eïï daer een batterie opgeworpen.

En

liepen alle dese retrenchementen regt of krom, uit en in na
de loop van rivier,

en streek van oever van dien, sonder

eenige de minste flanckeringen, als die de bogten van rivier
en oever bij geval gegeven mogt hebben, eïï bij die gelegentheid door de konst wat waren geholpen.

Van onderen of

van Deventer waren dese werken een groot stuk weegs geheel gemaekt, maer waren hoger aen op veele plaetsen niet
eens begonnen,

of onvolmaekt.

Wij konden op

sommige

plaetsen bij dese wercken niet komen, om dat deselve op
buiten-landen leiden, die 't tegenwoordig hoog water tot eylanden hadde gemaekt.

Ende daer na liep de wagen-weg

soo verre af van rivier, dat geen veranderinge van wercken,
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als defectueus
gesien,

door gebreek van grond eïï anders hebbende

de verdere retrenchementen op eenderhande manier

oordeelende gemaekt te sijn, soo als wij mede berigt wierden,
en dat albereids veel tijds verlopen was, met deselve te bègaen eïï te besien, dat geraden vonden den naesten weg na
Zutphen te nemen, en van verre, soo wanneer hier eïï daer
de rivier naderden, 't vervolg eïï staet van retrenchementen
op te nemen.
Nadat met ons geseltschap

op

onse wagens

geseten de

korste weg afleiden, namen tot stof van onse tijd-korting de
verhandeling van de kragt van de voorverhaelde retrenchementen.

Eïï waren na wisseling van allersijds bedenckingen

van eenparig gevoelen : dat de koning van Vrankrijk meester
te velde sijnde, de voors. retrenchementen geensins bequaem
waren 't overkomen van den vijand te beletten.

Ende indien

onsen Staet de magtigste in 't veld mogt sijn, als nogtans uit
de groote gerugten van de afkomende

Vranse raagt niet

scheen te sullen konnen sijn, dat de voors. retrenchementen
onnodig

waren.

Dat ook

deselve retrenchementen aenwesen

onses staets bedugte swacheid te velde. De redenen, waerom
geoordeeld

wierd de voors. retrenchementen niet bestand te

sijn, op het presuppoost van onse swacheid te velde, waren
onder anderen dese navolgende.
chementen beginnende

boven

Ten eersten: dat de retrenDeventer eïï continuerende of

langs de rivier getrocken sijnde tot aen Yssel-oort, een schans
bij Aernhem gelegen,

vermits alle bogten ende kromten vaïï

rivier, veele uyren lang waren, eïï derhalven te verre vanden
anderen, dat behoorelik bijgestaen en geholpen konden worden degene die deselve souden moeten beschermen: nadien
de vijand op verscheide plaetsen alarm maeckende, eïï op de
swakste plaets of plaetsen tegelijk de overkomst ondernemende,
onmogelik scheen te konnen belet werden. Ten tweeden: dat
alle boomen

eïï houtgewas in Over-ijssel nog in wesen was,

't welk het gesigt in de langte op sommige plaetsen van een
halff, op andere van een geheel uyr of wat langer, dog meest
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korter sijnde, wegnam.

Ten derden: dat de retrenchemen-

ten soo nauw waren, dat, als voors. niet meer als drie man
neffens den anderen daer door bedekt konden trecken; waer
door seer verlangsaem alle secours bedecktelik konde komen.
Ten vierden : dat alle die buiten de retrenchementen over de
oude grond tot hulp souden moeten aenkomen, opentlik en
soo onbedekt als de vijand aende over-sijde, staen en voortrecken souden

moeten.

chementen sonder

Ten vijfden: dat alle dese retren-

behoorlike flancken sijnde, de besetting

daer binnen sijnde, alleen haer selven soude moeten defenderen, sonder anderen te konnen helpen, als met haer eigen
post te verlaten; ende dan nog

waren de retrenchementen

niet ruym genoeg, om dese helpers te bedecken. Ten sesden:
soude de vijand bij den donker op veele plaetsen alarm, dog
meest op die plaetsen raaeckende, daer de gedagten niet waren de rivier over te gaen,

ons leger konnen doen versprei-

j e n , en dan op een, twee, drie of vier plaetsen, de rivier
bij den doncker genadert sijnde, het overkomen met geweld
besoecken.

Ten sevenden: dat overgerakende, soo haest no-

dig geen magt bij den anderen, vermits de verre gelegentheid,
getroeken sou konnen worden, om den vijand uit en terugge
te drijven, voor dat de gehele magt mogt volgen, of de overkomende haer mogten komen te begraven.

Ten agsten: dat

in die groote lengte van retrenchementen niet eene schans of
gesterkte leger-plaets was, waer binnen de onse tot de aenkomste van hulp haer souden konnen begeven
Ende ten negenden:

eïï houden.

dat deshalven de vergelijcking gemaekt

van een ronde en punt-agtige retrenchementen, maer sodanige
lange retrenchementen sonder
volg had.

punten, geen

de minste ge-

Ende ten thienden eïï laesten: dat vermits de

voors. verre gelegentheid

der retrenchementen geen bevelen

van bescherming, waer te komen, te blijven en andere nodige
bevelen gegeven

souden

konnen worden,

nog toevoer van

ammunitie van oorlog en van levens-middelen gedaen worden,
soo

en als het behoorde:

sijnde niet in onse magt, dat de
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vijanden tot haren besten en ons meeste nadeel hare saecken
niet souden aenleggen.

Waerom dat wij mede eenpariglik

van gevoelen waren, dat dese retrenchementen van geringen
dienst, en den vijand met een groote magt en hevigheid het
overkomen ondernemende,

geraden gevonden soude worden,

die retrenchementen van selfs te verlaten, en de sterke steden op de rivier wel te besetten.

Gelijk in alle geval see-

ckerlik gedaen soude moeten worden, indien de vijand (dat
God verhoede) op d'een of ander plaets overgeraeken mogt.
Wij hadden onder wegen, de brugge voor Deventer overgereden sijnde, een vermaekelik gesigt van eenige compagnien
paerden, die op den oever van oversijde van Yssel, met rennen, wenden eïï tegens den anderen aen te lopen, geoeffend
wierden.

Dat ons een ruyter-gevegt

verbeelde.

E n waren

dese compagnien uyt Deventer uitgetrocken.
Het water van Yssel was op dese tijd soo hoog, dat een
weg digt voorbij den Yssel lopende,

onder

water stond.

Soo dat wij denselven niet konnende bekennen, een huysman
aennamen, om met een paerd voor uyt te rijden, en den regten weg aen te wijsen, om geen ongeval te hebben, rijdende
tot boven de assen van de wylen door 't water; maer hadden
geen ongeval.
Daer na reden soo

onbekende

wegen,

die wij mits het

Sondag was en ons weinig volk te gemoed quam, soo weinig
konden uitvinden, dat wij na eenig omrijden, de klok over
thien uyren voor de middag, omtrent Zutphen quamen, maer
genoodsaekt

waren eenige

tijd te blijven staen, alsoo onse

wagens door een heek, dat gesloten en 't slot door boskruyd
was gedaen springen, niet konden rijden, soo dat de wagens
wenden, en nog wel een uyr gaens omrijden mogten, maer
gingen 't gehele geseltschap te voet na Zutphen.
Over de stad gekomen

sijnde,

gingen over de scheeps-

brugge daer tegens over de rivier gelegen, in gedaente niet
veel verschillende van de scheeps-brugge van Deventer. Hier
wierd groote agt op de inkomende luiden gedragen, soodat
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wij gevraegd

wierden wie

wij waren, waer van daen wij

quamen, waer na toe wij wilden, waer wij gedachten te logeren en hoe lang te verblijven.
bestelden eerst onse herberge.

In de stad gekomen sijnde,

Daer na meinden de binnen-

werken van de stad te omwandelen en op te nemen: maer
seide d'eerste schildwagt, dat selfs geen inwoonend burger
sulks toegelaten wierd, toestaende de gegiste reden van dien,
dat het was om de onvolmaektheid van deselve werken: daer
doen nog met ijver aen gewerkt wierd.

Wij konden sulks

ook sien, dewijl wij i n plaets van binnen, van buiten, voor
soo veel wij konden, de stad omgingen.

Dese stad was niet

soo groot als Zutphen (Deventer?), en is verdeeld in een oude
stad, op de rivier gelegen,

die wel de schoonste is, eïï een

nieuwe stad, daer maer een middelste doorgaende straet was
van eenig aensien, eïï voorts als mede nog in dese selve straet
niet anders als peerden-stallen en huysen daer beesten gehouden wierden, scheenen te sijn.

Het schoonste van de stad

was de eerste doorgaende straet van oude stad, die wij i n quamen van de watersijde.

D'andre straten vaïï oude stad,

als mede dese voornaemste

straet waren wel voorsien met

oude en groote huysen, die den ouden wel vaert van dese stad
betuigden, maer niet soo aensienelik als ik verwagt had, omdat veeltijds met soo veel roem van dese stad hadde horen
spreecken.

Om de oude stad, tegens de nieuwe stad, lagen

nog, hoewel

vervallen, de oude werken, om welcke nieuwe

stad sterkere werken, eïï van nieuwer manier lagen.

Is an-

ders een kleine, dog aensienelike stad in die gewesten, van
verre haer schoon vertonende met verscheide toornen en spitsen van kercken en stads-gebouwen.

De stad heeft rontom

laeg moerig of veeni^ land, dat met het hoog water op dese
tijd op verscheide plaetsen gelijk lag, soo dat een dijk met
straet-stenen beleid dwars door een
verstreckende

moeras gemaekt was,

voor een weg na de stad, waerneffens de lan-

den soo laeg waren, dat met vlotgras begroeit waren, waer
in de ruyterspaerden tot den buyk

toe

ingingen

weiden.
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Wij hadden daerom in ons geseltschap bedencken op den uaem
der stad, of niet wel de naem-reden derselve herkomstig mogt
sijn van de veen-landen, die hier omtrent ten aensien van de
verdere veenen

en moeren

in Over-ijssel en na Vriesland

streckende gelegen, suydelik eïï de andere noordelik van dese
leggen, soo dat Zutphen soo veel beteeckende als Suyd-veen.
Wij

waren in onse herberge, daer verscheide officieren der

soldaten mede ter tafel saten, seer wel getracteert. Wij reden
voor t' aengaen van de namiddaegs predicatie uit de stad,
over de scheeps-brugge,

daer over ingekomen waren.

Daer

wij ten eersten geraekten op een weg, daer opten wedersijde
aengename koorn-landen, bouhoven en andere woninge lagen,
sijnde ook met veele boomen beplant, niet anders dan of in
Delf-land of Rijnland waren, dog alles niet soo volslagen en
volmaekt. Op dese weg ontmoete ons de lijff-compagnie van de
veltmaerschalk Wirts, komende van Maestrigt, met patent na
Zutphen.

De soldaten gingen te voet, dragende eenige wei-

nige haer musquetten, met lonten op hare ruggens gebonden:
alle de anderen hadden haer geweer soo wel de musquetten
als piecken, op de bijhebbende karren geleid, daer mede der
soldaten vrouwen eïï kinderen op saten en eenige sieke soldaten.

Dese karren waren wel vijff of ses tesamen.

Ende

was dit een kleine vertoning van t' vervoeren van bagagie
van een leger.

Voorts kwamen ons te gemoed veele andere

karren, wagens en eenige carossen met luiden van eenigen
staet in dit gewest, die tot Doesburg eïï Dieren bij de heer
Prince vau Oranjen geweest waren.

E n komende daer na

bij den weg na Dieren (daer op desen tijd en uyr gemelte
sijn Hoogheid was) soo vonden den weg tusschen Dieren en
Doesburg vol menschen, die uit Doesburg op desen sondag
te Dieren geweest waren.

Wij reden over den dijk, leggende

tot op

de stad, eïï doen voerts over de

het eyland voor

scheeps-brugge in de stad van Doesburg.
Wij

versogten hier te

ons verblijf te mogen

vergeefs in drie of vier herbergen

nemen, alsoo door het groote inleg-
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gende garnisoen daer geen plaets was; en geraekten ten lesten
in een klein huisje, daer de luiden eerlik dog sober en gering waren.

Sij hadden maer een vrije agtercamer: en was

het voorhuis, een besijden camer, en binnenkeucken vol soldaten, die haer door t' drinken van bier en brandewijn vermaekten: hetwelk geduirde totdat savonts over negen uyren
de trom geslagen wierd, dat de herbergen mosten geruymd
worden, behalven van nagt-gasten. Wij hadden nog soo veel
tijd,

dat dese stad omwandelden,

en alle de wercken van

binnen omgaende besagen, die alle opgemaekt, met palissaden
uit de wal gesterkt, en soo wel in ordre waren, als mede
alle buiten-thuynen, huisen en geboomte soodanig geslegt,
dat nietwes daer aen scheen tontbreecken; hebbende haer
batterijen en schans-korven daer opstaende gereed, en stuck en
op de wallen, veel beter als tot nog toe gesien hadden. Dese
stad stond met het water ten meerendeel rontom gedekt, eïï
hadde voorts seer lage en natte gronden.

E n alsoo ook de

wercken van dese stad seer wel eïï nett geleid, en van haer
selven seer sterk wareu, so wierd dese stad de sterkste van
alle de steden, die wij aen den Yssel hadden, van ons geseltschap geoordeeld.
hebbende

Dese

stad was kleyn en rondagtig,

weinig aensienelike huysen of die groot waren.

Scheen geen welvaren te hebben als alleen van den laudbou.
Deselve was vol beesten, die de meeste luiden alhier tot haer
onderhout hielden. Eïï in alles van binnen aentesien als een
land-stadje, bestaende bij den landbou en vertering aldaer vaïï
iand-rijke ingelanden. Tn onse herberge wierden desen avond
wel ten vollen met vis en vlees, maer egter na gelegentheid
van de stad, mede slegter als voorleden avont onthaeld. Want
hoewel niemand van ons geseltschap hier of elders veel werk
maekte van kostelicker of slegter ónthael, maer alle haer
vernoegd souden hebben

met hetgene sij vonden, soo maer

goed en genoeg was, soo wierd nogtans dit aengemerkt als
een kenteecken van een slegter staet eïï minder welvarentheid
van dese stad, als wel van eenige der voorgenoemde steden.
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Ons bet-leger

was op

dese nagt mede al na gelegentheid

van de stad.
Op maendag, den 25. dito, reden seer vroeg uit dese stad
over de scheeps-brugge

om den voors. dijk, en nameu ten

eersten onzen weg na Dieren.
Het huys te Dieren is een oud niet wel onderhouden huys,
hebbende een gragt rontom, die droog eïï toegegroeit i s , eïï
gaet men over een brugge door een verwelfde poort op een
binnenplaets, van de regterhand omgaende na de slinkerhand
ten deelen eenige kleine huysjes of een omgaende hoge muyr,
daer regt uytsiende vensters of uitsigten waren met ijsere
traliën, dog meest uitgevallen eïï ontsteld. Voor aen de linckerhand waren de paerde-stallen, eïï soo het scheen, keucken, back- eïï washuys, daerna vervolgens 'tvoorname huys,
daer men voor

met eene kromme steenen trap opgaet eïï

eerst komt in een vierkant voorstuk, rontom de muyren met
herts-hoofden

eïï hoornen tot 18 a 19 in getal versierd, op

de manier vaïï ouden adel: ende waren hier in verscheide
deuren van earners, hier in uitkomende.

Boven dit voorstuk

eïï kamers waren boven mede earners, eïï boven deselve de
solder.

Het huys is onder op een kelder of kelders geboud,

gelijk leggende
de

met of weinig beneden de buytengrond of

voors. binnenplaets.

luyden

wooninge

Buiten dit gebou was eenige huys-

eïï bouhuising van weinig belang.

Soodat

dit huys, vermits sijn vermaekeliken stand niet verre vaïï
Yssel, eïï aen 't bos eïï hoge eïï dalende landen van schoone
gesigten,

gelegen sijnde, eïï niet om hem selven scheen uit-

gekoren te sijn. Het bos te Dieren genoemd, daer bij eïï aen
gelegen,

is niet meer omheynd, als het wel, uitwijsende de

kaerten daervan sijnde, voorhenen

geweest i s : immers heb

geen beheyning gesien. Is soo digt van boecken, ende eenige
andere boomen
ten ende

niet als bepoot, maer besaeid: eïï vol hoog-

laegten sijnde, geeft een regt bos-gesigt: had hier

eïï daer eenige wagen-wegen, eïï ledige plaetsen.
voorbij rijdende geen

Heb daer

grof nog kleyn wild gesien, nog van
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luiden op den weg konnen vernemen, dat i n 't selve sonderling grof wild was.

Ende hoewel in Engeland en Vrankrijk

in den jaere 1670 verscheide besloten wiid-banen heb gesien,
soo was nogtans geen van die alle soo schoon van houtgewas
en soo

vol van vermaeckelike veranderingen als dit bos eh

wild-baen.
Een
schoone

stuk weegs voorbij 't huys te Dieren quamen op een
breden heeren-weg, genaemd den Aernhemse weg,

meest besijden met boomen bepoot, eïi hebbende ten wedersijden, voornamentlik ter regter hand, wel eenige slegte, hoge
landen en heuvelen, maer meest alle schoone koorn-landen,
en ter slinkerhand verscheide schoone

lanen

van adelike

huysen, waeronder seer uitstak 't voornaem huys te Middagten, als een princelik paleis. Maer waren aen de regter hand
de land-gesigten vermaeckelicker door de menigvuldige veranderingen van de hoogten eïï heuvelen op de Veluwe, die
van verre de een boven den anderen scheeuen te staan, eïï
sommige kael, andere groen, en andere met boomen en houtgewas versierd stonden.

Dese weg viel ons gansch niet ver-

drietig, hoewel seer sandig en diep zijnde, de wagens verlangsaem voortgetrocken wierden.

Digt bij Arnhem aen dese

weg ter regter sijde quam een beek van de hoge heuvelen
vallen,

die door

een gemaekt slootje of canael van 2 a 3

voet breed, aen 't eynde onder en ten wedersijden met plancken opgeset en gehouden, geleid was boven 't rad van een
papier-molen,

daer dit water van boven

vallende op

de

water-vangen van ' t r a d , hetselve dede bewegen, sijude voorts
van binnen gemaekt als alle andere water-papier-molens, dewelke tot Hoey in 't land van Luyk in den jaere 1670 gesien heb.

Diergelijke grooter

en kleinder beecken waren

verscheide uit de voorgemelte hoge heuvelen en landen van
Veluwe vallende, eïï die liepen duers door den voors. vermaekeliken weg

na de rivier van den Yssel; dat insgelijks

een van de grootste vermaeckelicheden van selven weg was.
Het was omtrent thien uyren, als wij tot Arnhem quamen.
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Ons middagmael besteld hebbende

ten eersten gereed te

maecken, om vroeg onse reis, nadat alvorens nog eenige
dingen

onder wegen wilden besigtigen, tot Wageningen nog

desen dag te volbrengen, besteden onderentusschen den tijd
met dese stad van binnen en om haer wallen te besien.

De

wercken om dese stad sijn soo net en na de kunst niet als
wel in de voorverhaelde andere steden aen den Yssel, maer
is nogtans sterk genoeg, om wel gedefendeert te konnen worden, als leggende

aen d'eene sijde op den Ehijn en aldaer

nog omvangen met seer goede en stercke wercken, en voorts
de andere deelen vaü stad voorsien met seer ongemene hoge
wallen, geleid om de oude gragten van de stad, mede na de
tegenwoordige maniere van versterking gemaekt, waer om de
nieuwe seer diepe gragt ten deelen droog is, en ten deelen het
water met een beer daerin werd gehouden.

Ende waren alle

dese wercken opgemaekt en voorsien boven uit de wal met palissaden, daermen nog hier en daer mede besig was. De stad
van binnen heeft brede en eenige lange straten, en schoone
pleinen

en

opene

plaetsen, en

schoone eïï aensienelike huysen.

alomme

oude en nieuwe

Hier is de verblijff-plaets

van een hoog hof van justitie, eïï andere hooge collegien van
staet.

Was vol neering en welvaert door de bijlopende ri-

vier,

eïï haer inwoonders eïï omwoonders ten platten lande.

Hier

valt veel reisen door van Nimwegen en dat quartier,

en derwaerls door de Betuwe over de scheeps-nrugge leggende
voor dese stad.

Hier woonen soo veel Adel, eïï aensienelike

geslagten als elders in Gelderland.
woonders

Eu

waren alle de in-

van manieren en haer huysen en huysraed gesteld

als in geen van de minste Hollandse stad.
bleek uit het onthael in de herberge.

Hetwelk mede

Het was omtrent over

twaelf uyren des middags, als wij uit dese stad reden.
Wij reden eerst de weg na Yssel-oort, soo verre konden,
eiï doen eenige wey-landen te voet doorgegaan zijnde, quamen
op

het uiterste vasteland eli op den hoek, soo dat tot ons

aller genoegen het water sagen zig verdeelen, in voegen dat
XVII. J .

17

258
den Rhijn sijn stercke loop behield eïï maer eenig water van
ter sijden uitgedrongen wierd na den Yssel.

Het is op dese

scheiding seer breed, maer hier en daer ondiep door
en begroeide

ondiepten.

en landen boven
ik

Ende scheen het bedde van Rhijn

Arnhem seer hoog te moeten sijn, nadien

en andere het water van boven en van verre als uit een

hoogte na beneden

sagen aflopen, soo dat wij aan de lage

plaets, daer wij stonden, tegen het water en besijden landen
opsagen.

Hetwelk in beecken

maels met

eïï kleine wateren wel meer-

vermaek gesien hebbende, nu soo veel vermake-

licker was in soo swaren revier vaïï Ehijn.
Vandaer wederom

na onse wagens gegaen, en opgeseten

sijnde (alsoo ons den regen belette langer dit vermaek te genieten)

namen doen den naesten weg na het seer vermaerde

Rosendael.
Derwaers rijdende hadden soo quaden kley-weg, dat eenige
tijd te voet mosten gaen, daer op eenige huysluiden-wooningen eïï huysen lagen.

Daer na weder opgeseten sijnde, reden

door verscheide lage landen of wegen, daer weiden eïï hoylanden waren, en door houtgewassen,
Rosendael

quamen.

tot dat eyndelik te

Het vermaek aldaer bestond in eenige

omleggende ongemene hoge en steyle heuvelen van grof sand
met kley gemengd, die niet alleen seer groen, maer ook met
hoge boomen bepoot waren van onder op tot boven op den
top.

Uyt dese hoogte liep schoon water in de valleye, daer

een kom of plas was, waer i n , rontom in 't water, het huys
te Rosendael l a g , wel matelik groot dog oud, hebbende een
net beplanten boomgaert,
water in hadden.

daer de omleggende sloten lopend

Dit lopend water wierd uit dese kom of

plas verscheidentlik uitgelaten, daer het wierd geleid door
canalen, eïï eyndelik viel

op de raden van eenige papier-

molens, die aldaer ses of seven waren.

Dit afleiden en stor-

ten van water was seer vermaekelik; en klom jk en anderen
met eenige moeite op een der steile hoge heuvelen, daervan
jk de gehele valley en omgelegen lage en aen de sijde hoge
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landen en heuvelen kon oversien, gevende soo schoone gesigten, ais geen schoonder nog aengenamer, maer wel grooter, in Vrankrijk en Engeland in den jaere 1670 gevonden
heb.

Ik giste, soo

veel beoogen k o n , dat dese ongemene

hoge en steylc heuvelen, waer uit het water neerviel, waren
een

hoek en uiteynd van veele andere heuvelen en andere

hoge landen daer rontom op de Veluwe gelegen.

Ende dat

dese hoge stelligheid onstond uit de gemengde kley, die 't
sand aen anderen bindende, niet als met vacken door sijn
swaerte hadde konnen doen

regt nederdrucken en stooten.

E n ben in dit gevoelen versterkt door meer andere hooge en
steile heuvelen en bergen, soo op de Veluwe, als in andere
landen gesien.
sand soo

Want de heuvelen van los eh ongebonden

steil niet sien, maer door de swaerte van boven

gedrukt werdende, onder uitsacken, en alsoo
op en afgang maecken.

een vlacker

Ik kan mede getuigen, daer ver-

scheide nagtegalen gehoord te hebben, die seer wel songen:
ten welken opsigte dese hoogte eïï valleije van ouds seer vermaert is geweest, en nog oude liedjes van worden gevonden,
die sommige

oudeluyden nog weten te singen, herhalende

de vermaecken van hare jongheid eïï jeugd.

Omtrent dese

hoogte en valleije waren ook eenige herbergen tot verblijf!
van genen,

dewelke haer vermaek hier komen te soecken.

Alles besien hebbende, klommen weder op onse wagens en
namen onse weg terugge tot onder de stad Aernhem, alsoo
geen nader weg was, om tot Wageningen nog desen dag te
komen.

Van Aernhem beneffens den Rhijn op dc Veluwe rij-

dende,

sijnde de landen aen de zoom de beste niet, maer

meest rosagtig sand, dat op veele plaetsen van 't hoge water
van de rivier uitgegeten en ingebroocken is, alsoo het land
hier seer hoog
toegemaekte

is.

Maer hadden aen de regter hand veele

hoge landen, daer toebak wierd geteeld, en

meest aen 't hangen van de hoge landen en heuvelen; maer
hoe nader Wageningen, hoe beter de landen worden, alsoo
daer eenige lage landen als buytenlanden sijn.

Eïï het is
17*
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alhier als in alle andere landen (die gesien heb) dat de lage
landen eïï valleijen de vrugtbaerste sijn, als ogenschijnelik in
yder laegte bespeurd kon worden.

Want de olij-agtigheid of

vettigheid van de hoge landen met het water nederdalende,
een kley-agtige grond eïï vettigheid veroorsaecken.

Dit is

mede ogenschijnlik aen de pannen, sijnde de oude valleijen
tusschen de duynen in
van alle de afgehaelde

Holland, die de beste landen sijn
en toegemaekte

duyn-landen.

Het

vermaekelikste op dese weg was het gesigt van de rivier den
Rhijn, soo

dikmael die naderende

van boven of van verre

besagen am de slinker sijde: en over deselve de lage groene
Betuwe, en aen onse regterhand de hoge en lage landen van
Veluwe.

Het was savonts bij seven uyren, doen wij tot Wa-

geningen binnen reden.

Eïï ons verblijff en mael besteld heb-

bende, omwandelden dit stedeken, seer wel leggende in sijn
wallen en wercken, maer waren niet opgemaekt.
De sterkte van dese plaets bestaet,
voors.,

buy ten de wercken

in den stant van de omleggende landen.

Want aen

de eene sijde leid de rivier den Rhijn, en van die sijde eïï
alomrne lage landen, meest tot wey- eïï hoy- en verre minst
tot teel-landen bequaem sijnde en gebruykt werdende.

De

naestgelegen landstreecken sijn alomme seer vermaeckelik door
de gesigten op de rivier, de Betuwe aen de eene, en omgelegen lage en verder gelegen
d'andere sijde.

hoge landen en heuvelen aen

Van binnen waren wel na de kleinheid vaïï

stad seer ruyme, maer slegtbeboude straten, daer in hier erï
daer een oud

en groot huis van een aensienelik geslagt of

luiden gevonden wierd.

De stad was seer ijdel en doods van

menschen, eïï in allen deelen aen te sien als een stad sonder neering, en alleen uit den landbou bestaende.

Hadde

evenwel het voordeel van doorrijdende wagens van Vtregt op
Aernhem en terugge.

Hetwelk wij in 't onthael en nagtver-

blijff konden bemercken, alsoo ons buyten des de opdoening
van stad selve soo veel niet beloofde.
Op Dingsdag den 26. dito reden smorgens seer vroeg uit
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dese stad eerst over den Bijn-dijk, hebbende aen de slincker
sijde den Ehijn en daer over 't gesigt vaïï Betuwe, en aen de
regterhand

de voorgemelt lage landen, tot dat quamen aen

de sluys leggende in den dijk tegens 't water genoemd de
Grebbe: daer van veel seggen, en ook op dese tijd, was, dat
als een tweede afsnijding tot wederhouding vaïï Fransen,
aen binnen sijde geretrencheert en versterkt soude worden.
Welk seggen mij en ons geheel geseltschap bewoog op dese
sluys of steenen brugge, waer onder de sluys geleid i s , de
wagens te doen stil houden.

En bevonden de grond, waer

door dese Grebbe liep, een lage valley te sijn tusschen de
hoge landen en heuvelen leggende, die van de hoge heuvelen
en landen over de voors. brugge seer verre met veele bogten
door de valleije sagen lopen.

Eïï berigten ons eenige schip-

pers met turfschepen leggende voor de brugge in den Bhijn
(alsoo

den turf met kleine schuitjes tot aen de brugge ge-

voert, over den dijk in de groote schuiten gedragen word)
dat het buyten-water op dese tijd vier voet min twee duym
hoger was als 't binnen-water vaïï Grebbe. Ende dat het water van Grebbe seer diep en de grond moerig was, en gevaren konde worden tot in en door de diepe uitgehaelde veenen
van de voors. valley, een groot stuk van de voors. dijk,
brugge en sluys afgelegen. Waer door ons de versterking van
dat water als een tweede verseeckering tegens den vijand seer
wel behaegde.

Oordelende ook, dat op en voor dese brugge

een schans konde geleid worden, waer toe voor deselve in
een laegte onder de volgende hoge landen seer goede ruymte
en gelegentheid was, en daer nu alleen eenige weinig huysen, daer meest herbergen gehouden wierd, stonden. Daerna
klommen te voet de hoogte op, eïï lieten onse wagens volgen;
besiende nog voor 't lest van hoogte de verre uitstreckende
streek van valleije en den loop van 't water de Grebbe.
Over dese hoogte

een

stuk gereden hebbende, quamen

smorgens ten agt uyren tot Bhenen, een klein steetje alleen
met een oude muyr omringd, vermaerd door 't aensicnelik
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gebou van Koning van Bohemen, daer bij de kerck van stad
op de rivier geboud, daer de gehele stad digt op leid. Is een
land-steetje minder als Wageningen. Wij verstonden hier, dat
de regeering vaïï dese stad, sijnde een der stigtse steden,
eenige uit den haren afgesonden haflde, om te verklaren, dat
niet bewilligden, nog souden dragen de kosten vaïï verstercking
vaïï Vegt, alsoo sij eïï andere steden, eïï ook veele huysen
van Heeren vaïï Ridderschap van 't Sticht afgesloten sou den
sijn vaïï stad Vtregt, eïï voor den vijand open leggen; maer
wel, dat bewilligden eïï wilden dragen tot verval vaïï kosten om de Grebbe te verstercken, waer door 't gehele stigt
bevrijd

konde sien.

Eïï dat de reden, waerom eenige

de

"Vegt eïï niet de Grebbe wilden verstercken, was uit bedeneken, dat de scheepvaerd uit den Rhijn door de Grebbe eïï
Amers-foort, eïï niet meer door Vtregt eïï Vegt in de Zuiderzee gedaen soude worden. Waer toe die vaïï stad Vtregt niet
konden verstaen.
Wij hielden ons niet tot Rhenen op, alsoo daer meermaels
geweest waren, ende dat ons middagmael niet wilden doen
tot nader aen de stad Vtregt souden gekomen sijn, sijnde
ook nog te vroeg op de voor-middag.

Deswegen reden uyt

de stad na de hoge landen, daer de wagen-weg na Vtregt
loopt, daer wij ten eersten het gesigt aen de regterhand hadden van het hoog eïï lang-streckende gebergte,
ende

in de land-caerten genoemd

gemenelik

den Amers-foorder berg,

dewelcke van verre op de sijde aengesien werdende, in 't midden een afscheiding eïï korte laegte heeft, die het hol van de
Amers-foorder berg genoemd worden; welk gat of afscheiding
van die dit gebergte

overlangs aensien, niet bemerkt word.

Voorts reden door en ten deelen voorbij het schoone eïï groote
dorp Amerongen, daer soo
is,

die soo

grooten eïï hogen kerk eïï toorn

daerdoor als door de cierlicheid overtreft veele

kereken eïï toornen in middelmatige steden: daer na door 't
Ameronger bos, ende dat van Zuylesteyn, eïï quamen ten een
uyr of wat later tot Doorn, daer ons middagmael deden,

263
ende de onkosten van reise met malckanderen afreeckenden,
en betaelden. Keden van daer door Seyst, dat een seer kleyn
dorp is eïï niet veel beter als Doorn, eïï soo te samen tot
en door Vtregt, tot aen de herberge,
schuyten van Vtregt op

voor dewelke de trek-

Leiden afvaren; daer de H

r n

P . d.

1. C. eïï G. v. V . haer afscheid van ons eïï wij van haer namen,

die met de twee wagens na Breuckelen reden, sijnde

doen de kloek omtrent vijff uyren des avonds.

Ik eïï 't ver-

dere aldaer gebleven geseltschap voeren van daer savonts met
de nagt-schuyt op

Leiden, aenkomende smorgens voor vijff

nyren.
Woonsdag

den 27. dito na genomen

afscheid tot Leiden

voorïï van 't verdere geseltschap, ben met de jagt- of trekschuyt te ses uyren des morgens van Leiden afgevaren, en
heb alsoo dit reisje, ten negen uyren in den Hage wedergekomen synde, met spoed, geluk eïï genoegen geyndigd.
Keys-kosten in alles voor mijn gedeelte.
Vaïï Haeg op Leiden

0

7

Van daer op Woerden

0

15

Van daer voor wagen-vragt op Voortwijk

l :

.

0

Alle de wagen-vragten en teerkosten tot op
28

15

Aldaer verteerd in de herberge

0

15

De vragt op Leiden

1 :

Van daer op den Haeg
Scripsi

die 29 Aug. et seqq.

Bibliotheek.

—

Brieven

0

7

33

2

1672.

l O . Vergadering.
Bibliotheek.

3

25 Mei,

van Willem

1861.
van

Liere.

Ten geschenke ontvangen:

van den Heer J . H . van Lennep:
Wetenschappelijk

onderzoek

der grafsteden,

ontdekt

in den
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gedaan door Dr. J . K i n g Mer.

Staat

Costa-Rica prov.

ritt.

Overdruk uit de Konst- en Letterbode.

Een

Hollandsch

Chiriqui,

dichtstuk.

stukje,

Overdruk uit de

Gids.

van den Schrijver:
H. Eltz,

VAbbaye

de saint

Willibrord

et la procession

des

Luxemb., 1861. 8°.

saints dansants a Echternach.

In ruiling onvangen;
van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen:
Jaarboek,

1860.

Verslagen

en Mededeelingen,

Amsterdam, 1861. 8°.
afd. Natuurkunde, X I . 3.

Am-

sterdam, 1861. 8°.
van de Kön. Bayer. Akademie der Wissensch. zu München:
1860.

Sitzungsberichte,

4,

5.

van het Verein für Hamburgische Geschichte:
Hamburgische

herausgegeben von J . M . Lappen-

Chroniken,

berg, 3<* Heft.

Hamburg, 1861. 8°.

van de Redactie;
Messager

der

sciences

de la Bibliographie

Brieven
van

Mstoriques,

de Belgique,

van Willem

van Liere.

Oosterwijk, gesproten

ou archives

1861.

1.

des Arts et
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Willem van Liere, heer

uit het aanzienlijk geslacht

Aerschot (te Water, Verbond der Ed.

y

van

IV. 204), in 1626 aan-

gesteld tot Raadsheer in het Hof van Holland, werd 2 Maart
1627 benoemd tot Ambassadeur te Venetië in plaats van Johan

Berck (1622—1627).

de Jonge,

Nederl.

Zie over zijn gezantschap aldaar

en Venet.,

te Venetien tot het jaar 1636,

p. 176

seqq.

naar Parijs, ter vervanging van den overleden
Boetzelaer van Langerack.

Hij vertoefde

toen hij werd overgeplaatst
Gideon van

In 1649 wegens hooge jaren op

verzoek van deze bediening ontslagen, overleed hij kort daarop;
8 Sept.
De volgende brieven zijn door hem aan Ho. Mo. geschreven
tijdens zijn verblijf in Frankrijk en hebben meerendeels betrek-
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king op de gebeurtenissen van het jaar 1645, die gewis medewerkten om Spanje tot den vrede te neigen.
Hoge Mogende Heeren.
Men heeft hier seeckere advys, dat het casteel van Colioure
sonder het effect van mijne te vwachten sich aen M a r
Mailleraye heeft overgegeven, sijnde op den 1 3

en

deser

al

van
2400

soldaten daer uytgetrocken, met wapenen ende bagagie, twee
stucken geschuts, slaende trommelen ende vliegende vendelen.
Dat oock de resolutie vant Hoff was, op eenen tijt Boses
t'attacqueren eïï Perpignan te blocqueren: dat het selve Hoff
nae dese feestdagen

v.in Narbonne naer

Carcasonne soude

vertrecken; dat den heere Cardinael van d'eerste defluxie op
eenen arm gevallen, naulijcx genesen

sijnde, eene tweede

apostematie hadde gecregen inden selven arm, waer over sijne
vrunden alhier in eenige kercken en cloosters voor sijne Eminentie doen bidden, ende den vermaerden chirurgijn, genaemt
le Juyff, te post derwaerts hebbe gesonden.
Den Hertoch van Bouillon heeft
somme

tot Lion eene notable

gelts ontfangen, om de nodige recreuen en lichtinge

van sijne troupen te doen,

behalven

dat hij dry vaïï ses

nieuwe Switsersche regimenten mede naer Piemont heeft doen
marcheren.
Den Hertoch Caerel is noch sieckel. tot Worms, en sijne
troupen langs den Bijn tot over Wesel toe, sijnde noch omtrent 2000 man sterck: hij continueert sijne instantien te
Hooff,

ende bij den heer

du Hallier om reconciliatie ende

neutraliteyt te vercrygen.
Den selven heere

du Hallier eïï den Grave van Grance

vergadert hunne troupen, bestaende in seven regimenten te
voet eïï vijff te paerde, tot Joinville.
Den
Mar

al

Grave van Hercourt verwacht tot Peronne en den
van Guyche tot Bhetel, wat des vyandts leger, houdende

ontrent Douay sijne rendevous generael, sal willen aenvangen.

Hier loopen geruchten van het belech van Lens, maer
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met onseeckerheyt, als sijnde meest spruytende uyt presumptie dat de saecken van Castilien wel eene crachtige diversie
in Nederlandt soude vereyschen.
De 4000 Bretonsche soldaten sullen op den 2 5
Bretagnen geembarqueert

en

deser in

worden, in eenige andere schepen

als de ses coopvaardijschepen,

die tot St. Malo gearresteert

waren, de welcke naerderhandt uyt arrest ontslagen sijnde geworden, en nu geladen lagen voor Hollandt eïï Zeelandt.
Hie en js noch geen tijdinge dat des Conincx vloot onder
den Marquis de Breze in zee geloopen sijn, tot verwonderinge
van jder een, ten aensien dat deselve goede wint heeft gehadt en inde Middellantsche Zee aen S. M a

1

goede dienst

soude cunnen doen.
Hier mede
Hooge etc.

(get.) Willem van Liere.

I n Paris den 1 9

en

April 1642.

Hooge Moogende Heeren.
Alsoo naer het veroveren van Colioure eenne machtige Castiliaensche vlootte met crijchsvolck ende amunitie aengelanght
is tot Bhoses, heeft den heere Maerschalck de la Mailleraye
beter geacht met alle sijnne macht Perpignan, als de voorschrevene plaetse te belegeren, ende wort hier gelooft dat het
selve

belech op den

tweeden Paeschdach aengevangen

is,

ende dat den Coninck in persoon eennen tocht derwaerts doen
sail, terwijle den heere Cardinael, naer dat sijne tweede appostnmatie op den arm gevallen, geopent sijnde, buytten per i o d i s , tot sijne voorige sterckte gestelt wert.
Don Prancisco di Melo (wiens leger hier 16000 man, soo
te voet als te paert, sterck gemaeckt wort) heeft Lens ingenomen, en eene circumvalatie voor Bassée begost te maken,
welcke plaetse van alles wel versien i s ; behalven noch dat de
Francoisen op de frontieren een machtich leger vergaderen
onder de graven van Harcourt ende Guyche, tot hun treek en
eenige

comp

n

van het Coninckl. reg* ende vier regimenten
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diemen hadde gesonden naer Perche, Chertres en Orliens, om
de tumulten aldaer geresen, over den lastigen impost van een
stuyver op den gulden te doen cesseren. Behalven noch veele
nieuwe lichtingen ende recreuen, die hier ende elders gedaen
worden, soo dat men de 4000 Bretonsche soldaten, diemen
tot St. Malo is ladende, om tot versterkinge vant leger van
Grave van Guebrian te gebruycken, evenwel niet en diverteert
van hunnen cours.

Ick hebbe oock van goederhandt, dat men

van hier eene goede somme gelts over gemaeckt heeft, om aen
de 3000 man die uwe Ho. Mo. souden licenteren, ten dienste
van S. M a ^ twee maenden gagie te betalen.
Den Hertoch Caerl sijnde vermaent om sijne trouppen met
die van Hats velt te vougen, heeft sich daer van geexcuseert,
op hoope van neutraliteit te vercrijgen, ende sich met Vrankrijck te reconcilieren.
Van den Prince Thomas lopen hier geruchten dat hij in
Milan gelt ontfangen hebbende, met 2000 mannen uyt Yvree
soude getrocken sijn, om een exploit aen te vangen.

Men

heeft hier eergisteren geviert ende in de kerken loffsangen
gesongen over de victorien van Cattalonien en Colioure, maer
den Prince van Condé en heeft sich daer niet willen laten
vinden over seeckere disputen tusschen hem ende het lichaem
vant parlement over de precedentie voorgevallen.
Den heere de Hamecon gaet van hier als A m b ordinaris
r

naer Venetien.
Hiermede, Hoge etc.
Paris den 2 6

en

April 1642.

(get) Willem van Liere.

Hooge etc.
Vuyt de bijgevoeghde beschrijvinge sullen V Ho. Mo. vele
particulariteyten vanden neerlach van Honecourt verstaen. Het
getal der doode van france sijde wert begroot op 2000, en van
gevangens

op 2500; men stroyt hier uyt, en wert van veele

gelooft dat van des vijants sijde geen minder getal van dooden en souden

gevonden

sijn.

Sijn leger en hadde op den
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5

en

deser noch geene plaetse op de frontieren geattacqueert,

maer trock naer Mabuge, met voornemen, soo men raeint,
om de riviere tot Charlemont te passeren, en sich te voegen
met de trouppen van hartoch Carel van Lottaringen, dewelcke op
den l

e

n

deser noch waren tot Vandervang, sterck 2000 paer-

den en 1500 voetknechten.

Een officier van die quartieren

hier gecomen, seght dat des vijants voornemen soude sijn den
grave van Harcourt tot bataille te forceren, ofte bij gebreck
van dien eenige plaets van importantie te belegeren, om den
Con. te dwingen van Perpignan op tebreecken, ofte ten minsten in persoon herwaerts te comen.

De grave van Harcourt

neempt sijn marche nae Eecroy, verwachtende den grave van
Grance met omtrent 4000 mannen tot sijn renfort, de ban
en arriereban van Champagne en Picardien en 6000 man die
men hier dagelijcx is lichtende.
Boven den inhoudt vanden brieff van 2 5

en

der voorlede

maent hier bij gaende, heeft hier eenen courier gisteren vaudaer brieven van 3 0

en

gebracht, met tijdinge dat, alsoo bevon-

den was dat de belegerde van Perpignan noch 14 oneen broot
daechs aen yder soldaet waren uytdeleïï, men int france leger
begon te gelooven

dat de stadt noch wel ses weecken soude

connen houden; dat den heere M a r
grooten

al

van Hodencourt met

beuyt uyt Arragon wedergekeert was; dat den heer

Cardinael sich van Narbonne in een brancard hadde

doen

brengen op een huys ses mijlen vandaer, genaempt la Grange
Pezenas, en dat sijne E m . den heere van Chabigni wederom
naer den Coninch toegesonden hadde.
Den hartoch van Bouillon heeft met sijne laetste brieven
uyt Turin

hier ad vis gegeven,

dat hij alle de gehoorsame

steden van Piemont was geweest visiteren, dat den viant den
rendevous

van sijn leger hielt tot Alexandrie eïï dat d'uyt-

compste vant tractaet mette princen van Savoyen noch onseecker was.
Hiermede, Hooge etc.
In Paris den 7

en

Junij 1641.

(get.) W

m

van Liere.
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Hoge Mogende Heeren.
De seeckere tijdinge van reductie van Perpignan wiert hier
gebracht op

den 14

deser

en

maent, waerover

een generale

blijschap is, die eergisteren met pub teekenen in dese stadt
e

en 't geheele rijck betoont wert. S. M a heeft in persoon ne1

ven de Coninginne, eenige A m b

rs

en sijne Officieren en Raden

de gewoonl. lofsangen en ceremoniën in de kercke van Nostre
Dame voorleden woensdach geadsisteert, en ick heb van wegen U Hoge
mijn

Mogen

huys doen

die triumphvieren en vierwercken voor

aensteecken.

aen de heeren M a r

en

Den Co. heeft ordre gegeven

van Schomberch en Mailleraye, het mee-

rendeel van hun leger bij dat van Vice-Roy la Motte Hodencourt te vougen, om noch voor den winter Roses te belegeren
ende daer door die geheele cust opsuiveren.
Ambas

r

binnen Romen

heeft

Den Spaenschen

den slach van het verlies van

Perpignan aireets gevoelt, gel. U Ho. Mo. uit het bijgevoechde
gedruckte verhael sullen connen verstaen.

Veele meynen dat

den Paus door 't selve verlies ende d' exhortatien van A m b
van Vranckrijk

rs

ende rep van "^enetien sal bevreest worden
e

aen den Hertoch van Perma sijn hertochdom van Castro te
restitueren en dat vier te blusschen, om een ander in 't rijck
van Napels en den staedt van Milaen te helpen ontsteecken.
Hartoch Carel van Lottaringen hadde naer het ontset van
la Motte het stedeken van Neufchasteau ingenomen, maer die
van het casteel hebben sich soo wel gequeten, dat den Grave
van Grancé en den heere van Lenoucort met hunne trouppen
genaecken, denselven hertoch van daer hebben doen opbreecken ende nae de rivierre de Sare retireren.
Tusschen die legers op die frontieren van Artois enPicardyen
en is niet voorgevallen dat schrijvens weerdich sij. De troupen
van heer M a r de Guiche sijn verdeylt eïï hij wert hier verwacht.
al

Den Hertoch van Orleans is naer Bloys vertrocken en den
heere Card Due is tot Roane aengecomen om sich van Briare
1

naer de wateren van Ruel te doen voeren.
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Den heere Cancellier met de heeren Commissarissen sullen
oock eerstdaegs van Lyon vertrecken, sijnde d'executie vaïï
heere St. Mars en de Tou op den 1 2

en

deses tot Lyon vol-

bracht, ende de saecke vanden Hertoch van Bouillon door
d'intercessie van mijn heere den prince van Orange geaccomodeert; invougen dat denselven Hertoch de souveraini* van
Sedan sal behouden

ende sijne vrijh* vercrijgen.

Maer den

Co. sal deselve doen besetten met een gouver , te weten den
r

heere Colonnel Faber, eïï 10 compag

en

van S. M a

t s

garde, tot

executie van alle twelcke den Card Mazarin derwaerts is ge1

reyst, en den heere

Colonnel d'Estrade (die bij den heere

Card de Bichelui wel heeft genegotieert, eïï oock aen U H o 1

Mo. bij S. E m . alle goede diensten gedaen) gaet mede derwaerts, om daer nae
Hoochged. E m

t i e

wederom nae Bourbon Lancy bij S.

te reysen eïï den Hertoch van Boullon i n

vrijheyt te sien stellen.
Hiermede, Hoge etc.
In Paris den 2 0
P. S.

en

Septerab. 1642.

(get) Willem van Liere.

Mij is naderhandt gesegt dat des Coninx leger order

heeft naer Arragon te trecken.
Hoge Mogende Heeren.
De principaelste deliberatien van dit hoff strecken daer toe,
dattet leger vanden Grave van Guebriant met een subyt renfort van crijchvolck sulcx gesterckt soude werden, dat het wederom over Bhyen passeeren ende aenden vijandt het hooft
mochte bieden, waertoe hier 1000 peerden gecocht ende naer
't leger vaïï hertoch van Anguyen gesonden worden, met ordre
aenden Hertoch van Angoulesme, om in absentie van Sijne
Hoocheyt, die hyer blijft, over desselffs leger te commanderen,
ende ontrent 10000

man vant selve leger naer Lottaringen

ende d'Elsatz den Grave van Guebriant te gemoet te leyden.
Den heere Mar *van Chastillon sal ondertusschen het commanal

dement hebben over het leger vanden Hertoch van Angoules-
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me, om daer mede de frontieren van Champagne ende Picardie te beschermen, sijnde hier geen apparentie van eenich
nieuw exploict voor den winter op de Nederlantsche frontieren. De Coninginne presseert de heeren d'Avaux ende Servient
om te vertrecken, ende wert gelooft dat deselue sich op de
reyse begeuen in 'tlaeste vande toecomende weeck. Den Grave
van Harcourt hebbende alreels sijnen treyn vooruyt gesonden
naer Calais, sal binnen 4 a 5 dagen volgen, tot uytvoeringe
van sijn engelsche ambassade. De Coninginne en heeft in tb yen
dagen alhyer geen audiëntie aen A m b gegeven, is oock noch
rs

niet instaet om die eerstdaechs te geuen, vermits een desgorgement vande gal met coorts gemengt haere Ma* overgecomen
i s , gelijck den Graue van Brienne ende den heere Berliere
mij desen morgenstont hebben verclaert.
De fregatte van Bologne heeft aldaer onlangs opgebracht
een engelsch schip genaempt PAnne de Londres, vaerende
nae Middelburch, waer in verscheydene coopluyden der selver
stadt veele coopmanschappen tot Londen hadden doen laden,
ende wel tsestich passagiers waeren, die eerst alle door 't volck
van de voors. fregatte op zee geplundert en qualijck getracteert
sijnde, naer Bologne gevoert en eenige dagen gevanckelijck sijn
gehouden, tot dat de capers hun proces-verbael gedresseert
ende aen desen raedt van de Marine hadden gesonden, om
sonder tegenstandt hier een vonnis van confisquatie van schip
ende goet te vercrijgen, sonder dat parthij en gehoort, ofte ick
eenige kennisse vande saecke hadde.

Maer naderhandt daer

van verwitticht, ende verscheydene dachten vande geinteresseerde aen mij gecomen sijnde, heb ick deselve aen den heere
Cardinael Mazarin, den Grave van Brienne ende andere heeren gebracht, versoeckende revisie van 't proces ende dat voor
gequalificeerde ende ongepassioneerde persoonen uyt crachte
van het achtste articul van het tractaet van alliantie dat den
heere Beaugy in den jaere 1630 gemaeckt heeft met uwe Ho.
Mo. Aen dewelcke ick een lange mondelinge rapport van die
ende meer andere saecken hoopen te doen, hebbende begost
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mij te prepareren tot de reyse nae 't Vaderlandt, terwijle de
legers in guarnisoen sijn geleght.
Hier mede, Hoge etc.
In Parijs den 2 6

en

Septemb. 1643.

(get.) Willem van Liere.

Hoge Mogende Heeren.
Int beginsel van dese weecke, heeft mijne indispositie belet audiëntie bij den heere Cardinael Mazarin te versoucken;
den voorl. woonsdach quam den heere Sillon door last van
sijn eminentie mij besoucken eïï aendienen, dat den Co. den
Collonel d'Estrade naer Hollandt gesonden

hadde met ver-

scheyde jmportante commissien, daer bij voegende dat S. Eminentie op

mijne eerste visite mij de particulariteiten wilde

communiceren.

Ick hoope in de aenstaeïï weecke die eere te

hebben, en aen U Ho. Mo. van alles reeckenschap te geven.
Gisteren wiert in het hostel van Luxenburch grooten crijchsraet gehouden,

ten overstaen van mijn heeren den hertoch

van Orleans, den Prince van Condé, den Cardinael Mazarini
en eenige andere heeren. Men doet veel volcx lichten in Bourgoigne, Dauphine, en Provence. De comp harquebusiers van
e

Coninginne is naer Catalonieu vertrocken. Den heere de Marqua jntendent van justitie aldaer is te hove ontboden, om
over 't proces van heere

Maral de la Motthe t'assisteren,

nevens andere twaelff Commissarisen. Gisteren quam hier eenen
courier afgesonden van heere Magalotti, en cortb daer nae liep
door de stadt een geruchte, dat de belegerde in eenen uytval advantage gehadt hadden. Hier comen verscheidene dachten over

de groote violentie die sijne trouppes gebruycken

tegens de ondersaten en de vrunden van dese croone, als daer
sijn: den Grave van Nassau, Sarbruck en de Gravinne van
Grandpré; gel. mede die van Straesborch eïï van Montpelgard,
door expresse besendinge alhier reparatie versocht hebben van
het ge welt eïï de schade vaïï trouppes van heere Maral van
Turenne ontfangen ende geleden.

Met de laeste brieven van
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Roomen heeft men advys, dat den Hertoch van Savelli, Amb '.
1

van Keyser, van Paus vercregen heeft een secours niet van
3000 man, gel. versocht was, maer een subsidie in geldt voor
den Keyser tegens den grooten Heer, als assisteren den Prince
van Transilvanien.
Hiermede, Hoge etc.
Parijs den 21. Januarij 1695.

{get.) W. van Lyer.

Hooge Mogende Heeren.
Op het advis dat tot Dunkereken twee regimenten Italianen souden aengecomen

sijn,

ende dat Picolominj met de

selve ende meer andere trouppen een effort souden willen
doen op Watten, sijn hier 20 comp

n

van het regiment vande

fransche, ende tien vande switsersche gardes gecommandeert
nae die frontieren te vertrecken, ende noch andere uytheemsche regimenten mede derwaerts gesonden. Hier wert uytgegeven

ende bij veele gelooft, dat den Coninck aen hertoch

van Savoyen, Turin ende Carmagnole wederom geeft, ende
desen aen S. M a Verue, Crescentin, ende alle de plaetsen
t

van sijn gebiet op de riviere vande Po. Sulcx soo sijnde, sal
het misnoegen ende den voortganck vande geproietteerde ligue
van de Princen van Italien tegens Vranckrijck gesteuit werden. Den heere du Plessis-Praslin sal in qualiteit van l Gef c

nerael

van Grave van Harcourt uyt Piemont nae Catalogne

marcheren, met hem nemen 4 regimenten. Den Coninck van
Spaignen doet oock van sijne trouppen uyt den staet van
Milaen nae Catalogne voeren.
Het blochuys voor la Motthe is soo swack, dat de geblocqueerde dagelijcx noch uytvallen doen.

Die van het Synode

National hebben den Coninck ende de Coninginne door Gedep de geweest bedancken; sijn met goede satisfactie gescheyden, te meer hun bij hare M a

t e n

toegestaen i s , dat hunne

processen inde Cameren van d'Edicten voortaen niet en sullen
geevoceert

worden voorden raedt van Coninck, gelijck men

sedert eenigen tijt herwaerts hadde gedaen.
XVII. J .

18
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De Couinginne heeft aen Cardinael van Valence, sijnde van
Kooraen hier onverwacht gecomen, audiëntie geweigert, ende
daer nae door den Grave van Charost doen bevelen binnen
eenen dach uyt Paris, ende 14 dagen uyt het rijck te vertrecken;

waer op hij wederom over Lyon

nae Eoomen is

gereist.
Hiermede, Hooge Mogen Heeren, etc.
Paris den 4. Pebr. 1645.,

(get.) Willem van Lier.

Hooge Mogende Heeren.
Het fort van Prehau, dat den Veltmaerschalck Magalotti
voor la Mothe dede maecken, en de quartieren van zijn leger sijn volbracht. De blockeringe wert in een formel belech
verandert, en souden de trencheen geopent worden, soo haest
alle de troepen, die derwaerts marcheren, aldaer souden gecomen wesen.

Mij is hier eenen gejntercipieerden brieff van

Piccolomini getoont, waerin hij schrijft, dat hertog Carel van
Lotharingen geit ontfangen hadde, om zijn leger tot het getal
van acht duysent man te verstercken, en dat Lamboy gelijck
getal van crijchsvolck was lichtende. Dat oock de Staten van
Brabant en Vlaenderen sich verbonden hadden geit te geven,
om de oude regimenten van 't landt compleet te maecken,
waermede denselven Piccolomini voornam de saecken van die
landen in beter posture te stellen.

Hier wert gesecht, dat

den marquis van Mouy geene genegentheyt in dit hoff gevonden hebbende,

om met het selve wegen

te handelen, openinge

hertoch Carel

doet van uyt den naem van Prince

Francois van Lotheringen, des hertochs broeder, te tracteren.
Den marquis van Themines, zijnde met drie hondert man te
voet en twee hondert te peerdt gaen leggen in embuscade
ontrent s Omer, is ontdect, door meerder getal van vijandt
l

overvallen, zijn
den.

volck geslagen, ende

hij gevangen gewor-

Den hertoch van Longueville hebbende finalick oorloff

vande Coninginne genomen, js vertrocken om ordre te stel-
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len in zijn Gouvernement van Normandien, eïï sal van daer
wedercomende

sich tot Baignolet onthouden,

verwachtende

zijne depesches en jnstructien, noodich tot zijne legatie tot
Munster.
Hier hadden eenige fransche coopiuyden brieven van represaille vercregen tegen d'Engelschen, maer de Parlementen van
Bretagne ende Normandien niet hebbende willen deselve brieven verifiëren, js d'executie opgehouden. Den heere Brisassiere ,
bedienende

nu de charge van eerste Commis van d'uytheem-

sche saecken, in plaetse van heere la Barde, hadde voorledene
woonsdach bij mij geweest, om van verscheydene saecken,
aengaende

de drie Hollantsche coopvaerdij-schepen

onderricht te sijn,

om d'expeditie van acten van restitutie,

te hooff geresolveert, daer nae te dresseren.
gisteren

van mij

laten weeten,

Maer heeft mij

datmen de comste van marquis van

Brezé, zijnde onderwegen om van Toulon herwaerts te comen,
sal moeten verwachten, alsoo op zijn bevel d'executie van de
mainlevée derselver schepen moet geschieden.

Wert oock in

dispute getrocken de betalinge van de vrachten van twee
derselver schepen,

die hare ladinge in Sicilien jngenomen

hadden, jnsonderheyt de vracht van 't schip genaemt Trouwe
Jacoba, dat van d'eene vijandtlicke haven nae d'andere in dat
rijck coren bracht. Hoewel men hier de ladinge van beyde de
voors. schepen

in confiscatie houdt, als Sicilianen toebehoo-

rende; twelck jck aen uwe Ho. Mo. jnt breede verhale, op
datmen met den eersten diergelijcke schadelicke proceduren
mochte steuyten; waer toe ick antwoort op de twee poincten,
in mijne voorgaende

depesches gemelt,

verwachte. Jck hope dat deselve

van uwe Ho. M o .

goet vinden sullen eenen

brieff van compliment aen de Coninginne te schrijven over
de genereuse resolutie, tot bevestinge van den behoorlicken
rangh van de Ministers
onlangs genomen.

van uwe Ho. Mog., bij hare Mat.

Jck heb hier verstaen, dat uwe Ho. Mo.

de Coninginne Marie, hoochloff

r

gedachtenis, en den heere

Cardinael de Eichelieu eertijts met presenten hebben gerega18*
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leert, waerop jck mij in deselve gelegentheyt rapportere aen
voorsichticheyt van uwe Ho. Mo.
Hiermede, Hooge Mogende Heeren, etc.
In Paris den 25. Pebruarij 1645.

(get.) Willem van Liere.

Hoge Mogende Heeren.
Met brieven van Barcelone van 1 6

en

Peb. heeft men hier

advys dat den Co. van Spagnen met den Prince sijnen soon,
sullen comen tot Valence, dat den gem Co. Don Jean van
Oostenrijck tot Gïiael van sijn leger in Catalonien gestelt, en aen
selven eenen crijchsraedt gegeven heeft, bestaen in vyer persoonen, te weten: den Connestable van Castillien, den Marquis
van Leganez, Don Philippe de Silva en Don Francisco de
Melo, die alle int laetste van de maent naer Tortoza sich
souden vervoegen.

Daer worden in die rijcken van Spagnen

groote lichtinge van crijchsvolck gedaen en 1500 Yrsche soldaten verwacht.
Don Andrea Cantelino hebben aen steden eïï sterckten ontrent Lerida eïï Balaguier gelegen, bevel gesonden ten eynde
deselve

sich onder de gehoorsaemheyt

vaïï Co. souden bege-

ven, die sulcx weygerden te doen, sondt eenige ruyterie eïï
voetvolck

naer Agremont om d'inwoonders te straffen, maer

eene trouppe van 2000 boeren deden dat crijchsvolck retireren.
Men heeft hier oock advys dat de Spaignaerts een q vaïï
r

Franchoysen opgeslagen hebben, eïï dat den Veltmaral Shabot
noch ontvlucht is.
Den Grave van Harcourt vertrock den 2 3
op Catalogne, naerdat hij metten

en

Feb. van Lyon

Grave du Plessis-Praslin

gesproocken hadde.
Het belech voor la Motthe wort seer gevordert, den heere
Taillencourt, jntendant vaïï plaetse, is op sijn wedercomste uyt
Brabandt in handen vaïï Franschoysen gevallen, eïï aengesien
bij hem brieven van Hertoch Carel gevonden waren, met ordres aeïï heere Clicquot, Gouvern vaïï selve plaetse, om den
r
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heere St. Mars, een van zijne officieren sijnde, geaccuseert van
jntelligentie met de Franchoysen, te straffen, soo heeft den
heere Magalotti gedreyght den gem Intendant met gel. tractement te bejegenen.
Men heeft hier eenige officieren

van het canton van F r i -

borch, die in 's Conincx dienst waren, affgedanckt,

om dat

die vant gem canton op d' instigatie van Jesuyten, hadden geresolveert alle hunne ondersaten,

sijnde in dienst van Sijne

Ma*, daer te ontbieden. Den Hertoch van Lottharingen siende
dat Vranckr. met hem in geen handelinge en wilde treden,
heeft ten laetsten door instantie van Marquis van Novy vercregen, dat men met den Prince Franchoys van Lottaringen,
sijnen broeder,

sal handelen, als hij hier tot dien eynde in

persoon sal comen, met behoorl. authorisatie en instructie van
gein Hertoch.

Hier bij gaet de justificatie van heere van St.

Chaumont.
Hier mede, Hoge etc.
In Parijs den 4

e n

Maert 1645.

11. Vergadering
Bibliotheek.

Bibliotheek.

—

(get.) W. van Lyer.

S Junif, 1861.

Brieven

van Willem

van

Liere.

Ten geschenke ontvangen:

van M r . J . H . van Lennep:
Jan Davids

Boekenkraam,

9

e

aflev., 3. 4°.

In ruiling ontvangen:
van de Société historique de Geneve:
Le livre du Recteur,

catalogue

des étudiants de VAcadémie de

Geneve de 1559 a 1859. Genève, 1860. 8°.
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Brieven

van

Willem

Vervolg

van Liere.

der

voorgaande

vergadering.
Hooge Mogende Heeren.
Door rapport van officieren van een schip dat van Tripoli
tot Marseille gecomen i s , heeft men tij din ge dat tot Tripoli
drie chiausen aengelangt waren, waer van den eenen chiaux
van daer vier galleijen en 12 schepen, den tweeden voorts
reysende 25 galleijen eïï 40 schepen van Algiers, en den derden, gaende naer Tunis, van daer 20 schepen en 7 galleijen
souden doen comen ten dienste van Grooten Heer, met ordre
van gereet te wesen tegens den 1 5

en

April.

Waer over den

Hertoch van Malta alle de ridders van zijne ordre ontboden
heeft uyt alle landen, zijnde aireets ontrent 70 derselver van
Marseille naer Malta gevaren, en den Paus eïï de Venetianen
doen oock een getal van galleijen armeren; maer den Coninck
van Spagnen, in plaets van de rijcken van Napels eïï Cicilien
daer toe behoorl. te bereyden, heeft 2500 man en 3000 peerden van Napels naer Spagnen doen comen met zijne galleijen,
onder 't bevel van Don Melchior de Borgia, die de charge van
Generael derselver aldaer gaet bedienen.

Denselven Coninck

wert tot Serragossa verwacht; zijn leger wert begroot op 12000
man te voet en 3000 peerden, doch verloopen seer. Die van
^Catalonien sijn verblijt inde comste van Grave van Harcourt
eïï van veele fransche troepes,
hun

eygen

crijchsvolck

houdende daermede eïï met

het effort van haren vijant te we-

derstaen.
De circumvalatie is voor la Motte volbracht, eïï sullen eerlange de trencheen geopent worden; de belegerden doen voortaen weynich uytvallen. Bichard, president van het parlement
van Lottharingen, heeft bevolen de contribution tot Longuy
te brengen,

die tot la Motte plegen betaelt te werden eïï

wel twee millioenen beliepen, doch sijn zedert dat belech seer
vermindert.

Hertoch Carel heeft aen alle den adel van zijn

landt bevolen,

sich bij zijn leger te vervoegen,

met dreyge-
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meuten van, anders doende, onedel verclaert eïï als vijanden
getracteert te worden.
Alle de troepes vaïï heere Maerschal van Turenne hebben
hunnen rendevous tot Saverne tegens den 15. deser, den heere
Marzin sal op denselven tijt sich mede met 1500 ruiters tot
Verduyn laten vinden, eïï aeïï Mozel ofte de Zare de beveelen
vaïï gemelte Maerschalck verwachten.
Den heere Maerschalck de Gassion quam den 2
maent tot Calais eïï was aldaer noch opden 6 ,
en

e n

deser

werwaerts

oock eenige troepes begosten te marcheren.
Den heere d'Aligre, sijnde mij eergisteren comen besoecken,
vielen wij, bij occasie van een frans schip dat onlancx bij een
vaïï schepen

vaïï Coninck van Groot Bretagne genomen was

geweest, op het discours vaïï harde zeerechten van Vranckrijck, waeruyt jck bevont dat zijn E d . wel gedisponeert was,
om te helpen redresseren de ordonnantie, uyt crachte van dewelcke de goederen

vaïï vrunden eïï bontgenoten in hunne

schepen gevonden, geconfisqueert werden; doch in deser voegen, dat men deselve goederen naer den jnhoudt vant register vaïï schrijver van ieder schip, soude separeren vande goederen van 's vijants ondersaten. Maer sijn E d . sustineerde dat
dese laetste soude moeten geconfisqueert blijven, volgens het
exempel vaïï Spanjaerden, Engelsche en andere natiën, die het
alsoo observeren.

Waer op jck repliceerde dat daermede niet

wech soude genomen werden het aenhalen eïï vervoeren van
der vrunden schepen nae de Eransche havenen, tot groot nadeel vaïï vrijheyt der commercien; eïï sijn E d . was van advis
dat als jck mijne memorien aengaende het versochte redres
wilde overleveren, den Besident van Engelandt mede sulcx
soude doen, eïï dat hij dan aen ons zijne consideration daer
op soude geven, om deselve aen uwe Ho. Mo. te senden. Ick
hadde tzedert eergisteren om audiëntie bij den heere Cardinael
Mazarini aengehouden, om aen S. Eminentie nieuwe jnstantie
te doen, tot restitutie vaïï goederen van het schip l'Anne de
Londres over 15 maenden geconfisqueert, eïï om expeditie van
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justitie tegens d° erfgenamen van wijlen den heere Card de
1

Richelieu te versoecken. Maer sijn Eminentie heeft d'audiëntie uytgestelt tot jnde toecomen weeck, overmits zijne jndispositie: als wanneer jck hoope brieven van uwe Ho. Mo. voorde
Coninginne te ontfangen, jndien deselve geresolveert hebben
hare Ma* te complimenteren over de erkentenisse van het
rangh.
Hiermede, Hooge Mogende Heeren etc.
In Paris den x j

e n

Marty 1645.

(c/et.) Willem van Liere.

Hoge Mogen Heeren.
Ick heb voorleden maendach de Coninginne ten hoochsten
geweest

bedancken ter saecke

van genomene resolutie aen-

gaende de continuatie vaïï rang, met een verhael van goede
effecten,

die daer uyt sullen resulteren, presenterende aen

haere Ma*, de missive van uwe Ho. Mo. van gelijcken inhout.
Die mij naer eene goedertierne audiëntie antwoordede, dat sij
geerne

daerin

uwe

Ho. Mo. contentement gegeven

hadde

ende noch voort sal geven. Jck bedanckte haere Ma*, mede
dat haer gelieft hadde, de restitutie vande dry Hollantsche
schepen aenden hertoch van Brezé te beveelen, ende badt
deselve d'ondersaten van uwe Ho, Mo. het effect van dien te
doen genieten, alsoo de dry schepen bij de C a p
genomen hadden, boven

en

die deselve

het arrest waren vercocht ende in

zee gesonden. Jck versocht mede

dat op het stuck vande

marine van Vranckrijck met den eersten beter ordre mocht
gestelt worden, waeruyt anders groote oorsaecke van veele
dachten ende inconvenienten souden ontstaen; sijnde onlancx
bij de zeecap van Toulon wederom een Hollants coopvaerdiu

schip genaemt den Dauphin in den grout geschoten, ende een
ander, genaemt den swarten Arent, dat geene resistentie gedaen en hadde, maer uyt het rijck van Napels met cooren
ende tot Messina peck ende stad geladen, naer Genua vaerende, aengehaelt ende tot Toulon was opgebracht; waerop
haere Ma*, mij belooffde behoorl. reguard te nemen. Jck hebbe
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't zedert aenden Grave van Brienne gevraecht offmen desen
steen van aenstoot noch niet soude wech nemen, ordre gevende aenden hertoch van Brezé, de Hollantse schepen niet
meer aen te haelen, als deselve haere commissien souden
toonen. Waerop sijn E d . seyde datmen redel. vont aen d'ondersaten van u Ho. Mo. den handel ende commercie op de
Middelantse Zee vrij te laten, als deselve geen amonitien van
oorloge, noch goederen den vijandt toebehoorende souden geladen hebben. Maer dat het oock redel. was, dat uyt de registeren vande schippers, de ladinge van haere schepen soude
blijcken, sonder twelcke men niet conde weten off sij geen
monitien ende 's vijants goederen in en hadden, om d'eene
van d'andere te scheyden. E n verstont dat den eenigen middel tot redres was, dat den Coninck twee Commissarissen
soude stellen, ende uwe Ho. Mo. mij authoriseren, om naer
conferentie ende wisselingen van memorien ende communicatie aen onse principalen, eenen vasten voet op alles te beramen, en een tractaet te sluyten. Begerende dat ick hetselve
aen uwe Ho. Mo. soude overschrijven, ende off sulcx deselve
mocht gelieven, sende ick hier nevens de poincten, waer op
naer mijn cleyn oordeel, dient gelet te worden.
Ick soude aeïï heere hertoch van Orleans ende Prince van
Condé de complimenten van dancksegginge mede gedaen hebben, ten waere deselve voor eenige dagen op haere huysen
buyten Paris, sich waeren onthoudende; doch sullen haere
hoocheden toecomende

maendach wederkeeren, ende ick van

deselve audiëntie versoucken.

Ondertusschen hebbe ick de

voors. complimenten wegen uwe Ho. Mo. aenden heere Cancelier gedaen, die 't selve aengenaern was, ende naer een
beleefde

antwoorde

mij communiceerde

de tijdinge vande

treffel. victorie die den heere Gnrael Torstenson den 9. deses
ontrent Tobor op het keyserl. leger vercregen hadde. Ende
heeft den heere maerschalck van Chatillon mij gesegt, dat de
confirmatie van dien gisteren gebracht was door eenen expressen, die den heere maerschalck van Turenne affgevaer-
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dicht hadde, waer over hier te hoove groote blijschap is.
Gister avont bracht den heere van Besanc.on van Atrecht hier
advis datmen daer veradverteert was, dat den vijandt groote
preparatie maecte

ten oorloge,

en 24000

man te voet en

12000 te peerde te velde soude brengen. Hier sijn advysen,
dat den hertoch van Medina Coeli, uyt Spagnen door Vranckrijck comende op wech soude wesen, en wert gemeint dat
den hertoch van Longueville niet eer en sal vertrecken, voor
dat den anderen hier sal gepasseert sijn. Den hertoch van
Lottaringen heeft den Lieutenant Colonnel van Clinchaut genaemt Maillefer, inde sterckte van la Motte gesonden,
hier is eergisteren resolutie genomen,

ende

wat trouppes men sal

gebruycken om deselve plaets met gewelt aen te tasten.
Hiermede, Hoge Mogen Heeren, etc.
Paris den 25. Meert 1695.

(get.) Willem van Liere.

Hier nevens gaende redenen vanden
heere d'Alligre opt stuck van marine.
Hoge Mogende Heeren.
Voorledene woonsdach audiëntie hebben bij den heere Cardinael Mazarin, dede ick ernstige dachten aen sijne E m

t i e

,

dat den coophandel die gedueren onse langduerige oorlogen
altijts vrij, en sonder eenige verhinderinge bij d'ondersaten
van uwe Ho. Mo. hadde gedreven geweest in de Middelantsche Zee,

't sedert vyer ofte vijff jaeren herwaerts bij de

schepen van oorloch, en particuliere armateurs van Co. van
Vranckrijck seer wiert beschadicht door aenhalinge en vernielinge van onse coopvaerdijschepen

en goederen.

Waer in

onder schijn van justitie, steunen op eenige ordonnantie van
vorige Coningen, die noyt te vooren en sijn geobserveert geweest,

en in geene andere landen gebruyckt

groote jnjustitie gepleecht wert.

en

werdeu,

E n dat niet alleen de dry

schepen, genaemt S . Joris, vrouwe Jacoba, eïï den Walvisch
fc

waren tot Toulon opgebracht, waer van restitutie belooft, doch
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niet gedaen en was; maer nu wederom onlangs een Hollants
schip, genaemt
toecomen,

den Swarten Arent, hollandsche coopluyden

die het aen Italianen verhuert hadden, mede tot

Toulon was gevoert, hoewel 't selve geene resistentie en hadde
gedaen.

Behalven noch een ander Hollantsch schip, genaemt

den Dauphyn, dat van x\ncona nae Genoa voer, sijnde beyde
neutrale havenen, eïï sijne patenten eïï bescheden gethoont
hadde, bij eenen franschen armateur in den grondt geschooten was, omdat den schipper sijn schip niet verlaten, en in
het fransche schip comen en wilde. Waer over u Ho. Mo. mij
hadden bevolen eene expresse audiëntie bij de Coninginne en
sijne E m

t i e

te versoecken, ten eynde de schade gedaen aen

het voorn schip den Daulphin, eïï desselfs ladinge, ten spoedichste werde gerepareert en vergoet, eïï het schip den Swarten Arent costeloos en schadeloos

sonder tijtverlies aen ge-

interesseerde van dien werden gerestitueert. Daer bij voegen
dat u Ho. Mo. niet en sullen ophouden noch aflaten van dat
dese eïï andere geweltdadicheden van gelijcke natuere werden
geredresseert,

eïï dat om de groote consequentie en jmpor-

tantie vaïï saecke, bij mij in 't breede aen sijn E m

t i e

gededu-

ceert, eïï daer nae oock schriftel. overgelevert. Waer bij ick
noch voegde onlangs advys van Marseillen gehadt te hebben,
dat de armateurs van Toulon, met het hollants schip genaemt den Walvisch (twelck sijluyden tegens het arrest van
Raedt wederom in zee hadden gebracht) een ander hollandts
schip, genaemt den Grooten Christoffel, dat van Venetien nae
Livorno, en van daer naer Amsterdam sijnen cours n a m , geestimeert 150 duysent croonen weerdich te sijn geweest, ontrent de roomsche cust overweldicht, eïï met frans bootsvolck
gemant nae Thoulon gesonden, die 'tselve op de clippen van
Corsia versuymt hadden. Geven aen heere Card te bedencken
1

de groote redenen van dachten en ressentiment, die hier door
aen uwe Ho. Mo. eïï haere onderdanen gegeven wierden, en
bidden sijne Eminentie van nu aff te dencken op middelen
van behoorlijcke reparatie eïï vergoedinge.

Waer op ick in
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substantie dese antwoort creech, dat den Co. volgens sijne
belofte de dry schepen, en de weerde van dien soude doen
restitueren, en de restitutie en vergoedinge van twee schepen
in beboorl. achtinge te nemen. Seggende dat onse coopvaerdijschepen niet en behoorden te vechten, tegen de fransche oorlochschepen, die hoewel cleynder, beter ten oorloch geequipeert en bemant sijn; dat men met den eersten eenen goeden
voet moste nemen, om doort

maecken van een tractaet, ten

overstaen van 's Conincx Commissarissen en mij (als ick daer
toe geauthoriseert soude
te voorcomen,

sijn) voortaen dyergel. swaricheden

en dat dese Croone met onse Rep . alle hare
e

macht te water en te lande moste gebruycken tegens den gemeenen vijandt. Maer dat men hier oock groote redenen hadde
te clagen, dat de vloot van Napels, bestaen in 16 hollantsche
en 6 andere schepen (waer van hij mij op mijne vorige audiëntie gesproocken

hadde) ettel. duysendt voetknechten, en

600 peerden met allerhande provisie ten oorloch tot Carthagena gevoert, en daer nae noch onlangs alderhande amunitien
eïï vivres tot Eosez hadde gebracht. Daer bijvoegende, dat
den Spagnaert bij maniere van spreecken, op sijne knien de
vreede soude versoecken, ten ware de Hollanders hem allerhande toevoer in Spagnen selffs deden; en versocht sijne E m

t i e

dat uwe Ho. Mo. soodanige proceduren met strenge placcaten
en straffen tegen de contraventeurs souden willen beletten.
Men hout nu voorseecker, dat de Franchoysen op den l

e

n

deser maendt Roses belegert en aller eerst het fort aen zee
gelegen, geattacqueert hebben; dat hunne vloot de haven beset heeft; dat het leger van Grave van Harcourt met 10,000
man

versterckt is geworden,

en dat don Diego Cavalliero,

eertijts Gouverneur van Perpignan, nu binnen Roses commandeert.
Vuyt Bar heeft men advys, dat de trencheen voor la Motte
niet voor

den

15. deser

trecken ses comp

en

beere Marsin heeft

sullen geopent werden; van hier

van Guardes nae 't voors. belech. Den
last met sijn regiment nevens andere re-
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gimenten, als die van Couly, Mazarin, Mailleraye, en Chambre , den Hertoch Caerl van Lotharingen int gemoet te trecken,
indien hij voornemen mochte die plaetsen te ontsetten.
Den biechtvader van Hertoch van Beyeren, is op wech om
herwaerts te comen om Vranckr. met eenige handelinge van
sijn voornemen te diverteren.
Hier sijn verscheydene
dien Co. twee A m b

rs

brieven uyt Poolen, meldende dat

herwaerts sendet om de Princesse Maria

van Nevers ten houwel. te versoecken.

Met dese aenstaen

feestdagen is een ygel. hier geoccupeert om het pausel. jubele
te winnen; de Coninginne is alle de dagen van dese weeck
ten selven

eynde

Grace genaemt,

in het convent

gecomen, soo

van joffrouwen,

V a l de

dat weynieh van nieuwe tij-

dingen gesproocken werden, dit mij schrijven te corter valt.
Hiermede, Hoge, etc.
In Parijs den 15. April 1695.

{get.) W. van Liere.

Ick heb de remonstrantie van Hertoch van Brezé hier

PS.

bij gevoecht, opdat

uwe Ho. Mo. souden sien, waerop hij

sijne oppositie fondeert.
Bemonstrance que le Due de Brezé a faict presenter.
Leurs Majestez sont treshumblement suppliez de considerer
que les trois vaisseaux, nommez la Balaine, le St. George et
la donne Jacob, qu'on pretend avoir appartenu aux suiets de
messieurs les Estats Generaux des prouinces unies des PaysBas, et desquelz ilz demandent la restitution, ayants este prins
par des Capitaines de Marine, qui ont armé en vertu des congez

de mons le Due de Brezé, ont esté par luy jugez de
r

bonne prinse.
Son jugement est fondé sur les ordonnances de la marine,
donnéz en l'année 1584,

suivant les articles 66 et 69, par

lequel article 69 est expressement porté que si les suiets de
sad M a
e

té

font prise en temps de guerre de quelque vaisseau

des suiets de sad M a , ou de ses alliez, ou i l y est des mare

té
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chandises appertenants aux ennemis, ou bien qu'jceux ayent
part ou portion dans le vaisseau pris.

L e tout sera jugé de

bonne prinse, ainsy qu'il a este juge par arrest donne l'an
Tan 1641 au rapport du S d'Aligre, en presence de feu mons
r

le Chancelier, mons
Finances, et mess

rs

rs

r

les Secretaires d'Estat, Surjntendent des

les Conseillers d'Estat.

Et que par l'article 66 i l est expressement porté qu'un vaisseau qui refuse d'aniener et combat, est declare de bonne prise.
De sorte que ledit S Ambassadeur est malfondé en sa der

mande, les vaisseaux estants chargez de marchandises ennemies, et ayants combattu.

Et ne peut ledit S Due de Brezé
r

consentir la restitution desdits vaisseaux, sans contrevenir auxdites ordonnances, et rendre une jnjustice extraordinaire contre les particuliers Capitaines, qui ont faict la prise et exposé
leurs vies, et leurs biens pour l'honneur de la France, outre
que l'execution en est raesme jmpossible, pour avoir lesdits
vaisseaux et marchandises este vendues avec les formes requises,

et l'argent en provenant

l'Admirautée

distribué par les ofticiers de

de Thoulon aux Capitaines et Armateurs jnteres-

sez en lad prise, qui en ont payé leurs creancier, et sont a
e

present a l'armée navale devant Bose.

Le plus rude de tous les articles des ordonnances de France,
sur le faict de la marine est l'article 65 qui porte.
Que tout navire allié, au quel un navire francois aura faict
commandement et semonce d'amener les voiles de par le Boy
de France, et l'allié en ayant este refusant, et y ayant apporté resistence pour sa defence, si l'allié est finalement prins,
i l sera jugé de bonne prinse.
Sur quoy est premierement a considerer qu'au paravant lad

e

ordonnance (qui n'est que de l'an 1584) on ne usoit tout autrement, et chascun se defendoit a la mer,

du mieux qu'il

pouroit, la deffense estant non seulement du droict des gens,
mais mesme du droict de la nature.
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E n second lieu, i l semble que cette ordonnance blesse en
quelque facon la souuerainté des autres Boys, Estats et Republiques Souveraines, d'imposer des loix generales, sur l'estendue

des

mers,

dont l'usage est du droict de nature en

commun a tous generalement.

N u l prince n'ayant droict d'im-

poser des loix que sur ses subjects, et en son pays, et non
en la vastité des mers, sans que neantmoins cela puisse prejudicier aux droicts et pretensions que quelques Roys, Princes
et Republiques ont, et pretendent d'avoir sur quelques mers
et golfes particuliers.
En 3 lieu, est a noter que l'article 22 des
e

ordonnances

des Provinces Unies sur le faict de la marine, porte ordre et
commendement

aux subjects,

de ne laisser venir a bort de

leurs navires aucun estranger, en ces termes.
D'autant qque ques personnes, principalement estrangiers
entreprennent d'aborder

a nos costes ou ailleurs en pleine

raer nos navires, et d'user superiority et autorité, qui ne leur
est deue, et de demander lettres et chartes-parties des frets
et biens desd

ts

navires, pour par ce moyen mieulx les sur-

prendre, s'en rendre les maistres et les voler.

Nous ordon-

nons qu'un navire estant allé en mer, ne permettra pas qu'aucun estranger viene a son bord, soubz quelque pretexte que
ce soit, de veoir cherte-parties, personnes, biens ou autrement, mais pourra Ten empescher de tout son pouvoir, et le
prendre et mener dans nos ports s'il peult, pour le presenter
a la justice et proffiter le butin.
De ceste ordonnance

Ton veoid que les Francois ne deb-

vroient pas vouloir contraindre les subjects

des Provinces

Unies, d'amener leurs voiles en pleine mer, ny de juger de
bonne prises leurs navires et marchandises, ny leur oster le
fret, lors qu'ilz ont refuse d'amener a la semonce de qui que
ce soit, et qu'ilz se defendent.

Car ilz obeissent a cela a leur

Prince Souverain, qui leur commende de ne laisser aborder
aulcun estranger, et ce pour raison tres juste, les surprinses
des vaisseaux marchands se faisant souvent par changement
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d'enseigues et pavilions, et que celuy qui ameine ses voiles,
n'est plus en estat de resister a ses ennemis, mais est perdu,
luy et son vaisseau et marchandises.
E n 4 lieu, si on ne remedie a ce desordre, i l est jmpossible
e

qu'un seul navire allié puisse eschapper et eviter d'estre jugé
de bonne prinse, veu la procedure de la quelle des navires
de guerre francois observent.
Car encore que les ordonnances obligent les Francois a porter les pavilions de France, et celuy de son Admiral, i l est
coustant neantmoins que le plus souuent ilz n'avoyent un pavilion d'Admiral, ny mesme pavilion de France, ains seulement se contentent de mettre un pavilion blancq non escusonné des armes de France, prenants pour pretexte que ceste
pour plus facilement aprocher les navires qu'ils chassent, et
qu'ilz veulent aborder.

Lequel pavilion blancq non escusonné

on soustient positivement n'estre poinct le pavilion de France,
si ce n'est quil soit escusonné des trois fleurs de l i s , et qu'en
matiere de marine, le pavilion blancq, n'est autre chose, qu'un
simple simbole de paix, tout ainsi comme le pavilion rouge
est une marque de guerre et preparation au combat.
l'Allié voyant un navire de guerre venir sur l u y , et le presentant pour venir a l'abordage, at i l pas juste occasion de
le mesconnoistre, quand bien mesme i l auroit le pavilion de
France, et celuy de 1'Admiral.
Car chascun scait asses que les Turcs, corsaires et pirates,
ont indifferement de toutes sortes de pavilions, pour tromper
et circonvenir les pauvres marchands.
sance donques

Sur cette mesconnois-

du pavilion Francois, l'allié n'at i l pas juste

subject de se mettre en une legitime defence,

qui est com-

mune, non seulement a tous hommes, mais aussi a tous animaux de la terre.
Hooge Mogende Heeren.
Hebbende uwe Ho. Mo. te dienen van advis van drie belegeringen , die wegen dese croone tegenwoordich gedaen wer-
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den, zal eerst melden die

van Stolhoven, gelegen aenden

R h i j n . tusschen Brissacq en Philipsburch, waer voor den heer
van Erlach met eenige troepen sich bevindt. Voor la Motthe
souden de trencheen geopent worden soo haest de compagnien
de Gardes, die van hier derwaerts getrocken sijn, met meer
andere troepen aldaer souden aengecomen sijn. Het derde beleen, te weeten van Roses, is inde extraordinaris gazette,
hier bijgaende, wytloopich begrepen.

De heere M a r

al

de Gas-

sion heeft door eenen affgesonden courier laten weeten, dat
daer apparentie was, dat den vijandt yet soude willen attenteren op Watten ofte Ardres, en versocht sijn E x

c i e

datmen

hem eenige troepen soude toesenden, om des vijandts voornemen te steuyten.
Hier is aengecomen eenen jesuit, genaemt Vervaud, biechtvader van Hertoch van Beijeren, met eenen assistent, genaemt Fournier de Coze.
De Grave van Pignaranda passeerde opden x v j

en

deser door

dese stadt, met seven ofte acht carossen, nemende zijne reyse
nae Brussel.
frontieren

Den heere Penis wert gesecht van hier nae de

van Brabant te vertrecken, om met 's vijandts

commissarisen van wisselinge der gevangenen te handelen.
Alsoo door twee personen, zijnde inde Bastille in hechtenis, het Hoff ontdect hadde, dat de Hertoginne van Chevreuse,
noch 't zedert hare wedercomst jn Vranckrijck secrete correspondentie met den Spangiaert gehouden heeft, soo was door
ordre van 't geraelte Hoff eenen Exempt de Gardes naer A n goulesme gesonden, om sich van haer persoon te verseeckeren, maer zij daer van gewaerschout sijnde, heeft sich geretireert.

Voorleden maendach wiert oock een edelman van

vrouwe

van Coussy gevangen, die onlangs met paspoort jn

Brabant geweest sijnde, geaccuseert wert secrete brieven over
en weder gebracht te hebben.
Tot Toulon sijn bij de fransche armateurs wederom vier
hollandtsche coopvaerdij-schepen opgebracht, dewelcke int rijck
van Napels met cooren geladen, nae Napels ofte nae Genoua
XVII. J .

19
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en Livorno voeren. Waerover jck hier ernstige dachten hebbe
aengevangen te doen, en liberatie versocht, doch vinde harde
parthije, door d'oppositie
noch

van Hertoch van Brezé, die oock

belet de restitutie vande

drie andere schepen, bijde

Coninginne uwe Ho. M o . geaccordeert.
Hiermede, Hooge Mogende Heeren, etc.
In Paris den 22. April 1645.

(get.) Willem van Liere.

Messeigneurs.
Le courier estant prest a partir monsieur le Cardinal M a zarini m'envoye le S de Lyonne, son secrétaire, pour me dire
r

que le père Vervaud, confesseur du due de Bavière, estoit venu
jcy de la part de son Maistre,

avec jnstruction et lettres de

créance, qui tendoient a demander du Boy une cessation
d'armes pour pouuoir mieux traicter la paix; et au cas qu'elle
ne se peult faire générale, que sa M a

té

la luy accordast par-

ticuliere, et a Monsieur l'Electeur de Coulogne.

Et a passé

après plus avant, demandant la protection du Boy pour luy,
ses Estatz et sond frère, croyant bien que si Sa M a
fc

té

veut

y comprendre les trois cercles de Suabe, Pranconie et Westphalie, ilz le tiendront a grande faveur. Le tout a condition
que ny luy, ny ledit Electeur, et les trois Cercles ne donneront aucune assistance d'hommes ny d'argent directeraent ny
jndirectement a l'Empereur contre

la Prance ny ses Alliez,

entre lesquels i l y auroit aussi cessation d'armes et d'hostilité. Prioit que pendant ceste cessation Ton ordonnast a Monsieur le Mareschal de Turenne, de ne rien innover, le tout
a condition qu'il ne seroit poinct dérogé a l'imraédiate suiection qu'ilz ont a l'Empereur, présentant de coopérer de tout
son pouuoir de faire venir ledit Erapereur aux choses tendantes au repos publicq.
La

responce quy luy a esté faicte par ordre de sa M a ,
t é

est qu'elle estoit bien aise de veoir led* Due dans si bons
sentimens, qu'il avoit moyen de les faire suivre par les effects
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dans ï'assemblee de Munster; que e'estoit seulement dans ce
lieu l a , ou sa M a

té

vouloit traicter et rséoudre toutes propo-

sitions semblables, et rien en celuy cy. Qu'elle envoyeroit ses
ordres a ses plénipotentaires d'en conférer avec les ministres
de tous ses Alliez qui d'un commun consentement feroyent
entendre aux siens, ce qu'il y auroit a faire dans cette proposition pour le bien commun,

et cependant qu'il ne devoit

espérer que Ton donnast les ordres qu'il demandoit au Maréschal de Turenne, auquel Ton a mesmement du depuis mandé
d'agir plus vigoureusement.

Led* père a faict grand jnstance

de pouuoir demeurer jcy incognu, du moins jusques a la
responce

de son maistre; mais sa M a

té

ny a jamais voulu

consentir et présentement i l est en chemin pour son retour,
avec ordre de ne plus revenir, comme estant chose inutile;
sa M a

t é

persistant dans la resolution non seulement de ne

rien traicter, mais de ne rien escouter qu'a Munster, ce que
i'ay creu estre de mon devoir de vous mander.

Demeurant,

Messeigneurs,
De vos Hautes puissances le trèshumble
et trèsobeissant serviteur, Signé.
Guillaume de Lyere.
Paris le 2 2

en

d'Auril 1645, au soir.

Hoge Mogende Heeren.
Terstondt nae den ontfanc van missiue van uwe Ho. Mo.
en van mijn heere den Prince van Orangie, met de bijlagen
aengaende

de restitutie van 5 hollantsche schepen, versocht

ick audiëntie bij den heere Cardi Mazarini, die mij dede seggen mede brieven uyt 's Gravenhage ontfangen te hebben, op
het subject van geene die ick aen S. E m

t i e

wilde presenteren;

dat hij met de saecken besich was, en met mij in d'aenstaende
weeck daer van soude spreecken. Den Grave van Brienne, aen
dewelcke ick gisteren de missiven van uwe Ho. Mo. en van
S. Hoogheyt presenteerde, seyde dat hij deselve soude trachten te dienen en met den eersten mijn versouck varf audien19*
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tie de Coninginne soude voorhouden, mij verseeckereïï dat hij
op mijn voorgaeïï begeeren aen heere van Interville eïï andere
officieren tot Toulon uyt den naem vaïï Co. belast hadde alle
verkoopinge vaïï voors. schepen en hunne ladinge te beletten,
off dat men de schade die daer van soude comen op hun
soude verhalen, niettegenstaeïï de voors. schepen hier door
den Hertoch van Brezé eïï sijnen Raedt vaïï Marine van goeden prijse waren verclaert; daer bij vougeïï, dat men de zeerechten door een tractaet op eenen beteren eïï seeckeren voet
moste brengen, dat hij hoopte dat uwe Ho. Mo mij authorisatie daer op souden toesenden, om met 's Conincx Commissarissen te besoigneren.

Waerop ick aen S. E d . te gemoet

voerde, dat uwe Ho. Mo. mij dienaengaeïï van haer goet voornemen hadden verwitticht, als nemende seer ter herten de
reparatie vaïï aireets voorgevallene schaden, eïï de voorcominge van vordere disordren.
Als ick voorl. sondach de tractaten eïï ratificatien wisselde
ten huyse vaïï Grave van Brienne, seyde S. E d . al over vijff
1

weecken ordre gegeven te hebben aeïï Heeren vaïï Finantien,
ten eynde deselve de beloofde betalingen souden gereet maecken tegens den bestemden tijt.

Ick sal deselve tractaten den

heere d'Estrades mede geven tot meerder seeckerheyt.
Eergisteren vertrock den train vaïï Hertoch van Anguyen
naer Barleducq, den heere Maral van Grammont sal morgen
volgen, eïï S. Hoocheyt dynsdach toecomeïï. Syn leger sal sterck
sijn 19000 man, behalvens de troepes die in Duytslandt sijn.
Den

Hertoch van Orleans vertrock gisteren naer Limours,

sullen morgen wederom hier comen, eïï maeckt staet vrijdach
toecomeïï sich naer sijn leger te vervougen, werwaerts den
heere Maral de Gassion van daegh off morgen voorheenen
gaet.

Den heere Bantzau sal een corps d'armée apart com-

manderen, dat sich daer naer bij gelegentheyt sal connen vougen bij 't leger vaïï hoochgeïn Hertoch.
Den voorl. nacht is hier een courier van Ments gecomen,
brengeïï *tijdinge dat den heere Maral van Turenne sich met
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2000 ruyters geretireert heeft naer de troupes van raevrouwe
de Landtgravinne, en dat hij sich aireets daer bij gevoucht
hadde; dat oock eenige regimenten van sijne ruyterie tot P h i lipsborch en Brisach aengecomen,

alle d'infanterie geslagen,

ende Bose, Snutborch, Lamed en meer andere officiers gevangen en naer Ingelstadt gevoert waeren; t'sedert dese quade
tijdinge wert la Motthe met meerder ernst aengetast. Op den
17

en

deses braght een afgesonden courrier advys varf goeden

voortganck vant belech van Bose, in vougen dat men staet
maeckte de plaetse voor het eynde van dese maendt te veroveren.
Mij wert met brieven van 9

deser uyt Marseillen gescr.

en

dat de vloot van Turckschen Keiser int getal van 80 galeijen
eïï 300 soo groote als cleyne schepen in zee is.
Den heere Colonnel d'Estrade heeft ordre morgen naer H o l landt te vertrekken; gaet int geselschap vaïï heere Maral de
de Gassion naer Abbeville, om het leger te sien marcheren,
dat den welgem heere Gassion in presentie van Coninginne
heeft verclaert te bestaen in 7000 ruyters, 16000 man te voet,
eïï 60 stucken geschut.

Den selven heere d'Estrade heeft mij

geseght door ordre vaïï heer Card Mazarin aeïï Commissaris
1

Heuft gevraecht te hebben, off hij met d'ordres gestelt tot
prompte betalinge van 300.000

eïï op sijn tijt vaïï 400.000

gul. voor den eersten termijn te vreden was, eïï dat den gem
Heuft verclaert heeft met de ordres te vreden te sijn.
Hier mede, Hoge etc.
Parijs den 2 0

en

Mai 1645.

(get.) Willem van Liere.

Hoge Mogen Heeren.
N a dat ick den Grave van Brienne mondelinge en schriftel.
onderrichtinge
schepen
treffende

soo

gegeven

hadde van alles, dat de hollantse

tot Toulon opgebracht, als in zee vernielt be-

was, heb ick bij den Hartoch van Orleans voor

eergisteren, en gisteren aen Coninginne de overleveringe vande
twee missive van uwe Ho. Mo. en een van mijn heere den
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Prince van Orange met ernstige jnstantien geaccompagneert, ten
eynde haere M a de vijff schepen wilde ontslaen, ende daer1

enboven de twee vernielde schepen doen vergoeden, ende aen
haere M a

1

oock indachtich gemaect de belofte, die deselve

aen uwe Ho. Mo. tot restitutie van de drie te vooren opgebrachte schepen gedaen hadde.

Waer op haere Ma* mij met

sonderlinge beleeftheyt bejegent ende met goede patiëntie gehoort hebbende, tot antwoort gaff, aengaende de 7 schepen
met den Kaet, (die terstont daer nae vergaderde) te sullen
spreecken; ende belangende

de drie schepen, dat ick uwe

Ho. Mo. en sijne Hoocheyt soude verseeckeren, dat sij haer
woort soude houden.

Daer na vertoonde ick aen haere Ma*,

terwijle den Hertoch van Brezé een van zijne zeecapiteinen
van hier te post hadde afgeveerdicht,
confiscatie hier onlancx gegeven

om sijn vonnis van

over vier van voors. vijff

schepen, te doen executeren, met vercoopinge derselver, dat
te duchten stont, dat hij door dien middel het schriftel. verbot van vercoopinge, door brieven van Grave van Brienne uyt
den naem van haere M a gedaen, eïï met den o r d
1

op

Marseille gesonden,

soude

rs

post-bode

prevenieren en vruchteloos

maecken, ende dat op de capers, dat erme chevalliers sijn,
(als sij het geit van schepen ontfangen soude hebben) geen
verhael en soude wesen.

Soo bad ick haere Ma* prompte en

vaste ordre te geven om sulcx te beletten, waer toe de hoochged. Coninginne goede genegentheyt bethoonde. Ende dat den
Grave van Brienne de resolutie van Baet promptel. soude int
werck stellen , behandichde ick aen sijne Ed

fc

in het uytgaen

een memorie, daer toe dienende. Welcke Grave mij naderhant
heeft doen aenseggen,

„que je ne m'en misse pas en peine,

que ces affaires iroyent bien."

Den hoochged. Hartoch van

Orleans seyde mij op het subject van voors. schepen, dat sijne
goede intentie aen uwe Ho. Mo. en aen mijn heere den
Prince van Orange wel bekent was en dat hij dien avont met
de Coninginne daer van noch soude spreecken, ende op saterdach ofte maendach nae sijn leger soude vertrecken, met
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voornemen om eerstdaec.hs te marcheren. Ick heb oock gisteren aen Hartoch van Anguijen geluckige reyse en succes in
sijn voornemen geweest wenschen; die mij seyde dat hij nae
Duytslant soude gaen en dat hij daer door aen Hartoch van
Lottaringen, Gleen ende meer andere oorsaeck soude geven
om hem te volgen, twelck tot verminderinge van des vijants
macht in Nederlant soude strecken, en dat men hier evenwel
noch een leger soude formeren soo haest als la Motthe verovert soude wesen. Sijne Hoocheyt seyde mij dat hij 's anderendaechs van hier soude vertrecken, gelijck geschiet i s ; begerende, dat ick sijne vrundel. gebiedenis aen uwe Ho. Mo.
soude

doen.

Van andere occurrentien is hier weinich, dat

schrijvens weerdich zij, voorgevallen. Over 8 dagen waeren de
Francoisen

voor la Motthe tot op de contrescharp gecomen,

soo dat men gelooffde de plaetse te veroveren voor den 10.
der toecomende maent.

Met brieven van 15. deser uyt Nar-

bone heeft men tijdinge, dat de Francoisen de geheele contrescharp van Rozes ingenomen en een baterie van 8 stucken
groff geschuts, daer op geplant hadden; dat inde plaets weynich crijchsvolck was boven de gereformeerde officieren, sijnde
de gemeene soldaten inde uytvallen verloopen.
Mar

al

Den heere

van Gassion en den heere Colonnel d'Estrade vertrocken

voorledene maendach naet leger.

Sijn E d sal aen u H o . Mo.
1

de drie tractaten, bij den Con. geratificeert, behandigen.

Nu

terstont is hier tijdinge gecomen uyt Catalogne, dat de Grave
van Harcourt met sijn leger over de rivier la Segre gepasseert was, en het casteel eïï brugge van Camaraza ingenomen
hadde, en dat de Catalanen het fransche leger met 5000 man
te voet eïï 500 te peert versterct hadden; dat oock de spaensche

vloot tot Terragona gereet

lach om Roses ter zee te

ontsetten.
Hiermede, Hoge Mogen Heeren, etc.
Paris den 2 7

en

May 1695.

{get.) Willem van Liere.
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Hoge Mogende Heeren.
Nae dat ick audiëntie bij den heer Card Mazarin versocht
1

hadde om de brieven van voorschrijven van uwe Ho. M o . ,
aengaen de hollandtsche schepen tot Toulon opgevracht en in
zee vernielt, aen sijne Eminentie te presenteren, heeft denselven mij desen morgenstondt door een van sijne domestiquen
verwitticht, dat hij besich was om die saecken soo veel mogel. was, tot contentement

van uwe Ho. Mo. te beleyden,

en dat hij mij op toecomeïï maendach audiëntie soude geven.
Ondertusschen heeft den Grave van Brienne mij oock laten
weten dat ich wel soude doen van heere Cancelier te versoucken, revisie van het vonnis dat desen Baedt van Marine tot
nadeel van vyer derselver schepen hadde gegeven. 'tWelck ick
voorleden

maendach van welgem

heere Cancelier vercregen

heb, met aenwijsinge van een van Conseillers d'Estat tot rapporteur, aen denwelcken ick alle de requesten en ande stucken wegen de seven schepen behandicht, eïï corte expeditie
heb affgevoordert;

sijnde binnen wijlen goede ordre tot Tou-

lon gestelt tot belettinge vant verkoopen der selver schepen,
eïï

40.000

gul. voor de vrachten eïï beloofde goederen in de-

posite geleght, gel. als men mij uyt Marseillen verseeckert.
Eenen courier hier voorl. maendach coineïï uyttet leger voor
Boses, bracht tijdinge dat de mijnen volmaeckt waren en in
staet om te doen springen, 'twelck daechs naer sijn vertreck,
te weten den 2 3

en

Mey soude geschieden, met gemeene opinie

dat de belegerde alsdan van accord soude spreecken; te meer
daer geen apparentie en was van secours, alsoo de Spaensche
vloot tot Terragon niet als ten halve van dese maent conde
gereet wesen.
Den Hertoch van Orleans vertrock voorl. sondach nae sijn
leger, tot versterkinge van 'twelcke den trommel hier noch
dagelijcx geroert wert.
Die van Fransche Conté hebben hunnen stilstandt van wapenen met dese Croone voor ses maenden gecontinueert.
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De Gedep

ds

van 't parlement waren voor eergisteren op bet

Palais Royal, om met oitmoedige remonstrantien van Coninginne te versoecken dat den president Barillon van Pignerol
mochte ontboden worden, om hier sijne charge te bedienen,
'twelck hare M a hier weygerde.
1

Voor eergisteren was hier eene groote commotie von een
groot getal mannen en vrouwen van volckrijcke parochie van
St. Eustache voor het huys van heere Cancelier, alwaer sijluyden eenige glasen uyt smeeten en andere geweldadicheden
bedreven. Doch nae dat aldaer eenige gequetst waren, en de
Coninginne hare guardes gesonden hadde, wiert den oproer
gestilt; te meer als het volck verstont dat de Coninginne hun
hadde toegestaen dat eenen, genaemt Merlijn, cure van hunne
parochie soude wesen, tot uytsluytinge van eenen genaemt
Poucet,

sijnde verwant en gefavoriseert vaïï welgenï heeren

Cancelier.
Op gisteren heeft men hier advys uyt het leger voor Roses
dat de belegerde belooft hadden de plaetse over te geven, ten
waere sij binnen vijff dagen gesecoureert wierde.

Ende uyt

het leger voor la Motthe heeft men tijdinge dat die plaetse
niet langer en con houden als tot in 't laetste vaïï toecomeïi
weeck.

Hier mede, Hoge etc.

Den 3

e n

Junij 1645.

{get.) W. van Liere.
Hoge Mogende Heeren.
Voorl. dynsdach presenteerde ick aen heere Cardinael M a zarin de brieven van uwe Ho. Mo. aengaen de hollandtsche
schepen, soo tot Toulon opgebracht,

als in zee vernielt, die

mij seyde dat de Coninginne goet gevonden hadde door den
heere Cancelier eenen Raedt van Revisie te doen vergaderen,
om die saecken door vonnis te termineren.
Em

t i e

voordroech,

Waer op ick S.

dat dien Raedt alleenl. in consideratie be-

hoorde te nemen de tractaten van alliantie met uwe Ho. M o .
gemaeckt,

waer in alle acten van hostiliteyt aen wedersijts

onderdanen te water en te lande verbonden worden, onder
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wat pretext dattet soude mogen wesen, eïï geen reflexie behoorde te maecken op eenige oude ordonnantiën van dit rijck,
die tegen 'trecht van alle natiën strijden, twelck sijns E m

t i e

mij belooffde. Jck hebbe oock gelijcke debvoiren bij den heere
Prince van Condé gedaen, eïï van sijne Hoocheyt

beleeffde

antwoort ontfangen. Gisteren dede den heere Bignon, die tot
rapporteur vaïï voors. saecken is gesteit, mij verwittigen dat
hij ordre hadde, om

van daech daer van rapport te doen.

Waer op ick S. Ed*. desen morgenstondt wederom heb geweest berichten van de rechte gelegentheyt ende jmportantie
van dit. werck, dat te swaerder valt, om dat al reeds soo
veele vonnissen van dese lage eïï hooge Baeden, de schepen
van alle de geallieerde met vijandts goederen geladen van
goeden prijse verclaert.
Den

Grave van Brienne seyde mij voorledene dynsdach,

dat den Gouverneur van Bozes het springen van drye mijnnen eïï het uytterste gewelt hadde uytgestaen voor eïï al eer
hij hadde willen capituleren, eïï dat in de selve plaetse bij
de

900 gevangenen

Pranchoysen gevonden

waren geweest,

soo dat die rooze niet sonder quetsinge van doornen en ware gepluckt; het gouvernement

is gegeven

fransche Veltmals genaemt la Trousse.

aen een vande

Het spaensche regie-

ment van Mascarino is bij de troepen van Don Joseph ende
den heere van S Annoy geslagen. Den Grave van Harcourt,
l

hebbende

voor vyer dagen uytdeelinge van broot doen doen,

is op 42 schuyten over de Segre gepasseert, marcherende naer
't spaensche leger. De belegeringe van la Motthe is voor eenige
dagen

verachtert, door dien de belegeraers de contrescharp

niet en hebben connen emporteren, niettegenstaende sij groot
gewelt daer op hadden gedaen.

Doch dat en sal niet belet-

ten, dat den Hertoch van Anguijen niet voort nae den Bhijn
en marchere met sijn leger, ten ware de troepen van Hertoch
Carel eïï van Lamboy naer sijne Hoocheyt toequamen.
Men

wil mij verseeckeren, dat den Hertoch van Orleans

met sijn leger ontrent Watten in vijanden landt soude ge-
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trocken sijn, maer hier en is noch geen tijdinge vant geene
sijne Co. Hoocheyt aengevangen heeft.

Op dat uwe Ho. M o .

pertinente], souden weten in wat staet de saecken van de
schepen tot Toulon opgebracht nu sijn, gaet hier nevens copye
van brief van haere Ma* aen heere dTnterville geschreven,
en op gisteren derwaerts gesonden.
Hiermede, Hoge, etc.
In Parijs den 10. Junij 1695.

(get.) W . van Lyere.

Hoge Mogende Heeren.
Ick nam voorledene woonsdach eene expresse audiëntie van
Grave van Brienne om aen S. Ed* te clagen, dat, contrarie
sijne meeninge, den heere Card Mazarini mij geen contente1

ment aengaen de ceremonialen tot Munster gegeven, maer
noch gepersisteert hadde op d'eerste visite die de volmachtige
van uwe H o . Mo. aldaer comen aen die van Vranckr. souden
moeten geven, soo dat ick sustineerde quas videbam non esse
ineptias. Waer op sijn Ed* mij tot antwoort gaff, dat u
Ho. Mo. het proces gewonnen hadden, terwijle den Co. hun
toestont 't geene S. Ma* aen Churvorsten van 't rijck, (die i n stantien gedaen hadden, verthoonen dat den

K a y s e r self

hun

daer groote eere soude doen doen) niet en heeft geaccordeert.
Dat nae dat de volmachtige van uwe Ho. Mo. d'eerste visite
maer eens en sullen hebben gegeven aen die van Vranckr. tot
Munster, deselve last eh ordre sullen hebben om alle A m b

rs

die daer nae tot Munster ofte elders wegen uwe Ho. Mo.
sullen comen,

eerst te besoucken.

Dat oock den heere van

Thuillerie ordre sal hebben aen die van wegen uwe Ho. Mo.
en Denemarcken d'eerste visite te geven, eïï dat van tijt tot
tijt hare A m b

rs

sullen getelt werden, in eene vaste eïï gedue-

rige possessie van over al in gel grade neven die van Vee

netien getracteert te werden.
Jck heb desen dagen aen een vaïï principaelste heeren Baden van Marine, en van Staet mij beclaecht over het octroy
hier aen Claude Bousseau, aengaeÏÏ den walvischvanck, en
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het verkoopen

van traen, tot exclusie van alle andere soo

Erancoysen als vreemdelingen vergunt
heeren

Raden van Staet (bestaen in

Die mij seyde dat de
vergaderinge van

een van Princen van bloede, den heere Cancelier, en wel 20
heeren Raden) dat octroy gedebatteert, eri bij provisie mainlevée gegeven

hadden; oock een hollandts schip, dat met

traen geladen

gearresteert was,

saecke

ontslaegen, doch dat op de

ten principalen in selven Raedt noch

gedelibereert

soude werden.

Waerop ick sijn Ed* ernstel. bad de vrijheyt

van commercie

neven

d'onderhoudinge

van d'alliantie van

Vranckr. met de Geünieerde Provinciën, opdat
spreeckeïï, voor te staen.

stuck claer

't Welck S. Ed* mij belooffde,

ver-

souckeïï een extract uyt het tractaet dat den heere A m b Baugy
r

wegen S. Ma* met uwe Ho. M o . gemaeckt heeft, 't welck ick
in

d'aenstaeïï weeck self aen sijn Ed* behandigen, eïï mijne

jnstantien sal vernieuwen.
mijn

bewerp

communiceren,

Ick sal oock aen d'heere d'Aligre

op het redres vaïï harde fransche zeerechten
als ick sal weten off uwe Ho. Mo. verstaen

dat ick de saecke,

volgens

d'jnstructie op de vier poincten

dienaengaeïï mij mede gegeven,

sal voorstellen, eïï daer op

insisteren. Doch versoucke nader dilucidatie van d'jntentie van
uwe Ho. Mo. op het eerste poinct, houdeïï dat de schepen,
nae dat sij tweemael 24 uyren in vijanden handen geweest
sijn, de libereerders een derde part genieten, om te weten
wanneer dan 't geheele schip verstaen sal werden de libereerders toe te comen.

Ick sal oock wel verclaren en aen-

houden, in conformité van het besluyt van missiue van uwe
Ho. M o . , dat om verscheydene

svvaricheden te voorcomen,

uwe Ho. Mo. niet en* souden connen toestaen, dat de coopvaerdyeschepen

haerer landen door en bij de oorlochschepen

van S. Ma* in zee worden gerechercheert, maer dat se deselve
coopvaerdijschepen

ongemolesteert

ren, alleen op het vertooch

sullen moeten laten passe-

dat de schepen derselver landen

sijn, en gevoert werden bij jngesetenen van dien, mits deferereïï aen vlagge van S. Ma* behoorl. respect met het strijcken
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van vlagge, en voorts 't verthoonen eïï exhiberen van hunne
respectiue zeebrieven. Twelck soo geobserveert, waer finis omnium litium, en dan souden niet alleen de goederen

van

uwe Ho. Mo. ondersaten geladen in haren schepen, maer oock
de goederen van des vijandts ondersaten, mede daer in geladen, van alle recherche ende confiscatie vrij sijn.

Doch off

men hier hardt insisteerde op het onderscheyt tusschen vrunden- en vijandengoederen, en tusschen goederen van contrebande, als amunitie van oorloge, te maeeken, sonder coren,
olye eïï andere eedbare waren, onder deselve te begrijpen,
soo dienden ick wel te weten, hoe dat ick mij daer in sal gedragen.

Te meer de ordonnantiën vaïï Co. op het stuck vaïï

marine houden, dat sijne oorlochschepen een coopvaerdijschip
in zee rencontreerde, voor al vant selve moeten eyschen de
certe-parthye eïï de cognoissementen; en soo men bevindt dat
de schippers deselve in zee geworpen hebben, het schip eïï
sijne ladinge van goeden prinse sijn.
Den aenslach die den heer Maral de Gassion hadden op
S Omer, met intelligentie vaïï burgers, is misluckt, waer over
fc

eenige derselver soude geexecuteert sijn, eïï de vordere burgerie ontwapent.

Den Grave van Harcout is voor eergisteren te

post nae Catalognen vertrocken; den heere du Plessis-Praslin
sal l Gnael van sijn leger wesen, en niet den heere van
f c

Ocquincourt, die tot die charge gedestineert was, den welgem Grave sal seven Veltmaralen hebben in sijn leger.

Den

Maral van Grammont is van hier naer Baijonne vertrocken,
om possessie van het Gouvernement van die stadt te nemen.
Den Card van Bochefoucault, in sijn 86 jaer, is hier over drye
1

dagen overleden.
N u terstont is bij m i j , door last vaïï Coninginne eïï den
heere Cardinael Mazarini, gecomen den heere de Sillon opperste

secretaris van sijne eminentie, om mij de langh ge-

wenschte

tijdinge te brengen, dat hare Ma

fc

aen hare vol-

machtige te Munster van daech door missiue beveelen soude,
d'eerste

visite aen die van uwe Ho. Mo. te geven, als sij
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daer souden comen, en dat sonder eenige conditie noch temperament, ofte oock reflexie te maecken op 't geene men aen
heere Churfursten sal doen,

maer alleen om te bethoonen

d'estime, in dewelcke hare Ma* de Vereenichde Provinciën is
houden, en de genegentheyt, die sij heeft, dat de R e p sij
e

gehouden in het rangh dat deselve meriteert; hare Ma hebfc

ben in groote consideratie genomen de crachtige officien, die
mijn heere den Prince van Orangie daer toe hadde gecontribueert. Den heere Grave van Brienne heeft mede terstont mij
door sijnen secretaris officien van excusen doen doen, dat hij
in persoon die goede tijdinge niet en conde brengen, alsoo
hij besigh was, om door ordre van hare Ma* hare goede i n tentien dien aengaeiï de volmachtige tot Munster en den heere
d'Estrade in Hage aen te schrijven. Den heere Card dede mij
1

oock aenseggen,

dat de

Coninginne geresolveert hadde, de

drye schepen tot Toulonne gedetineert te doen restitueren.
Hiermede, Hoge, etc.
In Paris den 18. Juni 1695.

{ffet.) W. van Liere.

Hooge Mogende Heeren.
Uwe Ho Mo. sullen inde bijgaende

gedructe relatie i n

't breede verhaelt vinden de belegeringe en veroveringe vant
fort van Lincken, waer van het guarnisoen sich den 2 3

en

de-

ser op discretie aen S. Con. Hoocheyt heeft overgegeven. Dewelcke van desen avont hier verwacht wort, niet alleen ten
aensien dat de Hertoginne zijne huysvrouwe gisteren van eene
dochter

verlost i s , maer oock om het different tusschen het

Parlement eïï het Conseil d'Estat, aengaende het nieuwe presidiael van St. Quintijn, als mede de beroerten in Langedocq
tegen de partizans ontstaen, te accommoderen.

Eïï wert ge-

secht dat sijne hoochgemelte Hoocheyt binnen weynich dagen
wederom nae sijn leger in Vlaenderen salkeeren; te meer het
leger voor desen voor la Motthe gebruyct ('twelck onder 't beleyt van heere de Villeroy na Champagne trect en sijn rendevous den laetsten deser tot Bhetel geeft, al waer de troepen
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van Roses gecomen) met eenige nieu geworvene regiementen
sicli daer bij sullen voegen, naer Amiens sal marcheren. Men
maect staet dat het gem. leger 10.000 mannen effectyff sterck
sal sijn, en dat den heere M a r
dement daer over sal hebben.

al

la Mailleraye bet comman-

Het tractaet van neutraliteyt,

't welck den heere van Villeroy met die van tranche Comté
was tracterende, js te niet gegaen, alhoewel den meergemelten heere de Villeroy geaccordeert hadde, dat de Franeomtoisen in twee termijnen voor hunne neutraliteyt C

m

gul. aen

dese Croon soude geven en den laetsten termijn betalen voor
de maent Junij des toecomende jaers, 'twelck dit Hoff gedisavoueert heeft, ende begeert dat den voors. laetsten termijn
voor Januario moeste betaelt worden.
De brieven van 1 2

en

deses uyt Barcelona melden, dat D .

Cantelmo bij sich hebbende 5000 mannen soo te voet als te
paerdt, binnen Balaguier belegert is; dat de vivres daer beginnen te mancqueren, en aen yder soldaet een halff ration broot
daechs wiert gegeven; dat den Grave van Harcourt noch eene
brugge op de Segre hadde doen maecken, om alle toevoer
aen die plaetse noch beter te verhinderen; dat 3000 mannen
uyt

Tarragone

gegaen

waren

om Camarasa te veroveren en

daer door diversie te maecken, maer dat zij nae drie stormen,
te vergeeffs daer op gedaen, sich hadden geretireert; ende dat
Don Philippe de Sylva tot Fragues een leger van 7000 mannen versamelde, om daer mede te trachten Balaguier t'ontsetten.

Ende den heere Ferret, Intendent van Grave van Har-

court, secht tijdinge te hebben, dat den hoochgem. Grave,
behalven de drie convoyen, voordesen opden vijandt verovert,
noch vier andere, die binnen Balaguier meynden te treek en,
heeft genomen.
Hiermede, Hooge Mogende Heeren etc.
In Paris den 2 9

en

Julij 1645.

(get) Willem van Liere.

Hooge Mogende Heeren.
Hier wert vastel. gelooft dat Sijne Con Hoocheyt sijn voore
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nemen, van gedurende 'tbelech van Borborch hier te comen,
t'eenemael verandert heeft;
heeft geschreven,

te meer de Coninginne aen hem

dat door dien de Hertoginne van Orleans

nu geluckel. verlost ende zijne presentie int leger hoochnodich
was, het geraden soude sijn dat de selve zijne comste herwaerts noch uitstelde. Het leger 'twelck den laetsten der voorleden maent sijn rendevous tot Bhetel heeft gehadt, marcheert
naer Amiens, alwaer noch 17 regimenten die uit Normandien
ende Bretagen derwaerts trecken, sich mede sullen vervoegen
met noch 4 comp

en

van des Co. gardes, de welcke gisteren van

hier marcheerden.
Door de brieven van 1 4
lone,

heeft

en

der voorleden maent van Barce-

men hier tijdinge dat den Grave van Harcourt

met sijn leger Balaguier geblocqueert en D. Cantelmo met de
Spaensche trouppes seer nau beset houdt, ende dat D. Philippe met een cleyn leger van Pragues tot Lerida gecomen
was, met intentie om Cantelmo te secoureren: maer 'tselve
en wert nyet veel geacht, zijnde den welgem. Grave meester
van alle de passagie en die wel gefortificeert.

N u terstont

wert mij gerelateert dat hier eenen courier van Catelonien soude
aengecomen sijn, dewelcke rapporteert dat D. Andrée Cantelmo met den Grave van Harcourt gecapituleert hadde, die hij
de plaetse den 2 5

en

Julij soude overgeven,

indien deselve

voor dien dach nyet en wierde gesecoureert.
Hiermede, Hooge etc.
In Paris den 5

en

Augustj 1645.

(get.) Willem van Lier.

Hooge Mogende Heeren.
Men heeft hier advis uyt Catalonien dat de Spaensche ruyterie, dewelcke
guier belegert

door den Grave van Harcourt binnen Balawas, daer uytgetrocken is en sich verder in

Arragon geretireert, sonder dat den gemelten Grave d'selve
heeft connen achterhalen.

Den Grave coutinueert de belege-

ringe vande voorn, plaetse eïï benauwt deselve doort affsnijden van toevoer van vivres.
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Met de laetste brieven diemen hier van Marseillen heeft,
wert geadviseert datmen daer tijdinge hadde dat de Spaense
vloote, bestaende in sessentwintich oorloch- ende twee vrachtschepen, van Cadis vertrocken is, sonder dat men wiste werwaerts deselve ginck, dan dat men meynde dat zij de Indische
vloote in haeren uytloop soude assisteren.
Den 8

deser is den heere de Villeroy met sijn leger, ge-

en

estimeert twaelif duysent mannen sterk, bij Corbye de riviere
de Somme gepasseert om, soomen meynt, sich te voegen bij
't leger van sijne Co. Hoocheyt,

dewelcke alsdan naer appa-

rentie yet goets sal aenvangen.
Het Parlement heeft hier volcomen contentement gehadt van
opperste Eaedt, op het subject dat het Conseil d'Estat hadde
doen scheuren een arrest bij 'tselve Parlement verleent, betreffende het nieuwe presidiael datmen tot St. Quintin wilde
oprechten.
Gisteren sont den Coninck den heeren L e o n , Brucart,
d'Emery ende Tubeuff,

om de Aerts-Bisschoppen, Bisschop-

pen en Prelaten van dit rijck in hunne vergaderingen hier te
gaen salueren, welcke heeren onthaelt wierden bij den AertsBisschop, die de rechter handt op hem nam; 'tgeene den
heere Bassompieren voorsien hebbende, hadde sich geexcuseert
dese commissie aentenemen.
Hier mede, Hooge etc.
In Paris den 2 2

en

Augusty 2645.

(get.) Willem van Liere.

Hoge Mogende Heeren.
Uyt Barcelona wert geadvyseert met brieven vanden eersten
deser maent, dat den Grave van Harcourt de belegeringe van
Balaguier noch was continuerende, ende dat die vande plaetse
groot gebreck van vivres hadden, waer door veele spaensche
soldaten int fransche leger quamen overloopen,

ende hoope

gegeven wiert om haest een goet eynde vande belegeringe te
hebben.

Tot Tarragone waren eenige spaensche galeijen ende

schepen aengecomen, maer door dien sij met geen crijchsvolck
XVIL

J.
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versien en sijn, ende

dat de cust van Catalogne volckrijck

ende wel gewapent i s , en wert niet gevreest dat de Spaensche aldaer yet sullen derven attenteren.

Den Coninck van

Spagnen presseert seer de lichtinge van crijchsvolck in de
rij eken van Napels, Sicilien ende Sardaigne, hebbende aen den
Vice-Boy van Napels bevolen het bataillon van dat landt in
Spagnen te senden.

Hier loopen geruchten dat den Marquis

de Los Veles, Vice-Roy van Sicilien, ende den Hertoch van
Montalto, Vice-Roy van Sardeigne, willende met gewelt eenige
lichtinge in die rijeken doen,

oorsaeck hadden gegeven aen

d'inwoonders, die tegens d'invasien van den Turck in de wapenen waren, tegen hun op te staen.
Voorleden donderdach

sijn den Coninck, de Coninginne

Regente, ende alle de groote heeren vant Hoff, in de kereke
van Nostre Dame geweest assisteren de publycque dancksegginge over de reductie van Borborch.

Toecomende maendach

sal men mede publycque teeckenen van blyschap bethoonen
over de victorie die den Hertoch van Anguien vercregen heeft
over 't Beijersche leger.

Hier is ordre gegeven 't victorieuse

leger te versterken met eenich voetvolck uyt dit rijck,

ende

noch andere troepen in Duytslandt gelicht.
Hier mede, Hoge Mogende Heeren etc.
In Parijs den 1 9

en

Augusty 1645.

(get) Willem van Lyere.

Hooge Moogende Heeren.
Op de confirmatie van het beiech van Armentiers vertrock
den heere Cardinael Mazarin voorledene saterdach van Amiens
naer Dourlans, nae dat de heeren M a r s
Gassion aldaer ontboden

allen

van Bantzau en

waren om met hun ende andere

oversten grooten chrijsraedt te houden.

Verscheidene persoo-

nen gisteren van Amiens hier gecomen brengen tijdinge, dat
den heere du Plessis Belier, Gouuern van Armentiers en het
r

guarnisoen hun devoir wel doen, maer dat men te Hooff cleyne
hoope hadde om de plaetse te ontsetten, hoe wel men van
alle canten crijchsvolck dede comen om aen vijant vorder pro-
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gressen ie beletten.

Den Grave van Seneterre marcheert met

3000 mannen, en aen Veltmar
belast met

al

van Turenne is wederom

sijne trouppen nae 't landt van Lutzenburgh te

comen. Den Hartoch de la Force seide mij gisteren, datmen
verhoopte in corten
Vlaenderen

vergadert

tijt een leger
te hebben.

van 16000 mannen i n
De Coninginne heeft den

marquis de Couvre, en den jongen marquis de Vreville met
andere Collonnellen tot Amiens doen arresteren, om dat deselve

te laet sijn gecomen bij haere regimenten, oock ver-

scheyde capiteinen gecassert,
hebben

om datse sich niet bij tijts en

gevoucht bij haere comp

en

binnen Armentiers.

Mijn

heere den Hertoch van Orleans is over drie dagen van Bourbon hier aengenomen ende maect staet toecomende maendach
nae 't Hoif te vertrecken.

Mijn heere den Prince van Condé

heeft de trencheen voor Lerida geopent, vint stercke resistentie,
en loopen geruchten van eenige voorname fransche officieren
aldaer gequest, oft gebleven.

S. Hoocheit heeft de helft van

sijne ruyterie gesonden over de reviere vande Cinca, om een
inval int landt van Arragon te doen. Den Gouuern van Milaen
1

is met 6000 man bij Nice de la Paille, niet voornemende,
soomen mient, om die plaets te belegeren.

De heeren A m b

rs

Oulevelt en la Thuillerie sijn naer Amiens vertrocken, om vandaer hunne reyse nae Hollandt te vorderen.

De Commiss

en

van Coninck en den Hartoch van Bouillon vertrecken eerdaechs nae Sedan, om aldaer d'evaluatie te maecken vande
goederen en incomen van die Principauté, de welcke gereeckent sullen werden tegen den penning 't sestich, waer voor
S. Ma* aen Hoochgem Hertoch sal geven de Hertochdommen
van Auuergne ende Casteau Thierry tegen den penning veertien ende de Graeftschappen, Baronnien ende Heerlickheeden
tegen den penning vijff en twintich.
Hiermede, Hooge Moogende Heeren, etc.
Paris den 2 4

ea

1647.

{get). Willem van Liere.

20*
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12. Vergadering.
Bibliotheek.

—

2 November,

Brieven

van Henr.

1861.

Schrassert.

Ten geschenke ontvangen :

Bibliotheek.

van Z. E x . den Minister van Binnenl. Zaken:
Nederlands

Oudheden.

Wetenschap,

uit

Verzameling

Kunst en Nijverheid

vroegere tijden,

door D.

van Afbeeldingen der voor

meest belangrijke

van

der

Keilen

voorwerpen

J r . , 19

en

e

20 afl.
e

van den Schrijver:
B . Chalon, Les seigneurs de Mano.

Brux. 1861. 8°.

numismatiquis

des Croisades.

I. 8°.

„

Souvenirs

„

Monnaies et Jetons rares ou inédits. (3 article.) 8°.
e

van den Heer J . H . van Lennep:
Jan Davids

Haarlem,

Boekenkraam.

Titel en inhoud van het 2 deel.
e

bij J . J . Weeveringh.

Aflevering 1 0 — 1 3 . 4°.

van den Schrijver:
A . de Beume, Necrologie

1860. 5* année.
„

„

de Varmee Beige

pour

Brux. 1861. 8°.
Notice

dant le XVIII.

des officiers

historique

sur

HArtillerie

Beige,

pen»

siècle.
Documents

gaise en Belgique en 1792,

inédits rêlatifs

a VInvasion

par le Colonel G . . . .

Fran-

Brux. 1861. 8°.

van den Schrijver:
A. G. W. Baraaer,

Claudius

de Romeinen in de jaren

Civilis

69 en 70.

en zijne icorsteling

met

Vrij bewerkt naar Tacitus.

Utrecht, 1861. 12°.
van den Heer Elout van Soeterwoude:
Bijdragen

tot de Geschiedenis van het Koloniaal

Beheer,

ge-

trokken uit de nagelaten papieren van wijlen den Minister van
Staat E l o u t , oud Commissaris-Generaal over Nederl. Indië.
's Gravenhage, 1861. 8°.
van den Schrijver:
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Mr. B . J . L . de Geer van Jutfaas, Be Saksen voor en onder
Karei

den

Groote.

Inleiding

tot eene regtsgeschiedenis

van het

Utrecht, 1861.

door hen bewoonde gedeelte omes Vaderlands.

8°.

van het Gemeentebestuur van Kampen:
Register

van Charters en Bescheiden

I. 1251—1394.

Kampen.

in het Oude Archief

van

Kampen, 1861. 8°.

van den Schrijver :
F . A . Ebbinge Wubben, Geschiedenis

in 1657.

Hasselt,

van het beleg der stad

(Niet in den handel).

Zwartsluis, 1861. 8°.

van den Schrijver:
J . David, Vaderlandsche

9 deel. Leuv., 1861. 16°.

Historie.

e

van den Heer C. W. Bruinvis:
Catalogus

der Tentoonstelling

Geopend van 8—12
maar.

van Oudheden en

Gedenkstukken.

October, in den Ouden Doelen te Alk-

Alkmaar, 1860. 8°.

van den Schrijver:
S.

Karsten,

rapport

in

Cicero pro

de Kon.

de Verhandeling

Roscio Amerino.

Antwoord

op het

Akademie van Wetenschappen uitgebragt over
Met een begeleiden-

betreffende deze pleitrede.

den brief aan Dr. J . C. G. Boot.

Utrecht, 1861.

8\

In ruiling ontvangen:
van de Société Archéologique de Namur:
Rapport

sur

la situation de la Société archéologique de Namur,

pendant l'année 1860. 8°.
Tom. V I I . l

Annates.

van de

e

Livraison.

Messager

des sciences historiques,

Bibliographie

Verhandelingen
e

deel.

e

stuk.
Idem.

des Arts et de la

2 Livr. Gand, 1861. 8°.
e

Wetensch.:

der Koninklijke

Akademie van

Wetenschappen,

Amsterdam, 1861. 4°.

Verslagen

2

ou Archives

de Belgique. Année 1861.

van de Koninkl. Akad. van
IX

Namur, 1861. 8°.

Redactie:

en Mededeelingen.

Afd. Letterkunde,

VI

e

deel,

e

stuk.

Amsterdam, 1861. 8°.
Afd. Natuurkunde, X l l

Amst. 1861. 8°.

e

deel,

l

e

, 2

e

en 3
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van de Beijersche K o n . Akademie:
Sitzungsberichte

der Kon.

zu München 1861.

buyer. Akademie der

Wissenschaften

Heft 1 , 2 , 3. Munchen, 1861. 8°.

van het historische Verein fiïr Steiermark:
9 und 10 Heft, 8°. Gratz. 1859—1861.

Mittheilungen.

e

e

van het Verein fiir haraburgische Geschichte:
Hanburgische

berg.

Herausg.

Chroniken.

Viertes Heft.

von Dr. J . M . Lappen-

Hamburg, 1861. 8°.

van de K . K . geographische Gesellschaft te Weenen:
IV* Jahrg. 1860.

Mittheilungen.

Wien, 1860. 8°.

van de oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften:
Neues Lausitzisches

XXXVIII

Herausg. von G. T. L . Kirche,

Magazin.

Band. le nad. 2 Heft.

e

e

Görlitz, 1861. 8°.

van de Smithsonian institution te Washington:
Smithsonian

Contributions

Washington,

to Knowledge.

1860.

X I I * vol.
Annual

Report

the Board

Yfashington,

Institution.
Annual

Report

Improvement

of

the middle

of Regents of the

Smithsonian

1860. 8°.

brevet Lieut.

Second Report

and southern

Col. J. D.

Graham on the

Washington, 1860.

of the Harbors.

D . D . Owen,
of

of

of a Geological

Counties

8".
Reconnaissance

of Arkansas.

Philadel-

phia, 1860. 8°.
Litterary
other papers

Letter.
of

The

interest,

Bibliography

state of Maine

and

together with a Catalogue of a large

collection of works upon Bibliography

1859—1860.

of

and America.

New-York,

N°. 1, 4. 4°.

van de litterary and philos. Society of Manchester:
Memoirs.

Vol. I V . part, II. V . part. I. and II.

Memoirs.

Second Series, vol. I l l — X V .

Londen, 1 8 1 9 —

1860.
John. Dalton, A new System of Chemical Philosophy.

Part I — V .
„

2

ed.

e

London, 1842. 8°.
Meteorological

Manchester, 1834. 8°.

Observations and Essays. 2

C

ed.
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Proceedings

of the Literary

and Philosophical

Society. 2 Oct.

1860—30 April 1861. 8°.

Brieven

van Hendrik

Schrassert.

Schrassert, wegens Gelder-

land comparerende ter Generaliteit, werd den 2 8

en

November

1640 door 5 provinciën, buiten consent van Holland en Zeeland, en onder protest der eerstgenoemde provincie, die verklaarde hem ais zoodanig niet te willen erkennen, aangesteld
als resident bij de Hanse-Steden, ter vervanging van den bekenden Foppe v. Aitzema.
De hier medegedeelde brieven hebben meerendeels betrekking
op den oorlog tusschen Zweden en Denemarken door bemiddeling en tusschenkomst der Staten beëindigd door den vrede
van Christianopel. Wagenaar,
I.

X I . p. 379 seqq.

J April 1642.

Doorluchtige, Hoge Mogende Heeren.
De heeren Afgesanten der stadt Hamburgh, soo

opden

Rijcxdach tot Regensborch, ende naer Weenen gecommitteert,
sijn voorleden Sondach alhier weder aengelanght. Rapporteeren
dat het tot Weenen in eenen soberen staet i s , ende datmen
aldaer vreest dat de generale vredens-tractaten haren voortganck niet en sullen gewinnen, gelijck oock de Phalthische
tractaten aldaer niet en avanceren, ende den Kaiser de selue
niet en wil restitueren, ten sij Engelant eene alliantie met hem
maeckt ende belooft met alle behulpelijcke middelen sijn K a i serl. May t' assisteren.
fc

Waer op den Amb Rhoo naer lange
r

excuse S. Kaiserlijcke May* hadde versocht eenige articulen
te willen bij geschrifte stellen, soo dat vermoedelijck beyde
tractaten in fumée sullen loopen.
Wegen de Goslarsche tractaten is noch weinich seeckers te
schrijuen, sijnde den Ertzhartoge Secretarius, genaemt Weselius, met eenige poincten ad referendum, ende ad ratificandum naer Weenen verreyst.
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Tzedert de nederlage vande 2 a 300 soldaten soo uyt L i m beke gecommandeert is, ismen in deselue stadt in sulcken
grooten vreese, dat sich niemant bnyten de poorten derft vertrouwen.

De Sweetsche armee marcheert sterck naer Silesien,

ende sijn uyt Magdenburgh eenige comp

en

in de arriereguarde

gevallen, maer stilswijgens weder inde stadt gecomen,

soo

datmen vermoet, dat sij sonder groot verlies niet sijn geretireert. Dewijle de Keysersche in Selesien wat wijt van een ander leggen, en hartoch Frans Albert noch tot Weenen is, soo
vermeent men dat de Sweetsche eenige plaetse van importantie aentasten; gelijck bericht wort soude Stalhans groot-Glogau

berent hebben. Men spargeert hier dat hartoch Fransch

Aelbert tot Weenen heeft aengehouden, dat in Silesien de
religie naer de Augsburger confession mochte geleert ende gepredickt worden; 'twelck S. Kaiserl. May* eenen tijt lanck
heeft in bedencken gehadt, maer eyntlijck heel afgeslagen, soo
datmen daer wel haest eene veranderinge sien mochte.
De

kaiserl. armee licht noch in Meyssen, en heeft yder

ruyter negen rijcxd. ende yder soldaet seven rijcxd., men
vermeent datse haest opbreecken sullen.
Tot Stetin continueren alsnoch de tractaten wegens den stilstant van wapenen tusschen de Croone Sweeden, ende den
Churvurst van Brandenburch, en sijn deselue wegens de lantschattinge met de Sweetsche geaccordeert, soo datse nu vanden
deurtocht der Sweetsche sijn bevrijt, en vermeent men dat de
tractaten tot een goet eynde sullen comen.
Vuyt Denemarcken wort geadviseert met brieven van 1 2

en

A p r i l , dat den Coninck van Denemarcken aldaer opde Engelsche ende Schotse schepen ende goederen een seer hoogen tol
heeft gestelt, moetende betalen den enckelen tol als de hollantsche schepen, en daer en boven de verhoginge des tols
de anno 1639 tweemael, ende den hondertsten penning oock
tweemael, 'twelck de schepen ende goederen hooch beswaert,
ende veel gelts geven moeten. D'oirsaecke (soomen seyt) soude
sijn, dat seecker accordt tot Gluckstadt gemaeckt tusschen
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den Coninck van Denemarcken ende d'heer A m b Bho in Enr

gelant niet en soude sijn onderhouden.

Alle natiën betalen

daer noch den dubbelden tol, behalven de hollantsche schepen, die metten enckelden tol vrij gaen.

De lorrendrayers

die met douersche ofte andere engelsche passen aldaer comen,
betalen van tolle even soo veel als de engelsche, insgelijcx
de vlaemsche coopvaerdyeschepen.

Eenige lubeecksche sche-

pen, die voorleden weeck uit Portugael daer gecomen, geladen met sout, hebben den enckelen tol betaelt, ende voorde
verhoginge

borge gestelt,

om opden aenstaenden Bijcxdach

deselue te betalen, soo alsdan sal werden geresolveert, alles
volgens resolutie bij S. Ma

fc

tot Giuckstadt aende Lubeecksche

gesanten laetst medegedeelt.
Hier mede
Doorl. Hoge etc.

Get. I. v. Belle *).

g

Hamburgh den ~

e n

April 1642.
II.

-

26

April 1642.
r

Hoge Mogende Heeren.
Die in Erffurt bij de 300 te voet, 300 ruyters e l dragons,
sijn onder commando
Cap

n

des birkenfeldische Major Pregau eïï

Plecht uitgegaen, ende

den 25. passato het stedeken

Greussen verovert, daerinne hij 30 Croaten nedergemaeckt,
een oversten Wachtm , een B i t m , twee Lieutenants, een Corr

r

net en 421 peerden, met sich in Erffurt gebracht, sijnde alle
vijff Italianen, nevens 24 Croaten.
De Sweetsche armee,

soo bericht wort, marcheert na der

Lausnitz ende laten sich met stercke partyen tot dry mijlen
van Dresden sien, branden veele plaetsen af, hebben L i r chien en Pincxterwalda afgebrant. D'heer Generael Torstenzon
heeft

Luckau ende Luben laten berennen.

In Luckau com-

mandeert den oversten Wachtm de Lado vande artillerye met
r

1) Secretaris van den resident Schrassert.
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400

man.

Luben (dewijie het niet sterck is) houtmen voor

verboren, waerinne commandeert den oversten L* H u l met
ontrent 500 dragonders. De Sweetsche intentie soude sijn Hertoch Frans Alberts armee (dewijie hij noch tot Weenen is) te
ruyneren, men bevreest dat d'armée, soo sonder dat niet bastant in confusion gebracht werden mochte.

De Sweetsche

hebben sich met Stalhans geconjungeert eïï heeft Luben, daerinne vaïï Strixischen regiment vyer en van Schleunitzischen dry
comp

en

gelegen, stormenderhandt ingenomen, en alles daerinne

nedergemaeckt.
Uyt Berlin

wort geadviseert met brieven van 6

en

April,

dat den Sweetschen B i t m Baab, en den Generael proviantm
r

r

aldaer aenhouden om vivres, en dat de ridderschap en steden
daerouer delibereren of men haer iet wes sal laten volgen,
daer mede sij voortgaen, hebben tot Trouwenprits, Guterbock
en den oorden alles verteert; maer hebben in Brandenburgh
voor haer geit veel broot eïï byer ingecoft.

D'heer Veltmar

aI

Torstenzon heeft tot Luckau rendevous gehouden; die Trembling, eïï Calvische boeren in der ouden Marck hebben hare
plaetsen gedefendeert,

ende syn vande Sweetsche ongemoles-

teert gebleven.
Den 6

en

April nae middach sijn inde duysent ruyters vande

Keysersche over d'Elve geset, waer op Sperruyter den 7

en

dito

met seven man van yder comp is gevoecht, sijn bij nacht op
e

den aenslach uytgegaen, wordende gecommandeert door den
Grave van Broy.

Tot Maechdenburch is noch een ander par-

tye overgegaen, waer op het aensien is leert den tijt.
De kaisersche hooftarmee licht noch in Meyssen stil,

soo-

men bericht, ontstaet int selue leger eene groote sterfte door
eene heete sieckte, waer aen veele subyt sterven.

De Chur-

furst van Saxen is over des Keysers lange inquartyeringe niet
wel te vreden, en hebben alle chatholicque Churvursten begeert
neutrael te sijn,

waer uyt wellicht eene veranderinge conde

ontstaen.
De generaele vredenstractaten gelooft men dat swaerl. haren
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aenvanck sullen gewinnen, vermits de kaiserl. ratification noch
niet en is gecomen.
Met de Goslarsche tractaten gaet het langsaem voort, berustende noch opde veranderinge der guamisoenen in Hildesheim,
welcke

stadt geen kaiserl. guarnisoen wil innemen, willende

veel liever lijff en leven daer bij opsetten; somen secht souden
de tractaten geslooten,

maer d'executie vande wisselinge der

guamisoenen voor dry maenden geprolongeert sijn.
Uyt Coningsberch wert my geadviseert met brieven van 7
April,

en

dat d'affgesanten van daer meestendeel waren vertroc-

ken, en was S. Churf. Dh* van Brandenburch geresolveert
naer d'heylige

dagen met een tamel. comitat naer Branden-

burgh te verreysen.
Den Con. van Denemarcken is noch tot Coppenhagen, werwaerts d'Anze-Steden haer Gedep

den

sullen senden,

doch soo

bericht wort, soude die van Lubecq en Bremen als oock
d'heer Genmitius, Secretaris van Dantsig, al derwaerts sijn
verreyst, d'heer Cantzler Begenclou is tot Lubeck geweest,
en van daer mede naer Coppenhagen vertrocken.
Hier mede
Hoge etc.
Hamburgh den ~

e n

Get. I. v. Belle.

April 1642.
UI.

2

± ^ 1642.

7 Juij

Doorluchtige Hooge etc.
A l ist dat de Keysersche soo in Meyssen gelegen, sijn opgebroocken,

naer Silesien gemarcheert,

en 4000 Keysersche

sich met hartoch Frans Aelbert geconjungeert, soo en vint hij
sich noch niet bastandt omde Sweetsche het hooft te bieden.
Ondertusschen neemen de Sweetsche d'eene plaets voor, d'ander
nae weder wegh, als hebbende Wolau, Herrenstadt, Sprottau,
Frijstadt, Trachenburgh en Wardenburgh verovert, en is d'heer
Generael Torstenson van meeninge, omde Keysersche den pas
over d'Oder te benemen, en alle toevoer te beletten.

316
Hartoch Frans Aelbert lecht met sijne volckeren noch bij
Breslau, heeft eene schipbrugge bij den Dom geslagen, eïï
soo haest de Keysersche uyt Meyssen daer bij sullen sijn gecomen, mochte het wel tot een hoofttreffen comen, waer toe
de Sweetsche wel gesint sijn en geresolveert geensints te wijcken, maer deselve te verwachten.
Met de Lunenburghsche tractaeten staet het noch in voorigen terminis. In Brunswijck rijden de Keysersche eïï Sweetsche
uyt en in. Men spargeert dat het garnisoen in Embeecq eerstdaeghs soude uyttrecken, eïï off wel den commandant in Wolffenbuttel soodanige

keyserl. ordre mede heeft becomen, soo

ist nochtans, door dien hij in ervaringe is gecomen dat hij met
sijne volckeren niet weder in Hildesheim soude gelecht worden,
maer deselve stadt met keyserl. garnisoen, en niet met beyersche ofte colnische volckeren beset worden, (dat hij) deselve
ordre niet alleenl. en wil pareren, maer is vorderende 80000
rijcxd. soo aeïï stadtsfortificatie geemployeert, en noch 20000
rijcxd. aen vervallene contributien, soo dat deselve tractaten
noch wel en fumée mochten comen te loopen.

De Hildesheim-

sche gesanten, soo naer Coin gewesen, sijn met twee domheeren tot Hildesheim wederom aengelanght, en vorders op
Brunswijck verreyst, uyt welcker relation men verhoopt deselve stadt noch voor de inquartieringe bevrijt sal blijven.
D'heer Secretaris Weselius schrijft uyt Weenen dat het met
sijne affveerdinge wegens de ratificatien noch soo nae niet en
i s , en dat men beydersijts op dat wankelbare geluck is bouwende, quum tamen nusquam minus quam in bello euentus
rei respondeat.
Hartoch Christiaen Ludwich is van vorde weder terugge
verreyst, en wert het daer voor gehouden, dat het houwel.
tusschen den Ertz-Bisschop van Bremen eïï de jonge Princesse
van Lunenburgh nu t'eenemael soude sijn geslooten, eïï dat
nae pincxteren de bruyloft soude gehouden worden.

Sijn fur-

stel. gen. d'heer Eerts-Bisschop soude soo lange (tot de L u nenburghse en Brunswijckse landen wederom in haer fleur
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sullen sijn, eïï d'intreede des lijffsgedings sullen connen opbrengen) het gantsche graeffschap Hoya voort houwelijckxgoet interims wijse te gebruycken hebben.
Den jongen

hartogh van Holsteyn-Sonderborgh doet een

regiment curassiers voor den Keyser int graeffschap vander
Lippe werven, eïï soude voor sijn persoon sijn quartier in
Lemgau hebben.
De tractaten tusschen de Croon Sweeden en Chur-Brandenburgh gaen seer langhsaem voort, door dien de Sweeden seer
hooge postulata begeren, waerop de Chur-Brandenburgh soo
haest niet en connen resolveren.

De gesanten souden van

Stettin, ad ratificandum verreysen, maer d'amnistitie eïï wat
wijders getracteertt is soude in haer waerde berusten tot de
naeste bijeencompste.
Met de Paltzische tractaten is het nu ten einde gecomen,
alsoo ick van goeder handt wort bericht, dat d'heer Amb Bhoo
r

van Weenen soude sijn vertrocken eïï alhier verwacht wort.
Den Oversten Artischofky is uyt Poolen alhier aengecomen,
gaet naer Denemarcken; soo men seght, soude tusschen den
Coninck van Poolen eïï den Coninck van Denemarcken eene
nieuwe alliantie

gemaeckt

worden; wat daer aen sij, sal u

Doorl. Ho. M o . metten naesten adviseren.
Hier mede
Hooge etc.
Hamburgh desen
°

2 8

M e y

Get. I. v. Belle.

1642.

7 Juny

IV.

ü Januarij 1645.

Hoge Mogende Heeren.
Ick wil niet twijffelen off uwe Ho. M o . A m b , d'heeren
rs

13

Bicker ende Stavenisse, sijnde den -^- deser van hier gereyst,
en

15

ende den - j

e n

tot Bremen aengecomen, sullen nu aireede ge-

luckel. int vaderlandt sijn gearriveert.

Wordende

derselver

vertreck uyt Sweden, sonder Denemarcken te passeren, vaïï
Keysers ende Deensgesinde misduydet, als off yets wierde ge-
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raolieert tegens de Croone Denemarcken, dewelcke seer exaggereert de successen vande Deensche Noordsche armee onder
Hannibal Zeestede, zoo nae t' veroveren vande Moerschantse,
Carelstadt soude hebben jnnebecomen. Gelijck mede die vande
troepes onder den Eertzbisschop, hebbende het slodt to Ripen
stormenderhandt jngenomen, ende den Oversten-Lieutenant
Mortagne (die op hope

van door Wrangel gesecoureert te

worden, nae geen aengeboden accort wilde luvsteren) neffens
150 man nedergemaeckt, zoo dat niet meer als 8 a 10 persoonen, soo het meest ontcropen, quartyer hebben becomen,
daer onder een Sweeds Lieutenant en Quartyerm , soo mede
r

swaerl. gequetst sijn.
Het continueert van allen canten dat Gallas, wetende dat
sijne overige troepes binnen Maeghdenburch groot gebreck
van levensmiddelen hadden, en dat de Sweedsche door den
ijsganck hare brugge bij Aken moesten opnemen, deselve
heeft doen marcheren op Wittenberch, alwaerse den x

e n

deser,

stilo novo, sijn gearriveert, sonder meerder affbreuck door
de Sweedsche, hun vervolgende, te hebben geleden, als van
ongevaerl. 100 persoonen, die, in de arrieregnarde sijnde,
vande Sweedsche sijn achterhaelt.

Gelijck dan almede conti-

nueert, dat Hatzfeldt (die het generael commando over de
Keysersche in Bohemen is opgedragen) sich hoe langer hoe
meer versterckt, hebbende noch boven die voordesen gemelde
volckeren, tusschen de 4 a 5000 man vande Gotzische uyt
Ungaren becomen, neffens 2000 Beijersche.

Off nu met die-

selvige en met die uyt Maegdenburch (alwaer sich Gallas wegens zijne jndispositie, nevens veele crancken alnoch opholt)
sonder aff te wachten de geworvene volckeren in Italien,
gaet attacqueren den Generael Veltmaral Torstenzon, verscheyden steden in Meyssen gedemanteleert, ende in Bohemen
door t'occuperen van verscheyden passen, onder contributie
gebracht hebbende

3

staet te verwachten.

ende sich tot den optocht preparerende,
Gelijck dan almede sich eerlange sal

openbaeren, off Chur-Saxen, hebbende dyenthalven tegens den
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15

en

deses eene vergaderinge vande Stenden tot Dresden aen-

gestelt, neutraliteyt sal begeeren, ofse sich door des Keysers
aengebodene secours vorder sal laten abuseren.
Naerdat de Hessische door coude ende ongemack

voor

Maeghdenburch al vrij waren gesmolten, hebben sich deselve
begeven binnen Goslar.

Gelijck dan den Generael-Major Co-

nincxmarck sich met zijne troepes opholt jnt Bisdom Halverstadt, en ontrent Brunswijck, hebbende noch onlancx aende
Stenden vant Bisdom Bremen geschreven, in cas die achterstendige contributien niet opbrengen metten allereersten, d'selffde
selffs te willen comen vorderen.
Bij occasie vande aenstaende tractaten tusschen
ende Denemarcken, soo tot den 8

Sweeden

February soude sijn uyt-

en

gestelt, gaet den Baetsheer Jeronimus Friese mede derwaerts,
om te bevorderen meerdere assecuratie vanden Coninck, hebbende voor al het geldt geene andere verseeckeringe als schoone
woorden ende beloften, tot noch toe aende stadt Hamburch
gegeven.
Hier mede
21

Hoge Mogende Heeren etc.
1645.

Hamburch, den ~

e n

Januarij

Get. Henr. Schrasser.

Dese problemata politica werden
mij uyt Franckfurt toegesonden.
V.

25 Januarij 1645.

Hoge Mogende Heeren.
Naer dat den Generael Yeltmar Torstenson sijne meeste
al

cavalerie onder den Generael-Major Golsteyn, om sich vande
passen te verseeckeren, over de Wolt naer Bohemen vooruyt
gesonden,
neberch,

ende noch d'infanterie neffens de stucken op A n is hij (hoewel

aent podagra noch onpassel.)

met

de rest vant leger op den ^ deses van Zeist opgebroocken
ende gevolcht,

voorhebbende een groot dessein.

Om welck,

soo veel doenl. te wederstaen den Keyser sich seer bemoeyt,
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doende alle mogel. middelen aenwenden, om eene machtige
armee daer tegens

op

de been te brengen;

zijnde selffs in

persone met sijn broeder den Ertshertoch naer Prage verreyst,
soo om denselven als Generael ende Hatzvelt als L* Gnael
d'armeé voor te holden, als om op alles beter ordre te mogen
stellen.

Hebbende tot voortsettinge vanden crijch onlijdelicke

beswaringen ende lasten, selff sijne erfflanden, opgeleyt, ende
tot dien eynde noch onlangs den Oversten Mislinck, ende den
Commissaris Peyrle gesonden naer Neurenburch om die stenden vande Eranckischen craitz aldaer vergadert, den hoogen
noodt bekent te maecken, gelijck mede onlang heeft gedaen
aen Chur-Beyeren, die daer over die tranen uyt d'oogen souden sijn gelopen. Ende boven die voor desen gementioneerde
volckhulpe, Gild

de

Haes in Italien gesonden om volck te

werven, gelijck den Keyser Due de Savelli tot dien eynde
mede heeft derwaerts geexpedieert.
Daerentusschen hebben
geoccupeert,

die Coninckmarcksche Hornburch

doende het slot raseren, ende schieten die Hes-

sische (daer onder mede sijn souden tusschen de 7 en 800
goede

soldaten, welcke sich niet mede willen laten

ranconneren) seer sterek op Heldrungen, twelck geen secours
te verwachten hebbende,

zich al mede eerlange sal moeten

accommoderen.
Nae dat de Deensche onder den Ertz-bisschop van Bremen
ende den Bijcx-Veltmar Bille gespeurt, dat sich den Overal

sten Helm Wrangel soo sterek verschanst, dat men daer seer
qualijck bij conde comen,

sijn deselve onverrichter saecken

wederom terugge gekeert, namentl. den heere Bille met sijne
onderhebbende

troepes

naer Euynen ende den Ertsbisschop

met de sijne op Bensburch, daer toe men meynt mede niet
weynich te hebben gecopereert
selve directeurs ontstaen,
daerinne den eenen

die oneenicheyt tusschen de-

wegens het opperste commando,

den anderen niet soude hebben willen

cederen.
Pinnenburch is van Graeff Pens geblocqueert, ende begin-
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nen die Deensche

sich daer voor te begraven, niet sonder

vrese van daer voor wederom te sullen moeten opbreecken,
jndien die Coninckmarcksche volckeren (soo alhier ettel. duysenden brooden hebben doen backen ende opcoopen) mochten
ijlich herwaerts comen naerderen, waer over men tot Gluckstadt crijchsraet hout, als mede wat men verder sal aenvangen.
Sijne Churf. D h van Brandenburch (van wiens houwel. met
1

Sweeden alsnu altum silentium) laet alhier voor ettel. duysenden rijcxdaelders leveryen maecken, ende mocht wel eerlangen
zijne reyse naert landt van Cleve, ende, gelijck sijne ministers
sich laten verluyden, wel voorts met eene naer Hollant spoedigen.
Hier mede
Hoge Mogende Heeren etc.
1645.

In Hamburch den 2 5

en

Januarij

Geteeckent Henr. Schrassert.
VI.

^ Eebruarij 1645.
8

Hoge Mogende Heeren.
Nae dat het Eertzstift Bremen (uytgenomen eenige vande
Maschlanden) met den Generael Maioor Conincxmarck onlangs
wegens die contributien vergeleecken zijnde, d'zelve gedifficulteert te betalen, heeft h i j , i n conformite van nevensgaende
copielick sehrijvens het Domcapittel ernstlick vermaent, ende
opt vertrouwen dat daer over souden doende ende besich zijn,
ende het tot geene hostiliteyt souden hebben laten comen,
zijne marche soo

langsaem voortgeset.

Dan speurende dat

'tgemelte capittel, soo int resolveren als int affsenden van
hare gevolmachtichde getergiverseert,

soo is hij te rade ge-

werden sich met sijne overhebbende trouppes te naerderen,
van Ultzen op te breecken, ende naer Bardewijc te marcheren, daer hij de riviere is gepasseert, ende op Battensen gegaen; alwaer hij voor gisteren smiddaegs sijn rendevous gebolden ende gisteren nacht sijn hooftquartier int Stift Bamsloe
genomen, hebbende dien selven nacht in seven cleyne veerXVII. J.

21
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schepen, bij de acht hondert musquettiers, onder commando
van een Overste Luytenant ende een Majoor embarqueren
ende Harburch voorbij, nae t ' O l d e Lant, tot inde canael
lopende, tot aen Boxtehude roeyen laten, alwaer sij gelandet
sijn, niettegenstaende die huysluyden bij Moerburch opte Elve
een schanse (met volck ende stucken, daer uyt loose schooten gedaen, versien sijnde) daer tegens opgeworpen.

Daer

op dan oock voorts Conincxmarck selffs in persone met de
cavallerie, artillerie ende de reste der infanterie op geen zijt
d'Elve is gevolcht; waervan airede etlicke regimenten, Haerburch voorbij, naer Boxtehude zijn gegaen, met resolutie,
soo sich de Sweetsche laten verluyden, van deselve stadt te
attacqueren.

Off nu gemelte Domcapittel den j

e

n

deser de-

senthalven sijnde vergadert geweest tot Staden, door die aldaer
gearresteerde besendinge sulcx alsnu sullen connen prevenieren ende zich neutrael verclaren, ad exemplum vande stadt
Bremen, opt aenschrijvens van gemelte Capittel gerefuseert
hebbende aldaer mede te compareren, omdat inden aenvanck
van hostiliteyt tegens Sweden niet soude sijn gekent, sulcx
sal den tijt haest uyt wij sen.
Den Oversten Helm Wrangel, sijnde op eergisteren van
hier nae d'Maschlanden vertrocken, nae dat zijne troupes
inde graeffschap Pinnenberch, ende insonderheyt tot Altenae
verscheyden luyden geplondert, geoutrageert ende die voor
twee jaren aldaer aengevangene coninckl. brugge inden brant
gesteecken, heeft almede wederom eene rencontre gehadt met
de Deensche, uyt die bij Elmshoorn opgeworpene schantse
uytvallende, waerinne wel bij de hondert Deensche souden
sijn gebleven, veele gevangen ende die schantse belegert vande
Sweetsche;

wekkers hooft-armee

onder den Generael Velt-

maerschalck Torstenzon van Leutzmaris is opgebroocken, nae
dat twee hondert Croaten om te recognosceren voor uyt gesonden, geruineert waren.

Ende sijn deselve opten 2 4

en

der

voorleden maent gemarcheert over Caden, ende soo voorts
bij Laune de reviere gepasseert, met resolutie van recta te
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gaen op de Keysersche bij ende in Prage; d'artillerie ende
alles preparerende, om de Sweetsche het hooft te bieden.
De Heeren Affgesanten vande Hanzesteden Lubeck ende
Bremen, op

aenhouden vande Achtbaren Baet deser stede,

jegenwoordich alhier vergadert, delibereren neffens welgemelte
Baet, hoe ende in wat voegen men sal bejegenen den Hertoch
van Lunenburch tegens t'privilegium vanden Keyser Prederico
primo aen de stadt Hamburch verleent, de stadt Haerburch
fortificerende, daer door in tijt ende wijlen de Hamburgers te
water souden connen worden geblocqueert. Doende daerenboven die van Lubeck ende Hamburch, soo ick vermercke, met
eenen groote instantie bij die van Bremen (eerst geerne willende weten hoe die vereenichde provinciën in Nederlant sich
opt versoeck van Sweden tegens Denemarcken sullen believen
te houden) om mede met den aldereersten opte tractaten tusschen die benabuyrde Cronen te willen datelick senden; werwaerts uwe Hooch Mogende Ambassadeurs den ~ , Monsieur
en

de la Thuylerie, den Hen der voorleden maent, ende de vier
Deensche Bijcx-Baden met een grooten treyn ende wel gemoet sijnde, den j

e ü

deses sijn vertrocken.
Hiermede
18

Hoge Mogende Heeren etc.
bruarij 1645.

In Hamburch, den j

e

a

Ee-

Get. Henr. Schrasser.
VII.

11 Pebruarij 1645.

Hoge Mogende Heeren.
Nae

dat die Sweedsche hooft-armée wegens die bij Bern-

berch geleden travail en ongemack, sich in Meyssen een tijt
lanck gerefraiseert eïï een groot succes en eynde gesien van
die binnen Maechdenburch geeschappeerde keyserl. volckeren,
js deselvige eenige dagen vooruyt in Bohemen gemarcheert,
eïï den Generael Veltmaral naer geholdene affrede met de
heeren Generalen Majoren Axel L i i l i e , Wrangel eïï Coninckxraarck noch den 2 4

en

Januarij gehadt tot Commentkau, al waer
21*
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hij Axel Lillie den 2 3
peerden

en

dito derwaerts gegaen sijnde, met 300

eïï 100 musquettiers bij sich verwachtede.

Off nu

den welgem Veltmaral conform desselfs schrijvens, de dato 2 4

en

Januarij sich met die ontrent Prague vergaderen Keyserl. tusschen de 16 a 17000 sterek in eene hooftaction wert jnnelaten,
ofte, gel. andere meynen, recta door Bohemen naer Morravien
marcheren, om nae gedane conjunctie met den Transilvans
(tot Bosenau door de Fransche en Sweedsche A m b

rs

toesage

van geit en volckhulpe becomen hebbende) het generale dessein op die keyserl. erflanden in 't werek te stellen, wert den
tijt openbaren. Daerentusschen is Brixen buy ten redenen opiniatreren, van Sweedsche overrompelt en in d'assche geleyt,
eïï soude den Keyser albevoorens den Generael Torstenzon
soo nochtans in Bohemen was aengecomen, seer islich wederom van Prague sijn opgebroocken,
en was Gallas den 2 6

en

en naer Lintz verreyst,

van Maechdenburch mede opgebrooc-

ken, en van 1000 peerden en 300 te voet, soo daer cranck
gelegen, geconvoyeert sijnde, met de

en den

tros op Prague gegaen.
Nae dat den Oversten Helm Wrangei vernomen, dat die
Deensche sich geretireert, heeft hij sich oock datel. gemoveert,
en is noch eergisteren met sijn leger geweest te Nye-Munster,
hebben door ettel. hondert peerden die contributien doen invorderen , en eenige burgemren en de voornaemste persoonen,
soo sij attrapperen conden, doen wech halen, sonder resistentie te vinden van Deensche, zich soo het schijnt ten eenemale
verlaten op den gewensten vrede. Te meerder om dat U Ho.
Mo. Amb

rs

van 2 1

Jan. aen seecker goet vrund alhier schrijft, sich sou-

en

soo seecker keyserl. publicq minister met brieven

den hebben laten verluyden, dat soo deene party e tot vrede niet
geneycht was, daer toe wilden helpen constringeren; en omdat den Co. (sich alsnoch tot Fredericxburch ophouden) crijch
en vrede d'lieeren Rijcx-Baden alsnu hadde bevoolen, met erjnneringe conden sij eene reputierl. vrede maecken, dat sulcx
goet soude sijn, en dat in cas van continuatie des crijchs,
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den vijant beter als tot nocbtoe was geschiet, moeste werden
aengegrepen.

Off nu de Grave Curtz, soo geseyt wort dat

sich wegens den Keyser mede op de tractaten soude laten
vinden, meer sal verrichten int contramineren van vredenstractaten, als Gallas met soo eene machtige armee in Holsteyn
gedaen, tot welckers gedachtenisse penningen souden sijn geslagen, daer op d'eene zijde staet Quid fecit
satia,

en op d'andere zijdt Nihil,

Gallas in Hól-

daer aen wert seer getwijffelt.

Den Ertz-Bisschop van Bremen is nae geholdene crijchsraedt
tot ophevinge van belegeringe voor Pinnenburch, van Gluckstadt gereyst op Staden, al waer men soude hebben gerefuseert
die bisschoppel. volckeren inne te nemen; soo het schijnt door
vreese van Conincxmarckse troepes, allenskens naederen, daer
van men seyde dat airede vyer regimenten tot Bleecken d'Elve
waren gepasseert, en de reste over Winsen en Haerburch (aiwaer de Lunenburchsche fursten eenige forten opwerpen) naer
Bremerfurde

soude gaen, met jntentie van deselve plaetsen

te jmpatroneren.
Hier mede
Hoge etc.

In Hamburch den x j

e n

Peb. 1645.

Get. Henr.

Schrasser.
VIII.

| February 1645.

Hoge Mogende Heeren.
Nae dat die Deensche vernomen dat die Sweedtsche sich
bij Elmshorn met stercke parthyen sien lieten, eïï veele dorpen ende huysen verbrandede, hebben sij geresolveert deselve
aldaer het hooft te bieden, gelijck zij dan oock acht hondert
peerden onder de Generaels Majors Bour ende Alefelt gecommandeert, om daer op los te gaen, dewelcke die Sweedtsche
voorwacht, ontrent t'sestich peerden sterck, deels gevangen
ende deels nedergemaeckt.

Waer door alsnu die Sweedtsche

alarm bequaemen, sijn sij door een pas, den Deënschen onbekenfc, ende vande huysluyden niet aengeduidet, par force
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door 'twaeter gedrongen, ende die retirerende Deensche i n
de arriereguarde dermaten jngevallen, dat daervan tusschen
de vijftich ende t' sestich souden sijn doodt ende gevangen
gebleven, salverende sich die reste door de vlucht

Off nu

gemelte Sweedtsche onder den Oversten Wrangel, hebbende
naederhandt met verlyes ende te vergeeffs een aenval gedaen
op

de Kinckerschants, ende

sich met het voetvolck

ende

stucken (tot Barmstede geavanceert sijnde) geconjungeert, yets
hooftsaeckelijcke op de Maschlanden sullen tenteren, sal sich
eerlange openbaeren.
Den Generael Major Conincxmarck, hebbende eenige compagnien uyt Westphalen bij sich becomen, ende een brugge
over de Schwinge geslagen, oock eenige van sijne onderhebbende ruyterye nae Ketingerlandt, eenige naer Fryburch ende
eenige naer Bremerfurden gecommandeert, leyt noch met sijne
meeste troepes ontrent ende voor Staden, daer op hij met
stucken een tijt lange heeft gespeelt.

Dan terwijlen het schie-

ten op gisteren morgen cesseerden,

ende alsnoch

cesseert,

soo presumeert men dat die van t' Domcappittel, aldaer vergaedert, sich wel mochten accommoderen laeten.
De Generael Veltmaerschalck Torstenzon is met die Sweedtsche hooft-armée
eerstdaechs

van Baden gemarcheert op Zaats, staende

te verwachten, off nu zijne marche wert nemen

naer Moravien, naer d' Overpaltz ofte naer de hooft-armée
van den Keyser, sich alsnoch tot Prague ophoudende, ende
seer bemoeyende om onder

die van allen canten bijeenge-

brachte volckeren ordre te stellen, ende daer mede die Sweedsche te bejegenen. Daerentusschen wort het platte landt aldaer
soo wel van vrunden als van vijanden bedurven, ende gaen
niet vrij die burgers in de steden, moeten door misbetaelinge
vant keyserlijcke volck, yder thy en a twaelf soldaten onderhouden.

Seecker gevangen Sweedts Cornet van Sijne Keyser-

lijcke Ma* gevraecht sijnde, hoe sterek d'armee van Torstenzon was, ende

geantwoort

hebbende,

dat ontrent twintich

duysendt man te voet ende te peerde bij sich hadde, die tot
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vechten

gantsch willich

lachende,

waeren, soo

dat wel beter wiste.

seyde den Keyser al

Ende als Sijne Keyserlijcke

Ma* vorders vraechde, off Torstenzon oock (wiste), hoe sterck
die keysersche armee, om Pilsen ende Budewitz gelegen, was;
soo

heeft

de gemelten

Cornet geantwoort,

dat niet alleen

sulcx wel wiste, maer oock al t'genige over Sijne Keyserlijcke Ma* taefel gediscoureert wierde.

Waer over Sijne Ma*

gealtereert sijnde, datelijck soude hebben ordre gegeven, om
alle de brieven int posthuys te Prague te openen, te visiteren ende daeruyt te mogen vernemen, off niet den eenen off
den anderen verrader was te vinden, die sulcx overschreeff.
Wt Sweeden wert geschreven, dat aldaer die gouden kanten ende sumptiose bruyloffs waeren affgeschaft, ende dat den
affgesonden dienaer vanden Generael Majoor Wrangel, neffens
de heeren Sweedtsche Commissarissen, gaende op de vredenstractaten, was affgevaerdicht met vijftich duysent rijcxdaelders,
om daermede

die conincklijcke Sweedtsche vloote van alles

te doen versien.

Wordende, soo het schijnt, in Sweeden al

vrij wat meerder preparatien gemaeckt, om bij onstentenisse
van vrede,

den oorloch te waeter ende te lande met ernst

voort te setten, als wel in Denemarcken, alwaermen sich
meest schijnt te veriaeten opten succes van de vrede, daer
20

over den —

e n

gehouden.

deses tot Bromsebro die eerste sessie soude sijn

Om d' welcke te contramineren, den keyserlijcke

Ambassadeur, Grave Curts, eerstdaechs alhier, ende eennen
Spaenschen te Gluckstadt souden

verwacht worden.

deselve meerder sullen effectueren

Off nu

als den Purst van Dide-

richsteyn, Spaenschen Ambassadeur (te laete comende, ende
nae dat die pacta dotalia tusschen Sijne Ma
van Nevers waren

fc

en de Princesse

gesloten) in Poolen heeft uytgericht int

dissuaderen van 'tselve houwelijck, daer aen wert seer getwijffelt.
Hiermede
25

Hoge Mogende Heeren etc.
bruary 1645

In Hamburch, den ~

Get. Henr. Schrasscr.

e n

Fe-
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IX.

2 2

1645.

M r n a r l J

4 Maart

Hoge Mogende Heeren.
Den extraordinarisen regen en het daer door gecauseerde
boge water, heeft soo het schijnt beydersijts hooftarmée genomene resolutien van op den anderen te gaen verhindert,
alsmede dat tusschen deselve, sonderlings niet en is voorgeloopen

als dat den

1

1

len

deser eene Beyersche partbye van

Sweedtsche is geslagen, soo dat daer van bij de hondert sijn
nedergehouwen en gevangen.
Nae dat de Sweetsche op den ~

e n

dito vast- en bededach

8

gehouden, sijn deselve den —

18

e n

daeraenvolgende van Caden

en Saatz opgebroocken en d'Eger gepasseert, nemen hun marche op Luditz vyer mijlen van Pilsen. Off nu den Keysersche
aldaer sullen blijven staen en gel. sij sich voor desen hebben
laten verluyden, de Sweedtsche het hooft te bieden, ofte sich
retireren, laten die zijd van Donauw tot een rooff vaïï Sweedtsche, soo daer door mede locht becomen,
het groote voorgenomen
voorens

om met gemack

desseyn int werek te stellen, albe-

den vijandt bij den anderen in goede ordre can co-

men, heeft men met den naeste te vernemen.
Gel. den Gnael-Veltmaral Torstenzon domineert in Bohemen
met sijne onderhebben

hooft-armée,

daer over den Gnael-

Major Wittenberch als Gnael-L*, en den Gnael-Major Wrangel als Gnael van artillerie commanderen sullen; alsoo doen
Conincxmarck en Wrangel in dese quartyeren met hare onderhebben troupes, vinden minder resistentie als sij meynden,
soo int occuperen van eenige schantsen en huysen ten platten lande, als van tenable vestingen, als daer sijn Staden,
Boxtehuden en Haseloo, daerinne sij grooten beuyt hadden
becomen, ende bij de 800 die sich hebben moeten onderstellen, en meest nae Minden ofte Nienburch sijn gesonden, in
plaetse van die daer uytgelichte 16 comp

en

onder den Over-

sten B i l a u , daer mede sich Conincxmarck, gel. in voorige gemelt, versterekt heeft, moeten" die stadt Staden (daerinne des
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Bisschops Landtdrost en Ganseier worden bewaert) daerenboven voor redemptie vaïï plonderinge geven 10000 rijcxd., de
stadt Boxtehude tusschen 3 a 4000 rijcxd. en het Ketingerlandt 32000 rijcxd., en dat boven het maentl. onderhoudt
van 3 Sweetsche regimenten voet, en boven 'tgeene het Oldelant, 'tlant te Worsten, en de Geestlanden contribueren. E n
gel. Conincxmarck eenige volckeren heeft gecommandeert naer
Bremerfurde en Boodenburch, om die plaetsen mede te dwingen tot sijne devotie, alsoo heeft Wrangel nae veroveringe
van Haseloe (sijnde een bequarae pas nae de Maslanden)
oock eenige volckeren gecommandeert in Ditmarsche gaen, soo
men meent recta op de Deensche, soo de Maslanden verlaten
eïï sich in Eyderstede soude hebben geretireert, en souden
sich beyde voors. Gnaels persoonen onlangs hebben laten verluyden, terwijlen sij een genadigen Godt en een vroomen vijandt vonden, dat soo haest het stift Bremen niet en soude
hebben tot hun devotie gebracht, off wilde conjunctis viribus
in Holsteyn ageren, en met assistentie van eenige schepen,
soo sij uyt Hollandt bij sich verwachtede, Gluckstadt selffs
attacqueren, daerinne weynich voorraedt en groote oneenicheyt
is tusschen die Generaels persoonen en hooge officieren, den
anderen voor verraders eïï schelmen scheldende. Eïï sijn veele
die den Sweedtsche in so een exploict souden gunstich sijn,
in cas daer door mochte worden te wege gebracht, generale
affschaffinge van beswaerl. tollen, daertoe men meynt dat alsnu
sich goede occasie presenteert.

Hier mede

Hoge Mogende Heeren etc.

Hamburch desen 2 2

1645, stilo vetri, met haest.
PS.

Daer gaen gecom

den

en

Eeb.

Get. Henr. Schrasser.
vaïï Hanze Steden nae de fursten

van Lunenburch om deselve tot de demolitie van 'tfort te
Harburch te jnduceren.
X.

~ Maart 1645.

Hooge Mogen Heeren.
De wijle meestendeels de gene, soo met de Gïïael Veltmar

aI
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Torstenson jntelligentie gehadt, tot Prague sijn onthalst ende
gerabraect, soo wert seer getwijffelt, off daer door geene ver«
anderinge sal werden gecauseert jnt voorgenomen dessein van
bataille te gaen leveren aen Kaisersche, in ende ontrent Pilsen
sich geconjungeert hebbende, ende off in plaetse vandien zijne
marche niet soude mogen nemen nae den Overpaltz, om met
hulpe van Vranckrijck die Beyersche te ruineren, ende de
Keisersche op eene andere maniere te affligeren. Terwijlen E a gotski met 10000 man d'Theise gepasseert sijnde, om Olmits
te ontsetten, ende een (leger) van 30000 man aen hant hebbende, bastant genoech is om de Keysersche in die quartieren
de handen vol wercx te geven, ende Conincxmarck ende Wrangels desseins aen gene ende dese sijde d'Elve, boven vermoeden sijn gesuccedeert, om Denemarcken ende dese quartieren
te jnfesteren ende affbreuck te doen, soo in nootval souden
connen worden gesecondeert door Axel-Lillie, dewelcke een
nieuw corps d'armeé formeert in achter-Pomeren, om daerdoor, soomen presumeert, met eenen den Poolschen rijcxdach,
daer toe Vranckrijck mede coöpereert, te disponeren, terwijlen
het demetrische wesen een jncendium domesticum dreicht aen
Moscovien, al waer die saecke van Graeff Woldemar in vorige
terminis soude staen.
Conincxmarck bevint sich personelick tot Boxtehuden, a l waer die van 't platte lant een groote somme wegen de brantschattinge hebben

bewillicht, ende

soo sich die Sweedsche

laten verluyden, soude voornemens sijn Bodenburch met ernst
te attacqueren, ende niettemin geblocqueert te laten Bretnerfurde, sich dapper weerende door die opiniatreté van Commandant; soo voordesen in dienst van Sweeden opt huys Hage
gevangen geweest sijnde, om dat Conincxmarck refuseerde het
te rantconneren, sich in dienst heeft begeven van Ertzbisschop,
daer van hij oock schriftel. last heeft becomen, om die extrema
aff te wachten, ende sich beter te weeren als die van Staden,
daerinne den welgemelten Ertzbisschop eenen ongelooffelicken
schat aen peerden, juweelen ende meublen is quijtgeworden.

331

Doordien het dessein, 'twelck den Oversten Wrangei opde
Stapelholmer schantse ende de Ditmarsch gehadt,

door den

jngevallenen doy niet heeft willen succederen, heeft hij Meidorp opde Geestlanden gelegen, geoccupeert, ende soude voornemens sijn sich met zijne onderhebbende troeppes wederom
te rugge ende in de quartieren te begeven, soo om die door
den Generael Major Alefelt uyt Denemarcken affgehaelde

1500

man op te passen, als om Conincxmarck aende hant te gaen.
Soo men uyttet leger Gnstavi Hoorn bericht, soo soude de
Generael Major Hans Wachtm met 1000 peerden sijn gecomr

manddeert,

om

die Deensche,

jn Sweeden jngevallen, het

hooft te helpen bieden. Derwelcker progessen off soo groot en
breet sijn als deselve alhier ende in Denemarcken

worden

uytgemeeten, sullen u H o . Mo. best weeten uyt het schrijven
van hare A m b

rs

in die quartieren.
Hier mede

Hooge Mogen Heeren etc.

Hamburch den ~

Marty 1645.

e n

Get. Henr. Schrasser.
XI.

16 April 1645.

Hoge Mogende Heeren.
Alhoewel die Keysersgesinde allenthalven spargeren, dat door
het arrivement des Keysers tot Weenen, en desselfs aldaer gestelde . . . . ofte provisie en volck, die van Weenen niet alleen
van een grooten

schrick sijn bevrijt, maer oock sulcx geani-

meert, dat d'Erfflanden meest buyten perijckel hielden; maecken staet van in corten tijt wederom een armee van 14000
peerden en van ettel. 1000 te voet op de been te brengen,
daer van Stijrien 4000 en over-Oostenrijck 3000 soude uytleveren, en insonderheyt sich consoleren
heer A m b bij de Ottomanische Porte van j
r

daerinne hij schrijft dat den 1 5

en

met een brief van
e n

der voorl. maendt,

desselfs van daer soude ver-

reysen, en met sich brengen den grooten Amb van T u r c k ,
r

dewelcke soude last mede brengen om te conformeren, en te
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ratificeren eene vrede voor 20 jaeren, sijnde daerenboven den
Hongerschen Cantzeler gedepescheert

om Ragotzky versouck

in alles toe te staen.
Soo

wort men nochtans uyt Weenen en andere keyserl.

plaetsen geloofwaerdich bericht, dat aldaer wegens de Sweedsche
victorie en de keyserl. nederlagen, desgelijcken het huys Oostenr. in lange jaeren niet geleden, seer groote perplexiteyt is.
Worden niet alleen Bohemen en Moravien, mitsgaders die
landen aen geene sijde de Donauw, gelaten tot een proye van
Sweedschen maer oock seer gevreest dat de Sweedschen sich
meester souden maecken van Donauw aen wedersijden, alwaer
die gedep

de

keyserl. volckeren met rooven en branden immers

soo slim huysden, terwijlen door misbetaelinge gemiscontenteert
waeren, als die Sweden, dewelcke naer het innemen van Brin
en andere jmportante plaetsen, in mijne vorige gemelt, 2000
Keyserschen tusschen Horn en Langerboys bij nacht overvallen,
en alle die Oversten, neffens

1800 peerden tot beuyt daer

van gebracht, waer op sij datel. Crembs metten eersten storm
verovert, daerinne 1500 man soo nedergehouwen als gevangen, daer onder den Commandant mede was, en soo voorts
sich het stedeken Stein neffens die aldaer gelegene brugge en
elff schepen, die opten Donauw, die Sweedschen seer wel te
passé gecomen, bemachticht. E n is men aen keyserl. zijd seer
besich, soo om de Sweedsche 'tovercomen te beletten, als om
het landeken opder Ens met schoone beloften van vrye exercitie van religie en anders, in keyserl. debvotie te houden,
daer om den Ertzhertoch Leopold tot Lints en bij de handt
blijft.

Ende off wel den grooten Turck om sijn andere des-

seyns tegens de Matezen en Venetianen te beter voort te setten, sich met den Keyser soude mogen accommoderen, soo wort
nochtans seer getwijffelt aen Bagotzky, noch onlangs soo merckel. vertroostinge en subsidien van Vranckr. en Sweeden becomen hebben. Daerentusschen blijft Chur-Saxen onbeweechel. en
sendt eenich groff geschut nae den Keyser, wiens hoffraedt L u t sou, soo alhier voor desen keyserl. resident geweest, voor etteL
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dagen is gearriveert.

Off nu van hier vorder gaet op Gluck-

stadt, wenvaerts den keyserl. resident Plettenburch (clagen
dat die Deensche soo seer inclineren tot den vreede, dat sij
geen respect hebben op haer eygene reputatie, noch opte alliantie met den Keyser) van meyninge is uyt Denemarken te
verreysen, sulcx is noch onbewust.
Den Gïïael-L* Conincxmarck, heeft die in 't bisdom Bremen,
eïï Veurden geoccupeerde steden wel beset, eïï sendt eenich
voetvolck tot secours vaïï Oversten Wrangel, leggeïï alsnoch
voor Bensburch, dat die vaïï binnen sijn 300 sterck uytgevalk n , eïï wel 50 Wrangelsche hebben daer voor nedergemaeckt.
Eïï heeft Wrangel ettel. regim

ten

gesonden op Oldensloo, om

die snaphanen, aldaer sich ophoudeïï, bij den cop te nemen,
die ten deele sijn gerabraeckt, gespits eïï gecapt, oock ten
deele noch gevangen; eïï heeft bij de 500 man herwaerts gecommandeert, om dat Conincxmarckse secours aff te halen.
Off nu daer mede die belegeringe voor Bensburch sal continueren, ofte opwaerts gaen naer Axei-Lillie, js noch onseecker.
Uyt Gluckstadt corat tijdinge, dat aldaer seer groote oneenicheyt is tusschen den Ertsbisschop eïï Graef Pens, wegens
het geven vant woort, eïï soude den Gïïael Major Boer sijn
afscheyt wegens

dese oneenicheyt eïï disordre willen nemen

vaïï Ertsbisschop; dewelcke een schip met salpeter naer H o l landt sullende gaen eïï eens vertolt hebbeïï, heeft doen wederom haelen, om den dubbelden tol te betaelen, daer over
verscheyden coopl. mij alhier clachtich vallen.
Hier mede
Hoge etc.

In Hamburch den 1 6

en

April 1645.

Get. Henr.

Schrasser.
XII.

26 A p r i l 1645.

Hoge Mogende Heeren.
Nae dat den Overste Wrangel vernomen, dat sich bij de
250 Deensche op

de

schantse bij Husen en over de 1000
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binnen Frederickstadt, onder commando van Oversten Buchwalt begeven, is hij in allerijle van Bensburch (twelck doch
door 500 peerden geblocqueert bleeff) opgebroocken, en voor
de schantse gemekt en daer van meester

geworden,

doen

die meeste daerbinnen nederhouwen, en de reste gevangennemen, oock de passen voorts ontrent Frederickstadt dermaten besetten, dat men niet en twijffelt off sullen sich die van
binnen al mede overgeven moeten.
Den Gnael L* Conincxmark maeckt mede staet eerstdaechs
te marcheren, hebben tot dien eynde sijne volckeren bij B r e merfurde doen monsteren en alle crijchsgereetschap veerdich
maecken, sonder dat men alsnoch can vernemen off in H o l stein, ofte hoger op gaet, 'tsij nae Maeghdenburch off nae
die Erfflanden, om in den nootval Torstenzon aen handt te
gaen, d'welcke

sich van volck, geldt

en levensmiddelen,

vaste steden en forten hoe langer hoe meerder versterekt,
trachten den Donauw te passeren en Weenen te attaqueren.
Hebben tot dien eynde tusschen Crembs en Stein de brugge
doen repareren, eenige trouppes naer Presburch gecommandeert, oock de Wolffsbruggerschantse aireede vermeestert eH
groote debvoiren doen om allengskens wat naerder te comen.
Hetwelck tot Weenen soo eene verslagentheyt en schrick causeert, dat niet alleene die beyde Keyserinnen met die jonge
Princen en Princessen, mitsgaders die meeste soo geestel. als
wereltl. hoge standtspersoonen

daer uyt naer Gratz in de

Stiermarck sijn gevlucht, maer oock den Keyser soude hebben doen resolveren

om te volgen, indien deselve door be-

weechl. schrijven van Ertzhertoch Leopold, van dat verhoopte
dat de saecken eerlange noch in beteren standt souden geraecken, niet en waere gedissuadeert, en geanimeert door de
Ungersche Stenden.

Belovende den Keyser met raedt en daet

te sullen assisteren, oock Bagotzky te disponeren, ofte werek
te geven, hoedane dispositie men alhier te minder can geloven, eensdeels om dat die jongste Neurenberger brieven melden dat den Affgesanten van Bagotzky alles ad referendum

335
heeft aengenomen, en dat sich daerop alreeds ettel. duysenden
Kagotzische met de Sweedsche

geconjungeert;

en andersints

om dat de correspondenten, die tot Weenen wegens de Hanzesteden

resideren, en nergens nae soo scrupuleux sijn te

schrijven 'tgeene den Keyser mede gaet, niet een letter daervan en melden, maer wel dat aldaer een seer bedroefTden en
gevaerlijcken toestandt was,

en

dat

niet als eene groote

duierte en stercke belegeringe te besorgen hadden, waerover
eenige

van selve van gelt en intercessionalen ten eynde den

sauvegarden van S. E x

c i e

Torstenzon mogten becomen, groote

instantien doen.
Die Deenschgezinde
syende

de Sweedsche

alhier hebben advysen dat den C o . ,
progressen, en dat noch uyt Poolen

noch uyt Moscovien (alwaer Graeff Woldemars saecken allengskens slechter liepen) geene assistentie, en door langer uytstel
meerder

vijanden hadde te verwachten, sich soude hebben

laten bewegen om die swaerste poincten, raeckende de vrye
commercie

en navigatie door den Sondt, aen Sweedsche te

accorderen, en dat alleene noch eenige difficulieyt viele op
de titulen, doch wel de meeste op de meeste asseuratie, daer
mede men verhoopte tegens eerstcomen Mey claer te sijn.
Hiermede
Hoge

etc.

Hamburch, den 2 6

en

April 1645.

Get. Henr.

Schrasser.

13. Vergadering.
Bibliotheek.

—

Onkosten

16 November, 1 § 6 1 .

Onkosten der judicature

der

Bordsche

Synode.

—

van van

Oldenbarneveld.

Brieven

van

Hendrik

Schrassert.

Bibliotheek.

Ten geschenke ontvangen:

Afbeeldingen

van oude bestaande gebouwen,

uitgegeven door

de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst.
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Onkosten der judicature

van van Oldenèarneveld. Medegedeeld

door Jhr. J . J . de Geer.
Ordonnantiën gepasseert ter saecken van oncosten op
de judicature vande gevangenen van Jan van Oldenbarnevelt, Gillis Ledenberch, Grotius ende Hogerbeets.
De gedelegueerde rechters over derselver vacatiën ende andere oncosten

vande gecondemneerde

ende

geexecuteerdens,

bij acte vande Heeren Staten Generaell van vi Junij 1620.
52075—19—0.
D'heeren Voocht ende Pauw, over oncosten bij de selve i n
de saecken vande gevangenen ten dienste van den lande verstreckt, op acte van den x v i j

en

Julij 1620.

3986—16—0.

Dirck Gooi, casteleyn, ter saecke hij de gevangenen heeft
gespijst, bij ordonnantie xv Augusti 1619.

8382—17—0.

Laurens Silla, fiscael, i n betalinge van zijn gedaene dienst,
bij ordonnantie xxvi Julij 1619.

3000—0—0.

D'selve noch voor alle zijne pretensien, bij ordonnantie xxv
October 1619.

500—0—0.

Hendrick Verburen, over schrijfloon, ten dienste van de
heeren gedelegueerde rechters, bij ordonnantie x i Junij 1619.
107—8—0.
Jan Gerritss, koffermaecker, voor geleverde koffers, daer
de pampieren van Jan van Oldenbarnevelt zijn ingeslooten,
bij ordonnantie xiiij Junij 1619.

82—0—0.

Welboort Philipss., voor oncosten gedaen ter saecke van
reparatien opt fort van Louvesteyn, bij ordonnantie xxvi Junij
1619.

488—9—6.

Jochem Janss., voor eenige reysen ten dienste van den lande
gedaen, bij ordonnantie xviij Julij 1619.
Peter B i j l l ,

15—0—0.

cum socijs in recognatie van extraordinairis

diensten, bij ordonnantie xix Julij 1619.

118—16—0.

De poortier van 'thoff, ter saecke als vooren, bij ordonnantie xxiiij Julij 1619.

60—0—0.

Dirck Janss., brantstoocker van den hove, hem voor extra-
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ordinaris diensten toegeleyt, bij ordonnantie xxv Julij 1619.
50—0—0.
Jan van Arnhem ende Pierre du Maes, ter saecke als vooren, bij ordonnantie xxvij Julij 1619.

120—0—0.

Jan Ewoutss., over leverantie van kaersen voor de rechters
ende de wachten, bij ordonnantie xiij Augusti 1619.

521—0—8.

Jacob Hallinck, rentmeester, voor verschoten penningen ende
oncosten gedaen int inventariseren van de goederen van Barnevelt, Grotius, Hogerbeets, d'Haen ende Utenbogaert, bij
ordonnantie xvi Augusti 1619.

1144—2—0.

Peter van der Muelen, over oncosten int reysen nae 'thuys
te Louvesteyn, bij ordonnantie als voren.

55—13—0.

Yerscheyden voerluyden, over de gevangenen gevoert te hebben
op Delffshaven, bij ordonnantie ij September 1619.

45—10—0.

Carel Nijs, over oncosten door ordre van de heeren rechteren gedaen, bij ordonnantie als vooren.

722—14—0.

D'selve, voor alle pretensien van extraordinaris diensten,
bij ordonnantie xx Septembris 1619.

300—0—0.

De doctoren in de medicinen, apothecarisen ende chirurgijns,
voor geleverde medicamenten ende vacatiën, bij ordonnantie
ix Septembris 1619.

193—8—0.

Jan Adriaenss. Warmenhuysen, notaris, over verdient salaris in 't inventariseren van goederen van de geexecuteerdens,
bij ordonnantie xx Septembris 1619.

314—14—0.

Jacob Prouninck, genaempt Deventer, voor dat hij Hogerbeets en Grotius versorcht heeft met spijs ende dranck, bij
ordonnantie xxv September 1619.

180—0—0.

Claes Comeliss., over leveringe van intpotten, bij ordonnantie xxiij October 1619.

28—16—0.

Marcus de Bye, over een reyse op den huyse van Louvesteyn gedaen, bij ordonnantie xxix October 1619. 2 7 — 0 — 0 .
Timmerman, smith, metselaer ende glaesmaecker, gewrocht
hebbende tot accommodatie van de earners daer de gevangens
in zijn gehouden geweest, bij ordonnantie prima Novembris
1619.

661—6—10|.

XVII. J .

22
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De notaris Danckert, hem vuyte geconfisqueerde
geaccordeert, bij acte xx Februarij 1620.

goederen

1200—0—0.

D'selve ter saecke als vooren, bij ordonnantie als vooren.
350—0—0.
Jan van Hardershem, voor extraordinaris diensten, bij ordonnantie xxiiij Januarij 1620.

361—13—0.

David Coellier, voor extraordinaris diensten, bij ordonnantie xviij Februarij 1620.

150—0—0.

Cornells Willemss., schreynwercker, over dienst gedaen in
de earner van de heeren rechters, bij ordinantie xiiij April
1620.

6—0—0.

Dirck Claess. van der Bort, voor extraordinaris diensten
in

'tschrijven gedaen,

bij ordonnantie

xvi Mey

1620.
70—0—0.

D'selve ter saecke
1620.

als vooren, bij ordonnantie xxvij Julij

85—16—0.

De griffier Pots, voor oncosten int maecken van den inventaris van verscheyden pampieren, brieven ende andere munimenten,

dienende tot verclaringe dat de gevangenen hadden

gecommitteert crimen lese Majestatis, bij ordonnantie xv Julij
1620.

1704—0—0.

Mathieu le Corps, over extraordinaris diensten, bij ordonnantie xvij Julij 1620.

150—0—0.

Pierre Sanquyn, deurwaerder, ter saecke als vooren, bij
ordonnantie 7 Augusti 1620.

50—0—0.

Wilboort Philipss., over reparatie opt huys te Louvesteyn
gedaen, bij ordonnantie xxviij Augusti 1620.

498—10—0.

Jan Adriaenss. van Warmenhuysen, notaris, over salaris
ende verdient loon int inventariseren ende annoteren van de
goederen

van de geexecuteerdens in diversche quartieren ge-

legen, bij ordonnantie xiij Juny 1620.

637—15.—0.

Evert van den Schuyr, voor gelevert hout op Louvesteyn,
bij ordonnantie xxvi Junij 1621.

46—6—0.

Summa van den vuytgeeff

105221—0—0.

Den ontfanger generael heeft op acte vande Ho. Mo. heeren
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Staten Generael, in date xvij May 1619, tot vervallinge van
de voors. oncosten genegotieert l x
ix

Julij

1619

xij

m

m

£, ende noch op acte van

£, tsamen ter somme van l x x i j

£; dit

m

bij memorie.
Den interest voor ses maenden tegens den penninck sestien,
ende een halff voor maeckelaerdijgelt, gevallen in November
1616 en ix Januarij 1620.

2430—0—0.

Noch bij den ontfanger generael betaelt vijff jaren interest
van de voors. l x x i j £, gevallen in de jaren 1620, 1621, 1622,
m

1623 en 1624, tegens 4860 £ tsiaers, belopende 2 4 3 0 0 — 0 — 0 .
Memorie.
De gecommitteerden in des Generaliteyts Kekencamer, hebben in Augusto 1624 haere H o Mo. bij staet verthoont, hoe
dat d'oncosten gevallen op de judicature van de gevangenen
van

m . Jan van Oldenbarnevelt ende anderen, waren belor

pende ter somme van

78491—10—6^.

Tot betalinge van de welcke den ontfanger generael, bij
twee distincte acten van den x v i j

en

Mey ende x i x

geauthoriseert is op interest te lichten.

en

Julij 1619

72000—0—0.

Belopen de lasten hoger als de genegocieerde 7 2 0 0 0 — 0 — 0
6491—10—6i.
Bijgevoucht d'interesten van de l x x i j
jare 1624 incluys
Somma dat de

m

£ belopende totten

26730—0—0.
Generaliteyt a° 1624

72000 £ noch belast was met

boven

de gelichte

33221—10—6£.

Bijgevoucht de voors. opgenomen

72000—

0—0.

105221—10—64.
In minderinge van 72000 heeft den ontfanger generael op
recepisse van den lesten Decembris 1624 van de erffgenamen
van Jan van Oldenbarnevelt ontfangen 40000.
Besteert aent capitael noch 32000.
xviij maenden interest van de resterende

32000 beloopt

3240.
Bijgevoucht tgunt hiervooren meerder over doncosten
22*

be-
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draecht als de gelichte 72000 ende de interesten van dien
totten jaere 1624 in cluys tsamen 3 3 2 2 1 — 1 0 — 6 1 .
36461—10—6*.
Tgunt noch resteert op de voors. gelichte 72000.
32000—

0—0.

68461—10—64.

De Heer J . J . de Geer deelt

Onkosten der Dordsche Synode.
mede:

Bourderel vande Reeckening M r . Jacobs de Witte,
vande administratie des Synodi Nationael tot Dordrecht gehouden, in de jaeren 1618 ende 1619.
Ontfang.
P

a

somma vanden ontfanck vande eerste reeckening, hondert

twee ende twintich duysent negen hondert een ende tseventich gulden ende ses stuvers.
Wtgeven.
Betalinge gedaen

aen den heere tresorier der stadt Dor-

drecht, tot de fabricatie van tAuditorium Synodicum ende
andersints, prima somma

5300—0—0.

Betalinge gedaen aende wtheemsche theologanten, tot restitutie van haere gedaene reyskosten int herwaerts komen, i j
somma

e

6064—8—0.

Betalinge gedaen ter saecke vande wtheemsche theologanten,
en dat voor den x x v

en

Novembris 1618, als wanneer haer het

ordinaris is toegeleyt, i i j somma

5753—9—0.

e

Betalingen die gedaen sijn over servitien vande wtheemsche
theologanten tot xxv Novembris 1618, i i i j somma 9 7 7 — 1 3 — 0 .
e

Betalinge gedaen aen ordinaris tractementen, twelck d'ordinaris theologanten is toegelegt, v somma
e

53746—0—0.

Betalinge die voor reysgelt ende vereeringen aen de wtheemsche theologanten opt vert reck sijn toegelegt, vj somma
e

20361—17—0.
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Betalinge die gedaen sijn over de ordinaris traclementcu
der Gedeputeerden van de Fransche kercke binnen dese provintien, vij somma 4 9 7 6 — 0 — 0 .
e

Betalinge van penningen die aen Dominico Presidi Ecclesiastico, Assessoribus et Scribis sijn aengetelt, viij« somma
3480—0—0.
Betalinge van reys- en teerkosten bij eenige heeren politiquen
inden Hage gedaen, i x somma 4 5 3 — 1 7 — 0 .
e

Betalinge die gedaen aen de geciteerde Bemonstranten, x

e

somma 1 1 7 1 4 — 0 — 0 .
Betalinge die gedaen sijn aen diversche extraordinaris onkosten, als turff en hout, huyre van mobelen, het bekleden
van bancken ende gestoelten, mitsgaders inkoop van mobelen
als anders, x i somma 4 5 4 6 — 1 — 1 1 .
e

Betalinge die gedaen sijn over reys- en teerkosten gedaen
bij de Baden in 't bestellen van de missiven van het synodus,
x i j somma 1 1 3 8 — 1 4 — 0 .
e

Totis somma vanden wtgeven deser reeckeninge
118511—11—0.
Ende den ontfanck beloopt als hier vooren 1 2 2 9 7 1 — 6 — 0 .
Vereffent, compt meer ontfangen als wtgegeven de somma
van

4459—16—5.
Op de 2 Beeckening.
e

Ontfang.
Prima somma: vanden ontfanck die geprocedeert is vande
verkofte mebelen 7 2 3 — 1 2 — 6 .
Wtgeven.
Betalinge gedaen aen gout ende silver totte vereerpenningen,
mitsgaders voor't faetsoen van de selve, p somma 1 6 9 9 — 1 9 — 0 .
a

Betalinge aen servitien gedaen, i j somma 2 9 — 4 — 0 .
e

Betalinghe gedaen aen de Bemonstrantsche geciteerde predicanten, i i j somma 1 7 4 0 — 0 — 0 .
e

Betalinge gedaen aen Dominico Heinsio, voor sijn ordinaris
tracteraent, i i i j somma 2 2 1 — 0 — 0 .
e
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Betalinge gedaen aen reyskosten, v somma 2 1 1 — 7 — 0 .
e

Betalinge gedaen aen extraordinaris betalingen, v j somma
e

7171—13—2.
Totis somma vanden wtgeven 1 1 0 7 2 — 3 — 2 .
Vereffent tegens 7 2 3 — 1 2 — 6 ,

die hier voren in ontfanck

sijn gebracht; blijft noch den wtgeven 1 0 3 4 8 — 1 0 — 8 .
Hiervan affgetrocken de 4 4 5 9 — 1 6 — 5 die den rendant op
de voorgaende reeckeninge meer heeft ontfangen dan wtgegeven; komt over sulckx dat den rendant meer heeft wtgegeven
dan ontfangen ende 'tlandt hem schuldich blijft, de somma
van 5 8 8 8 — 1 4 — 3 .
Somma sommarum den wtgeven ofte onkosten opt voornoemde synodus gevallen, belopen 1 2 9 5 8 3 — 1 3 — 1 .
Daertegens dat het landt weder geproffiteert heeft de somma
van 7 2 3 — 1 2 — 6 ,

die geprocedeert sijn van de verkofte mo-

belen hier voren geroert; komt derhaiven dat het landt aen
onkosten opt vernoemde synodus nationael binnen de stadt
Dordrecht gehouden ende aldaer gevallen (betaelt heeft),
128860—0—7.
Boven dese partyen sijn bij den ontfanger generael Doubleth
betaelt op ordonnantiën van de heeren Staten Generael, in den
jare 1619 gedepescheert,

6115—7—0.

Noch op ordonnantie van deselve i n den jaere 1620 gepasseert, 4 8 6 7 — 1 7 — 0 .
Te samen in alles belopende

Brieven

van H. Schrassert

139843—4—7.

Vervolg der voorgaande verga-

dering.
XIII.

30 April 1645.

Hoge Mogende Heeren.
In mijnen jongste heb ick onderdanichst geadvyseert dat den
Oversten Helm Wrangel, naer veroveringe der Huserschantse,
die in Frederickstadt gelegene Deensche, onder den Oversten
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Buchwalt soo
conden

hadde beset en omcingelt, dat sij hem qual.

ontcomen.

T'sedert heeft

het sich toegedragen dat

d'selve gesocht hebben sich van daer naer Gluckstadt te salveren, niet wijt van heyde int vlacke veldt van Wrangelsche
sijn geattacqueert, en sulcx op 't hooft geslagen, dat seer weynich en niet als eenige die hun geweer van sich wierpen en
sich in bosschen en struycken verbercht, daer af sijn gecomen, sijnde de reste, ofte nedergemaeckt ofte gevangen, daer
onder den gen Oversten Buchwalt met veele van beste deensche volckeren.
Conincxmarck is eenige dagen herwaerts besich geweest met
het visiteren van sijne volckeren en provideren van sweetsche
guamisoenen in beyde de stiften Bremen en Vherden, maecken alles gereet tot opden opbreuck, door ordre van veltraaral, dewelcke, nae vero verin ge van Niclaesburch, Brin in Mora vien heeft geattacqueert, het welcke alsnu geen ontset heeft
te verwachten van Keysersche, besich sijnde om die ander zijdt
van Donauw te bewaren. E n hebben ettel jocken vaïï Wolffse

brugge aen die zijdt naer Weenen afgeworpen en affgebrandt,
en noch twee bruggen (daar ontrent noch twee nieuwe schantsen
werden geleyt) voor sich, en den Grave van Bucheimb met
sijne troepes onder de stucken van Weenen gelogeert, om deselve stadt tegens clen Sweetschen te preserveren; alwaer men
mede seer laboreert, soo om die verstroyde Keysersche wederderom te recolligeren en onder regimenten te brengen; oock
met het Bijck en desselfs Stenden in betere confidentie eïï j n telligentie te mogen treden. Hebben tot dien eynde sijne Keyserl. M a t , gel. in bijlage blijckt, die gnrle amnistien, oock
die dimissie en relaxatie van Chur Trier bewillicht, en aen
Bagotzky 'tgeene deselve versocht; dan off dien furst, siende
de sweetsche progressen, bij den van Keyser onderteyckende
vredensbesluyt verblijven wert, is noch onbewust.
Soo men mij int seecker uyt Denemarcken bericht, souden
dese progressen die tractaten tusschen de benabuyrde Croonen
mede niet avanceren, sijnde de Deensche niet gesint die vrye
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passagie der Croon Sweden en derselver onderhorige provinciën, onderdanen, schepen en goederen

door den Sondt te

accepteren, op 'twoort en schriftel. beloften de non turbando
in posterum, en daer op soo veele geoccupeerde plaetsen uyt
haer handen te geven.
Deensche,

dusdoende,

andere uytcomste
gecom

en

Hoewel men niet en twijffelt off de
den oorloch moede sijnde, en geene

siende, en last hebben gegeven aen hare

opte vredenstractaten, om soo aen Sweden als aen

U Ho. Mo. soo eenichsints doenl. contentement te doen, sullen alles inwilligen wat eenichsints met reputatie sal connen
geschieden.
Hier mede
Hoge etc.

In Hamburch den 3 0

en

April 1645.

Get. Henr.

Schrasser.
XIV.

™ Mei 1645.
20

Hoge Mogende Heeren.
In mijnen jongsten heb ick gemeldt, dat Conincxmarck besich was met eenige

boeyers te equiperen, sedert wert ick

bericht dat daer aen alsnoch tot Staden neerstel. wert gearbeyt, dat op een van selve acht cleyne stucken sullen geleyt
worden en dat men daer mede soude voorhebben die schepen op den Elffstroom te doen visiteren, en die daer i n bevondene deensche persoonen en goederen aentehouden en te molesteren; daer tegens die vaïï Gluckstadt wederom twee galeyen
voor

d'Lue eïï Swinge, om desselfs uytloopen te beletten,

gecommandeert.
Conincxmarck is in persoon gegaen naer Hessen, om met
mevrouwe de Landtgravinne te delibereren, soo op de conjuncture van sijne volckeren, die sommige alhier meynen dat
wel en passant die van Hildesheym mochten besoucken, als
hoe men best sal redresseren het malheureux versuym en daerdoor gecauseerde

ongelegentheyt

van due de Turenne, door

die conjunctie vaïï troupes van Erlach en van due d'Anguyen

345
met die in Over-Hessen geretireerde overgeblevene 2500 turenniscbe ruyteren.
Den Oversten Wrangel continueert sijne belegeringe van
Bensburch, hetwelck sich dapper defendeert, hebben die van
binnen in laetsten uytvai een q van Wrangeische daar voor
r

opgeslagen, verscheyden Sweetsche gevangen en nedergemaeckt,
oock twee sweedsche stucken in de stadt gebracht.
Hier nevens gaet bij extract 'tgeene mij seecker vertrouwt
vrundt uyt Poolen schrijft, alsmede 'tgeene den Palatinus uyt
Hungarien gescr. aen Gnael Veltmaral Torstenzon, sijnde nae
dat de schants voor de Wolffsbrugge, en de geoccupeerde
passen naer d'Ungersche grensen wei beset gelaten, selffs in
persoone

naer de troeppes voor Brin gegaen.

Den Keyser

soude geresoiveert sijn sich wijder in ' t E i j c k naer Passau off
wel gansch naer Begensburch te begeven, hebben wel een
uyre langh met Chur Trier alleen gesproocken, en soude om
die vredenstractaten te beter voortganck te doen gewinnen,
tegens die restitutie van Phaltz, het landeken op der Eems
aen Beyeren presenteren; eïï terwijlen Bagotzky die vredensarticulen niet soude willen ratificeren maer in aentocht sijn,
eenige keyserl. regimenten hebben gecontremandeert naer U n garen te gaen, om sich tegens denselven te opposeren.
Naedat den sweedschen A m b de Groot eenige publycque
r

Ministers en oock mij aent logement gevisiteert, is hij op
eergisteren morgen van hier over Lubeecq naer Sweden gereyst.
Hier mede
Hoge etc.

In Hamb. desen ^ n May 1645.

Get. Henr.

e

Schrasser.
XV.

| Mei 1645.

Hoge Mogende Heeren.
Over Neurenburch wort gescr. dat Bagotzky ettel duysenden
e

van sijne volckeren soude hebben gesonden aen Torstenzon,
en sich soude hebben geexcusecrt bij de Ungersche Stenden,
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hem sulcx verwijten, van dat het souden sijn volckeren die
voor fransche en sweedsche penningen in sijn landt waren geworven.

Hier tegens deden die Keysersche groote debvoiren

om Bagotzky te contenteren,

en soo doenl. om eenige van

sijne volckeren aen sich te trecken; sijnde nergens meer mede
besich als om die verstroyde en van allen canten opgeraepte
keyserl. volckeren, welckers rendevous op de Dullervelt seven mijlen van Weenen is aengestelt, metter haest bij den anderen te brengen.

'Twelcke deselve difficylder wert gemaeckt,

door die besettinge van de passen, soo t? water als te lande,
die de Sweedsche daer tegens gedaen, onder den Gïïael Veltmaral Torstenzon; dewelcke die stercke stadt B r i n , met alle
dat daerinne gevluchtede Moravischen rijckdom soeckt te veroveren, en daer door gantsch Moravien in sweedsche debvotie
te brengen.
Die in mijne jongste gem. defaicte van Deensche onder den
Oversten Buchwalt, heeft geene cleyne verslagentheyt ende
alteratie gecauseert bij de Generaliteyt tot Gluckstadt delibererende opt geproponeerde van Graeff Pens, dat terwijlen die
Sweedsche sich allencxkens verstercken, en de deensche volckeren dus doende seer verminderen, men diende de deensche
volckeren neffens het geschut hoe verder hoe liever uyt Itzehoe en Bredenburch te lichten, en binnen Krempen en Gluckstadt te verseeckeren; om niet mede in handen van Evangelische te geraecken; en heeft geïn Gïïael aen Gïïael Major
Boer sijn afscheyt versoecken, sijn affscheyt gegeven, doch
blijft in deenschen eedt als crijchsraedt.
Nae dat Conincxmarck eenige van sijne volckeren opwaerts
te gaen gecommandeert,

heeft sich deselve seer bemoeyt met

het aennemen eïï pressen van scheeps- eïï bootsvolck, om gebruyckt te worden op boeyers,
canon eïï geschut

die worden geprepareert om

daer op te leggen;

en sijn verscheyden

bootsluyden welcke sich daer toe niet hebben willen laten gebruycken, heymel. daer van daen herwaerts gevlucht.

Wat

'tselvige nu voorts voor een handel opten Elffstroom wil ge-
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ven, en vvatmen bericht, (sullen) uwe Ho. Mo. metten naesten aduyseren.
Hier mede
Hoge etc.

Hamburch den 1 3

en

May 1645.

Get. Henr.

Schrasser.
PS.

Den Oversten Wrangel is met 1000 peerden gegaen

naer Hadersleven om te recognosceren, ende Maerten Thijssen
met 14 schepen door de Belt, om sich te conjungeren met
die Wismarsche vloot; sijnde met schoppen, spaden, kruywagens en allerhande nootdruft uyt Statyn wel voorsyen.
XVI.

^

10 Junij

1645.

Hoge Mogen Heeren.
Off wel gelick in mijne jongste is worden aengeroert, dat
den Gnael Veltmar Torstenson voornemens geweest met d'eene
al

helft van sijne armee te rucken voor Gladtz, ende met d'andere voor Troppau; soo ist nochtans dat h i j , vernomen hebbende dat sich de Kaisersche bij Budewits sterck vergaderden,
meer als de helfte van sijne armee derwaerts heeft gecommandeert.

Wordende met brieven van 2 7

en

uyt Prague geconfir-

meert, dat Brin stormenderhandt, doch niet sonder groot verlies van sweedsche crijchsluyden geoccupeert,

ende dat 6000

Eagotzische onder Pacos Gabor, sich met 3000 dragonders
onder den Generael Major Douglas geconjungeert, om Presburch, hoewel met een guarnisoen van inde 2000 Keysersche
beset, op te eischen.
Nae dat de Sweedsche door geduerich canoneren, eene bresse
van 25 voet breet geschoten, heeft sich Torgau op den 2 7

en

deses mede geaccommodeert, doch is Wrangel (den voorleden
saterdach op Bensborch gestormt hebbende) al wederom met
verlies gerepousseert hebbende, om die contributien inne te
vorderen bij de 1000 peerden van sich gesonden nae Jutlant,
boven die voor desen gemelde twee regimenten naer Conicxmarck, d'welck met die geconjungeerde Pransche ende Hessi-
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sche, doenmaels aireede 14000 sterek, op den 25

ett

sonde

hebben quartier genomen binnen Kircheim, twelck de Beyersche met verlies hebben moeten quiteren. Om dewelcke neffens die Keysersche lucht te maecken, Picolomini in sijne
missive aende alhier residerende kaiserl. ministers eene merckel. diversie promitteert, soo doer sijne onderhebbende trouppen als door die onder Lamboy, Lottaringen ende Becq, soo
sich bij Namur souden

hebben geconjungeert, om la Motte

te ontsetten.
Die uyt Stocholm geloopene sweedsche vloote soude tot
Bornholm tegens over Lubecq sijn gearriveert, ende daer en
tegens die Deensche geloopen naer Gottenburch, om, soomen
meint; te attacqueren, die onder Marten Thijssen. Sijnde het
verraet om die sweedsche vloote voor Wismar, door seecker
daer toe geprepareert constich vuerwerek te verbranden, ontdect,

daer eenige Lubeecksche burgers mede aen souden

vast sijn.
A l ist dattet tusschen pinextersondach ende maendach affbranden der twee gereformeerde kereken ende predicantshuysen, deernisse ende christel
gereformeerden

e

compassie meriteerde, om die

(soo jammerl. van haere kereken tot Altena

berooft sijnde) alhier binnen de stadt eene bequame plaetse,
daerinne sij haeren godtsdienst souden mogen exerceren, inne
te ruymen; soo ist nochtans dat het Lutersche ministerium
soo veel alhier heeft weeten te weege te brengen, dat deselve
al wederom vanden achtbaren Baedt deser stede scherpel. is
verboden, niet alleen binnen Hamburch soodanige exercitium
te sullen hebben, maer oock niet binnen mijn logement, gel.
sulcx dus lange gehadt. Sulcx dat U Ho Mo. naer haer hoochwijs oordeel en voorsichticheyt wel lichtel. connen affmeeten,
watmen sich deser aengaende soude hebben te getroosten,
jndien U Ho. Mo. niet souden believen d'selve ten besten te
gedencken. Daer en tusschen sal ick continueren in die possessie (professie) van waren Godes dienst in mijn logement te doen
exerceren ende van geen eerl. luyden daer uyt te doen sluyten.
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Hier mede
Hoge Mogen Heeren etc.
st. vet.

Hamburch den 3 1

e n

Mey 1645,

Get. Henr. Schrassert.

XVII.

Y

7

J u c i

J

1 6 4 5

-

Hoge Mogende Heeren.
Gelijck

die sweedsche allenthalven uytgestroeyde tijdinge

van 't overgaen van B r i n , niet worden van 't keysersche alhier
gestandt gedaen, maer wel dat het sloth als noch sulcx wert
beschoten, en door vyermijnen gereet om te doen springen
ondergraven, datmen niet en twijffelt off sal genootdruckt
worden sich t' accommoderen. Gel. den oversten Vetter wegens
die natura et situ loci stercke vestonge Bavensburch gedaen,
sonder daertoe geforceert te sijn, en door enckele flauherticheyt, om dat Torstenzons armee daerontrent was, en het
sich toedroech,

dat int celebreren van der Coninginne ge-

boortdach een vyercogel in de stadt viele eïï 2 a 3 persoonen
daer binnen beschadichde.
Alsoo worden oock van Sweedsche Ministers niet als autentycq aengenomen, die uyt Weenen, Prague eïï andere plaetsen
jongst gearriveerde tijdingen, van dat den Eertzhertoch Leopold
de Wolffs- ofte Bruggeschans tegens Weenen over soude hebben gerecupereert, en dat sich die daerinne gelegen twee hondert Sweedsche

souden hebben

ondergestelt; maer wel die

geenige, die melden dat deselve door den Ertzhertoch wort
geattacqueert met force, eïï dat den Gnael L* Wittenberch met
een goet aental volcx, om deselve te ontsetten derwaerts is
gemarcheert, bij sich hebbende

3000 van (nae lange gemo-

veerde difficulteyten) geconjungeerde trouppes van Bagotzky,
aen welckers totale conjunctie te meer wort getwijffelt, om dat
den Keyser desselfs versouck ten vollen heeft toegestaen, die
Hongersche Stenden sich keysers verclaert, en den Turckschen
Chiaux met des Keysers A m b tot Weenen is gearriveert, met
r

macht om wegens den Grooten Heere (mede van Keyser conten-
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tement becomen, en niet geerne siende dat Bagotzky al te groot
werde) Bagotzky tot nederlegginge van wapenen te vermanen.
Nae de veroveringe en besettinge van Torgau hebben die
Sweedsche onder Axel Lieslé en Pier Anderson bij de 2000
stuck vee wechgehaelt voor Dresden, werwaerts oock den
Oversten Beichwalt aen die sijde d'Elve met eenige trouppen
gemarcheert, waerbij soo haest niet en sullen sijn aengecomen
die sweedsche volckers uyt Holstein onder den Oversten Curtzy,
off sal yet sonderlings met dat corps d'armée worden voorgenomen. Ondertusschen is men in groote vreese, soo tot Maechdenburch als tot Dresden, en doende om sich voor jaer en
dach te provianderen, door ordre van Chur Saxen; hebben
in plaets van consent tot die neutraliteyt noch twee keyserl.
regimenten becomen,

hoewei selffs om volck van 7000 man

door den oversten Train bij Beyeren aenhoudende.
Den heere Helm Wrangel continueert alsnoch met ernst de
belegeringe voor Beinsburch, om 'twelck te ontsetten den
deenschen Oversten Backer met 400 man uyt Gluckstadt en
over de 1000 landtluyden aireede tot Zevenstede ontrent een
mijle daer van daen was aengecomen, en aldaer 150 Sweedsche overvallen, daervan sij wel 50 gevangen becomen. Dan
alsoo Wrangel door die ontvluchte hiervan advertentie bequam,
heeft daerop dadel, de Deensche (sich met plunderen in dorpen met een beuyt te lang ophouden) soo doen naesetten, dat
sich deselve ter nauwernoodt bij Halle int Morsach hebben
connen salveren, soo dat niet meer als elff gevangens Sweedsche ruyters neffens een standart eïï 90 peerden binnen Gluckstadt gebracht, daer tegens achterlaten verscheydene gequetste
en gevangens en onder andere C a p

en

Wichman met ontrent

50 man gedestineert om de advenues te besetten.
Den Ertzbisschop van Bremen d'occasie van 't vertreck der
Coninckmarcksche capteren, heeft over de 1000 Deensche,
in

't landt van Kedingen doen oversetten om bij Brunshuys

een schantse aeïï Swingel op te werpen, en het uytloopen op
de Elve aeïï Sweedsche binnen Staden te beletten.
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Hier mede
17

Hoge

etc.

Hamburch den ~

e n

Junij

1645.

Get. Henr.

Schrasser.
XVIII.

~ Julij 1645.

Hoge Mogende Heeren.
Dewijle zedert mijne jongste weynich veranderinge in publicis is voorgevallen, als dat sich de Kagotzische den pas
naer Silesien ende Moravien bemachticht, en dat die Keysersche door die Beyersche victorie, opiniatreté van B r i n , ende
recuperatie vande Bruggeschantse wederom moet geschept ende
Crembs heftich beschieten.
daermede

niet ophouden,

dat verscheyden

Soo sal ick uwe Ho Mo. alsnu
maer alleen en passant aenroeren,

verresiende politici ende crijchservare, soo

sich alhier ophouden, presumptive oordelen, terwijlen Beyeren
machtich ende des Keysers eenichste toeverlaet ende troost
schijnt te sijn, en dat men met alle middelen behoort te
trachten, om dat huys te ruyneren; dat Torstenzon soo haest
Brin niet sal hebben geforceert tot sweetsche devotie, off sal
Olmits als niet soo wel gelegen, demanteleren.

Ende gelijck

die France ex una, alsoo ex altera parte met sijne meeste
macht ageren tegens Beyeren, latende die Bagotzische met de
geconjungeerde

Sweedische in die Erfflanden, ende Conincx-

marck in Francken gaen, om die Keysersche te diverteren,
gelijcx Axel Lillie met sijn corps volant een waeckende ooge
sal houden op de Chur Saxische, wegens het becomene keyserlicke secours

ende

succes tegens Pier Andersohn, mede

couragieuser ende animeuser wordende.
Den

Generael Major Helm Wrangel continueert zijne bele-

geringe voor Bensburch, hebbende door den tegenweer van
die van binnen meer volcx daer voor verboren als aengewonnen.

Gelijck dan almede die Deensche continueren int opwer-

pen ende fortificeren van de schanzen by Bruyns-huys, soo
om die excnrsien vande Sweetsche op de Elvestroom te be-
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letten, als om deselve te houden ende keeren uyt Kedingerlant, daervan sij ondraechlijcke contributien vorderen.
Die

voordesen

gemelde

Hamburger Gecommitteerden zijn

voorleden woonsdach van hier verreyst nae Denemarcken, om
soo mij hebben verclaert, te handelen met zijne Ma* wegens
die verminderinge ofte affschaffinge vanden Gluckstadschen tol.
Off deselvige nu zijn ontboden en canmen noch niet gewaer
worden; gelijck men almede niet en can penetreren off Hertoch Julius Henrick, wordende vanden Keyser nae Osenbrugge
gesonden
daechs

ende met eene suite van inde 30 personen eerst-

alhier verwacht, om van particuliere vrede,

soomen

sich laet verluyden, te handelen, sulcx proprio motu des Keysers doet.
Bij desen anders niet hebbende als mijn oitmoedichst versoeck, dat uwe Ho. Mo. believen die genadige voorsieninge
te doen, dat doch een predicant, die is van een onstraffbaer
leven,

geleert,

welspreeckend, ende ervaren inde Fransche

tale, mach worden herwaerts gesonden.
Hier mede
Hooge Moogende Heeren etc.
1645.

Hamburch den eersten Julij

Get. Henr. Schrassert.
XIX.

£ÜÜ* 1645.
1 Aug.

Hooge Mogen Heeren.
Het continueert uyt verscheiden plaetsen dat den Gnael
Velt M a r

al

Torstenzon 4 kaiserl regimenten te peerde ende
3

1000 musquettiers (gecommandeert

om secours binnen Brin

te brengen) tamel. heeft geruineert, ende daer op met eene
gedeelte van sijne armee nae Budewits is gegaen, om te verstooren het rendevous der Kaisersche: soeckende alles bij een
te trecken wat sij connen, oock een nieu regiment van 1000
cuirassiers ende 500 dragonders,
ridders als opperofficieren

daer over enckele

sullen commanderen, twelck die

ridders van Duytsche Ordre formeren, om te dienen voor een
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lijffgarde van Ertzhertoch Leopold, hebbende
het rendevous

van Budewits, nefFens sijne

Gallas gelast
onderhebbende

trouppes op Pilsen te transporteren; oock die bij Nauraburcb
gelegene Kaisersche ende Chur-Saxische wederom te rugge te
ontbieden.

Daer uyt men wel lichtel. can affneemen dat die

saecken aen 's Kaisers zijde niet ten besten moeten staen, i n sonderheyt terwijlen men vermerct, en men het daer voor is
houdende,

dat het geen

zijde met den vreede,

ernst soude sijn aende Turcksche
maer alleen een spiegelgevecht van

Grooten Turck. Hebbende sijn affgesanter, eenen seer slechten
potentaet, meer orn te spionneren gesonden, als om van vreede
tetracteren, ende sijnde het genoechsaem eens, conniverende
met Bagotzki, hebbende

sich bij Villeck

dermaten versterct

dat gereet is met 17 a 18000 man te marcheren, om sich te
conjungeren met die Sweedsche, die onder de Generael Major
Douglas, den Grave van Binheim,
Palatinum, ende

nefFens den Ungerschen

tot op Presburch soude hebben vervolgt.

Ende soomen mij int vertrouwen uyt Weenen met brieven van
28

— Junij bericht, soo soude het de Keisersche alsnu eerst beginnen rechten ernst te werden, om de amnistie te publiceren, gel. de selve bij de Gedepden tot Francfort is goetgevonden,

waerover

dan oock des Bijcx-Cantzler Grave Curtz

tot Chur-Beyeren, en d'heer Soltner, Bijcxhoffraed, nae ChurSaxen was geschiet.

Ende off wel ettel die restitutie bonoe

rum hart soude willen vallen, soo hieldemen het daer voor
dat d'selve doch eintl. soude geschieden moeten, daer bij die
te minder te verliesen hadden, d'welcke revers hadden van
Keiser, sijnde geresolveert

tegens Novemb. een rijexdach tot

Begensburch uyt te schrijven.
Hier mede
Hooge Mogen Heeren etc.

Hamburch den 2 2

en

Julij 1645.

Get. Henr. Schrassert.

XVII. J .
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XX.

6 Augustus

1645.

Hooch Mogende Heeren.
Mijne Heeren, jn mijnen jongste hebbe onder anderen gemelt, dat eenige

Sweedtsche

oorlochschepen,

van Maerten

Thyssen opder Elve gecomen, die de Deensche voor Staaden
hadden doen deslogeren, ende sich retireren tot inde haven
van Hamburch, alwaer de selve alsnoch stille leggen.

T'se-

dert hebbe ick menichte van dachten becomen, hoe dat de
selve voor
aende

de Swing bij Staaden niet alleen de commercie

Deensche

bespieren, ende sich gelusten laten aende

heeren Burgemrn en Raet alhier te schrijven, van aen die
van Gluckstadt geene tollen te doen betalen, ofte dat van
gelijcken tot Staaden gedachten te vorderen. Daer op de selve
haere Gedep

den

derwaerts ende naer Gluckstadt gesonden, maer

sich selffs oock verstoutet verscheyden Hollantsche, Yriessche
en Groeninger schippers aen te houden
gevanckenisse

en ten deele inde

te detineren, onder pretext dat de selve int

opwaerts varen de Stader tol nyet hadden betaelt,

Ende al-

hoewel ick nyet en hadde getwijffelt off den Commandant tot
Staaden soude d'selve,

mits betalende den behoorlicken t o l ,

costeloos ende schadeloos hebben doen relaxeren, soo opt versoeck van mijnen hoochduytschen clercq dienthalven derwaerts
gesonden, als op mijn schrijvens daer bij de selve te gemoet
is gevoert geworden, dat sulcx niet en is geschiet uut vilipendie ofte animo defraudandi, maer alleenl. uut vreese van
daer door in schade te sullen comen te Gluckstadt, alwaer
men den Stader tol hun voor desen affgevordert, met interdictie van deselve tot Staaden, daer voor sij Deensche, hare
oorlochschepen hadden leggen, nyet te moeten betalen. Waer
bij ick noch gevoucht heb dat dese extorsien en exactien, selff
bijde Croone Sweden soude werden gedisadvoueert, als turberende die commertien, om de welcke te bevrijden, de selve
sich soo

estroictement

met haere Ho. Mo. geallieert.

Soo
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worde ick nyettemin door gemelte mijnen clercq en de geïnteresseerde coopluyden bericht, dattet nyet alleene is het werck
vanden Commandant; daer bij mijn schrijvens nochtans soo
veele vermocht, dat de voors. schippers datel. sijn gerelaxeert,
mits betalende, d'eene twee, d'andere drie, en de derde vier
rijcxdalers tot breucke, in plaets dat te bevoorens van yder
schipper dertich rijcxd. vorderde; maer veel meer vande M a gistraet aldaer, dewelcke colluderende met de pachters, die
vreesden dat haer gesach

nyet lange soude mogen duyren,

nyet anders als occasie sochten om bij dese troubele wateren
te vissen, en sich per fas et nefas te verrijcken.

Ende dat

soo daerom, als om te wederleggen hare verre gesochte behulpreden daer mede sij haere sustenue sochten te colloreren, sij
van advis waren, dat dese bespieringen en concussien willende
doen cesseren in plaets van brieven que non replicant, selffs
moste overcomen. Sulcx dat ick, alhoewel wegens eenige sinckingen onpassel., op versoeck van verscheyde schippers, met
verderffel. waaren zeylreet sijnde, ende bevreesende
halven mede te sullen werden opgehouden,

desent-

mij hoe eerder

hoe liever sal moeten derwaerts vervougen, om so mogel. soodaene beswaernisse aff te maecken, en uwe Ho. Mo. van mijn
wedervaeren met den naesten te adviseren. Sijnde daer beneffens weynich veranderinge in publicis, dat meriteert,, voorgevallen tsedert mijne voorige, als dat de Deensche in ervaringe
comende dat die sweedsche oorlochschepen, sonder den Gluckstader tol te betalen, d'Elve opwaerts geseylt, op het Krauwtzant tegens

over Gluckstadt sich beginnen te verschantzen,

ende hoewel hare bateryen niet gereet waren, op het aldaer
voor bij passerende oorlochschip uut halve ende geheele cartouwen dapper vier gegeven, twelck de selve oock nyet schuldich bleeff,

en alsnu mede het voor de Swinge bij Staaden

geset heeft.
Die Coninckl. Sweedtsche hooftvloote

leyt onder het eylant

M o n u , hebbende sich geconjungeert met de Wismarsche onder
Wrangel, die inde jongsten storm vijff schepen van oorloge
23*
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(daer van 't volck en de stucken meest sijn gebercht) sijn verongeluckt, daer de drie genaemt de olde Eortuyne, Westerwijck en het Postpaert, onder Bornholm, en het vierde genaemt Stormnaren, bij Stolpe gestrandet en eenige geheel
reddeloos inde Sweetsche scheeren sijn gecoomen.
Uut

Sweeden wort geschreven dat tot versterckinge van

d'armee in Schoonen 5000 Sweedsche van Stockholm en 2000
uut Lyfflant gingen, dewelcke in cas van vreede een merckel.
renfort soude connen sijn voorde Sweedsche hooftarmée, daer
van het meeste voetvolck met een gedeelte vande ruyterye alsnoch light voor B r i n , eïï 't meestendeel is gegaen om die Keysersche onder Gallas ontrent Budewits soo doeneL te ruineren.
Uut

Poolen heeft men dat Grave Denhoff, hebbende die

logementen om 't bijlage te houden, tot Dantzich doen prepareren, in ambassade nae Vranckrijck gegaen. Dewelcke soo
haest nyet soude sijn wederom gecomen, off soude eene groote
ambassade derwaerts gaen, daertoe aireede den Bisschop Loslincki ende de heere Oppolinski neffens een secret legationis
0

waren genomineert bij Sijn M a . , die geresolveert was sich
1

een tijt langh ontrent Thoorn (werwaerts soo geestel. als
wereltlijcke gecommitt. van Danzich waren vertrocken) op te
holden om te mogen weten wat aldaer van tijt tot tijt wert
gebesoigneert.
Int

schrijven van desen compt bij mij de heer Bassche,

Agent van S. Ma

fc

van Denemarcken, ende heeft mij instantei.

versocht, alsoo die twee sweedsche oorlochschepen d'Elffstroom
seer infesteerden en alle schepen aenhielden, oock rontuut
aende heeren van Hamburch verclaert daer toe vande Croon
Sweden gelast te sijn, dat ick als een minister van uwe Ho.
Mo.

daer bij opt hoochste mede geinteresseert, wilde helpen

coöpereren en bemiddelen, dat die voors. oorlochschepen d'Elve
mochten quiteren.

Te meer alsoo deselve met Princenvlagge

opde Elve gecomen en bootsvolck op hadden, dewelcke verclaerden nyet op den naem van uwe Ho. Mo. en in desselffs
dienste aengenomen te sijn, waer over sij oock den Cap opt
n
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eene schip hadden gedwongen om hun ten deelen te licentieren,

en ten deelen wederom op nyeuwe aen te nemen. De-

welcke ick hebbe geantwoort dat ick hier toe gansch geen last
van mijn heeren Principalen hadde, dan dat ick mij op alles
naerder soude informeren en uwe Ho. Mo. dienen van advys.
Hier mede
Hooge etc.

In Hamburch den ~——
l

°

1645.

Get. Henr.

6 Augustj

Schrasser.
XXI.

— Augustus 1645.
22

°

Hoge Mogende Heeren.
Die deensche volckeren hebben Bremerfurde geentrepreneert
met intelligentie van seeckeren werckbaes, die voor desen in
deensche bestellinge is geweest, en de brugge over de grachte
daer over de kruyers gingen, door nonchalance van commanmandant Kracht, die sich doot gevochten, eïï daer door geluckich is, alsoo hij dese faute niet soude weten te excuseren.
Hier tegens hebben die Sweedsche die Cruycers-schantsche
tusschen

Crempen en Gluckstadt gelegen, ingenomen.

De

Prager eïï Weener jongste brieven melden, dat den Gnael
Yeltmral Torstenson weder op een nieuw verscheyden baterien
met stucken tegens den Spielberch hadde geplant, soo datmen
wel haest vant overgaen van Brin mochte hooren. Te meer
alsoo den jongen Bagotzky met 8000 man bij hem was gestooten, en weynich hoope van ontset te sullen worden, door
dien de Keysersche de handen vol wercx hebbende met Bagotzky, liggende tusschen de 15 en 16000 man sterck voor
Presborch, ende tegens den Turck, versouckende voor 50000
man passagie door Steirmarck.
Hier mede
Hoge etc.
Schrasser.

Staden desen 1 2

en

Augusty 1645.

Get. Henr.
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XXIL

~ Sept. 1644.

Doorluchtige Hoge Mogende Heeren.
Gelijck den genouchsaem vluchtigen Gallas van niet geslagen te worden, sijnen crijchs-commissaris Heissener gesonden
aen de Magistraet alhier, om scheepen ende andere gereetschap quansuys tot het slaen van eene brugge over d'Elve te
solliciteren, tervvijle hij doende was sich ende sijnne armee
met parthyen te schepen te transporteren, ende daer door dan
niet alleen den Generael Torstenzon, meenende noch tijts genouch te hebben, om voor het slaen vande brugge hem te
attacqueren, geabnseert,

maer oock door Grave Broy eenige

affbreuck gedaen, vyer compagnien dragonders van desselffs
Sweetsche

lincker vleugel, soo bij Demitz over d' vlot- ende

biesbruggen d' Elve wilden passeren. Alsoo heeft wederom den
gemelten Generael Torstenzon, nae dat met sijnne trouppes
d'Elve gepasseert, den Oversten Hilmer Wrangel gecommandeert, om met den rechter vleugel d'Elve te repasseren, eïï
die soo Deensche, doende sijnde om sich voor Pinnenberch
twee mijlen van hier, te verschansen, op 'tonversienste te
attacqueren ende op te slaen. 'Twelck dan hem Wrangel oock
sulcx is geluckt dat wel 200 daer van, sijnde meest snaphanen,

sijn nedergehouden, 50 gevangen ende d'rest sich met

de vlucht heeft gesalveert.

Off nu gemelten Generael Wran-

gel met sijnne 11 a 12 regimenten, soo te voet als te peerde,
nae dat alle die met sweedts guarnisoen besette plaetsen wel
sal hebben geproviandeert, sijnnen slach mede sal waernemen,
terwijlen den Coninck het meeste volck tot versettinge van
sijns M a

t s

desseins, tot outset van Malmuyden ende anders, uyt

Euinen ende Zeelandt getrocken,

en dat met behulp vande

machtige Sweetsche vlooten bij de 70 sterek in de Scheeren
zeylreet leggende, ende alleene op eenen bequamen wint wachtende , sulcx sal den tijt leeren.
uyt

Soo veel ick vermereke ende

de discoursen ende verclaringe van de hooft-officieren,

mij dickwils alhier aen mijn logement coomende vinden, can
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afnemen, soo getlencken d' Sweetsche dese quartyercn ende
Denemarcken niet te quiteren, off willen eerst satisfactie hebben vande Deensche.

D ' welck al ist dat sich noch qualijck

schijnen te genougen, ende sich soo seer houden geoffenceert
dat qualijck willen luystèren na de interpositie soo uwe H o .
Mo. Ambassadeurs als oock den Ambassadeur van Vranckrijck
(soo

den j

e n

deser met goet contentement uyt Sweeden we-

derom tot Coppenhagen is gearriveert) hebben geaffereert.

Soo

sijn nochtans de Sweetsche van dat gevoelen, dat soodane non
acceptatie alleene voor eenen geringen tijt wort verschoven
pro forma, quodque earn, sub specie recusationis flagrantissime cupiant; geconsidereert

d'selve alsnu geene keyserlijcke

hulpe meer te verwachten hebben, ende niet bastant souden
sijn om de Sweedtsche, sich schattende tusschen de seventhyen
a achtyen duysent man te peelde ende tusschen de vyer a
vijff duysent te voet sterck, het hooft te bieden; het welcke
de Keysersche met d'selve geconjungeert ende meerder batailles gewoon sijnde, sich hebben ontsien. Ende al ist dat die
meeste macht der Sweedtsche d'selve als nu opwaerts gaende,
soude moeten oppassen, ende op den voedt volgen, selffs tot
in de Erfflanden des Keysers, soo meinde sij dat wel meer
als die 12 regimenten onder Wrangel, om daer door alsmede
door hunne vloote Deensche alhier te lande in devotie te houden, souden connen missen. Insonderheyt als Conincxmarck,
sijnde bij de 5000 sterck, int bisdom Halverstadt bij sich
trocken, en Eagotzki continueerde fortiter te ageren, die sij
met acht duysent rijcxd. ende belofte van in octroy mede in
de Keyserlijcke erfflanden, ende soo doenlijck eerder te sullen
connen animeeren, ende tot meerder verseeckeringe ende voedinge van onderlinge confidentie aengepresenteert, van die
bijde Sweetsche

geoccupeerde

steden in Moravien halff met

Eagotsky guarnisoen te laten besetten.
Hier mede
Doorluchtige Hooge Mogende Heeren etc.
7

-

e n

Septemb. 1644.

Get. Henr. Schrasser.

Hamburch den
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XXIII.

j - Sept. 1645.

Hooge Mogende Heeren.
Nae dat des vrijdaehs te bevooren d'heeren U Ho. M o .
Amb

rs

in mijne voorige gemelt, van hier waren vertrocken,

is des woonsdachs daer nae, alhier in goede dispositie gearriveert d'heer A m b de W i t h ; dewelcke mede sijnde ontfangen
r

ende getracteert gelijck die voorige, voornemens is op huyden
sijne reyse van hier te accelereren naer 't Vaderlandt.

Ge-

vende d'heeren van Hamburch, bij occasie dat den heer
de Wit t'mijnen huyse quamen vergeselschappen, wel soo
veel te verstaen dat d'selve niet ten beste geviele, dat het
schrijvens daerinne U Ho. Mo. der selver A m b

rs

hadden be-

lieft te willen aenwenden bij S. Ma* tot affschaffinge

der

Gluckstader tol, daer voor sij een groots presenteren, soo
laete was afgegaen,
heeren A m b

rs

dat 't selvige eerst alhier d' hoochgem

was behandicht.

Soo veel ick can bemercken soo sijn de Sweedsche besich
om den Eertzbisschop van Bremen (voor sijne Eurstel. Gen.
persoone mede int tractaet begrepen sijnde) te disponeren tot
een stilstant van wapenen, gelijck dan soodanich armistitium
opten 1 7

en

Augusty is geslooten, tusschen de selve ende Chur-

Saxen; gevende tot onderhout vande Sweedsche volckeren eene
contributie van elff duysendt rijcxd. ter maendt, nevens die
licentieringe van sijn volckeren. Ende worden daer tegens die
geoccupeerde

vaste plaetsen, als Bochiitz, Leisnick en Meis-

sen, nevens alle de Ampten vande Sweedsche afgetreden, doch
den pas Torgau van beyde partyen met twee halve graden
voorsyen.

Ende wierde goede hoope gegeven,

datmen sich

met Hertoch Augustus wel soude mede vergelijcken, wegens
Maegdenburch, als noch vande Sweedsche geblocqueert sijnde;
waer op Conincxmarck met sijn onderhebbende volckeren naer
Silesien is gemarcheert.
Soo de jongste Nurenberger brieven gelooven meriteren, soo
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soude den Generael Veltmar Torstenzon het voetvolck meest
al

gelaten hebbende

voor B r i n , ende met die ruyterie sijn ge-

gaen naer Crembs tegens de Kaysersche, doende alle mogelijcke debvoiren om Bagotzky vande Eransche ende Sweedsche
te separeren.
Hier mede
Hoge Mogende Heeren etc.
ber 1645.

Hamburch den 1 6

en

Septem-

Get. Henr. Schrassert.
XXIV.

22 M e i 1647.

Hooge Mogende Heeren.
Uyt Poolen heeft men met die jongste brieven dat sich de
principaelste des Bijcx met grooter menichte als wel gewoonlijck sijn, opten Bijcxdach ingestelt,

onder anderen mede

der Weyvvoda Busky, Purst Wiesnowiesky, met bij de

2000

man soo te voet als te peerde, neffens den Veltheer Pototzky;
alsoo dat desen Bijcxdach, nae alle apparentie, aensienlicker
sal sijn als oyt voor desen. Hoewel men vermoet dat op den
selven meer privata desideria ende negotie der Stenden, als
publica ende interessen des Bijcx sullen getracteert worden.
Comende vander Poolsche Waywodschappen soo slechte relationes i n , dat alsnoch seer getwijffelt wort, off alsnu meer contentement als op vorige Bijcxdach aenden Coninck sal worden
gegeven. Wiens Besident Cracau juyst op die selve tijt als ick
bijden Hertoch van Holstein tot Bembeeck was, mij aen mijn
logement is comen besoecken. Soude, soo mij van sijn confidenten die hem gesproocken

is worden bericht, sich onder

anderen hebben laeten verluyden, dat expressel. van Munster
was gegaen nae 's Gravenhage, om sich aldaer te informeren,
hoe het met de vredens-tractaten stonde.

Ende dat van hier

ginge nae Lubeck, om van daer met den eersten favorabelen
wint nae Dantzig te gaen, ende soo voorts nae Warschau, om
aldaer vande vredens-tractaten tot Munster, ende hoe hij de
saecken in Hollandt gevonden, sulcx rapport te doen, dat wel-
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licht daerop een besendinge, ende versouck van alliantie soude
mogen volgen. Sijnde niet weynich bedenckel. dat nevensgaende clausule eerst bij de Sweedsche geproponeert, ende
daer nae bij de Kaiserl. in jnstrumento pacis geinsereert, ende
jterativelijck gerepeteert, noch eyntelijck wederom is geomitteert geworden

opte instantien van Sweeden. Wiens Assis-

tents-Raedt Erskin uyt Sweeden comende,

voor weynich da-

gen bij Tolspijcker, vier mijlen boven Hamburch, d'Elve is
gepasseert, om te gaen nae Osenbrugge, met speciale commissie om de satisfactione pro exercitu Suecico te tracteren,
ende schryftelijck bevel aen Plenipotent

en

dat sij met den

Kaiserlijcken aengaende het jnstrumentum pacis sluyten, ende
daer nae soo sij best connen, sich oock in de gravaminibus
schicken souden.
De hooftarmeé soude noch in Erancken- ende Wurtsburgerlandt stille leggen, bij sich verwachtende d'armeé vande Eransche, soo mede met Chur-Mentz vergeleecken, om te gelijck
te gaen in Bohemen op de Kaiserl. die sich oock seer verstercken , ende in posture van defentie stelden, treckende alles
bij een wat sij conden, ende hebbende Eger, met andere importante plaetsen van alles wel versien, als soo wel aldaer,
als inde Kaiserl. erfflanden tot spoedige wervingen veel gelts
ende patenten uyt gegeven. Ende hieldemen het daer voor dat
tot d'selve noch souden stooten een goet deel volckeren uyt
Ungarien, alwaermen verhoopte de weinige overige poincten
in seer corten tijt tot een goet eynde te brengen. Waer over
den Kaiser op den 2 8

en

Junii sich van Weenen wederom nae

Presburch soude begeven, daermen dan aen de crooninge niet
meer wilde twijffelen.

Vande Wittenberchsche armee is mette

laetste brieven anders niet ingecomen, als dat deselve deser
zijts d'Oder bij Nieuwmarckt soude sijn aengecomen, om soo
sommige meenen, Lignits ofte Sweinits t'attacqueren.
In Denemarcken is den Bijcxdach geindiget; ende off wel
'tgeene aldaer getracteert merendeels wort secreet gehouden,
soo verneemt men nochtans dat wel principal, vande affleg-
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ginge der schulden, welcke inden jongsten oorloch gemaeckt,
soo bij de 40 tonnen gouts belopen, aldaer is gedelibereert.
Wordende den Coninck met den Eertzbisschop binnen veertien
dagen tot Gluckstadt verwacht, en is den Prince van Denemarcken voor twaelff dagen door Kostock gepasseert, met een
suyte van twee hondert vijftich persoonen, sijnde geresolveert
over Dresden te gaen naer de gesondtbronnen tot Eger, om
sich aldaer cureren te laeten.
Die Spaensche wervingen onder Lutzau worden alsnoch sterck
voortgeseth, soo alhier als in Holstein, doch meintmen dat de
Sweeden nae gehoudene Leipsiger misse, geit sullen herwaerts
senden, om deselve te turberen.
Prince Philips is voor weynich dagen van hier nae beneden
gereist, met jntentie om de affgedanckte Chur-Brandenburchsche volckeren in Venetiaenschen dienst aen te nemen. Off nu
den Generael-Commissaris Pfoul (die int Stift Bremen bij Basdael van eene Sweedsche partye is geplondert) daer over als
Oversten sal commanderen, leert den tijt.
Gelijck sich Frijburch aende Hessische onder den Generael
Major Mortaigne, alsoo heeft sich die

den 1 6

en

deses op

genade ende ongenaede aen Conincksmarck opgegeven, sijnde
den daerin gelegenen Commandant Graeff van A r c h , neffens
twee hooge officieren naer Ham geconvoyeert, doch de soldaten, soo daerin gelegen tot 7 4 0 , ondergestelt.
Hier mede
Hooge etc.
Schrassert.

Hamburch den 2 2

en

May 1647.

Get. Henr.
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11. Vergadering.
Brieven

van Alexander

30 November,

van der Capellen,

den Boedelhof,

enz.

Benige

van Alexander

brieven

Aartsbergen,

van

heer van

der

Capellen,

enz. Medegedeeld

den Boedelhof,

1861.
Aartsbergen,

heer

van

door M r . L .

E d . Lenting.
Onder de zonen van Gerlach van der Capellen, Gelderland's kanselier, heeft de jongste, Alexander, eene niet geheel
onbeduidende rol gespeeld in de geschiedenis van ons Vaderland, vooral in het jaar 1650, ter gelegenheid van de geschillen tusschen Willem I I en de Staten van Holland. Voor
Gelderland zitting hebbende in de Staten Generaal, had hij
in die geschillen de zijde van den Prins gekozen, met wien hij
gemeenzaam omging, en wien hij dikwijls met meer moed, dan
een hoveling doorgaans bezit, de gevaren voor oogen hield, die
zijn roekeloos

gedrag tegen over de Staten van Holland ten

gevolge zoude hebben ).
l

De bezending naar de steden van

Holland had hij bepaaldelijk afgekeurd ) , zelfs aanvankelijk
2

voor de eer van het lidmaatschap dier bezending bedankt ).
3

Onbegrijpelijk is het hoe hij desniettemin daaraan deel heeft
kunnen nemen.
moedelijk

Zijne vriendschap voor den Prins zal ver-

niet bestand zijn geweest tegen diens herhaalde-

lijk uitgedrukt verlangen, en de man, die, indien hij zijne
beginselen niet had opgeofferd ter liefde van den Prins, met
hoogen lof zou zijn genoemd in de geschiedenis van zijnen
tijd, is het doelwit geworden van de hatelijkste aanvallen en
het bitterst verwijt van de partij der staatschgezinden.

Een

natnurlijk en onvermijdelijk gevolg van zwakheid van karakter*).
1) Gedenkschriften I I . p. 2 7 5 .
2) I b i d . 2 8 7 ,

289.

3) I b i d . 2 8 4 .
4) Zie mijne uitgaaf vau het 1. deel van de Wicquefort,
U n i e s , p. 235.

H i s t , d, P r o v .
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De door zijnen nazaat Bobert Jasper van der Capellen, heer
van de Marsch en de Lathmer uitgegevene gedenkschriften
van Alexander van der Capellen, zijn bekend bij ieder die de
geschiedenis van dien tijd beoefent.

Intusschen is het mij

gebleken, dat de verzamelaar dier gedenkschriften niet alles heeft

medegedeeld,

wat in het huisarchief dier familie

van Alexander zeiven wordt gevonden.

Eeeds wijlen mijn

vriend Tadama maakte die opmerking, toen hij in het I I deel
e

van de nieuwe serie van Nijhoffs Bijdragen voor de Vaderl.
Geschiedenis en Oudheden *), over het op den huize den Dam
gevonden en later onder hem berustend huisarchief van de
familie van der Capellen, schreef. H i j stelde mij in staat, bij
mijne bewerking van het I

e

deel van de Wicquefort, eenige

pakketten in te zien, en ik heb van die gelegenheid gebruik
gemaakt, om met zijne toestemming van de brieven die hierachter volgen, afschriften te nemen.

Het archief bevat bo-

vendien, volgens de getuigenis van Tadama nog verscheidene
bescheiden,

die belangrijk zijn voor de andere leden van die

familie, en het zou misschien wel de moeite waard zijn, om
aan de gedenkschriften een derde deel toe te voegen, waarin
hetgeen in de beide eerste deelen niet is opgenomen,

zou

kunnen worden medegedeeld.
Achter het I

e

deel van de Wicquefort's Histoire des Prov.

Unies heb ik enkele stukken medegedeeld.

Zoodra dat deel

in het licht zal zijn gekomen, zal men over de waarde van die
stukken kunnen oordeelen.
De meeste brieven, die ik gemeend

heb aan het Histo-

risch ^Genootschap te mogen aanbieden ter opneming in de
handelen, met uitzondering van de beide eersten,

Kronijk,

over de geschillen tusschen den Prins en de Staten van Holland.

Zij zijn gericht of aan het gecombineerd College, of aan

Gedeputeerde Staten van het quartier Zutfen.

Men vindt er

een brief van Alexander aan zijn' broeder Hendrik, even als

]) Pag.

121.
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hij afgevaardigde ter Alg. Staten, en één van dezen Hendrik
aan de Gedep. Staten van het quartier Zutfen.

Ik koos nog

één brief aan den Prins gericht; verder nam ik op beschouwingen over den toestand van het land, concepten van voorslagen tot schikking, en eindelijk een fragment van eene gespecifieerde

nota van uitgaven gedurende de reize van de

deputatie naar de Hollandsche steden.

Ik weet niet, en

Tadama konde mij op dat punt niet inlichten, of het ontbrekende gedeelte nog ergens, in eene der kisten, waarin het
archief geborgen i s , onder andere stukken verscholen ligt;
maar het zou mij zeer verwonderen als het verloren was.

N°. 1.

Eigenhandig.

Aen 't gecombineerde Collegie alleen.
Myn Heeren.
Wy hebben nu en dan moeten recommendeeren prestatie
van versceiden posten, daertoe consenten gedragen ende by
haer Hog. Mogh. serieuse aenmaningen gedaen syn geweest,
ende bekomen daerop noch rescriptie, noch ad vis van eenighe
ordre tot betalinghe van dien gestelt, ende moeten aen d'eene
zyde hooren van de Gedeputeerde uyt andre provintien reproches van quade wille ende naerlatigheyt, ende aen d'andre
zyde quade woorden ende dreigementen van luden, die door
misbetalinghe van 't geene sy met perikel van leven ende gesonde leden verdient hebben, in disperatie gebrocht, ende
door afdanckinge buyten hoope van vordere winst gestelt syn.
Onder dese luden syn d'Extraord gelicentieerde canoniers tot
s

omtrent 190 persoonen,

diewelcke in een goet aental hier

eenigen tydt geweest synde, de Heeren Gedeputeerde in haere
huysen ende voor de sale van haer Hog. Mogh. vergaderinghe
met desperate dachten soo hebben beiegent gehadt, dat men
om haer uyt de herberg te helpen, genootsaeckt is geweest
eene somme van 1600 gl. te doen negotieeren, ende de finale
betalinghe aande provintien daerop die gerepartieert syn te
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recommendeeren, ende willen dan oock U E d . op het serieuste
versocht hebben, om dese nootlydende canoniers, voor soo veel
deselve op onse propositie syn gerepartieert, te willen stellen
buyten dachten.

Wy moeten seggen soo U E d . haer Hog.

Mogh. brieven met d'onse geaccompagneert wordende over betalinghe van partyen resulteerende, uytgedragen consenten geen
plaetse komen te geven, wy onbequaem souden syn den dienst
vande provintie alhier waer te nemen.

Edoch sullen verhoo-

pen dat alle deselve posten ende partyen naer haer gewichte
behertight ende voldaen sullen worden, ende bidden Godt dat
hem believe
M y n Heeren.
Haghe 25 Eebr. 1649.
N°. 2.

Eigenhandig.

Aen 't gecombineert Collegium.
Myn Heeren.
Wy hebben tot meermalen serieuselick gerecommendeert de
betalinghe van gedrage consenten voor de Westindische i n
regard van 's lants militie geleverde wapenen ende equipage
van twaelf schepen, daeromme de Bewinthebberen van tydt tot
tydt instantie gedaen hebben met bericht, dat tot den dagh
van heden niet meer betaelt noch in haeren handen gekomen
is uyt het contingent onser provinciën, als de derde ende vierde
maent gage voor de militie.

De provintie van Hollant bindt

haere vordere consenten aen de defecten vande provintien, ende
lyden ondertussen de goede luden van Brasil manquement van
geit ende vivres. Tot behoudenisse van dese soo importante
conqueste van Brasil is op den lantsdagh tot Zutphen consent
gedragen in 700

ls

£, ende in minderinge syn descharges afge-

sonden ter somme van 300 £ tot betalinge van vivres aireede
ls

ingekost ende derwaerts gesonden.

De resteerende 400

ls

£

werden nu oock gevordert, ende moeten wy seggen, dat by
soo ver de provintien daerinne defectelick blyven ende niet
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met meerder yver als tot noch toe haere consenten suyveren,
dat de geheele conqueste van Brasil in perikel staet om verboren te gaen ).
l

De provintien nemen aen binnen 14 dagen

naer Paaschen te doen blycken haere furnissementen op de
voorsz. petitie.

Wy willen U E d . wijsheyt ende goede yver

alle dese pointen ende promte prestatiën bevolen laeten syn,
ende Godt bidden dat hem believe Myn Heeren U E d . regeeringhe ende persoonen meer ende meer te segenen.

Hage 1

Maart 1649.
N°. 3.
In

Eigenhandig.
margine

staat:

Dese gecommuniceert aen den Heere
A n d r e ) , den 25 Peb. an. 1650.
2

De woorden directie over saken van oorloghe syn al te generael om sonder naerder elucidatie geadmitteert te worden
in d'instructie vanden Kaedt van State.

De resolutie over de

preliminaire pointen sprekende vande militie, siet op de directie vande selve ende ordre van wegen haer Hog. Mogh.,
te stellen gelyck gesciet met advis vanden Kaedt van State in
regard vande verminderinghe van de militie ofte cassatie.
De directie raeckt 't souveraine recht vande provintie ende
5

trechte middel van defensie ende bekeeringhe der landen,

dat noyt den Kaedt opgedragen is geweest.
De voorsz. directie bestaet uyt versceyden ende veelvuldighe functien, als syn :
het opperste commandement vande militie formeeren ende
exploicteeren van militaire ordres ende desseinen, vergaderen
ende commendeeren met legers, offensive en defensive;
1) H i e r volgt deze z i n , die echter doorgehaald i s : «tot irraparable schade
ende blame van p r o v i n t i e n , synde niet te verantwoorden dat door gebreck
van

beloofde betalinghe de garentie van de v r e d e , die Westindie aan ons

geeft, soude worden versuimt ofte verwaarloost.
2) Afgevaardigde van Friesland.
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uytgeven van patenten en verleggen van garnisoenen, vergeven van militaire commandementen over forten, steden ende
frontieren, ende andre charges van compagnien hooger ende
minder officieren;
aenneminghe ofte afdanckinghe van crychsvolck;
beëdinghe, betalinghe, monsteringhe ende straffen van de
soldaten.
Ende generalicker jurisdictie militaire.

Pardon.

Alle pointen van diverse nature ende beleyt, ende voort meerendeel niet uytgedruckt in d'instructie vanden Raedt van State.

N°. 4. Eigenhandig,

zonder

datum.

Alsoo de tegenwoordighe constitutie van tydt, soo ten opsichte vande oude vyanden in wapenen synde ende blyvende,
als van de oude vrunden gealtereert door den afsonderlicken
vrede ofte nieuwe Tractaten, bij deselve opgenomen,

als tot

haer naedeel streckende, niet toe en liet soodanige cassatie
van crychsvolck als een versekerde vrede ende gewenschte verlichtinge uyt de swaere lasten van oorloghe wel soude vereischen.

Ende dat om alles te behouden, oock nootsakelick is

alles wel te bewaeren ende niet alleen e wel te besetten de
frontieren tegens Spagnen in Vlanderen ende Brabant ende
overal op de Masestroom, daer 'slants steden ende forten syn
gelegen, maer oock op de rivieren vande W a e l , B y n ende
Issel, ende soo voorts de forten ende wercken, geleght tot bewaringhe van Over-Issel, Drente, Vrieslant ende Groningen
met d'Omlanden, tot de riviere vande Emse i n cluys, ende
tot bewaringhe van alle deselve steden ende plaetsen, geen
minder aental van crychsvolck te voet ende te peerde kan
ende dient aengehouden te worden, als van drie duysent peerden ende 27 a 28000 man te voet, om in tyden van haestighe

noot een gros bequaem tot bewaringhe van het platte

landt ende rivieren in 'tvelt te kunnen brengen.

Ende dat

d'Heeren Staten van Hollant noch niet wel te bewegen s y n ,
XVII. J .

24
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om tot haeren laste te nemen soo veel militie, als d'andre
ses provintien nevens sijn Hoocli ende den Kaedt van State
fc

oordeelen nodigh te wesen, tot versekeringhe vanden Staet ende
behoudenisse van reputatie.
Soo wort voorgeslagen dat de vyftigh compagnien te voet,
ieder tot 50 koppen, ende 6 a 8 compagnien te peerde, ieder
van 50 Kuyteren souden worden onderhouden tot laste van de
generaliteyt uyt het incomen van verpondinghe over de Meierye van 's Hertogen Bosch, drie landen van Over Mase, ende
andre plaetsen daer deselve noch in train gebrocht kan worden.
Ende dat den Baedt van State worde gesubsidieert eens
voor al met een subsidie van

x

)

tot betalinghe

van haer oude schulden, in gelycker voegen als voor desen
de collegien ter Admiraliteyt gesubsidieert syn geweest met
een groote somme van penningen, gerepartieert over de provinciën ende by deselve aengenomen ende betaelt tot voldoening van oude schulden der voorsz. collegien.
Dat voorts 'slants inkomen by den Baedt van State wel
worde gebeneficeert ende gemesnageert, om te mogen strecken
tot het dragen van ordinaris lasten, tot weicken eynde oock
voor de landen immediatelick resorteerende onder de Generaliteyt, soude kunnen worden ingevoert het middel van collaterale

*)

Ende alsoo

ende alienatie van onroerende

goederen.

het platte landt voorsz. met den gemaeckten

vrede in vryheyt is geraeckt ende gelibereert wordt van veelerhande lasten ende vexatien, die d'oorloghe naer hier gesleept
heeft,

dat alle de steden ende landen onder het gebiet van

haer Hog. Mogh. staende,

daertoe versocht ende gehouden

worden, om eens voor al te willen opbrengen een extraordinaris subsidie van vyfhondert dusent guldens,

gerepartieert

naer proportie dat haere contributies ende middelen jaerlik
opgebracht hebben.

1) O n i n g e v u l d .
2)

Onleesbaar,
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N°. 5. Eigenhandig,

zonder datum.

Voorslagen ende consideratien op den nieuwen staet van oorlogh.
De sekerheyt ende reputatie vanden staet vereischt een onderhout van 28000 man te voet en 3500 ruyteren.
In cas van cassatie van 50 comp

te voet sal die gaen

n

over de d'uytheemsche natiën ende kan deselve soo

')

worden, dat de regimenten syn ende blyven geëgaleert volgens de voorslagh vande Heeren Staten van Hollant.
De ruterye sal bestaen uyt sestigh compagnien te samen
uytbrengende 3500 peerden.
De gelicentieerde Ritmrs ende Capiteynen te voet sullen
genieten een redelick tractement, totdat deselve syn geavanceert,
ofte andersins haer leven lanch gedurende, ende sullen deselve
gehouden syn dienst te doen, des noot wesende onder de compagnien colonellen.
D'officieren sullen niet vermogen eygener autoriteyt oude
ruyteren ende soldaten te casseeren, ende in cas van afsterven
ofte afsceydt nemende soldaten, wederom me aen te nemen andre gelicentieerde soldaten te voet ofte te peerde.
De tractementen van colonels te peerde en te voet te verminderen.
De gouverneurs van Mastricht, den Bosch, Bergen, Sluys,
Hulst, Wesel, Utrecht te tracteeren op eenen eenparigen voet.
Eenige onnodighe

officieren af te schaffen ofte te laeten

uytsterven, als sijn: Superintendent vande crychsraedt, Serg*
major ende Quartierm van 't leger ende vande cavallerye, Ger

weldiger generael van 't leger, Hof lieutenant generael vande
artillerye, Wagenmr generael, Commissaris van de schepenen,
Capitains vande tochtpeerden, Equipagem tot Dordrecht, Extrar

ordinaris Commissarissen.
De lieutenants te voet ende te peerde te continueeren in
dienst als tot noch toe.

1) Onleesbaar.
24*
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Onnodighe scanzen ende wercken af te schaffen.
De Commandeurs ten platte lande te continueeren ad vitam.
Vande lyfpensioenen te maken een bysonderlicken staet over
alle de provintien.
De post van onkosten voor d'Ambassade te repartieeren over
alle de provintien.
De

*)

te houden boven 't getal vande compagnien.

Aen een persoon niet meer als eene compagnie te geven.
Te onderhouden het placcaet tegens verkoping van militaire charges.
Continuatie van serviciegelden.
N°. 6.

Eigenhandig.

Monsieur mon frère.
Ick besorghe een onweder over onsen staet door groote
hevigheyt ende opiniatriteyt by die van Hollant, getoont tot
aenhoudinge ende

uytvoeringhe van haere desseinen

ende

projecten, rakende de mesnage ende militie, daertegens die ses
andre provintien verblyven by haer ingebrachte advisen, de
voorslagen aen d'een ende d'andre zydt gedaen syn noch niet
aengenomen.

Syn Hooch

fc

staet toe cassatie van 20 comp

u

ruyteren, daer mede Hollant geen satisfactie neemt, en boven
dien de goede meyninghe van syn Hooch* verkeerdelick opneemt.

Onse steden ende platte landt kunnen met soo wey-

nigh ruterye in cas van haestigh overkomende noot niet wel
gedeckt noch versekert sijn.
spoedighe

Ick wensche alhier U welEd.

overkomst ende presentie, alsoo ick genootsaeckt

worde een reys in Gelderlant te doen.

De procedure iegens

d'Admirael de Witte aengevangen, worden mede bij Holland
dwars opgenomen, ende vermeynen deselve dat de souveraineteyt van haer provintie daermede is gekrenckt, waerover sy
oock versoecken advis van haer Hoven van Justitie, houdende

1) Onleesbaar.
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ondertusschen alles in staet ), sonder haer te willen bemoeyen
1

met iets dat subiect rakende. Sijn Hooch* is seer met dit werck
bekommert.

Versceyden Hollantsche steden syn gisteren naer

haer principalen verreyst om op aenstaende donderdagh wederom te vergaderen.

Godt geve eene goede uytkomste ende

behoude de staet in eenicheyt ende U welEd. bij gesontheyt.
Ick verblyve, Monsieur mon frère,
U welEd. dienstwillige getrouwe broeder,
Haghe jg May 1650.
N°. 7.
In

A . van der Capellen.

Eigenhandig.
marge

staat:

Hier van is dubbelt gelevert aen syn
Hooch* den 9 Jan. 1650, die aennam sich daerop te bedencken.
Voorslagen.
Syn Hooch* ende Raedt van State sullen worden versocht
ende geantoriseert om binnen veertien dagen te casseeren naer
ordre van 't landt 55 corop

n

te voet uytheemsche natie ende

12 te peerde.
Ende vande verdere blyvende militie van nu af te maken
ende aende provintien te senden staet van oorloghe, daerop
de provintie van Hollandt gehouden

sal wesen binnen 14

dagen naer ontfanck vande petitie consent te dragen, met
gevolgh van ses andre provintien.
Ende sullen syn Hooch* ende den Raedt van State mede
versocht
gedaen

worden

overslagh te maken van de besettinge,

sal moeten

die

worden inde steden vande zeven geüni-

eerde provintien, om naer advenant vande selve te begrooten
de logysgelden, die volgens den 7 articul vande Unie moeten
worden

betaelt ende alsulx den nieuwen staet van oorloge

geinsereert.

1) I n statu quq.
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Over begrootinghe van tractementen militaire met den aencleven van dien sal worden gehouden conferentie, ten overstaen
van syn Hooch* ende den Raedt van State, om deselve te
reguleeren, ende op den staet van oorloghe mede te brengen.
Op de voorslagh by de Heeren Staten van Hollant gedaen
n

tot reductie van

comp te voet van 70 of 60 hoof-

den, ende te peerde van 60 tot 50 ruyteren, sullen de provintien versocht worden haer te verclaeren binnen 6 weken.
n

Doende ondertussen de voorsz. comp te voet ende te peerde
inden staet van oorloge repartieeren over de provintien a l'advenant van het getal ende tegenswoordige constitutie der compagnien, ten eynde de provintien gelyckelick moghe participeeren inde verlichtinghe ofte

verswaeringhe, naer

dat

de

provintien sullen resolveeren in regard vande voorgeslagen
reductie.
n

B y provisie sullen acht comp ruyteren gementioneert i n
de voorslagh vande Heeren Staten van Hollant worden geassigneert op de lantschap Drente, de verpondinghe in te voeren in de Meierye ende drie landen van Over Mase. Ende sal
den Raedt van State worden versocht ende geautoriseert om
op het spoedichste de voorn, verpondinge in train te brengen.
N ° . 8. Eigenhandig.
In margine staat:
„Geschreven ende geteykend bij
Bronckhorst, Verbolt, A . van
der Capellen, H . van der Capellen, Raesvelt, Hagens."
Aen de Gedeput. tot Zutphen gesonden.
Myn Heeren.
De redenen ende motiven die syn Hooch* geseyt hadde by
1) Oningevuld,

375
geschrifte te sullen doen stellen over arrest van ses H o l lantsche Heeren, met vorder ordre tot het senden van troupes te voet ende te peerde om ende omtrent de stad Amsterdam,

syn desen dagh op eene extraordinaris vergaderinghe

afgewacht, doch niet overgebrocht geworden, ende is haer
Hog. Mogh. bekent gemaeckt, dat syn Hooch* gesint was desen naer middagh te vertrekken naer de voorsz. troupes ende
sorghe te dragen datter geen foules noch disordre geschiede.
De

O r d ende Extraord Gedeputeerde, soo uyt de vergades

s

ringhe van Hollant (daervan gistren op gelycke denuntiatie
door de Eaedpensionaris Cats gedaen, aldaer mede eenighe
leden naer huys syn vertroken) als vande Gecommitteerde
Kaden mede present wesende, hebben verclaert, dat sy bevonden, dat syn Hooch* sich fundeerde op resolutie vanden
5 ende 6 Jun. laestleden, daerin sij niet hadden geconsenteert,
maer contrary annotatie laeten doen, als mede op andre Kesolutien vanden 26 Octob. ende 10 April laestleden, daerby
sy noch verbleven, ende alsoo sy vreembde ende ongehoorde
saken vernamen, versochten dat syn Hooch* de redenen ende
motiven daertoe dienende noch voor sijn vertreck mochte overgeven , opdat de selve gesien wesende, verder mochte worden
geresolveert soo als den dienst van 't lant sal vereisschen. Alle
't welcke voor notificatie opgenomen is met verclaringhe dat
haer Hog. Mogh. d'openinge vande redenen voorsz. sullen afwachten.

De voorsz. resolutie vanden 5 ende 6 Jun. met

'tgeene daerop by ons is geannoteert, namentlick dat wy die
sake refereerden aen onse Heeren principalen, als mede die
van

26 Octob. ende 10 April laestleden, hebben wy desen

overgesonden gehadt, 't welk wy niet hebben willen naerlaten
U E d . bekent te maken, biddende Godt dat hem believe
Myn Heeren te segenen U E d . regeeringhe ende persoonen.
21

Haghe den ^ J u l . ann. 1650.
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Van dezen brief bestaat nog eene minute, waarvan de redactie van de medegedeelde verschilt, maar de hoofdzakelijke
inhoud overeenkomt.

Alleen komt daarin een postscriptum

voor van dezen inhoud: „Hollant heeft haer ad vis noyt boven
gebracht, ende seyt schadelicke maxymen in haer brieven,
contrary d'oude ordres, stellende al te los een staet van oorloghe, daeraen Gelderlant soo veel is gelegen men . . . ' ) . . .
de vryheyt noyt . . . ) . . . en behoorde daeromme niet contro1

vers gemaeckt te worden."
N°. 9. Eigenhandig.
Doorluchtigh Hoochgebooren Vorst, genadichste Heer!
Hebbende d'Heeren Staten van Hollant gisteren ende van
daghe in soodanigh aental als deselve tegenwoordich present
syn, versterckt door eenighe leden uyt de Gecommitteerde
Eaden, nevens haer E d . Mogh. ordinaris Gedeputeerde, ter
vergaderinghe van haer Hog. Mogh. desen voormiddagh voorgedragen de swarigheyt daer in dese provintie is gestelt, ende
versocht remedien op dese gelegentheyt passende.

Is daerop

naer gehoudene langdurende deliberatie ende debatten geresolveert 't geene U Hooch sai vinden geannoteert in nevens1

gaende notule, daerin de provintien geaccordeert ende eene
conclusie sonder resumtie geformeert hadden, edoch alsoo by
d'Heeren van Hollant daer uyt gelicht was 't woord provisioneelick, dat my ende andre wel geaffectioneerde leden docht
important te wesen, tot justificatie van U Hooch
'tfinael

ts

actiën, is

arresteeren vande resolutie tot op den avont ten 7

ure opgehouden, ende hebbe ick geacht te sullen wesen een
devoir U Hooch niet onaengenaem daervan gepreadverteert te
1

worden.

Sullen(de) naer 't arresteeren vande conclusie ende

overkomste van Heeren Gedeputeerde soo uyt de vergaderinghe van haer Hog. Mogh. als vande Heeren Staten van H o l -

1) Onleesbaar,
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lant naerder advis geven

ende hier mede bidden Godt A l -

machtigh dat hem believe
Poorluchtigh, Hooghgebooren Vorst, U Hoocheyts persoon
ende regeeringhe te segenen.
Haghe den 2 Aug. ann. 1650.
U Hooch* ootmoedichste getrouste dienaer,
Alex, van der Capellen.
Naar alle waarschijnlijkheid

zal

het

hierachter volgend

„extract uyt de notule van eene concepte conclusie ende in
alles buyten 't woort provisioneelick

gearresteert den 2 Aug.

ann. 1650" er bij gevoegd zijn geweest.
„Is goetgevonden ende verstaen, dat aen syn Hooch* van
wegen haer Hog. Mogh. een besendinghe sal worden gedecerneert om bekledet te worden door een persoon uyt iedere provincie, ende sal de besendinghe worden gedirigeert, ten eynde
syn Hooch* moghe worden gedisponeert, om herwaerts te komen,

ende met de Regeeringhe alhier te delibereeren ende

resolveeren, waerdoor de geresene ongelegentheyt moghe worden wechgenomen, ende dat wyders syn Hooch* op het serieuste sal worden versocht provisioneelick alle datelicheyt te
verhoeden ende dat de commercie vande stadt Arasterdam
haer vrye loop magh hebben."
„Ende sal wijders van wegen de provintie van Hollant eene
aensienlicke besendinghe aende selve worden gedaen, om syn
Hooch* te desponeeren ten fyne als vooren, ende aende stadt
Amsterdam om haer Gedeputeerde naer herwaerts te senden
ende ondertusschen alles te houden in state ) sonder te onl

dernemen eenighe nieuwigheyt, met inlaetinghe van water als
andersints."
„Ende worden de Heeren van Hollant versocht de saecken
in den haeren daertoe te bereyden, dat d'aenstaende deliberatie met vrucht moghe afloopen."

1) ID statu quo.
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„Tot de voorsz. besendinghe syn gecommitteert de Heeren
van Arsberghe, Paets (excuseerende sich Zelant en Groningen)
Rijnswoude, Esinga ende Mulert, daertoe brieven'van credents
gegeven sullen worden"*).
N°. 10. Niet eigenhandig,

Een

ongedateerd.

brief vermoedelijk aan Ged. Staten of aan het gecom-

bineerd Collegie.
Myn Heeren.
Myn Heeren d'Heeren Staten van Hollant met ende neffens
haer Ho. Mo. ter herte nemende die jegenswoordige swaricheden ontstaen omtrent de stede Amsterdam, hebben op eergisteren van haer Ho. Mo. versocht gehadt voorslagen te doen,
daer door deselve soude mogen werden wechgenomen, welcke
voorslagen haer Ho. Mo. hebben versocht dat welgemelte provintie geliefte te doen, als haer E d . Mo. die gelegentheyt van
desselven provintie best bekent synde.

Dewelcke op gisteren

inbrengende hebben daerby versocht, dat een notabele besendinge soude mogen affgaen van wegen haer Ho. Mo. aen syn
Hoocheyt, gelyck sy oock souden doen wegen hare provintie
om hoochgemelte Hoocheyt te disponeren, ten eynde van alle
feytelicheden soude mogen
syn

worden opgehouden.

Dat oock

Hoocheyt gelieve soude nae den Haghe te comen om

neffens hare Ho. Mo. dese ontstaene swaricheden int vrundelycke te helpen accomoderen.

Tot welcken eynde d'Heeren

vande magistraet van Amsterdam oock souden worden versocht, haer te onthouden van alle nieuwigheden, met inlatinghe
van

water als andersints, ende voorts ) haren gecom
2

en

ten

daegvaert te stuyren. Ende 'tselve door d'andere provin. ten
dienste vanden Lande hoochnodich gevonden synde, sy ick,

1) Z i e de W i c q u e f o r t , I . p. 3 1 3 .

2) haer te onthouden — voorts, met de hand van v . d. Capellen i n gelascht i n margine.
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neffens d'Heeren Paets, Eenswoude, Esinga ende Mulert wegens de generaliteyt gecommitteert sulck
Hoocheyt aff te leggen.

*)

by syn

Dus dan vervolgens desen mergen

goets tyts wt den Hage op die reyse herwerts begeven hebbende syn wy omtrent halff wegen gerencontreert d'Heere van
Beverweert die ons heeft verbleyt, en hoope gegeven van een
goede uitcomste, ende dus voorts vervolgende in dese plaetse,
hebben syn Hoocheyt aengetroffen, ende van audiëntie becomende, met sonderlinghe vreuchde verstaen dat nae verscheyde
conferentien tusschen syn Hoocheyt ende d'Heeren Gecom

en

van Amsterdam, dese saecke is gebracht in soodanige poincten
dat die apparent syn te sullen wtvallen tot contentement van
syn Hoocheyt ende ruste van dese provintie, tot welcken
eynde d'Heeren Gecom

en

van Amsterdam van avont haer voor

die laetste mael syn wedergekeert.

Ick hebbe niet kunnen

nalaten U E d . dese goede tydinge opt spoedigste bekent te
maecken, Godt biddende,
M y n Heeren, U E d . regeeringe meer en meer te voorspoedigen.
Amsterveen dese
Aan de andere zijde van deze missive staat eigenhandig
aangeteekend dit navolgende.
„Syn wy op den avond gekomen in 't quartier tot Amsterveen, vindende de meeste passagen vande stadt te lande beset, uytgesondert aen zydt van Noort Hollant, ende dat aireede
eenigh lant omtrent de stadt door openinghe van sluysen onder water was geset, edoch de differenten tussen syn Hooch*
ende

de stadt in staet om vereffent ende door verdragh ge-

assopieert te werden, gelyck oock desen avont is gesciet ende
het accord ten wederzijden geslooten,

nemende daerin syn

Hooch* contentement op 'tgeene den staet van oorlogh raeckt,
voor soo veel de stadt daertoe kan en sal adviseeren, met

1) Onleesbaar.

380
noch eenige andre pointen, daerop de troupes afgevoert ende
naer haer garnisoenen gesonden worden, sulx dat de onverwachte

ende haestigh opgekomene

wechgenomen i s , ende soo

veruytsiende swarigheyt

wij verhoopen fundament geleyt

omde provintie van Hollant tot eenigheyt met d'andre provintie te brengen, daerover Godt gedanckt moet wesen, in
wiens genedighe bescherminge ick U E d . bevele, blyvende etc.
Hage 3 Aug. 1650.

N°. 11. Eigenhandig,

ongedateerd.

Aende Heeren Gedeputeerden tot Zutphen.
Myn Heeren.
Het bericht dat U E d . van tydt tot tydt van haere Gecommitteerde in 's Gravenhaghe ontfangen hebben over 'tgeene ter
generaliteyt voorgevallen, ende voor Amsterdam gepasseert,
ende by accord tussen syn Hooch* ende de stadt getermineert,
sal deselve contentement kunnen geven vande kennisse die de
Gedeputeerde ontfangen ende U E d . overgescreven hebben gehadt.

Syn Hooch* heeft selve op dat subiect aende provintien

gescreven, soo aengaende 't arresteeren van eenighe Hollantsche Heeren, als naerderen met eenighe troupes omtrent de
stadt Amsterdam ). De naerder redenen die syn Hooch aen1

1

genomen badde by gescrifte te doen stellen ende overleveren,
syn gisteren aende

vergaderinghe vande Heeren Staten van

Hollant overgegeven, edoch by deselve noch niet gelesen nochte
geexamineert, vindende de leden geraedtsarast eerst ofte te
gelyck de sake ten principalen tussen de provintien strydigh
wesende aftedoen ).
2

'Tgeene

daerin vorder passeert sal van

tydt tot tydt aengescreven worden.

Staende te verhoopen dat

de sake tot eenigheyt gebrocht, ende ten meeste dienste van
't landt haest vereffend sullen worden, daertoe de vooren ge-

1) de W i c q u e f o r t , I . piece justif. n .
2) I b i d e m , p. 3 2 2 sq. pièce justif. n .

XXVII.
XXIX.
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daen worden.

Hier komen versceyden goede advisen van een

apparente schoone silvermyne in Brasil bij d'onse opgedaen,
ende met een fort versekert, daertoe menschen eude materialen van nooden syn.

Men is in deliberatie hoe die gebeni-

fitieert sal kunnen worden.

Hiermede

Myn Heeren.

N°. 12
Brief van Hendrik v. d. Capellen aan de Gedep

den

van

het Graafschap Zutphen.
Edele, Erentveste, Voorsienige, Discrete Heeren.
De Gecommitteerden van haer Hooch Mog. sich vervoucht
hebbende

volgens commissie van den 2 A u g . by syn Hooch*

in 't leger omtrent Amsterdam, gister avont weder gecoomen
synde, hebben desen voormiddach gerapporteert, dat sy den 3
's avonts t'Amsterdam haere credentie aen syn Hooch* hebben
overgelevert, ende den inhout van haere commissie bekent gemaeckt, bestaende daerin, dat syn Hooch* van daer een keer
nae den Hage soude willen doen, en ondertussen ordre stellen
dat alle hostiliteyt mochte werden verhoedet; dat oock door
die militie geen belet mochte gedaen worden in den cours
van negoty off wisselen, waerop syn Hooch* verclaert heeft,
dat hy in alles haer Hooch. Mo. soude obedieren, morgen
wederom inden Hage coomen, dat hy oock sorchvuldelyck tot
noch toe alle hostiliteyt had geprecaviert en dat hy oock soude
last geeven, dat den cours van negoty en wisselen niet mochten gesteutet worden.
En

heeft syn Hooch* hyer by aen die Heren Gecommitt.

openinge gedaen en by lecture gecommuniciert 't geprojecteerde
verdrach mit de Gecommitt. der stadt Amsterdam, 'twelck noch
den 3 in den laeten avont is geadjustiert, geteeckent en be-

1) I n hoeverre deze eigenhandig i s , is mij onbekend.
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segelt, bestaende daerin dat de stadt haer aengenomen volck
soude licentieren, en goede devoyren doen in die vergaderinge
van die Heeren Staeten van Hollant: I. dat den staedt van
oorloge (daer over de ses provinciën sich souden vergelyeken)
moge aengenomen

worden eerst voor

den tyt van drie off

vier jaer, en vorder soo als de gelegentheyt van tyt en saecken soude vereysschen.
II. Dat die betalinge van 't volck te voet ende te paerde by
die van Hollant affsonderlyck gecasseert, sal worden gecontinueert, tot dat die provinciën sich over die reductie en cassatie sullen hebben vergeleecken, en dat alsdan de cassatie sal
werden gedaen, naer ordre van 't landt.
III. Syn Hooch* als stadholder sal toegelaten worden het
Acces in die magistraet en vroetschap, dat syn predecesseuren gehadt hebben, en sal oock t'Amsterdam komende met
alle eerbiedinge en respect bejegent worden.
I V . Die stadt heeft oock belooft devoiren te doen dat alle
animositeyt, onlust, en verwijderinge sal worden wechgenomen, en dat ai 't gepassierde in vergetelheyt mach worden
gestelt.
By besonder artyckel is syn Hoocht mit die stadt overgecoomen ) dat die Gebroederen Bicker (die beschuldicht wor1

den wegen die erresen onlusten en gepleechde animositeyt)
uyt die Begeringe sullen worden veriaeten, besonders eer en
faem, doch soo Cornelis Bicker Heer van Sweten, tegenwoordich regeerende

Burgem syn Hooch* sal cunnen vertoonen
r

genoechsaem bewys van syn moderatie in desen, soo sal syn
Hooch* in syn regard hyer in mogen dispensieren *).
E n na ratificatie en besegelinge der stadt van dit verdrach
tot wechneminge der erresen differenten, heeft syn Hooch* die
Gecommitt. van haer Hooch. Mo. en van die stadt Amsterdam
gefestoyeert, en wel getracteert.

1)

Overeengekomen.

2) de W i c q u e f o r t , 1. 1. p. 3 1 5 .

E n is 't volck te voet en te
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peerde den 4 'smorgens

wederom nae die guamisoenen ge-

sonden, en syn Hooch* 's middachs en die Gecommittierde den
'savonts wederom in den Hage gekomen, en syn die Gecommittierde naer gedaen rapport bedanckt, en is goetgevonden
morgen die saecke ten principaele by die handt te nemen.
Die van Amsterdam klaegen dat die oorlochs preparaten in
die stadt verweckt sulck een retardament der negoty en wisselen gegeven hebben,

dat die stadt en die koopluyden wel

hondert tonnen golts sal kosten, en dat daer uyt een totale
ruine van negoty en wisselen soude veroorsaeckt syn geweest,
soo sy dat mit 't voorschreven

*)

verdrach niet in tyts

hadden voorgecomen.
Het binne water is soo hooge geweest dat d'openinge der
sluysen van 't buyten zeewater

geen schaede heeft cunnen

doen, en is daerdoor eenige milioenen verderff ten platte lande
voorgecoomen, waer voor als oock dit onweer des oorlochs
soo haest is geappaesiert, Godt de Heere gedanckt moet syn.
Uyt Brazil

wordt geadvisiert van den 7 en 10 Juny, dat

alles door Godts zegen noch is in goeden staet, dat oock alle
Landtscheepen op drie nae syn gearriviert en dat den heere
Hauthain by provisie is gestelt Admirael ter zee, en dat hy
voorhebbens

is eerst daechs omtrent de capo St. Aug. ende

Bahia syn fortuyn te soecken, en hoopt men dat by de tegenwoordige

veranderinge uyt Hollandt goede resolutie sal

komen, tot herstellinge van 'tvervall der Westind. Comp .
e

D'oneenicheyt tussen den Generael Cromwel en syne L* generael continueert noch, en soude het Engelsche leger daer
onder verloopen, en Cromwel an 'tparlament om volck en
geit geschreeven hebben, daer over te Londen ontstellinge is.
Bevelende U E d . in Godts des Heeren genadige bewaringe tot
voorspoedige regieringe, blyve
U E d . dienstwillige,
Henr. vander Capellen.

1) Onleesbaar.
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Jf opschrift:

Edele, Erentfeste, Voorsienige, Discrete Heeren,

die Heeren Gedeputeerden der Graefschap, sauipt Burgem™,
Scheepenen en Baedt der stadt Zutphen.
Zutphen.

N°. 13. Eigenhanhandig

van Alex.

v. d.

Capelle.

Aen de E d . Hove 10 Aug. 1650.
Myn Heeren.
Wij hebben brenger deses opgehouden

op hoope dat iets

importants voorvallen ende U E d . toegesonden soude mogen
worden.

Syn Hooch* heeft gisteren door de Baedt Pensiona-

ris Cats doen exhibeeren de redenen van 't arrest ende detentie
der ses Heeren, daervan omvrage ter vergaderinghe vande
Heeren Staten van Hollandt gedaen wesende, of tot openinge,
lecture ende examinatie vande selve soude treden, is daerop
noch geen resolutie gevallen, hebbende eenighe leden voorgeslagen dat men te gelyck ofte vooraf soude delibereeren ende
resolveeren op de saken ten principale.
Hier syn brieven gekomen uit het Becif vande 8 Jan. laestleden, verklarende dat de Colonel Hautain als Admirael met
eenighe 's lants ende andre schepen is gevaren naer capo St.
Augustin ende de Bahia, om afbreuk soo doenlick aende Portugeesen te doen.

Hier nevens wort geadviseert d'ontdeckin-

ghe van een schoone ende rycke myne in Siaren *), die wel
gebenefitieert soude kunnen worden, soo wanneer daertoe menschen

ende noodighe

materialen gesonden mochten worden,

daer nu gedelibereert ende preuve van 'tminerael genomen
sal worden.

Waermede

Myn Heeren etc.

1) Siara?
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N°. 14.
Specificatie vande uytgaeff gehadt by d'Hoffm van Dar

len in het verreysen vande E d . Heeren Gecommitt

ea

van Heur Ho. Mo. ende vanden Raedt van State,
neffens syn Hooch* uyt den Hage op Dordrecht, ende
soo voorts door geheel Zuyt ende Noorthollandt, soo
vande reys-, teercosten als andersints als volght.
(fol. 1.)

Den

8

e

Junij 1650 voor het cruyen

vande bagage vande Heeren uyt haer logementen
aende postcage bet

3—15—

Op dito snamiddaegs omtrent twee ueren vertrocken uyt den Haech, d'Ed. Heeren van Capellen, Mauregnault, Renswoude, Clant, van Asperen, Lucas ende Tresorier gnrael Brasser met twee
carossen van syn Hooch* naer Dordrecht, synde
voor yder vande E d . Heeren gehuert een coetswagen, om hun dienaers, boden ende eenich bagagie te voeren, mede een wagen voor den Rendant en een wagen voor eeniche clercquen, yder
wagen tot 12 gl., is alhier voor seven wagens

.

84— .

—

N B . in margine met de hand van v. d. Capellen „licht by quitantie."
De wagens

voor d'Ed. Heeren Asperen ende

Lucas sullen hiernaer gebrocht worden

. . . .

Een fooy voor de voerluydichten ( ? ) . . . .

2—10—

Tot IJsselmont, alwaer d'Ed. Heeren syn Hooch*
(comende van Honselaerdyck) inwachten, is betaelt
over 't verteeren vande 13 peerden voor de coetsen,
mede vande coetsiers ende gevolge
NB.

12—15—

In margine staet met de hand van v. de

Capellen „by kennisse."
Van overvaren t' Swyndrecht ende pleysteren te
Beerkerdie (?) bet

1—18—

Aen den bestelder vande wagens inden Hage
XVII. J .

25

386
voor loopen inder nacht omde wagens, betaelt
Den i x

.

1—16—

dito de voerluyden tot negen toe i n -

e

gehuyrt, alsoo syn Hooch

voor synen treyn sulx

fc

dede doen, ende yder voerman gehuyrt voor seven
guldens daechs.
Betaelt van overvaren vau deselve wagens van
Swyndrecht op Papendrecht
(verso.)

9— .

—

Tot Dordrecht in den Toelast verteert

vande 8 Junij t'savonts tot den l l dito snamide

e

dahs by d'Ed. Heeren hun gevolge ende dienaers
de somme van

472—10—

N B . in margin e staat „by quitantie."
Inde herberge van Vrellecner

15—15—

Voor Vrellecner int logement vande E d . Heer
Maregnault

6—

Int logement vande E d . Heer Clandt

.

6—

.

.

6—

6—

Int logement vande E d . Heer van Asperen.

.

6—

6—

6—

6—

Int logement vande E d . Heer Lucas . . . .
Int logement vande E d . Heer Tresorier .

6—

6—

Int logement van J o Cappellen

.

.

3—

3—

Noch aen eenige clynicheden

1—

3—

r

Den l l

e

Junij te scheep vertrocken van Dor-

drecht, doch syn de Heeren met sijn Hooch* vermits de stilte aende dycke opgeset *), ende soo
voorts met Carossen op

Gorcum gereden

ende

hun gevolge met wagens gevolgt, by den rendant
tot Gissendam betaelt aen pleysteren, straetgelt,
hecken enz

—16—

Van Dordrecht mede genomen vier kelders met
overmoeselwijn, ende daervan betaelt als by recken.
ende quitt

54—

n

Den l l 'tsavonts ende den 12 smiddachs syn
e

1) Afgeset.

e

7—
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twee maeltyden tot Gorcom in de Engel gehouden, betaelt de somme van
NB.

184—

3—

9—

3—

In margine stond achter deze beide laatste

posten „by quitantie."
Inde herberge logeerde

d'Ed. Heeren van Ca-

pellen ende Maregnault gegeven aen

l

)

daerover ende vandat alle het gevolg daer was .
In de logementen vande E d . Heeren van Eenswou, Clandt, Asperen, Lucas ende Tresorier grael
yder 3 — 3 — is

15—15—

Inde logementen van J o Capellen ende rendant
r

yder 1 — 1 1 — 8 is

3—

3—

790—14—
N B . hier ontbreken 4 bladen.
(fol. o*).

Door gantsch Hollandt van stadt tot

stadt hebben gemelte E d . Heeren toegevoeght yder
15 gl. synde vier persoonen aldus

60— .

—

24— .

—

100— .

—

Aen vier lacqueyen, die steets op de portiers te
openen vande voorsz. Carossen hebben gepast, ende
voorts ten dienste vande E d . Heeren geweest, is
toegevoecht yder ses gl., is
By den rendant is behandigt aende Heer Hoffm

r

Dorp de somme van hondert guld., op ordre vande
E d . Heeren, om by syn E d . gedistribueert te worden aen kocxs, botteliers, wyntappers ende fouriers, alsoo

de Heeren diverse malen tusschen

weegs op onvoorsiene plaetse aengecomen synde,
van spyse, dranck ende andersints syn versien geworden uyt de keucken en kelder van syn Hooch*,
als mede door de fourier int

l

)

van logemen-

ten eenichsints syn versorght dus
Aen

de

hellebardiers van syn Hooch*

')

voor
5 0 — . —

1) Onleesbaar.
25*
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Zent Zenters postschipper heeft op de 7 Juny
e

inde

Hage ingenomen de Heeren bagage in syn

postcage ende daer mede gevaren op Dordrecht,
van daer op Gorcum, van Gorcum op der Goude
ende van daer op Rotterdam, Briele, Schiedam,
Delft ende Hage, voor de reyse

*)

dags tsa-

men beloopt volgens de lyste

90— .

—

Tgunt de dienaer vande E d . Heer van Asperen
hadde verschoten

l

)

volgens de reckenn.

ende quiett

12—10—
336—10—

N B . In raargine achter al deze posten staet „by ordre" en
by de laatste bovendien „by quitantie".
Aan het einde stond:
fol. 1° — 1 1 5 — 1 4 —

3° —

422—18—

verso — 7 9 0 — 1 4 — verso —
2° — 7 9 3 — 7 —
verso —

5

ft

—

4° —

917— 8 —

6° —

532— 1 — verso— 7 4 7 — 1 3 —
2231—16—

381—

3—

4 7 4 — 1 0 — verso— 2 9 6 — 1 0 —
336—10—
1014—

2562— 9 —

3—

2231—16—
2562—

9—

Dese voornstaende reeckeninge by ons onderget. gevisiteert
opgenomen

ende gesloten, ende bevonden te beloopen soo

over de verteringe, reyscosten

l

)

etc. tsamen ter somme

van vyff duysent, acht hondert, acht ) gulden, ende acht stuy8

vers.

Zullende van deselve somme van v

d s

viij viij . viij st.
c

1

by de E d . Mog. Heeren Raden van State ordonnanc. werden
verleent opden ontfanger gnrael Doublet, om daer mede by
de Hoffm van Dalen metten voorn, ontfanger generael ger

liquideert te worden, ende onse voor dese gegevene acte van
autorisatie ingetrocken te worden.

1) Onleesbaar.
2)

Boven dit cijfer stond twintig.

Des getekent Hage de . . . .
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15. Vergadering.
Bibliotheek.

—

14 December, ISO I.

Brieven

van den resident

van

Cracau.

Ten geschenke ontvangen:

Bibliotheek.

van Z. E x . den M i n . van Binnenl. Zaken:
Gedichten

uitgegeven door zijn kleinzoon

van de Borchgrave,

Mr. J . de Borchgrave.

Gent, 1861. 8°.

van den Heer J . H . van Lennep:
Jan

Davids

I4 ,

Boekekraam,

15

e

en 16

c

aflev.

e

van den Schrijver:
G. H . van Senden, Het
denis

Heike,

en den tegenwoordigen

een woord over de geschie-

toestand

der

Breda,

bewoners.

1861. 8°.
van den Schrijver:
Agatha Welhoek, Recensie,

overdruk uit den Nieuwe Re-

censent.

van de Commissie voor Internationale ruiling:
Negende

Rapport.

van den Heer F . Muller*.
Bibliotheek

van Nederlandsche

pamfletten,

III

e

deel.

van Mr. J . Dirks:
Foppe
Oost-Zee,

Foppeszoon Junior
in den jare

en zijn aanmerkelike

voyagie na de

1676.

van den Schrijver:
Jhr. M r . D. M . van Dusseldorp de Superville,
studiën.

Amsterdam, 1862.

8.
Ö

In ruiling ontvangen:
van de Maatschappij van Ned. Letterkunde:
Handelingen

der jaarl.

Algem.

1861.

Vergadering,

van de Eedactie:
Messager

des Sciences historiques,

1861.

3.

Historische
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Brieven

van den resident

Caret van Cracau uit

Benemarhen

1642, 1645.

aan Ho Mo.,

I.

18 Januarij 1642.

Hoge Mogen Heeren.
Alle de Slotsheeren deses Bijcx sijn in alle provinciën vergadert geweest, gel. noch sijn tot Eing-stede die van dit eilant
Zeeland, ora te delibereren op Sijne M a

ts

petitie, namentl. dat

deselvige mitsgaders de Edelen souden willen consenteren vermeerderinge van het extra-ordinaris geconsenteerde subsidie,
noch een soldaet te voet te houden op elcke hondert tonnen
saet lants, niet de presenti, maer als den tijt het sal vereysschen.

Hier wort mede geseyt deselve ordre te hebben eenige

hantwerx-luyden elck in sijn district in waertgelt te houden,
om deselve te gebruycken alst noodich i s , maer ick twijffel
seer of het sal aengaen, oock of het waer is.
Tot Stockbolm in Sweeden heeft eergisteren den Eijcxdach
aengevangen.

In plaets van den overleden heer Gabriel Oxen-

stern , Eijcxdrost, sijnde het hoochste officie des Eijcx, en
Praeses vande voorstanders des Eijcx, is gecomen den heer
grave Pieter Brahe, een seer verstandich heer.
Hier sijn de Deenen seer besich volgens Sijne M a

ts

ordre,

om het gecontracteerde sout met den Coninck van Spaignen
te mannen en af te halen, maer het wil niet door den beugel, gebreekende

schepen en participanten, wordende swa-

richeyt gemaect opte leverantie die den Coninck van Spaignen
moet doen, vrij van alles.
Den 1 0

en

deser hebbe na 't Vlye afgeveerdicht een vlootgen

van 21 schepen, met twee cruyssers, onder behoorl. admiraelschap, volgens d'ordre vande heeren Directeuren cond ik deselve niet langer hier houden.

Den 1 4

en

dito hebbe noch elf

schepen sonder convoy na 't Vlye afgeveerdicht, om dat hier
geen en was.
Hoge etc.
Januarij 1642.

Hier mede
Get. Carel van Cracau.

In Helseneur den 18

en
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II.

29 Maart 1642.

Hooge Moogende Heeren.
Den

22

en

deser hebbe uwe Ho. Mo. onderdanichst geadvi-

seert 'tgene hier was passerende, ende dat ick soude herwaerts
reysen om bij den Coninck van Denemarcken te verrichten,
'tgeene U Ho. Mo. hebben belieft mij te bevelen bij der seluer
missiue vanden 6

en

Januarij lestleden.

Ick hebbe (bij) S. Ma

fc

dieswegen in dese weecke audiëntie gehadt, ende U Ho. Mo.
begeren ernstich eïï met goede vouge voorgebracht, insgelijcx
den heer Cancelaer Christiaen Tomassen.

Sijne Ma* mij heel

wel uythorende, seyde mij dese formele woorden: „Wat nieuwicheydt is dat van uwe Heeren, ick hebbe immers altijt soo
gesc., sijnde mij noit dieswegen iets voorgecomen.
niet weten wat resolutie uwe Heeren neemen.

Ick can

Onse titulen

uyt de brieven te laten is niet van te spreecken, sullende het
selue niet geschieden.

Aenden Kaiser en andere Coningen

schrijue ick soo, ende sij mij wederom, hebbende'tselve altijt
gebruyckt. Ick ben nu olt, soude ick nu veranderinge maken
int schrijven mijner brieven, dat sal niet geschieden; doch ick
sal mij daerop bedencken, insgelijcx op de woorden nae te
laten „onse genadichste wille altijdt zu voor." Titulen aen uwe
Heeren hebbe altijdt nae behooren gegeven, en sal verder wel
geschieden."

Den gem. heer Cantzler seyde mij door last van-

den Coninck, den selven vreemt voorgecomen te sijn, dat
sijne missiue door den heer Resident Tanke uwe Ho. Mo.
laest overgelevert, geweygert wierde aen te nemen, sijnde
uwe Ho. Mo. gem. resolutie noyt aeïï selven genotificeert geweest. Dat anno 1618 bij uwe Ho. Mo. heeren Ambassadeuren
met des Co. Officieren waren versproocken, hoe aen uwe Ho.
Mo. van S. M a

t s

wegen soude worden gesc. ende de titulen

gegeven; 'twelck inde Cantzelie sints die tijt was gevolcht. Ick
hadde oversulcx met S. Ma* en den heere Cantzeler vele redenen sonder te comen tot eenige conclusie.
aenseggende te moeten

Eyndelijck mij

hebben wat patiëntie, dat op mijne
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geproponeerde
veert.

pointen soo

haest niet conde worden geresol-

Ick ben dies wegen noch alle dagen doende goede of-

ficien bij den eenen ende den anderen, volgens U Ho Mo.
bevel, verhopende noch yetwes goets te obtineren.
Uwe Ho. Mo. missiue vanden 2 2

en

Februarij lestleden hebbe

gisteren avont eerst ontfangen met den Hamburger post, met
de bijgaende

exemplaren van het tractaet van bestant, ende

ophoudinge van alle acten van viantschap, beslooten tusschen
U Ho. Mo. ende don Jan de vierde, Coninck van Portugael,
hebbende ick deselve op huyden, volgens U Ho. Mo. bevel, te
deele laten dienen sulcx en daer het behoort, sullende met
de resterende oock soo doen.

Hier sijnse niet goet portu-

geesch.
Hier mede
Hoge etc.

In Coppenhagen den 2 9

en

Marty 1642.

Get.

Carel van Cracauw.
III.

12 April 1642.

Hoge Mogende Heeren.
Den 2 9

en

der voorleden maent uyt Coppenhagen hebbe uwe

Ho. Mo. onderdanichst geadviseert, d'offitien die ick daer was
doende bij den Coningh van Denemarcken ende desselfs hooge
Ministers, dat haere brieuen aen U Ho. Mo. mochte werden
gesc. in conformiteyt van U Ho. Mo. resolutie van 2 6

en

No-

vember 1639, mitsgaders aen (van) uwe Ho. Mo. missiue aen mij
van 6

en

Januarij lestleden, en 'tantwoort dat S. Ma* mij gaf

op mijn voorbrengen; insgelijcx den heer Cantzeler Christiaen
Tomassen.

Sints hier in met alle vlijt ende goede debvoiren

continueerende ende S. Ma

fc

willende met sijn gantsche hof

vertrecken nae Frederichsborch en daer eenige dagen verblijven, dede mij door den gem. heer Cantzeler aenseggen, dat
S. M . op de gem. saecke soo haest noch niet conde resolveren, moetende

daer toe tijt hebben; dat ick moste patiëntie

hebben tot den aenstaenden Bijcxdach, die acht dagen naer
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Paesschen tot Coppenhagen sal aen vangen.
daer nae alleen dese woorden:

S. M . seyde mij

„Uwe Heeren willen van mij

veel hebben, als wegens de titulen ende andersints, en mij
doense weinich te gevalle. Deselve hebben met eenige gemaeckt
alliantie tegens mij, het soude de selvige voorderlijcker sijn
met ons alliantie te maecken", met meerder. Daer op ick antwoorde 'tgene mij noodich dochte, hebbende dieswegen t'samen
vrij wat discoursen, sonder dat S. M . sich wijder verclaerde.
Den 2 2

en

dito heb U Ho. Mo. geadviseert dat hier opde

tolboede eenige nieuwicheyt wegen de tolle werde gepractiseert,
en de woorden die ick dieswegen hadde gehadt met eenige
Ministers van S. M . Sints is het uytgevallen opde Engelsche,
Schotse en

schepen en goederen, dewelcke met een

seer hoogen tolle sijn belast, moetende vooreerst betalen den
enckelden tolle, als den ingesetenen der Vereenichde provinciën; daer nae de verhooginge des tolles, 1639, tweemael en
den hondertsten penning oock tweemael. Sulcx de Engelsche
die met 300 rijcxd

rs

den tolle hier meynden te betalen, heb-

ben moeten geven van tolle 14, 15 a 1600 rijcxdaelders en
meer. Daer ouer de Engelsche hier gecomen seer qual. te vreden sijn,

dat d'Engelsche hier soo hooch beswaert sijn, dat

'taccort gemaeckt tusschen Gluckstadt 1638 wegen de tolle,
tusschen S. Hoochged. Ma* en den heer Thomas Rhoo, A m b

r

extra-ord van S. M . van Groot Britaignen tot Hamburch, in
s

Engelant niet wel is naegecomen
sal sich haest openbaren.

geweest; wat daer van is

Ick heb uwe Ho. Mo. inde selue

missiue oock geadviseert, dat de gesanten der stadt Lubecq
bij Sijne Hoochged. Ma* tot Gluckstadt hadden versocht, de
affschaffinge van verhooginge des tolles hier, ende S. Ma* re8

solutie daer op gevolcht,

van welcke uwe Ho. hier nevens

ben sendende copie met de verclaringe vande Eerbaren Baedt
van Lubecq, daer op hier aen des Conincx tollenaers gesonden.

In dese weecke

sijn hier eenige Lubecksche schepen

gecomen uyt Portugael, geladen met sout, die hier betaelt
hebben

(op nieuw versouck aen S. Ma*) den enckelden tolle

894
en voorde verhooginge des tolles borge gestelt volgens S. M a
gem. resolutie.

Alle vremde

ta

natiën betalen bier noch den

dubbelden tolle, en de lorrendrayers die met doversche ofte
engelsche passen hier comen, moeten even den hoogen tolle
betalen als de Engelsche, dat hier geseyt wort recht te sijn,
en wel besteet;
engelsche
Croon

passen.

comende hier veel vlaemsche schepen met
De dry sweetsche oorlochschepen, bij de

Sweeden in den

voorleden

soomer gesonden aenden

Con. van Portugael, tot assistentie, sijn weder tot Gottenburgh
aengecomen, hebbende tot Lisbona gelaten een sweetsche agent.
Ick hebbe U Ho Mo. hier bevoorens

geadviseert van het

deensche Oostjndische schip gaende nae Oostjndien, gearresteert in Tereniffe, inde Canarische eylanden, en dat den
Commandeur opt schip derhaluen proces hadt aengevangen
tot Madrid tegens den Gouverneur vant selue eylant. In voorleden weeck is tot Coppenhagen aengecomen een assistent vant
selue schip, bij den Commandeur affgesonden,

met brieuen,

daer van hier neffens gaende is een extract, uyt de welcke
uwe
hoe

Ho. Mo.^ sullen believen te sien de beschapentheyt, en
de Deenen

daer sijn ontfangen ende bejegent geweest,

't Schip soude in laeste maent November laestleden van daer
seylen nae Cadien in Spaignen, om weder toegerust en bequaem gemaeckt te worden, de begonnen reyse nae Oostjndien
te vorderen.

Uyt Straelsont is mij geadviseert van 1 5

en

der

voorleden maent, dat daer eenige brandenburghsche gesanten
gecomen waren, aen heeren sweetsche
stiern ende den Axel L i l l i e ,

legaet Johan Oxen-

en dat den heer Generael Ma-

joor Stalhans slessische armee daer oock gecomen was, om te
versoecken eenige trouppen uyt de pomersche eïï meeckelenburgsche garnisoenen, tot versterckinge van sijn armee.

Dat

de lichtinge soude sijn gewillicht en al op getrocken, dan oft
was nae de sweetsche hooft-armee, wistmen noch niet seecker;
blijvende de meeste plaetse met cleyn guarnisoen beset.

Dat

den heer Generael Torsten son begeerde van stadt Straelsont
24000 rijcxd. tot contributie; vant lant te Ruygen 1000 paer-
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den tot contributie, of daer voor 50000 rijcxd , van heel Voorrs

Potneren insgelijcx 50000 rijcxd., sijnde alle dese nyeuwe petitiën. Alle de edelen van dit eylant Zeelant waren verschreven
tegen voorgangen woonsdach te compareeren tot Coppenhagen,
om te formeren hunne vota opde petita voor van S. Ma* aengaende

subsidien, en den selven in te brengen opden gem.

aenstaenden Eijcxdach, nae dat ick van goederhant heb verstaen; off deselue iet sullen consenteeren leert den tijt.
De edelen van Schoonen hebben tot Malmuyen inde voorleden weecke oock bij den anderen geweest opt selue subject,
maer men hoort niet wat bij deselue is geresolveert geworden.
De nederlantsche winterlaegers en die schepen uyt het Vlie
vroch sonder convoy hier gecomen en" nae westen gegaen, beginnen weder hier te comen, sullen haest uytmaeckeu eene
goede vloote, dewelcke hier moet blijven leggen tot de comste van convoy.
Hier mede
Hoge etc.
12

en

Get. Carel van Cracauw. In Helseneur den

April 1642.
IV.

19 April 1842.

Hoge Mogende Heeren.
Den

12

en

deser hebb' uw Ho. Mo. onderdanichst geadvi-

seert, 'tgeene mij bij S. M a van Denemarcken en desselfs
1

Cantzler was bejegent,

ende op mijn versouck bij uwe H o .

Mo. mij gelast, geantwoort; namentl. dat S. Ma*, op 'tselve
niet conde soo haest resolveren, dat 'tselve soude geschieden
op den toecomenden Eijcxdach.

Daer mede S. Ma* vertrec-

kende met het gehele hof naer Predericksburch, en ick daer
niet meer connen verrichten, quam wederom hier, met intentie
tegens den aenvanck des Eijcxdach mij wederom naer Coppenhagen te vervougen, alsoo U Ho. Mo. mij sijn belastende,
in desselfs missive van 6

en

Januarij laestleden, goede offitien

daer in te doen, ende van tijt tot tijt U Ho. Mo, te advise-
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ren

van mijne verrichtinge, 'twelck bij mijn voorts soo sal

worden gedaen.
Ick verstae in Hollant gespargeert te sijn dat de oude Coninginne van Sweden een geruymen tijt sich tot Fredericksburch opgehouden eïï van S. Ma* van Denemarcken tot noch
toe met haer suyte onderhouden, oock in Hollandt wilde comen,

daer toe alsnoch gantsch geen appnrentie en is.

Wor-

dende van wegen S. Ma* reputierl. getracteert, hebbende den
Coninck

voor

deselve seer ernstich geintercedeert aende Co-

ninginne en regieringe van Sweeden, dat de revenus van hare
Ma

t s

lijfgeding in Sweden, deselve hier in Denemarcken mochte

werden gevolcht; maer daer toe wilmen tot noch toe niet verstaen, na ick van goederhant hebbe vernomen.
In Sweden sijn verscheyden dienaers der Croone, hebbende
gehadt maniement van gelde, als cameriers, (in Sweden soo
genaemt) ontfangers en bouckhouders gefailleert ende wechgelopen, eenige oock gevangen, en eenen met sijn dienaer int
vluchten vande boeren
gehangen.

dootgeslagen,

weder opgegraven en

Benige werden hun proces gemaect, die pericul

loopen, en eenige suspect geworden, die alle te samen uyt
des Bijcx middelen ende gelde hun grootelijx hebben verrijckt,
connende van groote somme geen reekenin doen.
Op

den rijcxdach tot Coppenhagen comen gesanten van

Dansich namens d'heer Johan Chemnitz, crijchssecretaris der
selver stadt, na den seluen mij heeft gesc. van 1 2

en

deses uyt

Hamborch, van wegen de stadt Lubecq d'heer sijndicus Wynckeler met een Raets-man, van wegen de stadt Bremen insgelijcx gesanten, alle te samen om te sollicitiren bij S. Ma* de
afschaffinge vande verhoginge des toiles hier inde Sondt. Op
'tselve sal dan werden geresolveert,

maer hoedanich leert

den tijt.
Hier mede
Hoge

etc.

A p r i l 1642.

Get. Carel van Cracau.

Helseneur den 1 9

en
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V.

17 Mei 1642,

Hoge Mogen Heeren.
Den 3

en

deses hebbe uwe Ho. Mo. uyt Coppenhagen onder-

danichst geadviseert, dat ick geene resolutie van Sijne Ma*
conde becomen op mijn voorbrengen, volgens den inhout van
uwe Ho. Mo. missive van 6

en

Januarij lestleden, om dat hier

wegen den rijcxdach soo

veel te doen was.

Sints daer i n

voorts doende alle goede offitien, volgens uwe Ho. Mo. bevel,
heeft Sijne Ma* voorleden sondach door den heer Canceler
mijn doen aenseggen, aen uwe Ho. Mo. te adviseren, (als bij
desen onderdanichst ben doende) Sijne M a
bij

ts

resolutie te sijn

d'eerste occasie aen uwe H o . Mo. schrijvende, den stijle

soodanich te sullen sijn, dat uwe Ho. Mo. inde selve sullen
nemen goet contentement, en dieswegen ordre gestelt te sijn
inde duytsche Canzelie, gelijck ick hebbe bevonden waer te
sijn.

Ick hebbe verstaen dat de woorden: „onsen genadigen

ofte genadichsten wille, zu vooren" in Sijne M a

ts

brieven aen

uwe Ho. Mo. sullen worden naegelaten, maer Sijne Ma* wilde
alsnoch niet verstaen desselfs titulen uyt hare missiven aen
uwe Ho. Mo. te laten.

Den gemelten heer Canzeler seyde

mijn oock Sijne Ma* een olt heer te sijn, niet connende hare
titulen uyt de brieven laten, hebbende deselve altijt soo gestelt, schrijvende aen Coningen en Fursten, sijnde een stijle
vande duytsche Canzelie ende gebruyck bij veele Coningen
van Denemarcken.

Daer op ick hem antwoordede met goede

redenen, verhalende hoe de Coningen van Vranckrijck, Engelant en andere aen uwe H o . Mo. waren schrijvende.
verhaelde ick corts daer aeu Sijne Hoochgd

te

'tSelve

Ma* met den

selven alleen op deses stadts wallen wandelende, ende dieswegen noch groote instantie doende.

Maer Sijne Ma* antwoor-

dede mij nochmaels 'tselve niet te connen geschieden, sijnde
een out gebruyck van verscheyden Coningen, sijne predecesseuren; of Sijne Ma* sich hier nae noch sal bedencken, leert
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den tijt.

Ick hebbe in die saecke gedaen soo veel mij mogel.

is geweest.
De gesanten der stadt Lubecq voor eenige dagen hier gecomen, sijn den sindicas Clocksenius ende den raetsheer Doorn,
ende die van Bremen den heer licentiaet Cappelle ende een
raetsheer. dese versoeckende alleene aen Sijne Ma* afschaffinge
vande verhooginge des tolles inden Sondt, geene die afschaffinge vande verhooginge

des tolles in den Sont ende inden

Beidt, en wechneminge der disordren ingecroopen door toedoen

vande burgeren tegens de privilegiën der cantoorschen

(sijnde hanse-stedischen) tot Bergen in Noorwegen, eeven soo
als de gemelte burgeren gedaen hebben tegen de privilegiën
der jnwoonderen van Amsterdam tot Bergen handelen. D'selvige heeren gesanten, mitsgaders die van Dantzich namens
Johannes Chemnitius, crijchs-secretaris der selver stadt, hebben
tot noch toe geen audiëntie gehadt, noch sullen die oock niet
crijgen bij Sijne Ma*, maer wel bij de heeren Stadtholder,
Cantzeler en eenige heeren Bijcxraden bij Sijne Ma* daer toe
te committeren.

Christiaen Backer, gewesen Oversten-Lieute-

nandt van wijlen den Oversten Christiaen U l r i c h ,
soone van Sijne Hoochged

te

naturel,

Mat geweest in dienste van Spaig-

nen, is inde voorledeu weecke hier gecomen in qualiteyt als
Oversten, met commissie van don Francisco di Melo, om in
Holstein te werven voorden Coninck van Spaignen twee duysent soldaten te voet, daer toe Gabriel de B o y , resident des
gem. Coninx tot Gluckstadt, hem soude doen bestalen tot
Hamburch, dertich duysent rijcxdalers.

Den selven Backer

heeft aen Sijne Ma* hier verclaert, soo deselve gelden hem
niet en volgen, en dat hij die wervinge met reputatie niet can
doen, en het volck doorbrengen naer de verheerde provinciën,
dat hij der dan uytscheyt.

Sijne Ma* heeft die wervinge noch

niet bewillicht, 't schijnt of den selven den gem. Backer selfs
wel in dienst soude aennemen, sijn een Deen, een goet soldaet, hebbende de Sweden langh gedient, geboortich tot Cuyck
vier mijlen van hier.
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De twee groote pramen verleden jaer inden Droogen bij
deser stadt gelegen, gemonteert elck met achtentwintieh halve
cartouwen laet Sijne Ma* daer weder leggen tegen malcanderen over, soo

dat de oostervaerders

tusschen beyde door

moeten passeeren, latende Sijne M a op yder prame bouwen
1

een huys met twee toorens, die daer sullen leggen als blockhuysen, houdende het blockhuys voorleden jaer geleyt op de
hoeck vanden lap bij Helseneur geen standt, sijnde veel daer
van door

storm en onweder

winter een ijsganck gecomen,
weest.

afgespoelt,

hadder

voorleden

soo hadde tselve al wech ge-

Desen rijcxdach belangende de processen is voorle-

den saterdach geeyndicht;

dese weeke sijn de heeren Rijcx-

raden doende te delibereren over de saecken deses Rijcx, der
justitie eïï politie, jnsgelijcx op de continuatie vande schattinge over het geheele Rijcke, daer in de heeren Rijcxraden
meest eenich sijn; of Sijne Ma* het oock soo verstaet, salmen
hooren.
Eenige goederen

bij Johan van Sorgen tot Hamburch ge-

scheept voor reekeninge van eenige coopluyden tot Amsterdam en Dantzich,

en nu een jaer geleden uyt den Sondt

hier opgebracht ende voor Hamburger goederen prijs gemaect,
daer voor de heeren extra-ordinaris Ambassadeuren van uwe
Ho. Mo. tot Gluckstadt Sijne Hoochged

te

Ma* doen spreecken,

ende afslagel. antwoort gecregen, hebben deselvige mijn daer
nae dese saecke hooch gerecommandeert deselve voorts te bevorderen, ten eynde

de geinteresseerden mochten becomen

restitutie ende betalinge der gemelte goederen.
hebbe

daer in gedaen

soo

Dienvolgens

goede offitien bij Sijne Ma* en

desselfs hoge Ministers, dat ick eintel. met groote moeyten
en oncosten van Sijne Ma* hebbe becomen een goede resolutie, namentl. dat mij sal worden betaelt soo veel van de gemelte goederen

tot Sijne M a

t s

behoeft is gecomen,

en oock

noch 250 rijcxd. daerenboven; daer mede de gem* geïnterese

seerde wel sullen sijn te vreden, aen wien ick de gelden ontfangen

sijnde, sal doen remitteren. Sijne Hoochged* Ma*
e
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heeft voor eenigen tijt schriftel. bevoolen aende tollenaers inden Sont geene goederen, comende van Hamburch met certificatie onder des stadts segei noch attestatie van notaris daer
woonende, vande selve vrije goederen te sijn, aen te nemen,
noch deselve te laten passeren.

Voor eenige dagen quamen

inder Sondt twee schepen, een van Lubecq en d' ander van
Heylichlant tot Hamborch, jngenomen eenige lasten haring
om te brengen tot Dantzich, den eenen schipper met certificatie vande stadt Hamborch, en den ander met een attestatie
van notaris sonder eenich bewijs, blijck ofte vrachtbrieven
mede te brengen, dat de gemelte haring eenige jngesetenen
der steden in Hollant was toebehoorende.
schippers wel seyden het soo

Ende hoewel de

te sijn, ende ick daer oock

voor sprack, wierde niet aengenomen, maer de schepen uyt
den Sont hier opgebracht, ende den haring voor Hamborger
goet gelost, wierde bijde Adm* bij sententie prijs verclaert,
twelck niet conde verhinderen omdat ick het contrarie niet
conde bewijsen.

Eergisteren is hier een Schots van Enchuy-

sen, tot Hamburch gelegen, hier bij mijn gecomen, seggende
een partije vande haringh hem toe te comen, sonder eenich
bewijs dies wegen mede te brengen.

Ick hebbe hier aen

eenige hoge Ministers dieshalven gesproocken, die mijn seyden deu Lubecqschen schipper geseyt te hebben, dat het
lorrendraeijerye was,
goet.

en sijn ingeladen haring Hamburger

Als ick goede behoorl. certificatie onder der steden se-

gelen in Hollandt crijge om het contrarie te connen bewijsen,
sal alle vlijt en goede debvoiren aenwenden om betalinge
vanden haringh te becomen, sijnde al meest wech, en in betalinge van eenige schulden gegeven, sullende een lanckwijlich

werek sijn, en met processe weder werden gehaelt met

groote

oncosten

en moeyten, ende op de gemelte sententie

geappelleert aenden toecomende
bevoorens

aen

verscheyden

rijexdach.

coopluyden tot

Ick hebbe hier
Hamborch en

Amsterdam geadverteert hun te wachten van eenige goederen
inden Sont te senden met certificatie of attestatie van Ham-
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burch, maer daer op wert weynich geleth, niet denckende
hoe licht men hier can comen in schade en ongelegenth.
Den 1 4

deser hebbe door mijn soon inden Sondt doen af-

en

veerdigen nae ' t V l i e , onder behoorl. admiraelschap, een vloote
inde 30 schepen sterck, met twee convoijers.

Godt brenge

deselve i n salvo.
Hier mede.

9

Hoge etc.
17

en

Get. Carel van Cracau.

In Coppenhagen den

Mey 1642.
VI.

4 Januarij 1645.

Hoge Mogende Heeren.
Den 2 4

en

der voorleden maent hebbe uwe Ho. Mo. geschre-

ven en onderdanichst geadviseert, 'tgeene in dese quartieren
was passerende.
Den heer Veltmaerschal Gustavus Horn leyt met zijn armee
noch (sijnde onder het voetvolck noch groote sterfte) tot U t stede en Bleecken in Schoonen, hebbende ai drie quartieren
onder contributie gebracht.

Aenden deenschen Hove is schrij-

vens gecomen dat den heer Hertoch Fredrick, Eertz-Bisschop
van Bremen gecomen is tot Coldingh in Jutlandt, met 5500
mannen te peerde en te voet, onder verscheyden oversten en
officieren, met denwel eken geconjungeert sijn 2000 goede soldaten te peerde eïï te voet, onder commando van heer BijcxMaerschalck deses Bijcx; maeckende een corpus te samen van
7500 mannen, met jntentie te gaen soecken den sweedschen
Oversten Helm Wrangel met 8000 mannen te peerde en te
voet op nieuws Jutlandt in gemarcheert, en gecomen tot aen
Wensussel (maeckende het uytterste eynde van Jutlandt) met
voornemen 'tselve te occuperen.

Maer de boeren hebbende

twee schantgens opgeworpen opde zeecant, elck met twee ijsere
stuckjens voorsien, hebben de sweedsche boots en andere vaertuygen verhindert om aen landt te comen, sulcx de Sweeden
onverrichter saecken weder terugge hebben moeten keeren; te
XVII. J .

26
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meer alle de boeren daer ontrent in wapenen sijn.

Wrangel

heeft sijn quartier op een edelnians-huys met een graft rontsom, toecomende de erifgenamen van heer Otto Scheel za., BijexRaedt, gelegen dicht opde watercant nae Wensussel.

Beyde

partyen sijn wel geresolveert te vechten, hoe het daer sal
affloopen zal den tijt haest openbaren. De plaets van vredenstractaten tusschen beyde dese Croonen blijft gearresteert tusschen Christiannobel eïï Calmer, maer den tijt vande bijeencomste,

die wesen soude den — der voorleden maent, is

geprorogeert

(niet met wille van hare E x

c i e n

uwe Ho. Mo.

Ambassad ) tot den laetsten der toecomende maent, als uwe
rs

Ho. Mog. breeder uyt de missiven van hare E x

c i e n

sullen ver-

staen.

De heeren Bijcx-Baden hebben hier goede hoope tot

vrede.

De Sweeden seggen daertoe oock wel genegen te sijn.

God geve de effecten daer van te mogen blijcken.
Capiteyn Huyrluyt legt tot Coppenhagen gereet met de bagagie eïï provisie van hare E x

c i e n

de heeren Ambassadeuren

te seylen nae Christiannobel, en hetselve daer gelost hebbende
weder hier te comen.

Hier leyt een vloote van 56 Ooster-

vaerders gereet om naer 't vaderlandt te seylen, bij mijn op
huyden affgevaerdicht, God brenge deselve in salvo.
Hier mede
Hooge Mogende Heeren etc.
arij 1645.
PS.

In Helseneur den 4

en

Janu-

Get. Carel van Cracouw.

Nae het afigaen van voorgemelte missive aen uwe H o .

Mo. is mijn van Coppenhagen geadviseert, dat Sijne M a van
1

Denemarcken den voorgemelten dach vande bijeencomste opde
vredens-tractaten heeft geprolongeert en uytgestelt tot den —
Februarij toecomende.
prolongatien vallen.

Misschiens sullen dieswegen wel meer
Dat jnsgelijcx

den Deenschen Overste

Bielcke in Noorwegen per surprinse jngenomen hebbende de
Moeras-schantse, gelegen op een goede pas tusschen Noorwegen en Sweeden, voort gemarcheert was met sijn bijhebbende
crijchsvolck een stuckweechs in Sweeden, maer moeste bij gebreecke van proviant en voeragie weder te rugge keeren nae
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Noorwegen, latende inde gemelte schantse een guarnisoen var.
800 mannen.

Datum 7 Januarij 1645.
VII.

4 Februarij 1645.

Hoge Mogende Heeren.
Den heer A m b van Vranckr. mons de la Thuillerye is den
r

29

en

r

dito nae den middach met een grooten treyn van in de

vijftich persoonen met veele peerden van hier overgevaren op
Helsingborch en daer gebleven tot den j

e n

deses 'smorgens,

om dat een brugge op den wege over een riviere was wech
gespoelt door het hoge waeter, en moeste eerst werden gerepareert, daer nae hare E x

c i e n

uwe Ho. Mo. gem. A m b bij de
rs

brugge op een arm dorpken oock moesten wachten.

Op den

gemelten vertrock den gemelten franschen Amb van daer met
r

veele wagenen eïï peerden (bij den sweedschen Commandant
Sijne E x

c i e

gefurneert) mede nae Christianobel. Den 3 0

voorlede maendt quamen hier de heeren Gedep

deü

en

der

van S. hooch-

ged. Mat, namentl. den heer Rijcxhoffm heer Christiaen ührne,
r

Ridder en gewesen Stadthouder jn Noorwegen, en Jurgen Zeefeit, Rijcxraedt en Landts-doemer, hier in Zeelandt met een
grooten treyn van over de 130 persoonen met veele wagenen
en peerden, seer moedich, passeren oock den eersten deses
op Helsingborch, om des anderen daechs van daer voort te
reysen (gel. de andere heeren A m b ) nae Christianobel, op
ren

de vredestractaten.

Mijn is geadvyseert dat den heer Jacob

de W i t , A m b extraord
r

ris

van U Ho. Mo., aeïï Coninginne van

van Sweden, met desselfs heeren Gedep

den

als den heer Rijcx-

Cantzler Oxenstern, heeren Johan Schutte, Matthias Soop en
Thoere Bielke, alle Rijcx-Raden, tot Calmer al soude sijn gecomen.

Met de gem. deensche heeren G e d e p , sij mede geden

gaen den heer Camer-Secretaris Eredrick Gunther en P Wijven,
r

gewesen Resident in Sweden, met alle de deensche coopluyden,

bij de Sweden beschadicht en haer goederen geconfis-

queert.

Zullen dieswegen op de handelinge daer veel te doen
26*
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vallen, en veele disputen causeren, daar toe beyde parthyera
wel gemoet sijn, meenende elek recht en redenen genoech te
hebben, om hare sustenuen staen te houden.
Hier mede
Hoge etc.

In Helseneur den 4

en

Feb. 1645.

Get. Care!

van Cracanw.
VIII.

25 Feb. 1645.

Hooge Mo. Heeren.
Voor desen hebbe uwe H o . Mo. onderdanigst geadviseert
dat de heere Hannibal Zeestede, Stadthouder in Noorwegen,
met de noortscbe armee gevallen was in Sweeden.

Met meer-

der van Christiania in Noorwegen is mij van goeder hant geadviseert sub date 1 5

en

der voorledene maent, dat denselven

heere Stadthouder noch lach inde provintie genaemt Oplandt,
een goedt landt, van vivres ende voeragie wel voorsien; dat
denselven eenige sweetsche schanssen soude hebbe ingenom,
vijff hondert Sweede geslagen, eenige metale stucken, ammunitie ende gevangenen becomen,

daer onder eenige officieren

ende goede beuyt, ende ontrent 20 dorpen off carspelen onder contributie gebracht, ende de jnwoonders aen S. Maj van
fc

Denemarcken doen sweeren.

Off alles soo breet is twijffele seer.

Wt Malmuynen is voor eenige dagen gesc. dat den h Hans
r

Wachtm , Gïïael Major int sweetsche leger, onder commando
r

vande h Veltmaerschalck Gustavus Hoorn met 1000 paerden
r

naer Sweeden souden sijn gemarcheert, om de gem. heer Zeestede met andere troupen het hooft te bieden; dat denselven
heer Veltmarschalck met sijne bijhebbende armee sich hadde
gepresenteert bij Malmuynen, maer soude weder te rugge sijn
gemarcheert naer sijn hooftquartier Uytsteede.
Corts spreeckende met eenige hooge ministers deses Eijcx
van vredens-tractaten, seyde mij goede hoope te hebben tot
vreeden, besonder soo de heere A m b

e n

extraord van uwe H o .
8

Mo. de saecken wel meenden, ende het haer ernst ware. Daer
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op ick antwoorde dat sij 'tselve vvel conde affmeten aen haere
Ex

goede genegenth* tot den vrede ende de groote oncoste

c i e n

die uwe Ho. Mo. aenwendeden, over de twee solemnele ambassaden aen beyde Croonen, om deselve weder tot vrede,
ruste ende eenicheyt te brengen; met meerder discoursen die
wij t'samen hadden, uyt de welcke ick wei vermercte, dat sij
aen een goet besluyt eenichsints twijffelden.
ren Ambass

rs

De gemelte hee-

van uwe Ho. Mo. (nae mijn van Christiaenstat

is geadviseert) sijn den 5
tianobel wel aengecomen,

en

deser met al haer suitte tot Chrissijnde haere E x

c i e n

de eere aenge-

daen de guamisoenen in wapenen te stellen tot hare E x

c i e a

logement toe ende het canon te doen lossen. De heeren Commissarissen van S. Majt van Denemarcken souden daer oock
sijn gearriveert den x j
xvj

en

en

ende den heer franschen Ambass den
r

dito.

Mijn heer de Witt, uwe Ho. Mo. A m b extraord aende
r

Coninginne van Sweeden, was al den 1 8
maent tot Calmer gecomen,

8

en

der voorleden

ende de heeren Commissarissen

vande Coninginne van Sweeden nu op hare geordonneerde
plaetsen sijn.

De tractaten souden den 8

en

deser aenvanck

nemen.

Godt gave alles tot een goede vrede te mogen uyt-

vallen.

Voor desen hebbe uwe Ho. Mo. onderdanigst geadvi-

seert van weynich apparentie totte continuatie vanden oorloch
te lande ende te water in dit Rijcke.

Sijne Maj* laet alieene

soo hier als tot Coppenhagen weder gieten eenige nieuwe heele
ende halve cartouwen, maer daer moeter veel sijn, om de
plaetsen die leedich sijn weder te vervullen.
Den sweetschen hr Oversten Helm Wrangel seytmen aen
den deenschen Hove met sijn corps d'armée tot K i e l in H o l steyn te leggen, invorderende de contributien van Holstein,
Sleswich ende elders.

Den h Andries Bille Rijcxmaerschaick
r

deses Rijcx, leyt nu weder met sijnde bijhebbende troupen
tot Middel vaert in Euinen tot waringe van die passagie. Den
xxiij

en

deses hebbe

vier groote pacquetten (uyt Nederlandt

mijn toegecomen) gesonden van hier op Elscnburch aen den
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sweetschen hr Commandant, die deselve terstont met een expresse voortschicte aende gem. heere Ambassadeurs tot Christianobel.

Ick hebbe bij S. Maj* soo veel te wege gebracht

dat denselven mij heeft vergunt appellatie aen een extraord

8

rijcxdach, daer den Coninck selffs present sal sijn, van vyer
nederlantsche scheepen, ende 't coper van Jan van Wickefoort,
bij sententie van admiraliteyt tot Coppenhage verbeurt verclaert.

Den dach vande bijeeucomste der heeren Eijcxraden

heeft S. Maj* geleyt op den 2 5

en

dese3

st. v., om die vijff

saecken te examineeren, ende daer over weder te judiceren.
Daer toe ick de advertissementen ende alle noodige schriften
veerdich maecken, meenende

selffs (soo

mijn Godt

gesont

spaert) voor het recht te compareren ende alle vlijt ende goede
debvoiren in deselven aenwenden.

Godt geve favorabele sen-

tentie te mogen becomen. 'Twelck hare E x

c i e n

de gemelte heere

extraord Ambassadeurs (bij haer) vertreck mijn hooch hebben
s

gerecommandeert, opdat de arme schippers hare scheepen ende
goederen weder moegen becomen. Den heer Hans Ultrich Guldenleeuw, Gouverneur vant slot Croonenburch, dese stadt ende
het geheele leen, alsmede van Eredericxburch, Sijne Maj*
naturele soon, is hier overleden subyt, jegens der doctoren
opinie. Ende in dese weecke sijn gestorven Erick Ottsen, A d mi vanden Holm tot Coppenhagen, ende Nickel Cocq, visiteur
1

Gnael van wegen S. Hoochged
van extraord

8

e

ellendige siecten.

Maj in Denermarcken, beyde
fc

Sijnde geweest de grootste

vijanden vande nederlantsche coopluyden ende schippers, die
deselve de grootste molesteïn ende quellingen ten onrechten
hebben aengedaen, daer van deselve nu sijn verlost; vermeenende ick dattet nu voortaen beter hier ende i n Noorwegen
met de nederlantsche schippers sal gaen.
Hier mede
Hooge Mo. Heeren etc.

In Helseneur den x x v

Ende was ondert. Carel van Cracou.

en

Eeb. 1645.
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IX.

4 Maart 1645.

Hoge Mogende Heeren.
Mijnen laetsten aen uwe Ho. Mo. is geweest vaïï 2 5

en

der

voorl. maent, in dewelcke uwe H o , Mo. onderdanichst geadvyseert de behouden en geluckige overcomste van hare E x
de heeren extraord

ris

Arab

rs

c i e n

van uwe Ho, Mo. aeïï Co. van

Denemarcken tot Christianobel, met meerder. Sints is mij van
Christiaenstadt van goederhandt geadvyseert, dat de hoofttrac*"

8

taten tusschen Denemarcken en Sweden den -

e n

dito sijn aen-

gevangen, en de heeren Mediatores ter gestelde plaetse en tijt
de eerste geweest, eïï een uyre daer nae de heeren sweedsche met verscheyden carossen en gevolch van veel adels, nevens een comp

e

peerden, aldaer verschenen, gel. mede een

half uyre daer nae met een statel. gevolch van edelluyden en
eenige carossen de heeren deensche commissarisen oock. Ende
naer dat aen gemelte heeren A m b

rs

de complimenten van ver-

willecominge, en bij deselve de daucksegginge van een aen
wedersijts Coninckl. Commissarisen was gedaen, ziju getreden
tot beraminge vaïï voet aen aenstaeïï handelinge.

Ende naer

over eïï weder gaen vaïï heeren Mediatores, sijn parthyen bewogen hare respective procurationem te laten comen in der
Mediatores handen, die naer examinatie ten wedersijden aengenomen eïï getwijfïelt sijn, eïï in den voorslach vaïï anderen
op seecker cleyn eylandeken en scheydinge van beyde de rijcken te willen ontmoeten,

verwillecomen, eïï in generalibus

terminis de gelegentheyt van hare hoge principalen te willen
verclaren tot een goede eïï eerl vreede, bewillicht, en'tselfde
e

int werck gestelt. E n tot dien eynde uyt hare onderscheyden
tenten getreden sijnde, hebben den anderen in 't bijwesen vaïï
Mediatores, de handt gegeven eïï verwillecomt, wenscheïï dat
onder d'intercessie der aenweseïï heeren de droevige misverstanden eïï oorlogen ten besten vau beyde de Croonen nedergeleyt mochten

worden,

aenbiedeïï haere onderlinge goede

debvoiren, met verclaringe van goede genegentheyt harcr com-
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mittenten, voeren de heer Cantzler Oxenstiern het woort van
wegen de Sweden, en de heer Kijcxhoffm Ulefelt wegen Der

nemarcken. Ende nae dat van anderen fatsoenl. afgescheyden
waren, heeft men voorder gehandelt van voet va3 volgen besoignes, en voor eerst best geoordeelt dat het in scriptis soude
geschieden, om voor te comen alle hevige propoosten, die i n
't begin, eer de gemoederen bedaert sijn, soude mogen voorvallen,

en dat derselver schriften in handen der Mediatores

gelevert, door deselve gewisselt en voorts schriftel. beantwoort
soude werden.

Hebben de sweedsche heeren Commissarisen

aengenomen op den 2 1

dito van haren te sullen dienen, en

e n

voorts soo vervolgens tot de tractaten comen. Godt wil deselve
zegenen, tot ruste en vrede van beyde Croonen.
De trommel wert hier dagelijcx dapper geroert, om zeevolck
te werven ten dienste van S. Ma* op desselfs oorlochschepen,
met geen grooten toeloop.

Alle de deensche officieren en ma-

troosen, inde laetste zeestrijdt bij de Sweedsche oorlochschepen gevangen becomen, sitten noch tot Wismar en tot Stocholm gevangen, sonder datmen hoort van hare ontslaginge.
S. M a

ts

oorlochschepen, daer onder 9 a 10 capitale, werden

alle toegemaeckt, meynende de Deenen deselve in een maendt
claer te sullen crijgen.

Hier aen deenschen Hove wert veel

gesproocken dat S. Ma* eenige oorlochschepen sal crijgen, met
volck en geschut wel voorsien, maer hoe veel en waer van
van daen, comt niet voor den dach.

Van nieuwe wervinge

te lande hoort men gantsch niet, noch tot de recreuten, noch
tot versterkinge van S. M a

t s

armee.

Op het begeren van S.

Hoochged Ma* hebben de heeren Rijcxraden jngewillicht twee
e

ten hondert van waerdye van alle huysen en steden van dit
eylandt Zeelandt, daer toe van S. M a

ts

wegen in elcke stadt

seecker getal van bequame persoonen wert geordonneert om
de taxatie van huysen te doen.
De coopl. tot Hamburch hebben onlanghs (nae ick verstae)
aen Co. van Denemarcken gepresenteert te leenen 600000
rijcxd , mits dat deselve voor den jnteresse souden mogen
s
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hebben de eylanden IJslandt, Fero en Espenou, tot een hypoteecq, om op deselve alleene haren handel te mogen drijven
met exclusie van alle andere, tot de Deenen self's toe, en oock
genieten van deselve eylanden de Coninckl. intraden. Eïï soude
dit accoort

duyren 12 jaren, en soo S. Ma* alsdan de gem.

gelden niet weder opbrachte,

soude het voorts continueren

soo lange het S. Ma* belieffde; maer dat denselven meer gelts
soude

willen hebben.

De gem. presentatie heeft S. Ma* de

bewinthebbers vande IJslandtsche Comp hier laten voorbrene

gen, met begeeren soo deselve S. Ma* een goede somme geldts
wilden leenen, zoude haer octroy worden gecontinueert, anders soude S. Ma* met andere dieswegen moeten accorderen.
Daerop deselve Comp S. Ma* heeft geantwoort eïï gepresene

teert 80000 rijcxd. te willen leenen met twee oorlochschepen.
Daer mede S. Ma* niet is te vreden, sulcx dese saecke noch
blijft in suspens. Maer ick verstae dat S. Ma* buyten dit, tot
Hamburch noch soude hebben last gegeven, een groote somme
gelts te negotiëren, off S. Ma* deselve sal becomen, weet men
hier niet.

Eergisteren is van hier vertrocken na Helseneur,

eïï voorts overgevaren op Helsenburch, om van daer voort te
reysen nae Christiannobel, een gesanter vaïï Hertoch van H o l steyn, om te hooren eïï sien 't geene op de vredens-tractaten
passeert. Drye gesanten vaïï Hanzesteden Lubecq, Hamburch
eïï Bremen werden hier alle dagen verwacht, om oock te reysen nae de gem. vredens-tractaten.
Hier mede
Hoge

etc.

In Coppenhagen den 4

en

Marty 1645.

Get.

Carel van Cracauw.
X.

18 Marty 1645.

Hooge Mogende Heeren.
In mijnen laetsten, van x j

e n

deser in Coppenhagen, heb U

Ho. Mog. onderdanichst geadviseert, 'tgene in dese quartieren
was occurerende.

Op den 2 6

en

der voorleden maent was op
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de vredes-tractaten tusschen Sweeden en Denemarcken noch
niet sonderlings voorgevallen, als dat de heeren sweedsche
Gedeputeerden van antwoort opder heeren deensche propositie hebben gedient, daerop derselver antwoort wierde verwacht.
Het versoeck bijde Croon Sweeden gedaen, is om te hebben
de vrye commercie en onverhinderde passagie door den Sond,
soo

voor haer onderdanen als de gene dewelcke onder hare

gehoorsaemheyt en protectie haer hebben begeven, sonder dat
deselve

gehouden

sullen sijn eenige certificatie ofte bewijsen

diesaengaende ergens te betoonen. Daerop gevolcht i s , dattet
laetste deensche schrift ofte antwoort soodanige alteratie aende
heeren sweedsche Gedep

den

(overmits met wat harde eïï spitse

woorden was jngestelt) hadde veroorsaect, en sulcken verwijderinge inde tractaten hadde gegeven, dat, ten ware nae verscheyden reysen vande heeren mediatores aen partyen te wedersijden de affschaffinge van alle verdere schrifturen de saecken
daer heenen waren beleyt, het tot een discontinuatie van tractaten soude hebben connen uytvallen. Maer wierde hervat en
souden de pointen simpel, sonder eenige jnleydinge voorgedragen werden.

Op alle 'twelcke de saecken nu sijn berustende;

wat daerop sal volgen, sal sich haest openbaren.
De Coninck van Denemarken laet alle sijn oorlochschepen
groot en cleyn, als oock eenige ijslandtsche compagnie-, en
andere burgers-schepen tot ontrent 30 a 32 schepen toe, vlijtich

equiperen.

Zijnde al eenige daer van tot Coppenhagen

gereet, maer qualick versien met goet zeevolck en goede officieren. Hebbende Sijn Ma* al eenige compagnien boeren-soldaten opde gemelte gereetste oorlochschepen laten gaen; wordende noch sterk aende resterende gearbeyt, en met munitie
van oorloge en proviande geprovideert.
Aenden deenschen Hove heeftmen tijdinge datter tot Wismar leggen ontrent 30 sweedsche oorlochscepen, gereet om
met den eersten te comen opde Oostzee. Sijn Ma* om te recoguosceren off deselve sweedsche oorlochschepen al opde Oostzee sijn, sal drie welbeseylde fregatten nae de Oostzee senden,
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die tot Coppenhagen gereet leggen.

Middelerwijle blijven alle

de schepen van alle natiën voor den Droogen bij Coppenhagen aengehouden>

om niet te mogen doorseylen voor dat de

gemelte drie fregatten voort sijn,

opdat de Sweeden geen

condschap souden mogen crijgen vant gene tot Coppenhagen
is passerende.

De nederlandtsche schippers sijn eenige geco-

men uyt ' t V l i e ,

voor het verbodt, uyt de Maze eïï uyt Zee-

landt. Werden hier als noch wel getracteert, eïï den tolle naer
de tractaten van Gluckstadt affgenomen, sonder meer, soo veel
tot mijne kennisse is gecomen;

want geene coopluyden ofte

schippers hebben mij dieswegen gedaen eenige dachten.
H i e r mede
Hooge Mogende Heeren etc.
1645.

In Helseneur den 1 8

en

Marty

Get. Carel van Cracouw.
XI.

22 April 1645.

Hoge Mogende Heeren.
De vijff oorlochschepen die S. Ma* van Denemarcken in de
Oostzee hadde gesonden om te recognosceren, sijn onverrichter saecken wederom tot Coppenhagen gecomen.
Engelsche G e d e p

den

De heeren

van het parlement aen Sijne Ma*, hebben

nae ses maenden tijts tot Coppenhagen gelegen, om te versoucken reparatie vaïï Engelsche geleden schade, bedragende
225000 rijcxd..

Meenen nu halff met S. Ma* te comen tot

accord, blijvende midlertijt het deensche schip de Son, uyt
Oostjndien gecomen tot Vaelmuyden leggen in arrest. Daer
tegen heeft Sijne Ma* weder eenige pretensie, bedragen ontrent tusschen de 30 en 40000 rijcxd..

Het accord kan wel

werden geslooten, maer het gelt sal beswaerl. volgen, om dat
tot Coppenhagen eïï hier noch geen en i s ; te meer dat door
het inhouden van onse schepen en verbodt van niet uyt te
loopen nae Oosten eïï Noorwegen, de tollen hier in den Sondt
weynich opbrengen.
Tot Coppenhagen sijnde inde voorl. weecke gecomen dry
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Gedep

den

van samentl Hanzesteden, maer besonder van L u e

beeq, Bremen eïï Hamburch.

Die van Lubecq eïï Bremen,

sijn elck Baetsheeren, van Hamburch een Secretaris; alle dry
goede verstandige luyden.
hagen besocht.

Ick hebbe deselvige tot Coppen-

Hebben den -

e u

deses bij S. Ma* audiëntie

gehadt, en denselven verthoont hare interessen en groote beswaernissen, die gem steden sijn overcomes,
vrede tusschen beyde dese Croonen.

nae een goede

Hare meening is soo

haest antwoort op hare propositie vercregen hebben, hier over
te reyseu naer Christianobel, om te hooren en te sien. Maer
principal, om soo den tolle hier in den Sondt quame op een
vasten voet, moderatie voor de Nederlanders geset te werden,
dat deselve Hanzesteden de effecten daer van oock mochten
genieten, en met geen hooger tollen beswaert werden als de
Nederlanders.

'Tselve soude dan bij deselve heeren Gedep

aen sweedsche

en deensche heeren Gedep

den

den

op de vredens-

handelinge worden versocht.
N u en dan passeert hier nae ' t V l y e een nederlandts schip,
eenige

oostwaert

winterlaech gelegen, en andere vroech int

voorjaer hier door gepasseert, geladen met granen. De schippers sijn hier wel bejegent,

eïï door mijn goede debvoiren

stracx affgeveerdicht, eïï den tolle betaelt volgens de tractaten
van Gluckstadt.
Den rijcxdach tot Warschau in Polen is re infecta confusel.
gescheyden,

na mij van Elburg is geadvyseert.

De Stenden

van Littouwen wilden op den gemelden rijcxdach niet consenteren, voor eïï aleer de Pillousche tollen souden sijn affgeschaft. Daer tegen S. Ma* van Poolen groote jnstantie is doende
bij den Churforst van Brandenborch, dat deselve noch continueren, eïï Sijne Ma* daer van becomen sijne portie eïï gedeelte; hoe dat sal afloopen sal den tijt openbaren.

Op den

gem. rijcxdach hebben oock groote disputen geweest wegens
Smoiensko eïï derselver limiten; ende dat soo 'tselve niet wert
affgehandelt, beyde partyen, Poolen eïï Moscovien, dieswegen
wel lichtel. weder souden connen (comen) in de wapenen.
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Hier mede
Hoge etc.

Helseneur den 2 2

Aprilis 1645.

en

Get. Carei

van Cracau.
XII.

2 Augustus 1645.

Hooge Mogende Heeren.
Mijnen laetsten aen uwe Hooge M o . is geweest vanden 2 9

en

der voorleden maent, jnde welcke uwe H o . Mo. onderdanichst
geadviseert 'tgeene mijn hier occureerde. Sints hebbe schrijven
becomen

van haere E x

c i e n

de heeren extraord A m b
s

r e n

van

uwe Ho. Mo., sub dato 25 der voorleden uut Suyderocra,
meldende
Ex

c i e n

,

dat de handelinge tusschen Sijne Ma* ende haere

Godt danck, soo verre waren gebracht, dat alle de

poincten geaccordeert sijn, sulcx dat nyet meer was resterende
als de tractaten te sluyten eïï te ondertcyckenen. Gelijck oock
de heeren Coninckl. deensche Commiss met de heeren sweeden

sche

Co Commiss

en

alles genoechsaem sijn veraccordeert en

vereenicht, en alleene is resterende het concipiëren en . . . stellen van het tractaet, waer in verhoopt wert den eenen den
anderen wel te sullen verstaen, en dat dan gelijckel. van alles
sal werden gemaeckt een goet besluyt eïï eynde.

Daer voor

Godt moet sijn gedanct eïï gelooft, dat het soo verre gebracht
is datmen den vreede sal becomen.
Hier mede
Hooge etc.

Helseneur den i j

e n

Augustj 1645.

Get. Carel

van Cracau.

16. Vergadering.
Bibliotheek

Bibliotheek

—

Brieven

28 December,
van den Consul

1861.

SonnevelL

Ten geschenke ontvangen:

van Z. E x . den M i n . van Binnenl. Zaken:
Vervolg

ningen,

l

op G. van Loon,
e

stuk.

beschrijving

der Nederl.

Amsterdam, 1861. fol.

historiepen-
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In ruiling ontvangen:
van de Beijersche K o n . Akademie:
Sitzungsberickte,

1861.

I. 4,

5.

van het Institut archéol. Liégeois:
Catalogue de la bibliotkèque musicale de la Société libre d'emulation

de Liége.

Brieven

van den Consul Sonnevelt.

Josua van Sonnevelt was

Secretaris van den Ambassadeur van Liere te Venetien en nam
na zijn vertrek in 1636 de belangen der Vereenigde Provintien te Venetien waar. Eerst in de betrekking van Besident;
toen echter in 1641 de venetiaansche gezant van hier werd
terug geroepen,

slechts als Consul, in welke betrekking hij

niet alleen zijne zorg aan de handelsbelangen besteedde, maar
ook in geregelde correspondentie bleef met Ho. Mo.
I.

27 Januarij 1642.

Hoge Mogende Heeren.
S. May

fc

van Vranckrijck employeert sich naer vermogen i n

het accommodement tusschen den Paus ende Hartoch van Parma. Het welcke niet en weert de jalousie die desen staet heeft,
wegen de wapenen van gein Paus, maer ter contrarie heeft
ende is noch patenten distribuerende tot de wervinge van vyer
a vijff duysent uytheemsche soldaten, soo aen Cheval della
e

Valetta, als aen eenige Switsersche Collonellen; niet wetende
echter off de passagie bij de Grisons ende Valtalijns sail werden toegestaen.
Voor twee dagen is van Constantinopelen hier aengelangt
een extraordinarie expresse depesche,

met brieven van dato

2 Januarij, affgesonden door den heere Bailo Trevison, aldaer
residerende, behelsen dat 's daechs te vooren, wesende den j

e n

Januarij, des avonts te negen uyren aen den Sultan was gebooren eenen jongen soon, tot erffgenaem vant Turcksche Bijck,
het welcke aldaer veroorsaeckte een overgroote blijschap.
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De peste was daer seer grasserende, ende nam noch dagel.
toe.

Off de Heere daer door sail gelieven te wederhouden de

groote desseinen van aenstaenden soomer tegens 't Christenrijck
te attenteren, sail den tijt uytwijsen.

.

Hier is tijdinge dat een passa van Tunis naer de Porta op
ontbooden sijnde (misschien eenich ongevall apprehenderende)
met vyer galleyen sich heeft begeven onder die van M a l t a ,
ende sich tot christen gemaeckt.
De tijdinge van het arriuement vande Westjndische vloot
in Spaignen, 'twelck hier van Milano met een expressen wert
geadviseert, causseerde groote blijschap aen A m b

rs

van Key-

ser van Spaigne ende Spaensche negotianten ende toegedane.
Heeft veroorsaeckt daer over de twee gem. heeren A m b lange
rs

consultatien hebben gehouden, ten huyse van een hoochduyts
coopman, ende deden verluyden deselve flotta waerdich te wesen, ende mede gebracht te hebben xxij milioenen, en staken
seer het hooft op inde publycque plaetsen. Doch nu ruchtbaer
wesende, niet meer als drye a vyer milioenen te jmporteren,
ende daer van seer weynich voor den Coninck, hebben wederomme de vlagge ingenomen.
Hier mede
Hoge etc.

Get. J . v. Sonnevelt.

Venetien den 2 7

en

Janu-

arij 1642.
II.

28 Februarij 1642.

Hoge Mogende Heeren.
Alhier in Italien staen de saken alnoch geheel dubieus.
Terwijle de differenten tusschen den Paus ende Hartoch van
Panna blijven, hebben S. A . laten uytgaen een wijlopich manifest tot verdedinge van sijne rechtveerdige saken. Hier een
exemplaer daer van gecomen, sijnde een tamel. groot boeck,
die 'tselue hebben gesien, stemmen sijne hooghgemelte A l t z

e

te hebben groot gelijck, ende dat des Paus proceduren wreet
ende tyrannisch mogen worden geoirdeelt.

S. H . blijft in ter-
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men van raodestie, eïï preterierende des clachten over den
Paus, imputeert alles de Barbaini desselffs neven. Wegens de
excommunie, seyt dat die alle tijt is te vresen, namentl. terecht geschiedende,

vande geene die het concerneert,

t'onrecht, voor den excommuniant.
men mons de L i o n ,
r

ende

Tot Bomen was aengeco-

om wegens Sijne Mat a n Vranckrijck
V

nevens den heere A m b ordinaris met den Paus te negotiëren
r

tot accommodatie van gemelte differentie. Ondertusschen gaen
de preparatien voort, gelijck mede alhier, al waer staet wort
gemaeckt van te mogen i n 't velt brengen in eenige occurence thien a twaelf duysent man. In het ar^enael wort sonder
ophouden gearbeyt tot de toerustinge van vier galere grossen,
ettel. futille ende veel barche annate.
rael de Terra Firma

Den proveditor Gene-

Signor Alluizi Torssi wort gesollici-

teert sich veer,dich te maecken tot het vertreck om t'exerceren
sijne charge, als mede alle andere Commissarissen; ende worden mede gecoren sopraproveditores over alle de fortressen en
frontierplaetsen int vaste lant. De bestemde wervingen worden
mede met vlijt bevolen, om sich vooreerst par raison d'estat,
nevens de gewapende nabuerige princen oock gearmeert te
vinden en haer van alles te dienen nae gelegentheyt, het sij
genootsaeckt defencjf, oft met occasie te participeren van eenich
desbris.
Hier mede
Hoge etc.

Get. J . van Sonne velt.

Venetien den 2 8

en

Fe-

bruarij 1642.
III.

8 Augustus 1642.

Hoge ende Mogende Heeren.
4
Somwijlen heb gesc. schrupele te maecken U Ho. Mo. te
dienen van onseeckere tijdingen diemen hier ordinaerl. heeft.
Want opde eerste aencompste, soo staet cleen fondament daer
op te maecken; het advis uytstellende tot naerder confirmatie,
soo wert het oude tijdinge, en aireets door andere, jae door
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rapporten selfs aireets vermeit. Soodanige loopen de maren en
werden niet altijt alleen aengenomen bij den gemeenen man,
maer oock veelmael bij den Eaedt selfs, gelijck als nu is geschiet, namel. dat dese voorlede daghen tijding was gecomen
dattet crijsvolck van Paus aent marcheren was naer het Parmisan, en dat derhaluen den Hertoch van Modena int hertochdoin la Mirandola hadt gesonden seven hondert soldaten om
den deurtocht te beletten. Daer over dese Serenissime Republycque heeft affgeveerdicht een courier aen haeren Resident tot
Roomen, met last aen Paus te vertoonen, en met ijver te beclagen, hoe dat desselffs wapenen Italia in onruste waren houden, gelijck nu mede bleecq door het sendeu van crijchsvolck
ontrent hare frontieren door den Hertoch van Modena binnen
la Mirandola.
Repub

e

Den Paus heeft alhier door sijnen Nuncio aen

doen seggen verwondert te sijn, dat deselue sonder

beter kennis te hebben van saecke, soodanige aenspraecke heeft
doen

doen,

met soodanighe

andere magere

als de affgunste tusschen hun respectiuel. is

complimenten,
medebrengen.

Het is te verwonderen het Senat geen meerder seeckeiheyt
hebben, soodanige ordre naer Roomen te hebben affgeveerdicht;
te meer alsoo la Mirandola niet wijder en is gelegen van Mantua (alwaer de Repub haren Gouvern en garnisoen heeft) als
e

r

dertich Italiaensche mijlen, ofte dry, vyer uren post-loopens,
eïï even soo verre van Legnago, daer sij mede haer Proveditor heeft, eïï alsnu groot gedeelte van haere militie; eïï mede
niet boven dry uren loopens van Verona, daer den Generael
sich bevindt die daer van bericht hadt connen hebben, eïï
'tselue in eenen haluen dach alhier geven. Soo dat voor ditmael de S i g

re

dese berisping, door faute van goet bericht eïï

onordentlijcke expeditie, heeft moeten verswelgen.
Italia gaet swanger met verscheydentheden van humeuren,
die d'een off d'ander tijt en mach schien seer haest sullen mogen werden gebaert, ende is apparent dat het procrastineren
van Perpignan sulcx noch belet. Indien deselve plaets corat te
buygen, soo mochte hier wel een groote veranderinge vallen,
XVII. J .

27
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want alle de princen en sullen niet eensamich Frans nochte
Spaens wesen, doch

door den victorieusen en progresseren

werden geurgeert, geraaent en gelast hen te verclaren, en alsoo d'eene provincie voor, d'andere naer, door alliantie, vrienschap, ofte wapenen alle te samen te hechten.
Ider prince neemt

volck aen, onder schijn en naem van

jalousie des Paus mouvement, die schijnt met Parma tot geen
verdrach en can werden gebracht, hem beschuldingen door
oorloch

de jngesetenen onder den Stoel in zijne leenen met

jraposten is beswarende,

sonder te sien op sich selffs, die

tweemael soo veel volck in soldie hout, en den aen vanger is
van ou ruste; het laet sich aensien dat als nu den crijch een
aenvanck

soude mogen

nemen.

Den Cap Magior van het
n

hollantsche regiment schrijft mij uyt Legnago van 2

en

deser

als volcht: Alhier is niet nieuws als dat de fortificatie nu alhier bij nae voleynt is, en den heere Gnael alle ure van Verona wert verwacht.

Hier werden ettlijcke comp

en

cappelletten

gewapent om int velt te gaen, oock mede eenige tot Verona,
sullen soo ick geloove op eenige posten van con fijnen geleyt
werden. Men gelooft vastel. dat den Hertoch van Panna vergeselschapt met de modeneesche macht aireets int velt is ofte
heden gaet.

Wij verlangen seer te sien wat desen crijch voor

een uytganck sal hebben.
Van Roma heeft men verscheyden geruchten gehoort, sonder dat men nochtans de rechte seeckerheyt weet. Den spaenschen A m b

r

aldaer heeft veele wapenen van musquetten en

anders in zijn huys, ja wert op eenige duysenden begroot.
Wert vertelt dat van meeninge zij geweest den Ambr van Portugael eenige violentie aen te doen, hem het sij na Napoly
te voeren, off wel hem om te brengen, en dat bijaldien sijne
refugié soude nemen int hoff van Barbarini,

met die occasie

de schat die daer is, mede te devaliseren; daer is iets, doch
't rechte bescheet en weet men hier niet. Het schijnt den gemelde Amb van Portugael noch geen publycque audiëntie en
r

heeft gehadt, dreygende den Spaenschen te sullen vertrecken
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bij soo verre denselven sal werden aengenomen eïï voor Arab
erkent.

r

Den heer A m b van Vranckr. schijnt mede te verclar

ren dat Hoff te sullen verlaten, bij aldien niet als een wettel,
coninckl. Amb wert ontfangen; soo dat den Paus apparentel.
r

aen d'een off d'ander Croone miscontentement sal moeten geven.
Can qnal. gelooven dat desen inlantschen italiaenschen crijch
nu eenen rechten aenvanck sal nemen, maer veel eer in een
weynich roock verdwijnen. Can oock niet begrijpen ais nadelich voor den Paus soude sijn;

want de forces van Parma,

Toscana, Venetië eïï Modena de sijne verre overtreffen. Wert
gemeent dese Rep

e

niet ongaerne een aenvangh soude sien,

om alsoo door querelle eïï hulp van andere, haer eygen pretentien te mogen uvtvoeren.

Seer haest sal men verstaen wat

van desen nieuwen crijch wesen sal.

Ondertusschen bid de de

Heere etc.
Hoge

Hier mede

eïï Mogende.

In Venetia den 8

en

Augusty 1642.

Get. J . v. Sonnevelt.
IV.

5 September 1642.

Hoge Mogende Heeren.
's Daegs naer het aenlangen alhier van Weenen vanden Marquis della Puentes, Ambassadeur ordinaris voor den Coninck
van Spagne om te resideren bij dese hoochloffel. Republycque,
soo bequam den heere Resident van Vranckrijck advis bij staffecte van het overgaen van Perpignan, het welck sijn ed. aen
S. Serent ende de alhier residerende ministers voorde bontgenooten,

vrienden ende geaffectioneerde sijner May* heeft ge-

commuuiceert.

Dese

victorie wert bij yder een geestimeert

seer groot ende considerabel tot nut ende avancement vande
gemeene saecke, alwaer vruchteloos is gesien geweest de contributie van alle de macht die den Coninck van Spagnen in
sijn eygene coninckrijcken te water eïï te lande heeft connen
te samen brengen. Van wien de menichvuldige, doch qualijck
verknochte dominien t'sedert weynich tijts herwaerts seer ont27*
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ledet sijn geworden

ende

naer wereltsche apparentie staen

meer affgeruckt te worden, voornemei. hier in Italien. Alwaer
voor eerst het hertochdom van Milano groot pericul sal loopen van Heere te veranderen, voornemei. n u , nu de wegen
van secours meest sijn benomen,

ende datmen speurt dat de

wapenen vanden Coninck onder de conduicte van Prince Thomaso, geassisteert van Marquis V i l l a , diemen estimeert niet en
excederen x i j

m

soo te voet als te peerde, in Piemont meester

zijn in campagne,

dewelcke

vergroot

werdende

van ander

verheist getal, groote dingen aldaer sullen cunnen verrichten.
De alliantie gemaeckt tusschen dese Ser Rep ende Hertogen
e

e

van Florence ende Modena om te obsteren tegens quoscumque
die den vreede van Italia soude presumeren te breecken, wil
geloven

eer beslooten te wesen in regard vande differentien

tusschen den Paus ende Hertoch van Parma.

Welcke Hooch*

in 'tselve verbont niet en is verclaerdt, maer alleen die gem.
dry potentaten, op dat die selve als onpartiael haer tot aller
tijt souden mogen employeren tot mediatie. Het schijnt (alhoewel gedeguiseert) dat het hertochdom van Milanen mede daerin
sij vermengt. Den Coninck van Vranckrijck sijne wapenen met
vigeur invoerende in Italien, sal seer haest een groote veranderinge worden bespeurt, ende soodanige als nu alleen naer
raminge maer en can werden gegist.
dat soo

Doch staet te geloven,

wanneer de selve hoochged. Ma* sal versoecken te

weeten, wie voor vrienden ofte partye sal hebben te erkennen,
dat voor eerst die bovengem. ligue sal verdwijnen. Den Paus,
Genua, Parma en Luca sijn daer buyten; eenige der bontgenooten als mede vande vrye, hebben haere particuliere interessen , die hier gemeerd, (per ragion de stato) werden geprefereert boven alle beloften van verbondt. De diversie die den
italiaenschen crijch soude mogen causeren, en can ick soo uyttermaten groot niet imagineren, door dien Spagne wenich occasie sal hebben (die te) fomentieren voornementl. met volck, daer
aen het haer apparentelijck sal manqueren bij aldien den K a y ser soodanich blijft geoccupeert, dat geen volck uyt Duytslant
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en sal mogen missen, die anders door die Valteline langs Tirol den vrijen toeganck heeft tot 'tMilanois.
Int vervolgh vant gene met mijnen lesten heb aengedient
tot Roma te zijn geschiet, heb bericht van daer dat J l Marques de los Veles, A m b van Spagne, naer 't verhaelde succes,
r

altijt te verstaen gaff van te willen vertrecken naer Acquila,
hem vertonende met de sijne geleerst en gespoort. Maer sijnde
door den Paus gehouden verscheyden Consulten van State,
ende naer dat de cardinaelen Roma en Sachetti hadden wesen
negotiëren met S. B x , hem gevende hoope van eenige satiscie

factie, eyndel. inde laetste congregatie des woonsdaegs, gelesen het proces geformeert nopen de saecke, ende geresolveert
niet te mogen geven aen S. E x
pretenderende.

soodanige satisfactie als was

c i e

Deselue daer over des donderdaegs 'smorgens

ginck des Paus voeten kussen, ende sonder yets te spreecken
van 't gepasseerde, alleen latende een memoriael, vertrock na
Acquila, nemende den wech van Tiuoly; ende wiert geaccompagneert door de Cardinalen Albernotz ende Montalte, die des
avonts gingen nae Prescatz. Men heeft verstaen dat den ViceRe van Napelz quaet gevallen heeft gehadt aen 't gemelte succes, alhoewel dat tot reputatie vande saecke eenige ordre hadt
gegeven.
Ondertusschen waren tot Roma goede ordren gestelt, onder
ander dat die soldaten hen niet en sullen te rerverren buyten
de quartyeren wijder als 200 passen, ende dat op d'eerste
musquettade subitel. incomen, ende dat op de tweede de officieren hebben te openen een geslooten ordre 'twelck sij hebben, ende executeren haer bevel.
hooffden

Noch is bevolen aende

vande religiën dat in geender manieren en sullen

hebben te ontfangen vremde religieusen, sonder eerst daer van
notitie te hebben gegeven aende superieuren, begerende kennis te hebben der gener die comen.
Wiert verwacht eenige

comp

n

infanterie en cavallerie tot

guardia van Roma, en wiert staet gemaeckt te sullen wesen
1000 man.
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Niet tegenstaende die sehorsinge van wapenen door instan*
tie van princen tusschen den Paus ende Parma geeyndicht
was, soo en is efter geen andere ordre tot marcheren, verwachtende wat sal werden geraemt in dese materie van pacificatie
tusschen den Co. van Vranckrijck en de Rep van Venetië, als
e

arbiters daer over gecoren.
Men seyt dat den Amb van Spagne heeft gepretendeert te
r

willen hebben den Bisschop van Lamego in sijn handen levendich of doot, ende sulcx verscheyde malen had geseyt jegens
de Card Barbarini.
1

Int proces geformeert tegens den Spaenschen x\mb is verr

vat, dat terwijlen hij was ten huysen van Card Roma, tot
1

sijn huyse heeft gesonden om wapenen ende gewapent volck,
om den Bisschop van Lamego viantl. te assalteren ende gevangen te nemen; hebbende tot dien eynde gereet ses carossen om naer Napoli te senden, ende oock volck om de poorten van Roma te forceren.
In Piemonte, Milanois en Montferrat doen de Prancoisen
met (de) hare, als mede de Spaensche elck hun beste, om deu
anderen voordeel af te sien, soo in veroveren van plaetsen,
slaen van convoyen, verrassen van partyen en diergelijcke acten militaire, alles dienende tot 't voorspel van 'tgene staet
te volgen.
Hier mede
Hoge etc.

Venetia den 5

en

Septemb. 1642.

Get. J . van

Sonnevelt.
V.

11 September 1643.

Hoge ende Mogende Heeren.
Naer dat de Serenissime Republycque haere macht te saeraen heeft gebracht int Polesma, soo heeft haer quartyer gemaeckt seer nae bij het fort dat de Papalijnen op haer hadden
verovert, met volcomen resolutie om 'tselue te recouureren.
Daer toe seer groote hoope was, te meer alsoo wel vermeinde
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den toeganck langs de Po te verhinderen door 't canon, 'twelck
op haere fortificatie aen de zijde vande riviere hadt geplant;
ende

hadden aireets eenige ponten en barcquen (daer mede

's Paus volck gemeenlijck tragetteerden) inden gront geschooten.
Doch die van 't fort haer werek in 't perfectie gebracht hebbende, ende met geschut versien, hebben soo dapper in 'tquartyer vande Venetianen geschooten, dat niet alleen groote schade
daer in deden, maer oock hare stucken dismonteerden. Aende
overzijde vande Po is een paleys vanden Marquis Benti-Boglio, 't welck de Papalijnen sterek hebben beschanst ende tot
aende twee stagie met aerde gevult; daer op veele stucken
hebben gestelt, daer mede sij de riviere commanderen, oock
selffs het fort (des van noode sijnde bij de Venetianen gesupreert werdende)

conden

dwiugen.

Ondertusschen sijn tot

Ferrara groot getal van barquen gemaeckt worden van vuere
deelen, sonder peck off teer, met de welcke vijftich man te
gelijcken connen werden gepasseert. Daer mede de Papalijnen
de voorlede weecke (behalvens het guarnisoen, het welck ontrent in 3000 man bestaet) andere 3000 overgeset, ende een
groot getal volck gereet gehouden op een entreprinse, die sij
opt venetiaensche leger voor hadden, op de manier als volcht.
Hebben intelligentie gehadt met een corporael Corso, die belooft

hadt dat die nacht het sijne wacht soude wesen, het

woort soude ouerbrengen, gelijck hij dede, sijnde Padoa St.
Goamy. Ende sijn daer mede drye uren voor dage met 3000
man gecomen aen 't venetiaens quartyer, ende twee schiltwachten gepasseert tot aent quartyer vanden Generael, die een
halff uer te voorens te rust was gegaen, hebbende zeuen uren
inde nacht crijchsraedt gehouden, ende beslooten des morgens
het fort t'attacqueren. Int overgeuen vant woord is gestamert
geworden ende daer door alarm ontstaen ende aen den anderen gecomen.

Een Colonnel Albanois, wiens volck de wacht

hadt, doodtgebleuen, 'twelck de Albanoisen sooseer tot wraecke
provoqueerde, dat sij eyntelijck (met toeval vant volck die in
wapenen quamen, ende voornementlijck van eenige cavallerye
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die ter goeder ure schoon te peerde was) 'sPaus volck in
route hebben gebracht, die sij geen quartyer en gauen, maer
alles wat niet ontvlieden conde, nedermaekten, wiens diuisie
was camisa fuora, alsoo sij de hemden boven de boxens lieten uythangen, om gekent te wesen vande geene die haer
souden seconderen.

Hyer seytmen dat 1500 Papalijnen opde

plaets sijn doot gebleuen, 5 a 600 naer de furie gevangen,
ende vele inde Po verdroncken, ende vande Venetianen 6 a
700.

Dit succes ende het geduerich schieten op d'approches

vande Venetianen heeft hen doen resolveren op te breecken
ende 2 a 3 mijlen te retireren, gelijck oock datelijck is geschiet; soo dat het dessein vande expugnatie vant fort is verdreuen, ende den oorloch offencyff in defencyff

geconverteert,

tot tegenstant van d'invasien die 's Paus volck in haeren staet
souden mogen voornemen, als daertoe genouchsaem d'occasie
hebbende, connende op het onversien 10000 en meer, te voedt
en te peerde overbrengen.

Soodanich is tegenwoordich den

stant; ende aldus contrarie lopende, staen de saecken vande
Hertogen van Parma ende Modena slecht, die sonder het venetiaens secours de macht vanden Paus qualijck sullen cunnen
wederstaen.

Hebbende Parma maer ontrent 1500 man ende

Modena 5 a 6000, ende daer onder veele landtvolck. Sij dagen datmen van hier het beiooffde qualijck observeert, soo
dat de ligue soo vast niet en is, ofte soude wel lichtelijck gedesligeert mogen worden, ende andere hun met den Paus accommoderen.

De galeyen vande Repub infesterende 's Paus
e

custen, waer onder Seneglaglia, daerop sij seer schooten ende
die van binnen wederom op haer, soo dat een Supra-Comito,
Pillust

mo

Contareni beyde de beenen wiert affgeschooten, ende

drye a vyer andere persoonen; daerop de retirade volgde, met
apparentie, dat, overmits 't aenstaende saisoen, de galeyen op
die custen van Sotto Vento niet veel en sullen frequenteren.
Men heeft advys dat den Hertoch van Florence een convoy
vanden Paus heeft geslagen van 100 peerden, 'tmeerendeel
nedergemaeckt, ende verovert ses muylen geladen met geit.
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Dese seren. Rep beeft op nieus geordonneert te werven 2000
e

Duytschen onder commando

van Gille de Haes, 3000 G r i -

sons, 8000 Albanesen en noch ander volck, tot 't getal van
20000.

Laet een fort bouwen in 't Polesma tot Buasso tot

haere verseeckeringe.
Hier mede
Hoge Mogende Heeren etc.
1643.

Venetië den l l

e n

September

Get. J . van Sonnevelt.
VI.

10 Februarij 1645.

Hoge Mogende Heeren.
De langh verwachte brieven van Constantinopoli, daer van
het pacquet hier nevens gaet, sijn van dato 7 December. Hebben hier doen cesseren de verscheydene discourssen, die hier
wierden gevoert wegens mishandelinge die eenige publicque
ministers soude overcomen

zijn geweest, maer efter niet de

vreese van opt voorjaer ofte desen aenstaenden somer door de
turcksche armade gemolesteert te worden.

Twee dagen naer

het aenlangen van gemelte brieven, js hier gearriveert een
affgevaerdichde fregatte, met advis van heere Bailo Soranzo,
(eertijts geresideert hebbende aent Hoff van uwe Ho. Mo.) van
dato 17 Januarij, aent Senaet; 'twelck niet en wert particulierlick gedivulgeert, efter wel gesubodoreert geen goede tijdinge mede te brengen, maer ter contrarie van preparaten,
die inde levantse quartieren werden gemaect;

oock beveelen

inde eylanden en griecksche landen en porten, tot versorginge
van proviant en andere behoefticheden.

Wert mede geseyt

dat des Sultans voornemen soude wesen twee hondert zeylen
in zee te brengen ende in dese Golfo zijne quartieren te nemen, soo alla Valona als Bagusa. Alle 'twelcke hier geen cleyn
naedencken en geeft, en te meer alsoo die van Africa op desen Staedt seer sijn verbittert over het nemen en destrueren
van hare sestien galeyen in deselve haven Valona voor weynich tijts geschiet.

Bij veele wert gelooft,

dat het desseyn
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vanden turckschcn Keyser niet soo gereleveert en sal wesen,
van het eylandt Malta aen te tasten, als wel wetende dat
zijne predecesseurs
tatie is gedijdt.

die jrapresa tot groot verlies en disrepu-

Alle de christen-princen aen Middelantsche

zee confinerende, hebben wel reden haer tot defensie te wapenen, staende niettemin grootelicx te beduchten dat menich
christen-mensch inde jammerl. slavernie sal comen te vallen,
soo het de Heere niet en verhoede.
Wt Duytslandt verstaet men, dat S. Keyserl. Ma* heeft verpandt de steden van Egra en Budwais aen Beyer-Vorst, met
hare landtschappen, voor twee millioenen flor . Off sulcx in
11

effecte soo sij, ofte wel uytstroysel, om (alhoewel door actie
van cieyne reputatie) 't credyt te verstercken, sal de tijt uytwijsen.
Tot Boma was aengelanght den heere Ambassadeur Gremonville, eïï wiert verwacht die van S. Ma* van Portugal, 'twelck
schijnt de Spaensche niet en hebben connen verhinderen.
Hier mede
Hooge Mogende Heeren etc.
ari} 1645.

In Venetia den 1 0

en

Febru-

Get. J . van Sonnevelt.
VIL

3 Maart 1645.

Hoge ende Mogende Heeren.
Alsoo den tijt voortaen staet te genaecken, diemen verstaet
den Turckschen Kayser te hebben bestemt, om sijne armaden
soo te water als te lande gereet te hebben, soo hoort men
hier dagelijcx van verscheydene plaetsen iets van ordonnantiën
en gereetschap tot deselve.

Wert geseyt den tijt bestemt te

wesen tegens 't beginsel van maendt May. Van Barbaria heeft
men dat aen die van Algiers was gelast te comen met 15
galeyen, die van Tunis met 20 en die van Tripoly met 1 0 ,
eïï soo

veel schepen als mogelijck sij.

In Valona in dese

Golfo, al waer de place d'armes is gedestineert, wert provisie
gemaeckt

van

voor 10 galeyen.

Inde Orientaei-
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sche porten, zeesteden

en d'eylanden

van Archipelago wert

met alle dapperheyt gearmeert.
In Dalmatia sedert de lest geadvyseerde rescontre tusschen
de Turcken eïï Venetianen, en is niet anders daer op gevolcht.
De Turcken hebben hare vrouwen vaïï frontieren binnen 'slandts
geretireert, soo raede de onderdanen van desen Staet, eïï is
swaerl. verboden

niet tot behoeff vaïï Venetianen te laten

extraheren. Soo datmen meer en meer wert gevreest, dat het
desen Staedt sal gelden eïï lichtel. Candia in 't particulyer.
'tWelck wel in groot gevaer mocht comen te staen, voornemei.
nae dat geseght wert in Grecie te sullen hebben 2 a 300000
man, eïï datmen in eenen nacht vant vaste landt aen 't eylandt can tragetteren, eïï in Candia te wesen 14 porten ofte
havenen, daer van maer 4 a 5 sijn gefortificeert eïï weerbaer,
soo en is naer raminge niet als groote vreese daer voor te
hebben.

Van hier sijn gesonden 40000 sacken tarwe en sul-

len noch 30000 dese weecke tolgen, oock 800 soldaten. Daer
nae salmen meerder oock noch derwaerts voeren, doch al ware
het noch 800 mael acht, soude noch weynich wesen.
Tot Roma raedtslagen de Ministers van Spagnen, eïï d'andere Princen

van

Italia met den Paus en

animeren

raalcandér

tot armament. De Maltezen versien ende verstercken hun met
grooten vlijt; den Keyser heeft mede bij den Paus aengehouden om hulp van geit, gel. bij 't slot van dese nevens-gaende
oratie is te sien.

Men meent ontrent 150 croonen tot handtm

reyckinge heeft becomen.

Wert mede geseght den Paus sijne

caritaet te sullen betoonen aen Hiberni, soo met toesendinge
van penningen, als vaïï gewesenen Gïïael Balevicini tot hooft
vaïï rebellige Yrschen.
Hoge etc.

Hier mede

In Venetia den 3

en

Marty 1645.

Get. J . van

Sonnevelt.
VIII.

24 Maart 1645.

Hoge Mogende Heeren.
Alsoo uwe Ho. Mo. door de bijgaende van Constantinopoli
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wert gedient van 'tgene daer passeerde,

soo en sal deselve

door mijn schrijvens (naerdemael men hier geen naerdere particulariteyten en heeft) niet moeyel. vallen, maer onderdanich
berichten, dat tegens de groote preparaten, die bij den Sultan
werden gedaen, alhier en andere quartyeren van Italia mede
wert gearbeyt, om die te stutten.
In 'trijck Candia is het crijchsvolck gemonstert eü bevonden 20000 te voet en 2000 peerden, eïï in de guamisoenen
8000 soldati forestieri, en werden noch derwaerts gesonden 60
corap

en

Albanesen en Capeletten, die dagelijcx hier werden ge-

embarqueert opde aengenomene schepen, die op haer vertreck
leggen met eenige galeyen, die hun sullen volgen nel porto
della Suda, om 'tselve te defenderen, bij soo verre de turcksche armada soude mogen tenteren 't gem. port aen te tasten.
Ondertusschen soo prepareren hun verscheydene officieren tot
't vertreck, onder anderen II marchese Gonsaga, baron Degenvelt, den ingenieur Francboys de Weerdt en andere.

Men is

oock besich met veerdich te maecken de twee nieuwe Galeasse
Grosse, die gehouden worden de uytnemenste te wesen die oyt
in zee sijn gesien geweest.

Wert mede artillerie gesonden ora

tot Corfu, Zante en Zaffa-Lonia (van welcke drye eylanden
Provedit " is l ' E c c
1

sijne gem. E x

c i e

mo

Giouanj) andere navili te armeren.

Met

gaen mede eenige Capi de Guerra, onder de-

selve mede G i l de Haes, welckers soo in condotto is aengenomen, met tractement van 1000 ducaten 'sjaers.
In

plaets van soldaten, die uyt de guamisoenen werden

gelicht en versonden,

sal ander volck aengenomen werden,

om die plaetsen in 't vaste landt wederom te version, zijnde
hier seer veele die wervingen aenbieden soo van Italianen als
Oltramontani.
Den Hertoch van Parma heeft gesonden sijnen secretaris,
met aenbiedinge aen serenissime Rep van 1000 quirassen, 300
e

dragoni en 2000 fanti pagatia guerra finita, en sellfs mede
in persoon haer te comen dienen, daer over bedanckt is geworden, en aen selven secretaris vereert een gouden kettingh
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van 200 croonen, accepteren de presentatie, d'occasie sulcx
vereysschende.
Dese voorl. dagen sijn de Turcken in Slavonia in 't landtschap Trau gevallen om te rooven, daerop de Veneetsche uyt
sijn getogen, en ettel. Turcken als mede een persoon van qualiteyt hebben dootgeslagen, 'twelck beginselen sijn van rupture.

Hier wert geseyt een Chiaus alhier van Porta gesonden

te sullen werden, sonder datmen weet de materie sijner ambassade.
Den Gïïael vaïï Zoccolanti heeft aeïï Paus aengeboden in
dese occasie tot dienst van 't christenrijck 10000 monicken
uyt de cloosters van zijne religie.
Den Gard Pamfilio heeft aeïï Grand Maistre van Malta ge1

geven munitie voor 20000 croonen, dewelcke de galeyen van
Paus sullen overvoeren.
Tot Napels werden toegerust eenige galeyen die hun sullen
conjungeren met die van Malta, Florence en Genoua, tot getale van 10, sonder het esquadre van Sicilia, 'twelck sich in
Spagnen bevindt.
De Spaensche ondertusschen provideren alle zeehavenen soo
in 't rijck Napoli als Sicilia, soo met volck, commandeurs van
qualiteyt en behoefticheden.
Hier mede
Hoge etc.

Yenetia den 2 4

en

Marty 1645.

Get. J . van Son-

nevelt.
IX.

4 Augustus 1645.

Hooge Mogende Heeren.
Dese serenissime Eep

e

haer nu bevindende in soodanigeu

staet, dat haer niets dieper en can ter herten gaen als de
groote swaricheden die haer schijnen over 't hooft te hangen,
ende derhalven van egeene andere saecken en wert gesproocken, soo bidde uwe Ho. Mo. mij ten goede mach werden gehouden, dat ick ordinairlijek deselve met dese materie onder-
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stae 'tjncoramoderen; het welck te vrijmoediger doen, door dien
het gantsche Christenrijck raede ten deele is concernerende.
Het is nu meer als een maendt geleden dat alhier van Candia directelijck geene tijdinge en is gecomen, namel. tsedert
3

het landen van Turcken ontrent de stadt Canea, naer het
veroveren vant eylandeken Turlu .. met het casteel S. Thodoro.
Hier sijn soo nu soo dan wel verscheydene geruchten geloopen daerop geen fondement te maecken en is geweest, gelijck
oock alsnu voor drye dagen over Morea en Zante, behelzende
dat de Turcken een proeve hadden gedaen opt porto della
Suda, doch door den I l l

Seig Marin Capello, Cap van ga-

m i

r

n

leassen affgewesen, met verlies van 18 harer galeyen. Dat daer
naer de Turcken met meerder macht haren aenslach hadden
hervat, het gemelte porto verovert ende den voorn. Capello
met de twee galeazzen, 13 schepen eïï 23 galeyen verbrant.
Wij verhopen dat deselve tijdinge voor ditraael bevonden mach
werden fabuleus te wesen, maer waer sijnde soo en staet dagelijcx niet anders verwacht te werden als irreparable distructien van dit dominie, sonder dat de eygene middelen die sij
soude mogen aen wenden tot haer behout eenichsints considerabel sijn.

De hulpe die van buytensweechs voor handen i s ,

js mede niet bedenckens waerdich, als namel. ses galeyen vanden Paus, soo veel van Toscana en Malta, onder het gebiet
van Bollijckensen Generael, Prince Alouisio, S. Paus Neve;
de Rep van Genua, noch mede de rijcken van Sicilia en N a e

poli niet van sinne sijnde de hare in dese occasie, maer in
den dyenst van Coninck van Spagnen te employeren.

Men

is hier tot het alderjnvvendichste verslagen en bedruckt, blijvende doch bij de oude vsantie van geduyrige consultatien
van pregadi, ende acht a thyen dagen lanck in loff en bot
opt aennemen van een off twee schepen, deselve ondertusschen
ophouden, en van particulyere bevrachtingen belettende.
Den Paus heeft aen Rep vergunt een thiende te mogen geniee

ten van geestel., het welck mach commen te bedragen 150000
croonen, sijnde cleen behulp om grooten oorloch mede te voeren.
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Dese weecke werden lot Ancona geembarqueert 1000 soldaten jn den Staet vaïï Paus geworven, eïï gesonden tot guar*
nisoenen in Dalmatien, in dienst en besoldinge van dese Heeren.
Men apprebendeert soodanich dit onweder datmen gaet fortificeren het eylandeken Lido ofte L i o , 'twelck hier voor de
stadt leyt, hetwelck per ragion di buon governo wel behoort,
maer een cleenen troost tegen de turckse macht can geven.
Men ordonneert in verscheyde parochyen en kercken de devotie van quarant hore, doch meyne weynich afstant doen van
hun godtloos leven, sijnde dese ceremoniën eenen schijn van
devotie, en in effecte verraeerderinge van gruwelen en afigoderyen.
De

ordinare geaffecteerde

weensche tijdingen van dato 22

Julij, brengen dat den turckschen Arab' sich aldaer noch was
bevindende,

die tot de conferentie van een vergaderinge van

Rade was ontboden, en hem verthoont dat de plenipotentiarissen wegens de Mat van Vranckr. hen tot Munster bevindeïï, pretendeerden dat de Prince van Transiivanie mochte
senden sijne volmachtichde ter vergaderinge, gel. als wesende
een vrij Prince eïï niet een lidt vant coninckr. Hongarie. Waer
op de

gemelte

Amb

r

soude

hebben

geantwoort,

gotzki daer toe niet te wesen gefondeert,
courier aende Porta soude senden,
geven aen sijnen Heere.

de

Prince Ro-

en daer over sijn

om kennis daer van te

Versoeckende voorts sijne expeditie

teu deele ofte wel meest gelegen is int furneren van belooffde
somme, daer toe men vermeent den duytschen Keyser qual.
te sijn versien, soo wel als tot 't leger onder den Eerts-Hertoch Leopold int velt te brengen.
Hier mede
Hoge etc.

In Venetia den 4

en

Augusty 1645.

Get. J . van

Sonnevelt.
X.

18 Augustus 1645.

Hoge Mogende Heeren.
De laetste tijdingen die men hier uyt Candia heeft, vermei-
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den dat de Turcken met 8 0
legert eïï eenige

m

man de stadt Cania hadden be-

stormen daer op gedaen,

verlies afgeweert geworden.

doch met groot

Schrijven eenen S Francisco de
r

Weert, Ingenieur van 's Gravenhage, in dienst van dese seren

e

Eep

e

sich daer binnen bevinden, aen sijne huysvrouwe

tot Paduwa woonachtich, van binnen wel gemoet te wesen, op
Godt betrouwen", verhopen secours sal werden gesonden.

Eïï

al waert schoon dat den vijandt de buytenmuyren quame te
forceren, dat van binnen hun waren fortificeren, en met hare
wervinge wel eenich groot

getal soude comen te springen.

Het secours volcht lancksaem, de galleassen en galeyen die van
eersten aen hier sijn uytgeloopen eïï hen tot Corfu ofte Xante
hebben erholden, bevinden hun noch aldaer.

't Con wesen

niet voor goet vinden die te resiqueren, off wel verwachten
de conjunctie vant secours van Paus, Napoly, Cicilia ende
Toscana, met oock de 2 galleassen en 10 galleyen die hier
werden toegerust, en twee alhier aengenomene schepen met
9 andere van Livorne.

Ondertusschen heeft den heere Gnael

van Corfu naer Candia gesonden vyer gehuyrde schepen, namentl. het clouck schip de Prins, twee engelsche en een hamburger, die met goede resolutie de reyse hebben derven bestaen, niettegeustaen geseght wert de Turcken in getaele van
900 seylen rontsom het eylandt sijn cruyssen.

Bij soo verre

i l porte de la Suda mach werden gemainteneert, soo staet te
hoopen

dat het Bijck sal mogen behouden blijven, alhoewel

binnen 's lants den oorloch eenigen tijt soude mogen continueren.

Het is wel apparent dat alsoo het saisoen nu verre is

verloopen, dat Malta noch Italia van dit jaer geen ander aenstoot en sal hebben te verwachten.
Hier wert geseght dat de Croone Vranckr. geduyren den
oorloch met het Ottomanische rijck, dese Bep sal assisteren
e

met 1 5 goude croonen maendtel., met wat conditiën wert noch
m

niet gemelt; achte tot nu toe eer een voorslach als wel bondich besluyt te wesen.
Den neef van Paus, Principe Allouisio was van Boma in
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Civita Vechia vertrocken, met de Gallere Pontifice, aengelanght
tot Napoly met titul van Generalissime vaïï Unie der Italiaensche Princen, en van Napoly gevaren naer Cicilia om int
port van Messina de galleyen van Malta, Cicillia en Napoli
t'samen te conjungeren

en hun te vervougen bij de armade

van seren Rep tot Xanta, om Candia te gaen seeoureren.
e

e

Het Senaet heeft noch gecoren thyen edelluyden gouvernatory, die eerstdaechs naer Xanta vertrecken, om te commanderen op

de thyen schepen die tot Livorno in dyenst sijn

aengecomen.
Van Corfu wert gesc. dat d'armade lach op haer vertreck
naer Morea om aldaer aen te tasten een bemuyrde plaetse,
die eenige jmagineren te mogen wesen Lepanto ofte Patrasso.
Doch is niet waerschijnlijck, naedemael sij niet geraden vindt
haer te haserderen tot behouff van haer Rijck Candia, dat sij
haer tot 't offensiff in des Turckx wateren soude gaen begeven;
sullen noch wellicht met naedencken,

als alles sal wesen te

samen gecomen, haren cours naer de haven della Suda stellen.
Die van Zefalonia en Xanten sijn met eenige hare fregatten
aen 'teylandt Santa Mora gelandet, de brugge afgeworpen,
die tot passagie dient aen 't vaste landt, hebben de stadt Santa
Mora belegert,

bieden die van binnen tot liberatie 30000

rijcxd., doch de Zefalonetti begeerense a discretie.
De ordre tot wervinge gaet noch voort, sijnde den Hertoch
van Parma weder van hier naer sijnen Staet vertrocken, om
in 2000 voetknechten te werven.
Men maeckt

raminge van op het voorjaer in voorraedt te

sullen hebben 30000 man te voet, 6000 peerden, 80 galleassen, 40 schepen en 40 barche armata Albanezy; het welck
wel lichtel. can geschieden,

eïï sal sulcx wel nodich wesen,

bij soo verre den Sultan desen Staet te lande van meeninge
sal wesen aen te grijpen.
Omtrent Zara waren 3000 Turcken aengelangt,

doch was

noch niets geattenteert.
T'sedert de laetste brieven die ick van Constantinopoly van
XVII. J .

28
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heere Resident Cops hebbe gehadt, sijn hier tweemael brieven
van daer aengelangt doch geene van sijn E . die anders noyt
eenige passagie sonder sijne brieven en laet overeomen, het
is waer dat yder mael de brieven in cleen getal sijn gecomen,
en gel. als met jndustrie gesonden op weynich papyers en
compres gesc.

Ende alhoewel den heere Ambr van Vranckr.

mede geene en heeft becomen, soo en apprehendeert echter S.
Ex

c i e

niet, dat de ministers aldaer souden wesen gemolesteert,

als de negotiëren" Erancken noch in vrijheyt waren.
Hier mede
Hoge etc.

Venetia den 1 8

ea

Aug. 1645.

Get. J . van Son-

nevelt.
XL

21 Augustus 1645.

Hoge Mogende Heeren.
Tsedert de eerste tijdinge van landinge der Turcken in Candia soo en heeft men hier tot op maendach voorl. gene naerdere gehadt, dewelcke met een Caichio gecomen van Corfu,
afgevaerdicht is geweest door den heere Gnael de Molijn aen
't Senaet. Brengen brieven van stadt Candia, van date den 4
J u l i j , en van stadt Canea van 6 ,
en

en

daer mede bericht wert,

dat soo wanneer de Turcken in getaele van onttrent 50000
op ontrent een uyre weechs van Canea waren gelandet, hebben sij hen daer onder gefortificeert,

en tot dien eynde ge-

lost 700 ladders en baterien gemaeckt; het schijnt de plaetse
van alles wel te wesen geproviandeert,

uytgenomen van sol-

daten.

Cornar sont tot ren-

Den Gnael van Candia l ' E x c

fort 300 voetknechten

m o

en des anderen daechs noch andere

800 musquettiers, dewelcke

tot op een musquetschoot

aen

stadt gecomen sijnde, is misverstandt gevallen tusschen de
contraseigni, dubitereïï die van binnen dit een stratagema turquesque te wesen,
ten hebben,

eS dat die jntelligentie van binnen moch-

soo hebben vuyr gegeven op hun eygen volck,

'twelck hen tot secours wiert toegesonden.

Op welck rumoer

den Turck advanceren met 10000 man, heeft de 800 christenen omcingelt en nedergemaeckt,
die het waren ontvlucht.

behalvens eenige weynige

De Turcken hebben t'sedert altijt

gecontinueert meer volck aen landt te brengen, soo dat bij
dese tijt aldaer over de 100000

man mogen sterek wesen.

Den Gïïael Cornar hadden een corpus te samen van 10000
man te voet eïï 1200 peerden, daer mede vermeende de plaetse
te secoureren eïï volck daer binnen te brengen, 'twelck geducht wert qual. te sullen connen geschieden, aengesien het
groot getal vaïï vijandt, die de cleyne stadt hebben omcingelt.
De armaden na vale en hebben geene rescontren gehadt, sijnde
de weynich galeassen, galeyen eïï schepen die hen daer bevinden, .altijt gebleven in Porta della Suyda. om 'tselve te
bewaren.

Want bij aldien den vijandt die haven quame te

veroveren, soo wert het eylandt verboren geacht te wesen.
De andere galeassen, schepen eïï galeyen die derwaerts sijn
gedestineert, bevinden haer tot Corfu, tot dewelcke hun sullen vervoegen, de geene die hier vaerdich werden gemaeckt,
als mede de galeyen vaïï Paus, Malta, Sicilia eïï Florence.
Alhier bevindt sich mons

r

de la Valette, die op 'tvertreck

staet om sich nae Corfu te vervoegen, met titul van Superintendent over het secours van Candia.

Wert vermeent dat

hunne macht bij den anderen hebbende,

den vijandt sullen

bestaen in zee 't hooft te bieden, doch staet te vreesen dat
die ondertusschen sullen progredieren.
becomen

van verscheyden

Men souckt volck te

quartyeren, alsoo de Turcken in

d'Almatie sterek versameien. De Heere door middel van christenprincen wille dese Staet te hulpe comen.
Hier mede
Hoge etc.

Venetia den 2 1

e n

Aug. 1645.

Get. J . van Son-

nevelt.
XII.

23 Augustus 1645.

Hooge Mogende Heeren.
Den Paus bemerkende dat de tureksche desseinen in Can28*
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dia soodanich waren gestut, dat voor dit jaer niet apparent
en sij eenige wijdere jngresse in Italia voor te nemen, soo
heeft sijn geworven crijchsvolck afgedanckt, en aen Sern R e p
e

e

toegestaen soo veel volck te lichten in sijnen Staedt als haer
gelieven sal, gel. geschiet in Romagna en la Marca. Die van
Malta hebben mede gelicentieert de 8000 geworvene soldaten,
met liberteyt van te gaen

dienen naer haer goet duncken,

alsoo soo wel de Franchoysen, als de Spaensche versochten
dattet selue volck aan hun soude worden geconsigneert.
De Matesen laten hare galeyen militeren onder de baniere
vaïï Paus, als Capo van Italiaensche Lega tegens den Turck.
Den 8

en

deser bevonden haer de galeyen van Paus en Toscana

tot Messina, verwachten die van Napoli, welcke getardeert
waren geweest, overmits dattet volck voor 't vertreck van haren voorgaen

dyenst begeerden

voldaen te wesen,

'twelck

schijnt geschiet te sijn.
De galeyen van Venetiaense armade waren van Santen gevaren nae Morea en gelandet tot Patras, de plaets overvallen
en uytgeplundert eïï becomen wel voorde waerde van 600000
croonen in zijde, huyden en andere waren; sijnde bewoont bij
Christenen, Griecken en Joden.
Voor gisteren is hier aengelangt een fregatte, comen van
Santen, tijdinge brengende met brieven vaïï 1 6

en

Julij, geex-

pedieert door den Gnael van Candia uyt Calami, vijff mijlen
van Cania, advyseren dat corts te vooren de Turcken twee
furieuse stormen op de stadt hadden gedaen en met groote
couragie waren afgeslagen geworden,
van beleggers,

met seer groot verlies

en nae de kennis diemen had becomen was

het getal der Turcken wel over de 80000 vermindert.
Inde stadt Cania bevinden haer 4000 weerbare mannen,
die dickwils uytvallen doen, sich onthouden den Gnael Cornar thyen mijlen van daer met een corpus, daer van tot vijff
verscheyden malen de stadt met volck had versien.

Advyseert

mede dat de Candiotten hun bevonden in getaele van 70000
wel gewapende

mannen, alle geresolveert liever te sterven,
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als in der Turken handen te vallen. Onder dewelcke oock sijn
de S. Facciotty, van wiens couragie en vaillantise veel wert
gesc. en geseght, die de Ottomanische niet seer wijt en laten
weyden buyten hunne quartyeren, ombrengen de geene die sij
inde geberchten

mogen betrappen, soo dat de Turcken als

verflaut over de wreede executie van dat volck over hun, hun
niet seer en verspreyden.

Gister avondt is van hier vertroc-

ken mettet schip de Phaltz-rock mons de la Valette, als Gïïael
r

van 't Candische secours.

Vande vyer afgesondene schepen en

is noch geen tijdinge, men verstaet dat de Turcksche armade
nae Navarino soude wesen om haer te ververschen.
Bij aldien la Cania mach worden gemainteneert, soo staet
te hoopen

dat het eylandt Candia sal mogen worden gecon-

serveert, maer bij soo verre die soude comen verboren te
worden, zoo en soude Porto della Suda niet connen uytstaen,
waer aen voorts het gantsche Bijek dependeert, 'twelck den
Heere wil behoeden.

Ick weet dat in Nederl* niet en manc-

queren de caerten van dat eylandt, doch echter mij ter handt
gecomen sijnde een teeckeninge, die claerder onderricht geeft
als veele gedruckte caerten, heb de vrijmoedicheyt gebruyckt
een copye in 't rouwe daer van te senden^
Hier mede
Hoge etc.

In Venetia den 2 3

en

Aug. 1645.

Get. J . van.

SonnevelL
XIII.

6

October 1645.

Hooge Mogen Heeren.
Hier heeftmen verscheyden tijdingen vande Levantsche quartieren , doch geene daer fondament op zij te maecken, om te
mogen aennemen die gene diemen verhoopt waer te wesen,
ende daer het tot noch toe bij is blijvende.

Is op sondach

laedsleden aent Senaet gesonden geworden, van Florence door
den beer Besident vande Sereniss. Bepub., als hem gesubministreert sijnde door S. A. de Toscana, ende aenden selven
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door den Vice-Re di napoli, als wesende met een cachio aengelangt la Cap d'Otranto, jnhoudende in substantie dat de
cbristen-armata een gedeelte der Turcken soude hebben aengetroffen, ende naer een furieus gevecht deselve teenemael geruineert, namentl. thien galeyen en drye galions inden grondt
geschoten ende drye ende veertien galeyen verovert, doch bij
aldien binnen corten tijt geen confirmatie come aen te lange
per galeye off fregatte, door den heer Generael vande armada,
die in sulcken gevalle nu wel hier behoorde te wesen, soo
sal meer en meer aen bovenverhaelde werden getwijffelt.

De

Heere wille vergunne 'tgene tot loff sijns grooten naems s i j ,
ende den Staet van uwe Ho. Mo. houden onder sijne genadige
protectie.
Hier mede
Hooge Mogendende Heeren etc.
1645.

Get. J . van Sonnevelt.

In Venetia den 6

en

Octob.
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ter van Blommestijn, zijn echtgenoot.
CURTZ, graaf, ambassadeur, 325, 327, 353.
C U R T Z Y , overste, 350.

D.
D A G E R A A T , Willem, 97.
D A L E N , Van, hofmeester,

385, 388.

D A N C K E R T , notaris, 338.

Dankdag, (1539), 114.
D E G E N V E L T , baron, 428.
D E L E N , Brant van, 122.
Delft,

184, 1S8.

Denemarken,

93, 312, 390. — Christiaan I I , koning, 108.

D E N H O F F , graaf, 356.

D E N I J S , Jacob, damastwerker, 45.
D E S P I N T I N , Jaques, 23.
Deventer,

210, 211, 214, 215, 216, 218, 226, 244.

D H A N , Johan Philips van, graaf tot Falckenstein, 218.
Dieppe,

202, 203, 208.

Dieren,

253, 255. — Huis te, 255.

D I G G E S , monstercommissaris, 66.
D I M M E R , kapitein, 175.

Dl—EN.
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D I R K S E N , Jacob, 82.

Boesburg, 215, 253.
DOMPSELAER, Herman van, raad der stad Amersfoort, 210, 212.
DOORN, raadsheer te Lubek, 398.
Doornik, 192, 195.
Dordrecht, vergadering te, 186.
D O R P , Van, hofmeester,

387.

D O R T H , Hendrik van, 111.

D O U B L E T , Philip, ontvanger-generaal, 68, 342, 388.
DOUGLAS, generaal majoor, 347, 353.
D R A K E , Francais, 18, 30.

D R U E N E N , Johan van, burgemeester der stad Utrecht, 184.
Druenen, heer van, 217.
D U Y C K , Nicolaas, 126, 142.
DÜMOULIN, generaal, 434.

DÜPLESSIS-BELIER, gouverneur van Armentiers, 306.
D U P L E S S I S - P R A S L I N , l . generaal, 273, 276, 301.
fc

DUSSEN, Ewout van der, burgemeester, 172.
Dijkveld, heer van, 139, 141, 142, 150, 155, 156, 157, 158
seq, 168. Zie ook Van Weede.

E.
Edam, 103, 112.
E G B E R T , mr., te Zwolle, 106.

E G M O N D , Eloris van, 102. — Jaques d', 17, 26, 31, 63, 76,
—

Karei van, hertog.

Zie Gelderland.

Eindbrug i n Benschop, 147.
Elburg, 103, 120, 123, 217, 239.
E M E R Y , d', afgevaardigde, 305.

Emmerik, 105.
Engeland, Elisabeth, koningin van, 38. — Brief van de koningin (1589). — Elisabeth, koningin, aan Anjou verloofd, 192.
Engelanderholt, 112.
E N G E L S T A D T , Ludolph, tresorier-generaal, 24.

EN—FR.

hertog van, 2 7 0 , 2 9 2 , 2 9 5 , 2 9 8 , 3 0 6 , 3 4 4 .

Enghien,

97, 98, 103, 106, 108, 119.

Enkhnizen,
Erfurt,

449

313.

E R L A C H , Van, bevelhebber, 2 8 9 .

kerspel, 8 9 , 9 0 , 1 1 9 , 1 2 0 .

Ermello,

E R S K I N , raad, 3 6 2 .
E S I N G A , gecommitteerde, 3 7 8 , 3 7 9 .

E S S E N , Johan Willemsz. van, 1 1 8 .
Essex, graaf van, 2 9 .
E S T R A D E S , kolonel d', 2 7 0 , 2 7 2 , 2 9 2 , 2 9 3 , 2 9 5 , 3 0 2 .
E S V E L T , Engele van, 9 3 .

Eusebiusgild, 9 8 .
Eversteyn,
EWYCK

land van, 1 5 6 .

TOT S T A E L L , 1 4 6 .

F.
F A B E R , kolonel, 2 7 0 .

F A Y , S . de, ambassadeur, 5 0 , 6 8 , 7 0 , 2 3 1 .
R

F A L C K , M r . A . R . , l i d van het Hist. Genootschap, 4 1 .
Falckenstein,

graaf van. Zie Johan Philips van Dhan. — Graaf

Philip van, 2 0 2 , 2 1 2 .
FATJCHEUR, le, drossaard, 1 3 1 .
Fere, la, 2 0 5 .

F E R R E T , intendant van den graaf van Harcourt, 3 0 3 .
F L E C H T , kapitein, 3 1 3 .
FLENSDORP,

overste, 1 7 9 .

F O K K E R , M r . G . A . , l i d van het Hist. Genootschap, 4 1 .
F O R C E , de la, hertog, 3 0 7 .

FouRNEATj, mons , 1 2 9 .
r

F O U R N I E R D E C O Z E , Jesuit, assistent van Vervaud, 2 8 9 .
Frankrijk,

414

5 0 , 6 7 , 7 0 , 1 9 8 , 2 0 2 , 2 2 0 seq.,

seq. —

2 3 1 , 2 6 5 seq.,

Hendrik I V , koning, 2 0 2 , 2 0 5 , 2 0 7 . —

Maria,

koningin, 2 7 5 .
F R A N S A L B E R T , hertog, 3 1 2 , 3 1 4 , 3 1 5 , 3 1 6 .
XVII. J .

29
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FR—GO.

F R E D E R I C K S , Frans, raad, 98.
334,

Frederihlad,

342.

F R I E S E , Jeronimus, raadsheer, 319.
Friesland,

59.

FÜENTES, marquis della, ambassadeur van Spanje, 419.
FURSTENBURG,

Henrick van, 118.

Cr.

G A E L , Eoetaert, pastoor, 82.
G A L L A S , overste, 318, 324, 325, 328, 356,
Garderen,

358.

120.

G A S S I O N , de, maarschalk, 279, 289, 292, 293, 295, 301, 306.

Gedenkpenning op het binnenrukken van Holstein door Gallas, 325. —

op 't synode, 341.

G E E R , Jhr. J . J . de, schrijft: Onkosten der judicature van 01denbarneveld, 336. — Onkosten der Dordsche Synode, 340.
Geertruidenberg,

Geynbrug,
Gelderland,

26, 27, 59, 66,

209.

afgebroken, 132.
212. — Karei, hertog, 81, 86, 88. Voorstel van

den hertog ( 1 5 0 6 ) . — Brief (1516). — Karei van Egmond,
hertog van, 102, 105, 106, 108, 109, 110, 111. — Willem
van Gulik, hertog, 111 seq.
Geneve, 78, 226. —

Brief van de Magistraat (1589).

G E N L I S , mons . de, 125,
r

128.

GENMITIUS, secretaris van Üantzig, 315.
G E R R I T S , Floris,

145.

GERRITSZ., Simon, pastoor, 82.
G E E S T E R E N , Dirck van, pastoor, 116.
Glogau, groot, 312.
GluJcstadt,

accoord

aldaar gemaakt, 312. —

355, 360, 393, 411.
G O C H , Gaas van, regter te Elburg, 85.
G O E S , Van der, advokaat,

174.

G O L S T E Y N , generaal majoor, 319.

Tol, 352, 354,

GO—HA.
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G O N S A G A , markies, 428.
213, 214.

Gooiland,

G O O L , Dirk, kastelein, 336.
23.

Gorinchem,

GOSENSZ., Johan, Gildemeester van St. Anthoniegild, 98.
Gouda,

143.

G R A M M O N T , maarschalk, 292,

301.

Grance, graaf van, 265, 268, 269.
Grandp'è, gravin van, 272.
's Graven weert, schans te, 213,
Grebbe,

214.

de, 261.

G R E M O N V I L L E , ambassadeur,

Greussen,

426.

veroverd, 313.

GROENWOLT, Pons, gezant, 117.
211.

Groningen,

GRONINGEN,

Dirk

van, 107, 116. —

Hendrik van, 93, 96,

107, 116.
GROOT, Hugo de, Zweedsch ambassadeur, 345»
G R O T H E , M r . J . A., schrijft: Stukken voor de geschiedenis der
jaren 1588 en 1589, 15, 50, 196 seq., 207, 223.
Guebriant,

graaf van, 267, 270.

G U I C H E , maarschalk de, 265, 266,

269.

GÜLDENLÖW, Hans Ulrich, gouverneur van 't slot Kroonenburg,
subiet overleden, 406.
Gulïk, bedreigd, 119. — hernomen, 120. — Willem van G u lik, hertog.

Zie Gelderland.

G U N T H E R , Prederik, kamersecretaris, 403.
Gunterstein,

huis te, 233.

G I J S B E R T S E N , Ricolt, 86.

II
Haarburch,
Haarlem,

demolitie van 't fort te, 329.
103.

HAAS, Gillis de, 320, 425,

428.
29*
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HA—HE.
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H A E L B E R G E N , Andries van, 4 5 .
H A E S E , Evert de, 8 5 .
H A L L I E R , du, overste, 2 6 5 .

H A L L I N C K , Jacob, rentmeester, 3 3 7 .
HAME90N, de, ambassadeur, 2 6 7 .
113. —

Hanzesteden,

graaf van, 2 6 5 , 2 6 6 , 2 6 8 , 2 7 1 , 2 7 3 , 2 7 6 , 2 7 8 , 2 8 4 ,

Harcourt,
295,

Vergadering der, 9 3 .

298, 301, 303, 304, 3 0 5 .

H A R D E R S H E M , Jan van, 3 3 8 .

8 8 , 9 4 , 1 3 3 , 2 1 7 , 2 3 5 . — Klooster van St. Eran-

Harderwijk

ciscus te, 9 6 . — Gasthuis St. Jansdal te, 1 0 1 . — Brand
in de raadkamer te, 8 2 . — Brand te, 9 7 . — Aanslag op,
1 1 1 . — Verraad van, 1 1 8 .
H A R D E R W I J K , Jacob van, 8 7 .

Haringvangst, 2 3 6
H A R T Z , kapitein, 6 5 .
Haseloo,

329.

H A S S E L T M r . W . J . C. van, schrijft: Over E . van Weede van
Dijkveld, 4 1 .
Hattem,

103, 112, 117, 217.

HATZFELDT,

generaal, 3 1 8 , 3 2 0 .

H A U L T A I N , admiraal, 3 8 3 , 3 8 4 .
Havre,

70.

H E E K E R E N , Evert van, 1 1 1 .

H E E R D E N , Pelgrim van, kerkmeester, 9 3 , 9 7 , 9 8 , 1 0 4 . Swane,
zijn huisvrouw. —

Willem van, 1 0 2 , 1 0 4 , 1 7 9 .

H E E R M A L E , M r . Ploris, 7 1 , 1 8 4 . —

Brief van hem

H E I N S I U S , D., 3 4 1 .
HEISSENER,

krijgscommissaris,

358.

H E L L E N H E M M E N , Johan van der, 1 1 8 .
H E N C K E R T , Wilhem,

111, 113.

H E N D R I K S E N , Andreas, pastoor, 8 8 .
H E R B E R T S Z . , Peter, kerkmeester, 1 0 4 , 1 2 2 ,
Her eken, 2 0 0 .

HESSELS, Arent, kapitein, 2 0 1 .

(1589).
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HE—JU.
H E S S E L S Z . , Albert, 122.
59, 68, 73, 76.

Hemden,

316.

Hildesheim,

HODENCOURT,

maarschalk, 268, 269.

H O E M A N , Willem van, 97. Geertruid van Wijnbergen, zijn echtg.
H O E U F F T , commissaris, 293.
H O E V E N , Van der, advokaat, 135,
Hogenbiesen,

138.

151.

HONNICX.

Zie Hunninges.

Honecourt,

slag bij, 267.

H O O L T C K , Pelgrum van, 112.

103, 115. —

Hoorn,

Graaf Jan van, 170. — Graaf Willem

van, 144, 149, 157, 158, 163, 170, 176, 181.
H O O R N , Gustaaf, veldmaarschalk, 331, 401.
320.

Hornburch,

H U G A E R T , Anthonis, 46.
Huy,

256.

H U Y G E N S , C , 192, 220.
H X J Y R L U Y T , kapitein, 402.

HTJL, overste luitenant, 314.
H U N N I N G E S , Charles, 64, 65, 66.

Huserschans,

veroverd, 342.

I.
JACOBS, Joris, burgemeester, 138.
JANSZ., Elbert, gildemeester

van St. Anthonie gild, 116. —

Gerrit, 115.
I M M E R S E E L , Steven, 130.
INGELANTS,

Interville,

Evert, 81.

heer van, officier te Toulon, 292.

JONKS, Jan, 118.

Joostgild, St, 80.
Italië,

415, 417, 432.

Jubiié, pausselijk, 285.

454

JU—LA.

J U L I U S H E N D R I K , hertog, 352.
Jutfaas,

136, 141, 144, 153, 174.

Jutland,

401.

H.
101.

Kattenbroek,

240. — Oudheden op 't Stadhuis te, 241, 242.

Kampen,

K A R E L , hertog van Gelder.

Zie Gelderland.

K E Y L E N , Dirk van, gildemeester van St. Joris gild, 88, 96.
K E Y L E R , Evert van, 93.

huis te, 210, 226.

Kennenberch,

K E T E L L , Marten, 105.
329.

Ketingerland,
Keulen,

122.

K I L L E G R E W , afgevaardigde,
KincMorst,

29.

113.

K N E P P E L H O U T , J . , l i d van het Hist. Genootschap, 41.
Koevorden,

slot te, 226.

K O O T W I J K , Egbert van, 88.
K R A C H T , kommandant, 357.
K R E L I N K , Andries, 111.

K R Ü I J E R , Martijn, vaandrig, 178.
K U N R E T O R F , Henrick, 119.
K U P E R , Sander, 81.

L.
L A B O R D E , commis, 275.
LA

E L E U R , trompetter, 126.

L A M B O Y , bevelhebber,

298, 348.

L A M M E R T Y N , Passchier, damastwerker, 45, 46.
L A N G E , Bert de, 145.
Langestraat,

73.

L A N N O Y , Hugo van, 112.

LA—LO.
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L A K C H A N T , kapitein, 2 2 3 .
Laval, 2 2 5 .
L A V E R D I N , S . de, 2 2 3 .
r

LECÏIÜS, Jacobus, gezant, 7 7 , 7 8 , 2 2 7 . —

Zijne propositie

(1589).
L E D A I N , mons . de, 1 9 5 .
r

L E G A N E Z , marquis de, 2 7 6 .

L E G H E , Johan de, huishofmeester, 8 9 .
gat in den, 1 3 6 , 1 3 9 , 1 4 0 , 1 4 1 , 1 4 2 , 1 4 3 , 1 5 0 ,

Lekkendijk,

152

seqq, 1 6 8 , 1 7 3 , 1 7 6 , 1 7 7 , 1 7 9 .

L E N N E P , Koelof van, drost te Middeler, 1 0 6 , 1 1 1 .
Lens, beleg van, 2 6 5 , 2 6 6 .
L E N T I N G , M r . L . E d . , schrijft: Over brieven van Alexander
van der Capellen, 3 6 4 .
L E O N , afgevaardigde, 3 0 5 .
L E O P O L D , aartshertog, 3 3 2 , 3 3 4 , 3 4 9 , 3 5 3 , 4 3 1 .
307.

Lerlda,

L I E R E , Willem van, heer van Oosterwijk, 2 6 4 seqq., 3 0 5 seqq.
—

Brieven van hem ( 1 6 4 2 , 1 6 4 5 , 1 6 4 7 ) .

Ligue, la, 5 1 , 5 3 , 7 7 , 2 0 8 , 2 2 1 , 2 2 5 .
L I L L I E , Axel, generaal majoor, 3 2 3 , 3 3 0 , 3 3 3 , 3 5 0 , 3 5 1 , 3 9 4 .
Limbeke, 3 1 2 .

Lincken,

verovering van 'tfort van, 3 0 2 .

Ling en, 2 1 7 .

L Y O N N E , de, secretaris van Mazarin, 2 9 0 , 4 1 6 .
Lirchien,

afgebrand, 3 1 3 .

Lissabon, 3 0 .

L Y N D E N , Johan van, bevelhebber, drost te Hattem, 1 0 6 , 1 1 8 .
L O E N E N , Gerrit Jan, 1 4 1 .

Loyebrug,
Longueville,
Loo,

doorgestoken, 1 5 3 , 1 5 5 .
hertog van, 2 0 4 , 2 7 5 , 2 8 2 .

het, 1 0 1 , 2 0 0 .

L O O Z E , S. van, ambassadeur, 1 7 , 2 6 , 3 1 , 6 3 , 7 6 .

L O S L I N C K I , Poolsch bisschop, 3 5 6 .
Los V E L E S , markies dc, vice-roy van Sicilië, 3 0 6 , 4 2 1 .

456

LO—MA.

hertog

Lotharingen,

van, 348. —

Prins Francois van, 274,

277. — Karei, hertog van, 265, 268, 269, 274, 276, 278,
282, 285, 295, 298.
L Ü B B E R T S , Marijs, 97.

Luien,

313. —

Ingenomen, 314.

L U C A S , gecommitteerde,

385,

386.

313, 314.

Luckau,

L U D O , de, overste wachtmeester, 313.
L U T S O U , hofraad, 332.
due de, 145.

Luxembourg,

LÜZENBURGIUS, Arnoldus a, doet. Theol. 116.

M.
234.

Maartensdijk,
MADRID,

S ., commissaris, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 168,
r

173, 174.
M A E S , Pierre du, 337.
MAGALOTTI,

veldmaarschalk, 144, 272, 274,

MAILEFER.

Zie Clinchaut.

277.

M A I L L E R A Y E , maarschalk, 265, 266, 269, 303.
due de, 221, 224.

Maine,

M A L G O N E , kommandant,

146.

M A L L I C O R N E , S . de, gouverneur van Poitou, 221, 224.
r

Malta,

426, 427, 429, 432, 436. —

Manche,

Hertog van, 278-

ingenomen, 223.

M A N S F E L T , graaf Karei van, 200.
M A R I S S E N , Maurits, 112.
MARISSOK,

180.

M A R N I X van St. Aldegonde, Ph., 192, 194. —

Brief van hem

(1581).
M A R Q U A , de, intendant van justitie, 272.
M A R T E N A , afgevaardigde ter Staten Generaal, 210.
MARZIN,

generaal, 279,

MASCARINO,

284.

bevelhebber, 298.

MA—MO.
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243.

Mastenbroek,

M A T E N E S S E , J . van, 2 3 0 .

MATHIJSS., Claes, pastoor, 8 2 .
MATJREGNATJLT, J . de, 3 8 5 , 3 8 6 .
MATJRICK, Johan, 1 6 2 , 1 8 1 .
MATJRITZ, Gerrit, 1 2 2 .
M A Z A R I N , kardinaal, 2 6 9 , 2 7 0 , 2 7 1 , 2 7 2 , 2 7 9 , 2 8 2 , 2 9 0 , 2 9 1 ,
296, 297, 299, 306.
2 1 , 22, 27, 103.

Medemblik,

M E D I N A C E L I , hertog, 2 8 2 .
Meenen, 1 9 2 .

M E E R L A N D T , Dirck van, schepen, 1 5 1 , 1 6 4 , 1 6 5 , 1 8 1 . —

El-

bert van, 1 3 0 .
Meerlo,

183, 165.

M E E S T E R , M r . G. A . de, schrijft: Register van losse brieven
van 1 5 0 0 — 1 5 4 3 , 8 0 .
M E E T K E R K E , kapitein, 6 5 , 1 9 4 .
M E Y E R , Herman, 1 2 1 .
316, 318.

Meyssen,

heer van, 1 3 0 , 1 3 1 , 1 3 3 , 1 3 4 seqq., 1 7 9 , 1 8 1 .

Meliskercke,

M E L L E V I L L E , kapitein, 2 0 1 .
M E L O , Don Francisco de, 2 6 6 , 2 7 6 , 3 9 8 .
due de, 2 2 4 .

Mercure,

M E R L I N , priester, 2 9 7 .

M E U R S , graaf van, zie Adolf van Nieuwenaar. — Jaques, kapitein, 2 0 1 .
huis te, 2 5 6 .

Middagten,
Milaan,

420, 421.

Militie, afdanken der, 3 6 8 , 3 6 9 , 3 7 2 .
M I S L I N C K , overste, 3 2 0 .

Modena,

hertog van, 4 1 7 , 4 2 4 .
veroverd, 3 1 8 , 4 0 2 .

Moerschants,
Monnikendam,

Montalto,
Montfoort,

103.

hertog van, vice-roy. van Sardinië, 3 0 6 .
129, 131, 132, 178.

MO—NU.

458

MONTMORENCY,

maréchal de, 2 2 4 .

205.

Montrichard,

M O R G A N , Matth., kapitein, 6 5 .
M O R R E , Berend, schepen, 8 5 .
MORTAIGNE, generaal majoor, 3 1 8 , 3 6 3 .
MORTON,

Motte,

George, 6 5 .

la, belegering van, 2 8 9 , 2 9 3 , 2 9 5 .

MOTTHE,

de la, maréchal 2 7 2 , 3 4 8 .

M T J E L E N , Peter van der, 3 3 7 .
Muiden,

103.

M U L E R T , afgevaardigde, 3 7 8 , 3 7 9 .
Munster,

291, 299, 301.

M U N S T E R , Vijt van, 1 2 1 , 1 2 3 .

Munt, 1 1 8 .
M.
Naarden,

23, 24, 103.

Namen, 3 4 8 .
Nantes, 7 0 .

N A S S A U , Prederik Hendrik van, 1 9 1 , 2 0 8 . — Maurits, graaf
van, 2 4 , 2 7 , 7 6 , 1 8 7 , 1 8 8 . — Willen I, prins van Oranje,
185,

2 0 8 . — Graaf Willem van, gouverneur van Friesland,

2 1 6 , 2 2 6 . — Willem I I I van, 2 5 3 .
Nassau-Sarèrtick,

graaf van, 2 7 2 .

N E E F , Jan, scholaster te Nijmegen, 8 3 , 8 4 , 8 5 .
N E U G E N , Henric, 1 1 8 , 1 2 2 .

Nevers, Maria, princes van, 2 8 5 .
veroverd, 3 4 3 .

Nicolaasburg,

N I E U W E N A A R , graaf Adolf van, 7 1 , 2 0 2 , 2 1 8 , 2 2 9 .
NOVY,

marquis de, 2 7 4 , 2 7 7 .

Noorwegen,

93.

NORRITS, Joh., generaal, 1 8 , 3 0 . — S . Eduard, 6 4 , 6 5 .
R

NOTJE, mons . de la, 2 0 4 .
r

N U L D E , Albert van, 82.

459

NIJ—PA.
NIJENBORCH,

Van der, raadsheer, 185, 186.

90, 103, 117, 119.

Nijkerk,

59, 110, 111, 117, 215.

Nijmegen,

N u s , Carel, provoost, 337.

O.
OcQuiNCOüRT, luitenant-generaal, 301.
O L D E N B A R N E V E L D , J . van, 38. —

Onkosten zijner judicature,

336. — Papieren van hem, 336.
217.'

Oldensaal,

333.

Oldensloo,

Oostende, 15, 65.

Oostendorp, bij Halteren, 59.
Don Juan van, generaal, 276.

Oostenrijk,
Oostermeken,

Oplandt,

117.

i n Noorwegen, 404.

OPPOLINSKI, Poolsch gezant, 356.
Orleans, hertog van, 281, 292, 293, 296, 299.
ORTEL,

agent, 31, 57, 74.

OTTENS,

Jan, 88.

OTTINK,

Berend, 123.

O T T S E N , Erick, admiraal, 406.
Oudewater,

133.

O U L E V E L T , ambassadeur, 307.

Overoudéland, dijk op het, 182.
Overstein,

graaf van, 199. — Brief van hem (1589).

O X E N S T I E R N , Gabriel, rijksdrost van Zweden, 390, 403, 408.
—

Johan, Zweedsch legaat, 394.
P.

PAAÏS, Adi\, 378, 379.

Papieren van J . van Oldenbarneveld, 336.
Parma,

hertog van, 52, 53, 414, 415, 418, 420, 424, 428, 433.

PA—Qü.
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Patras,

geplunderd, 436.

P A U W , gedelegeerde regter, 336. — Jan Ghijsbertsz., schepen, 49.
P A V E R L I C K E N , Jacobus Louwe van, notaris, 93.
P E Y R L E , commissaris, 320.

PELENSZ., Wolter, schepen, 85.
PENIS, heer, commissaris, 289.
P E N S , graaf, 320, 333, 346.

ingenomen, 269, 418, 4 1 9 .

Perpignan,

P E T E R S E N , Dirk, 93.

P E T U M , alias Porfin, kapitein, 65.
P F O U L , generaal commissaris, 363.
PICCOLOMINI, 273, 274, 348.
P I G N A R A N D A , graaf, 289.

P I N ART, mons ., 195.
r

afgebrand, 313.

Pincxterwalda,

geblokkeerd, 323, 325, 358.

Pinnenburg,

PLETTENBURG, keizerlijk resident, 333.
P O E L W I J K , Hendrik van, 311.
P O L L , Andries van, 152.

Portugal,
Potlictz,

63, 65, 75, 418. —

Traktaat met, 392,

heere van, 200.

POTOTZKY, Poolsch veldheer, 361.
POTS, griffier, 338.
POUCET, priester, 297.
P R E E , mons . la, 195, 205, 208.
r

P R E G A U , majoor, 313.
PRESTON, kapitein, 192.

PROUNINCK, genaamd Deventer, Jacob, 337.
P U T T E , Anthonis van der, damastwerker, 4 5 .
Putten,

90, 119, 120.

P U L L , rekenmeester van Z. E . , 74.

a.
Quintyn,

S*., 305.

QUINTING, Jan Claesz., schepen, 49.

RA—KG.
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R A A B , Zweedsch ritmeester, 314.
160.

Raamsdonk,

R A A S V E L T , afgevaardigde ter Staten Generaal, 374.
RAGOTSKY,

330, 332, 334, 343, 345, 346, 349, 350, 353, 357,

359, 361.
RAYMUND,

legaat, 83.

R A N C H Y , Jacques, 23.
R A N T Z A U , maarschalk, 292, 306.

R A S S C H E , agent van den koning van Denemarken, 356.
R A V E N S W A A Y , Hendr. Govert van, 153.
Rees, 216.
R E G E N C L O U , cantzler, 315.
REICHWALT,

overste, 350.

R E I J E N B E R G H , Hubertus de, 94.
R E N G E R S , Jhr. Johan, 212.

R E N K U M , Coenraad, pastoor, 121.
Rensburg, belegering van, 334, 345, 347, 350.
RENSVVOUDE, afgevaardigde, 378, 379, 385.

R E P L A I T , Theodorus, vice-curator, 94.
R E V O L , secretaris, 203, 206, 208.

Rhenen, 261.
R H O O , Thomas, ambassadeur, 311, 313, 317, 393.
R I C H A R D , president van het parlement van Lotharingen, 278.
R I C H E L I E U , cardinal de, 270, 275.
RIDDER,

Ripen,

Willem de, 175.

slot te, stormenderhand ingenomen, 318.

R O C H E F A U C A U L T , kardinaal, overleden. 301.
ROCHEFORT,

mons '. de, 126.
1

R O D E M A N S , kommandant, 136.
R O D E N B U R C H , Herman van, 17, 25, 28, 56.

R O E , Jacob van, 87.
ROELOFFS, Gerrit, gildemeester van St. Jorisgild, 88.
R O Y , Gabriel de, resident, 398.
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Rome,

HO—SC.
421.

Rosendaal, 258. — Huis te, 258.
Hoses, belegering van, 289, 293, 295, 296, 298.
ROSSUM, Maarten van, 113, 117, 118. — Bastaard van, 101.
70.

Rouaan,

B O U S S E A U , Claude, 299.

R U Y T E N B E R G , Steven, burgemeester van Arnhem, 111, 114.
Buoos, Jacob, B . K . gezworen kamer-geregtsbode, 104.
B U S K Y , waiwode, 361.
B U S S E L , Van, secretaris, 196.

B u c K Z . , J a n , gildemeester van St. Annagild, 101.
B U K S , Wolfert, 118.
R I J S W I J K , Joris van, gildemeester van St. Quirynsgild, 93.

§.
S A I N T - C H A U M O N T , justificatie van, 277.
S A I N T - J E A N , kommandant, 130.
S A I N T - L U B L I N , chevalier, 126.
SAINT-MARIE,

commissaris, 172.

S A I N T - M A R S , executie van, 270, 277.

aanslag op, 301.

Saint-Omer,

SALDAIGNE, conseiller 198, 202, 203, 222, 223, 231. — Zijne
propositie (1589).
SANQUYN, Pierre, deurwaarder, 338.
Santa

Mora,

belegerd, 433.

201.

Santervelt,

S A U L T , graaf, 136.

Savelli,

hertog van, ambassadeur van den keizer, 273, 320.

Savoye, due de, 7 7, 221, 227.

SCHAICK,

Dirck Gijsbertsz., 2 echtgenoot van Marijtje Hene

driks d . van Blommesteyn, 44.
r

S C H E E L , Otto, rijksraad, 402.
S C H E N K , overste, verdronken, 59. — van Nydeggen, J a n , 111.
S C H I P M A N , 181, 182.

SC—SP.
S C H O M B E R C H , maarschalk, 54,
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269.

Schonauicen, heer van, 160.
Schoonhoven,

154, 158,

159.

SCHRASSERT, Hendrik, resident bij de Hanzesteden, 311, 342.
—

Brieven van hem (1642, 1645, 1647).

SCHUTTE, Johan, rijksraad, 403.
SCHUUR, Evert van der,
Sedan, 54, 270,

338.

307.

SEGERSZ., Maas, gildemeester van St. Anna gild, 101.
SELINCOURT, mons . de,

194.

r

Seneterre, graaf, 307.
S E R V I E N T , ambassadeur, 271.

Serviet met het wapen van Zijn Ex., 45.
Servitiegelden, 372.
Siara,

zilvermijnen te, 384.

S I D N E Y , Thomas, 30,
Silesie,

64.

312.

S I L L A , Laurens de, fiskaal, 336.
S I L L O N , heere, oppersecretaris, 272, 301.
S I L V A , Don Philippe da, 276,

303,

304.

Synode, onkosten der Dordsche, 340.
S M I T H , Boelof de, gildemeester van St. Quiryns gild, 93.
Soest, 234.
SOEST, Adriaan, 24.
SOISSONS, kapitein, 24.

Soissons, comte de, 204.
S O L T N E R , rijkshofraad,

353.

Sond, tollen in de, 396, 398, 400, 411.
SONNEVELT,

Josua van, secretaris, 414. —

Brieven van hem,

(1642).
SONOY, overste, 21, 22.

SOOP, Matthias, rijksraad, 403.
S O R G E N , Johan van,

399.

SOUTENDAM, M r . J . , lid van het Hist. Genootschap, 41.
Spanje, 51, 52, 265 seqq.

SP—TO.
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SPERRUYTER, keizerlijk overste, 3 1 4 .
S P E U L D E N , Gerrit van, 9 7 . — Helraich van, 8 8 , 9 8 . Jennetje,
zijn vrouw. —

Mecbteld van, 1 0 1 .

Spny, nieuwe sluis de, 1 0 6 .
Staden, 3 2 9 . —

T o l te, 3 5 4 .

S T A K E N B O R G , Anthonie, dijkmeester, 1 5 6 , 1 5 9 , 1 8 1 .
S T A L H A N S , generaal-majoor, 3 1 2 , 3 1 4 , 3 9 4 .
STAVENISSE, ambassadeur, 3 1 7 .

Siein, bemagtigd, 3 3 2 .
STERT, Vincent then, 1 0 1 .
S T Y R U M , Otto, graaf van, 1 7 0 .
StolJwven, belegering van, 2 8 9 .
STOÜPPA, luitenant kolonel, 1 3 3 , 1 5 3 , 1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 7 , 1 6 8 .
S T R I C K , secretaris, 1 8 8 .
S Y N D E R S , Gregorius, 6 4 .

T.
T A F F I N , de, agent, 2 0 3 , 2 0 5 , 2 2 0 , 2 2 5 , 2 3 0 . —

Brieven van

hem ( 1 5 8 9 ) .
TAILLENCOÜRT,

intendant, 2 7 6 .

T A N K E , resident, 3 9 1 .

T A P P E R T , Evert, burgemeester, 9 8 .
T E L L E G E N , M r . B . D . H . , l i d van het Hist. Genootschap, 4 1 .
T H E M I N E S , marquis van, gevangen, 2 7 4 .
T H I N , M r . Eloris, 1 9 4 .
T H O M A S O , prins, 4 2 0 .

THOMASZ., Maas, 1 0 1 . Truyde, zijn wijff.
T H O Ü , executie van de, 2 7 0 .
T H U I L L E R I E , de la, ambassadeur, 5 0 , 5 2 , 6 7 , 6 9 , 7 0 , 1 9 8 , 1 9 9 ,

299, 307, 323,403. —

Zijne propositie ( 1 5 8 9 ) . —

daarop.
T H Y S S E N , Maarten, 3 4 7 , 3 4 8 , 3 5 4 .

Tobor, overwinning bij, 2 8 1 .
T O F F E L , Cornelis, 1 1 5 .

Antwoord
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TO—VA.

Tol op de Engelsche en Schotsche schepen, 3 1 2 . — te Gluckstad, 3 5 2 , 3 5 4 , 3 5 5 , 3 6 0 , 3 9 3 , 4 1 1 . — te Stadén, 3 5 4 .

—

Tollen in de Sond, 3 2 6 , 3 9 8 , 4 0 0 , 4 1 1 .
TOMASSEN, Christiaan, kanselier, 3 9 1 , 3 9 2 .
T O N G E R E N , M r . Arend van, 8 4 .
Torgau,

347, 350.

TORSSI, Aloysius, proveditor generaal, 4 1 6 .
TORSTENSON,
324,

generaal, 2 8 1 , 3 1 3 , 3 1 4 , 3 1 5 , 3 1 8 , 3 1 9 , 3 2 2 ,

326, 328, 334, 345, 346, 347, 351, 352, 357, 358, 3 6 1 .

T R A I N , overste, 3 5 0 .
T R E L L O , Charles de, 2 2 .

T R E V I S O N , Bailo, resident te Constantinopel, 4 1 4 .
T R O U S S E , la, veldmaarschalk, 2 9 8 .
TÜBETJFF, 3 0 5 .
Tuyl en Beil, 1 0 5 .
T Ü R E N N E , maarschalk de, 2 7 2 , 2 7 9 , 2 8 1 , 2 9 0 , 2 9 2 , 3 0 7 , 3 4 5 .
Tur/cye, 1 2 1 , 2 7 8 , 2 9 3 , 4 2 7 , 4 2 9 , 4 3 0 .
Twente, 2 1 7 .

TYMANSZ., Eloris, schipper, 1 0 9 .
F.
U H R N E , Christiaan, rijks hofmeester, 4 0 3 .
U L E F E L T , rijkshofmeester, 4 0 8 .

U L R I C H , Christiaan, overste, 3 9 8 .
2 3 , 2 1 3 , 2 1 4 , 2 1 8 . — Stadhouderschap van, 2 2 9 . —

Utrecht,

Philippus van Bourgondie, bisschop van, 9 4 .

V.
Vaart,

de, 1 3 1 , 1 5 1 .

V A L C K E , Jacob, ambassadeur, 1 7 , 2 6 , 3 1 , 6 3 , 7 6 .
VALENCE,

kardinaal, 2 7 4 .

V A L E T T E , chevalier de la, superintendent over het secours van
Candia, 4 1 4 , 4 3 5 , 4 3 7 .
XVII. J .

30

VA—VO.
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V A N E V E L T , Coop van, 8 2 . —

Goosen van, 8 2 .

VASSEÜR, prisonnier, 1 9 6 .
V A S T R I C K , heer, 1 4 4 .
Veenendaal, 2 1 1 .
V E E R E , Francis, 2 4 , 6 4 , 2 0 0 .
V E L T H Ü Y S E N , vroedschap, 1 7 2 .
Veluwe,

de, 8 4 , 1 0 9 , 1 1 9 , 1 2 1 , 2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 3 seq., 2 2 6 .

Vendome, prise de, 2 2 0 .
V E N D O M E , cardinal, 2 2 5 .
Venetië, 4 2 3 , 4 2 7 , 4 2 9 .

Venlo, tractaat van, 8 0 .
V E R B O O M , dijkmeester, 1 5 0 , 1 5 7 , 1 5 8 , 1 5 9 .

V E R B O L T , afgevaardigde ter Staten Generaal, 3 7 4 .
V E R B U R C H , Hendrik, 3 3 6 . —

Verburg, raadsman, 1 5 1 .

V E H D U G O , gouverneur, 5 9 , 2 1 6 , 2 1 8 .
V E R H A G E N , Joost, 4 6 .
V E R H E U L , Wouter, 9 8 .

V E R M E U L E N , Dr. P . J . , schrijft: Brief van den Baad van State
aan de Staten van Utrecht ( 1 6 2 5 ) , 1 8 8 .
VERVAUD,

jezuit, biechtvader

van den hertog van Beyeren,

289, 290.
V E T T E R , overste, 3 4 9 .
Vianen,

156, 159.

V I A N E N , pater Cornelis van, 1 1 7 .
V I E U F A U S S E , mons . de, 1 4 6 .
r

V I L L A , marquis, 4 2 0 .
V I L L E R O Y , de, 3 0 2 , 3 0 3 , 3 0 5 .
V I L L E R S , kapitein, 2 2 6 .
V I N S , S'. de, 2 2 1 .

V O E T , Claas, 8 1 . — Dirck, 8 8 . — Jacob, 1 2 2 . — Johan, 1 1 8 .
—

Liefert, 8 1 .

Vogelsang, 1 2 9 .
V O L L E N H O V E , Lambert van, 2 3 .

VOOCHT, gedelegeerde regter, 3 3 6 .
VOORST, Svveder van, bevelhebber, 1 1 7 , 1 1 8 , 1 2 1 .

VO—Wf.
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233.

Voortwijk,

V R E V I L L E , marquis de, gearresteerd, 3 0 7 .
V R I E S E , Hendrik, 1 2 2 .

W .

W A A L , M r . Johan de, 1 1 6 .
WAAL

V A N M O E R S B E R G E N , Barth. van de,

212.

W A C H T M E E S T E R , Hans, generaal majoor, 3 3 1 , 4 0 4 .
257, 259.

Wageningen,

graaf van, 1 6 0 , 1 7 0 .

Waldeck,

W A L S I N G H A M , F., secretaris, 3 1 , 6 2 , 6 3 , 6 4 , 7 5 . —
hem

Brief van

(1589).

W A R M E N H U Y S E N , Jan Adriaansz., notaris, 3 3 7 , 3 3 8 .
W A T E R M A N , Albert, kerkmeester, 9 3 , 9 8 , 1 0 4 .
Waterpapiermolens, 2 5 6 .
W E E D E , Johan van, 4 3 . Catharina, Jorys de Cuyper, zijn eehtg.
WEEDE

VAN DIJKVELD,

bre, zijn echtgenoot.

E . van, 4 1 .

Johanna de la Cham-

Zie ook Dijkveld.

W E E R D T , Francais de, ingenieur, 4 2 8 , 4 3 2 .
Weesp, 1 0 3 .

WENCKÜM,
van,

Beyer van, burgemeester,

98, 118. —

Thomas

109.

W E N E R T , vaandrig, 2 0 0 .

W E S E L I U S , secretaris van den aartshertog, 3 1 1 , 3 1 6 .
WESTERLOO,

marquis, 1 3 6 , 1 5 4 , 1 6 0 .

Westindische Compagnie, 3 6 7 .
W I C H M A N , kapitein, 3 5 0 .
W I C K E V O O R T , Jan van,

406.

W I E S N O W I E S K Y , Poolsch vorst, 3 6 1 .
W I G G E R S , Lutgen, schipper van Hamburg, 2 9 ,
W I L L E M S , A., secretaris, 4 5 , 4 6 .
W I L L T J G H B Y , baron, 1 6 , 2 4 , 2 6 , 2 7 , 2 9 , 5 9 , 6 4 .

W I N C K F E L T , Anthony, 6 4 . —
W I R T S , veldmaarschalk, 2 5 3 .

Jan, 2 6 , 2 7 . —

Richard, 6 4 .

468

WI—IJS.

W I T H , Jan de, geregtsbode,

137.

W I T T , J . de, ambassadeur, 360.

W I T T E , Dirck, 81. —

M r . Jacob de, ambassadeur, 340, 403,

405. — Procedure tegen den admiraal de Witte, 372.
W I T T E N B E R C H , generaal majoor, 328, 349.
WOLDEMA.II, graaf, 330, 335.

W O L F S , Marten, 87. —
Wolfsbruggersclians,

Wolter, 94.

ingenomen, 334, 345, 349.

W O L F S E N , Gerrit, 88. — Steven, huismeester der Melaten, 81.
W O L F W I N K E L , Martin, 22.
W OLTERS, Eeynier, 94.
T

Wormer,

112.

W O U T E R S , Gijsbert, gildemeester van St, Anth. gild, 116.
WRANGEL,

overste, 320, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329,

331, 333, 342, 345, 347, 350, 355, 358, 359, 401, 405.
W R E E D T . Juriaun, K . M . stadhouder te Harderwijk, 102.
W I J B O R C H , burgemeester, 150, 156, 159, 161, 162, 179.
T

W I J C K , burgemeester, 182. —

Jacob van, pastoor, 82.

W I J C K M A N S , Geertje, 104.
Wijk

bij Duurstede,

151.

W I J K E , Gijsbert van, 122.

W I J N B E R G E N , Aelt van, 102, 106. — Geertruid van, echtgenoot van Willem van Hoemen, 97. — Jan van, 82. — Sywert van, 81, 88. —

Willem van, 82.

W Y N C K E L E R , syndicus van Lubek, 396.
W YSS, M r . Dirk, chirurgyn, 147.
7

W Y T E N H O R S T , Jan van, gezant, 117.
T

W Y V E N , Peter, resident van Zweden, 403.

IJ.

LJslandsche Compagnie in Denemarken, 409.
IJssel, fortificatiën aan den, 233.
IJsseldijk,

240.

IJsseloorl,

257.

zw.
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Z.

ZAS, Christoffel Wolff, 2 0 0 .
Z K E F E L T , Jurgen, rijksraad, 4 0 3 .
Zeerooverij, 5 7 , 7 5 .
Z E E S T E D E , Hannibal, stadhouder van Noorwegen, 3 1 8 , 4 0 4 .
Z E V E N A A R , Arent van, 1 0 8 .
ZINCHART, Willem, secretaris, 1 0 8 .
ZUERMONDT, J . W., secretaris, 1 0 8 .
Z U Y L E N , Van, secretaris, 2 3 , 1 6 0 , 2 3 0 .
Z U Y L E N V A N D R A K E N B O R C H , Jhr. Nicolaes van,

Zutphen, 2 1 1 , 2 1 3 , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 8 , 2 5 1 .
Zwarte Water, 2 4 3 .
Zweden, 3 1 2 .
Zwol, 2 4 3 .

184.

